OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016
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Budova prostějovského Domova důchodců v Nerudově ulici byla nedávno zateplená. Bohužel proti zavlečení infekce objekt není možné chránit...
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Èerný prapor
Prostějov (mik) - Nad sídlem
Územního odboru Policie ČR Prostějov vlaje od čtvrtka černý prapor.
Ve věku pětašedesáti let zemřel Jaroslav Kouřil, dlouholetý člen pátracího oddělení prostějovské kriminálky.
„Vždy tyto zprávy přijímáme s velkým smutkem. Přestože pan Kouřil
byl už několik let v důchodu, naši
policisté na něho rozhodně nezapomněli,“ řekl Večerníku Pavel Novák,
šéf prostějovské policie. Poslední rozloučení s bývalým policistou se uskuteční dnes, tj. v pondělí 30. listopadu,
na Městském hřbitově v Prostějově.

„Pracák“ už v novém
Prostějov (mik) – Už před rokem
v tuto dobu Večerník informoval čtenáře o stěhování Úřadu práce v Prostějově. Dosavadní sídlo v Plumlovské
ulici vymění „pracák“ za mnohem
komfortnější prostory ve zrekonstruované budově na náměstí Spojenců.
„Nové a moderní prostory pro klienty
i zaměstnance Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Prostějov nabízí
rovněž většinu služeb na jednom místě, bezbariérový vstup, větší čekárny
a mnohem lepší dostupnost,“ komentovala výhody Věra Crhanová, ředitelka prostějovského Úřadu práce. Nová
budova bude veřejnosti plně sloužit
ode dneška, tedy pondělí 30. listopadu!

Pravda o Nikasovi
až v lednu?
Hvozd (mik) - Vítěz Velké pardubické
Nikas a jeho trenér Stanislav Popelka si
budou muset ještě počkat na výsledky
analýzy druhého vzorku. Dopingová
aféra týkající se i koně z Hvozdu u Konice se letos s největší pravděpodobností nevyřeší. Důkladná analýza vzorku B totiž začne nejdříve v prosinci.
„Agentura nám vzorek může vzít až po
třicátém listopadu a samotná analýza
trvá jednadvacet pracovních dní. Takže
když k tomu přičteme svátky, vychází
nám příští rok,“ potvrdil Popelka.

FOTO

CO NÁS POTĚŠILO…
Obrovský zájem. Po slavnostním
pátečním otevření kluziště před muzeem na náměstí T. G. Masaryka se
tato atrakce stala miláčkem Prostějovanů. Nebývalý zájem veřejnosti
o bruslení v centru města tak zcela
umlčel všechny kritiky, kteří třímilionovou investici města považovali za
zbytečně vyhozené peníze.

VEÈERNÍKU

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Je obyčejný listopadový čtvrtek. Máme nosit vaťáky, čepice, šály a teplé kozačky? Ale kdeže! Jak je v posledních
letech pomalu už zvykem, počasí si opět
postavilo hlavu a tvrdošíjně odmítá jakýkoliv náznak zimy. Vždyť sotva na stromech
opadalo listí, už raší nové zelené pupeny
a lidem na zahrádkách kvetou růže!
Tak proč se po prostějovském náměstí neprojít jen tak v tričku? Mladé studentky,
které Večerník potkal před muzeem, se
u oblékání se zimními doplňky rozhodně
nijak nepáraly... Že by ještě nastal „kozí“
podzim?

Jako v létě,
DO TRIČEK!
Foto: Michal Kadlec

Agentura Cihly z kasáren se rozprodají jako suvenýry
Demolice poslední budovy z bývalých Jezdeckých kasáren je tady co
by dup, v prach a popel ta stará barabizna lehne zřejmě ještě předtím,
než se zakousneme do vánočního
řízku z kapra. Jak se ovšem Agentura Hóser exkluzivně dozvěděla, konšelé už připravují plán, jakým lze na
bourání vydělat.
„Rada města schválila můj nápad.
Navrhla jsem, že těsně před demolicí pronajmeme budovu kasáren
bezdomovcům, aby zde strávili svoji
poslední noc. Za ni budeme vybí-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

rat dvacku, stejně jako v azyláku.
Věřím, že pro známé prostějovské
figurky to bude atraktivní akce,“
prozradila Agentuře Hóser Ivana
Hemeráková, náměstkyně primátorky pro školství a bezdomovectví.
„Jo, ale ráno při demolici nesmíme
na ty spící lidi zapomenout,“ připomněl důležitý faktor Jiří Nikamnespospíchal, náměstek pro všechno,
co je města.
Konšelé se ovšem usnesli také na tom,
že je třeba vydělat daleko více peněz.
S jedinečným nápadem přišel bývalý
primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl, který nosí problematiku hospodaření města stále v hlavě. „Kasárna se nebudou bourat dynamitem,
pěkně se rozeberou cihla po cihle.

A každou cihlu nabídneme zájemcům jako suvenýr, jednu bratru za
padesát korun. Věřím tomu, že vybereme tolik peněz, že vlastní demolici
budeme mít téměř zadarmo,“ kasá se
Miroslav Nakaseseděl.
Jak Agentura Hóser průzkumem
prozkoumala, o fragmenty hlavní
budovy Jezdeckých kasáren bude
skutečně zájem. Ten největší projevují opoziční zastupitelé, kteří
nedávno prohráli svůj boj o zachování zříceniny v Jezdecké ulici. „Určitě aspoň jednu si koupím a hned ji
zanesu na policii. Aby orgán činný
v trestním řízení viděl, že tyto cihly
jsou zachovalé a ještě nějaké to století by vydržely,“ mele stále stejnou
písničku Aleš Kasárnýšek, zastupi-

tel ŤOP 007. „Já si jich koupím tunu
a na zahrádce z nich postavím
repliku budovy Jezdeckých kasáren.
Když jsem si nevybojoval její zachování, tak na ni budu alespoň takto
vzpomínat a kochat se,“ dodal Jan
Nicnevrátil, lídr hnutí Nic se v Prostějově nezmění.
Cihly z budovy Jezdeckých kasáren
budou k dostání v informačním středisku prostějovské radnice jeden kus
za padesát korun. Nabízet k prodeji
je bude také v zámku ředitel Domácí správy Vladimír Prušák či ředitel
kina Metropol Ivo Rus.
Za Agenturu Hóser Majkl

CO NÁS UDIVILO…
Dluhy občanů stoupají. Prostějovský magistrát zveřejnil sumu, kterou
jsou úřadu dlužni obyvatelé města.
Za odvoz odpadků, nájemné, poplatky za psy a podobné záležitosti už
radnice vykazuje pohledávky přesahující třináct milionů korun. Logicky
tak přibývá exekucí u lidí, kteří nereagují ani na druhou výzvu k zaplacení.
ZACHYTILI JSME…

424 000

Kromě sedmi a půl roku kriminálu
napařil soudce Petr Vrtěl třiadvacetiletému Oldřichu Fialovi za brutální napadení muže v ubytovně v Olomoucké ulici i pořádnou „pálku“
k zaplacení. Své oběti s doživotními
zdravotními následky má zaplatit
přes čtyřista tisíc korun. Kde na to
nikdy nepracující mladík vezme?
ZAUJALA NÁS…

VÁCLAV NECKÁØ

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

SCÉNA VEČERNÍKU

Foto: Michal Kadlec
Babimaki & mls

Kdo jiný by měl být u slavnostního
rozsvícení vánočního stromu na
prostějovském náměstí, když ne
Václav Neckář se svou „Půlnoční“?
Krátké vystoupení pěvecké legendy
bylo velmi příjemným zpestřením
páteční akce před radnicí.
ZASLECHLI JSME…

„ZALOŽÍME SI
PÁNSKÝ KLUB!“
Historickou Baštu ve Školní ulici
si pronajal Dámský klub, takže
první náměstek primátorky
Zdeněk Fišer vyhlásil protiúder...

POÈASÍ v regionu
Pondìlí
Úterý

V noci ze soboty na neděli k nám dorazí Mikuláš, který za svého života proslul svoji
štědrostí k potřebným. V současné době mu však s některými rozmazlenými dětmi už
dochází trpělivost.

redakce

▶

▶

•• Pondělí ••
Přísná maminka? V zájmu zachování své autority i zdravého rozumu by rodič
dětem nikdy neměl ustupovat. Někdy tím však docela riskuje. Dva sourozenci ve
věku 10 a 14 let při nákupech s maminkou ukradli klíčenky. Buď byla maminka
důsledná a nechtěla je dětem koupit, aby z nich nevyrostli rozmazlení fracci, nebo
naopak se její výchova ubírá směrem, který by se dal shrnout asi takto: „Nezáviďte
spolužákům, co doma mají, jen se jich zeptejte, kde bydlí, a pak si pro to zajděte...“
•• Úterý ••
Umění odejít. „Oděvní podnik se svými obřími dluhy už nešlo zachránit a tak jsem
se rozhodl, že se nebudu trápit a raději půjdu někam jinam.“ Tak by se dal shrnout
postoj krizového manažera Pavla Cesneka, který z podniku odešel v březnu 2009
tedy tři čtvrtě roku před vyhlášením insolvence. Pragmatický přístup. Jak ale nazvat
postoj těch, kteří zůstávali a vysávali podnik až do poslední chvíle?
•• Středa ••
Krása na náměstí. „Připadám si jako ten můj malej stromek na chviličku. Vždyť
i na mně visej koule a mám taky špičku.“ S tímto stavem se svěřil písničkář Xindl X
v ironickém textu písně Štědrej večer nastal. To, že každý vánoční stromeček nemusí mít nutně jenom koule, dobře ví děti z prostějovských základních a mateřských
škol, které ve středu na náměstí zdobily své stromečky. A že se jim opět povedly!
•• Čtvrtek ••
Správná letová hladina. „Někdy se vám může v letadle zdát, že letíte opravdu
hodně nízko. Obzvláště pokud už vás obtěžuje, jak na vás z okénka civí nějaká ryba.“ Udržet tu správnou výšku se po celý jeho dlouhý život dařilo pilotu
a příslušníku RAF Emilu Bočkovi, který byl hostem zahájení výstavy o osudech letců RAF ve Špalíčku prostějovského muzea.
•• Pátek ••
Rozsvěcování stromků. „Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se,
že hoří, říká se, že svítí, Petříku.“ „Mami, záclony už taky svítí!“ Na konci pracovního týdne poprvé zasvítil vánoční stromek na mnoha místech regionu. Kromě
samotného Prostějova to bylo třeba v Němčicích nad Hanou.
•• Sobota ••
Knír do každé rodiny. „Poslechněte, pane, jak tak na vás koukám, vy jste tak
podobný mé ženě, jako byste jí z oka vypadl, až na ten knír.“ „Ale já žádný knír
nemám!“ „No právě!“ Do kampaně Movember, která by se dala přeložit jako
„knír pod každý mužský nos“, se zapojila i kapela Klementův lazaret, jež na konci listopadu uspořádala „nejknírkovatější párty ve městě“.
•• Neděle ••
Napoleon a hnědé kalhoty. Do bitev si prý Napoleon bral červenou košili.
Bylo to údajně proto, aby v případě, pokud by byl zraněn, vojáci neviděli krev
a nebáli se, že by mohl zemřít. Otázkou zůstává, proč si do některých obzvláště
nerovných bitev bral i hnědé kalhoty.
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zpravodajství

Převrat v hnutí ANO 2011?

3

Terorismus, nebo nekalý vtípek?

CHLAPÍK VYHROŽOVAL

NAICLEROVÁ PORAŽENA! KONICKÉ RADNICI BOMBOU!
zjistili jsme

PROSTĚJOV V prostějovském
Národním domě se předminulý pátek sešli delegáti oblastního sněmu
hnutí ANO 2011, přičemž hlavním
bodem jednání byly volby nového
vedení prostějovského regionu.
Předsedou byl sice opět zvolen dosavadní lídr Zdeněk Šestořád (na horním snímku), ke změnám ale přece
jen došlo... A ne jen tak ledajakým!
Na nejvyšší funkci v bývalém prostějovském okrese kromě stávajícího prvního
muže kandidovala rovněž předsedkyně
prostějovského místního sdružení Hana
Naiclerová. Z třiačtyřiceti hlasujících
však dostala pouze devatenáct hlasů, pro
Šestořáda hlasovalo čtyřiadvacet delegátů, tedy potřebný nadpoloviční počet.
Vzápětí se kandidatury na funkci místopředsedy vzdal Radek Páleník, načež ve
druhém kole tak byla zvolena Dagmar
Faltýnková. Vytvořila tak ženský tan-

dem, neboť druhou místopředsedkyní,
jejíž mandát ještě nevypršel, je Pavla
Dočkalová.
„Vážím si toho, že jsem byl znovu zvolen
předsedou oblastního sdružení. Největším překvapením je pro mě volba
paní Faltýnkové, která nebyla ani nomiovské
nantem místní prostějovské
oorganizace na post místopředsedkyně. Navrhla ji
ale kralická organizace
a uspěla,“ ohlédl se za
volbami staronový
předseda Oblastního
O
sdružení hnutí ANO
řád
2011 Zdeněk Šestořád.
Večerník samozřejmě prostřednictvím elektronické pošty požádal o vyjádření i Hanu Naiclerovou, její reakce na
porážku jsme se ale do uzávěrky vydání
nedočkali.
Prostějovská organizace se v dalších bodech dočkala kritiky od místních organizací za nedostatečnou činnost vyvíjenou
směrem k občanům a potenciálním vo-

2x foto: internet
ličům. Diskutováno bylo
také působení klubu ANO
2011 na prostějovské radnici. Právě v tomto ohledu
sněm odhlasoval zásadní
pravidlo. Před každým jednáním
zastupitelstva se má setkat zastupitelský
klub, jehož předseda má za povinnost
na toto jednání pozvat předsedu a místopředsedy oblasti. „To lze považovat
za významný posun směrem k větší
transparentnosti a zlepšení komunikace
uvnitř hnutí,“ pochvalovala si většina členů buňky.
(tok, mik)

KONICE Tak tohle tady ještě nebylo! Hrozba terorismu se uplynulé
pondělí dotkla i konických úředníků. Krátce před osmou hodinou
zavolal policistům devětadvacetiletý
mladík, který oznámil, že ve třech
budovách Městského úřadu Konice
byla umístěna bomba. K výbuchu
podle něj mělo dojít přesně v devět
hodin. Podle očekávaných předpokladů k ničemu takovému nedošlo,
naopak policistům se velice rychle
podařilo zjistit totožnost volajícího.
Nyní ho čeká trest.
V pondělí 23. listopadu bylo na konickém hlavním náměstí rušno. Zasahovaly zde hlídky Policie ČR i městských
strážníků, dvě vozidla místních hasičů
a také dobrovolníci z Přemyslovic
i Hvozdu. Důvodem bylo ohlášení
bomby v jednom z objektů Městského úřadu Konice. „Evakuováno bylo
celkem šestašedesát osob. Při následné
prohlídce i za využití vycvičeného psa

nebyl žádný nástražný Pachatel byl
rychle
výbušný systém nale- dopade
n
,
h
r
o
zen.Běžnýprovozúřadu
tři roky vě zí mu
a prodejen byl obnoven
zení...
v jedenáct hodin. Při zásahu nedošlo ke zranění osob ani ke škodě na
majetku,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov.
Po pachateli ihned začali pátrat prostějovští a koničtí kriminalisté. „Díky
enormnímu úsilí se dotyčného podařilo
vypátrat již během čtyřiadvaceti hodin. O motivech anonymního oznamoDevětadvacetiletý muž z Konicka si již vatele lze pouze spekulovat. Není
následující den v úterý čtyřiadvacátého vyloučeno, že nedostal sociální
listopadu převzal obvinění z přečinu šíře- dávky v takové výši, v jaké si přední poplašné zprávy, za který mu v případě stavoval. Foto: archiv Večerníku
prokázání viny a odsouzení hrozí trest deváté, v jedenáct už bylo opět otevřeno,“
odnětí svobody až na tři léta,“ dodal po- potvrdil Večerníku první muž konické
licejní tiskový mluvčí.
radnice, který uvítal rychlé dopadení paKonický starosta František Novák za své chatale. „Kdo to je, však nevím. Také by
dlouhé působení na úřadě nic podobné- mě to zajímalo... Naštěstí se nic vážného
ho nepamatuje. „Telefonát uzavřel úřad nestalo, ale příjemné to taky nebylo,“ dona necelé tři hodiny. Zavřeli jsme o půl dal Novák.
(mls)

Z RADNICE SE STAL HODINOVÝ HOTEL!
Prostějov znovu centrem natáčení České televize

PROSTĚJOV Už je to fakt! Stáváme se vyhledávaným místem pro
EXKLUZIVNÍ
natáčení seriálů z dob první republiky. Není divu, vždyť Prostějov
ZPRAVODAJSTVÍ
nabízí hned několik možností, které předválečnou atmosférou
přímo dýchají. Během uplynulého víkendu dorazili do Prostějova pro Večerník
ČETNÍCI Z LUHAČOVIC.Takto nazvaný nový seriál sice nemá mno- Michal
ho společného s populárními Četnickými humoreskami, ale jeho KADLEC
tvůrci si rovněž slibují vysokou televizní sledovanost. Do dvacátých let minulého století se vrátil i Večerník, který byl exkluzivním Štáb České televize už přijel natáčet
do Prostějova několikrát. Naposledy
hostem nedělního natáčení!

pak začátkem listopadu, jenomže tehdy odjel bez jediné „klapky“. I proto,
že představitelé hlavních postav, mladí herci Martin Donutil s Robertem
Hájkem, onemocněli. Nepřálo však
ani počasí. Uplynulou sobotu i neděli
se tentokrát neobjevilo nic, co by natáčení v prostorách Národního domu
i prostějovské radnice ohrozilo. „Doháníme určité manko, ale všechno
stihneme. Jsme v plné sestavě, máme
i vynikající komparzisty,“ svěřil se Večerníku Peter Bebjak, jeden ze tří režisérů Četníků z Luhačovic. Děj celého
seriálu se odehrává v roce 1919, hned
po první světové válce.

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Ani na dobových kostýmech komparzistů se nesmělo nic podcenit. Dámy
a pánové z první republiky museli být jako ze škatulky. Foto: Michal Kadlec

EX

EXKLUZIVNĚ

Robert Hájek s Martinem Donutilem jako představitelé mladých četníků natočili další epizody nového seriálu na
prostějovské radnici.
2x foto: Michal Kadlec
„Vítáme sedmou velmoc v hodinovém hotelu,“ pozdravil Večerník jeden z komparzistů, který představoval usedlejšího pána v klobouku. Ano,
prostějovská radnice se během nedělního dopoledne proměnila v „seriózní“ hodinový hotel, kde právě dva
mladí četníci hledali muže z vyšších
kruhů, podezřelého z trestného činu.
Do vysílání Č
České televize půjde seriál
v roce 2017. Tvůrci věří, že by se mohl
přiblížit úspěchu legendárních Četnic-

kých humoresek. „Kromě známých
herců Pavla Zedníčka či Roberta
Jaškówa sázíme na mladé a neokoukané tváře. Máme tu dva kluky, četníky,
kteří nastupují jako novicové do četnické služby do Luhačovic. Zažijí spoustu
komických, ale někdy i dramatických
epizod. Každý díl se skládá ze dvou zajímavých případů, jeden je trochu lehčí,
druhý vážnější. Ti kluci řeší různé trable,
třeba i s láskou,“ prozradil dále režisér
Bebjak.

V neděli odpoledne tak četníci i komparzisté v dobových kostýmech odjížděli
z Prostějova spokojeni. „Moc se nám
tady líbilo a chtěla bych poděkovat vedení magistrátu, že nám poskytlo nádherné
prostory v Národním domě i na radnici.
Odjíždíme odsud opravdu spokojeni.
Něco málo jsme nestihli, ale příští rok na
jaře se sem ještě vrátíme,“ přislíbila Kateřina Popovičová, produkční nového seriálu.
Prostějované, těšte se Četníky z Luhačovic, bude to i o nás!

DOBROČINNOST!
Předvánoční bazar

původní rozhovor
si můžete přečíst na straně 28

15111211282

v nemocnici

Takřka jako při „Sametové
Sametové revoluci“ na konci devadesátých
tých le
let
et minulého století bylo prostějovské náměstí zcela zaplněné
nadšenými lidmi i v pátek 27. listopadu. Právě v tento den se slavnostně otevřelo veřejné kluziště, rozsvítil se vánoční strom
a Prostějovanům zazpíval Václav Neckář svůj velký hit „Půlnoční“. Vánoce se blíží, tak proč to nezapít voňavým punčem, viďte
dámy?
4x foto: Josef Popelka a Michal Kadlec
Vše podstatné nejen z výše zmíněných událostí najdete ve speciálu se stejným názvem, který je součástí dnešního vydání.

PROSTĚJOV Nakoupit dárky pro
své blízké a ještě pomoci dobré věci budou lidé moci tuto středu 2. prosince
v Nemocnici Prostějov, kde proběhne
od 8:30 do 16:00 hodin vánoční bazar
NADACE AGEL. K zakoupení zde
budou šperky, dekorační předměty,
oblečení ale i podepsané dresy a míčky
předních českých tenistů, hvězdných
prostějovských volejbalistek nebo
autobiografie Usaina Bolta, kterou
atlet vlastnoručně podepsal. Výtěžek
poputuje na dobročinné účely.
„Foyer prostějovské nemocnice se
i v letošním roce promění v improvizované vánoční tržiště, kde lidé budou moci nasát vánoční atmosféru
a nakoupit dárky doslova za pár korun,“ říká ředitelka NADACE AGEL
Denisa Rísová s tím, že cílem akce je
získat prostředky na podporu dalších
žádostí o nadační příspěvek, kterých
do nadace přichází stále více.
Věci do již třetího ročníku předvánočního bazaru věnovali zaměstnanci Středomoravské nemocniční
a společnosti AGEL. V nabídce tak
bude nejen oblečení a obuv ale i různé
oděvní doplňky, keramika, porcelán,
knihy, hračky, CD a podobně. (pk)
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p

STÍNY MINULOSTI
Muž se u Horního Štěpánova
Dřevěné stánky? Pořád
PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

ZAPÁLIL SÁM na JEDNO POUŽITÍ...
HORNÍ ŠTĚPÁNOV V sobotu 29. listopadu loňského roku našli policisté na lesní cestě u Horního Štěpánova požárem zničený vrak vozu
s ohořelou mrtvolou. Muži uvnitř automobilu již nebylo možné pomoci, bylo patrné, že tělo zde leží už několik dní. O případu Večerník informoval bezprostředně po hrůzném nálezu, přičemž v té době nebyly
známy žádné bližší okolnosti. Jak se má situace nyní?
V průběhu uplynulých dvanácti měsíců vyšlo najevo, že mezi smrtí a nálezem mrtvoly uplynuly přesně tři dny. Podařilo se odhalit i další detaily
případu. V hořícím autě vyhasl život šestapadesátiletého Ladislava K. z Moravské Třebové, po němž v té době marně toužila rodina i policisté.
Ladislav K. z domu odjel v pondělí 24. listopadu 2014 osobním autem a s sebou
si vzal i psa. Kriminalisté po něm následně vyhlásili celostátní pátrání, do kterého se zapojil policejní vrtulník. Po sobotním nálezu už mohlo být odvoláno...
Vše pak nasvědčovalo tomu, že zoufalý muž spáchal sebevraždu. Auto zřejmě
polil hořlavou látkou, vsedl do něj, a pak i zapálil. „Cizí zavinění bylo vyloučeno
a případ je tímto uzavřen,“ reagoval na přímý dotaz Večerníku František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov. Jak záhy dodal,
k bližším okolnostem se policisté nebudou vyjadřovat.
(mls)

www.v
ecernikpv.cz

PROSTĚJOV Už třetím rokem se
díkybohu nesetkáme při vánočních trzích na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově s odpudivými
stánky železné konstrukce, které
prodejci jen tak „halabala“ pokryli igelitovými pytli různých barev.
V roce 2009 město nakoupilo dvě
desítky krásných dřevěných domečků, jež postupně plně nahradily nevzhledné přístřešky trhovců. Jeden problém ovšem přetrval
i po šesti letech a vznáší se nad
městem jako ten věčný stín...
Pojďme po stopách. Investice bratru
za tři sta tisíc korun to byla potřebná. Od roku 2013 už mohly být na
základě rozhodnutí rady města během tradičního vánočního jarmarku na náměstí pouze tyto dřevěné
domky. „V předešlých letech řada
občanů kritizovala nesourodost prodejních stánků na náměstí během
vánočního jarmarku. Trnem v oku
všem byly škaredé stánky potažené
různobarevnými igelity a plachta-

mi. Tomu je nyní konec, rada města
rozhodla o tom, že od tohoto roku
budou na náměstí pouze dřevěné
stánky,“ řekla Večerníku v listopadu
2013 Ivana Hemerková, náměstkyně tehdejšího primátora Miroslava
Pišťáka.
Jednu kritiku veřejnosti však záhy
vystřídala druhá. Dřevěné stánky jsou totiž stejně jako pánská
ochrana pouze na jedno použití!
Tuto skutečnost zmiňovali během
roku 2014 opoziční zastupitelé několikrát. „Jde o poměrně nákladnou
investici, neměli bychom se zamyslet nad tím, že bychom dřevěné stánky využívali častěji? Například při
Hanáckých slavnostech,“ ptal se na
jednom ze zasedání zastupitelstva
města Josef Augustin, tehdy ještě
opoziční komunální politik.
Píše se listopad roku 2015, a dodnes
nikdo z kompetentních lidí nepřišel
na další nápad, jak ony krásné dřevěné domečky využít jinak než jenom
na Vánoce! „To máte těžké. Při Ha-

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

náckých slavnostech to nejde, protože to se nám hlásí tolik prodejců, že
se pomalu ani nevejdou na náměstí.
V tuto dobu lze tedy řešit prodejní
plochu pouze pomocí malých vlastnoručně vyrobených stánků. Jiné
využití než na Vánoce bohužel pro
dřevěné domečky opravdu nemáme.

Navíc jejich instalace je každoročně
hodně drahá, nevyplatilo by se je
montovat několikrát do roka,“ vysvětlila nám v uplynulém týdnu Ivana
Hemerková, náměstkyně primátorky
Statutárního města Prostějov.
No, dejme tomu, ale opravdu to
není škoda?
(mik)

Romské
podvodnice:
dva
chleby
za
400
tisíc
korun!
Napsáno
pred
ˇ
05
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Tak toto je už vrchol! O životní
úspory přišla manželská dvojice
v důchodovém věku ze Smržic,
když u jejich domku zazvonily
dvě ženy a nabízely zboží k prodeji. Neopatrní a až příliš důvěřiví manželé je pustili dovnitř.
Podvodnice dokonce byly tak
drzé, že seniory požádaly o jídlo.
Za dobrotu se jim také vzápětí
odměnily!
Po jejich odchodu totiž dvaaosmdesátiletému majiteli domku zmizelo
z bytu čtyři sta tisíc korun! „Často
informujeme o tom, že v prostějovském okrese dochází opakovaně
k podvodným jednáním, kdy se oběťmi

stávají zejména starší lidé. Nyní bohužel došlo k dalšímu velmi závažnému
případu. Ve čtvrtek dvě ženy doposud
neznámé totožnosti nabízely poškozenému dvaaosmdesátiletému důchodci
ze Smržic ke koupi deky. Když se muž
se ženami dohodl na ceně a tyto deky
jim zaplatil, pachatelky požádaly o dva
krajíce chleba s máslem a nějaké další potraviny. Poté se je snažily zabavit
a rozptýlit jejich pozornost. A právě ve
chvíli nepozornosti obou důchodců
podvodnice ukradly z bytu kabelku
s finanční hotovostí ve výši čtyři tisíc
korun a navíc ještě se dvěma vkladními knížkami. Odcizená kabelka byla
uložena v pokoji rodinného domku.

Potom obě ženy odešly, nasedly do dosud nezjištěného vozidla a odjely. Ztrátu kabelky a značné částky peněz zjistil
poškozený až po odjezdu podvodnic,“
sdělila Alena Slavotínková, tisková
mluvčí Policie ČR Prostějov.
Prostějovští kriminalisté disponují
popisem obou podvodnic, ovšem
zveřejnit ho vzhledem k probíhajícímu intenzivnímu pátrání odmítají.
Večerníku se však podařilo zjistit,
že obě obchodnice s dekami, které
si nakonec z domku ve Smržicích
odnesly čtyři sta tisíc korun a dva
chleby s máslem, byly naše spoluobčanky se snědou pletí. „Důrazně
upozorňujeme všechny, ale zejmé-

na spoluobčany starší generace, aby
v žádném případě nepouštěli do bytu
nikoho cizího, nenechali odpoutat
svoji pozornost, pamatovali si popis

osob a popřípadě si ihned poznamenali registrační značku vozidla,
se kterým odjely,“ vybízí veřejnost
Alena Slavotínková.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Zhruba po půl roce byly obě podvodnice vypátrány a poslány před
soud. Jenomže toto byl pouze jeden případ z mnohých dalších, ke
kterým na Prostějovsku během uplynulých deseti let došlo. Stejným
způsobem byly podvedeny a okradeny desítky dalších seniorů, a to
přímo v jejich bytech. Těžko říct, proč právě důchodci jsou tak důvěřiví a nedokáží rozpoznat člověka s nepoctivými úmysly. Možná je to
tím, že právě tato generace občanů je ještě ze staré školy, ve které se
učila pomáhat, naslouchat a vyhovět každému. Pro mnohé seniory
ale tyto vlastnosti znamenají prakticky neustálou zkázu a příležitost
pro podvodníky...
(mik)

15112711209

JSME JEDNA
jak šel čas Prostějovem ...

RODINA

Řekni svým přátelům,
že už jsi taky s náma

Havlíčkova ulice

Doporuč, sdílej
a dej like na
www.facebook.com/vecernikpv
Bývaly tu oděvní továrny. Dnešní pojmenování nese ulice od roku 1896
podle osoby Karla Havlíčka Borovského (1821-1856), českého politika, novináře a spisovatele. V roce 1903 zde byla postavena nová budova okresního
soudu. Domovní zástavba pochází z přelomu devatenáctého a dvacátého století, v roce 1936 byla ulice vydlážděna a následně sadově upravena. V roce
1940 byla dočasně přejmenována na Messenheuser-Gasse, po válce byl opět
přijat starý název. V ulici v minulosti sídlilo několik oděvních továren, na rohu
s Partyzánskou ulicí stojí tradiční hospoda.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Kravařova ulice
OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016

SOUTĚŽTE
RUN
O
K
C
Í
S
I
T
T
E
O DES
I!
V HOTOVOST

MÁME NÁVOD JAK UŠETŘIT VÍCE JAK 100 KORUN,
MÍT OBLÍBENÉ NOVINY AŽ DO DOMU, ZÍSKAT DÁREK A JEŠTĚ VYHRÁT...
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5

hodin

168 HOROR před redakcí vysvětlen ČERNÁ

s městskou policií

Spor invalidů

PROSTĚJOV Vedení prostějovské policie v uplynulém týdnu objasnilo, proč násilný incident romské dvojice vůči pětasedmdesátileté seniorce v Olomoucké ulici, o němž Večerník informoval v minulém vydání, vyšetřuje pouze jako přestupek proti občanskému
soužití, a nikoliv pro trestný přečin loupežného přepadení. Z vyjádření vedoucího Územního odboru Policie ČR Prostějov Pavla
Nováka vyplývá, že při podání vysvětlení na policii napadená žena
uvedla úplně něco jiného, než s čím se později svěřila Večerníku
a hlavně co viděli členové naší redakce na vlastní oči...

Michal KADLEC
Petr KOZÁK
Foto: internet

Parkování na vyhrazených místech
pro občany s průkazem ZTP nemusí být vždy jednoduché. Minulé
pondělí 23. listopadu dopoledne
řešila hlídka stížnost oznamovatelky, která upozornila muže na nepříliš ohleduplné zaparkování vedle
jejího vozu, a to nedodržením dostatečného odstupu. Tímto totiž
vznikly potíže pro jejího manžela,
který používá francouzské hole.
Oslovený měl na její výtku jen
mávnout rukou a poté odkráčet do
nákupního střediska. Hlídka vyčkala příchodu řidiče. Nebylo však
shledáno protiprávní jednání. Obě
vozidla měla řádné označení ZTP
i průkaz opravňující využívat určitých výhod. Přesto se muž osádce
omluvil s tím, že velice spěchal.
Tímto se situace zklidnila na obou
stranách.

Děti ukradly klíčenky

Sourozenci ve věku 10 a 14 let
navštívili v pondělí 23. listopadu
nákupní středisko společně s matkou. V okamžiku, kdy nebyli pod
kontrolou, vložili si do kapsy každý
jeden kus klíčenky v hodnotě 119
korun a prošli přes pokladní zónu.
Měli ale smůlu, neboť jejich počínání si povšiml pracovník ochranky a událost nahlásil na linku 156.
Matka v přítomnosti hlídky dodatečně zboží odkoupila. Tvrdila, že
o krádeži svých dětí vůbec neměla
ponětí. Událost byla postoupena
odboru sociálně právní ochrany
dětí.

„Chtěl bych tímto upřesnit informace
uvedené ve vašem článku z pondělí
třiadvacátého listopadu pod názvem
´Horor před redakcí´. V textu se autor
pozastavuje nad postupem Policie České
republiky, kdy popsanou věc policie šetří
´pouze´ jako přestupek proti občanskému soužití. Zdůrazňuji, že stanovení
právní kvalifikace je plně v kompetenci
policie, věc je standardně šetřena a vychází zejména z obsahu podání vysvětlení poškozené, které učinila na místním
obvodním oddělení. Z toho také plynou
oproti článku ve Večerníku odlišnosti.
Poškozená odmítla námi navržené lékařské ošetření, a uvedla, že došlo k potyčce
a napadení ženou, což je předmětem šetření. Současně vyloučila, že bylo cílem
útoku ji okrást, a také to, že by se do události zapojila další osoba. Pro doplnění

EXKLUZIVNĚ

KRONIKA
Řidič užil „lajnu“

„Napaden
á vylouči
současně uvádím, že je šetření události
la,
ž
e
ji chtěli o
věnována patřičná pozornost a obecně
krást,“
dodám, že stanovení prvotní právní tvrdí
š
é
f
p
rostějovs
kvalifikace není dogma! Vyplynouké
-li v průběhu šetření okolnosti, které policie
P
a
v
e
l
Novák
odůvodňují změnu právní kvalifikace, například z přestupku na trestný
čin, tak se toto děje. Ohrazuji se i proti
rasově zabarvenému podtextu článku.
Obě aktérky události jsou občanky
České republiky,“ vyjádřil se k napadení
pětasedmdesátileté ženy v Olomoucké
ulici Pavel Novák, vedoucí Územního
odboru Policie ČR Prostějov.
„Chci věřit tomu, že uvedené informace jsou jen nepřesnou interpretací
události a jejím cílem nebylo vyvolávat
národnostní nesnášenlivost či nepokoje, ani nebylo cílem poškozovat v očích
veřejnosti dobré jméno Policie České
republiky, jak by se mohlo z prvotního
pohledu zdát,“ dodává v písemném
prohlášení adresovaném Večerníku šéf
prostějovské policie.

Šéf prostějovské policie Pavel Novák vysvětluje, proč napadení seniorky v Olomoucké ulici bylo vyhodnoceno jen jako přestupek. 2x foto: archiv Večerníku

Co dodat? Snad jen tolik, že jsme
se v žádném případě zmíněným
článkem nepokoušeli vyvolávat
jakékoliv nepokoje, natož pak národnostní nesnášenlivost. Pouze
jsme popsali to, co dva členové redakce zažili na vlastní kůži a další
mohli následně vidět na vlastní
oči. Záměrem Večerníku ani nebylo a nikdy není úmyslně poškozovat práci Policie ČR! Na základě
zmíněného prožitku jsme ovšem
museli konstatovat jistý údiv, který
jsme všichni svorně cítili. Za odlišnou výpověď napadené ženy pří-

mo na místě činu a při podání vysvětlení totiž nemůžeme. Naopak
redaktor se na tiskový odbor krajské i prostějovské policie obrátil
během následného víkendu se žádostí o podrobné vyjádření hned
několikrát. Dostalo se mu však
bohužel pouze strohé a obecné
zprávy. Přesto jsme rádi, že k objasnění došlo alespoň později. Na
jeho základě je třeba uznat, že slova šéfa prostějovské policie situaci
dostatečně vysvětlují. Ještě jednou
škoda, že se tak z policejních úst
nestalo hned po oné události...

Čtyři promile, krev a nahota...

PODVODY NA INTERNETU OPILCI ŘÁDILI v ulicích Prostějova

PROSTĚJOV Z trestného činu podvodu prostějovští policisté podezírají pětadvacetiletého muže z Prahy. Vykutálený mladík nabízel přes internet mobilní
telefony, vybíral od důvěřivců finanční zálohy a objednané přístroje nedodal. Strážci zákona zjistili, že za
stejný podvod ho stíhají už policisté na severu Čech.
„Tohoto činu se měl mladý muž dopustit tím, že v průběhu měsíce září letošního roku ve dvou případech nabízel
prostřednictvím internetového portálu mobilní telefon
značky Apple iPhone 5S Gold. Telefon si od podezřelého za částku 8 400 korun zakoupil sedmatřicetiletý muž
z Prostějova. Druhým kupujícím byla jednadvacetiletá
žena ze Šternberka, která telefon zakoupila za 8 500 korun. Prodávající kupujícím po zaplacení zálohy ve výši
4 000 korun v prvním případě a 3 500 korun v případě
druhém zboží nedodal a stal se pro ně nekontaktním,“
popsal Večerníku podstatu podvodu František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
„Dalším šetřením policisté zjistili, že podezřelý muž je pro
obdobné jednání prověřován také policisty z obvodního
oddělení Most. V případě prokázání viny a odsouzení
podezřelému hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta,“
dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)

PROSTĚJOV Během uplynulých dní se opět
rozrostl počet případů, kdy strážníci městské policie zasahovali proti totálně opilým
mužům. Jejich chování pod značným vlivem
piva, vína a rumu vzbuzovalo pohoršení na
veřejnosti. Není proto divu, že všichni „cestovali“ na záchytnou stanici.
„Na základě telefonického sdělení byla v sobotu
jednadvacátého listopadu před třiadvacátou hodinou vyslána hlídka k dálničnímu mostu, kde
u nedaleké autobusové zastávky ležel na zemi
muž s drobným poraněním v obličeji. Následně
vyšlo najevo, že po návštěvě restaurace se vracel
domů a při vedení jízdního kola upadl. Samostatného pohybu nebyl schopen a dechovou zkouškou byla u něj naměřena hodnota 2,30 promile,“
popsala první případ Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Hned druhý den, v neděli 22. listopadu, vyjížděli
strážníci řešit podobný problém k Azylovému
centru Prostějov. „Zde se nacházel opilý muž

dožadující se vstupu do sociálního zařízení. Své
jednání nebyl schopen kontrolovat a personál
azylového domu ho správně odmítal vpustit
dovnitř. Strážníkům muž nadýchal 3,93 promile
alkoholu,“ uvedla Adámková.
Třetího opilce objevila hlídka ve středu 25. listopadu v nočních hodinách polonahého, pohybujícího se přímo po silnici v ulici Šárka. „Jelikož jednadvacetiletý mladík vykazoval známky
agresivity vůči dvojici kamarádů, kteří v průběhu
řešení dorazili na místo, byly proti němu použity
donucovací prostředky formou hmatů a chvatů,
a následovalo nasazení pout. Dechovou zkouškou bylo u něj zjištěno 3,49 promile alkoholu,“
informovala o potížích s naháčem mluvčí prostějovských strážníků.
Všichni zmínění muži skončili na záchytné stanici v Olomouci. „Trojici čeká správní řízení pro
podezření z přestupků proti veřejnému pořádku
a ve dvou případech i pro porušení občanského
soužití,“ dodala na závěr Jana Adámková. (mik)

Ilustrační foto: internet
Z řízení pod vlivem návykové
látky je podezřelý čtyřiadvacetiletý muž z Kostelce na Hané,
který byl uplynulou středu 25.
listopadu po dvaadvacáté hodině kontrolován v Nerudově
ulici v Prostějově jako řidič vozidla Citroën Xsara. U muže byla
provedena dechová zkouška na
alkohol, která byla negativní.
Dále byl proveden test na drogy,
tentokrát s pozitivním výsledkem. Mladík uvedl, že v sobotu
21. listopadu ve večerních hodinách užil amphetamin, podle
jeho tvrzení takzvanou lajnu.
Řidič se dobrovolně podrobil
lékařskému vyšetření s odběrem
krve, následně mu byl zadržen
řidičský průkaz a zakázána další
jízda.

Notebooky ze šatny

Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který ve čtvrtek 26. listopadu v dopoledních hodinách po
vypáčení vstupních dveří vnikl
do prodejny na Hlaváčkově
náměstí v Prostějově. Ze šatny
prodejny odcizil dva notebooky,
kdy způsobil škodu dvěma osobám v celkové výši osmnáct tisíc
korun.
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KRVAVY MASAKR POTRESTÁN
PROSTĚJOV Čin, který v Prostějově nemá obdoby. Jak
Večerník informoval bezprostředně po události, třiadvacetiletý Oldřich Fiala 13. května tohoto roku ve večerních
hodinách brutálně napadl na
ubytovně v Olomoucké ulici
dva muže. Jednoho z nich na
zemi zkopal málem až k smrti. Poškozený Pavel Jakubčík
utrpěl těžká poranění mozku
a četné zlomeniny, zřejmě doživotně už zůstane ochrnutý
na polovinu těla. Minulé úterý
dostal útočník u Okresního
soudu v Prostějově spravedlivý
trest. I když... Soudce Petr Vrtěl
i státní zástupce Ivo Černík zřetelně dali najevo, že čin mladého Roma hraničil s pokusem
o vraždu! Večerník byl stání
opět přítomen.

Exkluzivní reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Brutální incident na ubytovně zachytil v polovině května i Večerník,
který byl svědkem toho, jak v Olomoucké ulici zasahovala Policie ČR
a těžce zraněného muže odvážela
záchranka. Připomeňme, že Oldřich
Fiala udeřil Pavla Jakubčíka pěstí do
obličeje, přičemž poškozený spadl
ze schodů. Ležícího jej pak ještě zasypal dalšími ranami pěstmi, navíc
použil velmi silných kopů do oblasti
hlavy i celého těla. Muži tak způsobil
tříštivou zlomeninu spánkové kosti,
mnohačetné zlomeniny jařmového
oblouku a nosních kůstek. Tato zranění byla příčinou rozsáhlého krvácení do mozku. Pavel Jakubčík je
dodnes hospitalizován v nemocnici
a má za sebou několik náročných

operací. Nadále je z poloviny ochrnutý a bez cizí pomoci při jídle či
koupání se neobejde...
Při druhém soudním jednání v úterý
24. listopadu měl soudce Petr Vrtěl
konečně možnost vyslechnout svědka, který se k prvnímu líčení nedostavil. Robert Gábor, u něhož byl Oldřich Fiala na návštěvě, však odmítl
vypovídat. „Olda je něco jako můj
bratranec, tedy je to můj bratranec,
pokud vím,“ vysvětlil Gábor své důvody mlčenlivosti. Z jeho čtené výpovědi podle policejního protokolu
však vyšel najevo již dříve zjištěný
průběh krvavého masakru. Obviněný se přitom dopustil nevídaného
násilí na dvou mužích jenom proto, že si jej dovolili napomenout za
hlučné chování! Fiala s Gáborem
a jeho přítelkyní totiž na ubytovně nezřízeně požívali alkohol, křikem rušili ostatní nájemníky a ještě
k tomu měli naplno puštěný CD přehrávač s cikánskými písněmi...
Slovní výtky však opilý Oldřich Fia-

la neunesl. Jeho reakce mu nakonec
vynesla dlouholetý kriminál. „Za
zločin ublížení na zdraví s těžkou
újmou vás soud odsuzuje k sedmi
letům a šesti měsícům trestu odnětí
svobody do věznice s ostrahou. Zároveň vám určuje zaplatit bolestné
ve výši třista šest tisíc korun a náklady na léčbu poškozeného ve výši
stoosmnáct tisíc korun,“ vynesl ortel nad třiadvacetiletým agresorem
soudce Petr Vrtěl.
Rozsudek není ještě pravomocný,
státní zástupce i obhájkyně Oldřicha Fialy si vzali zákonnou lhůtu na
rozmyšlenou. „Jedná se o násilný čin
vedený neuvěřitelnou agresivitou.
Odsouzený se dopustil surového
a zákeřného útoku hraničícího s pokusem o vraždu. Nebýt svědka, který ho zpacifikoval a poškozenému
poskytl rychlou první pomoc, pan
Jakubčík by brutální útok nepřežil,“
zkonstatoval na závěr státní zástupce
Ivo Černík. Zda se tedy ještě odvolá,
však Večerníku potvrdit nechtěl.

adý Rom
putuje na
sedm
a půl roku
do
kriminálu
!

Oldřich Fiala má svým způsobem i štěstí, jeho čin mohl být i překvalifikován
jako pokus vraždy a to by byl trest ještě vyšší...
Foto: Michal Kadlec
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s městskou policií

Zlodějská brigádnice

Žena vykonávající brigádu v prodejně s drogistickým zbožím si minulé
pondělí 23. listopadu ještě před otevřením provozovny vzala z regálu
deodorant v hodnotě sto deset korun
a zanesla si ho přímo do skříňky. Zboží
neuhradila ani po otevření pokladen.
Tímto je podezřelá z přestupku proti
majetku a strážníci událost postoupili
k vyřešení správnímu orgánu.

Pes před autem

Předminulou sobotu 21. listopadu
vpodvečer nahlásila řidička na linku
156, že jí vběhl do cesty pes. Naštěstí včas zastavila, psíka naložila
a přivezla přímo na služebnu městské policie. U křížence šedobílé barvy byl sice zjištěn čip, ale v evidenci
se nenacházel. Majitel se nedostavil,
proto nalezenec putoval do útulku
v Čechách pod Kosířem. Téhož dne,
o několik hodin později, oznámila
jiná žena nález čivavy. Hlídka pejska
převzala. Ten však zanedlouho skončil zpět u své majitelky, která si pro
něj přišla na služebnu. Událost s ní
byla vyřešena blokovou pokutou.

JSME JEDNA

RODINA

www.facebook.com/vecernikpv
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ČERNÁ

„BANKY O ZÁCHRANU OP MOC NESTÁLY!“
Bývalý generální ředitel Pavel Cesnek mnoho nového neprozradil...
PROSTĚJOV Co bylo důvodem bolestného krachu Oděvního
podniku Prostějov? Na to mezi lidmi panuje jednoznačný názor.
Za koncem někdejšího gigantu vidí zejména chyby jeho vedení.
O okolnostech pádu celé společnosti minulé úterý otevřeně promluvil u Okresního soudu v Prostějově krizový manažer Pavel
Cesnek, který ve funkci generálního ředitele působil bezprostředně po Františku Tuhém, a to v období od července 2008 do března
2009. Po osmi měsících však na svou funkci rezignoval. Večerník byl
dalšímu kolu stání tohoto případu opět přítomen.
původní reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Pavel Cesnek byl v úterý 24. listopadu
předvolán jako svědek v kauze Milivoje
Žáka a Dany Lauerové. Tato dvojice je
obžalovaná z uzavření nevýhodných
smluv mezi Oděvním podnikem Prostějov a nedlouho předtím založenou
společností Oděvy Praha, čímž způsobili
prostějovské společnosti škodu ve výši
téměř pět milionů korun. Jasná většina
zisku za obleky vyrobené v Prostějově
totiž putovala na účty firmy, která měla
pouze zprostředkovat už dříve dojednaný obchod.
Ve chvíli, kdy nastupoval do OP Prostějov, měl Pavel Cesnek pověst razantního a zároveň úspěšného manažera
s bohatými zkušenostmi z Ruska. Přesto
v Prostějově neuspěl. Proč? „Firma byla

v katastrofálním stavu! Během roku jsme
vykázali ztrátu přesahující miliardu korun, která však vznikala v průběhu uplynulých patnácti let. Kvůli provozním
nákladům jsme plánovali přesun výroby do Jeseníku a Konice. Zásadní bylo,
že přestože nebyly peníze na nákup
materiálu či mzdy, banky dále trvaly
na dodržování splácení dluhu, který se
tehdy pohyboval kolem půldruhé miliardy! Tyto splátky však chod firmy zcela
ochromovaly. Chtěl jsem je omezit na
polovinu, aby mohl podnik dál fungovat.
Můj návrh však nebyl přijat. Za takové situace byla záchrana prakticky nemožná...
Vyhodnotil jsem si vše tedy tak, že nemá
cenu se dále trápit. Dodnes mě mrzí, že
mé řešení nebylo přijato, je to škoda, podnik v určité podobě mohl dále fungovat,“
vypověděl u prostějovského soudu Pavel
Cesnek, který se po odchodu z Oděvního podniku opět vrátil na východ. Ve
východoukrajinském Luhansku vedl vel-

KRONIKA
Vzal i zubní korunky!

Trestných činů krádeže vloupáním a neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku se dopustil neznámý
pachatel, který minulé pondělí
23. listopadu po čtrnácté hodině
v obchodním domě na ulici Okružní v Prostějově odcizil z kabelky,
kterou měla jednašedesátiletá žena
v nákupní tašce u sebe, peněženku. Poškozená v ní měla finanční
hotovost tři tisíce korun, osobní
doklady, platební karty a dvě zubní korunky. Vznikla jí škoda přes
14 800 korun.

Krizový manažer Pavel Cesnek přišel do OP s jasnou vizí, jak společnost
zachránit. U majitelů a zejména bank, které zadlužený podnik prakticky
ovládaly, však nenašel pochopení.
Foto: www.e15.cz
kou fabriku na výrobu lokomotiv, krvavé
boje však její provoz zastavily.
Pavel Cesnek ve funkci generálního ředitele vystřídal do té doby neomezeného
vládce Františka Tuhého. Před tribunálem také potvrdil, že při jeho nástupu
podnik z pozice takzvaného aktivního
akcionáře prakticky ovládal Roman Hanus, který jej také ke spolupráci oslovil.
„Roman Hanus měl řadu nápadů, ale
mnohé nebylo reálné převést do praxe. Byl to právník a ten podle mě není
schopen vést firmu. Takový člověk dokáže analyzovat věci, ale nikoliv úkolovat
a motivovat lidi. Později jsme se názorově rozešli,“ tvrdí dnes Pavel Cesnek, jehož

svědectví k samotné kauze Oděvů Praha
mnoho nového nepřineslo. „Nic o tom
nevím Nedovedu si ale vysvětlit, proč
by nějaká firma vstupovala do obchodu,
kdy už byla uzavřena smlouva. Pokud
ano, tak by její marže představovala maximálně patnáct procent ze zisku,“ reagoval
na přímý dotaz.
Po bývalém generálním řediteli přišli
na řadu další svědci, mezi něž patřil
i někdejší významný akcionář a jeden
z dlouholetých vrcholných manažerů
OP Prostějov Jaroslav Kučera a řada
dalších. Rozsudek dosud nepadl, jednání bylo odročeno na 8. a následně
i 24. března příštího roku.

www.v
ecernikpv.cz

Lékařské případy pod drobnohledem

Od dopravní nehody ke dvěma sebevraždám...
PROSTĚJOV Rozmanité zásahy lékařů zaznamenala v uplynulém období prostějovská záchranka. Ředitel Zdravotnické
záchranné služby Olomouckého kraje v Prostějově Radomír
Gurka (na snímku) sice pro Večerník usoudil, že šlo o standardní výjezdy posádek sanitek, nicméně z laického hlediska
to muselo být další velmi rušné období při záchraně lidských
životů. A právě první muž prostějovské záchranky byl dalším
hostem seriálu Večerníku se šéfy záchranných jednotek IZS.

Lehké zranìní opilého

tento muž viditelně byl, po nárazu
do sloupu ale naštěstí neutrpěl nijak závažné zranění. Převezli jsme
ho s lehčím poraněním hlavy do
prostějovské nemocnice na vyšetření a hlavně na vyloučení vnitřního
zranění,“prozradil Večerníku Radomír Gurka.

Třetí listopadovou neděli byla operačním střediskem vyslána sanitka
s lékařskou posádkou
do Kostelce na Hané. Ve značné
rychlosti zde naboural řidič škodovky do sloupu signalizačního zařízení před železničním přejezdem. Obìšenec v Bílovicích
Policisté měli podezření, že řidič byl
opilý, přestože muž odmítl decho- Ke smutné události vyjížděli lékavou zkoušku. „Pod vlivem alkoholu ři prostějovské záchranky minulý

čtvrtek 26. listopadu do Bílovic.
„Došlo zde bohužel k sebevraždě
oběšením. Sedmapadesátiletému
muži už nebylo jak pomoci, nalezen byl až po delší době. Lékař
provedl pouze ohledání zemřelého
s konstatováním smrti,“ poskytl
smutnou zprávu šéf prostějovské
´záchranky´.

Prášky, alkohol a nùž!
Minulé úterý 24. listopadu ve večerních hodinách byla volána záchranka také do Vrahovic. O sebevraždu
se tu pokusil chlapík, jehož počínání si však naštěstí zavčas všimla
příbuzná. „Šestačtyřicetiletý muž
spolykal léky a zapil je alkoholem.
Navíc se pořezal na ruce. Byl však
při vědomí, na místě mu byla ošetřena řezná poranění na zápěstích

a vzápětí byl převezen na urgentní takže se dá jako každý rok
příjem ve Fakultní nemocnici Olo- počítat s častějšími výjezdy
mouc,“ popsal Radomír Gurka.
k pacientům, kteří na chodníku uklouznou a zraní se,“ dívá
Podle ředitele prostějovské zá- se do blízké budoucnosti
chranky vyjížděly sanitky v uplynu- Radomír Gurka. (mik)
lém období ke standardním zásahům. „Probíhala prostě naše běžná
práce. Prováděly se interní, chirurgické i sekundární převozy pacientů do prostějovské, přerovské
a olomoucké nemocnice, ale i do
brněnského popáleninového centra,“ shrnul minulé týdny. Jak ale přiznal, v souvislosti se zimním počasím očekává zvýšený počet výjezdů
posádek záchranné služby. „Určitě
budou četnější výjezdy k lidem
pod vlivem alkoholu, u kterých
kromě častých zranění nyní hrozí
i nebezpečí podchlazení či dokonce
umrznutí. Očekáváme sníh a mráz,

“

Muži už nebylo jak
pomoci, oběšený byl
nalezen až po delší době

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

JIŘÍ ČERVENKA

ANETA FLOROVÁ

se narodil 22. června 1965 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 23. listopadu
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 45 do 50 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má střední postavu a hnědé vlasy.

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

ZUZANA FRANCÍRKOVÁ

LUBOŠ NOVÁK

se narodila 3. října 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 20. listopadu
2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
30 do 32 let, měří mezi 165 až 175 centimetry, má hubenou postavu a obarvené vlasy.

se narodil 17. září 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 28. dubna
2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 24 do 25 let, měří mezi 170 až 172
centimetry, má hubenou postavu
a hnědočerné vlasy.

Brutální útok z poloviny května letošního roku na obyvatele
ubytovny v Olomoucké ulici má
rozhřešení. Nad třiadvacetiletým Oldřichem Fialou vynesl
Okresní soud v Prostějově s vůlí
Petra Vrtěla tvrdý verdikt v podobě sedmi a půl roku nejtvrdšího kriminálu. Otázkou ale
zůstává, zda je to opravdu trest
dostatečný...

7,5
Samotný státní zástupce totiž
několikrát zdůraznil, že mladý
Rom muže, který ho přišel napomenout za hlučné chování,
zkopal tak brutálním způsobem, že jeho čin hraničí s pokusem o vraždu. Napadený má
navíc doživotní zdravotní následky.
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Z BAŠTY BUDE

KORUN! ZAKÁZKA STOLETÍ „BABINEC“
na komunální služby se bude

schvalovat už v prosinci

PROSTĚJOV Společnost .A.S.A.
Technické služby bude pro město
Prostějov zajišťovat kompletní komunální služby ještě v roce 2016.
Tím skončí desetileté období, kdy
právě tato bezmála miliardová zakázka byla svěřena jedné firmě jako celek. Vedení magistrátu už připravilo
veškeré podklady pro vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele veškerých potřebných činností pro
bezproblémový chod města. Podle
zákona však musí jednotlivé firmy
soutěžit o dílčí složky komunálních
služeb zvlášť!
„Připravili jsme souhrnný předběžný
harmonogram zadávacích řízení významných nadlimitních veřejných za-

Do auta pro kufr

V úterý 24. listopadu krátce po poledni se dosud neznámý pachatel
vloupal do osobního automobilu
značky Nissan v Domamyslické ulici v Prostějově. Pohnutkou k tomu
mu zřejmě byl látkový kufr uložený
viditelně ve vozidle na podlaze před
zadním sedadlem. Pachatel rozbil
skleněnou výplň okna zadních dveří a kufr odcizil. Majiteli odcizením
vznikla škoda ve výši dvou a půl tisíce korun a dalších osm tisíc poškozením vozidla. V případě dopadení
a odsouzení hrozí pachateli tohoto
skutku za přečin krádež trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Pondělí 30. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

netové stránky www.vecernikpv.cz
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gistrátu. „Znamenalo by to přijmout
minimálně čtyři nové pracovníky, což
pro město představuje další obrovskou finanční zátěž. Rozhodli jsme se
tedy, že zůstaneme při starém způsobu
vymáhání pohledávek, tedy prostřednictvím advokátní kanceláře. Je to pro
město ekonomicky výhodnější. Zdůrazňuji, že exekuce hrozí prostějovskému občanu nikoliv ihned tehdy, když
zaregistrujeme jeho nedoplatek, ale až
poté, co ho nezaplatí po dvou výzvách
magistrátu,“ uzavřela toto téma Alena
Rašková.

kázek na komunální služby pro město
Prostějov připravovaných v režimu užšího řízení a doporučili zastupitelům ho
schválit,“ potvrdil za radu města Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek prostějovské
primátorky.
Jak už Večerník v průběhu tohoto roku
informoval, k 1. lednu 2017 se může stát,
že budeme mít v Prostějově hned čtyři
firmy, které se budou o pořádek ve městě
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Správa komunikací
Odpadové hospodářství
Údržba zeleně
Správa veřejného osvětlení

.$3$&,7$$=</29¥+2
CENTRA V PROSTÌJOVÌ
Azylový dům pro muže a ženy
34 lůžek (28 muži, 6 ženy)
Azylový dům pro osamělé
rodiče s dětmi
10 rodičů, maximálně 30 dětí
Noclehárna pro muže a ženy
19 lůžek (15 muži, 4 ženy)
Nízkoprahové denní centrum pro
muže a ženy
21 míst (15 muži, 6 ženy)

zjistili jsme

galerii, vinotéku a realizovat přednášky.
A co zde hodlá Dámský klub provozovat? „Údajně kavárnu a galerii, chce také
pořádat různé společenské akce. Snad
tam budou mít přístup i pánové,“ uvedl
s úsměvem Jiří Pospíšil. „Pokud ne, založíme si někde pánský klub,“ přidal pobaveně
na tiskové konferenci vedle sedící Zdeněk
Fišer, první náměstek primátorky Statutárního města Prostějov.
(mik)

OLOMOUC, PROSTĚJOV V minulém čísle Večerník upozornil na hrozící se skutečnost, že Olomoucký kraj
ve svém rozpočtu na rok 2016 jaksi
zapomněl na Prostějov při jedné z prioritních dopravních investic. Do plánu
totiž hejtmanství nezařadilo výstavbu
dvou rondelů na Poděbradově náměstí. Podle samotného prvního muže Jiřího Rozbořila je ale všechno jinak...
Hejtman prostřednictvím tiskové mluvčí Krajského úřadu Olomouckého kraje
odpověděl Večerníku na otázku, proč

„PROSTĚJOV NÁM NEPŘEDAL PROJEKT,“ BRÁNÍ SE NAŘČENÍ HEJTMAN
nezbyly peníze na dva rondely, které jsou
už delší dobu vyprojektované. „Můžeme
potvrdit, že Olomoucký kraj nemá v návrhu plánu na rok 2016 zařazenou k realizaci žádnou okružní křižovatku v Prostějově. Co se týká konkrétních rondelů na
Poděbradově náměstí, Olomoucký kraj
dosud neobdržel projektovou dokumentaci zajišťovanou Statutárním městem
Prostějov. Po jejím obdržení si kraj nechá
posoudit zejména z hlediska bezpečnosti
a plynulosti dopravy její opodstatněnost
a následně se rozhodne, zda bude křižo-
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„Azylové centrum v Prostějově má
připravenou možnost poskytnout lidem bez domova přespání
zdarma v teple na rozkládacím
lůžku, kterých je k dispozici
deset. Mimo to funguje i služba
nízkoprahového denního centra, kde
mohou klienti pobývat přes den, mají
možnost využít sociálního zázemí, hygienickou očistu, možnost vyprání a usušení
prádla. V nízkoprahovém centru je podávána polévka, káva, čaj a konzervovaná
strava,“ popsal Pavel Smetana, náměstek
prostějovské primátorky pro dopravu
a sociální záležitosti.
Součástí služeb pro bezdomovce je
i terénní program. „Sociální pracovník
mapuje pohyb a pobyt bezdomovců,
poskytuje informace, lidem bez přístřeší
rozdává letáky. Je však na rozhodnutí každého klienta zda veškerou pomoc využije
nebo ne,“ přidává Jan Kalla, ředitel Azylového centra v Prostějově.
Jak se Večerník na středeční tiskové konferenci rady města ještě dozvěděl, terénní

práci s bezdomovci rozšíří během zimního období i odbor sociálních věcí prostějovského magistrátu. „Naši pracovníci
zintenzivní depistážní činnost se zaměřením na lokality s větším výskytem osob
bez přístřeší. To znamená na nádražích,
v parcích, nákupních centrech a podobně. I nadále bude probíhat spolupráce s
ubytovnami, zařízeními sociálních služeb
a dalšími organizacemi, které mají možnost podílet se na řešení vzniklé situace,“
konstatoval náměstek primátorky. Novinkou pro tento rok je, že bezdomovcům
hodlají pomoci také železničáři. „Spolupráci rovněž neodmítly ani České dráhy, kdy
bude v období větších mrazů ponechána k
dispozici hala v budově hlavního nádraží,“
potvrdil Pavel Smetana.
(mik)
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PROSTĚJOV Sníh a náledí může
být v Prostějově doslova „co by
dup“! Podle zpráv z magistrátu se ale
není čeho bát, radní totiž schválili
plán zimní údržby, který by měl být
prý dostatečný. Kromě strojní techniky budou sníh z chodníků u vybraných městských budov odklízet
i klienti úřadu práce určení na veřejně prospěšné práce.
„V prvním pořadí důležitosti budou
zprovozňovány úseky místních komunikací, na kterých je vedena městská
hromadná doprava včetně hlavních

224 milionů korun
280 milionů korun
216 milionů korun
56 milionů korun
Zdroj: Magistrát města Prostějova
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NADĚJE NA RONDELY JEŠTĚ ŽIJE

Azylové centrum očekává zimní „NÁVAL“
PROSTĚJOV V současné době se
mnoho osob i rodin dostává do nepříjemné situace spojené se ztrátou
bydlení. Řešení je o to náročnější
v zimním čase. Proto odbor sociálních
věcí připravuje nezbytná opatření ke
zvládnutí tohoto období i v případě
velkých mrazů. Mezi osobami bez
přístřeší jsou i tací, kteří během roku
pomoc nevyhledávají, změna však
nastává v zimním období, kdy je třeba
těmto lidem prostě vyjít vstříc...

starat. „Ano, klidně se to může stát. Výběrové řízení bude zahájeno zvlášť na správu a údržbu komunikací, na odpadové
hospodářství, správu veřejného osvětlení
a údržbu veřejné zeleně,“ objasnil Pospíšil.
Pokud zastupitelé v pondělí 14. prosince schválí zadání této zakázky,
respektive zakázek, výběrové řízení
bude zahájeno již počátkem příštího
roku.
(mik)

PROSTĚJOV Prostory v historické
budově ve Školní ulici mění nájemce!
Jak známo, ten dosavadní Jindřich
Skácel stěhuje svou galerii do prostor
za někdejší Prior, načež magistrát nyní
nemovitost nově přiklepl Dámskému
klubu. Ten ve výběrovém řízení nabídl
až dvojnásobně vyšší nájemné!
„Bašta nyní dosluhuje pronajimateli Jindřichu Skácelovi jako galerie a prodejna
výtvarných děl, přičemž nájemné činilo
1 750 korun za měsíc. Po jeho ukončení
smlouvy jsme vybrali nového nájemce,
kterým se stane Dámský klub, jenž nabídl
čtyři tisíce korun měsíčně,“ prozradil Jiří
Pospíšil, náměstek prostějovské primátorky s tím, že zde existuje povinnost provést
úpravy na vlastní náklady.
O prostory v centru města o rozměrech
sto padesát metrů čtverečných projevili
zájem dva žadatelé. Výběrová komise
dala přednost vyšší finanční nabídce
a pronájem Bašty přiřknula právě
Dámskému klubu před nabídkou firmy Knížecí dvůr z Hluboké nad Vltavou, která zde chtěla provozovat prodejní

tahů městem na komunikacích v
jeho správě. Dále pak úseky chodníků
s velkou frekvencí pohybu obyvatel,
zastávky MHD včetně odklízení sněhu
ze zálivek zastávek. Ve druhém a třetím pořadí důležitosti budou od sněhu
a ledu čištěny ostatní komunikace,
chodníky, aleje, přechody pro chodce
a ostrůvky. U chodníků v pořadí důležitosti vycházíme z potřeb obyvatel
k zabezpečení přístupu k zastávkám
MHD, na vlakové a autobusové nádraží, k nemocnici, obchodům a podobně,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, náměstek

primátorky Prostějova. Jak dodal, město i během letošní zimy bude využívat
k úklidu komunikací dvě desítky lidí
určených na veřejně prospěšné práce.
„Ti zabezpečí úklid vybraných chodníků. Jedná se především o chodníky
u domů s pečovatelskou službou a u nemovitostí, které jsou v majetku města,“
doplnil Pospíšil.
Večerník zjistil, že podle plánu zimní
údržby si ředitelé příspěvkových organizací, jako jsou třeba školy či knihovna, zajistí čištění vstupů do těchto budov vlastními silami.
(mik)

vatku realizovat. Z těchto důvodů tudíž
stavba rondelů na Poděbradově náměstí
v Prostějově zařazena do plánu na rok
2016,“ uvedla Kamila Navrátilová. Jak
ještě dodala, tato informace byla členům
Rady města Prostějova sdělena na společném pracovním jednání 9. listopadu
tohoto roku.
Večerník se samozřejmě zajímal
o to, jak je možné, že prostějovští
radní svým krajským kolegům ještě
projektovou dokumentaci nepředali.
„Ta se vždycky poskytuje až ve chvíli,

kdy máme danou investici přislíbenou.
Taková praxe fungovala za působení
Aloise Mačáka, který jako tehdejší první
náměstek hejtmana měl tyto záležitosti
na starosti a za každou investici v Prostějově na kraji lobboval. Bohužel, na začátku listopadu jsme se dozvěděli, že na
rondely v Prostějově nemá kraj dostatek
peněz...,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova. Zároveň ale jedním
dechem dodal, že naděje přece jen ještě
existuje. „Obdrželi jsme vyrozumění, že

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

v polovině roku 2016 získá Olomoucký
kraj další finanční prostředky na dopravní investice, tudíž rozpočtovým opatřením by mohl řešit i výstavbu rondelů na
Poděbradově náměstí. Náklady na tuto
stavbu se odhadují na dvacet milionů
korun,“ uvedl Fišer.
Olomoucký kraj investoval od roku
2002 do okružních křižovatek v Prostějově celkem dvaasedmdesát milionů
korun. Večerník bude vývoj okolo této
konkrétní investice samozřejmě i nadále
sledovat.
(mik)

IV. díl

Co prohlásili a jaká byla realita...
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 zpětně
zveřejnit a s odstupem času krátce okomentovat. Dnes jsme pro vás
připravili již čtvrté pokračování...
ƔƔ Milada Galářová (ČSSD): „Také
na prvním letošním jednání osadního výboru ve Vrahovicích se zejména
jeho noví členové živě zajímali o stav
investice v podobě cyklostezky. Dohodli jsme se, že problém zařadíme na
program některého z dalších jednání,
a pevně věřím, že proběhne i za přítomnosti zástupce vedení města, abychom
mohli zdůraznit důležitost a potřebnost cyklostezky. Návrh na její podobu
je nakonec kratší, končit má už na rohu
křižovatky Vrahovické ulice a ulice Jano
Köhlera. Konkrétní informace ale nemám, nejsem členem rady města!“
Od března letošního
roku, co jsme zaznamenali odpověď na otázku, kdy se vrahovičtí konečně dočkají cyklostezky,
neuběhlo zas tak moc času. Ale změnilo
se hodně věcí. Milada Galářová je nyní
totiž jaksi už na druhé straně, sice rezignovala na post předsedkyně osadního
výboru, ale poté naopak „povýšila“ do
rady města. Takže ona sama nyní může
vrahovickým občanům kompetentně
pomoci, aby se splnil jejich sen.
ƔƔ Hana Naiclerová (ANO 2011):
„Paní náměstkyně Hemerková se
rozhodla vyřešit svůj problém na cizí
účet. Předvolala si ředitele reálného
MILUJEM
E
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gymnázia a požadovala, aby budovu bývalé školy na Husově náměstí
převzal s tím, že se to nesmí nikdo
dozvědět. Ředitel však budovu převzít odmítl, protože ke své činnosti ji
prostě nepotřebuje. O těchto zákulisních tlacích na svou osobu informoval
zastupitele. Podle našeho názoru bylo
povinností paní Hemerkové celou
záležitost řešit transparentně. Do poslední chvíle se snažila problém s Ministerstvem financí tajit.“
Po neslavném konci
Univerzity Tomáše
Bati a jejím útěku z Prostějova nastal
opravdu skutečný problém. Ministerstvo financí vyhrožovalo vrácením dotace na rekonstrukci budovy na Husově náměstí a navíc bylo ve hře obrovské
penále. Náměstkyně Hemerková tak
neřešila problém na cizí účet, ale městskému rozpočtu chtěla ušetřit třicet
milionů korun! A povedlo se, budovu
bývalé základní školy dnes využívají
městská knihovna a prostějovská základní škola z Kollárovy ulice. Všechno jde, když se chce...
ƔƔ Milada Sokolová (ODS): „To, že
mě nezvolili ani řadovou členkou kulturní komise, nebude mít v žádném
případě vliv na moje další aktivity. PraMILUJEM
E
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covala jsem pro kulturu v Prostějově
prostřednictvím Okrašlovacího spolku
před vstupem do komise, během svého
působení v ní, a budu i nyní!“
Má recht, současná
opoziční zastupitelka!
Paní Sokolová je nadále v prostějovském
společenském dění veskrze aktivní a za
to patří této ženě uznání. Nenechá se otrávit ani házením klacků pod nohy. Je ale
až s podivem, že řevnivost mezi radniční
koalicí a opozicí už přerostla i do kultury,
a dokonce i do akcí pořádaných pro děti.
Jak jinak si vysvětlit, že radní zcela vygumovali Okrašlovací spolek z akce zdobení vánočních stromečků školáky na náměstí?!
ƔƔ Alois Mačák (ČSSD): „Stavbou
severního obchvatu je dotčeno zhruba
sto třicet vlastníků pozemků. V současnosti je uzavřeno dvaadvacet smluv
o budoucích kupních smlouvách. Cena
je stanovena soudním znalcem a někteří vlastníci ji za cenu čtyři sta korun za
metr čtvereční nechtějí prodat a požadují podstatně vyšší finanční částku.
Věřím, že se nám společně podaří stavbu severního obchvatu připravit tak,
abychom ji mohli zahájit v roce 2019.“
Dokumentace
pro
územní řízení byla hotova už v roce 2007, o dva roky později
bylo vydáno kladné rozhodnutí pro stavbu severního obchvatu Prostějova. Už na
jaře tohoto roku v té době ještě radní
a první náměstek krajského hejtmana věděl, že se podařila vykoupit pouze jedna
šestina potřebných pozemků. Trochu
málo za osm let... Nyní vedení kraje i prostějovského magistrátu tvrdí, že severní
obchvat je pro obě instituce priorita. Tak
se nechejme překvapit jak velká...
Připravil: Michal Kadlec
MILUJEM
E
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

GOXK\SURVWÈMRYVNÙFK
obèanù za odpady

MARTIN ZAORAL
podmínku, jestli vás nachytají při páté
v pořadí, to už si asi nějaký ten měsíc odsedíte, ale nic tak hrozného to nebude. Za
jediné „elpéčko“ však hrozí minimálně
dva roky!
A jak to v praxi vidí někteří cikáni?
„Čórka“ je něco, co se prostě běžně dělá.
Každý to ví a jen tak se to nezmění. Je to
historicky zakořeněný způsob obživy.
K životu některých cikánů patří stejně
neodmyslitelně jako automaty, pervitin
nebo úžera čili lichva.
Zatímco „čórka“ je v pohodě, tak „elpéčko“ je prevít. Je to bubák, kterým se děsí
už malé děti. Takže pozor na to! „Vezměte prostě peněženku a rychle pryč!“ To je
základní poučka, kterou mnozí z nezletilých cikánů (ale nejen oni) ovládají mno-

hem lépe než například Pythagorovu
větu.
Pozoruhodné také je, že ti samí lidé, kteří
si hodně po svém vykládají, co se ještě
smí a nesmí, mají neuvěřitelný přehled
o tom, na co vše oni sami mají nárok.
Trestní zákoník totiž není jediným právním dokumentem, který jinak nepříliš
vzdělání Romové dokonale ovládají.
Tím dalším je zákon o sociálních
dávkách...

7

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

A.PO.BAB.
Máme jednadvacáté století a to už
mnozí doufali, že za nás všechno budou touhle dobou zařizovat roboti,
jako v tom díle Čtyřlístku, kdy vynálezce Myšpulín sestrojil Automatickou POhádkovou BABičku, která
po stisknutí čudlíku odvyprávěla vybraný pohádkový příběh. Jak já se na
toho pohádkového robota jako malá
těšila...
Ale přestože teď je vám pohádku
schopná odvyprávět naprogramovaná plyšová opička nebo duhový
poník, nějak to úplně nesplnilo moje
očekávání. Opice nemění hlasy, ani
k pohádce nekreslí obrázky jako

mamka, když jsem byla malá. Navíc
pokud plyšákovi docházejí baterky,
i vyprávění o Karkulce se mění v docela slušný horor.
Ať tak nebo tak, automatizovaní pomocníci dnes už pronikli do běžného
života a tváří v elektronku se s nimi
setkáme i jinde než za zdmi továren.
Už jste se ale někdy zkoušeli rozumně
domluvit s našimi aktuálně existujícími robotickými přáteli? Chcete se třeba
dostat ke svým pracně vydřeným penězům v bance, nápovědou, jak k nim,
vám je: ‚Vsuňte kartu čipem dolů co
nejrychleji a nadoraz tak, aby její poloha byla mírně vzhůru, následně kar-

tu rychle vytáhněte a stiskněte tlačítko.‘
To už si nejsem jistá, jestli otevírám
dveře banky, nebo se snažím dostat
Tleskačova ježka z klece. Kdyby tak
tady raději byl nějaký vrátný z masa
a kostí. A co, když se chcete nutně spojit se svým operátorem? ‚Pokud chcete
probrat rychlost vašeho připojení,
stiskněte jedničku, pro nápovědu stiskněte dvojku.‘ Pokud ale máte stylový
retro vytáčecí telefon, tak tam jen těžko cokoliv stisknete a chcete-li probrat
něco jiného, než je v přednastavené
nabídce - smůla. ‚Vraťte se prosím do
hlavní nabídky nebo ukončete hovor.‘
Tak co je lepší?

počet pohledávek
nárůst počtu pohledávek
46 Čím Mikuláš podaruje Prostějovany?

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3 871

7 270

679

Zdroj: Magistrát
města Prostějova

3 399

města Prostějova. „Je to nevýhodné
pro občany, protože při tomto řízení
samozřejmě naskakují další správní
poplatky. Pokud občan po výzvě exekutora do patnácti dní zaplatí, penále
a soudní poplatky se mu sníží na polovinu. Nicméně tento způsob, který provádí více měst v republice, byl nedávno
napaden úspěšnou soudní žalobou
jednoho z dlužníků v Olomouci. I my
jsme tedy zvažovali, jak dál postupovat
při vymáhání pohledávek,“ popisuje
primátorka Prostějova s tím, že padl návrh zřídit nový a samostatný odbor ma-

559

Za roky 2002 až 2015 je na prostějovském magistrátu vedeno správcem
poplatku 7 882 neplatičů, celkem je
evidován dluh občanů města ve výši
13 005 000 korun. „Po uplynutí kalendářního roku správce poplatku vydává
platební výměr poplatníkům, kteří jej
v daném roce nezaplatili. Výměr je
doručován doporučeně do vlastních
rukou dlužníka. Před předáním pohledávky na exekuci je dlužník vyrozuměn
o výši nedoplatku, a to znovu doporučeným dopisem do vlastních rukou s
poučením, že v případě nezaplacení
bude pohledávka vymáhána exekučně,“ vysvětlil postup magistrátu Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.
Z tabulky, kterou Večerník v tomto
čísle přináší, je zřejmé, že každým
rokem pohledávky rostou, především z odpadů a nájemného. Jedním
z důvodů je i skutečnost, že stále více
přibývá poplatníků, kteří mají trvalý
pobyt na ohlašovně úřadu. Oproti
minulému roku došlo k nárůstu o 106
osob, což znamená, že z původních
1 623 se počet navýšil na 1 729. Dále

2 720

Michal
KADLEC
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Prostějov (mik) - V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech
a zákona o cestovních dokladech bude
ve dnech od 24. prosince až do 31. prosince v platnosti odstávka systému pro
nabírání žádostí o vydání občanských
průkazů a cestovních dokladů a jejich
předávání. „Důvodem tohoto přerušení
jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému. Podávat žádosti
a předávat vyrobené doklady bude možné nejpozději do 23. prosince,“ upozorňuje primátorka Prostějova Alena Rašková.

Původní zpravodajství
pro Večerník

vzrostl počet poplatníků, kteří jsou v insolvenci. „Magistrát v Prostějově vede
v evidenci celkem osmnácti a půl tisíce
pohledávek na základě pravomocných
exekučních titulů, přičemž za rok 2015
budou vydávány platební výměry až po
skončení kalendářního roku. K vymáhání bylo předáno celkem sedmnáct
a půl tisíce pohledávek v celkové hodnotě 8 055 099 korun. Do dnešního
dne se podařilo vymoci tyto pohledávky ve výši 1 439 673 korun, což
znamená 17,88 procentní úspěšnost
při vymáhání,“ spočítal dluhy občanů v konkrétních částkách Jiří Pospíšil
s tím, že celkově občané Prostějova
dluží magistrátu k 30. listopadu tohoto
roku přes třináct milionů korun!
Vedení města podle slov primátorky
dělá všechno pro to, aby veškeré poplatky od svých občanů magistrát vybral. „V radě města jsme nyní jednali
o formě vymáhání těchto pohledávek.
V současnosti existuje praxe, že občan
v případě nezaplacení poplatku za odpad, nájemného nebo jiných poplatků
je dvakrát magistrátem písemně upozorněn doručeným dopisem. Pokud
ani po druhém upozornění nereaguje,
dáváme podnět advokátní kanceláři,
která pak dlužné částky vymáhá exekuční cestou,“ popsala zažitou praxi
při vymáhání pohledávek města Alena Rašková, primátorka Statutárního

2 161

Chcete obèanku?
Spìchejte!

publicistika

GLOSA VEČERNÍKU

Lidé si čím dál více stěžují na fakt, že se
neorientují ve změti nejrůznějších paragrafů. Vůbec se jim nedivím. Nicméně
je až pozoruhodné s jakou bravurou
ovládají mnozí z našich romských spoluobčanů trestní zákoník. Rozdíl mezi krádeží, za kterou hrozí maximálně dva roky
vězení, a loupeží, kde je sazba od dvou do
desíti let, mnozí z nich mrskají jako učenlivý školák malou násobilku.
Přitom veškerá alchymie spočívá „pouze“ v užití násilí. Pokud vám tedy peněženku někdo jen tak vezme a hned uteče,
aniž byste se s ním dali do křížku, pak
je pro zloděje prakticky vše v pořádku.
Horší už je, jestliže se s vámi o peněženku někdo bude určitý čas přetahovat.
Když vás nachytají při „čórce“, dostanete

243

Prostějov (mik) – Stále častěji se
čtenáři Večerníku ptají, kdy bude po
nedávném rozhodnutí zastupitelstva
zbourána hlavní budova Jezdeckých
kasáren. „Tato zakázka je vysoutěžena a v platnosti je i demoliční výměr.
Domlouváme se právě s firmou, která
bude demolici zajišťovat. Bylo nám přislíbeno, že jakmile se jí uvolní kapacity,
okamžitě se pustí do bourání. Těžko
v tuto chvíli odhadovat, jestli to bude
ještě letos, nebo na začátku příštího roku.
O přesném termínu budeme samozřejmě informovat, stejně jako o přijatých
bezpečnostních opatřeních v jejím průběhu,“ slíbil Jiří Pospíšil, náměstek primátorky Statutárního města Prostějova.

PROSTĚJOV Vedení prostějovského magistrátu finalizuje v tomto
období rozpočet města na rok 2016 ke schválení, a se závěrem roku
pomalu sčítá i pohledávky za občany Prostějova. A ty jsou opět
vyšší než v předchozím roce. Příslušné úseky úřadu je vymáhají
pomocí advokátní kanceláře. I přes problémy však prostějovští
radní odmítají vznik nového odboru, který by se zabýval čistě jen
vymáháním dluhů. Večerník se tomuto problému podíval trochu
na zoubek...

1 864

Kasárna ještì stojí

Radní odmítají nový odbor vymáhání pohledávek
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Prostějov (mik) - Už několik let přispívá
prostějovská radnice na provoz Hospice
na Svatém Kopečku u Olomouce. Nejinak tomu bude i letos v závěru roku.
„Na základě doporučení sociální komise
schválila rada města dotaci ve výši třiceti
tisíc korun tomuto potřebnému zařízení. V tomto hospici se starají o zhruba
třista padesát klientů, několik z nich je
i z Prostějova,“ vysvětlil důvod udělení této
dotace Pavel Smetana, náměstek prostějovské primátorky pro sociální oblast.

1 621

Peníze pro hospic

Pondělí 30. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

„Elpéčko“,
nebo
„čórka?“
OBČANÉ DLUŽÍ MĚSTU PŘES TŘINÁCT MILIONŮ
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Seminář k rozpočtu proběhl

BOJ s tajemnou infekcí PODEZŘELE HLADCE

vProstějověPROHRÁVÁME...
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV A je to tu zase! Domov důchodců v Nerudově ulici se
od minulého pondělí 23. listopadu
opět uzavřel pro návštěvy. Příčinou je svědivá kožní infekce, která
v mnohém připomíná svrab. Ten je
přitom v Prostějově bohužel běžně
rozšířen. Hygienici už letos zaznamenali asi sedmdesát(!) případů
této nemoci, loni jich bylo dokonce
o deset víc. Samotný domov bojuje s infekcí už od loňského srpna,
letos v červnu se dokonce situace
vyhrotila natolik, že veřejné prostory musely být poprvé uzavřeny.
Všichni jeho klienti i zaměstnanci
podstoupili léčbu. Poslední události však k optimismu nesvádějí...

Martin ZAORAL
Vedení Domova důchodců sáhlo
v uplynulém týdnu k znepřístupnění
objektu na základě doporučení hygieniků. „Je to podobná situace jako
letos v létě. Tehdy jsme provedli opatření, která nemají v historii obdoby.
Po třech týdnech to vypadalo, že je vyhráno a domov byl opět otevřen. Ještě
před asi dvěma měsíci bylo vše v pořádku, pak se ovšem začaly objevovat
nové případy. Nyní už evidujeme asi
pět nakažených klientů a čtyři zaměstnance,“ informoval Večerník Zdeněk
Libíček, ředitel domova, kde žije
dvěstěpadesát klientů a pracuje stovka zaměstnanců. Nyní si marně láme

hlavu, jakým způsobem byla infekce
do domova zavlečena. „Tento parazit
zřejmě koluje po Prostějově, nejsme
jediným zařízením, které muselo podobný problém řešit. Klienti i zaměstnanci mohli nákazu chytit prakticky
od kohokoliv. Nezbývá, než s tím opět
bojovat všemi možnými prostředky...,“ uvedl odhodlaně Libíček, který
doufá, že domov by se pro návštěvníky mohl otevřít už v příštích dnech.
„Tentokrát by opatření neměla být tak
drastická jako v létě a budou se týkat
pouze těch, kteří jsou už nakažení. Nic
ale určitě nepodceníme a žádné riziko
nepřipustíme,“ přislíbil.
Jak se k Večerníku doneslo, o nákaze
byli informováni i příbuzní klientů
domova. „Řekli nám, že bychom si
měli raději zajít ke kožnímu lékaři, aby
nás vyšetřil. Mamince se tato infekce
pravidelně vrací už téměř dva roky.
Přitom je hospitalizovaná na lůžko-

vém oddělení, kam chodí jen personál
a členové rodiny. Nechápu, jak se zde
mohla infekce rozšířit,“ řekla nám dcera jedné z nakažených, která si nepřála
být jmenována.
Celou situaci výrazně zhoršuje fakt,
že se ani po více jak roce nepodařilo
s naprostou jistotou určit, o jakou
infekci se jedná. Faktem je, že nejčastěji se v této souvislosti skloňuje
slovo svrab. Podrobná vyšetření však
tuto variantu na sto procent nepotvrdila. Každopádně, pokud je svrab
zjištěn, musí se hlásit hygienikům.
Obvykle tak činí kožní lékaři.
Večerník také zjistil, že toto onemocnění není v Prostějově ničím
ojedinělým. „Letos máme nahlášeno kolem sedmdesáti případů
svrabu, loni jich bylo asi osmdesát,“
prozradila Eva Kučerová, vedoucí
protiepidemického oddělení prostějovských hygieniků.

CO JE TO SVRAB?
U člověka je původcem zákožka Sarcoptes scabiei var. hominis. Projevuje
se nepříjemným svěděním a kožními změnami v podobě oděrek, pupínků
a skvrn. Onemocnění nesouvisí pouze s osobní hygienou, ale nedostatečná
hygiena může způsobit horší průběh nemoci. Naopak i přehnaná hygiena
může způsobit problémy při zjišťování a ověřování, zda jde o svrab.
Onemocnění se přenáší nákazou, nejčastěji přímo od nemocného těsnějším nebo delší dobu trvajícím kontaktem, především společným užíváním
textilií, spíše při dlouhodobém kontaktu (například v noclehárnách, táborech, avšak rozhodně ne podáním ruky). Častý je přenos na další členy
rodiny.
Po zjištění infekce je důležité veškeré matrace, gauče, křesla, polstrované
židle, polštáře, peřiny, deky a podobně vyčistit od infekce například vynesením ven, vyžehlením napařovací žehličkou nebo vysátím vysavačem,
který je schopen zlikvidovat roztoče.

PROSTĚJOV Minulé pondělí se konal seminář prostějovských zastupitelů k závěrečnému návrhu rozpočtu
města na rok 2016. Podle vyjádření
radních proběhla diskuze o investicích
v příštím roce až podezřele hladce...
„Seznámil jsem zastupitele s návrhem
investic, který budeme předkládat ke
schválení v pondělí čtrnáctého prosince
na dalším jednání zastupitelstva města.
Kupodivu proti němu nebyly žádné
připomínky,“ prozradil s úsměvem prv-

ní náměstek primátorky Zdeněk Fišer
(ČSSD) s tím, že rozpočet počítá mimo
jiného se 119 stavebními investicemi v
hodnotě 180 milionů korun.
V minulosti přitom byly právě tyto semináře známé bouřlivými diskuzemi,
v nichž opoziční zastupitelé přednášeli další návrhy investic. „Nyní ale byl
naprosto klidný... O to bouřlivější ale očekávám samotné jednání zastupitelstva.
Podle mého názoru, když na semináři nebyly kamery, neměli opoziční zastupitelé

důvod k nějakým diskuzím,“ odlehčil toto
téma Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek
primátorky Statutárního města Prostějov.
Svým způsobem téhož názoru je i Milada
Sokolová. „Na semináři chyběli mnozí
zastupitelé z řad opozice, proto diskuze
skutečně nebyla nijak dlouhá. Ke všem
dotazům ale bude určitě prostor při
prosincovém jednání zastupitelstva, na
kterém se má rozpočet schvalovat,“ řekla
Večerníku zastupitelka za opoziční ODS.
(mik)

HLAS LIDU
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PROSTĚJOV Pro letošní rok je
utrum! Uplynulý čtvrtek se na Reálném gymnáziu a Základní škole
města Prostějov ve Studentské ulici
uskutečnilo poslední setkání prostějovských radních a pracovníků magistrátu s občany, tentokrát zejména
z lokality Tylovy ulice a sídliště Šárka.
Diskutovat přišlo třináct občanů.
Poslední letošní setkání s občany se
neslo především ve znamení plánované regenerace Šárky. Do modernizace
jednoho z nejstarších prostějovských
sídlišť plánuje magistrát investovat až
osmdesát milionů korun. „Tuto akci
budeme realizovat v několika etapách,

pro příští rok plánujeme vyčlenit částku
kolem dvaceti milionů korun. Projekt
bude v nejbližších dnech projednán
s obyvateli, abychom mohli zapracovat
ještě případné úpravy,“ ujistil přítomné
diskutující Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky Statutárního města
Prostějova. Ten vzápětí reagoval i na
některé dotazy ohledně již zrealizované rekonstrukce Tylovy ulice. „Byla to
největší investiční akce letošního roku.
Došlo zde k rozšíření parkovacích stání,
chodníků, revitalizaci zeleně. Zpočátku
byly reakce obyvatel sice rozpačité, skoro až negativní, ale teď, když je hotovo,
jsou ohlasy veřejnosti veskrze kladné,“
přiznal Zdeněk Fišer.
Radní na setkání občany rovněž upozornili, že už letos byla dokončena pro-

jektová dokumentace na zateplení školky v ulici Libušinka, přičemž realizace
v objemu zhruba čtyř milionů korun
se předpokládá v příštím roce. Reálné
gymnázium se dočkalo nového přívodu vody, v ulici Okružní se dokončuje
výstavba podélného parkovacího stání,
zbývá položit dlažbu a asfalt. Řeč byla
také o připravovaném přesunu terminálu autobusů příměstské dopravy na
ulici Jezdeckou, o opravě chodníků
v jednotlivých ulicích, výsadbě zeleně
či obecně o dopravní situaci ve městě.
Několik občanů se vyjádřilo pochvalně o zrekonstruovaném náměstí T. G.
Masaryka a někteří také přivítali rozhodnutí zastupitelstva zbourat hlavní
budovu Jezdeckých kasáren a tamní
prostor upravit.
(red)

MÁME NÁVOD JAK UŠETŘIT VÍCE JAK 100 KORUN, MÍT OBLÍBENÉ
NOVINY AŽ DO DOMU, ZÍSKAT DÁREK A JEŠTĚ VYHRÁT...
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OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016

Olomoucká – opravdu horor!
Plně se ztotožňuji s titulkem u článku o přepadení seniorky dvěma cikány v Olomoucké ulici, který vyšel ve Večerníku v pondělí 23. listopadu. Bydlím rovněž na
sídlišti E. Beneše, a pokud jdu do města, Olomoucké ulici se už vyhýbám a raději
chodím Havlíčkovou ulicí. Věřím totiž, že když zde má sídlo soud a dopravní policie, tak Romové tady nebudou mít odvahu někoho přepadávat a tato ulice může
být bezpečná. Jít totiž ve večerních či nočních hodinách Olomouckou ulicí, to je
opravdový horor. Od té doby, co je tady v provozu ubytovna plná členů menšinového etnika, hrozí všem slušným občanům obrovské nebezpečí.
Božena Navrátilová, Prostějov
Dejte si na ni pozor
Nedávno jsem ve Večerníku četla
o bezdomovkyni, která před supermarketem v Prostějově nejdříve po
lidech žebrala peníze, a když neuspěla,
snažila se v prodejně ukrást nějaké zboží. A než si pro ni stačili přijet strážníci,
poprala se s ochrankou. Tento popis
případu docela sedí na ženu, se kterou
se u supermarketu Kaufland v Okružní ulici denně potkávám. Jednou po
mně chtěla dvacet korun, a když jsem
ji odmítla, strčila do mě a začala hrozně
nadávat. Od té doby se takovým individuím vyhýbám. Ta žena je věčně pod
vlivem alkoholu, možná i drog. Radila
bych všem, aby si na ni dávali pozor.
Marie Odstrčilová, Prostějov

Pseudohumanisté
i mezi policisty?
Pokud se přepadení staré paní dvěma
romskými pachateli v Olomoucké ulici
stalo tak, jak je popisováno v minulém vydání Večerníku, nepochopím,
jak policisté mohli tento čin prošetřit
jen jako přestupek proti občanskému soužití. Nejsem žádný právník,
ale jestli se seniorka bránila a cikánka
jí rvala tašku z ruky, a při tom ji opakovaně bila pěstí do hlavy, pak jde
jednoznačně o loupežné přepadení.
Nebo jsou na policii všichni pseudohumanisté, kteří se bojí romského etnika
a neměří všem stejným metrem?
Z této „měkkoty“ mám úplně husí kůži.
J. R., Prostějov

Proboha, jaký pøestupek?
Takže cikánka brutálně napadne na ulici starou paní, snaží se jí vytrhnout tašku
s penězi, několikrát ji udeří do hlavy a z tohoto všeho vyjde pouze s pokutou
u správního orgánu za přestupek proti občanskému soužití? Děkujeme, páni
policisté, že nás tak skvěle chráníte a pomáháte nám! Václav Novák, Prostějov

BLÍŽÍ SE TO BLÍŽÍanebVÁNOCE KAM SE PODÍVÁŠ...
Nevím, zda jste si to uvědomili,
ale právě dnes, kdy čtete tuto analýzu, nám chybí pouhý
jeden měsíc a jeden den do
konce roku 2015. Někteří to
zjistí se zděšením, další jsou již
strženi předvánoční reklamou
všech hyper-supermarketech,
a pak zbývá pár jedinců, kteří
to mají s nadhledem analyzovat. Tudíž pojďme na to...

Z

cela novou vlaštovkou v našem
městě, která má dotvořit předvánoční atmosféru, je vytvořené kluziště
před muzeem a já k tomu říkám: „No
konečně!“ Tahle záležitost tady měla být
již dávno a řada jedinců z mého okolí mi
dosvědčí, že jsem mnohokrát upozorňoval na možnost podobné kluziště postavit i v létě. Akorát na to nepotřebujete led,
ale speciální nástřikovou hmotu, kterou
jsem viděl již v roce 1996 v Českých
Budějovicích, kam tehdy přivezl tamní
rodák a reprezentační brankář Roman
Turek hokejovou trofej Stanley Cup, kterou vyhrál v NHL s týmem Dallas Stars.
Ale buďme rádi, že tady máme alespoň
ledovou plochu vánoční. Předpokládám,
že se stane hlavně lákadlem pro děti a tak

třeba se tady na té naší novince objeví
nějaký nový Jágr, případně Sáblíková či
abych neopomněl krasobruslení nový
Březina. Hlavně doufám, že se plocha
nestane terčem vandalů a skupinek
podivných individuí, kteří posíleni
alkoholem, případně něčím jiným,
budou na kluzišti otravovat i prudit
ostatní... Věřím, že vše bude hlídáno
a monitorováno. Jak to vlastně vše „u
ledu“ funguje, máte možnost přesvědčit
se již od uplynulého pátku, kdy došlo k
slavnostnímu otevření.
amozřejmě hlavní pozornost bude
upřena na vánoční trhy a já jen
doufám, že si nebudeme muset notovat píseň bratří Nedvědů: „U stánků na
levnou krásu...“ Upřímně, po zkušenostech z let minulých zázraky nečekám
a tak mohu být jen příjemně překvapen.
Třeba se mi po letech podaří dokoupit
nějaké ty vánoční dárečky, což v minulosti byla velmi naivní představa. Jeden
dárek ale nakoupím vedle trhů v lékárně, a to pro magistrátní úředníky v podobě balíku prášků na uklidnění, neboť
až se poprvé rozezní zvoneček pro štěstí
před radnicí, myslím si, že jejich nervová soustava nastartuje předvánoční tik
v oku. Toto každoroční mučení jim fakt
nezávidím.

S

S

napětím jsem sledoval, jaký budeme mít letos na náměstí vánoční strom. Kecám, bylo mi to úplně
jedno! A jestli je to smrk nebo jedle,
na tom vážně svět nestojí. Když se
strom pěkně nazdobí, tak prostě
dotvoří vánoční atmosféru s výzdobou a bude. Pochopitelně očekávám
plodnou diskusi na známé sociální síti
a skupině. Asi byste nevěřili, na jaké
vědecké rozbory zde šlo loni narazit
právě na téma městský vánoční strom
a výzdoba města... K tomu šlo jen dodat: „Odborník žasne, laik se diví...“
a začátku jsem tady zmínil naše superhypermarkety, které nás „krásně“ předvánočně masírují již mnoho
týdnů. Kdyby jejich majitelé mohli, tak
nechají své zaměstnance pracovat snad i
pětadvacet hodin denně, aby měli super
vánoční bonusy a centrály kdesi v cizině
super zisky. Tohle to blbnutí a prodejní
terorismus mne tedy velmi irituje. Zcela
nedávno jsem na základě kolegova podnětu opět zalistoval v knize Ondřeje Přikryla „Z těžkých dob Prostějova“. Mimo
jiného jsem se dočetl, jak obyvatelstvo Prostějova v létě roku 1868 zdemolovalo výlohy několika obchodů,
když si jejich majitelé dovolili otevřít
své provozovny v neděli. To se měl

N

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
po křesťansku světit volný den a vše
musel řešit tehdejší starosta Florián
Novák! Možná by si to měl současný
management marketů pro poučení též
přečíst a začít se chovat ke svým zaměstnancům lidsky.
idskost či předvánoční pohoda se
vůbec tak nějak vytrácejí. Místo
toho se jen a jen předvánočně blbne.
Tak se pokusím varovně zvolat: „Lidé,
neblbněte a užívejte v klidu předvánoční
čas!“
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Děti, pejsci

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

Laura JENČÍKOVÁ
24. 11. 2015 52 cm 3,45 kg
Prostějov

Matouš ŠPRINGER
21. 11. 2015 50 cm 3,55 kg
Chropyně

Na SOŠPO pořádali workshopy

s mediální gramotností
PROSTĚJOV Se zajímavým nápadem přišli na Střední
odborné škole podnikání a obchodu Prostějov. Pro žáky
devátých tříd prostějovských základních škol připravili
workshopy věnované mediální gramotnosti se zaměřením na reklamu.
Cílem projektu, který finančně podpořilo statutární město Prostějov, byl rozvoj mediální gramotnosti u žáků základních škol v Prostějově. Realizován byl v rámci agendy
Zdravého města. Žáci byli do dané problematiky uvedeni
multimediální prezentací a aktivně se zapojovali formou
diskuzí, rozborů konkrétních reklam a samostatných cvičení. „Výukový program trval devadesát minut. Žáci si na základě kritického přístupu k reklamě uvědomili fakt, že také
oni jako spotřebitelé jsou každodenně pod vlivem reklamy.
Byli upozorněni na nutnost rozpoznat manipulativní prvky
reklamy a přesvědčovacích technik, které reklama využívá,“
sdělil Večerníku Václav Křupka, ředitel Střední odborné
školy podnikání a obchodu.
Žáci byli seznámeni s vývojem reklamy, na konkrétních příkladech jim byl objasněn rozdíl mezi reklamou komerční,

Jan SKÁCEL
23. 11. 2015 54 cm 3,65 kg
Tištín

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

JDE O REKORD!
Foto: archív SOŠPO Pv

politickou a sociální. Zároveň byli vedeni k vnímání reklamy
jako fenoménu současné medializované společnosti. Sami si
měli možnost uvědomit, že je reklama provází téměř na každém kroku...
(pk)

PROSTĚJOV Do celonárodní
akce vypouštění balónků s přáním
k Ježíškovi, která je součástí iniciativy Český Ježíšek, se i letos zapojí
Prostějov. Čtvrtého prosince odpoledne společně s dalšími přihlášenými z České republiky vypustí
k nebi balónky s vánočním přáním.
Organizátoři chtějí překonat loňský rekord.
V roce 2014 bylo vypuštěno 103 738
balónků ze 415 míst ve všech koutech
naší země, což je rekordní počet. „U
nás se jich vloni k nebi vzneslo šestsetosmdesát,“ sdělila Milada Sokolová,
předsedkyně Okrašlovacího spolku
Prostějov.
V Prostějově se budou balonky vypouštět v 15:15 hodin na Perštýnském náměstí. Vyzvednout si je můžete od 14:30 hodin ve foyer kina
Metro 70. Mluveným slovem bude
provázet finalista Superstar Tomáš
Jurenka. Akci pořádá Okrašlovací
spolek Prostějov společně s Mateřským centrem Cipísek.
(red)

Video už
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DNEŠNÍHO VÁNOČNÍHO SPECIÁLU

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

MAJDA

je kříženec středního vzrůstu ve věku šesti roků. Jde
o úžasnou psí dámu, která má milou a klidnou povahu. Svému pánečkovi bude oddanou, věrnou parťačkou
a ráda mu bude u všeho asistovat. Se psem se bez problému
snese, na vodítku chodí pěkně, netahá.

ADÁMEK

je kříženec středního vzrůstu ve věku zhruba dvou let. Je to klidný
a vyrovnaný pes, který bude šťastný v domečku se zahrádkou,
kde bude moci volně běhat a dobře hlídat. Na vodítku chodí pěkně, netahá. S fenkou se bez problému snese.

BRIT

je kříženec středně velkého vzrůstu ve věku cca tři až čtyři roky a
také velmi učenlivý klučík, který je neustále pozitivně naladěný.
Vzhledem k jeho temperamentu je vhodný například na různé psí
sporty. S fenkou se bez problému snese, na vodítku chodí pěkně.

COLIN

je pes plemene labrador velkého vzrůstu ve věku zhruba jednoho roku. Má vyrovnanou, klidnou a přátelské povahu, miluje lidi a
kontakt s nimi. Je to veselý pejsek a velký mazel, také je vášnivý
aportér. Snese se bez problému s fenkou, zná základní poslušnost.

Pondělí 30. listopadu 2015
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aneb jsme
s vámi
u toho...

VÁNOČNÍ STROMY UŽ ROZNÁŠÍ RADOST
Večerník se na tradiční rozsvícení zajel podívat do Němčic, Ptení a Hrubčic
PROSTĚJOVSKO „Radost máme, radost dáme, i když jenom
úsměvem. Na Vánoce si zazpíváme, štěstí, zdraví popřejem!“
Tak to je vzkaz, který v pátek vyslaly do světa děti z Němčic nad
Hanou při slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Veselo
bylo o uplynulém víkendu i jinde. Poprašek sněhu z úvodu
týdne na některých místech regionu z úvodu týdne sice roztál,
ale i tak se například Ptení odělo do pohádkově vánočního hávu. Zasloužila se o to jak třídenní výstava v budově obecního
úřadu, tak ohňostroj a následné slavnostní rozsvícení stromu
na návsi. Vánoční strom u zvonice coby dominanty obce rozsvítili o první adventní neděli také v Hrubčicích. Nezůstalo jen
u světelné parády, doprovodný program potěšil malé i velké.

původní zpravodajství
pův
avodajstv pro Večerník
černík

Martin

ZAORAL

Jiří
MOŽNÝ

Projet Němčicemi uplynulý pátek
po osmnácté hodině nebylo možné,
dopravu zde odkláněli hasiči. Důvodem
bylo slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Zatímco v minulých letech se
vždy rozzářil smrk stojící u nákupního
střediska v Masarykově ulici, letos se
několik desítek lidí sešlo na hlavním Komenského náměstí u malého vánočního

Tomáš
KALÁB

stromečku. „Tento rok jsme se vrátili na
místo, kde se akce konala v minulosti,“
objasnila Večerníku Jana Oulehlová,
která se v Němčicích stará o kulturu.
U stromečku se se svým programem
představila drobotina z místní mateřinky,
která zazpívala několik krásných písniček.
Po ní odrostlejší děti mluvící zvučnou
hanáčtinou vystoupily v kostýmech Pan-

Plumlov

U stromečku se s vánočním programem představily malé i větší děti navštěvující místní ZUŠ.
Foto: Martin Zaoral

ny Marie, Josefa, pastýřů i andělských
hvězdiček v programu nazvaném „Hopsa, hejsa k Betlému“.
Zájem o akci byl mezi místními značný.
Zatímco do předních řad k vystupujícím
se dostaly zejména děti, tak většina rodičů
postávala v pozadí, a o tom, co přesně se
pod stromečkem dělo, si mohla nechat
vyprávět až od svých ratolestí. Nikomu
z přítomných to však nijak zvlášť nevadilo. Vždyť i když všichni neviděli, stále
mohli pozorně naslouchat poselství,
které děti svým vánočním vystoupením
zvěstovaly a jenž znělo: „Štěstí už nehledejte, to je jenom v nás.“
Tři krásné dny ve Ptení. Křehkými
slaměnými ozdobami, roztomilými
postavičkami z včelího vosku i dalšími
ukázkami šikovných rukou se mohli od
pátku až do neděle kochat všichni, kteří
zavítali na tradiční vánoční expozici. Bylo
nad čím žasnout a návštěvníci si také
mohli za drobný peníz odnést kousek
krásy domů. K tomu navíc přímo starosta obce Jiří Porteš zásobil voňavým
punčem, takže o servis bylo postaráno.
A zájem byl obrovský, dveře od místnosti
se netrhly, již v sobotu odpoledne platilo,
že se podařilo prodat předměty za úctyhodných dvanáct tisíc korun. Večer pak
nastala chvíle pro další oblíbenou akci,
jíž je každoroční rozsvěcování vánočního
stromu. Ten se i letos nachází před
hasičárnou, u křižovatky na Prostějov,
Holubice a Ptenský Dvorek. Tady platilo, že si úvodní slovo vzaly desítky dětí
a dospělých, kteří ulicemi Ptení nesli
v průvodu plápolající světýlka, na vše
z hlediska bezpečnosti dohlíželi místní
hasiči. „U školky společně rozsvítili
obecní vánoční stromeček a pokračovali
k branám parku. Tam je čekala
ohňostrojová podívaná. Dále průvod
pokračoval parkem ke škole, která
v podzimní náladě na všechny čekala.
Velký Víťa z deváté třídy zvedá malého

Víťu z první třídy, a ten čarovnými
zvonečky probouzí školní vánoční
strom,“ přibližovala krok po kroku
tamější ředitelka Viera Šmilňáková.
Mezitím už velký sbor tvořený žáky
všech tříd zaujal svá místa a za kytarového doprovodu zazpíval koledy.
Poté se předvedlo dechové trio,
jmenovitě Agátka, Kuba a Honza.
„A to už mezi obecenstvo přicházeli žáci
s voňavými perníčky, které bylo potřeba
zapít horkým punčem, připraveny byly
dva druhy. Všichni si spolu povídali
a vánoční náladou byl každý okouzlen,“ potěšilo Šmilňákovou. Celému
hladkému průběhu ale předcházely
několikatýdenní přípravy, během nichž
každý dostal nějaký úkol. „Bylo nutné
napéct perníčky, nazdobit je a ochutnávat, připravit stromeček, zajistit bezpečný
pohyb po silnicích, připravit asi sto litrů
punče, nachystat hudbu a všechno zorganizovat tak, aby byl každý včas na svém
místě,“ vysvětlila ředitelka základní školy.
V úvodu hrubčického klání pohovořil
krátce starosta Milan Mlateček o adventních obyčejích, následovalo krátké
vystoupení dětí z místní mateřské školy.
Pak už se chystali na improvizovanou
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Ptení

Od sobotního večera ozařuje
Ptení letošní vánoční strom.
Foto: Pavel Šnajdr
scénu s malovanými kulisami starší
žáci s nastudovanou pohádkou Hrátky
s čertem. Při zdařilé inscenaci klasické
pohádky rozzářily blízký smrk barevné baňky. Obecenstvo mohlo na závěr
podvečera obdivovat malou výstavku ve
zvonici evokující přesvědčivě atmosféru
staročeských Vánoc. Adventní pohodu
provoněl tradiční svařák a živě zpívané
vánoční písničky a koledy.

SVÍTÍ UŽ VE VAŠÍ OBCI VÁNOČNÍ STROM?
MÁTE PĚKNOU FOTOGRAFII?
ZAŠLETE NA E-MAIL VECERNIK@PV.CZ.
TY NEJLEPŠÍ SNÍMKY ZVEŘEJNÍME!

Hrubčice

Vysloužilý voják Martin Kabát právě debatuje s loupežníkem Sarkou Farkou, vlevo u stolu sedí poustevník Školastyk.
Foto: Tomáš Kaláb

V Nezamyslicích srazili V Kladkách se zasněžováním
šestnáctiletého chlapce! počkají až na větší ochlazení
NEZAMYSLICE Hrubé chyby se
uplynulý čtvrtek dopustil řidič,
který na přechodu pro chodce v Nezamyslicích zřejmě přehlédl šestnáctiletého mladíka. Po srážce byl
chlapec s těžkými zraněními převezen do olomoucké nemocnice.
„Ve čtvrtek šestadvacátého listopadu po sedmnácté hodině došlo na
ulici Vyškovské v Nezamyslicích
k dopravní nehodě mezi motorovým vozidlem a chodcem. Dvaapadesátiletý řidič osobního vozidla se
pravděpodobně nevěnoval řízení

a přehlédl šestnáctiletého chodce,
který přecházel po přechodu. Řidič
mladíkovi nedal přednost a dva metry
před ukončením přechodu do něho
narazil. Mladík utrpěl těžké zranění,
se kterým byl převezen do Fakultní
nemocnice Olomouc,“ uvedl Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Jak dodal, dechová zkouška
u účastníků dopravní nehody byla
negativní. Škoda na vozidle činí deset
tisíc korun a okolnosti nehody jsou
stále předmětem šetření.
(mik)

zjistili jsme
KLADKY Zatímco ve výše položených skiareálech už lyžařská sezóna o uplynulém víkendu odstartovala, v Kladkách sníh zatím není.
A to ani ten umělý. „Pokud bychom
začali zasněžovat už v listopadu, přišlo by nás jen zapojení elektřiny na
devadesát tisíc korun. Počítám s ním
až od začátku prosince, kdy nás to vyjde výrazně levněji,“ vysvětlil Večerní-

ku Jiří Křeček, předseda Lyžařského
areálu Kladky.
Zasněžovat v Kladkách pravděpodobně nezačnou ani v průběhu následujícího týdne. „Pokud se vyplní
předpověď, bude na zasněžování
příliš teplo. Vše ovšem nachystáme
tak, abychom byli připraveni a hned,
jakmile teploty na delší čas klesnou
pod nulu, pustíme se do toho. Předpokládáme, že by to mohlo být už
v druhém prosincovém týdnu,“ vzkázal všem vyznavačům rychlé bílé stopy Jiří Křeček.

Svahy v Kladkách zůstávají zatím
stále zelené.
Foto: www.lyzovanikladky.cz
Středisko v Kladkách vlastní dvě
sněžná děla, celá sjezdovka dlouhá
přes sedm set metrů může být zasněžena během čtyř nocí.
(mls)

Sokolové vylétli na vrchol: Kostelečtí zdolali Kosíř!
VELKÝ KOSÍŘ Turistika místo
cvičení! Členové kosteleckého
Sokola si našli náhradní program.
V období takzvaného temna, kdy
mají zapovězen vstup do ‚vlastní´
sokolovny, se musejí zabavit jinak. Uplynulou sobotu se tak rozhodli k výstupu na největší hanáckou horu - Velký Kosíř. „Nejedná
se o nic tradičního, ale předpokládám, že by se podobné výlety
mohly stát pravidlem,“ prozradil
Večerníku s úsměvem Jožo Stanek, starosta kosteleckých sokolů.

pem na Kosíř zdaleka jejich sobotní
putování nekončilo. „Poznáváme
krásy nejbližšího okolí. Na Kosíři
jsme si opekli špekáčky, pokračujeme ale dále,“ usmíval se Stanek.
„Máme pečlivě naplánované další
občerstvovací stanice. Bez toho se
přece nedá nikam vyrazit!“
Kostelečtí se po špekáčkové zastávce
na vrcholu Kosíře vydali směr Čechy
pod Kosířem, dále navštívili občerstvovnu ve Služíně a finále patřilo
fotbalovému hřišti v rodném městě.
„Přidali jsme se i my fotbalisté, držíme se Sokoly pospolu. V klubovně
Zdeněk VYSLOUŽIL máme přichystán košt vína z jižní
Moravy,“ poodkryl na závěr lákavé
Sokolové z Kostelce si pro zájemce vyvrcholení Stanislav Píchal, prezipřipravili celodenní program. Výstu- dent fotbalového klubu z Kostelce.
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Kluzištì v Konici
se otevøe zítra
UKonice (mls) - Kdo se bude chtít
jít klouzat i navzdory mírné zimě, ten
má šanci nejen v Prostějově, ale tradičně také v Konici. Od úterý 1. prosince bude zahájen provoz zdejšího
kluziště. Ledová plocha o rozměru
16 x 32 metrů bude veřejnosti otevřena každý den od 14:00 do 16:00
hodin. Denně kromě neděle od
17:00 do 21:00 hodin si pak kluziště
může pronajmout kdokoliv, kdo si
zde bude chtít zahrát hokej.

Plumlovští nadšenci
budou mít dva plesy
Plumlov (mls) - O plesy v režii
Spolku Plumlovských nadšenců
byl dlouhodobě obrovský zájem.
Dostat se na akci v kulturáku v Žárovicích vždy bylo částečně dílem
známostí, pohotovosti i štěstí. Proto
se tentokrát organizátoři rozhodli
přidat ještě jeden bál. Tradiční ples
Spolku Plumlovských nadšenců se
v Žárovicích bude konat v sobotu
13. února 2016, o týden později
tamtéž proběhne Rockový bál.

Ulice v Nìmèicích
je opravená
Němčice nad Hanou (mls) - Tento
pátek 27. listopadu bude do užívání
místních obyvatel slavnostně předána nově zrekonstruovaná Fučíkova
ulice. V ulici došlo k opravě krytu
vozovky v délce asi 132 metrů, rekonstrukci chodníků a parkovacích
míst. Oprava včetně DPH přišla na
necelé dva miliony korun.

V Konici pøipravují
deficitní rozpoèet
Konice (mls) - S výdaji ve výši přes
dvaapadesát milionů korun na příští
rok počítá rozpočet města Konice.
Příjmy mají být o necelé dva miliony
nižší. Rozdíl plánuje město financovat změnou bankovních účtů.

Turisté vyrazí
za Mikulášem na Kosíø
Smržice (mls) - Klub českých turistů Smržice pořádá tuto neděli
6. prosince pro velké i malé turisty
tradiční výstup „Za Mikulášem na
Kosíř“. Sraz účastníků v Prostějově
je v 7:45 hodin u mostu přes Hloučelu na konci ulice Pod Kosířem,
ve Smržicích je naplánovaný na půl
deváté u Kulturního domu. Výstup
na Kosíř tentokrát opět zpestří regionální sdružení Iris Prostějov, které
na nedělní dopoledne chystá v sadu
Oulehle pro všechny kolemjdouíc
švestkový trojboj doplněný horkým
čajem. Na vrcholu Velkého Kosíře už
na všechny bude čekat anděl a svatý
Mikuláš. Kdo mu řekne nějakou hezkou básničku, dostane od něj malý
dárek. Budou tam i čerti.

Stínava rozsvítí strom

FOTOGALERIE
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Parta kosteleckých turistů zdolala vrchol Velkého Kosíře.
Foto: Zdeněk Vysloužil

Stínava (jim) - V pátek 4. prosince
od 18:00 hodin se na stínavské návsi
uskuteční slavnostní rozžíhání vánočního stromu. Pořadatelé žádají
návštěvníky, aby si k přivítání doby
adventní a přicházejících Vánoc přinesli zvonečky, právě zvoněním se
totiž uskuteční rozsvícení. Na zahřátí
budou připraveny čaj i svařák, maminky z mateřského centra Stínaváček připraví cukroví. A o den později
bude v obci chodit Mikuláš.

www.facebook.com
/vecernikpv
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ČERNÁ
KRONIKA
Straka u motorestu

Trestných činů krádeže vloupáním
a poškození cizí věci se dopustil
neznámý pachatel, který uplynulý
pátek 27. listopadu po sedmnácté
hodině poškodil okno u zavazadlových dveří a vnikl do vozidla
Volkswagen Passat, které bylo zaparkované u motorestu Podkova
v obci Kelčice. Z automobilu odcizil notebook, který byl uložen pod
bundami. Celkově způsobil škodu
kolem pětadvaceti tisíc korun.

Víc škodil, než nakradl

V přesně nezjištěné době od 8. do
22. listopadu se dosud neznámý
pachatel vloupal do rekreační chaty
v oblasti u obce Seč na Prostějovsku.
Pachatel do chaty vnikl po násilném
překonání dvou dřevěných francouzských oken, přičemž poškodil
vertikální žaluzie za dveřmi, které
byly jejich součástí. Chatu prohledal a z garáže odcizil přímočarou
pilu a vrtačku značky Bosch. Odcizením věcí pachatel způsobil škodu
ve výši dvanácti a půl tisíce korun.
Poškozením uvedených dveří, žaluzií a jedněch dveří v interiéru
majiteli způsobil škodu předběžně
vyčíslenou na čtyřiasedmdesát tisíc
korun. Neznámý pachatel je pro své
jednání podezřelý ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody, poškozování cizí věci a krádeže. V případě dopadení a odsouzení
mu hrozí trest odnětí svobody až na
tři léta.

zprávy z regionu

zprávy z regionu
najdete také na
www.vecernikpv.cz

V Brodku u Prostějova
stále probíhají opravy
chodníků, rychlost je
tu omezena na třicet
kilometrů v hodině.
Foto: archiv Večerníku

aneb jsme
s vámi u toho...

HANÁČTÍV zámeckém
SEDLÁCI
POZNALI
HRŮZY
NAPOLEONSKÝCH
VÁLEK
SMRT V PLYNU OSVOBOZEN!
parku Čech pod Kosířem se popáté utkala historická vojska
BRODEK BYL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

Martin ZAORAL
ČECHY POD KOSÍŘEM Hrozivé dunění děl se uplynulou neděli před polednem ozývalo ze zámeckého parku v Čechách pod
Kosířem. Opět po roce se zde sešla vojska tří císařů, aby svedla
historickou bitvu podobnou té, jakou mohli naši předkové zažít
přesně před 210 lety. A bylo se opět na co koukat, Večerník mezi
diváky nechyběl!
Patřičně vybavení jezdci, dělostřelci
i pěšáci oblečení do historických uniforem rakouské, francouzské či ruské
armády se letos v Čechách pod Kosířem sešli už popáté. Loni se na tomtéž
místě bojovalo o osud poklidného
města, předtím například o francouzskou pokladnu zakopanou u Slatinic.

F o too r e poo r táá ž

sa

Tentokrát si podobně jako v roce 2013
všichni přítomní připomněli tragický
osud čtyř vypleněných vesnic, kterými se za napoleonských válek staly Olšany u Prostějova, Třebčín, Slatinice
a Lutín.
Kromě samotných vojáků se tentokrát
do děje doprovázeného scénickou

hudbou ještě více zapojili i samotní civilisté. A stalo se tak zcela jistě poprávu. Vždyť právě tehdejší prostí sedláci,
řemeslníci či drobní obchodníci byli
hrůzami války postiženi snad ze všech
nejvíc. „Olomouc v té době měla
pouze čtrnáct tisíc obyvatel. Přitom
u Slavkova se střetlo přibližně sto šedesát tisíc vojáků. Obrovské armády dohromady spotřebovaly spoustu obilí,
masa i dalších potravin, které si bezostyšně braly u místních lidí. Ti pak trpěli hladem a raději své statky zapálili, aby
před naprostou zkázou utekli na Kosíř,“
připomněl majitel místního Muzea kočárů a zároveň hlavní organizátor celé
akce Václav Obr, který celou scénou
působivě provedl.
Střety u hanáckých vesnic předcházely samotné bitvě u Slavko
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David L. z Horního Štěpánova si sáhl na život. Jeho sebevraždu v autě
nikdo nemůže pochopit... Foto: Facebook

jakk see před
d 210 letty bojjovaalo
o naa han
né....

3x foto: Martin Zaoral
Zatímco francouzští, ruští a rakouští vojáci pálili z děl jako o život, místním lidem hořela jejich stavení.

Ruská jízda právě napadla poklidné ha- Francouzské dělostřelectvo muselo čelit Ukázku historické bitvy před stovkami
nácké zemědělce, kteří jim nechtěli vydat častým nájezdům ruských a rakouských diváků moderoval majitel Muzea kočárů
Václav Obr.
jezdců.
své zásoby.
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va, k níž došlo 2. prosince 1805.
Přestože spojenecká vojska Rusů
a Rakušanů byla početnější, dokázala v nich zvítězit lépe organizovaná
a vyzbrojená francouzská armáda vedená Napoleonem Bonapartem. Samotnou bitvou však utrpení civilistů
neskončilo. Spíše naopak. Následoval hlad a smrtelné nákazy, které kosily jednoho člověka po druhém. Na

OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016
NÁVOD JAK UŠETŘIT VÍCE JAK 100 KORUN,
MÍT OBLÍBENÉ NOVINY AŽ DO DOMU, ZÍSKAT
DÁREK A JEŠTĚ VYHRÁT...

MÁME

ochranu proti nim tehdy zbožní lidé
budovali boží muka. „Na troskách
zničených domů vyrostly nové, místo zemřelých hrdinů se narodili noví.
A tak šel svět dál až do našich časů.
My bychom však na tyto události
neměli nikdy zapomenout,“ uzavřel
celou rekonstrukci Václav Obr.
Kulturní dění v Čechách pod Kosířem nedělní bitvou rozhodně ne

stavební místa

ŠEBETOV, HORNÍ ŠTĚPÁNOV
Šok pro rodinu, přítelkyni a kamarády. Až příliš drastická a hlavně zbytečná smrt třiadvacetiletého Davida L. z Horního Štěpánova všemi otřásla. Nikdo nechápe,
proč si sympatický mladík vzal
život. V zádech mrazí i z toho, že
čtyři dny před sebevraždou na
svoji facebookovou stránku napsal: „Berte život s úsměvem!“ Co
dodat...

U Hvozdu to NAPÁLIL do stromu

UŠETØI, ZÍSKEJ A VYHRAJ DESET TISÍC NALISTUJTE STRANU 28

připravena nová

Foto: Martin Zaoral

končí. Ruch vojenské řeže tu však
tentokrát vystřídá klid a rozjímání
při Adventních večerech v Muzeu
kočárů. Ten první se bude konat
v sobotu 12. prosince od 17:00 hodin
a vystoupí na něm sopranistka Karolína Žmolíková a virtuózní kytarista
Jaroslav Brabec. O týden později se
tamtéž představí legendární hudební
skupina Nezmaři.

Otaslavice mají
Ani policisté zatím nevědí, proč řidič této škodovky chyboval.
Foto: Policie ČR

přepravil do olomoucké nemocnice.
„Sedmačtyřicetiletý řidič z dosud přesně nezjištěných příčin
vyjel v levotočivé zatáčce vpravo mimo komunikaci, kde čelně narazil do stromu,“ konstatoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov. „Po našem
příjezdu byl zhruba padesátiletý chlapík při vědomí, život mu
s největší pravděpodobností zachránily airbagy. Utrpěl ovšem
otevřenou zlomeninu dolní končetiny. Poskytli jsme mu okamžitou pomoc a předali ho letecké záchranné službě, která ho
vrtulníkem přepravila do Fakultní nemocnice v Olomouci,“
sdělil Radomír Gurka, ředitel Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje v Prostějově.
„Hmotná škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na sto
padesát tisíc korun. K další škodě v celkové výši půldruhého
tisíce korun došlo na stromu a směrovém sloupku,“ vypočítal
následky nehody František Kořínek. „Dechovou zkoušku na
alkohol nebylo možno na místě provést, proto byl u muže nařízen odběr krve v nemocnici. Příčiny, okolnosti a míra zavinění havárie jsou předmětem dalšího policejního vyšetřování,“
přidal ještě policejní tiskový mluvčí.
(mik)

HVOZD Předminulou sobotu 21. listopadu těsně po
poledni došlo mezi obcemi Hvozd a Březsko k havárii
OTASLAVICE Od loňského roku připra- osobního automobilu značky Škoda. Zatím není jasné,
vovali v Otaslavicích stavební parcely pro z jakých příčin řidič nezvládl řízení a narazil do stromu.
individuální výstavbu. V místní části zvané Hasiči muže vyprostili z havarovaného auta a vrtulník jej
Cihelna, která dříve sloužila jako areál zahrádkářů, bylo vybudováno sedm stavebních pozemků včetně připojení na inženýrské sítě.
Podle vyjádření starosty obce Marka Hybla
se jedná o krásnou uzavřenou lokalitu kousek
od centra obce. „Jsou to prakticky jediné pozemky, které jsme jako obec mohli nabídnout. KOSTELEC NA HANÉ Nebezpeč- kterém bylo vozidlo značky Fiat vymršSlibujeme si od této investice příliv nových ob- ná křižovatka mezi Prostějovem těno mimo komunikaci, kde se zastavilo
čanů a s nimi i další rozvoj obce,“ řekl starosta. a Kostelcem na Hané si opět vybrala přibližně jeden metr od železničních
A co mohou Otaslavice zájemcům na- svoji daň. Naštěstí nikoliv tu nejvyš- kolejí. Vozidlo značky Škoda následně
bídnout? „Pomineme-li krásnou krajinu ší. Minulé úterý zde došlo ke sráž- narazilo do dopravní značky označuv bezprostřední blízkosti lesa, máme zde ce dvou aut poté, co řidič jednoho jící železniční přejezd,“ popsal havárii
školku, školu, sportovní areál, muzeum, zdra- z nich nedal přednost na „stopce“.
do detailu František Kořínek, tiskový
votní středisko, bohatou historii a připravu- „V úterý čtyřiadvacátého listopadu mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
jeme přestavbu bývalého koupaliště na pří- o půl šesté ráno se na křižovatce silnic Prostějov.
rodní koupací biotop,“ láká všechny případné z Kostelce na Hané do Prostějova, s ved- Při nehodě došlo k lehkým zranězájemce o bydlení Marek Hýbl. Otaslavice lejší komunikací směrem na Mostkovice ním řidičů obou vozidel. Výše způmají ideální polohu i z hlediska napojení a Smržice, udála dopravní nehoda dvou sobené hmotné škody na vozidlech
na dálnici, prakticky do půl hodiny jste jak osobních automobilů. Devětatřicetiletý a dopravní značce byla předběžně
v Olomouci, tak v Brně. „Zájemci mohou řidič vozidla značky Škoda jedoucí od vyčíslena na sto deset tisíc korun.
podávat své nabídky do poloviny prosince. Mostkovic z dosud přesně nezjištěných „Alkohol byl u obou řidičů vyloučen
Následně bude probíhat uzavírání kupních příčin nerespektoval dopravní značku provedenou dechovou zkouškou. Přísmluv, aby mohli začít na jaře stavět,“ dodal Stop a vjel do křižovatky v době, kdy od činy, okolnosti a míra zavinění jsou
starosta s tím, že bližší informace jsou zveřej- Kostelce na Hané přijížděla čtyřiatřice- předmětem dalšího policejního vyněny na obecních internetových stránkách tiletá řidička s osobním automobilem šetřování,“ uvedl mluvčí prostějovské
www.pozemkyotaslavice.cz.
(pr) značky Fiat. Následně došlo ke střetu, při policie.
(mik)

TVRDÁ SRÁŽKA U KOSTELCE
Nedal přednost, vymstilo se mu to!

15112711211
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Zbytkový alkohol

Z řízení pod vlivem návykové látky je podezřelý sedmačtyřicetiletý
muž z Plumlova, který byl minulou
středu 25. listopadu po osmé hodině ranní kontrolován na ulici Prostějovské v Mostkovicích jako řidič
vozidla Peugeot 406. U muže byla
provedena dechová zkouška, která
byla pozitivní s výsledkem 0,51 promile alkoholu v dechu. Řidič uvedl,
že předchozí den vypil pouze dvě
jedenáctistupňová piva. Policisté
mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Pondělí 30. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

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

region

Po srážce zůstala obě auta mimo
komunikace, Fiat byl odmrštěn až
ke kolejím.
2x foto: Policie ČR

Bezvládné tělo muže našli náhodní
svědci v autě u lesa v Šebetově na Blanensku. Z výfuku vozidla byla vedena hadice přímo do kabiny, mladík
se tedy podle všeho udusil oxidem
uhelnatým. Přivolaní policisté mohli na místě už jenom zkonstatovat tu
nejčernější skutečnost. „Mohu vám
potvrdit, že v lesním porostu na katastrálním území Šebetova bylo v úterý
čtyřiadvacátého listopadu hodinu
před polednem nalezeno osobní vo-

zidlo s třiadvacetiletým mladíkem
uvnitř bez známek života. Tragický
případ stále prověřujeme, s největší
pravděpodobností se jednalo o sebevraždu,“ sdělil Večerníku Petr Nečesánek, tiskový mluvčí Policie ČR,
pro Územní odbor Blansko.
Na sociální síti se k této smutné
události rozvířila obrovská diskuze.
Podle některých si mladík z obce na
Prostějovsku vzal život kvůli nešťastné lásce. „S ohledem na rodinu nebudeme poskytovat žádné informace
a už vůbec ne o motivech tohoto
činu,“ odmítl spekulovat mluvčí blanenské policie.
Večerník se během uplynulého víkendu snažil zkontaktovat přítelkyni
Davida L., ta však na naše dotazy odmítla odpovědět. Jeho smrt tak zůstává záhadou. Obzvlášť, když mladý
muž byl ještě pár dnů před svým zoufalým činem plný optimismu a vyzýval své kamarády, aby život brali
s úsměvem. „Škoda, že jsi ho tak nebral ty,“ odpověděl mu na Facebooku
jeden z jeho přátel.
(mik, jim)

BRODEK U PROSTĚJOVA Tak se přece jen dočkali! Po třech měsících je
pro řidiče opět průjezdná Císařská ulice v Brodku u Prostějova. K otevření
hlavního tahu obcí ve směru na Vyškov došlo uplynulý čtvrtek 26. listopadu.
S menšími omezeními však musí řidiči počítat i nadále.
S pracemi na Císařské ulici se v Brodku u Prostějova začalo letos 21. srpna. Aktuálně
je již průtah obcí průjezdný, dělníci pouze dokončují práce na okolních chodnících.
„Z tohoto důvodu je tu rychlost omezena na třicet kilometrů za hodinu. Toto opatření má sloužit k zajištění bezpečnosti dělníků, chodců i samotných řidičů. Předpokládám, že tak do dvou týdnů by měly být chodníky dokončeny,“ objasnil Večerníku
starosta městyse Radek Rozmánek.
Ve stejný den jako Císařská ulice byl zprovozněn také nový sjezd z dálnice do Brodku
včetně navazující kruhové křižovatky. A to není vše! „Dokončena je již také kanalizace.
Všichni občané již mají možnost se na ni napojit,“ doplnil Rozmánek.
(mls)

Na nádraží v Konici
budou aspoň lavičky

KONICE Hned dvě vlaková nádraží
mají v Konici. Ani jedno však neslouží svému účelu. Původní staniční budova má rozbitá okna a totálně
zdevastovaný interiér. Novější objekt, který měl být náhradou, však
nedávno České dráhy zavřely. Před
nějakým časem dokonce z nádraží
zmizely i lavičky...
Nejenže si na vlakovém nádraží v Konici nekoupíte lístek, navíc tu už není ani
kde sednout. Zastřešená čekárna je už
čtyři roky zavřená a zmizelo i venkovní
posezení, které bylo v hodně špatném
stavu. V tomto ohledu by se snad situace mohla změnit. „Přímo od ředitele

zjistili jsme
Správy železniční dopravní cesty máme
přislíbeno, že do konce roku tam nové
lavičky dají,“ reagoval na přímý dotaz
Večerníku konický starosta František
Novák.
O opětovném otevření nádraží si však
lidé z Konice mohou nechat jen zdát.
A to i po obnovení provozu na železniční trati z Prostějova do Chornic. „Dráhy
na provoz nádraží prý nemají dostatek
financí. Město tuto situaci nemůže nijak ovlivnit,“ uzavřel Novák.
(mls)

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

„Chceme zmodernizovat TRÁVNÍKY,“
prozradil starosta Hrubčic Milan Mlateček
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Tomáš KALÁB
B
HRUBČICE Pro Milana Mlatečka,
třiačtyřicetiletého starostu
Hrubčic, je funkce skoro jako
životní poslání. Poprvé byl totiž
zvolen ve svých třiceti letech
v roce 2002. Původní profesí
agronom-zootechnik pracoval
před nástupem do funkce jako
skladový operátor v Bedihošti.
Pokud se zrovna nevěnuje záležitostem obce, volný čas tráví
rád aktivním odpočinkem na
zahradě, baví jej také turistika.
Když vznikal tento rozhovor,
pracoval zrovna v provizorních
podmínkách při opravách interiéru obecního úřadu...

●● Ve funkci starosty jste čtvrté volební období, co považujete za největší úspěch za tuto dobu?
„Odpověď není tak jednoznačná. Třeba první akcí byla výstavba čistírny
odpadních vod, která byla započatá
již mojí předchůdkyní a zdárně dokončena v roce 2003. Vlastníkem
i provozovatelem je obec. V roce 2008
byla rekonstruovaná silnice směrem
na Kralice, kde jsme vybudovali chodníky, autobusové zálivy, podélné stání
a podobně. O této stavbě se mluvilo
třicet let, možná i více! V loňském

roce jsme vybudovali chodníky v části Otonovice kolem silnice třetí třídy.
Snad lze tyto akce považovat za největší úspěch. Anebo je to i fakt, že je
obec bez dluhů?“ (úsměv)
●● S jakými předsevzetími jste při
loňských volbách přijal opětovnou kandidaturu do zastupitelstva
a poté na úřad starosty?
„Již druhé volby jsem osobně sestavoval kandidátní listinu za podpory
dalších kolegů Sdružení nezávislých
kandidátů Hrubčice. Motivací pro
kandidování do zastupitelstva a posléze na úřad starosty bylo pokračování
v započaté práci i dokončení rozpracovaných projektů Přírodní hřiště
v MŠ, Kompostéry, Revitalizace zeleně v obci. Chtěl bych se také pokusit
o výstavbu víceúčelového hřiště a inženýrských sítí pro sedmadvacet rodinných domů v lokalitě Trávníky. Ty,
jak se říká, jsem zdědil, a z nedostatku
finančních prostředků se výstavbu
inženýrských doposud nepodařilo realizovat.“
●●Na co se hodláte zaměřit v probíhajícím volebním období?
„Jak jsem zmínil, zaměřili jsme se nyní
na vybudování víceúčelového hřiště
a inženýrských sítí pro sérii domků. Pokud se vše bude vyvíjet příznivě, měly
by být obě akce zahájeny už v příštím
roce. Dále je potřeba připravit modernizaci kotelen v mateřské a základní
škole, rekonstrukci střech základní
školy a obecního úřadu. A neposlední
řadě získat podporu z řad spoluobčanů

hledně výstavby domu s pečovatelohledně
kou službou, protože z důvodu
skou
nezájmu spoluobčanů jsme od
ohoto projektu zatím ustoupili.“
tohoto
●● K Hrubčicím patří také
Otonovice. Daří se i tam
uplatňovat investice a rozvíet tuto část obce?
jet
Dobrým příkladem jsou již
„Dobrým
míněné chodníky. Když jsme
zmíněné
v minulých letech budoali v Hrubčicích
vali
dětské hřiště, tak
i v Otonovicích
yly umístěny
byly
herní prvky,
ož jsme
což

“

„V naší obci naštěstí
máme pro zabydlování mladé generace
dobré podmínky.
Vybudování inženýrských sítí pro
následnou výstavbu rodinných domů
snad přiláká nové
občany.

Foto: Tomáš Kaláb

Za největší úspěch
lze považovat i fakt,
že je obec bez dluhů.

realizovali v letech 2004 a 2011. Loni
jsme tam zřídili bezdrátový rozhlas.
Vždy se snažíme, pokud je to jen trochu
možné, aby se investice týkaly i Otonovic. Někdy se to daří méně, někdy více.“
●● Venkov obecně spíše stárne.
Čím se snažíte v Hrubčicích udržet
a přilákat mladou generaci?

Napomáhá tomu podle mého názoru
i blízkost průmyslových měst Prostějova, Přerova a nedaleké Olomouce.
V obci je veškerá občanská vybavenost
jako mateřská i základní škola, pohostinství, prodejna smíšeného zboží. Máme
fotbalové hřiště, dětská hřiště i fitness
prvky v Hrubčicích i Otonovicích.“
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rozhovor Večerníku

„KDYŽ SE ZABIL BUBENÍK, MYSLEL JSEM, ŽE TO DÁL NEPŮJDE“
Frontman skupiny Tři sestry Lou Fanánek Hagen pro Večerník
promluvil i o nejtěžších chvílích, které prožil se svou kapelou...
PROSTĚJOV Dělat rozhovor
s Lou Fanánkem Hagenem není
pro novináře vůbec nic snadného. Známý zpěvák i skladatel na
připravené otázky odpovídá hodně úsečně a zároveň se rozhodně
neobtěžuje tím, aby předstíral, že
by ho někdy až nucené povídání
snad dokonce bavilo. Večerníku se přesto podařilo získat toto
exkluzivní interview, při němž
jsme zabrouzdali do třicetileté
historie legendární kapely stejně jako do Fanánkovy oblíbené
prostějovské hospody. Zavzpomínalo se i na to, jak její návštěva výrazně poznamenala jeden
z jeho koncertů... Skupina TŘI
SESTRY i s kapelou Krucipüsk
vystoupí ve Společenském domě
už tento pátek 4. prosince. A vy
u toho nesmíte chybět!

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkk
se ptal

Martin

ZAORAL

●● Máte za sebou veleúspěšné
turné Radegast tour. Jak se po této
šňůře sbírá motivace do dalších
koncertů?
„Nemusím nikde sbírat motivaci. My
zkrátka hrajeme pořád, takže nám to
ani nepřijde. Budeme prostě hrát další a další koncerty, dokud nás netrefí.“
●● Do Prostějova dorazíte s kapelou Krucipüsk. Co vás s touto
skupinou spojuje?
„Jednoznačně Tomáš Hajíček. Je to
hlavní postava kapely Krucipüsk.
Kromě toho, že v ní zpívá, je známý
jako bubeník a multiinstrumentalista. Na začátku devadesátých let
s námi hrál, když náš bubeník byl
pracovně v Rakousku. Kromě toho
se s ním známe z dob předrevolučních, takže jsme moc rádi, že si s ním
společně opět zahrajeme.“
●● Na co se mohou vaši fanoušci
při prostějovském koncertu těšit?
„Mohou se těšit na Tři sestry a Krucipüsk, to si myslím, že by jim mohlo
stačit. (smích) Zahrajeme průřez tím
nejlepším, co tak umíme. Navíc Krucipüsk má novou desku, takže být
vámi, já bych šel!“
●● Snažíte se publikum při koncertech něčím překvapit, nebo se
naopak držíte toho, co mají lidi
rádi a chtějí od vás zahrát? Jak se
vám vůbec mezi těmito dvěma
póly balancuje?
„V každé činnosti člověk musí vyhovět publiku, protože jenom ten, kdo

nechce, aby na něj v budoucnu lidi
chodili, jim dává něco, co nechtějí...
Držíme se toho, že hrajeme to, co
lidi mají rádi. Samozřejmě přidáváme nové písničky, které chceme, aby
se všichni naučili. U některých se
nám to daří, u jiných méně. Z toho
pak vzniká nějaký hrací list, který je
pro všechny uspokojivý. A to jak pro
nás na pódiu, tak pro ty fanoušky
dole.“
●● Jaké skladby byste si nechal
ém pohřbu? Byla by
zahrát na svém
mezi nimi i nějaká písnička od Tří
sester?
čeno mě vůbec nezají„Po pravdě řečeno
má, co bude, až budu mrtvý. Tohle
je tedy otázka pro příbuzné, nebo jak
alé...“
se říká pozůstalé...
ání vašeho prvního
●● Od vydání
lo pětadvacet let, na
alba uplynulo
bíte kulatých třicet.
scéně působíte
ačínali, měli jjste
Když jste začínali,
aké sn
ny
zřejmě nějaké
sny
o tom, co byste
chtěli svou hudzat,
bou dokázat,
rát,
jak a kde hrát,
případně kovit.
lik lidí oslovit.
ám
Splnily se vám
avy,
tyto představy,
nebo jim i po
těch letech stále
zůstáváte něco
dlužni?
„Ta premisa jee už od
á. My
začátku špatná.
jsme totiž vůbec
neměli sny o tom,
co bychom chtěli
dokázat. Chtěli
jsme jenom hrát,
abychom mohli
rtem
před koncertem
a během něj pít
pivo. A po něm
jlépe
taky, takže nejlépe
mích)
pořád... (smích)
ystuZačali jsme vystupovat jen proto,
lali ráabychom dělali
bní lidi
mus a podobní
mi pít to
chodili s námi
pivo. (úsměv)) Takže
my jsme i tyy nejodředstavy,
vážnější představy,
m mohli
kde bychom
hrát a být, už dávno
nali. Nyníí
dalece překonali.
no jenom
m
je to všechno
nadstavba.“
ete si bě
ě●● Pamatujete
běuzikantsk
ké
hem své muzikantské
momen
nt,
kariéry na moment,
skutečn
ně
kdy jste to užž skutečně
vážně chtěl zabalit a jít
plnějiného?
dělat něco úplně
jiného?

„Nikdy jsem nechtěl jít dělat něco
úplně jiného! Ale byly určité krize,
když se nám například zabil bubeník
a další dva či tři momenty, kdy už to
vypadalo, že to prostě dál nepůjde. To
je ale už dávno za námi. Teď je jasný,
že už budeme jenom hrát a hrát.“
●● Nenudí vás někdy zpívat ty
samé písničky?
„Mě to vůbec nenudí, mně se ty písničky líbí, proto jsme je taky dělali,
aby se nám líbily...“

●● Je všeobecně známo, že nosíte
protézu. Není pro vás s postupujícím věkem problém koncerty
„ustát“?
„Ani s postupujícím věkem mi nedělá problémy cokoliv ustát, vypořádávám se s tím normálně.“
●● Život po hospodách je nepochybně zdrojem celé řady historek. Je mezi nimi nějaká, kterou
vyprávíte obzvláště rád a říkáte ji
častěji, než ty ostatní?

„Bezesporu ano, ale teď vám ji nedokážu říct. Na vyprávění historek
musí být ta správná atmosféra, nejlépe někde v hospodě nebo po koncertě, když se popíjí. Sypat jen tak
nějaké veselé historky z rukávu, tak
to absolutně neumím.“
●● Co se vám vybaví, když se řekne
Prostějov? Máte i nějakou historku
spojenou právě s tímto městem?
„Mně se vybaví ‚Ječmínek', což je
hospoda, kde mají spoustu druhů

●● Jak vám chutná prostějovské
pivo, můžete ho přirovnat k nějakému jinému? A kam byste jej zařadil v žebříčku své oblíbenosti?
„Po pravdě řečeno ani nevím, jestli jsem
někdy ‚u Ječmínka' pil prostějovské
pivo. Po oněch zkušenostech z před pěti
lety tam piju nějaké nízkovoltážní pivo,
hlavně desítku. A tu tam mají podle mě
jenom jednu. Přiznám se, že nevím,
jestli je to prostějovské pivo. Takže jestli
jsem ho měl, tak mi to úplně neutkvělo.“

„Žádné sny o tom, co bychom chtě
li
dokázat, jsme neměli. Začali jsme
vystupovat, abychom dělali rámus
a lidi s námi pořád chodili pít pivo
...“
piv, je to taky hned vedle haly, kde
se hrává. Vzpo
omínám si, že jsme se
Vzpomínám
tam před pětii lety se spisovatelem
sp
Radkem Diestlerem
Diesstlerem a inženýrem
Magorem při vvýrobě naší knihy dost
podnapili, čímž
čím
mž byl náš koncert
ko
hodně poznamenaný...
poznamenaaný...“ (smích
(smích)
●● Zamířítee k „Ječ
„Ječmínkovi“
i tentokrát? A co vás ta
tam nejvíce
táhne?
„Mají tam
m spoustu piv, dá se
tam i najíst a jje to kousek od haly, kkde hráváme. Takže všechno
m
v
je
v tomto případě
pro mě
m naprosto
v pořádku.“
(ús
(úsměv)

●● Pokud byste si musel vybrat,
vzal byste si na pustý ostrov bednu vína nebo sud piva?
„Já bych nikdy nechtěl na pustý ostrov! Jinak bych si ale určitě vzal sud
piva, protože to se dá dobře pít i neředěné.“ (úsměv)
●● Jak jste už několikrát zmínil,
tak období, kdy jste seděl každý
den na Kovárně, už máte za sebou. Pokud by vám to okolnosti
dovolily, existuje na světě nějaké
místo, kde byste chtěl každý den
sedět nyní?
„Ne, není takové místo. Nikdy bych nechtě sedět každý den na jednom místě.“
●● Jak si představujete, že Tři
sestry za dvacet let oslaví půlstoletí na scéně?
„Tak to vím úplně přesně: koncertem stejně jako letos! Přijďte všichni
ale pro jistotu už letos.“

vizitka
LOU FANÁNEK HAGEN

Lou Fanánek Hagen při
prostějovském koncertu
v roce 2011.
Foto: archiv Večerníku

✓ narodil se 18. června 1966 v Praze
✓ vlastním jménem František Moravec. Přezdívkku získal po nástupu do Tří sester podle idolů
Niny Hagen a Lou Reeda
N
✓ je podruhé ženatý, má čtyři syny a dceru
✓ vystudoval gymnázium
gymnázium, stavební fakultu ČVUT a mezioborově studoval i
žurnalistiku na UK. Od rroku 1985 je zpěvákem a frontmanem skupiny Tři
sestry,
yp
po revoluci začal sskládat písničky pro Těžkej Pokondr, Lucii Bílou,
Maxim Turbulenc a písničky
písni k seriálu Šmoulové
✓ v roce 2003 se podílel na složení libreta pro muzikál Kleopatra, spolupracoval i na muziká
muzikálech Princezna Zmrzlina a Kat Mydlář. V roce
2009 byl uveden do beatové
bea
síně slávy v kategorii osobnost
✓ knižně publikoval vla
vlastní životopis „Tak to bylo, tak to je...“ a jeho
pokračování „Járo, kak
kakao!“
zajímavost: má protéz
protézu pravé dolní končetiny, o kterou přišel v roce
1986, kdy mu ji v pražském
praž
Veleslavíně amputoval vlak

Věnujte svým blízkým originální umělecký dárek!

GrafikStar vám vytvoří
PROSTĚJOV Ještě stále nemáte jasno, jaký
vánoční dárek by potěšil vaše blízké? Nebo
si chcete ozdobit interiér něčím, k čemu budete mít osobní vztah? Přesně pro vás je tu
fotoateliér a studio GrafikStar. Vytvoří vám
zde obraz na plátně s jakýmkoliv motivem.
Chcete na něm mít svou rodinu či domácího mazlíčka? Není problém...
GrafikStar zajistí kompletní servis od focení
přes zajímavou grafickou úpravu až po vytištění na plátno a vytvoření obrazu. Používá pro
to nejmodernější technologie a extra kvalitní
zahraniční plátno. Skvělou zprávou je i to, že
je zde zákazník vždy na prvním místě. Nabízí
nejnižší ceny v regionu, nemusíte tedy složitě
objednávat přes internet a platit poštovné a ještě vám obraz zdarma přivezou.

Pro majitele studia Romana Štarhu je jeho práce především koníčkem. „Každý zákazník má
u mě veškerý komfort. Uvaříme si kávu, prodebatujeme, jaká je jeho představa. Na nikoho
nemám vyhraněný a omezený čas, jak tomu
bývá u jiných podobných firem, které fungují
jak na běžícím páse. Také se velmi soustředím
na následnou grafickou úpravu pořízených
fotografií,“ vysvětluje svůj vstřícný přístupk zákazníkům.
Kromě exkluzívní nabídky tisku na plátno
GrafikStar nabízí také tisk obrazů na pěnovou
desku i veškeré grafické práce. Také rád přijede
natočit či vyfotit veškeré zásadní životní okamžiky, jako jsou svatby, křtiny či oslavy.
Více se dozvíte na webových stránkách
www.grafikstar.cz.
(pr)

15012210020

obraz na plátně
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PO STOPÁCH UPRCHLÍKU ...

VI.
POZOR, BĚŽENCŮ SE NA PROSTĚJOVSKO DOSTANE VÍC,
EXKLUZIVNĚ NEŽ ČEKÁME. ZA PÁR LET BUDE VŠE JINAK
O

BERKASOVO BAPSKA Prostějovany uprchlíci zajímat
nemusí! Zatím... Vše, co jsme v posledních šesti číslech popisovali a čeho jsme byli svědky přímo na hranicích mezi Srbskem a Chorvatskem, se v Česku
jen tak nestane. Není reálné, aby v dohledné době přes naše území každodenně přecházely tisíce lidí z Afriky či z Asie. Na druhou stranu je jisté, že uprchlická krize natrvalo změní
tvář Evropy, České republiky, Olomouckého kraje, Prostějovska a dotkne se obyvatel i té
nejmenší vesnice u nás. Nebude to dnes, nebude to zítra, ale třeba už za rok a nepochybně
za pět let. Otázkou pouze zůstává, jakým se tak stane způsobem...
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se před dvěma měsíci rozhodl krizovou situaci uprchlíků
vysledovat naživo, 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! Její zajímavost jste
mohli sami posuzovat hned v půltuctu uplynulých vydáních. Právě tolik dílů totiž
měl náš exkluzivní a ojedinělý seriál „PO STOPÁCH UPRCHLÍKŮ...“, který právě dnes
vrcholí.
Budeme rádi, jestliže vás zaujal a napíšete nám své ohlasy, ať už k samotnému tématu, či ryze k naší reportáži. A bereme ty kladné i méně pozitivní názory, všechny
reakce čekáme na e-mailu: vecernik@pv.cz!
Pro malé shrnutí: vše jsme započali v čísle 43, pokračovali druhým dílem o týden
později, třetí korálek navázali v čísle 45, následně vám přinesli čtvrté pokračování
a v minulém čísle 47 jste našli již páté dějství. Dnes tak vše zakončuje poslední klání,
které za celým seriálem dělá závěrečnou tečku.
Kdo si všechna tato vydání PV Večerníku nestačil koupit, může tak učinit přímo v redakci, či na číslech 582 333 433, 608 960 042, případně napsat e-mail:
predplatne@vecernikpv.cz.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
přímo z místa děníí

Martin
ZAORAL

V České republice je aktuálně „pouze“ několik málo tisícovek uprchlíků.
Přestože se přesné počty rozcházejí,
ve srovnání s tím, kolik jich sem ještě
v budoucnu přijde, jde zatím o hrstku. Vždyť nedávno Česká republika
avizovala, že je připravena přijmout
až patnáct tisíc běženců. Někomu
se to zdálo moc. Po zkušenostech
z hraničního přechodu mezi Srbskem a Chorvatskem mi toto číslo
přijde směšně nízké. Zároveň mám
obavy, že až k nám dorazí skutečná
přívalová migrační vlna, nebude tuzemský stát schopen něčemu takovému vůbec čelit. Zatím se něco takového totiž nepodařilo žádné zemi
Evropské unie...

!

Selhali politici
i odborníci

Zásadním zjištěním přímo
z místa bylo, že zcela zkolabovala ochrana hranic Schengenského prostoru. Má-li se tato
vlna někde zastavit a nepřevrátit
Evropu vzhůru nohama, musí
se tak stát už v Asii či v Africe.

Do Evropy by měli přicházet pouze ti, kteří pro tento kontinent
prokazatelně nebudou představovat žádné nebezpečí a budou
se schopni zapojit do společnosti. Zatímco těch prvních je mezi
uprchlíky v tuto chvíli většina,
těch druhých jen relativně málo.
Každopádně toto je jediná šance
pro starý kontinent.
Proč se tak již dávno nestalo?
Může za to nejednotnost evropských politiků a velmi špatný
odhad toho, co se vlastně stalo
a stále děje. K laxnímu přístupu
celé Evropské unie přispěly i názory nejrůznějších „odborníků“.
„Nyní už počty uprchlíků nerostou,“ řekl v polovině června manažer Mezinárodní organizace pro
migraci Jan Schroth. „OSN prudce
zvýšila odhad počtu migrantů mířících do Evropy,“ zní však novinový titulek ze začátku letošního
října. Z našich přímých zkušeností
jednoznačně vyplynulo, že počet
migrantů se nestále zvyšuje. Jak
je tedy možné, že se člověk, který
se profesně zabývá migrací, může
takto seknout? Jak mu může po
takovém vyjádření někdo věřit
a podle jeho rad se dál řídit? Je to
jenom chyba, nebo za tím stojí hájení vlastních zájmů? A ponese za
to pan „manažer“ nějakou odpovědnost?

!

Co
s nimi?

Přes všechny hrozby se zatím
v České republice skutečně nemusíme bát vpádu divokých hord,
které u nás budou na potkání
plundrovat vše, na co přijdou, střílet po ulicích a znásilňovat ženy.
Spíš to bude tak, že se najednou
vyrojí velké množství osob, které
nebudou umět česky a obvykle ani
anglicky. Přestože to budou prakticky stejní lidé jako my, tak jejich
zvyky a postoj k životu se budou
od těch našich výrazně lišit.
A my rázem nebudeme vědět, co
s nimi. Poslat je zpátky? Přesunout do Německa? Živit v provizorních uprchlických táborech?
Pokusit se je začlenit do společnosti? Nic z toho se nebude zdát
jako reálné. Politici se však budou
muset rozhodnout pro jednu jedinou z variant, která bude zároveň
proveditelná. Že tak dosud neučinili, to nesvědčí o ničem dobrém...

!

Peníze
i bomby

Celá budoucnost ohledně uprchlíků
se může omezit na dvě otázky: Jak
se zvýší počet teroristických útoků?
Kolik nás to všechno bude stát? Rea-

Nezvladatelný příliv uprchlíků je špatný pro úplně všechny. Nejen pro budoucnost všech Evropanů, ale i pro samotné
běžence, kteří musí své noci trávit v hodně nedůstojných podmínkách.
Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

Když jste přímo na místě a setkáváte se s jednotlivými uprchlíky, vidíte spíš konkrétní lidské utrpení než budoucí dopad celého
problému na naše životy.
Foto: Martin Zaoral

listické odpovědi na obě otázky jsou
už nyní jasné: STRAŠNĚ MOC.
Uprchlíci budou v budoucnu stát
Evropu nesrovnatelně víc jak celé
Řecko. Následné zadlužení pak půjde na vrub každému z nás. Jak dlouho se Evropská unie nechá tímto
způsobem vysávat? Pět, maximálně
deset let. Pak dojde ke kolapsu...
A co se týče teroristických útoků?
I zde se riziko výrazně zvýší. Není to
rozhodně proto, že by každý uprchlík byl teroristou. Je to však bohužel
proto, že mezi migranty se občas
nějaký ten terorista pravděpodobně

najde. I kdyby to byl střízlivým odhadem jeden z deseti tisíců z nich,
bude pro každého z nás představovat bezprostřední nebezpečí, kterému se dá jen těžko čelit.
Ostatně radikální organizace
Islámský stát (IS) nedávno zařadila Českou republiku mezi
své úhlavní nepřátele v „koalici
ďáblů“. Extremisté vyhrožují odvetnými opatřeními alianci 60
zemí, jejichž vlajky se v záznamu
objevují.
Zrůdný Islámský stát, který je třeba potlačit a zlikvido-

deník martina zaorala

vat, navzdory všemu není tím
největším problémem. Ten je
v počtu lidí, kteří s ním v tuto chvíli
sympatizují a jak ukazuje i nynější
situace v Turecku, toto číslo hrozivě narůstá. Samotný Islámský stát
tedy možná vyspělé státy rozpráší,
ale jeho zvrácené myšlenky budou
zřejmě mezi lidmi žít dál...
Co říct závěrem celého tohoto
šestidílného cyklu? Snad jen tolik: měli bychom si strašně moc
vážit toho, co máme. Protože
o to možná taky v budoucnu
snadno přijdeme...

Jak jsem se vydal za uprchlíky...

6.
kapitola

NÁVRAT ZA ZVUKŮ SYMFONICKÉHO

ORCHESTRU I TĚCH MÉNĚ VZNEŠENÝCH

Křeče, zima.
Dvě slova, kterými by se dala popsat moje poslední noc na hranicích. Podařilo se mi usnout vždy
jen na pár minut, pak mě jedno,
druhé či oboje vždy probudilo.
A to jsem na sobě měl spacák, asi
čtyři svetry a troje kalhoty.
První paprsky slunce jsem přivítal s nadšením indiánského šamana. Vzhledem ke svému stavu
jsem chtěl zmizet co nejdříve. Jenže nebylo vůbec snadné se od hranic dostat. Na jediné přístupové
cestě stále nocovaly stovky uprchlíků, čímž ji zcela zablokovaly.
Musel jsem čekat. Odhodlání mi
vpravil do žil až místní majitel
chaty, který včera přijel zkontrolovat svůj příbytek a už tu zůstal
„trčet“. Přesto se nyní rozhodl, že
po silnici projede hlava nehlava,
ruka neruka, noha nenoha. Doslova... Vydal jsem se tedy za ním.
Když on, tak i já!
Byly to přízračné momenty, kdy
jsem si troubením prorážel cestu
obklopen stovkami právě se probouzejících uprchlíků ze všech
koutů světa. Někteří mi uhýbali
uctivě, pohledy většiny však o ničem dobrém nesvědčily. Našlo se

i pár takových, kteří mi bušili na
auto. Upřímně řečeno - moc jsem
se ani nedivil, ani nezlobil. Také
bych neskákal radostí, pokud by
mě někdo tímto způsobem probudil po noci, kterou jsem prospal
na silnici.
Cesta skrz probouzející se uprchlíky byla dlouhá asi kilometr
a zabrala mi skoro hodinu. Ta
radost, když už jsem byl konečně venku! A ještě větší mě měla
čekat: hned na okraji nejbližšího
města Šid jsem v jednom motorestu objevil to, co jsem šíleně dlouho postrádal: záchod. Obsadil
jsem ho na hodně dlouhou dobu,
a když jsem z kabinky vyšel, byl
jsem minimálně o tři kilogramy
lehčí.
Najedl jsem se, nabral benzín
a chtěl vyrazit. Rázem mě však
přepadla strašlivá únava. Se
sluncem se oteplilo a v autě bylo
najednou velice příjemně. Hlavně
pro spaní. Tak jsem to na jednom
prašném parkovišti na tři hodiny
„zalomil“.
Když jsem se vzbudil, bylo něco po
poledni. Konečně jsem se cítil skvěle
a ne jako Pinokio převálcovaný tunovou žehličkou. A tak jsem na nic

nečekal a šlápl na to. Optimismus
mi však dlouho nevydržel. Brzy se
dostavila únava a vrátily se i žaludeční křeče. Dlouho jsem vyhlížel
nejbližší benzinku, na které bych
mohl zastavit. Jen taktak, že jsem
to na záchod stihl. Můj průjem
byl rychlejší než Lamborghini na
dálnici. Obdobně jsem musel zastavovat ještě několikrát. Vždy se
dostavilo velké uvolnění, ale s ním
i další příděl únavy.
Cesta po nových maďarských dálnicích se mi strašně vlekla. Překvapilo mě, že po nich jezdí velmi
málo aut, z nichž navíc tak polovinu tvořili cizinci. Že by se Maďaři dálnicím vyhýbali? Abych
se dokázal soustředit na řízení
a nepodlehl spánku, naladil jsem
si rádio „Bartók“ vysílající vážnou hudbu. Běžně ji neposlouchám, ale v tomto případě zafungovala fantasticky. S každým
tónem symfonického orchestru
jsem se přibližoval k domovu...
Po osmi a půl hodinách jízdy
jsem auto konečně zaparkoval
před naším domem.
Celou mou bytost zalila vlna nezaměnitelného štěstí.
Byl jsem doma!
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Také už máte jemné mrazení v zádech z toho, jak zvládnete závěr roku? Většina Prostějovanů už ví co nadělit svým blízkým pod stromeček, jenom vše rychle sehnat! Proto
se nedivte, že pokud nákup dárků necháte na poslední chvíli, vystojíte si pořádné fronty.

BERANI - 20.3. až 18.4. Protože
jste nespokojení s dosavadním životem, bude vás to nutit k pořádnému
zamyšlení. Musíte od podlahy změnit
své návyky a hlavně přestat být lhostejní tomu, že se postupně snižuje
vaše životní úroveň.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Máte žalostně
málo času na to, abyste si vyřídili vše
potřebné na úřadech. Konec roku se
blíží, takže přestaňte strkat hlavu do
písku, úřední resty za vás nikdo jiný
nevyřeší. V zaměstnání se dostanete
do křížku s nadřízenými.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Pořádně
si zkontrolujte své účty, možná vás
banka šidí na poplatcích. Nenechte si
všechno líbit, a to nejenom v souvislosti s penězi. Už delší čas vás někdo
z okolí podvádí, nebo přinejmenším
není k vám upřímný.
RACI - 20.6. až 21.7. Nedívejte se
pořád na to, co dělají druzí, a nekopírujte je. Máte svoji hlavu a dostatek
dobrých plánů, abyste se prosadili
sami. Uprostřed týdne navrhněte
jeden z nich nadřízeným. Budete pochváleni za výborný nápad.

LVI - 22.7. až 21.8. Zkuste štěstí v
loterijní hře, nějaký ten peníz navíc by
se před Vánoci určitě hodil. Vsaďte si
na lichá čísla, ta vám přinesou štěstí.
Naopak v tomto týdnu budete tak
trochu kulhat v partnerském vztahu,
očekávejte hádky.
PANNY - 22.8. až 21.9. Do cesty se
vám připlete člověk, do kterého se
zamilujete na první pohled. Pokud s
ním budete chtít navázat styk, buďte
opatrní a běžte na něho pomalu. Je totiž plachý a nezkušený v lásce, mohli
byste ho vystrašit.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Pozor, pokud
hodláte flirtovat, tak v žádném případě
s partnerem svého nadřízeného! Možná vás to bude lákat, ovšem pomsta by
mohla mít nedozírné následky. Vždyť
spousta jiných vhodných „objektů“ je
i mimo vaši firmu...
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Ukažte
svoji přívětivou tvář a odpusťte tomu
druhému jeho chybu či prohřešek.
Nikdy nevíte, kdy vy sami budete
prosit o odpuštění. Ještě před víkendem se pak střetnete s člověkem, který nebude sdílet vaše názory.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. U vašeho domácího krbu může být tento
týden pořádně horko, a to nejenom
kvůli ohni! Ve vaší rodině dojde k několika výměnám názorů, z nichž dobrá polovina bude hraničit s hádkami.
Pozor, ať jednu nechytnete!
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Sami nyní nesvedete nic, spolehněte
se na sílu kolektivu. Ještě před koncem roku dostanete naléhavý úkol,
jehož splnění nebude ve vašich silách.
Máte ale kolem sebe spoustu lidí, na
které se můžete spolehnout.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Se zdravím byste neměli hazardovat. Pokud
se vám něco nezdá, neodkládejte
návštěvu lékaře. Na to si vždycky čas
najděte, obzvláště když nyní uvažujete o delší dovolené. Přece ji nechcete
strávit v posteli.
RYBY - 19.2. až 19.3. Překvapí vás
telefonát od osoby, která už se vám
málem vypařila z paměti. Zda vás to
potěší či zaskočí, není jisté. Každopádně se s ní potkejte, jenom na osobní schůzce se patřičně dozvíte, co od
vás po tolika letech chce.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 30.11. DO 6. 12. 2015
● POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Pomocí dvou speciálních
dalekohledů lze na Slunci pozorovat zajímavé útvary ve fotosféře i chromosféře (sluneční skvrny, protuberance, filamenty , erupce…). Vstupné 20 Kč.
● VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 hodin. Večerní obloze vévodí
Měsíc, na jehož povrchu můžeme dalekohledem dosáhnout s rozlišení asi 2 km. Jsou pozorovatelné, krátery, pohoří
a další útvary. V případě špatného počasí proběhne náhradní pořad. Vstupné 20 Kč.
● Výstavy MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE prof. RNDr. Miloslav Druckmüllera, CSc., obsahující unikátní fotografie slunečních zatmění i dalších krásných astronomických objektů a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

... tentokrát ze sortimentu: OVOCE...

Banány 1kg

29,90

27,90

22,90

17, 90

29,90

21,90

Pomeranče 1 kg

19,90

39,90

34,90

32,90

32,90

18,90

Mandarinky 1 kg

29,90

27,90

39,90

29,90

28,90

29,90

Pomelo 1 ks

29,90

39,90

42,90

39,90

39,90

39,90

Kiwi 1 ks

3,90

7,90

8,90

6,90

6,90

7,90

Jablko Rubín 1 kg

-

34,90

26,90

29,90

24,90

-

Naše RESUMÉ

A už je tady Paní Zima. Mráz stále více proniká za naše nehty, proto je třeba se obalit vitamíny. Nejlevnější kilogram banánů koupíte momentálně
v Kauflandu, pro pomeranče zajeďte do Penny marketu, mandarinky jsou
cenově nejvýhodnější v Lidlu, pomelo a kiwi zase v Albertu. A kdo má chuť
na jablíčko odrůdy Rubín, nechť zavítá do Teska.
Ať vám chutná a poslouží!
Průzkum proveden ve středu 25. listopadu 2015

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: Nezamyslice
Dne: 14. 12. 2015 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
oblast: jednostranně: ulice 30. dubna od č. 78 po č. 44, a
dále na ulici Tjabinova od č. 111 po č. 139 vč. 83.
Obec: Otaslavice
Dne: 14. 12. 2015 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá
oblast: část Horní Otaslavice: jednostranně od č. 60 po
konec obce s č. 108

Obec: Dobromilice
Dne: 14. 12. 2015 od 8:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: oboustranně: od č. 66 a 109 po konec obce s č. 288
a 205, dále od č. 26 a 60 po konec obce s č. 7 a 269. Celá
ulice Komenského (vč. kostela). Ulice od č. 85 po č. 280.
Ulice č. 213, 96, 95.
Obec: Skalka
Dne: 15. 12. 2015 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast: část obce Skalka: č. p. 107, 102, 105, 118.
Obec: Vrchoslavice
Dne: 15. 12. 2015 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: část obce Vrchoslavice: jednostranně od č. 16 po č.
11 a dále č. 70, 71 a 5
E. ON Česká republika, s.r.o.

15111371124

Konstelace hvězd Prostějova

Jak
ý
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soukromá řádková inzerce a vzpomínky
DARUJI

SLUŽBY

Daruji do dobrých rukou srpnová
koťata, tel.: 607 148 913

Ploty betonové, drátěné, průmyslové gabiony. Kvalitně za rozumné
ceny. 723 522 369

Dovoluji si tímto poděkovat
Nemocnici Prostějov za dobře
provedenou operaci na ORL
p. primářovi MUDr. Pavlovi Navrátilovi, pí. doktorkám, sestrám
i pomocnému personálu. Všichni
byli k pacientům ochotni, vstřícní, vysoká informovanost, čistota.
Moc Vám všem děkuji. Michl Karel, E. Beneše 7, Prostějov

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Zemní práce, kanalizace, odvodnění,
demolice. 723 522 369

SEZNÁMENÍ

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

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Provádíme také zcelování
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Fasády, rekonstrukce, zateplení, nátěry, nástřiky, ochrana před grafiti.
Volejte 723 522 369
Nabízíme kompletní pokládku zámkové dlažby, žulových kostek, NOVĚ
kamenné koberce a dalších, super
ceny, vysoká kvalita. Tel.: 723 522 369
Provádíme rekonstrukce bytových
jáder od A do Z, Tel.: 774 06 22 53
ZIMNÍ AKCE SLEVA 10%
Palírna Otaslavice oznamuje, že
přijímá objednávky na zpracování ovoce. Kontakt: 582 370 058,
777 340 485. Více informací naleznete na www.palirnaotaslavice.cz.
LEVNÉ MALOVÁNÍ – MALÍŘSTVÍ VRÁNA. Výmalba místností
od 15,-/m2, nátěr dveří od 350,-/ks,
nátěry radiátorů, železných konstrukcí, malování všeho druhu. Na přání
provedeme i úklid. Tel.: 775 652 906

Kdo v srdcích žije, neumírá..

Je jen málo slov, která by
vyjádřila náš zármutek….

PODĚKOVÁNÍ

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Osamělá žena 38 let z Pv s vyřešenou minulostí hledá touto cestou muže k vážnému seznámení.
Lásku, porozumění, cit, věrnost
a chuť žít jeden pro druhého.
Přistěhování možné ke mně.
Omlouvám se, ale odpovím jen na
odpovědi s fotkou. Můj e-mail je:
famm.fatale@post.cz

15012920079

Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay,
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
www. revay.cz
Antény Jiříček nabízí až 47 tv programů bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
www.anteny.kvalitne.cz

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.
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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...
UŠETØI, ZÍSKEJ A VYHRAJ DESET TISÍC
NALISTUJTE STRANU 28
vzpomeòte
na zesnulé

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

NOVÌ

v barevném provedení

pouze za 200

v PÁTEK

Kè

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

4. prosince 2015
v 10.00 hodin

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

Dne 1. prosince 2015
tomu budou již 2 roky, kdy nás
navždy opustil náš syn, tatínek a bratr
pan Zdeněk ANTL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
Když hvězdy posypou nebe
a v korunách stromů utichnou ptáci,
vzpomínka jedna za druhou
s noční tmou se vrací. Co všechno jsme
spolu prožili než osud zhas Tvou
svíci a nemohli dělat víc
než smutné sbohem Ti říct.

Dnes, tj. 30. listopadu 2015
uplyne 1. smutný rok, kdy nás
navždy opustil milovaný manžel,
tatínek, dědeček,
pan Čestmír JAKEŠ
z Pěnčína.
S láskou stále vzpomíná
manželka Mirka, dcery Martina
a Silvie s rodinami a syn Mirek.

Poslední rozlouèení

Vlasta Bebarová 1945 Prostějov
Vlasta Musilová 1925
Smržice
Jarmila Vysloužilová 1939 Žárovice
Vladimír Koukal 1944
Niva
Zdenka Látalová 1928 Prostějov
Pavel Kalandra 1942 Prostějov
Milada Jemelková 1922 Suchdol
Božena Libánková 1925 Brodek u Pv
Marie Hloušková 1930 Otaslavice
Jan Toman 1927
Lutotín
Jindřich Bureš 1958
Bílovice

Pondělí 30. listopadu 2015
Jaroslav Kouřil 1950 Žešov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 2. prosince 2015
Terezie Kořená 1936 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 4. prosince 2015
Josef Vinkler 1931 Čechy pod Kosířem 13.15 Obřadní síň Prostějov
Ing. Radoslav Gryc 1933 Soběsuky 12.30 Obřadní síň Brněnská 104
Miroslav Mazouch 1944 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Martin Labounek 1989 Olšany u Prostějova 14.00 kostel Olšany u Prostějova
Sobota 5. prosince 2015
Antonín Tempír 1940 Myslejovice 10.00 kostel Myslejovice

Oči se zarosily,
zaplakaly bolem,
když jsme Ti
naposledy dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo Tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

Dnes tj. 30.listopadu 2015
to budou 2 roky, co nás navždy
opustila naše usměvavá a laskavá
maminka, manželka, dcera a babička
Marie PROCHÁZKOVÁ
z Vrahovic.
Vzpomíná celá rodina.
Vzpomeňte s námi, kdo jste
ji měli rádi. Děkujeme.

Jen svíci hořící, jen krásnou kytici
na hrob položíme, tichounce se
pomodlíme. Scházíš nám, ale v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš.

Dnes tj. 30. listopadu 2015
si připomínáme 1. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Dobroslav THIEL
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Markéta s rodinou
a vnučka Zuzana.

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

Dne 1. prosince 2015
vzpomeneme nedožité
90. narozeniny
pana Zdeňka KOUŘILA
z Kralic na Hané,
S láskou a úctou vzpomíná
rodina.

Dne 6. prosince 2015
uplyne první smutný rok,
kdy nás navždy opustil tatínek
Bogdan PETKOV
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku
děkují syn Julián a Eva

Dne 4. prosince 2015
vzpomeneme 18. výročí úmrtí
pana Ing. Miloše KONUPČÍKA
z Prostějova-Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcera s rodinami.

To, že se rána zahojí,
je jen zdání, v srdci bolest
zůstává a vzpomínání.

Maminko naše milá,
brzy jsi nás opustila.
Dlouhý rok tu s námi nejsi,
nosíme Tě ve svém srdci.
Na úsměv, který si rozdávala,
vzpomínka nám jen zůstala.
Dne 1. prosince 2015
tomu bude 7 let,
kdy nás navždy opustil
pan Josef ZELENÝ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
Dne 1. prosince 2015
si připomeneme 1. smutné výročí,
co nás navždy opustila naše milovaná
dcera, manželka, maminka, babička
tchýně, sestra, švagrová a teta,
paní Soňa ZABOŘILOVÁ
z Prostějova.
Prosím, kdo jste ji znali,
vzpomeňte si v tento den s námi.

Dne 2. prosince 2015
tomu bude 19 let,
kdy nás navždy opustil
pan Radoslav KŘÍŽEK.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina

Dne 21. listopadu 2015
jsme vzpomínali 26 výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Míla HRABÁLKOVÁ
z Mořic.
S bolestí v srdcích vzpomínají
manžel, děti a vnoučata.

Maminky neumírají, maminky
jenom usínají, aby se každé ráno
probouzely ve vzpomínkách svých dětí.

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Dne 1. prosince 2015
si připomeneme 10. výročí úmrtí
paní Anny STAŇKOVÉ
z Hamer.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Stále s láskou
vzpomíná syn Jarek s rodinou.

Tvé místo osiřelo u našeho stolu,
už nikdy nebudeme sedávat spolu.
Tvé ruce už nepohladí, ústa neporadí.
Tvou lásku nikdo nenahradí.
Jen vzpomínky zůstaly
na společné dny šťastné,
jsou v srdci ukryté, hluboké a krásné.

Dne 3. prosince 2015
uplyne 5. smutný rok, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Vladimír BUŠINA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžela, dcery,vnučka Sandra
a vnuci Milan a Lukáš s rodinami.

Pro tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo Tě miloval,
nepřestane vzpomínat.
Jsi náš krásný anděl,
kterého nikdy nikdo nenahradí

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Petr Mačák 1955 Kostelec na Hané Pondělí 30. listopadu 2015
Josef Trmač 1950
Výšovice Helena Stránská 1962 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Marie Sekaninová 1929 Bousín
Radek Kvapil 1963
Zdětín Anna Koblihová 1934 Prostějov Božena Piroutková 1935 Prostějov

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

Zdeňka Aujezdská 1936 Prostějov

Josef Kořínek 1939 Ondratice

Dne 29. listopadu 2015
jsme vzpomínali 20. výročí
od úmrtí našeho tatínka
pana Eduarda ZEIDLERA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcera s rodinami.

Dnes tj. 30. listopadu 2015
jsou tomu 4 roky,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk KOUDELKA
ze Suchdola.
S láskou vzpomíná
nejbližší rodina

Dne 1. prosince 2015
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
naší milované manželky,
maminky, dcery a sestry
paní Evičky MARCIÁNOVÉ
roz. SEHNÁLKOVÉ
z Vrahovic
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel s celou rodinou.
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HLEDÁTE PRÁCI?

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

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

Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
777 551 492

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Pro naše klienty hledáme

BYTY, DOMY, POZEMKY

15012320038

3URGiYDMtFtPQDEt]tPHNRPSOHWQt
servis zdarma!

Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. OPTIMCREDIT
s.r.o. Volejte777 551 492
Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

pro další èíslo
je v PÁTEK
4. prosince
v 10.00 hodin

Pronajmu vyt. garáž, ul. Šlikova Pv.
Tel.: 604 820 358
Pronajmu 2 kanceláře po rekonstrukci, 40 m2, 3.350,-Kč/měs. Kollárova,
Prostějov, tel.: 777 089 860

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Koupím byt 3+1 v Pv. Financování zajištěno. 774 739 539

150123020036

Sháním ke koupi rodinný dům v
okolí Prostějova. SMS Tel.:
773 545 092

Koupíme byt 2+1 v Pv. Spěchá.
Tel.: 774 405 644

Provoz

Kvalifikace

Firma

Servis. pracovníci/vysklad. 55 Kč/ hod.
jednosměnný zákl. + praktická
PENAM- Albert Pv
Účetní všeobecní
7 500 Kč
jednosměnný úplné stř. odborné
Lubomír Krčmář Pv
Bližší info na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.

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

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

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
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 náročnost 14 hodin týdně. Nejedná
se o podomní ani přímý prodej.
Kontaktní osoba: Oblastní manažer, tel.: 736 530 345, email.:
avon.oblastmorava@gmail.com
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme na brigádu muže
s řidičským průkazem na předvánoční a vánoční období na ostrahu v centru Prostějova. Informace na tel. čísle: 602 786 692

Strojírenská firma v Prostějově hleHledáme stavebního dozora
dá zámečníka. Podmínkou je znake spolupráci, tel:. 605 483 602
lost výkresové dokumentace
Tel.: 602 760 099
Strojírenská firma v Prostějově hledá
pracovníka obchodního oddělení.
Přijmeme přijímacího technika do Požadavky:
autoservisu v Prostějově.Nástup mož- - aktivní znalost NJ (mluvená i psaná)
ný ihned. Praxe v oboru automotive - znalost čtení technické dokumentavýhodou. Strukturovaný životopis za- ce (výkresy, kusovníky)
sílejte na email lukas@pneufloryk.cz. - řidičský průkaz B
- samostatnost, kreativní přístup,
Přijmeme zedníky, brigádníky
loajálnost
tel.: 605 483 602
Tel.: 721 456 005
Hledáme personál do exkluzivní Hledám pracovníka na montáž
herny v Prostějově. Požadujeme a zapravování oken s vlastním ŽL,
profesionalitu, loajalitu, čistý tel.: 775 986 439
trestní rejstřík. Přednost mají
uchazeči s praxí. Kontakt: tel. 774 Hledáme pečlivou paní na úklid
812 175 nebo 582 332 359.
malého bytu 1x týdně/ 200 Kč,
tel.: 732 190 260
Přijmeme automechanika do autoservisu v Prostějově. Platové ohod- Přijmeme pomocnou sílu do
nocení až 20 000,-. Nástup možný kuchyně na plný úvazek, krátký
ihned.Pro info. volejte 777 870 729. a dlouhý týden, pracovní doba
9.-20.hod, (15 dní v měsíci)
Přijmu řidiče MKD skupiny C. Požadujeme: spolehlivost.
Karta řidiče nutná. Plat 20 až 30 Vhodné pro zdatnou důchodkyni.
tis. Kč. Víkendy převážně volné. Tel.: 777 011 699
Tel .: 777 797 263

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

KOUPÍM
Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběratelské předměty, staré knihy, pohlednice, mince, medaile, obrazy,
prodávejte překupníkům, ale odbor- zbraně, uniformy, vyznamenání,
níkům za nejvyšší ceny. Školní 49, hodiny, fotoaparáty, rádia, gramotel.: 608 805 775, J. Skácel.
fony, nábytek z chromových trubek
i barevného umakartu, lustry, lampy,
Aukční ceny ihned v hotovosti za- kamna, porcelán, keramiku, sklo, věci
platíme za kvalitní obrazy 17. - 20. ze stříbra, šperky, staré hračky, veterástoletí, zlaté a stříbrné mince, hodiny ny a věci na ně a další. Přijedu, rychle
a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, a solidní jednání. Tel.: 605 138 473
šperky a veškeré starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.: 736 127
661, simonrene@seznam.cz

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví Galerie umění Prostějov (bývalá G.
– krácené. AKCE! Cena 500 Kč/prms., Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
vč. DPH. Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 veškeré obrazy a starožitnosti. Ne493 nebo 605 405 953

Pronajmu garáž na Močidýlkách, tel.:
728 567 556

Nabízíme k pronájmu skladovací
prostor 230 m2 v Prostějově. Vlastní
elektroměr, velký vjezd, hlídaný areal.
Bližší info na tel.: 582 345 845

Plat (Kè)

PRODÁM

Sháním ke koupi vlastní byt,
i původní stav. 773 513 220

Pronajmu garážové stání, nebo garáž
na Svatoplukové ul. tel:. 777 01 03 23

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

JEŽÍŠKA NA SPLÁTKY? U NÁS
ŽÁDNÝ PROBLÉM... VOLEJTE Přijmeme pracovnici do pekařské
739 429 448
provozovny, 3 směny, plný případ- Bezpečnostní a úklidová agentura
ně zkrácený úvazek, nástup možný přijme do pracovního poměru na
zkrácený pracovní úvazek ženu
ihned. Info.: 582 342 095
v invalidním důchodu. Místo výKadeřnictví v centru města přijme ši- konu Prostějov. Podmínka čistý
kovné kadeřnice na ŽL, nájem 2 500 Kč, trestní rejstřík. Informace na tel.
včetně energií. Info na tel.: 728 512 345 č.: 602786692

Koupíme dům v PV. Telefon:
774858723

Prodám družstevní byt 3+1 v PV, 1. patro, balkon, výtah. Dům po rekonstrukci, cena 1 300 000 Kč, tel.: 604 185 244

HLEDÁTE BRIGÁDU?
Pozice

15012320037

!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéky, zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů
Stavební firma hledá pozemek pro výstav- Nabízíme k pronájmu zavedenou a vy- = vaše výhoda, konzult. zdarma
bu RD. PV a okolí 739 322 895
bavenou provozovnu „Sport bar“ s mož739 066 462, 603 317 378
ností provozování herny v Krasicích. V
REALITNÍ KANCELÁŘ
případě zájmu zašlete kontaktní údaje
VNB REALITY
na e-mail: avs@avs-automaty.cz, nebo
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM), volejte na tel.: 582 368 524 nebo 608 300
102, po-čt: 7.30 -15.30 hod.
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Koupíme dům se zahradou
aktuálně NABÍZÍ:
a sklepem.Vyplatíme ihned zálohu
BYT1+1,Prostějov
590.000Kč
200 tis. Kč. 774 414 525
BYT3+1,Kralice n/H 1.090.000Kč
RD2+6,BrodekuPV 1.890.000Kč Hledám podnájem 1+1, nebo 1+kk do
RD3+kk,1800m2,NOVOSTAVBA, 6.tis vč. inkasa. Tel.:739 216 997
Brodek u Konice
2.700.000 Kč
RD 2+1, Brodek u K. 230.000 Kč Pronajmu cihl. byt 1+1 + balk ul. Šlikova
Pronájem obchodu 70m2
Pv, po rek., vl. kot. a měř., náj 4.500 + ink.
12.000/měs. (možná garáž). Tel.: 604 820 358
Pronájem kanceláře 40 m2
5.700/měs Pronajmu garáž na Splávku a na KrasicIng.MarieVymazalová,774421818 ké, tel.: 734 304 719
Chcete žít a spát bez dluhů a strachu?
aktuálně NABÍZÍ:
Podejte mi ruku a přestaňte se bát!
RD Otaslavice
960.000 Kč
Pomohu vám k prvnímu důležitému
RD Plumlov
1.350.000 Kč
kroku. Volejte 739 429 448
RD Držovice
1.575.000 Kč
RD Plumlov novost. 3.990.000 Kč
Potřebujete půjčku?
Chata Plumlov
940.000 Kč
Stačí zavolat.
Pozemek 1.417 m2 Kostelec n/H
5000 – 70 000 Kč
Pozemek 9.518 m2 Brodek u PV
- hotovost až do domu
Pronájem 4+kk 9.000,-Kč/měs
- měsíční splátky
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
736 772 043
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
Pracuji pro jednoho věřitele
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč v PV
* Rodinné domy v PV a okolí
Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
* Chaty, zahrady a pozemky
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ

Koupím byt 3+1 v Prostějově,
v os. vl. Nejsem RK, platím hotově.
Tel.:739 616 970

Firma

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

SOUKROMÁ INZERCE

Koupíme byt 1+1,spěchá. Hotovost.
Tel.: 774 421 818

Kvalifikace

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

&KFHWHGREĜHDU\FKOHSURGDW
Vaši nemovitost?

Koupím byt 3+1 v Pv, RK ne, tel.: 776
210 671

Provoz

Svářeči
16 000 Kč
dvousměnný
nižší střední
PERFO LINEA Pv
Kuchaři
12 000 Kč
jednosměnný střední odborné
Grand lahůdky Vrbátky
Prac. pro výrobu lahůdek
10 -15 000 Kč
dvousměnný
střední odborné
Pekařství M a M Pv
Pomocní stavební dělníci
80 Kč/hod.
jednosměnný střední odborné
GAMA stavby, Pv
Manipulační dělníci
7 438 Kč
jednosměnný střední odborné
SENZA chráněná dílna
Konstruktér/-ka
19 000 Kč
jednosměnný úplné střední odborné ALPER Pv
Referent/-ka nákupu
11 500-12 000 Kč
jednosměnný úplné střední odborné WISCONSIN ENGIN Pv
Bližší info na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.

$75,80 SĜt]HPt +ODYiþNRYRQiP3URVWČMRY

Koupím byt 1+1, 2+1. Telefon:
774101818

Plat (Kè)

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...
UŠETØI, ZÍSKEJ A VYHRAJ DESET TISÍC
NALISTUJTE STRANU 28

AKCE! Prodej bukového palivového dříví. Cena 500 Kč/prms.
+ 15% DPH. Doprava zajištěna. Pila
K+L Doloplazy u Nezamyslic. Tel.:
582 388 101
Prodej palivového dřeva, polena 33cm,
metrovky, odřezky od pily. Cena od 490
Kč/m. Doprava zajištěna. Tel.: 734 481
013
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

Vyklízíte, uklízíte ozvěte se. Koupíme nábytek, byt. doplňky, lampy,
lustry, obrázky, hodinky a jiné i červotočivé nekompletní či poškozené. Oprášíme i půdní veteš. Vše má
Bylinné preparáty - ALVEO, mob.: svého kupce. Platíme ihned a dobře.
731543065, www.akuna.prostejov.cz
Děkuji. Vetešník. Tel.: 602 953 842
Prodám: hrobkovač za TK14 7.000Kč,
smyk originál 2m 3.000 Kč, železné vále
trojité 3m 6.000 Kč, plečka 3 řádky – kůň
nebo traktorek, po úpravě na sázení česneku 3.000 Kč, rotavátor za TK14 málo používaný 25.000 Kč, trojnožka s navijákem
3.500 Kč. Tetovací kleště na králíky nové,
dohodou. Tel.: 776 885 556

Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty, hodiny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
a jinou veteš. Vykoupíme také celé
pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí práce. Seriózní jednání
a platba hotově. Tel.: 773 113 303.

5
Tolik nabízíme možností
ke koupi v poptávce klientů
Večerníku
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soutěže
soutěž
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 47/2015:

Také v prvním prosincovém 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 3. prosince 2015,
12:00 hodin, pokud není u některého z klání uvedeno jinak!

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Václava Talicha 8
Hedvika BUGIROVÁ, Otaslavice
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby
kosmetického salónu SOŠ Prostějov.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

Mira Topič
M

Markéta KYTLICOVÁ, Žešov 121

Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 500 Kč
na ošetření pleti.

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

OSMISMĚRKA

správně:

vyhrál/-a

VDOMÁCNOSTI Marta TVRDÍKOVÁ, Kojetín, Masarykovo nám.20
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny,
který věnuje partner Elektra LL.
SU
DO
KU

SUDOKU

správně:

vyhrál/-a

15111811177

7, 2, 1, 9
Milada HUMPLOVÁ, Mozartova 27, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na koncert
v celkové hodnotě 500 Kč.

Výherce získává DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 700 Kč
na koncert legendy české hudební scény. Správnou odpověď

nám zavolejte do úterý 1.12., 15:00 hodin. Šťastlivce
budeme kontaktovat telefonicky ještě tentýž den.

Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

15112721284

15112721283

NOVÉ KADEŘNICTVÍ - .........
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Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili
nového náměstka primátorky a šéfa dopravy...

Chytat
15111161114
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Výherce získá POUKAZ v hodnotě
400 Kč od Zlatnictví Josef Kaláb.
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15110561098

Značka
rydbergu

Výherce získá DVĚ VSTUPENKY na koncert
v celkové hodnotě 500 Kč. Správnou odpověď
nám zavolejte dnes do 15:00 hodin. Šťastlivce
budeme kontaktovat telefonicky ještě v pondělí
30. listopadu.

Partnerem tohoto kola je Vlassalon,
který věnuje poukaz v hodnotě 400 Kč
na služby tohoto salónu.

MANDEL, SVIŠTI, ŠPION, SADAŘ, KANÁR, ŘÁDKY, SYSEL, PODPIS, OLEÁT,
DÍLKO, PŘEMET, OVÁLY, SALÁT, DĚLOHY, ŠPIONÁŽ, ŘÍMAN, TEMPA, INKOVÉ,
DUNAJ, OTLAKY, ZŘETEL, OTEPI, ŠAVLE, OČKAŘ
Ušatec 2,557 kg Obrat
sloven. v Turecku zobákem

vyhrál/-a

Velká vánoční soutěž o zlato pokračuje
Marek MUSIL, Křenůvky 50
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč od Zlatnictví Josef Kaláb.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

-BoK-

KŘÍŽOVKA

správně:

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

TIP Večerníku
GALAKONCERT MARIE ROTTOVÉ
KDY: STØEDA 2. PROSINCE 2015, 19:00 hodin
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, Komenského ul., Prostìjov
Česká legendární zpěvačka Marie Rottrová, které se také
přezdívá „Madam Lady Soul“, opět potěší své fanoušky. Nedávno totiž vyrazila na koncertní turné po České republice,
které trvá od listopadu do ledna příštího roku. A už druhého
prosince dorazí i do Prostějova. Tuto středu vystoupí ve Společenském domě a vy se můžete těšit na celou řadu známých,
ale i zbrusu nových písní, které zazpívá v doprovodu skupiny
NEŘEŽ.
Turné zahrnuje třináct koncertů ve větších českých městech a Marii Rottrovou na něm ještě doprovází smyčcový kvartet Evequartet
složený z půvabných a nadaných dívek. Důležitá pak byla volba speciálního hosta, kterého si sama zpěvačka vybrala bez dlouhého přemýšlení. „Je jím její dlouholetý kamarád Petr Němec, s nímž jsem
zpívala se skupinou Flamingo,“ prozradila Večerníku Marie Rottrová. Na středečním koncertu tak zazní i jeden z prvních společných
duetů „Ranní loučení“ a také novinka z posledního alba „Stopy“.
Vedle Petra Němce zazpívá Marie Rottrová také duet s Vítkem
Sázavským. Písničkou „S tím bláznem si nic nezačínej“, vzdají hold
úžasnému zpěvákovi a člověku Pavlu Bobkovi, se kterým písničku
původně Marie Rottrová nazpívala.
Na otázku, zda bylo těžké z více jak šesti stovek písní vybrat ty, které na turné zazní, odpovídá Marie Rottrová s úsměvem: „Zpěvák,
který nazpíval v životě tolik oblíbených písniček jako je Řeka lásky,

BASKETBAL:
Sobota 5. prosince:
16.00: Orli Prostějov – JBC MMCITÉ
Brno (10. kolo extraligy kadetů, hala
Sportcentra Pv).
Neděle 6. prosince:
12.00: Orli Prostějov – Synthesia Pardubice (11. kolo extraligy kadetů, hala
Sportcentra Pv).

FUTSAL:
Neděle 6. prosince:
8.00: veteránská soutěž (druhý turnaj,
SH v Němčicích nad Hanou).
13.00: 2.A třída okresu Prostějov (druhý turnaj, SH v Kostelci na Hané).
14.00: 1. třída okresu Prostějov (druhý
turnaj, SH v Němčicích nad Hanou).

Markétka nebo Prstýnek, je prostě musí na takovém koncertě zpívat. Ale dojde i na novější písničky, výběr byl poměrně jednoduchý,“
vzkázala všem Marie Rottrová. „Těsím se na vás!“
Vstupenky můžete nakupovat v on-line předprodeji prostřednictvím internetové sítě www.ticketpro.cz, nebo přímo ve Společenském domě, a to i v den konání akce.

HÁZENÁ:
Neděle 6. prosince:
10.30: TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
– Legata Hustopeče (10. kolo 2. ligy
mužů, SH v Kostelci na Hané).
13.00: TJ Sokol Centrum Haná – TJ Fatra Slavia Napajedla (10. kolo 2. ligy mladších dorostenců, SH v Kostelci na Hané).
17.00: TJ Sokol II Prostějov – TJ Fatra
Slavia Napajedla (9. kolo 2. ligy mužů,
SH ve Studentské ulici).
)

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

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC SLAVIA PRAHA
středa 2.12. od 18:00 hodin

TIP

k obrazovce

LEDNÍ HOKEJ:
Pátek 4. prosince:
17.15: LHK Jestřábi Prostějov – HC
Slezan Opava (16. kolo Ligy juniorů, sk.
Východ, VH-zimní stadion Pv).
Sobota 5. prosince:
10.00: LHK Jestřábi Prostějov – HC Boskovice (18. kolo Ligy mladšího dorostu,
sk. Východ jih, VH-zimní stadion Pv).
Neděle 6. prosince:
17.15: LHK Jestřábi Prostějov – HC AZ
Havířov 2010 (17. kolo Ligy juniorů, sk.
Východ, VHzimní stadion Pv).

SOBOTA
5.12.2015
20:15 HODIN

S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
Komedie ČR (1982)

Mediální partner
prostějovského
HOKEJE:

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
Švestkové zastavení v ovocném sadu se
koná v neděli 6. prosince 2015 od 9:30 do
12:00 hodin.
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
Ve čtvrtek 3. prosince od 17:00 do 19:00
hodin – Mluvíte jazykem lásky svého dítěte?
Beseda s Mgr. Magdou Mečkovskou.
Multikulturní podvečery: pravidelně od
17:00 do 19:00 hodin
MC Cipísek 2015
Mikulášská nadílka - tradiční mikulášský
program pro rodiče s dětmi v Národním
domě se koná v pátek 4. prosince dopoledn
(pro předem přihlášené).
Vánoce s Cipískem od 1. prosince do 14.
prosince 2015, tradiční vánoční program
ve všech pravidelných programech.
Rodičovské setkání - pravidelné setkávání rodičů. V prosinci je setkání naplánováno na úterý 1. 12. v 18:00 hodin.

RÙZNÉ……..
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
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky,
WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky a polohovací
lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po
telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
I v roce 2015 nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství také zajištění baterií
do sluchadel a drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí). Zároveň vás
upozorňujeme na změnu telefonního čísla
poradenského zařízení: 775 549 777.

KØESŤANSKÉ MATEØSKÉ
CENTRUM MATKY MARKÉTY
– setkávání rodičů s dětmi.
každé pondělí a středa od 9:00 do 12:00 ho- Příběh kapky - výstavu je možno si prodin nabízí rodičovské inspirace, přednášky, hlédnout ve vestibulu a respiriu RG a ZŠ
hernu pro děti a tvůrčí a pohybové činnosti. ve Studentské ulici do 22. prosince .
Rezervace prohlídky výstavy e-mailem
na adrese rgazs@rg.prostejov.cz.

KLUZIŠTĚ

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

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Úterý 1.12. 09:15 - 10:15
i pro školy a školky
Sobota 5.12. 17:00 - 18:00
Sobota 6.12. 14:30 - 15:30

Režie: M. Poledňáková
Hrají: J. Satinský, V. Postránecký, P. Nový, J. Šulcová, E. Balzerová,
Z. Studénková
Komedie o rodinné dovolené v malebné beskydské chalupě, kde se
tři přátelé starají o šest malých dětí. Muži jsou přesvědčeni, že právě
jejich výchovné metody jsou mnohem lepší než pedagogické pů- vá dokázala ve svém filmovém debutu vytvořit skvělou zábavnou
sobení matek. Když ale manželky přijedou „na kontrolu“, rozhodně podívanou rodinného typu se šťastně zvoleným hereckým obsazeto tak nevypadá… Zkušená televizní režisérka Marie Poledňáko- ním dětí i dospělých, ke které se diváci dodnes rádi vracejí.

FILMOVÉ, DIVADELNÍ

OKÉNKO A VÝSTAVY

aneb, co se kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 30. listopadu
17:30 Viktor Frankenstein
drama USA
20:00 Gangster Ka: Afričan
český krimi thriller
úterý 1. prosince
17:30 Rodina k pronájmu
francouzská komedie
20:00 Macbeth
britský historický film
středa 2. prosince
17:30 Rodina k pronájmu
20:00 Rodina k pronájmu
Čtvrtek 3. prosince
17:30 V srdci moře
americký dobrodružný film
20:00 Most šampiónů
americké filmové drama
Pátek 4. prosince
17:30 V srdci moře 3D
20:00 Most šampiónů
Sobota 5. prosince
17:30 V srdci moře 3D
20:00 Most šampiónů
Neděle 6. prosince
10:00 O mašince
adventní filmové dívánky
17:30 V srdci moře
20:00 Most šampiónů

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 5. prosince
OBJEKTY ZVANÝ NEZNÁMÝ
do 6. prosince
75. výročí vzniku většiny československých perutí v RAF
do 6. prosince
NEŽ ZBRANĚ UTICHLY...

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

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
pátek 4. prosince
21:00 DJ TRÁVA
něco pro milovníky beatů House atd.
sobota 5. prosince
20:00 Na čerty jedině do Apolla!!!
rockový mikulášský večer

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám.1, Prostějov
úterý 1. prosince
19:00 Petr Iljič Čajkovskij:
SPÍCÍ KRASAVICE
středa 2. prosince
19:00 GIANCARLO RUGGIERI
2. Abonentní koncert, v podání tenora
čtvrtek 3. prosince
19:00 CRY BABY CRY
Švandovo divadlo Praha
sobota 5. prosince
17:00 JEŽÍŠKOVA KOŠILKA
Divadlo U stolu Brno

Galerie U Hanáka
Školní 24, Prostějov
do 15. prosince
Pavlína Novotná - NEPÁL ŽIJE
do 29. prosince
Tomáš Lorenc - MIHOTÁNÍ VE
VAKUU OSOBNÍ NORY

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 3. prosince
17:00 Skvosty české krajinomalby
čtvrtek 3. prosince
17:00 Sklo a barva

Spoleèenský dùm
Komenského 1, Prostějov
středa 2. prosince
19:00 Galakoncert Marie Rottrové
pátek 4. prosince
19:00 Tři sestry a Krucipüsk
sobota 5. prosince
0:00 Keks & Kontakt

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

VOLEJBAL:
Sobota 5. prosince:
10.00: TJ OP Prostějov – VK Kylešovice (15. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala
v Kostelecké ulici).
14.00: TJ OP Prostějov – VK Kylešovice (16. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala
v Kostelecké ulici).

akce
v regionu...

Víkend bude ve znamení
Mikulášů
Olšany u Prostějova,
Smržice, Budětsko, Rakůvka, Hluchov,
Ludmírov, Kladky, Lešany, Služín, Lhota
pod Kosířem, Raková u Konice - tam všude a ještě i mnohde jinde bude v sobotu
připravena Mikulášská nadílka. V neděli je
pak ta samá akce naplánovaná například v
Laškově, Polomí či ve Stražisku.

V Němčicích zazpívá
Skřivánek s Evou Pilarovou

MěstoNěmčicenadHanoupořádáVánoční
koncert, na kterém vystoupí známá zpěvačka
Eva Pilarová a pěvecký sbor ZŠ Němčice nad
Hanou Skřivánek. Akce se uskuteční tuto
neděli 6. prosince od 17:00 hodin v sále kina
OkovNěmčicíchnad Hanou.

Pošťácká pohádka

Divadlo Hanácké obce z Prostějova vystoupí tento pátek 4. prosince od 18:00 hodin v sokolovně v Čelechovicích na Hané
s představením Pošťácká pohádka, které
vzniklo na motivy pohádky Karla Čapka.
K vidění bude příběh o tom, jak pošťák
Kolbaba za pomoci poštovních skřítků
hledal slečnu Mařenku.

pátek 4. listopadu
15:00 VÁNOCE S PÍSKOMILEM ANEB
S ČERTY (NE)JSOU ŽERTY
nám. T. G. Masaryka
16:15-17:15 Zpívání nejen pro Mikuláše
17:15 Pískomil se vrací
sobota 5. prosince
VÁNOČNÍ ODPOLEDNE S MÍŠOU
DUHA Školní 4
neděle 6. prosince
8:30-10:00 Promítání pohádek - Míček Flíček
Kino METRO 70
10:00 Promítání - Asterix: Sídliště bohů
10:00-12:00 Promítání pohádek
13:00-15:00 Vánoční minidílna pro děti
15:30-17:30 Zpíváme a tančíme s Míšou

OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016

MÁME NÁVOD JAK UŠETŘIT VÍCE JAK 100 KORUN, MÍT OBLÍBENÉ NOVINY AŽ DO DOMU,
UŠETØI, ZÍSKEJ A VYHRAJ DESET TISÍC
ZÍSKAT DÁREK
A JEŠTĚ VYHRÁT...
NALISTUJTE STRANU 28
MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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ESKÁČKO NA JAŘE ZAÚTOČÍ

NA DRUHOU LIGU!!
NĚ
EXKLUZIV

Naleznete
uvnitř

SVĚT OBJEVIL
„POKÉMONY“

●● Tanečníci z Prostějova usilovali
o přízeň televizních diváků v populární soutěži
strana 26

CETKOVSKÝ
UŽ HRAJE!

MARYŠU
Foto: Zdeněk Vysloužil

strana

JEDNOU
VĚTOU
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PROSTĚJOV Po skončení podzimu, který byl nejúspěšnější v novodobé třetiligové historii
klubu, začínají v prostějovském 1.SK přemýšlet o jarní části MSFL. A jak Večerník exkluzivně
zjistil, ambice jsou tentokrát jednoznačné: VYHRÁT A POSTOUPIT!
„O tom, že bychom rádi skončili na prvním místě, jsme hovořili už před rokem. Nyní máme v případě
splnění cíle jasnější perspektivu a případnému postupu bychom se nebránili,“ informoval generální
sportovní manažer a trenér„A“-týmu 1.SK Prostějov František Jura. Pečeť na tento krok dostal po jednání s hlavními partnery a marketingovou společnostíTK PLUS, která prostějovský fotbal zaštiťuje.
Karty jsou po podzimních bojích celkem jasně rozdány. Ve druhé polovině sezony půjde
o souboj sVítkovicemi, přičemž ve vzájemném střetnutí má eskáčko výhodu domácího prostředí.
V každém případě jedno je jisté: o motivaci pro hráče i diváky při domácích utkáních nebude
s prvními jarními paprsky nouze!
(tok)

Další novinky z prostředí 1.SK Prostějov po konci
fotbalového podzimu najdete na straně

Josef Dostál vystavuje U lípy

●● Prostějovským basketbalistům se
daří! V lize vyhráli již podeváté za sebou,triumfovaliivpoháru strana 38

Zveme na šlágr Večerníku - LEDNÍ HOKEJ

PROSTĚJOV Po půldruhém týdnu se
prostějovští hokejisté znovu představí
na domácím ledě. A soupeře nebudou
mít jen tak ledajakého, na zdejší led
Víceúčelové haly-zimní stadion totiž zavítá dvojnásobný extraligový šampion z tohoto století, Slavia Praha. Konkrétně se tak stane ve středu 2. prosince
od 18:00 hodin.
Tým z Edenu na jaře nezvládl barážové bitvy o udržení v nejvyšší domácí soutěži a musel se pakovat o patro níž, takže v první lize ovšem
nezažívá lehké časy. Po skvělém úvodu a první čtvrtině zakončené devíti výhrami v řadě, totiž přišlo dalších devět utkání bez plného bodového zisku a propad z vedoucí dvojky.
Zlepšení nastalo až po reprezentační pauze, od ní se lehce obměněné
sestavě Pražanů podařilo již pětkrát zvítězit, naposledy na ledě Kladna.
To naopak Jestřábi se celým listopadem protrápili a musí věřit, že prosinec bude lepší.
Poslední měření sil se jim vydařilo na jedničku s hvězdičkou, když na ledě
soupeře dokázal výběr Kamila Přecechtěla překvapivě vyhrát 2:1. No a
také při prvním setkání na Hané dokázal prostějovský celek bodovat,
díky proměněnému trestnému střílení Michala Dragouna dotáhli utkání až do samostatných nájezdů, v nichž už ovšem na soupeře nestačili.
Aktuálně oba celky dělí třináct bodů a osm pozic. Slávisté jsou třetí, Jestřábi jedenáctí. Dojde ve středu na překvapení? Buďte u toho!
(jim)

●●V Městské knihovně se konalo
vyhlášení tradiční Sovičkiády. Letošní ročník měl vysokou účast! Čtěte
na straně 26
●●Loňský Jestřáb Jaroslav Hertl
může slavit, se svým současným
klubem GKS Tychy postoupil na
závěrečný turnaj Kontinentálního
poháru.

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!

ORLI JSOU
NA VLNĚ

své dvacetileté řezbářské dílo VŠICHNI NA SLAVII!

●● Raftaři Tomi-Remont Prostějov
odletěli v závěru uplynulého týdne
do daleké Indonésie, kde budou na
ostrově Jáva reprezentovat Českou
republiku na mistrovství světa šestimístných raftů.

●● Úsměvy vykouzlí dětským pacientům v Nemocnici Prostějov panenky Kiwanis. Klikněte na www.
vecernikpv.cz!

29 ➢

●●HokejistyProstějovaposílilmístní
rodák a dlouholetý hráč extraligových
Pardubic.
strana 34

více čtěte
na straně

24

Josef Dostál pózuje s největším ze svých betlémů, které lze nyní vidět ve Vrahovicích.

Foto: Pavla Vašková

NOVINKY Z LEDOVÉ PLOCHY NAJDETE
ROVNĚŽ NA STRANÁCH 34 A 35.

➢
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výsledkový servis

Sportovní sumáø
Český pohár, 4.kolo

Basketbal
Olomouc
Ariete
Prostějov

44
118

LIGA MISTRYŇ - 3. kolo

Pomi
Casalmaggiore
VK AGEL
Prostějovv

* výsledky * statistiky * tabulky

Házená – 9. kolo 2. ligy mužů
čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
16-25
12-27
8-39
8-27
28-52

20
30

Sokol II Prostějov
HK Ivančice

Sestava a branky Prostějova: Hrubý, Nesvadba – Kozlovský 1,
Burget, Vasyliev 1, T. Jurík 2, Bokůvka, Jurečka 3, Bečička 1, Münster 2,
Procházka 2, Šestořád, Mikulka, Kosina 8. Trenér: Svatopluk Ordelt.

poločas: 8:12
Rozhodčí: Valášek – Vychodil. ŽK: 3:2. Vyloučení:
7:6. ČK: Bokůvka, Kozlovský
(oba P). Sedmičky: 6/5:3/2.
Pětiminutovky: 0:3, 2:5, 3:8,
6:9, 8:12, 8:14, 11:18, 14:21,
17:26, 18:29, 20:30. Diváků: 80.

3
0

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

skóre min.
25:20
27
25:16
23
25:21
26

Rozhodčí: Blyaert (Belgie) a Witte (Německo).
Čas: 1:06 hodiny. Diváků: 2850.
SESTAVA
CASALMAGGIORE:

Bacchi, Gibbemeyer, Kozuch, Tirozzi, Stevanovic, Lloyd,
libero Sirressi. Připraveny byly: Ferrara, Cambi, Piccinini,
Rossi, Ceccheto.
Trenéři: Massimo Barbolini a Giorgio Bolzoni

SESTAVA
Weiss, Markevich, Steenbergen, Vargas, Topič,
„Ivančice nás ničím vyloženě nezaskočily, spíše my
„Byl to pro nás ostrý zápas,
PROSTĚJOVA:
Borovinšek, libero Kovářová. Střídaly: Matienzo,
Soares. Připraveny byly: Gambová, Heralová, Tinklová.
jsme nesplnili to, co jsme si řekli a co jsme chtěli.“
intenzita tam byla. “
Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš.
prostějovský
kouč
SVATOPLUK
ORDELT
kouč Ariete Zbyněk CHOLEVA
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a vynikal i lepší volejbalovou technikou.“
kooperativa nbl - 14. kolo
HÁZENÁ - 9. KOLO 2. LIGY MUŽŮ

Ariete
Prostějovv

83

Sluneta
Ústí n/L

53

Střelba 2b.: 45/26:44/18 Asistence:
Trojky:
8:3 Osobní chyby:
Trestné hody: 11/7:14/8 Získané míče:
Doskoky:
47:33 Ztracené míče:
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

SESTAVA
ÚSTÍ N/L:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
19-10
29-14
15-16
20-18
48-24

Rozhodčí:
Kučera,
Jeřáb, Večeřa
Diváci: 369.

19:6
12:17
12:6
15:23

Dokoupil Petr 18, Roseboro Brett 13, Šteffel David 13, Tomanec Jan 12, Slezák Pavel 9, Marko roman 7, Peterka Ondřej
6, Palyza Lukáš 5, Novák Martin 0, Kouřil Radovan 0.
Trenér: Zbyněk Choleva
Abercrombie 16, Pecka 15, Dean 10, Čarnecký 4, Jiříček
4, Votroubek 3, Barham 1, Kendrid 0, Hejl 0, Emerson .
Trenér: Tomáš Stavěl

„Prostějov nás přeběhl
jak zamrzlý rybník...“
trenér Ústí nad Labem Tomáš STAVĚL
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DALŠÍ VÝSLEDKY
14. kolo: Ostrava - Pardubice 68:80 (17:21, 37:40, 56:56). Nejvíce bodů: Číž 17, Bohačík 16, Hooker a
Garret po 10 - Pandula 19, Nečas 13, Sanders 9 * Jindřichův Hradec - Brno 96:74 (28:19, 48:33, 73:53).
Nejvíce bodů: Lamar 20, P. Novák 16, Stegbauer 12, Nofflet a Zuzák po 11, White 10 - Šmíd 15, Norwa 12,
Nehoda a Prachař po 10 * Opava - Kolín 91:65 (21:15, 46:29, 69:46). Nejvíce bodů: Šiřina 27, Zbránek
14, Gniadek 12, Blažek 11, Kramný 10 - Skinner 22, Faifr a Ličartovský po 12, Hunt 10 .

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 14. KOLE


Tým

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

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

Z

V1

V2

P1

P0

13
13
13
3
14
12
12
13
13
15
13
12

12
9
9
2
9
6
5
5
5
5
4
2

1
4
4
1
5
6
7
8
8
10
9
10

1016:842
1010:913
1000:912
280:238
1100:1002
851:900
840:838
870:897
955:1033
1152:1242
948:1052
837:990

92.3
69.2
69.2
66.7
64.3
50.0
41.7
38.5
38.5
33.3
30.8
16.7

KAM PŘÍŠTĚ...
Dohrávka 14.kola: USK Praha - Bohemilk Tuři Svitavy (1.12., 20:15), BK Děčín ČEZ Basketball Nymburk (4.3.,18:00).
15. kolo, čtvrtek 3. prosince, 18.00 hodin: BK JIP Pardubice - SLUNETA Ústí nad
Labem (středa 2.12., 18.00), mmcité Brno - BK Opava (středa 2.12., 18.30), Ariete
Prostějov – BK ARMEX Děčín (20.00), GEOSAN Kolín - USK Praha (17.45), BOHEMILK Tuři Svitavy – NH Ostrava.
16. kolo, sobota 5. prosince, 17.30 hodin: NH Ostrava – GEOSAN Kolín, Lions
Jindřichův Hradec – BK ARMEX Děčín (18.00), Ariete Prostějov – BK JIP Pardubice
(pondělí 7.12., 20.00), SLUNETA Ústí nad Labem - BOHEMILK Tuři Svitavy (neděle 6.12., 17.00), USK Praha – mmcité Brno, BK Opava – ČEZ Basketball Nymburk
(pátek 4.12., 18.00).

DALŠÍ VÝSLEDKY ČESKÉHO POHÁRU
4. kolo: Slavoj BK Litoměřice "B"-BK ARMEX Děčín 60:96 (14:26 29:48 45:76), BK Lokomotiva Plzeň-USK Praha 53:75 (14:15 30:44 33:64), Basketball Nymburk B-SLUNETA Ústí
nad Labem 72:67 (16:11 28:25 47:54), BK Horejsek Děčín -Slavoj BK Litoměřice 57:90 (20:18
22:48 43:68), Sokol Písek Sršni-BC GEOSAN Kolín 69:84 (22:18 38:41 50:63), Královští sokoli-mmcité Brno 79:72 (17:18 36:36 55:48), KK Valašské Meziříčí-NH Ostrava71:90 (20:21
44:44 56:67).

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...

UŠETØI, ZÍSKEJ A VYHRAJ DESET TISÍC
NALISTUJTE STRANU 28

TJ Fatra Slavia Napajedla

32
28

Sokol Kostelec n.H. - HK

lodivod VK AGEL Miroslav ČADA

poločas: 15:12
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Rozhodčí: Baader
– Novotný. ŽK: 2:1.
Mayer, P. Navrátil – J. Prášil 1, Chalupecký, Grulich 2, Vyloučení: 4:4. ČK:
Ševčík 5, Kopečný, Dostál 1, Vymětal 4, Varhalík 11, Švec Vymětal (K). Sedmičky:
1, V. Prášil, Jan Grepl 3, Popelka.
Trenér: Jiří Grepl. 1:1. Diváků: 61.

UNIQA EXTRALIGA ŽEN - 10. kolo

VK AGEL
Prostějovv
TJ
Ostrava

„Soupeř byl lepší a musíme se pokusit
bodovat v dalších kolech.“
kostelecký trenér Jiří GREPL
DALŠÍ VÝSLEDKY 9. KOLA 2. LIGY HÁZENÉ:
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 9. KOLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

8
9
10
9
9
9
10
8
9
9
9
9

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

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

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

200 : 178
251 : 222
310 : 283
241 : 214
250 : 246
229 : 221
268 : 285
198 : 210
245 : 266
269 : 298
223 : 237
251 : 275

14
13
13
13
10
9
8
7
7
6
5
3

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

SESTAVA
OSTRAVY:

Zemanová, Zedníková, Toufarová, Nachmilnerová,
Součková, Kukučová, libero Červenková. Střídaly: Valková,
Kojdová, Čuboňová, Kvapilová. Připravena byla: Urbanová,
Jennelová.
Trenéři: Zdeněk Pommer a Lukáš Spáčil.

„Utkání proti druhému celku tabulky jsme
zvládli herně i výsledkově.“
trenér volejbalistek Prostějova Miroslav ČADA
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DALŠÍ VÝSLEDKY UNIQA EXTRALIGY

KAM PŘÍŠTĚ NA HÁZENOU...
10. kolo, neděle 6. prosince, 17.00: Maloměřice - Velké Meziříčí (sobota 5.12., 11.00),
Ivančice – Kuřim (sobota 5.12., 17.00), Kostelec na Hané – Hustopeče (10.30), Juliánov – Bohunice, Telnice – Tišnov, Prostějov – Napajedla.

ŠACHOVÉ PARTIE
KRAJSKÝ PØEBOR – 4. KOLO:
SK Rošáda Prostějov - TJ ŠK DUE POP
Uničov 2:6 (Závůrka – Strašil 0,5:0,5,
Zajíček – Opravil 0:1, Dvořák – Navrátil
0,5:0,5, Tichý – Zapletal 0:1, Pavel –
Filipík 0:1, Vacůlka – Kočí 0:1, Snášel
– Axman 0,5:0,5, Hanák – Navrátilová
0,5:0,5), Sigmia Olomouc – TJ Sokol
Velké Losiny „B“ 3:5, AŠK DA Olomouc
„B“ – TJ Zlaté Hory 4:4, TJ Sokol Přemyslovice – ŠK Šternberk 7:1 (Matoušek – Pavlík 1:0, J. Zapletal – M. Zapletal 1:0, Kašparovský – Opletal 1:0, Hájek
– Procházka 0,5:0,5, Vejmola – Fišer
0,5:0,5, Štaffa – Maďar 1:0, Trávníček –
Hořák 1:0, Prucek – Šindler 1:0), TJ Sokol Skalička – AŠK DA Olomouc „A“ 2:6,
TJ Sokol Šumperk – ŠK Jeseník 5:3.

Tabulka:

1. TJ Přemyslovice
4 001 23.0
2. AŠK DA Olomouc „A“
3 019 20.0
3. TJ Sokol Velké Losiny „B“ 3 019 19.0
4. TJ ŠK DUE POP Uničov 2 117 19.0
5. TJ Sokol Šumperk
2 117 16.5
6. ŠK Šternberk
2 026 16.0
7. ŠK Jeseník
2 026 15.0
8. TJ Zlaté Hory
1 215 18.0
9. ŠK ROŠÁDA Prostějov 1 124 14.0
10. TJ Sokol Skalička
0 222 13.0
11. AŠK DA Olomouc „B“
0 131 10.5
12. Sigmia Olomouc
0 040 8.0

skóre min.
25:17
23
25:17
24
25:19
23

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Sokol V. Meziříčí - SK Kuřim 24:39, Hustopeče - Telnice 29:21, Bohunice - Maloměřice
(do uzávěrky nezveřejněno), Házená Tišnov - Juliánov 34:30.

Tým

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

Rozhodčí: Müller a Dušek. Čas: 1:10 hodin. Diváků: 600.
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3
0

10. kolo: Frýdek-Místek - SG Brno 3:1 (14, -21, 17, 19). Nejvíce bodů: Štrbová 19,
Pavelková 14, Vašinová a Mitregaová po 10 - Kopáčová 13, Chevalierová 12, Bizková
10 * Olomouc - KP Brno 3:0 (14, 15, 14). Nejvíce bodů: Závodná 13, Košická 11,
Dumančičová 10 - Měrková 17, Suchá 5 * Přerov - Olymp Praha 3:1 (21, -24, 16, 22).
Nejvíce bodů: Polášková 17, Kohoutová K. 12, Tomašeková 12 - Hodanová 14, Kalhousová 12, Šimaňová 12.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 9. KOLE

15
14
14
11
9
9
10
16
8
9
5
3

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

www.vecernikpv.cz

Obhájce Eczacibasi
zabral smetením Police
Třetím pokračováním dospěla základní část evropské Ligy mistryň ve volejbalu
do své poloviny. A uplynulé kolo se neslo ve znamení tvrdého úderu největších favoritů soutěže včetně jejího úřadujícího vítěze.
Eczacibasi Istanbul po úvodním klopýtnutí s Casalmaggiore podruhé za sebou
zvítězil 3:0, tentokrát doma nad maximálně ambiciózním Chemikem Police, a
pronikl tím do čela prostějovské skupiny C. Nemilosrdně si počínali také další dva
turečtí giganti z Istanbulu. Vakifbank vyplenil Lublaň a Fenerbahce rozebralo
Wroclaw, největší favorité letošní Champions League zkrátka začali úřadovat.
Zahanbit se nenechal ani předminulý premiant z Kazaně, když nedal žádnou
šanci Azerrailu Baku. Hodně cenný pro Sopoty je hladké skolení Novary, stejně
tak musí být moc spokojeni v Jekatěrinburgu s těsným úspěchem na hřišti Cannes. Ve své spanilé jízdě pokračoval nabušený Curych venkovním zdrcením Bělehradu, naopak podobné zklamání jako loni znovu prožívá Telekom (dřívější
Rabita) Baku. Na své palubovce ji jednoznačně přehrály Drážďany a uštědřily
dříve nejbohatšímu klubu planety již třetí porážku ze tří utkání.
(son)



Tým

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

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

Z

V1

V2

P1

P0

Sety

Míče

10
9
9
9
9
9
9
9
11

9
6
7
4
4
2
3
1
0

0
2
0
1
0
2
0
1
0

1
0
0
0
2
1
1
0
1

0
1
2
4
3
4
5
7
10

29:4
24:11
22:8
16:15
17:17
16:20
13:21
11:23
4:33

800:541
818:750
704:567
681:673
746:698
770:768
682:755
636:792
595:888

Body

28
22
21
14
14
11
10
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.

VOLEJBAL KAM PŘÍŠTĚ...
Český pohár žen - 3. kolo, čtvrtek 3. prosince, 17.00 hodin: Prostějov – Šternberk
(úterý 1.12., 17.00), Šternberk – Prostějov, Frýdek-Místek – Olomouc, KP Brno –
Přerov (18.00).
11. kolo, sobota 5. prosince, 17.00 hodin: Ostrava – Frýdek-Místek, Olymp – Prostějov, KP Brno - Přerov (18.00), SG Brno – Šternberk (předehráno, 2:3).

výsledkový servis
Champions League žen
- 3. kolo základní èásti
Skupina „A“: Dynamo Kazaň – Azerrail Baku 3:0 (9, 21, 20), Lokomotiv Baku – Allianz
Stuttgart 3:0 (18, 17, 18). Průběžné pořadí: 1. Kazaň 9 (9:1), 2. L. Baku 6 (7:4), 3. A. Baku
3 (4:6), 4. Stuttgart 0 (0:9).
Skupina „B“: Calcit Lublaň – Vakifbank Istanbul 0:3 (-12, -14, -15), Atom Sopoty – Gorgonzola Novara 3:0 (21, 21, 21). Průběžné pořadí: 1. V. Istanbul 9 (9:1), 2. Sopoty 6 (6:3),
3. Novara 3 (4:6), 4. Lublaň 0 (0:9).
Skupina „C“: Pomi Casalmaggiore – VK AGEL Prostějov 3:0 (20, 16, 21), Eczacibasi
Istanbul – Chemik Police 3:0 (22, 18, 24). Průběžné pořadí: 1. E. Istanbul 7 (8:3), 2. Casalmaggiore 6 (8:5), 3. Police 5 (6:5), 4. Prostějov 0 (0:9).
Skupina „D“: Vizura Bělehrad – Volero Curych 0:3 (-17, -17, -12), RC Cannes – Uraločka
Jekatěrinburg 2:3 (-21, -16, 18, 22, -13). Průběžné pořadí: 1. Curych 9 (9:0), 2. Jekatěrinburg 5 (6:5), 3. Bělehrad 3 (3:6), 4. Cannes 1 (2:9).
Skupina „E“: SC Drážďany – Telekom Baku 3:0 (16, 21, 24), Fenerbahce Istanbul – Impel
Wroclaw 3:0 (13, 10, 24). Průběžné pořadí: 1. F. Istanbul 8 (9:3), 2. Drážďany 5 (7:5), 3.
Wroclaw 4 (5:6), 4. T. Baku 1 (2:9).
Skupina „F“: Nordmeccanica Piacenza - Rocheville Le Cannet 3:0 (21, 15, 16), Dynamo
Moskva – Alba Blaj 3:0 (22, 23, 18). Průběžné pořadí: 1. Piacenza 9 (9:1), 2. Moskva 6
(7:3), 3. Blaj 3 (3:7), 4. Le Cannet 0 (1:9).

Pondělí 30. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

výsledkový servis
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WSM LIGA – 26. KOLO

Kladno

5

2

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

LHK Jestřábi
řáábi
Prostějov

Branky a nahrávky: 3. Redlich (Pitule, Dvořáček), 4. Machač (Repe), 9. Machač
(Rudovský, Nash), 26. Rudovský (Skuhravý, Repe), 36. Machač (Kindl, Ptáček) – 53.
Drtina (Illéš, Cetkovský), 56. Kajaba (Protivný, Illéš). Rozhodčí: Bejček – Polák, Rampír.
Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 33:29. Diváků: 2003.
SESTAVA
KLADNA:

Mensator – Nash, Repe, Kehar, Růžička, Gutwald, Ptáček
– Machač, Skuhravý, Rudovský – Kindl, Stach, Bílek –
Dvořáček, Pitule, Redlich – Šilhavý, Lukáč, Strnad.
Trenér: Jindřich Lidický.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Neužil (4. Horčička) – Drtina, Husák, Mojžíš, Sova,
Špaček, Protivný, Kaluža, Rudl – Cetkovský, Dragoun,
Luňák – Volek, Moskal, Illéš – Novák, Venkrbec, Šlahař –
Kajaba, Kuncek, Staněk.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

„Místo toho, abychom s Kladnem chviličku
drželi krok, tak jsme hned dostali dva údery. “

trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
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WSM LIGA – 27. KOLO

HC

Benátky
nad Jizerou

2

3

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

LHK Jestřábi
řáábi
Prostějov

Branky a nahrávky: 28. Havlas (Říha, Paločko), 58. Vlach (Kurka, Plodek) – 19.
Novák (Moskal), 21. Novák (Moskal), 23. Venkrbec. Rozhodčí: Krob – Bosák, Podrazil.
Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 43:24. Diváků: 248.
SESTAVA
BENÁTEK:

Hosnedl (23. Vacek) – Čermák, Kurka, Havlín, Říha,
Pabiška, Hubáček, Jandejsek – Vlach, Jonák, Dlouhý – D.
Špaček, Plodek, Ordoš – Kuťák, Volf, Hrníčko – Paločko,
Havlas, Huňa.
Trenér: Jiří Čelanský.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Kaluža, Drtina, Sova, Mojžíš, Protivný, M.
Špaček, Rudl, Husák – Krejčík, Venkrbec, Cetkovský – Kajaba, Moskal, Novák – Luňák, Dragoun, Volek – Illéš, Šlahař.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

„Jsem rád za vítězství, které jsme nutně potřebovali“

trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
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DALŠÍ VÝSLEDKY 26. a 27. KOLA WSM LIGY
26. kolo: ČEZ Motor České Budějovice
– Benátky n/J 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). Branky:
1. Heřman (Straka, Suchánek), 19. Straka
(Nouza, Heřman), 51. Kuchejda (Žovinec),
55. Kuchejda (Babka) – 51. Plodek (Kurka,
Lakatoš). Diváci: 5071 * Přerov – Slavia Praha
5:2 (4:1, 0:1, 1:0). Branky: 2. Sýkora (Sikora,
Šťastný), 9. Goiš (Popelka), 10. Sýkora (Dujsík,
Sikora), 12. Dostálek (Chmelíř, Procházka),
44. Pšurný (Dostálek, Procházka) – 17. Vás
(Markovič), 26. Jurík (Micka, Šafránek). Diváci: 2618 * Šumperk – Kadaň 3:1 (0:0, 0:1,
3:0). Branky: 43. Fořt (Vrdlovec), 44. Brunec
(Drtil, Půhoný), 58. Zdráhal (Kaut, Moučka)
– 23. Chrpa (Macháček, Müler). Diváci: 663 *
Ústí n/L – Třebíč 5:0 (2:0, 3:0, 0:0). Branky:
4. Pohl (Roubík), 16. Kuchler (Melka, Dalecký), 21. Kloz (Tenkrát), 32. Roubík (Vágner,
Pohl), 39. Andres (Pohl, Tenkrát). Diváci:
983 * Litoměřice – Most 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
Branky: 11. Ma. Procházka (Kalla, Vantuch),
22. Beránek (Rousek, Pavlas). Diváci: 760 *

Havířov – Jihlava 1:4 (0:2, 0:1, 1:1). Branky:
48. Maruna (Meidl) – 11. Malec (Štebih, Flek),
16. Prokš (Kaláb, Dobrovolný), 40. Šafář (Melenovský, Diviš), 46. Diviš (Gríger, Březina).
Diváci: 1976.
27. kolo: Kladno – Slavia Praha 3:5 (1:2,
1:0, 1:3). Branky: 19. Pitule (Rudovský,
Nash), 37. Skuhravý (Nash, Rudovský), 51.
Rudovský (Machač) – 2. Robinson (Vas,
Čermák), 6. Mikulík, 45. Čermák (Šafránek),
46. Hruška (Knot), 60. Kubica. Diváci: 3409 *
Ústí n/L – Most 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Branky:
6. Látal (Kuchler, Melka), 31. Kuchler (Melka,
Dalecký), 38. Křivohlávek (Gengel), 47. Gengel (Andres, Křivohlávek), 57. Pohl (Melka)
– 10. Tauš (Rindoš, Doležal). Diváci: 1111
* Šumperk – Třebíč 2:1 s.n. (0:1, 0:0, 1:0
- 0:0). Branky: 42. Drtil (Brunec), rozh. náj.
Holík – 20. Pekr (Kusko, Polodna). Diváci:
864 * Litoměřice – Jihlava 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).
Branky: 55. Kaláb (Diviš), 60. Kaláb. Diváci:
1130.

KAM PŘÍŠTĚ NA HOKEJ...
28. kolo, pondělí 30. listopadu 2015, 17.30 hodin: České Budějovice - Prostějov, Třebíč - Přerov, Most - Šumperk, Jihlava - Ústí nad Labem, Slavia Praha - Benátky nad Jizerou
(18.00), Kadaň - Kladno (18.00), Havířov - Litoměřice (18.00).
29. kolo, středa 2. prosince 2015, 18.00 hodin: Benátky nad Jizerou - Kadaň (17.30),
Litoměřice - České Budějovice, Ústí nad Labem - Havířov, Šumperk - Jihlava, Přerov Most, Kladno - Třebíč, Prostějov - Slavia Praha.
30. kolo, sobota 5. prosince 2015, 17.00 hodin: České Budějovice - Slavia Praha, Kadaň - Prostějov, Havířov - Šumperk, Litoměřice - Ústí nad Labem, Třebíč - Benátky nad
Jizerou (17.30), Most - Kladno (17.30), Jihlava - Přerov (17.30).

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 27. 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 Horácká Slávia Třebíč
SK Kadaň
HC Slovan Ústí nad Labem
HC Zubr Přerov
HC Stadion Litoměřice
AZ Havířov
LHK Jestřábi Prostějov
HC Benátky nad Jizerou
Salith Šumperk
HC Most

Z

V

VP

PP

P

Skóre

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

18
14
12
13
11
12
12
12
8
11
9
9
5
6

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

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

6
5
7
9
9
11
11
12
10
13
11
15
16
17

90:58
104:72
94:63
91:74
68:71
84:77
95:95
79:82
83:97
80:82
63:83
72:79
68:104
72:106

Bodů

59
54
49
48
43
42
41
41
39
38
36
31
24
22

VÝSLEDKY LIGY VETERÁNÙ
1. turnaj, neděle 29. 11. 2015, hala Němčice n./H.:
Bexim Paletten – Pokop Domamyslice 5:0, branky: Hodulák 2, Bílý 2, Navrátil.
FC Litrpůl – AC Zavadilka 2000 3:1, S. Ociepka, K. Spáčil, Trávníček – Šťastný.
AC Zavadilka 2000 – Bexim Paletten 2:5, Zapletal, Sedlák – Dohnal 2, Navrátil
2, Gréza. Pokop Domamyslice – FC Litrpůl 0:5, K. Spáčil 2, Bureš, Trávníček,
S. Ociepka. AC Zavadilka 2000 – Pokop Domamyslice 5:0 kontumačně, Pokop Domamyslice nenastoupil k utkání pro malý počet hráčů (zranění).

PROSTĚJOVSKA
KOSTELEC NA HANÉ, NĚMČICE NAD HANOU, NEZAMYSLICE NA HANÉ Je odstartováno!
Futsalová sezóna 2015-2016, se
o víkendu rozjela na plný plyn. Do
bojů o mistrovské body zasáhly
všechny týmy, startující v oficiálních soutěžích - od 1. třídy, až
po soutěž veteránů. Stejně jako
v předcházejících letech, tak i letos
u toho nemohl chybět Prostějovský Večerník, jenž vám bude přinášet každé pondělí aktuální výsledky a tabulky všech soutěží. Na
webových stránkách vecernikpv.
cz, se pak můžete těšit na rozsáhlé
fotogalerie a videa!
(zv, koc)

1. TØÍDA
1. turnaj, neděle 29. 11. 2015,
hala Kostelec n. H.:
FC Anděl – Mechechelen 1:5, ŽE-STAV Nezamyslice – Sexmeralda
„A“ 1:4, SK Griffins 98 – FC Anděl
5:4, Mechechelen – Nezamyslice
5:4, AC Zavadilka 2000 „A“ – Vyprahlo Konice 2:1, Sexmeralda „A“ – FC
Anděl 3:3, SK Ariston 92 – SK Griffins
98 3:7, Nezamyslice – AC Zavadilka
2000 „A“ 3:2, Vyprahlo Konice – FC
Relax „A“ 1:3, AC Zavadilka 2000
„A“ – SK Ariston 92 0:2, SK Griffins
98 – Vyprahlo Konice 4:4, SK Ariston
92 – FC Relax „A“ 0:5.

PRÙBÌŽNÁ TABULKA:
1. Griffins 98 Pv 3
2. Relax Pv
2
3. Mechechelen 2
4. Sexmeralda 2
5. Zavadilka
3
6. Nezamyslice 3
7. Ariston Pv 3
8. Konice
3
9. Anděl Pv
3

2
2
2
1
1
1
1
0
0

1
0
0
1
0
0
0
1
1

0
0
0
0
2
2
2
2
2

16:11 7
8:1 6
10:5 6
7:4 4
4:6 3
8:11 3
5:12 3
6:9 1
8:13 1

2.A TØÍDA
1. turnaj, neděle 29. 11. 2015,
hala Nezamyslice n. H.:
Botafoga – Atletico Smržice 8:2, Pobřeží Kocoviny – Brodek u Pv 4:5,
Botafoga – Pobřeží Kocoviny 6:5,
Brodek u Pv – Atletico Smržice 5:3,
Sexmeralda „B“ – Medvědi 10:3,
Galacticos – Fakin FC 2:4, Pobřeží
Kocoviny – Sexmeralda „B“ 1:1, Sexmeralda „B“ – Fakin FC 3:2, Galacticos – Medvědi 3:8.

PRÙBÌŽNÁ TABULKA:
1. Sexmeralda B3
2. Botafoga
2
3. Brodek u Pv 2
4. Fakin
2
5. Medvědi
2
6. P. Kocoviny 3
7. Galacticos 2
8. Smržice
2

2
2
2
1
1
0
0
0

1
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
1
2
2
2

14:6 7
14:7 6
10:7 6
6:5 3
11:13 3
10:12 1
5:12 0
5:13 0

2.B TØÍDA
2. turnaj, neděle 29. 11. 2015,
hala Němčice n./H.:
FC Orange – FC Vrahovice 5:0, AC
Zavadilka 2000 „B“ – BVD 2:2, BVD
– FC Orange 1:6, FC Vrahovice – AC
Zavadilka 2000 „B“ 1:5, BVD – FC
Vrahovice 8:4, FC Relax „B“ – FC
Memphis 7:2, Torpedo – Bedihošť
0:1, Bedihošť – FC Relax „B“ 2:8, FC
Memphis – Torpedo 1:4, Bedihošť –
FC Memphis 5:1.

PRÙBÌŽNÁ TABULKA:
1. Orange
2. Relax B
3. Zavadilka B
4. BVD
5. Bedihošť
6. Torpedo
7. Vrahovice
8. Memphis

53
43
53
52
52
41
51
50

2 0 15:3
1 0 24:8
1 1 16:10
1 2 19:23
0 3 14:18
1 2 7:7
1 3 11:22
1 4 6:21

11
10
10
7
6
4
4
1

TABULKA VETERÁNÙ:
1. Bexim Pal. 2 2 0 0 10:2 6
2. Litrpůl
2 2 0 0 8:1
6
3. Zavadilka 3 1 0 2 8:8
3
4. Pokop D. 3 0 0 5 0:15 0
Mužstva FC Relax Prostějov, Moravská Modelárna, AC Štika Prostějov a Kobra Kobeřice, zasáhnou
do soutěže v dalším kole, hraném
- 6. 12. 2015 od 8.00 hodin v Němčicích nad Hanou.

15111311120

Rytíři
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SPIŠIACI SE V ´KASKU´ ženy VK ČTVRTFINÁLE ČESKÉHO POHÁRU JE TADY: RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
defenzivy
MOHLI CÍTIT JAKO DOMA

Šternberk nejprve v úterý doma,

odveta pak ve čtvrtek

GORALSKÁ MUZIKA NA HANÉ:

 %JCORKQPU NGCIWG 2TQVK 1UVTCX÷ UKEG
Foto: Josef Popelka

KOLLÁROVCI NADCHLI PROSTĚJOV!
PROSTĚJOV Zpíval celý sál! Parta vynikajících muzikantů z podhůří slovenských Tater rozehřála hanácká
srdce. Sobotní koncert kapely Kollárovci se může směle řadit k nejvydařenějším prostějovským kulturním
akcím letošního roku.„Nádhera! Oni jsou jedničky. Na to co umí, jsou navíc strašně skromní kluci,“ vysekla
hudebníkům uznání například Alice Zimová z Prostějova. „Publikum bylo fantastické, od první písničky
všichni výborně reagovali,“ vrátil poklonu do hlediště Štefan Kollár, hlavní osobnost kapely. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník byl hrdým mediálním partnerem koncertu, který se odehrál ve Společenském domě.

pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Parta šesti hudebníků rozjela s úderem sedmnácté hodiny na pódiu „Kaska“ strhující podívanou. Rychlejší hity s chytlavými refrény si prakticky od první písničky
pobrukoval téměř každý v sále. „Byli jsme
tu poprvé a musím říci, že jsme velmi mile
překvapení. Není samozřejmost, že se po-

sluchači chytí hned od začátku. Většinou
to je tak, že půl koncertu publikum spíše
vnímá a nasává atmosféru,“ okomentoval
atmosféru Štefan Kollár, jenž vedle zpěvu
ovládá akordeon, saxofon a klarinet. Dále
si mohli diváci vychutnat hutný zvuk kontrabasu, cimbálu, bicích a také houslí, a to
hned ve dvojím podání!
Koncert bez jediného hluchého místa se
nakonec oproti původně avizované hodině protáhl o dobrou půlhodinu. Nadšeným divákům to však pranic nevadilo.
Dokázali vytvořit atmosféru, se kterou by
si nezadalo vystoupení některých rádoby
hvězd pop scény. „Líbilo se mi to moc.
Byla jsem na ně zvědavá, jací budou ve

skutečnosti. Znám je z televize jako krásné velké chlapy. Musím ale přiznat, že mé
očekávání předčili. Jsem přímo nadšená,“ neskrývala euforii Alena Pospíšilová
z Prostějova.
Pro drtivou většinu přítomných byly
největšími hity vypalovačky jako Maryša
nebo Dědinočka, ale sborový zpěv doprovázel refrény i méně známých písní.
„Byli tu starší, mladší i děti a myslím,
že se stejně jako my na pódiu bavili velmi dobře. Jsme překvapení, že lidé umí
naše texty. V Prostějově to byl náš třetí
koncert na Moravě a všichni naši hudbu
znají. Obrovskou reklamu nám dělá televize Šlágr, na které běží naše klipy čtvrtým

VYDAŘENÝ

střet táhla

Z VÝSTAVY

9UDKRYLFNëKRVWLQHFXæGëFKiYiQRÿQtDWPRVIpURX MARKEVICH
➢ zestrany21
Pavla VAŠKOVÁ

VRAHOVICE Málokdo z prostějovského regionu asi tuší, jaký
umělec se skrývá v osobě Josefa
Dostála. Tento původem svářeč se
již dvacet let zabývá uměleckým
řezbářstvím. Ve vrahovické hospodě
lze od minulé středy vidět téměř
vše, co za dvacet let vytvořil. A jde
o skutečně nádhernou přehlídku.
Výstava je vázaná k adventnímu času,
proto ji tvoří převážně betlémy. Jak se
Večerník přesvědčil, je jich tu k vidění
hned čtrnáct.

Josef Dostál je patriot. Proto se stále do
celého jeho díla více nebo méně promítají
Vrahovice. Na výstavě jsou tak k vidění místní fotbalisté, hasiči, štamgasti s celou hospodou i sami jednotliví obyvatelé ač jsou třeba
zašifrovaní do postaviček vodníků či jiných
roztodivných bytostí. Řezbářské dílo tohoto
umělce čiší životem a má svou atmosféru i
vtip. Ztvárňuje pohádkové postavy stejně
jako život kolem sebe. Předvánoční čas
výstavynenízvolennáhodou.Stěžejnímbodem Dostálova díla se totiž stávají betlémy.
Malé, větší i ty největší můžou návštěvníci
vidět poprvé vystavené na jednom místě.
Postavy v jesličkách se dají počítat na stovky.
A každá má svůj výraz. Bez nadsázky lze
říct, že je umění Josefa Dostála u nás dosud

nedoceněno. Ve stejném duchu se vyjádřila
i prostějovská primátorka Alena Rašková,
která přijela výstavu osobně slavnostně
zahájit a projevila názor, že by jméno vrahovického řezbáře mělo figurovat po boku
jiných slavných jmen lidového betlemářství.
Stejně tak bylo možno slyšet pochvalné
komentáře z úst všech návštěvníků.
Pokud jste neměli ještě možnost se
s uměním Josefa Dostála seznámit nebo
se chcete naladit na příjemnou vánoční
notu, neváhejte a navštivte výstavu
v „Hostinci U Lípy“. Expozice zde bude
přístupná až do poloviny ledna. Část
výstavy je také prodejní, tudíž máte
možnost pořídit svým blízkým originální
a umělecký dárek.

CHCETE VYHRÁT LÍSTEK NA...

KEKS & KONTAKT?

O

RM
ADA

Z

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner hudebního klubu Apollo 13, pro vás v rámci projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na exkluzivní vystoupení
místních legend KEKS & KONTAKT. Mikulášská nadílka rockových legend s čertovsky dobrým bigbítem odstartuje TUTO SOBOTU 5. PROSINCE 2015 ve Společenském domě od 20:00 hodin, „Kasko“ bude otevřeno už o
hodinu dříve. A vzhledem k tomu, že bude zcela jistě praskat ve švech, máte díky Večerníku šanci být u toho, a ještě
navíc ZADARMO!
Soutěž probíhala od pondělí 30. listopadu do čtvrtku 3. prosince, přičemž hned KVARTETO Z VÁS bude moct do Společenského domu v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity obou prostějovských seskupení,
které se budou střídat po sériích. Připraveno bude nejen bohaté občerstvení, ale i profi ozvučení a osvětlení, videozáznam z
akce sestříhaný pro použití na DVD. Přijďte se pobavit a zavzpomínat se starými přáteli! Dobové oblečení vítáno.
Předprodej vstupenek probíhá na těchto místech: hudební nástroje, Kramářská 1, Prostějov a Víceúčelová hala-zimní stadion (bufet horní tribuna). Ale vzhledem k tomu, že „kulturák“ bude zcela jistě praskat ve švech, máte díky
Večerníku šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
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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PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

trůn VK se díky tomu nezačal třást.
Teď ale zbývá přidat i mezinárodní nadstavbu. To se prostějovským volejba)272*$/(5,(
klikni na
listkám podařilo měrou vrchovatou v
www.vecernikpv.cz
minulé sezóně a sklízely za to zaslouženou chválu, zatímco nyní zatím při
,UVGLGFPKéM[6CMQXÚX\MC\RQUÊNCLÊ2TQUV÷LQXCPčOéNGPQXÆUMWRKP[-QNN¾TQXEK
(QVQ<FGP÷M8[UNQWåKN konfrontaci s absolutní světovou elitou
většinou tápou. Málokdo si však pamatuje, že hned pět ze sedmi urrokem,“ zamyslel se nad vzrůstající popuvaných bodů v loňském ročníku
laritou Štefan Kollár.
Champions League získala ekipa
Obrovskou spokojenost s vystoupením
BYLI JSME
z Hané až v posledních dvou utkáních
temperamentních Slováků vyslovila
U TOHO
základní skupiny. Z tohoto hlediska
i Alice Zimová. „Já je sleduji dlouhodobě,
tedy pořád není nic ztraceno, naopak
jsou to vynikající muzikanti a sympatičtí
prostor k opětovnému pozvednutí
kluci. Chodím v Prostějově na koncerty
vlastní reputace stále existuje.
pravidelně. Hudbu miluju, v mládí jsem
Leč Agelky do toho musí pořádně šlápzpívala,“ usmívala se paní Alice a dodala:
nout hned v nejbližší bitvě, kterou bude
„Opravdu nádherný koncert!“
domácí odveta s Pomi. Jak se říká: teď,
O tom, že se Kollárovci zapsali do
nebo nikdy! Jestli tentokrát nechtějí
srdcí hudbymilovných Hanáků nekončit nejvyšší pohár Evropy s nulou na
smazatelným písmem, svědčil i zájem
bodovém kontě, tak jednoduše nezbývá
o společné focení a autogramiádu.
než prodat v pravý okamžik naprosto
Spokojení hudebníci byli nadšeným $CXKNKUGDGKRWDNKMWO5NQXGPwVÊOW\KMCPVKO÷NK×UO÷XLCMQRąKTQ\GPQUV
(QVQ<FGP÷M8[UNQWåKN vše. Jedině potom se zase bude sklízet
fanouškům k dispozici více než půl- 
hodinu a neodmítli nikoho! „Pokud V neposlední řadě byli pochopitelně rovci předčili očekávání. Poděkovat sladké ovoce ze stromu skutečně cendostaneme z Prostějova nabídku i v příš- spokojeni také organizátoři. „Když má bychom chtěli všem příchozím, kteří ných triumfů.
tím roce, rádi ji přijmeme. Cítili jsme se dobrý pocit divák, je to fajn, pokud to vytvořili vynikající atmosféru,“ uvedl
zde opravdu velmi dobře,“ uzavřel slibem stejně cítí i vystupující, nemá to chybu. pro Večerník Pavel Tichopádek z agennávratu Štefan Kollár.
Myslím, že jsme zvolili dobře, Kollá- tury Atlantic.

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KEKS&KONTAKT“. 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 ČTVRTKU 3. PROSINCE, 16.00 hodin. ŠESTICI výherců pak budeme kontaktovat telefonicky, proto nezapomeňte zanechat na sebe kontakt, nejlépe mobilní číslo. Vstupenky budou připraveny
přímo u vchodu do Společenského domu.

PROSTĚJOV Byl to souboj prvního
celku tabulky s druhým, ovšem na hřišti
to tak vůbec nevypadalo. Volejbalistky
VK AGEL totiž v přímé bitvě o extraligové vedení přehrály ženy Ostravy všemi dostupnými prostředky a na rozdíl
od šokujícího klopýtnutí zkraje letošní
sezóny tentokrát naplno potvrdily papírové předpoklady.
STATISTIKY TÝMOVÉ - Že nebylo
v sobotním duelu co řešit, to dokumentují
i kolektivní čísla. Obrovský rozdíl v útoku,
výrazný na přihrávce, nemalý na podání
a blocích vždy hovořil jasně ve prospěch
prostějovského favorita, jenž díky příkladné koncentraci předvedl precizní výkon
a soupeře odsoudil do role téměř bezmocného statisty.

Úspěšnost útoku: Prostějov 59% - Ostrava
31%, Úspěšnost přihrávky: Prostějov 65% Ostrava 56%, Podání – esa/chyby: Prostějov
8/8 – Ostrava 5/8, Bodové bloky: Prostějov
6 – Ostrava 2, Celková užitečnost: Prostějov
+25 – Ostrava -4

Nejvíc bodů: Tatsiana Markevich 19, Melissa Vargas 14, Nina Herelová 9 – Magdalena Zedníková 10, Iva Nachmilnerová 7,
Kamila Součková 6
Nejvíc bodových útoků: Tatsiana Markevich 16, Melissa Vargas 11, Barbora Gambová 8 - Magdalena Zedníková 10, Iva Nachmilnerová 6, Marie Toufarová 4
Nejvyšší úspěšnost útoku: Quinta Steenbergen 75%, Tatsiana Markevich 73%,
Nina Herelová 71% - Magdalena Zedníková 48%, Iva Nachmilnerová 40%, Kateřina
Zemanová 29%
Nejvíc bodových bloků: Nina Herelová 4,
Melissa Vargas a Kathleen Weiss 1 – Iva Nachmilnerová a Kamila Součková 1
Nejvíc es: Tatsiana Markevich 3, Melissa
Vargas a Quinta Steenbergen 2 – Kamila
Součková 4, Petra Kojdová 1
Nejvyšší úspěšnost přihrávky: Julie Kovářová 92%, Tatsiana Markevich 91%, Barbora Gambová 37% - Petra Kojdová 86%,
Magdalena Zedníková 64%, Marie Toufarová 53%.
Největší užitečnost: Tatsiana Markevich
+14, Nina Herelová +8, Melissa Vargas +6
– Magdalena Zedníková +4, Kamila Součková +3, Iva Nachmilnerová +1

PROSTĚJOV Během pouhých tří
dnů absolvují prostějovské volejbalistky oba zápasy čtvrtfinálové série
Českého poháru žen 2015-2016
proti TJ Sokol Šternberk. S tímto
soupeřem se nejdříve utkají doma
v hale Sportcentra DDM v úterý 1.
prosince od 17:00 hodin, aby následnou odvetu sehrály na jeho palubovce hned ve čtvrtek 3. prosince
rovněž v 17:00.
Zatímco Agelky vstoupí do letošního
ročníku soutěže právě až nadcházejícími duely, Sokolky musely mezi elitní

osmičku projít z úvodního kola. Což
se jim povedlo vítězstvím na půdě SG
Brno 3:0 po setech 25:22, 25:12, 26:24.
Vzhledem k herní síle obou čtvrtfinálových soupeřů je však jasné, že roli obřího
favorita bude plnit „vékáčko“.
„Samozřejmě jdeme do pohárových
utkání proti Šternberku s tím, že v nich
chceme hladce uspět a kvalitními výkony nepřipustit žádné zbytečné problémy. Znovu přitom můžeme protočit
všechny hráčky nasazením dvou velmi
odlišných sestav do každého střetnutí
pro udržení zápasového rytmu celého

kádru,“ plánoval hlavní trenér žen VK
Miroslav Čada.
Nedávno se ale jeho svěřenky poněkud
trápily právě na šternberském hřišti, kde
jim domácí celek v extraligovém souboji
statečně vzdoroval 0:3 (-20, -16, -19).
„Tam bylo především zpočátku vidět,
že naše holky papírově slabší děvčata TJ
podcenily a těžko se pak přes jejich nadšení i bojovnost dostávaly do vyššího
tempa. Věřím, že si z toho odnesly poučení, jak je potřeba na každý tým – byť
papírově o dost slabší – jít od úvodních
míčů naplno,“ připomněl Čada.

Pokud obhájkyně trofeje v Českém
poháru z posledních osmi let potvrdí
svou výchozí pozici vysoce favorizovaného kolektivu, narazí v lednovém
semifinále téměř s jistotou na Olomouc, která v prvním čtvrtfinálovém
mači přejela Frýdek-Místek 3:0 (15,
14, 12). Odveta je na programu 3. prosince, stejně jako v případě dalších dvou
dvojic. U nich vstupní zápasy dopadly
následovně: Přerov – KP Brno 2:3 (-14,
-16, 20, 19, -9) a Ostrava – Olymp Praha
3:2 (-18, 25, 20, -16, 14). Kdo všechno
postoupí do nejlepšího kvarteta? (son)

Miroslav Čada: „Holky byly v maximální pohotovosti“
PPROSTĚJOV V úloze outsidera jeho svěřenkyně nepřekvapily, roli favorita zvládly. Tak mohl
hlavní trenér Agelek Miroslav
Čada v kostce shrnout dva duely svého týmu v uplynulém
týdnu, o nichž pro Večerník
obšírněji pohovořil v sobotním
podvečeru po hladkém přehrání Ostravy. Z mysli přitom
stále nešlo vypudit předchozí
podobně jasnou porážku od
Casalmaggiore...
původní rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
ƔƔ Jaké to bylo hrát proti Prostějovu,
odkud pocházíte a kde jste nejen volejbalově vyrostla?
ƔƔ Potěšilo vás pohodové skolení
dosavadního lídra soutěže?
„Nebyla žádná pasáž, kdy bychom
prohrávali o tři body nebo ještě víc
a měli vážnější problémy. Jedině
Součková nás jednou trochu rozhodila třemi esy v řadě. Jinak jsme měli
utkání pod kontrolou, což mě při
faktu, v jaké sestavě jsme utkání odehráli, těší“
ƔƔ Před zápasem byla z hráček cítit
velká touha ukázat, na co volejbalově mají. Souhlasíte?

„Ano, holky byly v maximální pohotovosti. Minulé vzájemné utkání s Ostravou jsme prohráli a za takové situace
je další střet dvojnásob důležitý. Bylo
by špatné, kdyby hráčky v tomhle případě necítily zvýšené napětí a nebyly
maximálně koncentrované. V našem
případě se tentokrát vše odvíjelo tak
jak mělo, od prvního míče jsme dominovali. Melissu Vargas přitom trápí
menší zdravotní potíže, a proto na ni
Katy Weiss neposílala tolik nahrávek
jako jindy. Podstatné je, že to šlo jiným
děvčatům a aby Meli byla co nejdříve
v pořádku.“
ƔƔ V Itálii jste podlehli hodně
silnému protivníkovi. Necítil jste
přesto jisté zklamání ze způsobu
porážky v Cremoně?
„Dá se to tak říct. Náš výkon v Itálii
nebyl zdaleka optimální a rozhodně
se tam dalo uhrát víc... Bohužel jsme
dělali příliš mnoho chyb jak v obraně,
tak v útoku i v mezihře, vinou čehož
se nepodařilo využít slibně rozjetých
setů k dotažení do alespoň vyrovnaných koncovek. Naopak soupeř v rozhodujících momentech vždy odskočil
do většího náskoku a my jsme to pak
marně honili. Zejména naše blokování je pořád špatné, čehož natolik kvalitní tým jako Casalmaggiore dokázal
využívat.“
ƔƔ Proti Ostravě se však defenziva
výrazně zlepšila, ne?
„Je to tak. Na obraně neustále tvrdě
pracujeme a já věřím, že se to musí
projevit. S Ostravou jsme ubránili

VK Pv
TJ OV

3:0

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 2:0, 2:2,
5:2, 7:3, 10:7, 15:7, 16:10, 18:10,
20:13, 22:13, 22:15, 25:17. Druhý
set: 2:0, 3:2, 6:2, 6:5, 7:6, 10:6, 11:9,
13:11, 16:11, 19:12, 19:15, 21:15,
22:17, 25:17. Třetí set: 2:1, 2:3,
4:3, 4:5, 6:7, 8:7, 8:10, 12:14, 15:14,
21:15, 21:17, 23:17, 25:19.
PROSTĚJOV Půldruhého měsíce
stará a poněkud trpká vzpomínka prostějovských volejbalistek na
vstupní porážku v Ostravě vybledla
jednoznačným zdoláním stejného
soupeře. Ženy VK AGEL měly střetnutí desátého kola UNIQA extraligy
od začátku až do konce bezpečně pod
kontrolou, vysokou herní kvalitou
odčinily tehdejší výpadek a jasným
vítězstvím zvýšily odstup v čele soutěže právě před TJ na šest bodů.
Velká motivace Agelek ukázat svým fanouškům špičkový sport vedla k jejich

Prostějov (son) - Výborně si vedou mladé volejbalistky Prostějova v krajském
přeboru starších žákyň 2015/2016. Na
programu bylo 2. dějství této soutěže
a talentované Agelky v něm vyhrály elitní
skupinu „A“. Svěřenkyně trenérské dvojice Pavlína Částková – Solange Soares
v Přerově postupně zdolaly Uničov 2:0,
Olomouc A 2:1, Prostějov B 2:0 a domácí
áčko 2:1. Tím za sebou nechaly v tabulce
všechny soupeře a slibně nakročily k celkovému triumfu v KP. Své zápasy absolvovaly také další tři výběry VK, kompletní
výsledky najdete v následujícím přehledu.
2. kolo KP starších žákyň
Skupina A – výsledky: Prostějov
A – Uničov 2:0 (19, 16), Olomouc
A – Prostějov B 2:0 (8, 13), Prostějov
A – Olomouc A 2:1 (-18, 22, 9), Přerov
A – Prostějov B 2:0 (9, 9), Prostějov
B – Prostějov A 0:2 (-6, -13), Prostějov
B – Uničov 1:2 (-23, 23, -9), Přerov A –
Prostějov A 1:2 (19, -13, -11). Pořadí: 1.
Prostějov A 8, 2. Olomouc A 7, 3. Přerov
A 6, 4. Uničov 5, 5. Prostějov B 4.
Skupina C – výsledky: Prostějov C –
Prostějov D 2:1 (25, -24, 10), Prostějov
D – Olomouc C 1:2 (28, -19, -10), Prostějov C – Olomouc B 0:2 (-19, -24),
Olomouc B – Prostějov D 2:0 (15, 17),
Olomouc C – Prostějov C 0:2 (-16, -1).
Pořadí: 1. Olomouc B 6, 2. Prostějov C
5, 3. Olomouc C 4, 4. Prostějov D 3.

0ODGvÉz½N\QÈ
jsou v KP tøetí

“

Foto: Josef Popelka

„V Lize mistryň zdaleka nic
nebalíme! Nemělo by žádný
smysl věšet hlavy naopak
pořád půjdeme za svou šancí“

opravdu hodně balónů v poli i na bloku nejen bodově přímo na zem, ale
třeba dobrým nadražením, které se z
následného protiútoku povedlo změnit ve vítězný míč. Takhle by to však
mělo vypadat v každém zápase, vždyť
v mančaftu máme dostatek kvalitních
defenzivních hráček. Do pole nejen
Julču Kovářovou, ale i Táňu Markevich, Katy Weiss nebo Suli Matienzo.
Zbývá vyladit bloky a na tom maximálně děláme, jak už jsem řekl.“
ƔƔ Věříte tedy, že v Lize mistryň pořád není vše ztraceno?

„Věřím. Loni jsme většinu bodů
v Champions League získali až v závěru základní části a nikde není psáno,
že i tentokrát můžeme postupným
zlepšováním ještě některého favorita
v naší extrémně silné skupině zaskočit. Intenzivně na tom pracujeme, do
každého příštího utkání půjdeme dál
naplno. Nemělo by žádný smysl věšet hlavy, naopak šance určitě může
stále přijít. A my na její případné využití musíme trpělivě čekat, aby když
opravdu přijde, tak jsme jí dokázali jít
úspěšně naproti.“

OSTRAVA NEMĚLA ŠANCI
výbornému vstupu do střetnutí. Maximální nasazení i koncentrace umožnily
rychle získat uklidňující náskok 7:3,
který po následné vyrovnané pasáži favorit uprostřed zahajovací sady razantně
zvýšil pětibodovou šňůrou při podání
Markevich (z 10:7 na 15:7). Domácímu týmu dobře fungovaly veškeré herní
činnosti včetně dosud problematických
bloků a soupeř pod neustálým tlakem
složitěji hledal cestu k zastavení prostějovské převahy. Povedlo se mu to až ve
druhé polovině setu, ovšem zvládl pouze udržet nabrané manko na stejném
rozdílu - 25:17 a 1:0.
Dalo se předpokládat, že v letošní sezóně dosud neporažené Severomoravanky
do toho od druhého dějství pořádně
šlápnou, aby očekávaný duel minimálně zdramatizovaly. A navzdory opětovně slabšímu startu se jim to podařilo,
když za stavu 6:2 kvalitně zaservírovala
Zedníková a sérií tří bodů za sebou se
výběr TJ přiblížil na dostřel - 6:5. Jenže
„vékáčko“ hned oplatilo stejnou mincí
(10:6). Nicméně Čadovy svěřenky už
zdaleka nebyly tak suverénní jako předtím, ostravským protihráčkám samy pomohly několika zbytečnými chybami.

6WDUvÉz½N\QÈ9.
vyhrály 2. kolo KP

Jakmile je však přestaly dělat, dostaly
průběh zpět pod svou kontrolu (z 13:11
na 19:12). A nic na tom nezměnilo ani
ještě jedno ostravské vzepětí při korekci
na 19:15, neboť koncovku AGEL bez
potíží uhlídal i díky několika krásným
výměnám - 25:17 a 2:0.
Leč ani tak neměly úřadující mistryně
republiky pořád vyhráno, což názorně
dokumentoval úvod třetí části. Pommerova parta šla premiérově v utkání
do vedení 2:3 a mírnou výhodu nejen

udržovala, ale po obratu VK na 8:7 ji
okamžitě znásobila dvěma esy Součkové - 8:10. Lepšící se hosté mnohem víc
zlobili, zatímco znejistělé Agelky musely
řešit nepříjemné trable. Klíč k rozhodujícímu úderu našly od skóre 12:14, kdy
znovu přidaly v defenzivě a vzaly protivnicím pomyslný vítr z plachet. Drtivým
úsekem 9:1 získaly šestibodový náskok,
čímž nebylo co řešit. Závěr pak jedině
potvrdil hladký triumf favorizované družiny – 25:19 a 3:0.
(son)
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Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov
„Určitě panuje spokojenost, jak jsme utkání proti druhému celku tabulky zvládli
herně i výsledkově. Ostrava nepodala tak dobrý výkon jako v prvním souboji tohoto ročníku, čímž jsme to my neměli natolik těžké. Přesto musím holky pochválit za
opravdu kvalitní předvedený volejbal i se dvěma hráčkami v sestavě, které do náročných bitev tolik nenastupují. Nina Herelová chytila svou šanci za pačesy a společně s
výbornou Táňou Markevich táhly celé družstvo za hladkým vítězstvím.“
Zdenìk POMMER - trenér TJ Ostrava
„Tentokrát jsme byli slabší v útoku a netlačili soupeře tolik servisem, což se promítlo
do vývoje utkání. Prostějov je obecně velmi silný a doma zpravidla ještě silnější než
venku, to proti nám ukázal. Nečekali jsme, že bychom tady zvítězili, ale chtěli jsme
aspoň hrát vyrovnané sety až do koncovek. To se částečně povedlo teprve ve třetí
sadě, jinak měl favorit navrch. Z naší strany se však nic špatného neděje a jedeme dál.“

Prostějov (son) - Rovněž o jednu věkovou kategorii níž, tedy mezi mladšími
žákyněmi, jsou na tom volejbalistky VK
AGEL Prostějov v aktuálním ročníku
krajského přeboru velice dobře. Po čtyřech dosud odehraných kolech drží třetí
místo průběžného pořadí, přičemž čistě
jen mezi družstvy z Olomouckého kraje
vedou. Čtvrté dějství v České Třebové
zvládl A-tým našeho klubu vedený trenéry Jindřichem Němečkem a Denisou
Jurkovičovou s padesátiprocentní zápasovou úspěšností. V souhrnné tabulce
přesto nemá z bronzové pozice nijak velkou ztrátu na obě nejvyšší příčky.
Výsledky 4. kola KP mladších žákyň –
skupina A: Prostějov A – Lanškroun 0:2
(-16, -17), - Šumperk 1:2 (17, -16, -15),
- Olomouc C 2:1 (-24, 21, 8), - Česká Třebová 2:0 (19, 17). Skupina C: Prostějov
B – Olomouc A 0:2 (-9, -7), - Olomouc
B 0:2 (-16, -13), - Šternberk 0:2 (-11, -12).
Pořadí KP mladších žákyň po 4. kole:
1. Šumperk 53, 2. Česká Třebová 52, 3.
Prostějov A 48, 4. Lanškroun 41, 5. Olomouc C 40, 6. Přerov A 30, 7. Uničov 24,
8. Olomouc A 24, 9. Moravská Třebová
22, 10. Přerov B 20, 11. Olomouc B 11,
12. Šternberk 10, 13. Prostějov B 5.

„Odìváøky“ pøibrzdily,
z posledních Svitav
pøivezly jen dva body
Prostějov (son) - Premiérově od začátku letošní sezóny mohly volejbalistky TJ
OP Prostějov opustit sestupové pásmo
druhé ligy žen. Místo toho však dál zůstávají na osmé příčce ve skupině „C“ třetí
nejvyšší soutěže ČR, neboť na hřišti do
té doby posledních Svitav urvaly pouze
dva bodíky. Přitom do prvního vzájemného duelu vstoupily oděvářky výtečně,
když v úvodním setu své soupeřky doslova smetly 25:6! Bohužel následovalo
citelné polevení, další tři ztracené sady
včetně dvou v těsných koncovkách a pro
hostující kolektiv neradostný výsledek
3:1 (-6, 24, 17, 24). Zkraje odvety se pak
Hanaček ještě drželo utrpěné zklamání,
čehož protivník využil k hladkému zisku
vstupní části. Naštěstí se svěřenky Ladislava Sypka dokázaly zvednout a byť i
čtvrté dějství pokazily, v součtu dovedly
druhý zápas k příznivějšímu rezultátu 2:3
(12, -15, -19, 11, -9).
V sobotu 5. prosince od 10:00 a 14:00
hodin přivítá družstvo TJ OP v Letní
hale u velodromu průběžně třetí Kylešovice.
2. liga žen, skupina C 2015/16 - pořadí
po 14. kole: 1. Nový Jičín 33, 2. Ostrava
B 31, 3. Kylešovice 27, 4. Bílovec 27, 5.
Šlapanice 24, 6. Juliánov 19, 7. Vsetín
17, 8. OP Prostějov 17, 9. Svitavy 8, 10.
Opava 7.

Casalmaggiore i Ostrava ukázaly, že pro
vede cesta jedině přes zkvalitnění vlastní

AGELKA PODLE

VEČERNÍKU
TATSIANA MARKEVICH
Nečekanou hrdinku měl uplynulý týden
v podání prostějovských volejbalistek. Běloruská smečařka totiž léčila absces v hrdle a vážně hrozilo, že vůbec neodcestuje
do Itálie k utkání Champions League.
Ve výpravě VK však nakonec nechyběla
a na hřišti Casalmaggiore následně patřila
k nejlepším hráčkám hostujícího družstva
s 9 dosaženými body a solidní úspěšností
v útoku i na přihrávce. Parádně to pak Táňa
rozbalila v extraligovém šlágru proti Ostravě, kterou pomohla smést vydatným přídělem devatenáct bodů při vynikající užitečnosti +14 a s fantastickými čísly úspěšnosti jak příjmu (91 procent!), tak zakončení (73 procent). Vypadá to, že při léčbě jedné z klíčových
opor AGEL byla použita nějaká zázračná receptura...

OKÉNKO KAPITÁNKY

aneb pohledem Solange SOARES
„V Itálii jsme nedokázaly navázat na velmi kvalitní výkon z minulého utkání s Eczacibasi. Tentokrát jsme dělaly příliš mnoho chyb a lepší pasáže střídaly se špatnými, kdy nám domácí celek vždy utekl. Proto jsme kromě začátku třetího setu ani
nevedly, což vedlo k hladké prohře. A ta samozřejmě nejen nás zklamala. Ostrava?
Do každého zápasu jdeme naplno a ten sobotní nebyl výjimkou bez ohledu na to,
že nás TJ v úvodu sezóny porazila. Oproti tehdejšímu střetnutí bylo jasně vidět,
že jsme teď po herní stránce někde jinde. Odvedly jsme kvalitní výkon a oproti
minulým soubojům se povedlo udělat výrazný pokrok v obraně. Díky tomu
jsme soupeře docela jasně předčily, neboť dobrá defenziva je nejen ve volejbalu
základem všeho. Je jasné, že ji nezbytně potřebujeme k tomu, abychom dokázaly
stejně jako loni něco uhrát i v Champions League. “ SOLANGE SOARES
kapitánka VK AGEL Prostějov

STATISTIKÁM VÉVODIL
OBŘÍ ROZDÍL NA BLOKU
CREMONA, PROSTĚJOV Statistické přehledy nebývají ve sportu
všeříkající nebo samospasitelné,
ovšem konkrétně ve volejbalu
z nich lze vyčíst mnoho pravdivého.
Proto podrobněji nahlédněme do
čísel ze včerejšího mače v Cremoně, kde tamní výběr Casalmaggiore
přehrál ekipu z Prostějova.

STATISTIKY TÝMOVÉ
Že mají Agelky v aktuální sezóně největší problémy s obranou na síti, to je
známá věc. V Itálii se to znovu potvrdilo, když propastný rozdíl mezi oběma
celky byl právě při blokování. Naopak
na servisu i přihrávce dokázalo hostující
družstvo tomu domácímu konkurovat
či jej dokonce předčilo, zatímco v útoku
se úspěšnost papírově lepšího mančaftu
pohybovala o dost výš.
Úspěšnost útoku: Casalmaggiore 48% Prostějov 37%. Úspěšnost přihrávky: Casalmaggiore 39% - Prostějov 44%. Podání
– esa/chyby: Casalmaggiore 3/4 – Prostějov 5/8. Bodové bloky: Casalmaggiore
14 – Prostějov 1. Celková užitečnost: Casalmaggiore +38 – Prostějov +21

STATISTIKY INDIVIDUÁLNÍ
Nejčastěji bodující plejerkou středečního
střetnutí se stala prostějovská Melissa Vargas, ovšem protihráčky ji přesto dokázaly
celkově eliminovat, aby se neprosazovala
nijak výrazně. A zatímco žádná další Hanačka se nedostala aspoň na deset bodů,
v italské družině překonala tuto hranici
hned trojice Margareta Anna Kozuch,
Lucia Bacchi a Jovana Stevanovic. Tahle
větší variabilita i komplexnost domácího
výkonu z hlediska všech herních činností
vedla k poměrně jasnému výsledku.
Nejvíce bodů: Margareta Anna Kozuch 13,
Lucia Bacchi a Jovana Stevanovic 12 – Melissa Vargas 16, Tatsiana Markevich 9, Quinta
Steenbergen 7. Nejvíce bodových útoků:
Margareta Anna Kozuch 10, Lucia Bacchi
9, Valentina Tirozzi 7 - Melissa Vargas 15,
Tatsiana Markevich 8, Quinta Steenbergen
5. Nejvyšší úspěšnost útoku: Lauren Gibbemeyer 100%, Jovana Stevanovic 55%,
Lucia Bacchi 53% - Mira Topič 50%, Quinta
Steenbergen a Tatsiana Markevich 42%.
Nejvíc bodových bloků: Jovana Stevanovic 4, Lucia Bacchi a Lauren Gibbemeyer 3
– Tatsiana Markevich 1. Nejvíce es: Jovana
Stevanovic 2 – Kathleen Weiss a Quinta
Steenbergen 2. Nejvyšší úspěšnost přihrávky: Valentina Tirozzi 64%, Lucia Bacchi 29%, Immacolata Sirressi 28% - Sulian
Matienzo 63%, Tatsiana Markevich 41%,
Mira Topič 33%. Největší užitečnost: Lucia Bacchi +10, Margareta Anna Kozuch
a Jovana Stevanovic +8 – Melissa Vargas
a Quinta Steenbergen +7, Sonja Borovinšek
(son)
a Tatsiana Markevich +3
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volejbal

původní zpravodajství

pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Ve středu nejprve Agelky poměrně
hladce podlehly na hřišti Pomi Casalmaggiore ve třetím kole základní skupiny
evropské Ligy mistryň. Jednoznačná
prohra a hlavně rozpačitý výkon přitom
znamenaly pro prostějovské fanoušky nemalé zklamání poté, co tým kouče Čady
čtrnáct dní předtím skvělou produkcí
vyrovnaně vzdoroval Eczacibasi Istanbul.
V Itálii však bohužel zůstal hluboko pod
svými možnostmi.
V sobotu - tedy jen o tři dny později - se
ženy vékáčka naštěstí ukázaly v úplně
jiném světle, když naprosto suverénně
zvládly stěžejní duel základní části české
extraligy s Ostravou. Proti svým neče-

ně fungující defenzivy prostě nelze klubové špičce starého kontinentu úspěšně
čelit.
V následné konfrontaci s rozjetým severomoravským vyzývatelem naopak
AGEL při bránění konečně zabral
a hned se to projevilo hodně pozitivním
způsobem. Jak trefně okomentovala
kapitánka Solange Soares, právě obrana
je nezbytný základ, ze kterého musí vycházet celková hra družstva. Pokud šlape, vítězíte či aspoň zatápíte favoritům,

v opačném případě máte problémy.
Smetení Ostravy přitom mělo pro soubor Miroslava Čady a spol. výrazný psychologický dopad zvláště po zklamání
z Casalmaggiore. Podruhé padnout
v domácí soutěži během jednoho ročníku se stejným sokem by znamenalo dílčí průšvih a pochyby veřejnosti o tom,
jestli současný hegemon ČR opravdu
má tak výborný mančaft, jak sám už od
léta deklaroval. Bylo potřeba předložit
pádný důkaz, což se povedlo, a pevný
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jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 0:1, 2:1, 4:4,
8:4, 14:5, 14:7, 16:8, 16:10, 18:10, 18:12,
19:14, 21:14, 22:17, 24:18, 25:20. Druhý set: 2:0, 2:2, 5:2, 7:3, 7:6, 10:8, 10:10,
12:10, 13:11, 13:13, 16:13, 20:14, 21:16,
25:16. Třetí set: 1:0, 1:2, 2:5, 3:7, 7:7, 9:8,
10:10, 13:10, 16:13, 16:16, 17:17, 20:17,
22:18, 24:19, 25:21.
CREMONA, PROSTĚJOV Ani
třetí kolo základní části CEV DenizBank Champions League Women 2015/2016 prostějovským
volejbalistkám radost nepřineslo.
Na půdě úřadujících mistryň Itálie
z Casalmaggiore nezískaly žádný
set, čímž navázaly na předchozí dvě
podobné porážky od jiných favoritů soutěže. V polovině zápasového
programu tak Agelky dál zůstávají
bez jediného bodu na kontě a pokud
ještě chtějí promluvit do tabulkového dění, musí Pomi za dva týdny
ve své hale porazit. Tentokrát bylo
k něčemu takovému hodně daleko...
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„ostrovních“ kytarovek například skupin
Oasis, The Verv nebo New Order či
The Chemikal Brother. Na desce se také
objevuje hostující zpěvačka, o dvě dekády mladší Zuzana Vintrová.
Novou desku představila Tichá dohoda také v pátek 27. listopadu v Apollu
v první půli svého vystoupení. A přesto, že se jednalo o předělávky, charakter a duše muziky byl přesně takový,
jaký od této kapely známe. Navíc úžasně ladící dvojhlasy dvou hlavních protagonistů dodávaly písním na zajímavosti. V podstatě se dá říct, že Zuzana

Vintrová bývalou zpěvačku bez nějaké
újmy zcela nahradila.
Všichni přítomní nepřišli samozřejmě
o všechny svoje oblíbené písně, které
zazněly v druhé části koncertu. „ Tichá
dohoda s novou zpěvačkou se mi líbí,
v těch předělaných písničkách jim to
super ladilo. Mám je rád už od devadesátých let, tenkrát jejich hudba byla velmi
originální, pro mě téměř zjevení. Podle
mě patřili k tomu nejlepšímu, co tehdy
u nás vznikalo,“ svěřil se se svým vztahem ke kapele i se zážitkem z koncertu
šestačtyřicetiletý Radim.
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Z VERNISÁŽE

Ve Špalíčku ožívají osudy letců RAF TŘI SESTRY A KRUCIPÜSK

shodli se kouč VK Miroslav Čada a kapitánka Agelek Solange Soares.
V táboře poražených však rozhodně
nepanovalo žádné přehnané zklamání.
„Prostějov je velký favorit, zahrál dobře
a jasně nás přehrál. Určitě jsme mohli
předvést lepší výkon, na druhou stranu
se těžko dalo předpokládat, že tak silného
soupeře zdoláme podruhé za sebou. Pro
nás je důležité dál kvalitně pracovat, zvládat důležité zápasy a nepolevovat v tom,
co jsme od začátku sezóny úspěšně rozjeli. Medaile? Na takové myšlenky je moc
brzy, radši zůstáváme nohama pevně na
zemi,“ říkali v sobotu večer svorně trenér
TJ Zdeněk Pommer s kapitánkou severomoravské štiky Ivou Nachmilnerovou.
Průběžně třetí Olomouc si o uplynulém

víkendu smlsnula na šestém Králově
Poli 3:0 (14, 15, 14). „Hráli jsme výborně celý první set, za který holky zaslouží
absolutorium. Neudělaly v něm snad
jedinou chybu. Na začátku druhé sady
začal protivník riskovat servis a dostal
se na chvíli nad nás, ale potom jsme ve
třech postaveních set otočili i dohráli.
Ve třetí části už psychicky nalomený
soupeř prakticky nekladl odpor,“ radoval se lodivod UP Jiří Teplý. „Byly vidět
opravdu velké výkonnostní rozdíly mezi
oběma družstvy. Navíc nás hodně unavil čtvrteční pětisetový zápas ve Frýdku-Místku, po němž jsme v Olomouci nepodali to nejlepší, co jsme mohli,“ pravil
smířeně kormidelník KP Brno Bruno
Napolitano.

Pátý Přerov potvrdil stabilně dobrou formu, když na svém hřišti přemohl čtvrtý
Olymp Praha 3:1 (21, -24, 16, 22) a tím
se na něj bodově dotáhl. „Chtěl bych holkám poděkovat, že zvládly koncovky většiny setů. Čtvrtá sada byla nervydrásající,
kdy jsme v závěru dali dva auty, ale přesto
se to povedlo zvládnout. Jinak jsme zápas
měli pod kontrolou s výjimkou druhého
setu, kdy jsme místo razantního zakončení volili neúčinné ulívky. Ale celé utkání
jsme byli o trochu lepší,“ smál se nadšený
vůdce Prechezy Libor Gálík. „Odehráli
jsme vcelku velmi pěkné a bojovné střetnutí, ale s velkým množstvím chyb. Malá
produktivita v útoku nás stála možnost
vybojovat si pátý set,“ věcně zhodnotil
stratég z lavičky PVK Stanislav Mitáč.

Sedmý Frýdek-Místek nikoliv bez problémů udolal poslední SG Brno 3:1 (14,
-21, 17, 19). „Z naší strany špatný výkon.
Doufám, že si to hráčky uvědomí a začnou konečně předvádět pohlednější volejbal. Prozatím je to špatné,“ kritizoval navzdory vítězství kouč TJ Sokol Leopold
Tůma. „Soupeř dnes nehrál v pohodě
a v našich silách bylo uhrát alespoň bod.
Ale chybí mi větší nasazení ze strany děvčat,“ nebyl spokojený ani trenér juniorské
reprezentace ČR pod jihomoravskou hlavičkou Aleš Novák.
V tomto týdnu má extraliga na programu jediné kolo, v rámci kterého
prostějovské volejbalistky nastoupí
v sobotu 5. prosince od 17:00 hodin
na palubovce Olympu Praha. (son)

ANI V ITÁLII TO NEVYŠLO A TAK NAPOTŘETÍ S NULOU...

3:0

Tichá dohoda je na hudební scéně již
téměř třicet let. V době největší slávy ji
charakterizovaly zejména dvě výrazné
osobnosti. Autor písní Dan Šustr a zpěvačka s charakteristickým hlasem Blanka Šrůmová. Zpěvačka se však vydala na
sólovou dráhu a Dan Šustr si „odskočil“
do projektu 2Wings . K pětadvacátému
výročí existence se kapela dala znovu dohromady, ovšem Blanka Šrůmová nakonec stejně vyhlásila přes média definitivní odchod z kapely. Tichá dohoda však
pokračuje dál. V letošním roce vydala
desku coververzí s názvem Manchester
Kladno, která obsahuje právě předělávky
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Desáté kolo extraligy: Olomouc smetla KP Brno, Přerov si poradil s Olympem
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PROSTĚJOV Nabitý program hudebního klubu Apollo 13 nabídl
uplynulý pátek posluchačům další
hudební lahůdku v dlouhé řadě. Tentokrát se jednalo o koncert skupiny,
která zažila svůj vrchol slávy někdy
v devadesátých letech a její písně
Marioneta, Kotva a kříž nebo Večírek osamělých srdcí prošly s velkým
úspěchem i rádiovými stanicemi
a hitparádami. Tichá dohoda dorazila do Prostějova s novou deskou
a hostující zpěvačkou, u čehož Večerník nemohl chybět!

Pavla VAŠKOVÁ

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
PROSTĚJOV
Sobotní
dějství
UNIQA extraligy volejbalistek a její
v pořadí desáté kolo, nebylo zdaleka
jen o zápasovém střetu dvou vedoucích týmů tabulky. Hrály se i tři další
zajímavé duely a tak se pojďme za
kompletním děním v nejvyšší české
soutěži krátce ohlédnout.
Nejdřív se ještě vrátíme ke zmíněnému
mači mezi Prostějovem a Ostravou, jemuž se podrobně věnujeme na jiných
místech této dvoustrany. „Při vší úctě k
soupeři jsme byli přesvědčeni, že pokud
odvedeme dobrý výkon odpovídající
našim možnostem, tak bychom měli
bez větších problémů zvítězit. To se povedlo a s naší hrou i konečným výsledkem můžeme být tentokrát spokojeni,“
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PROSTĚJOV Dva velmi důležité zápasy sehrály prostějovské volejbalistky během uplynulého týdne. Každý byl dost odlišný a vyzněl
úplně jinak, přesto se z nich dá odvodit mnoho společného a leccos vydedukovat směrem do nejbližší budoucnosti...

kaným přemožitelkám z úvodu sezóny
a momentálně největším rivalkám na
národní scéně celou dobu diktovaly tempo, ukazovaly vysokou kvalitu, příkladně
makaly.
V čem vězí tak diametrální rozdíl
v celkovém projevu sedminásobných mistryň republiky? Samozřejmě
především v síle soupeře. Je obrovský
rozdíl, pokud stojíte proti aktuálně
nejlepšímu týmu jedné z volejbalově
renomovaných zemí nebo proti sice
nebezpečnému, ale přece jen hráčsky
limitovanému sokovi nepřesahujícímu v
žádném ohledu hranice tuzemska. Přesto měl Prostějov v Cremoně rozhodně
na víc, než čeho (ne)dosáhl, a každý to
díky internetovému videopřenosu mohl
vidět. Jenže na Apeninském poloostrově
znovu nefungovala letos problematická
obrana, zejména na síti. Jediný bodový
blok za celé střetnutí hovoří výmluvnou
řečí a bylo jasně patrné, že bez dostateč-
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Prostějovský tým vyrukoval do pozdně
večerní bitvy i s uzdravenou Markevich, tedy v potenciálně nejsilnějším
složení. Také domácí sestava se obešla
bez překvapení a mohl se tedy rozhořet
boj o prostějovskou naději na prosazení ve skupině C. Začátek vypadal vcelku slibně, jenže za stavu 4:4 přišla série
nevynucených chyb vedoucí ke čtyřbodovému trháku domácích na 8:4.
Tato pasáž Pomi nastartovala, naopak
hostující družstvo se potýkalo s horší
přihrávkou a na ni navazujícím slabším
útokem. Italský soubor toho dost ubránil, načež neměl potíže pravidelně skládat míče na zem. Hodně brzy tak získal
výrazný náskok (14:5), který následně
udržoval. A snahy Agelek o zdramatizování vstupní sady včas odvrátil, když
je nechal přiblížit maximálně na rozdíl
pěti bodů (19:14, 22:17). Takhle vše
i skončilo – 25:20 a 1:0.
Nicméně „vékáčko“ bylo ve druhé polovině prvního setu o něco lepší, tudíž
pokračování duelu nevypadalo vůbec
beznadějně. A nesklouzlo do této polohy ani navzdory dalšímu mnohem lepšímu odpichu Casalmaggiore, jež záhy
uteklo na 7:3. Agelky kontrovaly okamžitým stažením nepříjemného man-
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Massimo BARBOLINI - trenér Pomi Casalmaggiore
„Jsem velice spokojený jak s výkonem, tak s výsledkem. Výborně jsme blokovali a
dokázali se dostatečně prosadit v útoku. Mít po třech zápasech v tak těžké skupině
šest bodů je pro nás vynikající bilance.“
Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov
„Dalo se uhrát více. Měli jsme dobrou přihrávku, ale nedokázali se soupeřkám vyrovnat útokem. A zápas jsme si prohráli především špatnými bloky. Italský tým byl
šikovnější a vynikal i lepší volejbalovou technikou.“
ka (7:6) především zásluhou drtivých
smečí Vargas, která se konečně dostala
víc do hry. Za pár minut se dokonce
povedlo vyrovnat (10:10, 13:13), neboť do ofenzivy skvěle úřadovala též
Steenbergen. Leč favoritky tažené slavnou Kozuch stále zůstávaly o kousek
vepředu a poté, co několikrát během
chvíle vítězně zablokovaly, znova získaly navrch (16:13, 20:14). Pevnou palubovku pod nohama pak již neztratily na
rozdíl od žen VK, jež koncovku vůbec
nezvládly – 25:16 a 2:0.
Naštěstí výstup ze dna byl rychlý a Čadovy svěřenky se premiérově v průběhu střetnutí dostaly do většího vedení
(2:5, 3:7). Pomohla k tomu zejména

pronikavě zkvalitněná obrana na síti,
jenže protivnice hned odpověděly stejnou mincí v podobě ještě lepších blokařských zásahů. Tudíž se při skóre 7:7
začínalo v podstatě od znovu. Škoda,
že si Prostějov nechal v dané fázi utéct slibnou výhodu, neboť jinou šanci
nedostal. Naopak rozjetá parta kouče
Mazzantiho vzápětí otočila na 9:8, následně unikla na 13:10 a zdálo se být
rozhodnuto. Čadův výběr však ještě zabojoval zlikvidováním ztráty (z 16:13
na 16:16). Kterou ovšem bryskně
nabral zpátky (20:17), což definitivně
poslalo zápas do moci převelice silného
nováčka evropské Ligy mistryň - 25:21
a 3:0.
(son)
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STATISTIKY INDIVIDUÁLNÍ - Kubánská raketa Melissa Vargas tentokrát
zůstala vinou menších zdravotních problémů trochu ve stínu svých minulých
bombastických výkonů. Příkladně ji však
nahradila běloruská smečařka Tatsiana
Markevich, která famózně přihrávala,
výborně útočila a logicky pak v součtu
dosáhla vydatných 19 bodů při užitečnosti +14. Postupné zlepšování potvrdila
slovenská blokařka Nina Herelová, jež
stoprocentně zužitkovala svou šanci v
základní sestavě. Z hostujících plejerek
byla pro vékáčko částečně nebezpečná
jen dvojice nahrávačka Kamila Součková
- univerzálka Magdalena Zedníková.
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PROSTĚJOV Zajímá vás historie
druhé světové války? Fascinují vás
dramatické životní příběhy českých
pilotů, kteří nasazovali život ve službách anglického letectva? A chtěli
byste se o nich dozvědět více? Pak
je právě vám určena obsáhlá výstava
k pětasedmdesátému výročí založení československých perutí RAF,
která je od neděle 29. listopadu k vidění v galerii Špalíček v Prostějově.
Výstava ve Špalíčku je zaměřena
zejména na konkrétní osudy jednotlivých letců, které představuje
prostřednictvím textu a velkého
množství archivních fotografií vytištěných na jednotlivých tematických
panelech. Ty doplňují uniformy,
odznaky a celá řada dalších exponátů připomínajících činnost letců
v Anglii. „V Británii působilo na dva
a půl tisíce českých letců. O fenomén
českých pilotů sloužících v RAF se
zajímám prakticky celý svůj život.
A tuto putovní výstavu jsem připravoval tři roky,“ svěřil se autor expozice Filip Procházka, který je zároveň
i předsedou pražského Klubu vojenské historie 276th Sqdn. RAF.
Výstava zachycuje působení letců
v období od třicátých let dvacátého

PROSTĚJOV Kelti české hudební
scény skupiny Tři sestry a Krucipüsk
vyrazili na své první společné turné
po českých zemích, aby pospolu oslavili své pětadvacáté a třicáté narozeniny. A k radosti velké masy příznivců
je mezi vybranými místy i Prostějov.
A jak už jsme informovali, Večerník
se stal mediálním partnerem zdejšího vystoupení. V pátek 4. prosince se
máte rozhodně na co těšit!
Tři sestry a Krucipüsk vás provedou
přímo na podiu moderní historií i žhavou současností české hudební scény,

BYLI JSME
U TOHO

neb s sebou oba soubory vezou zbrusu nová alba k jejich kulatým výročím
nadělená. Tři sestry letos vydaly hned
dvě alba, první pod názvem „Fernet
Underground“ a druhé právě uvedené
na trh „3CD VIP Collection“, kde se
můžete těšit jak na zbrusu nové písně
k třicátým narozeninám, tak i na výběr
populárních songů z let 1985 až 2015.
A jako dárek v 3CD najdete VIP kartu
klubu Tři sestry.
Krucipüsk vydalo na začátku listopadu ve své historii již desáté cédéčko
a LP pod názvem „Tintili Vantili“. Oba

VYHRÁLI JSTE LÍSTEK NA...
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století, tématicky končí rehabilitacemi pilotů v devadesátých letech. Zachycen je například i osud otaslavického rodáka Josefa Františka, který
patřil k největším stíhacím esům celé
RAF. V některých případech přináší
i netradiční pohled na celou záležitost. „Málo se ví o tom, že v Anglii
působilo také asi sto šedesát českých
žen, které u letectva zastávaly řadu
profesí od práce v nemocnicích až
po jejich zapojení se do protiletadlo-

vé obrany. Služba československých
dobrovolnic u nás zatím zůstala nedoceněna,“ vyjádřil se Procházka.
Zahájení čtvrteční výstavy a následné
diskuse se zúčastnil i poslední žijící český pilot Spitfiru třiadevadesátiletý Emil
Boček, s nímž vám Večerník v některém
z dalších čísel přinese obsáhlý rozhovor.
Pokud chcete zajímavou výstavu vidět, tak rozhodně neváhejte. Ve Špalíčku bude k vidění pouze do neděle
6. prosince 2015.
(mls)

oponou“ představení Pointu E=mc2,
Lásko moje. Někteří diváci se díky
tomuto projektu poprvé podívali, jak
příjemný komorní prostor vznikne,
když se hlediště přesune přímo na
jeviště. „Konec prvního představení jsme načasovali na devatenáctou
hodinu a Prostějov se tak připojil ke společnému potlesku, který
v té chvíli zazněl ve všech zainteresovaných evropských divadlech,“
popsala jeden ze silných momentů
Noci divadel Jana Maršálková, ředitelka Městského divadla v Prostějově. Poté se všichni měli možnost zúPŮVODNÍ
častnit přestavby jeviště a vytváření
REPORTÁŽ
scény pro další představení, Viděli
přitom například, jak funguje dipro Večerník
vadelní výtah. Následně došlo na
prohlídku hereckých šaten a příPavla
tomní mohli zavítat i do takzvané
„šminkovny“, kde se nechat zkrášlit
VAŠKOVÁ
divadelními líčidly. Všechny prostoV České republice se akce zúčastnilo ry byly otevřeny až do dvaadvacáté
na sto třicet divadel, celý prostějov- hodiny, kdy se začalo hlediště za oposký program zahájilo v prostoru „za nou zaplňovat diváky dychtivě oče-

kávajícími pořádnou nálož humoru
v podání „nejstaršího Pointu“ a jejich
nejúspěšnějšího představení Testosteron. Mužské osazenstvo Pointu
opět nezklamalo a naladilo všechny
na pozitivní notu.
To nejzajímavější však mělo teprve
přijít... Snad nejpůsobivější částí programu totiž byla půlnoční procházka
divadlem přiléhavě nazvaná Světla
a stíny. „Chtěli jsme divadlo lidem
ukázat tak, jak ho ještě nikdy neviděli. Vlastně ani my jsme ho nikdy
takové neviděli,“ usmála se ředitelka
Maršálková, když chvíli po půlnoci
zvala návštěvníky k prohlídce, při
níž bylo průvodcem světlo vrhající
působivé stíny. Pořadatelé Noci divadel vytyčili trasu nasvícením zajímavých prvků Kotěrovy secesní budovy
a vytvořili tak magickou hru světel
a stínů.
Půlnoční procházka po ztichlých
a prázdných prostorách divadla
všechny přítomné nadchla. Trasa
označená jen několika reflektory

nosiče nesou na hřbetě jedenáct zbrusu nových jazzaerobigových skladeb,
zaobírajících se radostmi a strastmi
celého lidstva od jeho prvopočátku,
jako jsou například: Aeronehet, La
Muerte, Demencia Bambína, Bohoslužba a další.
Nevídaný kulturní zážitek, vám
předvedou během čtyřhodinové hudební schow! Každá kapela zahraje
samostatný průřez celým svým tvůrčím obdobím. Vstupenky lze koupit
v síti TICKETSTREAM či přímo na
místě konání koncertu.
(pr)

TŘI SESTRY?

O
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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 tento PÁTEK 4. PROSINCE 2015 ve Společenském domě v Prostějově. A vzhledem k tomu, že „Kasko“ bude zcela jistě praskat ve švech, měli jste šanci být u toho ZADARMO!
Soutěž probíhala od pondělí 23. do pátku 27. listopadu, přičemž ve hned na PŮLTUCET Z VÁS. 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 LÍDREM SESKUPENÍ TŘI SESTRY JE LOU FANÁNEK HAGEN.
Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal a v losovacím osudí se sešlo hned 285 správných odpovědí.
Děkujeme! Z nich jsme vylosovali následující šestici: Martin BOHÁČ, Husova 82, Prostějov * Martina ZAHRADNÍČKOVÁ, Bulharská 30, Prostějov * Jitka VYBÍRALOVÁ, Čelčice 199 * Oldřich LOŠŤÁK, Kotěrova 1, Prostějov * Tereza GOLISOVÁ, Doloplazy-Poličky 2 * Alena SOLDÁNOVÁ, Plumlov 240
Přímo u vchodu do Společenského domu budete mít na vaše jméno k dispozici VOLNÝ VSTUP.

NOC DIVADELXÿDURYDODKURXVYĚWHODVWtQŢ

PROSTĚJOV Letos poprvé se
také Městské divadlo v Prostějově
zapojilo do evropského projektu
European Theatre Night. Předminulou sobotu tak připravilo
pro veřejnost netradiční večerní
a noční program, jehož cílem bylo
nechat proniknout návštěvníky do
světa před i za oponou a přiblížit
jim ještě více atmosféru tohoto
uměleckého prostoru. Noc divadel, na kterou přišlo 350 zvědavců,
se uskutečnila ve spolupráci i s Divadlem Point. Večerník byl u toho!

i množstvím svíček vedla přímo
z hlediště do zákulisí a následně
všechny provedla po celém divadle.
Šero, svit svíček a na pozadí jen jemné tóny klavíru, které se ozývaly za
oponou. To vše umocnilo silný genius loci krásné secesní stavby, ve
které se během její historie odehrálo
množství dramatických i veselých
scén a na jejímž jevišti ožilo mnoho
lidských osudů.
„Divadlo znám dobře, řekla bych ze
všech stran a úhlů, ale stále dokáže
něčím překvapit. A procházka v hodině duchů byla úchvatná,“ vyjádřila
své pocity na Facebooku prostějovského divadla jedna z návštěvnic.
Přítomní se shodli, že vidět divadlo
v jiném světle, byl velmi příjemný
zážitek.
„Podle reakcí zúčastněných můžu
říct, že se nám první Noc divadel
skutečně podařila. Byli jsme všichni
před začátkem trošku nervózní a plní
očekávání, jak to dopadne, a naštěstí
všechno proběhlo, jak mělo. Letos

BYLI JSME
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jsme spolupracovali s členy Divadla
Point, což byla skvělá volba, a já jim
za to velmi děkuji. Už teď ale začínáme pomalu plánovat, v jakém duchu

se ponese tato akce příští rok. Určitě
můžeme divákům slíbit, že dnešním
dnem byla založena nová prostějovská tradice.“
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Sraz maminek už tuto sobotu

V knihovně byly oceněny dětské literární talenty

PROSTĚJOV Už potřetí se v Prostějově bude konat jarmark s příznačným
názvem „Maminky maminkám“. Tentokrát jej pořádá Okrašlovací spolek
města Prostějova, Martina Šponarová a Marky anglický bazárek.
Jarmark se uskuteční v sobotu 5. prosince v době od 9:00 do 12:00 hodin v restaurační části Národního domu. „I tentokrát se těšíme na hojnou účast. Přijďte se podívat, jak šikovné mají maminky ruce. Nebudete litovat a určitě si něco PROSTĚJOV Velká literárhezkého odnesete,“ zve na akci Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího ní soutěž pro malé talenspolku. Jarmark se koná pod záštitou Zdravého města Prostějova.
(red) ty s příznačným názvem

SOVIČKIÁDA MĚLA VYSOKOU ÚČAST
klikni na

www.vecernikpv.cz
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PŮVODNÍ
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pro Večerník
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Pavla
VAŠKOVÁ
Celý rok mohly děti do šestnácti
roků posílat svoje básničky či povídky do literární soutěže Sovičkiáda. Odborná porota ve složení
Ivana Hemerková (náměstkyně
primátorky Statutárního města
Prostějov), Jana Gáborová (tisková
mluvčí prostějovského magistrátu)
a Aleš Procházka (ředitel Městské
knihovny) následně vyhodnotila
tři nejlepší v kategoriích „Poezie“
a „Próza“. A měla skutečně těžkou
práci. Celkem totiž obdržela 219

Matěj Vybíral čte svou vítěznou povídku.
textů, z toho 73 básniček a 146 prozaických příspěvků.
Celé čtvrteční finále zahájily děti ze
školní družiny ZŠ Kollárova, které
sborově zazpívaly písničku Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře Prosinec. Po úvodním proslovu Ivany
Hemerkové si vzal slovo ředitel
knihovny Aleš Procházka. „Všem
finalistům soutěže bych rád popřál,
aby se ´dostali do regálů´. Tedy
aby jim v budoucnu vyšly knížky,

Foto: Pavla Vašková

které si budou čtenáři v knihovně
půjčovat,“ pronesl s úsměvem, ale
významně.
Potom všichni ocenění přednesli
svá díla. V kategorii „Poezie“ byli
jako nejlepší vybráni na třetím místě Jakub Novák (G.J.W.), na druhém místě čtyři slečny ze školy Jana
Železného reprezentované Áďou
a Míšou za kolektivní báseň, a sovičku za první místo získal Adam Vlk
(G.J.W.). Naopak nejlepší povídky

napsali Lukáš Havelka (Němčice
n. H.), Anna Vavřičková (CMG)
a nejvýše byl oceněn teprve devítiletý Matěj Vybíral (ZŠ Mostkovice).
Až překvapivě zní fakt, že se v dnešní době počítačů a mobilů tolik
dětí přihlásilo do literární soutěže.
Je to snad pozitivní důkaz toho, že
to s mládeží nejde až tak „z kopce“
a že se i v dnešní době najde mnoho
mladých lidí, kteří najdou zálibu ve
čtení a světě knížek.

TANEČNÍ „POKÉMONI“ NADCHLI POROTU TALENTOVÉ SOUTĚŽE
PRAHA, PROSTĚJOV Program
televize Prima ovládla v uplynulých dnech soutěž Česko Slovensko má talent, v níž se předvedlo
i prostějovské taneční duo Pavel
„Pauli“ Konvičný a Milda Trinhquang alias P.K.M.N. Na pódiu působili skromně a bylo na nich vidět,
že mají velkou trému. Ale to vše jen
do okamžiku, než začali tančit...
Název prostějovského hiphopového
tanečního dua vznikl z monogramů
obou jeho členů. Písmena jsou za
sebou poskládána tak, že evokují

jméno bytosti známé z japonských
videoher - Pokémona. „Nejsme
dobří, ale časem dobří snad budeme,“ odpověděl skromně Milda na
přímou otázku Jakuba Prachaře. Po
krátkém představení to však taneční „pokémoni“ na pódiu parádně
rozbalili. Jejich taneční produkci
s mnoha ostrými přechody nechyběl
vtip ani šmrnc. „Už nikdy neříkejte,
že nejste dobří, protože vy jste!“ netajila nadšení porotkyně Lucie Bílá.
Obdobného názoru byl i jinak obávaný Jaro Slávik. „Prostějov, prostě

jo!“ zarýmoval si slovenský hudební producent. Všichni čtyři porotci
pak následně jednohlasně souhlasili
s postupem prostějovských tanečníků do dalšího kola soutěže.
V zákulisí pak Milda prozradil své pozoruhodné životní peripetie. „Narodil jsem se tady, ale v pěti letech jsem
musel odletět do Vietnamu, abych se
pořádně naučil mateřský jazyk. Po
dalších pěti letech jsem se vrátil do
Česka, chodil tady tři roky do školy,
potom zase rok strávil ve Vietnamu.
Loni jsem se vrátil a teď už tu snad

zůstanu,“ popsal Milda. Jeho kamarád
Pavel Konvičný to má v životě zatím
výrazně méně zamotané. Pochází
z Kostelce na Hané a v současnosti
studuje Střední školu designu a módy
v Prostějově.
Po prvotním úspěchu však následně
přišla studená sprcha. Dvojice totiž
nebyla vybrána do finálového kola
soutěže. „Děkujeme všem za to, jak
nás po celý čas soutěže podporovali. Milda a Pauli v soutěži jasně ukázali, že pohybové a taneční nadání jim
Repro: PV Večerník
Jsme rádi, že naše vystoupení mělo rozhodně nechybí.
úspěch a líbilo se porotě i našim fa- se na všechny budeme těšit na růz- vzkázal příznivcům tanečního dua
nouškům. Show je prostě show a my ných plesech, na které se chystáme,“ Pavel Konvičný.
(mls)

INFORMUJE

JARMILA VÍTOSLAVSKÁ, ČLENKA OHK V PROSTĚJOVĚ,
SE PODÍLELA NA ZÁCHRANĚ KROJE OBRA DRÁSALA
Od 20. listopadu 2015 máte jedinečnou příležitost si ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci prohlédnout výstavu obra Josefa Drásala. Vlastivědnému muzeum
v Olomouci, ve spolupráci se senátorem za Olomoucký kraj, Ing. Martinem Tesaříkem, dále za podpory Olomouckého kraje a díky veřejné sbírce, se podařilo
zachránit unikátní hanácký kroj největšího historicky známého Hanáka Josefa
Drásala (1841-1886), který se nacházel v havarijním stavu.
Věrnou kopii celého hanáckého kroje ručně ušila a opatřila ruční výšivkou Jarmila Vítoslavská, držitelka mnoha významných ocenění, jako např. Nositel tradice
lidových řemesel 2013, Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok
2013, v kategorii „Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury“, Živnostník roku 2011 za Olomoucký kraj a dalších.
Obr Drásal je vnímán jako jedna z ikon hanáckého folkloru, která za svého života Hanou
propagovala nejen u nás, ale i v zahraničí.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově
POZVÁNKY NA NAŠE AKCE

16. prosince 2015 Kontrolní hlášení k DPH a další podstatné změny zákona o DPH
v roce 2016 – Ing. Olga Hochmannová
Podrobnosti o akcích a další nové aktivity jsou průběžně doplňovány na webové
stránky www.ohkpv.cz

me mít tým pohromadě a příliš ho nevidíme ale, jaké budou výsledky proti
Budějovicím a Slavii. Když se nám
odaří něco vytěžit, tak se můžeme odkud ne, tak je to s otazníkem,“ naznačil
ní ředitel klubu Jiří Vykoukal, že letošní
t je mnohem větší než loni, ale také má
ice.
na řadě již dnes, Pražané o dva dny pozíkendu pak ještě Kadaň. „Pro nás je teď
pas těžký, ale může pro nás být výhodou,
narazíme na velice kvalitní celky, pokud
rajeme, tak bychom si mohli zvednout
omí,“ neztrácí optimismus Přecechtěl.
sme poslední třetinu na Kladně a zápas
kách, takže se máme od čeho odpíchipojil se Vykoukal.

PROSTĚJOV Šest zápasů hraných
téměř obden, takový je plán Jestřábů na
nejbližší dva týdny. Opět totiž dojde na
vložená pondělí, v této sezóně nastane
tato situace již popáté a pošesté. Vše
začne tedy již dnešní souboj v Českých
Budějovicích, o dva dny později se na
Hané představí Slavia Praha a porci
tohoto týdne zakončí sobotní souboj
v Kadani, kterou vede prostějovský
kouč Jaroslav Beck.
Při střetnutích s jihočeským Motorem platí
v součtu s minulým ročníkem již čtyři utkání, že všechny body zůstávají doma. Naposledy se po výsledku 4:2 radovali Jestřábi,
při zářijovém setkání v Budvar Areně se
ale zrodila jejich nejtěžší prohra sezóny
s výsledkem 2:7. Oba týmy se mohou těšit
na tu pravou hokejovou atmosféru, právě
Motor je totiž jasně na čele návštěvnosti,
když průměrně zavítá na každé jeho domácí
střetnutí více než pět a čtvrt tisíce diváků.
Takovými čísly se může chlubit jen pětice
extraligových celků - Pardubice, Kometa,
Sparta, Vítkovice a Hradec Králové.
Potkají se také dva střelecky nejaktivnější
soubory a Jestřábi si musejí mimo jiné
dávat pozor na vyloučení, Budějovice
jsou ve využívání početních výhod s jednadvaceti procenty druhé nejlepší. Činí se
v tomto směru zejména Martin Heřman,
osm z dvanácti tref zaznamenal právě při
přesilovce. Po čtyřech dalších vyprodukovali Josef Straka s Tomášem Nouzou
a tři Lukáš Žálčík, celé toto kvarteto
vstřelilo dohromady na padesát branek.
Z brankoviště vše jistí duo Ondřej Bláha,
David Gába, které má velice podobné
statistiky. Téměř rovným dílem se podělili
o jednadvacet vítězství a jejich úspěšnost je
nad dvaadevadesáti procenty. I proto jsou
Jihočeši navzdory dvěma kontumačním
prohrám na čtvrtém místě, jen šest bodů
od druhého Kladna. A třiadvacetiletý
Bláha má čerstvě vyřízené střídavé starty
do Pardubic, které tak vyřešily odchod
Karla Vejmelky do Komety Brno.

Na vlastním kluzišti se prostějovští
hokejisté představí v tomto týdnu
pouze jednou, stane se tak ve středu
od osmnácti hodin. To se dostaví celek
Slavie Praha, další spolufavorit soutěže.
„Sešívaní“ zdárně překonali krizi trvající od půlky října do půlky listopadu,
během níž se nedočkali výhry za tři body
a opět se touží vrátit mezi nejlepší dvojici, aby v play off měli po celou dobu
výhodu začínat doma. V minulém týdnu
se nevyhnuli dalšímu výpadku, kdy
v polovině úvodní třetiny prohrávali 0:4
v Přerově, vynahradili si to ale v sobotu
na Kladně, kde vyhráli v poměru 5:3.
Jasnou gólmanskou jedničkou celku je
Alexandr Hylák. Dvojnásobný slovenský mistr s Košicemi má bilanci šestnácti
výher a osmi porážek, i díky dvěma čistým
kontům se blíží hranici třiadevadesáti a půl

procenta. A může se spolehnout i na své
spoluhráče. Obránce Pavel Kolařík je i ve
třiačtyřiceti letech nejlepším hráčem celé
první ligy v účasti na ledě při vstřelených
a obdržených brankách, kladnými hodnotami se může pochlubit valná většina
kádru. No a v útoku jde největší respekt z tria Jaroslav Markovič, Miloslav
Čermák, Nathan Robinson, i dalších
sedm hráčů se již dostalo na dvouciferný
počet kanadských bodů. Za určité konstelace mohou slávisté právě v Prostějově
najít druhou stovku vstřelených branek.
Na kontě jich aktuálně mají devadesát
čtyři, ale před sebou ještě pondělní duel
v Benátkách.
Zápasovou rozlučku s celým týdnem
obstará víkendový mač v Kadani. Do
královského města v severozápadních
Čechách se pro body nejezdí, Jaroslavu

Beckovi a jeho souboru se podařilo
z tamějšího zimního stadionu učinit téměř
nedobytnou tvrz. V prvních osmi duelech
se nedělili vůbec, poté si Slavia odvezla dva
body a pak už jen v polovině listopadu
dokázal Havířov zvítězit 5:2.
Slezané se tak stali jediným celkem,
který v Kadani dokázal zvítězit v normální hrací době. Naopak Kladno, Jihlava, České Budějovice či Přerov odjely
s prázdnou. A stejnou zkušenost mají
také Jestřábi, v polovině září se vraceli
s debaklem 2:7. I proto je chomutovská
farma přes slabší výsledky venku šestá,
od páté do osmé příčky ale dělí čtveřici
mužstev jen dva body. V Kadani nelze
očekávat příliš bouřlivou atmosféru,
průměrně na její zápasy přes velké vzedmutí proti Slavii chodí jen necelých
sedm set diváků,

Hokejová pozvánka k ledu na 29. kola WSM Ligy
LHK Jestrábi
à
à PROSTEJOV

vs.

HC SlaviaàPraha

Středa 2.12. v 18:00 hodin
11./36 b.

umístìní a poèet bodù:

3./49 b.

9-2-5-11

celková zápasová bilance:

12-5-3-7

aktuální série:

GRP¾FÊSRU¾åN\YąDG÷
QD.ODGQ÷
V%HQ¾WN¾FK

SRU¾åN\QD0RUDY÷]DVHERX
Y3ąHURY÷
QD.ODGQ÷

SRVOHGQÉYÙVOHGN\

-DURVODY0DUNRYLé 
0LORVODYèHUP¾N 
1DWKDQ5RELQVRQ 

0DUWLQ1RY¾N 
0LFKDO'UDJRXQ 
3DWULN0RVNDO 

nejproduktivnìjší hráèi:

/XERx+RUéLéND

brankáøská jednièka:

$OH[DQGU+\O¾N

.DPLO3ąHFHFKW÷OD-LąÊ9\NRXNDO

WUHQÅUVNÙvW½E

3DYHO+\QHND0LODQ5D]ÚP

zajímavost:

-LåWąLDéW\ąLFHWLOHWÚREU¾QFH3DYHO.ROD
ąÊNMHVSOXVRVPQ¾FWLERG\QDéHOHWÆWR
LQGLYLGX¾OQÊVWDWLVWLN\FHOÆSUYQÊOLJ\

,GÊN\QHG¾YQÆPXGHUE\SURWL3ąHURYX
VHSUčP÷UQ¾GRP¾FÊQ¾YxW÷YQRVW-HV
Wą¾EčSąHKRXSODSąHVGYDWLVÊFHOÆSH
MVRXQDWRPMHQ0RWRU=XEąLD5\WÊąL

5<7Ìì,1(3ì,3867,/,3ì(.9$3(1Ì1(8þ,/&+<7$/-(17ì,0,187<

Dvojice P.K.M.N. nabídla skvělé vystoupení, přesto vypadla před finále

OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016
MÁME NÁVOD JAK UŠETŘIT VÍCE JAK 100 KORUN,
MÍT OBLÍBENÉ NOVINY AŽ DO DOMU,
ZÍSKAT DÁREK UŠETØI, ZÍSKEJ A VYHRAJ
A JEŠTĚ VY-

DESET TISÍC

HRÁT...

NALISTUJTE STRANU 28

František
Slavotínek

70

V neděli 22. listopadu oslavil doyen prostějovské atletiky František Slavotínek v plné svěžesti krásné SEDMDESÁTINY!
Několikanásobný československý reprezentant, mistr republiky a účastník mistrovství Evropy startoval za VŠ a Duklu Praha. Jeho prvním trenérem byl překážkář Jan Mrázek a tak Slavotínek rovněž skončil u běhu na 110 m překážek, na této trati má osobní rekord 13,9 sekundy. Po skončení aktivní kariéry
trénoval v Třinci a v Brně, vychoval řadu reprezentantů. Jakmile se vrátil do Prostějova, vedl okresní tělovýchovu a vychovával mladé naděje na Základní škole Jana Železného. Do dalších let mu prostějovští atleti - jistě i za vás - přejí pohodu i zdraví,
k čemuž se připojuje i redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
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RYCHLÝ
DOHLED Na řadě jsou Motor, Slavia a Kadaň 9(ÿ(51Ì.

FOTOGALERIE

Sovičkiáda probíhala letos
již počtrnácté a své vyvrcholení v podobě velkého finále
měla na programu uplynulý
čtvrtek 26. listopadu. V prostorách dětské knihovny na
Vápenici bylo oceněno šest
nejlepších literárních výtvorů, přičemž vítězi v kategorii
„próza“ je teprve devět let.

Pondělí 30. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

netové stránky www.vecernikpv.cz

R KLA
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5:2

KLADNO, PROSTĚJOV Poprvé v sezóně dostal příležitost coby jednička
Jestřábů kmenový hráč pražské Sparty Jakub Neužil. Prvoligová premiéra
od úvodní minuty se ovšem jednadvacetiletému gólmanovi nevydařila,
již po sto osmdesáti devíti sekundách
střídal. Z úvodních tří kladenských
střel prošly za jeho záda hned dvě
a trenérský štáb se rozhodl jednat, do
brankoviště putoval Luboš Horčička.
Ani tento tah už ale nepomohl a prostějovský celek zaknihoval sedmou
porážku v řadě.
Ve středu večer čekal na Jestřáby velice
ofenzivně laděný tým, s devadesáti šesti
vstřelenými brankami ten vůbec nejú-

spěšnější v tomto směru. Jen elitní trio
Stach, Bílek, Rudovský se postaralo o sto
sedm kanadských bodů a osmačtyřicet
gólů. Tedy téměř tolik, co celé hostující
družstvo dohromady.
Rytíři začali stejně jako při prvním vzájemném měření sil aktivně, tentokrát
byli velice rychle odměněni. Úvodní dvě
minuty sice jedenáctý mančaft tabulky
přežil, hned v úvodu té třetí ale dopravil
zblokovanou Pituleho střelu do brány
Redlich. - 1:0 Ani ne minutu nato načal svůj třígólový večer Machač, jenž
z velice ostrého úhlu uspěl ranou přes
obránce, kotouč si našel cestu mezi betony - 2:0. A domácí pokračovali v načatém
trendu. Jednu z nabídnutých přesilovek
sice nevyužili, ovšem pak se po přihrávce
zpoza brány dostal znovu Machač a procpal puk za Horčičku - 3:0. Nakoncidesáté
minuty mohl zvýšit Denis Kindl. Loňský Jestřáb byl faulován a rozjel se k trestnému stří-

lení, při něm ale nic nevymyslel a puk pouze
odevzdal. Obnovenou premiéru v prostějovskémdresusive středníchČecháchprožil Jiří Cetkovský a v první části z toho byly
jen dva mínusové body za část při druhé
a třetí obdržené brance, k tomu navíc jeden menší trest za držení. Ještě hůře se ale
v tomto směru vedlo Drtinovi, ten byl na
ledě během celého utkání hned u čtyř negativních gólů, byť jeden padl v oslabení.
Ve druhé třetině domácí nejprve ubránili
své první oslabení a poté svůj náskok ještě
zvýraznili. To si s nápřahem najel mezi kruhy Rudovský, dostal přesný pas zpoza brány a z voleje se do puku nekompromisně
opřel - 4:0. No a do konce této dvacetiminutovky to bylo již o pět gólů, celkově druhou stovku sezónních branek načal stylově
Machač, jenž povedenou tečí Kindlovy
střely zkompletoval hattrick - 5:0.
Teprve v poslední části to bylo z jestřábí
strany aktivnější. A odměnou jim byly

¸67<75(1§5č
Jindøich LIDICKÝ
„Úvod se nám povedl, dali jsme dva
rychlé góly. Takto jsme na soupeře
chtěli nastoupit, protože Prostějov je
velmi dobrý mančaft a potřebovali
jsme se dostat do vedení, což se nám
podařilo. Druhý gól byl šťastný. Ve
druhé třetině se hra vyrovnala a ve třetí jsme to trochu odflákli a soupeř nás
za to potrestal, vydržel hrát až do konce a my jsme s tím potom měli docela
problémy.“

Kamil PØECECHTÌL – LHK
Jestøábi Prostìjov:
„Toto utkání se mi hodnotí hodně těžko
a v prvé řadě chci pogratulovat Jindrovi
k vítězství. Připravovali jsme se a chtěli
jsme zlomit sérii, kterou máme, bohužel
vstup do zápasu se nám vůbec nepodařil
a první dvě střely skončily tam, kde jsme
je vůbec nechtěli vidět. To byl rozhodující moment celého zápasu. Místo toho,
abychom s Kladnem chviličku drželi
krok, tak jsme hned dostali dva údery.
Od toho se odvíjel celý zápas.“

i dvě početní výhody krátce po sobě.
V nich ještě nezapršelo, sedm minut před
koncem ale Illéš nabil na modrou Drtinovi, ten neváhal a z první poslal přesnou

dělovku - 5:1. O necelé tři minuty později
pak prokázal střelecké vlohy Kajaba a nepřesnou Protivného střelu umně ztečoval
do brány - 5:2.
(jim)

– Rytíøi Kladno:

JESTŘÁBI SE DOČKALI, odnesly to Benátky
HC BEN
LHK PV

2:3

BENÁTKY NAD JIZEROU, PROSTĚJOV Přesně po osmadvaceti
dnech mohli hokejisté Prostějova
i všichni činovníci kolem tohoto
týmu zakusit, jaké to je zvítězit
v prvoligovém utkání. Trvalo to
dlouhých osm zápasů, po sedmi
prohrách v řadě se ziskem pouhých
dvou bodů se to podařilo na ledě
Benátek nad Jizerou.
Ve středních Čechách se odehrál přímý
souboj o jedenácté místo, tedy o pozici nejbližšího pronásledovatele elitní
desítky, jež má namířeno do play off.
Psychicky na tom mohly být oba týmy
hodně podobně. O černé sérii Jestřábů
již byla řeč a pořádající celek vyhrál jen
v jednom z předchozích jedenácti soutěžních zápasů. Bojovalo se tak i o to,

kdo opět trochu odskočí poslednímu
duu a pozvedne si náladu na počátku
druhé poloviny základní části.
První střetnutí těchto dvou celků na
benátecké půdě skončilo po pětašedesáti minutách stavem 0:0 a rozhodovaly až samostatné nájezdy, tentokrát
se necelé tři stovky diváků dočkaly
hned v úvodní třetině.
V domácí bráně nastoupil místo obvyklé jedničky Marka Schwarze, jenž ale
v posledních zápasech vypomáhá jako
náhrada za zraněného Lašáka v Liberci,
teprve devatenáctiletý Lukáš Hosnedl.
To na druhé straně dostal na rozdíl od duelu na Kladně přednost Luboš Horčička.
A zpočátku se činili oba muži s maskou, v té úplně největší šanci nastřelil
Cetkovský tyčku. Urodilo se až v samotném závěru prvního dějství. Když
dobíhal Volfův trest za podražení,
dostal se k zakončení Martin Novák
a otevřel skóre zápasu - 0:1.
Ihned po startu druhé dvacetiminutovky bylo ještě veseleji, po pouhých

padesáti vteřinách to byl opět Novák,
kdo dostal kotouč do sítě - 0:2. Svou již
dvanáctou brankou v sezóně potvrdil
pozici hlavního kanonýra týmu i posun
do čela oddílové produktivity. Domácí
mohli prakticky okamžitě snížit a navíc
se před nimi objevil také možnost početní výhody, jenže právě při Kalužově
vyloučení unikl Venkrbec a svůj výpad
zakončil třetí brankou - 0:3. To bylo to
poslední, u čeho Hosnedl byl, ihned
poté nastoupil do brankoviště David
Vacek, jehož mohl gólem pozdravit
Cetkovský, ale z tohoto souboje vyšel
úspěšně gólman Benátek. Stejně jako
jeho kolega devatenáctiletý brankář
dokázal úspěšně čelit všem zbylým pokusům Prostějova a dodal svým spoluhráčům naději na body. Ty přiblížil ještě před polovinou zápasu Havlas, když
krátce po Mojžíšově naskočení zpět na
led uspěl tečí Říhovy střely.
Jen čtyřicet sekund nato napálil Dlouhý spojnici a o pár minut později se
domácím naskytla početní výhoda

čtyř proti třem. Stav 2:3 ale stále platil,
což nezměnil ani dalším nebezpečným
průnikem Venkrbec, ani jeho protihráči na opačné straně. Dvě a půl minuty
před koncem se domácí odhodlali ke
hře bez brankáře a okamžitě byli odměněni, v čase 57:48 totiž snížil Vlach
a zadělal tak na velké drama. Zvláště
když to Benátky vzápětí znovu zkusily

v šesti a na vyrovnání měly ještě přibližně dvě minuty.
Nic významného se už ale nestalo. Hosté
úspěšně vyhazovali, leč prázdnou bránu
netrefili, to domácí už Horčičku nepřekonali, byť dostali ještě sedm sekund před
koncem poslední přesilovku. Po téměř
měsíci tak slavili Jestřábi, na hřišti soupeře
pak po dlouhých pěti a půl týdnech. (jim)
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Jiøí ÈELANSKÝ
Kamil PØECECHTÌL
– HC Benátky nad Jizerou:
– LHK Jestøábi Prostìjov:
Názor kouče nebyl během víkendu mé- „Do utkání jsme vstoupili nervózně
diím k dispozici
a první třetina podle toho také vypadala.
Po úvodním gólu se naše hra zlepšila, za
stavu tři nula jsme ale začali na ledě zbytečně bláznit. Tím jsme ztratili to, co jsme
si vybudovali. V závěru jsme si sami situaci zkomplikovali a za tři body jsem rád.
Doufám, že budou odrazem do dalších
zápasů.“

Šindeláø míøí
na Vysoèinu
Třebíč (jim) – V pořadí již na čtvrtého brankáře této sezóny se mohou
těšit hokejisté Horácké Slavie Třebíč.
Po devíti sezónách se totiž do kádru
semifinalisty posledního ročníku
vrací zkušený Filip Šindelář. Šestatřicetiletý gólman dosud působil v roli
jedničky u šumperských „Draků“ a
mimo jiné vychytal výhru na prostějovském ledě, premiéru ve staronovém působišti si odbyl už ve středu
proti Ústí, kdy v roli střídajícího hráče
nezabránil porážce 0:5. Během své
dlouhé kariéry Šindelář také mimo
jiné hájil bránu Mladé Boleslavi,
Sparty Praha, Liberce a Vítkovic, dostal se i na mistrovství světa hráčů do
dvaceti let.

Etchegary odešel
do Ameriky
Benátky nad Jizerou (jim) – Na
spolupráci s týmem Norfolk Admirals hrajícím nižší zámořskou East
Coast Hockey League (ECHL),
tedy třetí nejvyšší americkou soutěž,
se v minulých dnech dohodl Kevin
Etchegary. Jednadvacetiletý mladík
zamířil v létě po čtyřech sezónách v
juniorské QMJHL za Québec Rampants do Liberce, v kádru účastníka
české extraligy se však neprosadil.
Šanci tak dostal ve třech duelech
za prvoligové Benátky nad Jizerou,
během nichž stihl dva góly a jednu
přihrávku.

Jihlavu opustil Rus
Jihlava (jim) – Po devatenácti utkáních a bilanci dvou branek, šesti asistencí, osmi kladných bodů a čtrnácti
trestných minut se rozhodl Alexej
Alexejev opustit jihlavskou Duklu.
Třiadvacetiletý ruský útočník požádal o uvolnění sám, neboť podle
oddílového webu nedostával tolik
příležitostí, kolik si představoval,
a navíc se mu objevila nabídka ze
zahraničí. V minulosti tento rodák
z Chabarovsku hrál právě v tomto
městě juniorskou MHL, poté si jeden rok vyzkoušel nižší ruskou VHL
v dresu Krasnodaru a loni naskočil
do několika utkání za druholigový
Vsetín. Namířeno má prý do Rumunska.

Most zkouší útoèníky
Most (jim) - Martin Baránek a Lukáš Rindoš. To jsou jména dvou
útočníků, které se podařilo získat
mosteckému vedení na měsíční
zkoušku. Mladší z tohoto dua Baránek oslavil nedávno čtyřiadvacáté
narozeniny a zahájil tuto sezónu v
Ústí nad Labem, jehož je odchovancem, v sedmi zápasech získal
dvě asistence. To o čtyři roky starší
Rindoš se k hokeji vrací po celoroční pauze. Rodák z Chomutova
a někdejší reprezentant do dvaceti
let střídal dlouhé roky litvínovský a
mostecký dres. Sezóny 2012/2013 a
2013/2014 strávil ve třetí německé
lize, poté svou kariéru přerušil.

Hokej v Opavì má nadìji
Opava (jim) – Dlouhé měsíce nejistoty v opavském hokeji by mohly
brzy skončit. Pomocnou ruku se
rozhodli podat zastupitelé, kteří v
uplynulém týdnu schválili ustanovení nové městské obchodní společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.,
kde bude jediným společníkem
právě statutární město Opava. Právě
tento subjekt by měl odkoupit licence, hráčská práva a výhledově i převzít zodpovědnost za chod zimního
stadionu. Dosud vlastní práva HC
Slezan Opava, jenž patří podnikateli
a hokejovému trenérovi Aloisi Hadamczikovi.

www.vecernikpv.cz

VEČERNÍKU
Jiøí CETKOVSKÝ
Znovu po jedenácti letech oblékl
dres prostějovských Jestřábů a
vrátil se tak zpět do klubu,
kde hokejově vyrostl a kde
začal sbírat první velké úspěchy. Comeback si odbyl ve středu na
kladenském ledě a k první výhře týmu po
téměř jednom měsíci přispěl o tři dny později. Na svou premiérovou branku sice
zatím čeká, na konto si alespoň připsal
první asistenci, dvouminutový trest a
po záporném bodu uprostřed týdne i
kladný v sobotu večer. To byl na ledě
právě u nakonec vítězné branky Matouše Venkrbce. V dosavadní části
sezony neměl dvaatřicetiletý útočník příliš dobré statistiky a v druholigovém Trutnově sbíral převážně negativní body. V první lize se alespoň
řečí čísel uvedl mnohem lépe. Vítej doma, Jirko!

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb pohledem
2CXNC/QLæsäG
„Po výhře nad Benátkami se nám
všem ulevilo a věříme, že se to
konečně zlomí a začneme opět
vyhrávat jako před měsícem. Ve
středu na Kladně jsme dostali ze
dvou střel dvě branky a bylo to
z naší strany špatné, víc bych to
nerozebíral... To v sobotu byla
první půlka zápasu super a ta
druhá horší, hlavně druhá polovina
prostřední třetiny nám nevyšla.
Byli jsme hodně vylučovaní, ale utkání jsme nakonec zvládli a věřím,
že nás to nakopne. Nyní nás čeká
další těžký týden se třemi zápasy,
chceme ale bodovat a získat co nejvíce bodů. Nejlépe všech devět.
Základem ale je, že musíme hrát tak,
jako první půlku zápasu v Benátkách. Ve středu hostíme Slavii a už
v prvním domácím zápase proti
Slavii byla atmosféra výborná.
Věřím, že tomu tak bude i teď
a fanoušci nás v hojném počtu
přijdou povzbudit, budeme je moc
potřebovat. Každý z nás věří v to, že
se může opakovat výsledek z Prahy.
Doma navíc vyhrávat musíme.“
PAVEL MOJŽÍŠ
obránce
LHK Jestřábi Prostějov

www.
vecernikpv
.cz

Pouhé tři minuty a několik
sekund k tomu vydržel v prostějovské bráně při své premiéře
v základní sestavě brankář Jakub Neužil. Příležitost dostal na
ledě kladenských Rytířů, tedy
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nejofenzivněji laděného mužstva celé soutěže a úvod se mu
nevydařil. Nejprve inkasoval
smolně po dorážce střely zblokované klubkem hráčů před
sebou, poté lacino pustil střelu
z úhlu a musel na střídačku.

ZJISTILI
JSME ...
Část letní přípravy a také vstup do
tohoto ročníku strávil Filip Kuťák v
prostějovském dresu, současnost je
ale jiná. Mládežnický reprezentant,
který v předchozích sezonách nastupoval za reprezentační výběry do sedmnácti, osmnácti i devatenácti let a
letos už stihl pět mačů za „dvacítku“, se
totiž přesunul do Benátek nad Jizerou.
Tam ho poslaly na hostování jeho mateřské Vítkovice, stejně jako na Hané
se ale zatím bodově neprosadil. Mezi
Jestřáby stihl devatenáctiletý útočník
a majitel stříbrné medaile z loňského
mistrovství světa do osmnácti let jeden přátelský a čtyři ostré zápasy, to
vše s bilancí jednoho kladného bodu a
dvou trestných minut, v kádru středočeského účastníka první ligy již naskočil do pěti duelů a byl u jedné vstřelené
a celkem čtyř inkasovaných branek.

elektronická tužka
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

KRIZE POTKÁ KAŽDÉHO

V posledních týdnech to byla výsledkově velká mizérie. Prohry v Jihlavě
a také na Kladně se sice všeobecně očekávaly, přece jen z těchto míst se body
příliš nevozí, ale po tak velkém namlsání těsně před reprezentační přestávkou se každý fanoušek myšlenkově
soustředil spíše na nahánění vedoucí
šestky než tuhý boj o návrat do elitní
desítky. A další soupeři tak zvučně nezněli, navíc s vědomím, že se Jestřábům
podařilo vyloupit Eden i přijít Budějovicím na kobylku.
Nedávné události tak přesvědčily o tom,
že udržet výkonnost po celou sezónu je
vskutku obtížné. Dobře to dokládají právě výsledky Jestřábů, u nichž je to poměrně velká sinusoida se začátkem dole, poté
velkým vzepětím a následně razantním
poklesem.
Něco podobného lze ale vypozorovat
rovněž u soupeřů. Zářným příkladem
je Slavia, která se po skvostném období také celý měsíc trápila. Loni se přes
následný postup nevyhnul zaváháním
Chomutov, v extralize o velké nevyzpytatelnosti a snadném propadu svědčí vy-

stoupení obou jarních finalistů z Třince
a Litvínova.
Zejména případ Ocelářů pak ukazuje,
že ani finance nejsou stoprocentní zárukou bodových zisků. Tak velkým rozpočtem a takovými hvězdami při pohledu
na soupisku se nikdo jiný pyšnit nemůže,
přesto je to v jejich podání letos jedno velké trápení a zlatý důl pro všechny, kdo
neváhali využít vysokých kurzů na jeho
neúspěchy.
Dá se očekávat, že slabší období dříve či
později přijde i na jihlavské překvapení.
Před sezónou velice podceňovaný celek
už totiž dokázal desetkrát v řadě naplno
bodovat a v posledních patnácti kolech
získal plných dvaačtyřicet bodů, nyní se
ale rozlosování opět vrací do fáze, kdy
Dukla na počátku sezóny rozdávala.
Nyní je tedy na Jestřábech, aby dokázali
přetavit výhru z Benátek v úvod nové
úspěšné série, byť znovu nastala obtížná konstelace v podobě těžkého losu
a klidně to může být další bezbodový
týden, neboť Motor s Kadaní jsou doma
téměř nepřekonatelní a Slavia naposledy
vyhrála na Kladně.

tématická strana

PROSTĚJOV A BYTOVÝ DESIGN

SÉRIE PROHER
PROLOMENA,
DESÍTKA
JE
NA
Do týmu se vrací Václav Meidl, v hledáčku je i další útočník
PROSTĚJOV Poprvé s velkou posilou
Jiřím Cetkovským naskočili v uplynulém týdnu do boje hokejisté Prostějova.
Podle jména zřejmě nejzvučnější součást týmu se ve známém působišti
zabydlela rychle a vysloužila si velkou
pochvalu od kouče Kamila Přecechtěla.
Ještě podstatnější ale je, že po dlouhých sedmi porážkách se podařilo tuto strašidelně dlouhou šňůru ukončit.
A tříbodový zisk na ledě Benátek katapultoval Jestřáby zpět do přímého boje
o pozice zajišťující play off, na desátý
Havířov jsou to dva body a na deváté
Litoměřice tři body.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
Tak jako čekání na Vánoce trvá čtyři adventní neděle, tak i členové prostějovského týmu
a jeho příznivci mohli postupně rozsvěcovat
čtyři svíce, aby se dočkali dalšího tříbodového
zisku. Stalo se tak přesně po čtyřech týdnech
a v případě venkovního vítězství se tato doba začala počítat v momentě vyloupení slávistického
svatostánku. „Žádný kámen ze srdce mi nespadl,
byla to povinná výhra. Úvod nám vyšel velice
slušně, dobře jsme bruslili, kombinovali jsme,
stříleli od modré. Pak jsme ale dostali branku
po konci oslabení, drželi jsme dlouho kotouč,
pomalu jsme rozehrávali a dostávali jsme se pod
tlak,“ ohlížel se zkušený trenér za sobotním zápasem ve středních Čechách.
Obrázek se tedy v závěru pozměnil a domácí si
vytvořili spoustu šancí, díky spolehlivému Horčičkovi v bráně se ale tři body nedělily. „Bez kvalitní brankářské opory se nedá vyhrávat a zvládli

jsme to. Luboš podal výborný výkon a vychytal
nám tři body,“ chválil Přecechtěl.
O tři dny dříve sáhl trenérský štáb ke změně
v brankovišti a příležitost dostal poprvé v sezóně hned od úvodní minuty Jakub Neužil,
brzy se ale vše vrátilo do zaběhnutých kolejí.
„Luboš toho v poslední době chytal hodně
a cítil se unaven, tak jsme ho chtěli nechat odpočinout, jenže Kubovi se to nevydařilo. Něco už
má odchytáno a na tréninku i ve Valašském Meziříčí si vede výborně, ve středu ale neměl štěstí,
které potřebujete. Dostal tak góly ze situací, které by normálně chytil,“ ozřejmil brzké střídání.
Radost mu naopak udělal příchod nového hráče v podobě Jiřího Cetkovského. „Je to kluk, co
před ničím neuhne, což okamžitě předvedl při
oslabeních, kdy skákal do střel. Umí situace jeden na jednoho, je silný na puku. Pro mužstvo
má v tuto chvíli obrovský přínos a potřebovali
bychom více takových typů,“ nezastírá Přecechtěl. Do sestavy se také vrátil Lukáš Krejčík,
naopak Jakub Čuřík je zatím stále mimo hru.
A další zásah do sestavy lze očekávat v tomto
týdnu, kdy vyprší hostování Václavu Meidlovi v Havířově a Aleši Staňkovi v Prostějově.
„Vašek by měl nastoupit ve středu proti Slavii, pak se uvidí. Sledoval jsem ho a během
toho měsíce a půl se naplnilo přesně to, co
jsme očekávali. Zpočátku mu trvalo, než se
dostal do tempa, pak už na tom ale opět byl
fyzicky dobře,“ zmínil zkušený stratég s tím,
že v době Meidlova odchodu tu byli čtyři lepší centři, proto bylo důležité, aby se rozehrál
jinde.
Tato situace už ale nyní tak docela neplatí. „Ne
všichni hráči jsou zdraví, navíc někteří nepodávají takové výkony, jaké očekáváme. Vašek je navíc použitelný na více postech a ochotný hrát na
nich, tím se zvyšuje předpoklad pro jeho úspěšně začlenění do mužstva,“ nastínil.
Někdejší lodivod Chomutova či Olomouce se
také krátce zastavil u jména Filip Kuťák, které
se v sobotu objevilo na soupisce Benátek. Právě
tento devatenáctiletý útočník byl na počátku se-

Milí čtenáři,
následující řádky jsou vhodné pro všechny, co se chystají zrenovovat svůj domov či jsou jakkoliv posedlí interiérem svého
obydlí, nebo je prostě jen baví nejnovější trendy v oblasti designu interiérů. Dnešní tematická strana je totiž zaměřena na renovaci a bytový design.
Podíváme se, na co byste si měli dát pozor při výběru nábytku,
zjistíme, jaké jsou nové trendy v interiérech pro rok 2015/2016
a i tentokrát si můžete rovnou vybrat z našich partnerů, kteří vám poskytnou prvotřídní služby v oblasti renovace, oprav,
Texty připravila:
úprav a obecně designu.
Aneta Křížová
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Současný manažer Jestřábů přispěl k triumfu českých legend
➢ ze strany 29

PROSTĚJOV Na Vysočině si dala dostaveníčka řada mistrů světa a pamětníků společné československé reprezentace, do hlediště si našly cestu více
než dva tisíce lidí. Hrálo se na třikrát
patnáct minut čistého času s další mírnou úpravou pravidel v podobě zákazu
střelby příklepem i hry do těla. Každý
tým mohl mít na soupisce osmnáct
jmen a využít maximálně čtyř výjimek
pro hráče starší čtyřiceti let, kteří už ale

ukončili aktivní kariéru. K vidění byl i
tak atraktivní útočný hokej a dvouciferný počet branek. A byl u toho i současný
zástupce prostějovského hokeje.
„Byl to takový pohodový veteránský zápas.
V rámci přípravy jsem se byl několikrát
sklouznout s klukama v Prostějově a to
bylo trochu jiné tempo. Byli jsme o něco
lepší a měli jsme kvalitnějšího brankáře.
Navíc se jednalo o loučení jihlavské legendy Oldřicha Válka a jsem rád, že jsem mohl
být u toho,“ podělil se s Večerníkem o dojmy dvojnásobný světový šampion.

V obranné dvojici nastoupil s Martinem
Maškarincem, v útoku před nimi hráli
Otakar Janecký, Radek Ťoupal a již zmíněný Válek. „Všechno krásné fungovalo.
Každý máme své zaměstnání a spoustu povinností, takže nebyla možnost
společně potrénovat, ale bylo to velmi
příjemné,“ užíval si v tuto chvíli již netradičních chvil.
Na straně soupeře se mimo jiné představili
hráči jako Sekeráš, Pukalovič, Jánoš, Liba či
Zlocha, to vše pod trenérskou taktovkou
Jožo Golonky. Český tým měl ale navrch,

Při výběru nábytku dbejte na jeho nezávadnost

S radostí si domů kupujeme nový
nábytek, provádíme rekonstrukce, avšak mnohdy nevíme, co se za
krásným kouskem a použitým materiálem vlastně skrývá. Přesněji
řečeno - z čeho je nábytek vyrobený.
A tak na nás v našich domovech
může číhat spousta nebezpečných
látek, které mohou způsobit poměrně značné zdravotní potíže...
Jednou z hrozeb je PVC (polyvinylchlorid), což je plast, který se
nachází v obrovském množství výrobků. Při jeho výrobě, používání, ale
Každoročně se po celém světě koná řada veletrhů, i zneškodňování se značně poškozuje
které určují, jaké interiéry budou následně v kurzu.
To se týká stylu nábytku, barev a vůbec kompletního
působení interiéru na člověka. Zatímco předchozí
roky byla hitem jednoduchost, čistota a světlé barvy,
tentokrát k tomuto všemu ještě přibyly vzory. Důraz
je a v následujícím roce bude kladen na sofistikované
vzory, které mají dodat jednoduchému a čistě laděnému interiéru jistý punc...
Vzory můžete zvolit rustikální, historické, retro, malé či
velké květy, geometrické obrazce, abstraktní vzory apod.
Tyto prvky mohou být umístěné na tapetách, japonských zdech, závěsech, ale mohou být také nalepeny na
zdi nebo ve formě obrazů či fotografií. To vše lze použít
v široké paletě barev a textur. Tento trend je inspirován
temperamentními kulturami, jakými jsou africké či mexické národnosti.
Vnitřní prostory by také měly být více obklopeny přírodou. Kromě samotných květin bychom podle nejnovějších trendů měli kombinovat klasické interiérové
součásti s přírodními prvky. Oblíbeným trendem jsou
v současné době kamenné obklady. Ty jsou k vidění
nejen v domácnostech, ale i v interiérech restaurací, hotelů apod. Tento ekologický materiál nám má pomoci
vrátit se k matce přírodě a navodit harmonii a pocit duševního klidu.
Celý článek najdete už dnes na www.vecernikpv.cz

Interiérové trendy 2015/2016

zóny formou střídavých startů připraven pomoci
Jestřábům a naskočit do několika úvodních kol.
„Tady se neprosadil, tak to zkouší jinde. Problém
byl v tom, že u nás netrénoval, celou dobu byl
v Ostravě a připraven na telefonu. Předpokládám, že v Benátkách je asi pořád, u nás by přijel
jen na zápasy a někdo z naší základní sestavy by
nemohl hrát. Napřed musí zapadnout do kolektivu jako třeba Kuba Illéš, který pak odehrál
pětadevadesát procent utkání,“ upozornil.
V tomto či dalším týdnu může dojít i k dalším změnám v kádru, hodně to bude záviset
na tom, jaké budou výsledky. „Momentálně
uvažujeme o jednom šikovném útočníkovi,
který už odehrál několik zápasů v extralize
a loni nastupoval v první lize, díval jsem se
i po obráncích, také na Slovensku. Stále platí,
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životní prostředí a nejen to. K tomuto
materiálu jsou však přidávány ještě další přísady včetně zdraví ohrožujících
látek jako jsou třeba ftaláty, změkčovadla. V některých nábytcích najdete
i obsah formaldehydu. Tyto látky mohou do vzduchu unikat po několik let
a obyvatelům místností tak způsobovat zdravotní potíže jako nevolnost,
bolest hlavy, potíže podobné nachlazení a podobně. A kde všude PVC najdeme? Například v plastových okenních
rámech, podlahových vinylových
krytinách, ale také ve sprchových závěsech, vinylových tapetách, ale i na

různých hračkách, pláštěnkách, koženkových potazích, psacích potřebách
a v mnoha dalších výrobcích, se kterými se běžně setkáváme, a ani o jejich
obsahu nevíme.
Nejlepší je tedy kupovat výrobky čistě
z přírodních materiálů nebo je nahradit za jiné materiály, například okenní
rámy z PVC lze nahradit dřevem,
koženkové potahy můžeme vyměnit
například za látkové potahy, vinylové
podlahy za dlažbu, dřevo nebo pravé
linoleum a dětské hračky s obsahem
chemikálií rozhodně vyměníme za
přírodní materiály či bioplasty.

velice brzy mu dvakrát Ujčík, Válek, Peterek a Patera zajistili pětibrankový náskok a
po dalších brankách Válka, Ščerbana, Ujčíka, Žemličky a opět Ščerbana z toho byla
vysoká výhra o sedm branek.
„Podařilo se nám postoupit na finálový
turnaj, kde se dále představí domácí Rusko, Finsko a Švédsko. To se bude konat v
lednu. Prioritou je pro mě práce v Prostějově, pokud se ale v tabulce posuneme
výš, rád bych se toho zúčastnil,“ těší se Jiří
Vykoukal na vyvrcholení celého premiérového ročníku.
(jim)
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PROSTĚJOV Zatím devět bodů za
tři branky a šest přihrávek stihl v aktuálním prvoligovém ročníku Lukáš
Luňák (na snímku). Šestadvacetiletý
útočník tráví na ledě celou sezónu po
boku Michala Dragouna, v posledních
dvou zápasech k této dvojici přibyl
další sparťan Dominik Volek. Bodově
se zatím bývalému hráči Olomouce,
Sparty či Českých Budějovic nedaří
podle představ, hlavní starostí pro něj
ale byly výsledky mužstva. O to víc si
cení výhry nad Benátkami a věří, že se
na ni podaří v tomto týdnu navázat.

Jiří MOŽNÝ
rr Cítíte závan pozitivní energie po
sobotní výhře?
„Ano. Já jsem byl stejně jako všichni
členové týmu velice šťastný a jsme rádi,
že se nám teď podařilo vyhrát. Těch proher už bylo dost. Neustále jsme o tom
mluvili, řešili jsme to v šatně. Měli jsme
spoustu rozborů u videa, snažili jsme se
zaměřovat na detaily a jít od těch drobných věcí, na kterých se dá zápas zlomit.
A jsem rád, že v Benátkách to vyšlo,
i když jsme to tam v závěru opět trošku
zdramatizovali. Ale to už bychom asi
nebyli my... (smích) Máme k tomu tendence a bohužel se to už stalo vícekrát.“
rr Myslíte si, že vám v závěru
svazovalo nohy vědomí, že jste tak
dlouho nevyhráli?

„To si tak úplně nemyslím. První třetinu
jsme ovládli, byli jsme výrazně lepší,
naopak ta druhá byla trochu narušená,
byť jsme ji začali dvěma góly a vedli, tři
nula. Pak tam ale přišla v rychlém sledu
nějaká vyloučení, to vás herně srazí
dolů, protože se hraje u vás v pásmu.
Druhá část tak vyzněla pro Benátky
a v závěru přišla tečovaná střela. Je pravda, že jsme měli v hlavách dobře rozehraný zápas a hlavně ho neztratit, ale to
tak má asi každý, kdo vede. Nemyslím
si ale, že by nás to svazovalo.“
rr Dařilo se tedy plnit to, co po vás
trenér chtěl?
„Jo, já myslím, že ano. Akorát jsme si
tam vyčítali polovinu zápasu, kdy přišla
ta vyloučení. S tím jsme spokojeni
nebyli, většinou fauly plynou z toho, že
málo bruslíme. Možná to byl chvilkový
výpadek, ale takové pasáže má v utkání
každý tým. Jinak jsme to ale zvládli
a každý tam nechal od první do poslední minuty všechno.“
rr Momentálně nastupujete s Michalem Dragounem a Dominikem
Volkem, jak se vám spolupráce líbí?
„S Michalem hraji od začátku, co přišel
k nám, Dominika jsme dostali na posledních pár zápasů. Na Kladně nám to
moc nešlo, ale myslím si, že v Benátkách
jsme už podali standardní výkon, který
se od nás čeká, bohužel nebyl vyjádřen
body naší lajny. To nás trápí, protože
jsme tam od toho, abychom góly

dávali, a naše výsledky jsou o gól o dva.
Osobně se cítím docela dobře, když ale
prohráváme, tak to po psychické stránce
na hráče padá mnohem víc. Měl jsem
malý herní výpadek dva zápasy, myslím
si ale, že se to opět vrací do tendencí, jaké
to mělo před přestávkou.“
rr Nyní máte opět tři zápasy během
šesti dnů, s čím vyrukovat na
soupeře?
„Jsme trochu v jiné pozici než proti
Benátkám. Chceme vyhrát všude,
ale do Budějovic jedeme v roli outsidera. Na druhou stranu doma jsme

“

(QVQ,KąÊ/QåPÚ

Těch proher už bylo dost. Neustále
jsme o tom mluvili, řešili to v šatně.
Měli jsme spoustu rozborů u videa,
snažili se zaměřovat na detaily...

je dokázali porazit, u nich jsme dlouho
drželi vyrovnaný stav. I v Budějovicích
se dá vyhrát, takže jsme odhodlaní
a pokusíme se tam získat co nejvíce
bodů. Nejedeme tam skleslí, navíc jsme
povzbuzeni výhrou z Benátek. Musíme
hrát to, co po nás chce trenér, tedy
agresivně. S každým týmem hrajeme
otevřený hokej a chceme hrát aktivně,
to je cesta, která by měla a snad i bude
fungovat na Budějovice.“
rr A ve středu dorazí Slavia, jak se na
ni těšíte?

„Moc! Slavia je společně s Přerovem
asi nejatraktivnější soupeř pro diváky,
třeba Jihlava nebo Kladno netáhnou
tolik jako tyto dva týmy. Moc bych si
přál, aby přišla taková návštěva jako na
Přerov, ale realisticky si myslím, že to
až tolik lidí nebude. Ale doufám, že to
bude jako v prvním zápase kolem tří
tisíc diváků, to už je velká kulisa. Takže
věřím, že by se to mohlo napodobit, ale
s tím rozdílem, že zápas vyhrajeme. Minule to tady byl hezký zápas, ale ne za
tři body.“
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navštivte stále více oblíbenější inter
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MARIE ROTTROVÁ SI V PROSTĚJOVĚ S BLÁZNEM NIC NEZAČNE
„Vždy si vybavím výborné a vřelé publikum, na které se i tentokrát těším!“
PROSTĚJOV Už jen pár hodin chybí do návštěvy další legendy české hudební scény. Na pódium Společenského domu už tuto středu večer vstoupí
zpěvačka, na jejichž hitech vyrostly generace nejen něžného pohlaví. Marie Rottrová pochází z hudebnické rodiny, když otec byl varhaník, matka
zpěvačka a ona sama se od mládí učila hrát na klavír. Možná málokdo ví, že
počátek její velké kariéry se odehrál v roce 1960, kdy se zúčastnila ostravské
hudební soutěže, která hledala mladé talenty. Následně přišlo pozvání do
Československé televize, kde vystoupila poprvé s písničkou Jana Hammera
a Jaromíra Hořce Rozmarné stvoření. Svoje první gramofonové nahrávky se
dočkala se skupinou Flamingo (později Plameňáci). A pak už to šlo jako horská dráha. Jedno album střídalo druhé, získalo zlatou a v roce 2001 dokonce
i platinovou desku. Tyto úspěchy se v posledních letech několikrát opakovaly,
neutuchající přízeň fanoušků se pak projevuje i na vyprodaných koncertech.
I ve čtyřiasedmdesáti letech působí jako velice milá, příjemná a neustále optimisticky naladěná žena. Také proto se čeká, že 2. prosince bude prostějovské
„Kasko“ praskat ve švech. Zpívat se budou nejen nejznámější písně jako Kůň
bílý, Řeka lásky, To mám tak ráda, S tím bláznem si nic nezačínej, Skořápky
ořechů, Měli jsme se potkat dřív, Ten vůz už jel či Zřejmě letos nikde nejsou
kytky... Předkrmem středečního vystoupení nechť je toto původní interview
Večerníku, který je mediálním partnerem koncertu.
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Petr KOZÁK
a Pavla VAŠKOVÁ
•• Vaše nynější turné čítá třináct
koncertů. Jste pověrčivá k tomuto
číslu?
„Nejsem a nemám nic proti číslu třináct... (úsměv) Provází mě celý život,
ode dne, kdy jsem se třináctého listopadu narodila a jelikož prý nic v životě

není náhoda, třináctku i samotnou
trojku jsem měla jak na SPZetkách aut
a různých dokladů. Také mám třináctku na domě, ve kterém žiju. Tohle číslo
prostě ke mně patří!“
•• Jak letošní turné vypadá?
„Moje podzimní koncerty začaly
v polovině listopadu a budou trvat do
poloviny prosince. Jeden přídavek tak
mám ještě v druhé půlce ledna. Doprovází mě rozšířená skupina Neřež
a koncerty jsou obohaceny i o smyčcový kvartet i hosta Petra Němce.“
•• Součástí koncertu bude duet
s Vítkem Sázavským - S tím bláznem

si nic nezačínej, který s vámi původně nazpíval Pavel Bobek. Jak se vám
s ním zpívá?
„Zdeněk Vřešťál a Vítek Sázavský jsou
skvělí zpěváci, kteří vydatně doplňují
moje písničky svými vokály. A právě
s Vítkem jsme se dohodli, že na koncertě vzdáme hold úžasnému zpěvákovi
a člověku Pavlu Bobkovi. A jelikož máme
oba moc rádi písničku S tím bláznem si
nic nezačínej, rozhodli jsme se ji na těchto koncertech zazpívat. Těším se na to
a věřím, že to potěší i diváky!“
•• Jak jste potvrdila, výběr hostů
padl na Petra Němce. Je to váš letitý
kamarád a již v minulosti jste spolupracovali. Je tedy logické, že jej opět
s vámi uvidíme. Jak jste ale přišla na
EVEQUARTET?
„Petr Němec je skutečně můj starý
kamarád, zpívali jsme spolu léta se
skupinou Flamingo a natočili několik
krásných písniček. Zazpíváme jeden
z prvních společných duetů Ranní loučení a ještě písničku z mého posledního
novinkového alba, které se podle ní
jmenuje, Stopy. Už dlouho myslím na
to, pozvat na svůj koncert smyčcové
kvarteto a letos jsem jej konečně vyslovila. Navrhla jsem Eveguartet, jsou to
výborné muzikantky a půvabné dívky.
Věřím, že pár písniček, které spolu zahrajeme, bude ozdobou a zpestřením
galakoncertu.“
••Máte ve svém repertoáru na šest
stovek úžasných písní. Bylo těžké

vybírat ty, které zazní na koncertech?
„Víte, zpěvák, který nazpíval v životě
tolik oblíbených písniček, jako je Řeka
lásky, Markétka, Lásko, voníš deštěm,
Máma nebo Prstýnek je prostě musí na
takovém koncertě zpívat! Ale slibuji, že
zazpívám i novější písničky.“ (úsměv)
•• Je asi těžké říci, které písničky jsou
vám srdci nejblíže. Přesto jsou takové?
„Mám ráda všechny svoje písničky,
některé zpívám na koncertech celou
svoji čtyřicetiletou kariéru, a přesto
mě nepřestaly bavit. Ale vždy se těším
na novou písničku, kterou s kapelou
nazkoušíme. Teď je to třeba Patnáct
a Medonosná.“
•• Vzpomínáte si na vaše předcházející vystoupení v Prostějově?
„Na svůj minulý koncert v Prostějově si
dobře vzpomínám, bylo to na náměstí
při Hanáckých slavnostech. Pořadatelé
mě pak provedli krásnou prostějovskou
radnicí, a musím říct, že jsem si všechno
užila a bylo to moc fajn.“
•• Kolikrát jste zde vlastně byla a kdy
poprvé?
„To už je hodně dávno... (úsměv) Všechny svoje prostějovské vystoupení spočítat nedokážu, koncertuji velmi dlouho,
ale to první bylo myslím v divadle.“
•• Co se vám vybaví, když se řekne
Prostějov?
„Tak především je to právě vaše nádherné secesní divadlo. A pak také Koťerův
Národní dům je skutečným skvostem.

otom mi také přijde na mysl saPotom
mozřejmě skvělá česká tenisová
kola.“
škola.
••• Máte nějakou konkrétní
zpomínku na naše město?
vzpomínku
Asi nemám, nic zásadního
„Asi
see mi v Prostějově nepřihodilo.. (úsměv) Jen si vždy vybavím
ýborné a vřelé publikum, na které
výborné
see i tentokrát těším.“
••• Ač se to nezdá, bývá
urné velmi náročturné
é. Jak jste relaxoné.
ala?
vala?

Foto: internet
„Prázdniny jsem měla rozfázované,
část jsem strávila s rodinou v italském
Toskánsku, nějakou dobu jsme pobývali na chalupě a v tomto krásném létě
jsem se ráda povalovala doma u bazénu.
Moc miluju vodu a tak jsem pořád plavala a užívala si sluníčka. Byli jsme také
už druhým rokem na Sicílii.“
•• Inspirujete se při svých cestách?
Třeba nejen vybavením doma, ale
třeba i stylem zahrady? Víme, že ráda
zahradničíte.

„To víte, že se Itálií inspiruji, mám na
zahradě oleandry i buganvilii. Interiér
v domě mám po italském způsobu
venkovsky pohodlný, nemohla bych žít
v strohém moderním prostředí.“
•• Ještě v prosinci tedy koncertujete,
přesto budete si užívat přípravy na
Vánoce?
„Bude to náročné, ale čas si na přípravy
Vánoc udělám. Přeju všem svým příznivcům pěkný zážitek z koncertů a moc
se na ně těším!“

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!
* garanci za včasné dodání do schránky poskytla Česká pošta a.s.
RUN
O
K
C
Í
S
I
T
T
E
S
E
D
O
(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

Soutěžte a vyhrajte

POUKAZ OD
ZLATNICTVÍ KALÁB!
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.
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ČERNÉHO

VYKOUKAL
ZPÁTKY V REPRE!

JIHLAVA, PROSTĚJOV Je tomu už dlouhých jedenáct let, co Jiří Vykoukal při sérii Euro Hockey
ockey Tour naposledy oblékl
ntiškem Kaberlem, Josefem
reprezentační dres. Uplynulou neděli odpoledne tak mohl zažít mírnou nostalgii. S Františkem
tižzapojildonověvzniklého
Řezníčkem,DavidemMoravcemčiPavlemPaterouapodvedenímJana„Gusty“Havlasetotiž
ém zimním stadionu slovenprojektu Světová liga legend. Na české hokejisty ročníku 1971 a starší čekala na jihlavském
yřicetiletý někdejší obránce
ská ekipa, federální derby se ale změnilo v jasnou záležitost domácího souboru. Čtyřiačtyřicetiletý
naj do Moskvy.
y
a nyní sportovní manažer Jestřábů přispěl k vysoké výhře 11:4 a postupu na finálový turnaj

více čtěte
na straně

Přes zimu se kádr KMENOVÍ BOXEŘI PROSTĚJOVA
„eskáčka“ zkvalitní SE VRÁTILI S DVĚMA BRONZY!
PROSTĚJOV Se začátkem
m
zimní přestávky se naplno
rozjely přestupové hrátky
ve fotbalovém zákulisí.
Pozornost se soustředí
především na třetiligový
etým „eskáčka“, který přezimuje na druhém místě a podle
aktuálních zpráv půjde v jarních
odvetách MSFL po postupu do
druhé ligy! Týmy se snaží doplnit
své hráčské kádry podle představ
trenérů a možností klubových
pokladen. V pátek jednalo o koncepčních věcech také vedení 1.SK
Prostějov.
„Naše úvahy se primárně točí kolem
zadních řad. Kromě Nekudy, který už
je naším kmenovým hráčem, chceme
dotáhnout přestup Suse a máme

ro
rozjednanou první zimní
posilu,“ naznačil priority
managementu František
Jura, generální sportovní
manažer „eskáčka“a hlavní trenér „A“-týmu.
O koho půjde? „Je to sedmadvacetiletý hráč se zkušenostmi z druhé ligy a mládežnických reprezentací, který momentálně patří
do širšího kádru jednoho z prvoligových týmů. Jednání by se měla
dotáhnout v následujících dnech, potom budeme samozřejmě fanoušky
informovat,“ nechtěl být zatím
konkrétnější Jura.
Každopádně do poloviny prosince
už bude o pohybech v prostějovském
kádru jasněji a Večerník vás bude
okamžitě informovat.
(tok)

ZNOJMO, PROSTĚJOV Dělená
třetí místa obsadili na víkendovém republikovém šampionátu ve Znojmě
Miroslav Šerban s Ondřejem Dudkem. Oba boxeři BC DTJ Prostějov
se museli na jihu Moravy sklonit před
svými semifinálovými soupeři a brána do vytouženého finále před nimi
zůstala zavřená. Dařilo se naopak borcům hostujícím na Hané v extraligovém družstvu, ti svá konta rozmnožili
o jedno zlato a dvě stříbra.
„Nemůžu být úplně spokojen, toužili

jsme po finále. Máme ale na čem stavět a před soubojem v Děčíne v polovině prosince to byla dobrá prověrka,“
ohlédl se za třídenní akcí trenér prostějovského oddílu Petr Novotný.
Ve váze do dvaapadesáti kilogramů
měl Dudek v prvním kole volný los,
ve druhém kole pak prohrál s Bajzou
z Pardubic. „Ondra byl první dvě kola
horší, pak sice zaútočil, ale už bylo
pozdě. Asi sehrála roli nezkušenost,
mohlo to vypadat jinak. Ukázal ale
srdce bojovníka a potenciál do další

Tenisti na Hanou nevyzráli
Nastoupil
Sláva Doseděl!

Berdych se Štěpánkem
chtějí medaili z Ria
PRAHA, PROSTĚJOV Nejlepší
deblový pár posledních let Tomáš
Berdych - Radek Štěpánek jsou
dohodnuti, že společně budou na
olympiádě v Riu bojovat o úspěch
českých barev. Poslední společné
vystoupení v Paříži oba tenisty
utvrdilo v myšlence, že můžou být
pod olympijskými kruhy úspěšní!
„V pařížské hale Bercy jsme postoupili do semifinále a to nás utvrdilo
v tom, že nemusíme být úplně skromní. Šanci na medaili určitě máme,“ tvrdí Radek Štěpánek, podle něhož jsou
hráči domluveni na několika společ-

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

ných startech v průběhu příští sezóny.
„Máme v plánu pár turnajů odehrát
spolu, abychom se nesešli až v Riu.“
Berdych se Štěpánkem byli v minulých sezonách hlavními strůjci českých úspěchů v Davis Cupu. Společně se těší na další start v národních
barvách. „Šancí je hrozně málo. Maximálně čtyři týdny za rok v Davis
Cupu a každý čtvrtý rok je to o deset
dní víc díky olympiádě. Tuhle věc
miluju. Pro mě hrát olympiádu bude
vždycky obrovská čest a svátek. Když
obléknu dres se lvíčkem, je to všechno jinak,“ vyznal se Štěpánek. (lv)

práce,“ hodnotil Novotný jeho vystoupení.
O sedmnáct kilogramů výš marně
útočil na další český titul Míra Šerban. „První duel proti Korbelovi z
Plzně nebyl moc podle představ, tak
to ale na turnajích někdy bývá. Byl
to fyzicky náročný zápas a Mirek se
trápil. Nakonec ale vyhrál,“ ohlížel
se někdejší dlouholetý boxer za výsledkově vydařeným vstupem do
šampionátu.
>>pokračování na straně 29
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rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Hladká výhra 3:0 nad Ostravou
dala zapomenout na neúspěšný
vstup do extraligy právě na palubovce tohoto soupeře a „Agelky“ jsou
v čele extraligy již o plných šest
bodů. Soupeřky zůstaly druhé.
DEBAKL
Až dosud byli prostějovští házenkáři na vlastní palubovce stoprocentní
a jedinou porážku na ni zaznamenali
v poháru proti prvoligové Bystřici pod
Hostýnem, víkendový duel s Ivančicemi jim ale vůbec nesedl.
ČÍSLO VEČERNÍKU
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Jestřábí čekání na soutěžní výhru
trvalo téměř měsíc, dlouhé utrpení
vyplněné pouze dvěma získanými
body skončilo až v sobotu večer po
rovných čtyřech týdnech na ledě
Benátek nad Jizerou.
VÝROK VEČERNÍKU
Společná předzápasová fotografie obou mužstev.

PROSTĚJOV Ukončení letošní podzimní sezóny
pojali fotbalisté prostějovské Hané přátelsky. Popasovali se s tradičním sokem v podobě výběru tenistů. Vyrovnaný souboj nakonec skončil nerozhodně,
Hané nepomohly k výhře ani věhlasné posily…
Do sestavy zelenobílých se tentokrát nahlásily takové
persony jako Jindřich Skácel mladší, Dan Langer nebo

Foto: Oldřich Lošťák

‚ Čolek´ Varga. Tým protivníků vedený Jirkou Novákem oživil například nestárnoucí Sláva Doseděl!
Obě branky Hané vstřelil Skácel junior, za tenisty
se prosadili Vavrečka a Cibulec. O tom, že se hrálo
opravdu v přátelském duchu, svědčí fakt, že rozhodčí
Oldřich Lošťák nemusel vytahovat jedinou kartu!
(zv, ol)

ZDEJŠÍ BOX JE ATRAKTIVNĚJŠÍ

SKORO JAKO VYŘIZOVÁNÍ ÚČTŮ

NOVÁ VÝZVA PRO LEGENDY

V sobotu večer se v düsseldorfské fotbalové
aréně utkala dvě velká boxerská jména o titul
profesionálního mistra světa a byla to velká bitva,
kterou za celých dvanáct kol nerozhodl žádný
tvrdý úder, ale vítěze museli určit až rozhodčí. Jak
obhájce Vladimír Kličko, tak jeho vyzyvatel Tyson
Fury předvedli obrovskou základnu fyzických sil
a byl to především taktický souboj, který žádnou
velkou ofenzivní přestřelku nenabídl. Z pohledu
zajímavosti tak v tomto případě vítězí domácí extraligové bitvy, jaké bývají k vidění i v prostějovské
sokolovně. To se totiž boxuje pouze na tři kola
a mnohdy proti sobě nestojí až tak zkušení borci,
takže bývá k vidění spousta těžkých ran. Nehledě
k tomu, že i otázka vstupného je neporovnatelná, lístek na českou špičku vyjde tady na Hané
na pouhých padesát korun, v případě takových
soubojů jako v Německu je to mnohonásobně víc.
Samozřejmě, jedná se také o velkou společenskou
událost, ale já osobně se již nyní těším na další extraligové kolo.

Nedávný verdikt okresních fotbalových činovníků,
že za dvě neodehraná utkání okresního přeboru
bude následovat kontumace a vysoká pokuta jako
bonus, nastolil řadu otázek. Za předpokladu, že
Přemyslovice skutečně podváděly, úmyslně se
vyhýbaly tomu sehrát střetnutí a hledaly vhodnou
záminku ve zdravotním stavu kádru, tak je trest
na místě a zcela adekvátní. Na druhou stranu je
s podivem, že svaz rozhodl okamžitě a měl jasno
v tom, jak se vše událo. Není to zdaleka poprvé,
co se zápas neodehrál v původním termínu, až
dosud ale bývalo zvykem, že se upřednostnila
dohoda a náhradní termín, zejména u mládeže je
to klasika. Bude tedy zajímavé sledovat, jak bude
svaz v takových situacích postupovat příště, jestli
opět sáhne k tak razantnímu postihu. Zatím to
může svádět k vyřizování si účtů současného
vedení s bývalým předsedou OFS Vladimírem
Trundou, jenž je činný právě v Přemyslovicích,
byť chci věřit tomu, že osobní antipatie nehrály
tu hlavní roli.

V minulých letech i desetiletích rozdávali spoustu
hokejové radosti, nyní se opět mohou tyto generace sejít pohromadě. Řeč je o novém projektu
nazvaném Světová liga legend, jehož hlavními
aktéry se stali slavní hokejisté dob minulých, kteří
už skončili s profesionální kariérou, ale stále to na
bruslích a pukem umějí. Pravidelným zpestřením
sezóny i letního období se stávají různá exhibiční
střetnutí, v nichž nejde o výsledek, ale o to opět
se po nějakém čase potkat a rozdat společně radost příchozím divákům. V tomto jde právě realizovaná myšlenka dál, tady se jedná o dlouhodobou soutěž, v níž se opět hraje na výsledky. Bude
zajímavé sledovat, jak velkou přízeň mezi fanoušky
a také sponzory si celý koncept postavený na
světoznámých jménech udělá, jestli půjde jen
o jeden či dva ročníky, nebo se podaří zahájit novou éru. Druhá varianta by mimo jiné znamenala
splnění snu pro ty, kteří chtějí co nejvíce skloubit
sport a velkou šou, a byl by to také velký úspěch
zábavního průmyslu.

„PROSTĚJOV
NÁS PŘEBĚHL
JAK ZAMRZLÝ
RYBNÍK...“
Trenér ústeckých basketbalistů
MARTIN STAVĚL si na porážku
od Arieté vůbec nestěžoval...
KOMETA VEČERNÍKU

ADÉLA
PŘIBYLOVÁ
PŘIBY

Němči
Němčická
krasojezdkyně
je sku
skutečně velký talent.
I přes svůj mladý
věk se dokázala
porvat se všemi
nástrahami světovvého šampionátu
v Malajsii, ze kterého přivela skvělé
osmé místo.

o DVĚ
Koruny LEVNĚJI
volejte 582 333 433

více na straně 28
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KONEÈNÉ PODZIMNÍ
TABULKY

JAK DOPADL FOTBALOVÝ PODZIM? aneb

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA U19:

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

MFK Frýdek-Místek
FC Hlučín
SK HS Kroměříž
MFK Vítkovice
FK Fotbal Třinec
1.SC Znojmo FK
1.HFK Olomouc
FK Hodonín
SK Líšeň
1.SK Prostějov
FK Šumperk
FC Sparta Brno
MFK Vyškov

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

8
8
7
7
7
5
5
5
4
4
4
2
1

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

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

25:7
25:10
22:12
20:16
21:15
21:17
15:17
16:27
19:20
30:19
10:26
15:37
11:27

27
25
22
22
21
19
16
16
14
13
13
9
6

SK Sigma Olomouc
FC Baník Ostrava
FC Zbrojovka Brno
FC Vysočina Jihlava
FC Fastav Zlín
1.FC Slovácko
MFK OKD Karviná
MFK Frýdek-Místek
SFC Opava
1.SK Prostějov
MFK Vítkovice
SK HS Kroměříž
Vyškov
Třinec
Znojmo
HFK Olomouc
Hlučín
Hodonín

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

14
14
14
12
12
12
10
9
9
7
6
5
5
4
3
2
1
0

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

1
1
2
3
3
5
4
6
6
9
11
10
11
10
12
15
15
15

87:12
88:21
70:18
60:16
61:21
58:25
57:24
43:26
43:31
47:48
23:47
14:63
26:81
18:25
13:72
15:71
14:76
10:70

44
44
43
38
38
36
33
29
29
22
18
17
16
15
11
6
4
2

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA U16:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

SK Sigma Olomouc
FC Zbrojovka Brno
FC Baník Ostrava
FC Vysočina Jihlava
1.SK Prostějov
MFK Karviná
1.FC Slovácko
MFK Frýdek-Místek
FC Fastav Zlín
SFC Opava
MFK Vítkovice
MFK Vyškov
FK Fotbal Třinec
FC Hlučín
1.SC Znojmo FK
FK Hodonín
1.HFK Olomouc
SK HS Kroměříž

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
12
12
11
11
10
10
9
8
8
7
5
5
4
3
2
1
2

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

1
1
2
4
5
3
4
3
7
8
8
12
12
11
12
14
13
15

93:11
64:16
60:19
47:25
55:30
42:25
55:13
54:32
37:28
41:27
46:29
31:62
30:63
24:50
24:58
22:90
9:66
14:104

46
40
39
35
34
34
33
32
26
25
23
15
15
14
11
7
6
6

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
DIVIZE, SK. „E“, STARŠÍ:

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

TJ Valašské Meziříčí
FC Vsetín
FK Nový Jičín
SK Uničov
KMK Zubr Přerov
FK Slavia Opava
1.FC Viktorie Přerov
MFK Havířov
FK Slavia Orlová-Lutyně
FK Šumperk „B“
SK Hranice
FK Krnov
FK Jeseník
TJ Sokol Čechovice
SK Sulko Zábřeh

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
10
10
10
7
7
7
6
6
5
5
4
2
2
2

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

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

53:10
48:24
44:22
34:15
33:31
28:33
29:21
32:31
34:53
31:29
31:27
25:41
16:33
14:52
14:44

37
32
31
30
22
22
21
21
20
19
17
12
8
7
6

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
DIVIZE, SK. „E“, MLADŠÍ:

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

SK Hranice
FK Šumperk „B“
TJ Valašské Meziříčí
1.FC Viktorie Přerov
SK Uničov
FC Vsetín
TJ Sokol Čechovice
FK Nový Jičín
FK Jeseník
SK Sulko Zábřeh
FK Krnov
MFK Havířov
FK Slavia Opava
Orlová-Lutyně
KMK Zubr Přerov

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
11
11
9
7
7
7
5
5
4
4
3
2
2
1

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

0
1
2
3
3
4
5
7
7
7
8
10
8
11
13

82:9
79:11
41:14
38:11
32:24
38:28
26:41
34:26
28:34
23:45
38:44
23:54
10:41
22:72
9:69

36
35
34
29
25
24
23
17
17
15
14
10
10
7
3

MLÁDEŽI SE DAŘÍ V KRAJI, VE VYŠŠÍCH SOUTĚŽÍCH TROCHU MÉNĚ
Prim stále hrají 1.SK a Čechovice, okresní soutěže ve znamení Brodků

68:17
53:21
46:22
40:17
32:23
53:30
26:29
40:41
33:45
21:38
22:73
14:92

41
36
36
34
29
28
23
22
20
12
12
1

Všechny fotbalové víkendy a několik vložených střed k tomu se podařilo téměř bez
komplikací vcelku zdatně odehrát, kromě několika kontumací se jen výjimečně
odkládaly zápasy na konec zimní přestávky. Všichni fotbaloví činovníci i příznivci
tohoto kolektivního sportu tak už prožívají vítanou pauzu, než se okresní, krajské i
ještě vyšší soutěže na jaře 2016 opět rozjedou.
Tento čas si mohou vyplnit nejen zaslouženým odpočinkem, nýbrž také čtením
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Nazrál totiž čas na podrobnější analýzu a rekapitulaci toho, co se v uplynulých týdnech na trávnících od třetí ligy dospělých a až po
nejnižší okresní fotbalové soutěže událo. Po úvodním ohlédnutí za vystoupeními mužů a žen z minulého čísla tu je nyní prostor pro exkurzi do mládežnických
soutěží. Těch je v případě regionálních družstev celá řada, byť v případě okresního
zápolení přípravek platí, že tabulky jsou pro veřejnost na základě rozhodnutí
Fotbalové asociace České republiky nedostupné.
Příště už zabrousíme podobněji pod pokličku jednotlivých oddílů. Vše zahájí
prostějovské„eskáčko“ ve třetí lize, dostane se i na krajské a okresní bitvy.
Vedle soutěží dospělých se před pár týdny uzavřela
také podzimní část fotbalových mládežníků. V případě regionálních celků se jedná o téměř dvacítku
různých soutěží, vedle těch okresních a krajských
i o vyšší moravské. V těch zastupuje celý region
sedm týmů pod hlavičkou 1.SK Prostějov a dva
celky Čechovic, nejlépe si zatím vedou týmy U16
a U13 „eskáčka“. V kraji se vede velice dobře dorostu Určic i Protivanova, žákům Čechovic a Konice
i přípravce 1.SK. V soutěžíéch OFS Prostějov vévodí dorostu i mladším žákům Brodek u Prostějova,
starším žákům Brodek u Konice.

Moravskoslezská
dorostenecká liga:
„Devatenáctka“ zatím tápe

šesti bodů právě na Hané, kde zvítězil 2:1.
O trochu lépe je na tom prostějovská „sedmnáctka“, která figuruje v podzimní tabulce na
desátém místě, když sedmkrát zvítězila a jednou remizovala. Na vedoucí trio Olomouc, Ostrava, Brno
to má ve východní skupině nejvyšší domácí soutěže
přes dvacet bodů, stejně tak ale disponuje rovnými
dvaceti body k dobru na poslední Hodonín. Jelikož
odstup od devítky už je poměrně velký, spíše to tak
pro zbytek sezóny vypadá na uhájení elitní desítky.
Úplně nejlépe je na tom dlouhodobě velice
silný ročník 2000. Ten sbíral spoustu úspěchů už
v žákovských kategoriích a ještě dříve i přípravkových letech, nyní je pátý na celé Moravě. A to jen
bod za čtvrtou Jihlavou, pět za třetím Baníkem Ostrava a šest za druhou Zbrojovkou. Stejně tak jsou
ale na dostřel Karviná, Slovácko, Frýdek-Místek. Po
třech výhrách a jedné remíze přišlo složité období
vyplněné třemi porážkami na přelomu srpna a září,
pak už přišla na řadu opět vítězství, vždy po čtveřici
přerušena jednou porážkou. Hlavní silou družstva
je útok, téměř sedmdesát vstřelených branek je
hned po Sigmě nejvyšší počet. Hodonínu nasázeli
dorostenci osmnáct branek, Holici sedm, Karviné
a Vyškovu šest.

Ještě na jaře bojoval starší dorost Prostějova o postup do nejvyšší domácí soutěže a nakonec zaostal
o pouhý bod za Hanáckou Slavií Kroměříž, o několik měsíců později je vše úplně jinak. Nyní 1.SK
víceméně bojuje o záchranu, na předposlední
Spartu Brno má k dobru jen čtyři body.
Špička Moravskoslezské dorostenecké ligy je letos
jiná. Vedoucí Frýdek-Místek má dva body k dobru
na Hlučín, blízko jsou i Kroměříž a další dva celky
ze severovýchodu Vítkovice a Třinec. To „eskáčko“
Moravskoslezská
zvítězilo jen čtyřikrát - dvakrát v úvodních čtyřech
žákovská liga:
a dvakrát v posledních čtyřech soutěžních utkáních.
Daří
se jen „třináctce“
A mezitím přišla jen remíza s Hlučínem. Podstatné
je, že se podařilo zdolat Šumperk i Spartu Brno, tu Tři ze čtyř žákovských výběrů 1.SK Prostějov se podokonce 13:0, jako hlavní konkurenty útočící ze- hybují v nejvyšších domácích soutěžích své věkové
spodu. Naopak poslední Vyškov získal tři ze svých kategorie až v dolní polovině tabulky. Platí to jak pro

starší žáky U15 a U14, tak i pro mladší žáky U12.
Výjimkou jsou tak pouze ti starší z mladších
žáků, tedy ročník 2003, ti aktuálně zaujímají třetí místo hned za baštami 1.FC Slovácko a Zbrojovka Brno. Tak vysokou pozici zajistilo jedenáct
výher ze třinácti zápasů. Mladým Prostějovanům
se dokonce podařilo zdolat lídra, když doma vyhráli
9:6 a uštědřili tak Slovácku jedinou bodovou ztrátu
v soutěži, ani oni se ale nevyhnuli zaváhání, když
prohráli 1:13 v Brně a pak ještě 5:14 doma s Olomoucí. Jinak už ale byli stoprocentní a úspěšný
podzim završili gólostrojem 37:3 do sítě Líšně. Ta
je zatím bez jediného získaného bohu poslední.
V tabulce pravdy se navíc s plus patnácti body dělí
o vedoucí pozici, takže to na jaře může být ještě lepší.
Jejich mladší kolegové jsou s dvanácti body
devátí. Na umístění v lepší polovině to nevypadá,
sedmá pozice je vzdálená o plných deset bodů.
Z výsledkového hlediska to tak i ve zbytku soutěže
vypadá na souboj o osmé až jedenácté místo. Během úvodní poloviny ročníku si čerství členové žákovské kategorie poradili se čtyřmi týmy pod sebou,
když zdolali Líšeň, Havlíčkův Brod, Kroměříž a Vyškov. V Třebíči ovšem o jeden gól padli a velice těsná
byla rovněž prohra 10:12 od sedmé Jihlavy.
Mezi staršími žáky je na tom lépe U15. Ročník
2001 se zatím řadí na devátou pozici, ovšem jen ze
dvanácti startujících. Na poslední trio disponuje výrazným náskokem a má to jen tři body na sedmou
Opavu, další posun směrem vzhůru již pravděpodobný není.
„Eskáčko“ začalo vítězně, když na úvod zdolalo
4:2 Vítkovice, a během zbytku podzimní části ještě
přidalo dalších pět výher a dvě remízy, projevuje se
ale velká rozdílnost v kvalitě jednotlivých soupeřů.
Vedoucí kvarteto Brno, Olomouc, Ostrava, Frýdek-Místek ztrácelo body téměř výhradně jen při vzájemných zápasech, naopak poslední Hlučín získal
jen jeden za remízu právě s Frýdkem.
Nejhůře je na tom zatím „čtrnáctka“. Kvůli nepřesnostem ve svazových tabulkách a protichůdným výsledkům z jinak spolehlivých zdrojů, je
trochu obtížnější zorientovat se, jaká je opravdu situace. Zdá se ale, že tým U14 prohrál plných jedenáct
zápasů a přes tři výhry a tři nerozhodné výsledky
k tomu je až jedenáctý. Hůře jsou na tom jen Vítkovice, které posbíraly všehovšudy jeden bod. Při sérii
lepších výsledků ale není vyloučen posun vzhůru,
na Karvinou to jsou tři body, na Opavu šest.

MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:

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

FC Zbrojovka Brno
SK Sigma Olomouc
FC Baník Ostrava
MFK Frýdek-Místek
FC Fastav Zlín
1.FC Slovácko
SFC Opava
FC Vysočina Jihlava
1.SK Prostějov
MFK Vítkovice
MFK OKD Karviná
FC Hlučín

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
11
11
10
9
9
7
7
6
3
4
0

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

2
3
3
3
6
7
8
9
9
11
13
16

MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:

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

FC Zbrojovka Brno
SK Sigma Olomouc
FC Baník Ostrava
FC Vysočina Jihlava
MFK Frýdek-Místek
FC Hlučín
FC Fastav Zlín
1.FC Slovácko
SFC Opava
MFK OKD Karviná
1.SK Prostějov
MFK Vítkovice

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

16
13
11
8
8
8
7
6
6
4
3
0

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

0
1
4
4
7
8
9
9
11
10
11
16

125:7
70:30
56:28
39:20
43:44
41:46
27:34
32:38
36:81
20:51
10:48
19:91

49
42
35
29
26
25
22
20
18
15
12
1

souhrn mládeže
od dorostu po pøípravku

Dvoustranu připravil: Jiří Možný; Zdroj: www.is.fotbal.cz a www.vysledky.lidovky.cz

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA U17:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Fotbal Extra - 2.díl

Výběru 1.SK Prostějov U13 se podzimní část velice vydařila, po sedmnácti kolech je na třetím místě.
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U13:

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

1.FC Slovácko
FC Zbrojovka Brno
1.SK Prostějov
1SC Znojmo FK
SK Sigma Olomouc
FC Sparta Brno
FC Fastav Zlín
FC Vysočina Jihlava
SK FŠ Třebíč
FK Hodonín
MFK Vyškov
SK HS Kroměříž
FC Havlíčkův Brod
SK Líšeň

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
11
11
9
9
9
7
7
5
4
3
2
1
0

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

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

MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U12:

267:54
247:51
191:85
146:88
251:64
123:58
144:104
165:109
103:209
98:168
68:176
50:232
67:232
41:331

36
33
33
28
27
27
22
21
15
12
9
6
3
0

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

FC Zbrojovka Brno
SK Sigma Olomouc
1.FC Slovácko
FC Sparta Brno
1.SC Znojmo FK
FK Hodonín
FC Fastav Zlín
FC Vysočina Jihlava
1.SK Prostějov
SK HS Kroměříž
SK FŠ Třebíč
MFK Vyškov
SK Líšeň
FC Havlíčkův Brod

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

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

1
1
2
1
5
4
6
6
9
9
10
10
11
12

206:55
254:95
242:102
128:61
138:91
103:87
111:90
135:115
95:164
116:178
74:190
78:238
78:195
61:158

36
34
33
32
24
23
19
19
12
10
9
9
6
3

Foto: Josef Popelka

Alarmující je hlavně skóre, vždyť prostějovský celek
dokázal za sedmnáct utkání vsítit pouze deset branek. Proti Karviné, dvakrát Baníku, dvakrát Zbrojovce, Zlínu, Sigmě, Jihlavě, Frýdku-Místku, Opavě
vyšli mladí Prostějované gólově naprázdno. Naopak
při prvním duelu s Opavou a střetnutí s Karvinou
jim stačila i jediná trefa ke třem bodům.

Moravskoslezská
dorostenecká divize:
Čechovice se zachraňují

na této úrovni udržet, letos to však vypadá na podobné starosti. V patnáctičlenné tabulce jsou
nyní Čechovice čtrnácté. Jen bod za Jeseníkem,
ale také bod před posledním Zábřehem. Právě
nad těmito dvěma celky si oddíl ze západní části
Prostějova připsal svá jediná vítězství, a sice 2:0
a 3:2. K tomu ještě přidal remízu 1:1 s Hranicemi.
Z jedenácti porážek byla jedna opravdu vysoká hned ta první ve Valašském Meziříčí, kde utkání
skončilo výsledkem 10:1 pro domácí. Stejně tak ale
hned dvakrát padly Čechovice jen o gól a jednou
o dvě branky. Na čele soutěže se vyhřívá nekompromisní „Valmez“, který ztratil jen pět bodů. O druhou
pozici se perou Vsetín, Nový Jičín a společně s nimi
ještě Uničov. Následuje další šesti- až sedmičlenná
skupina a po ní už celky bojující o záchranu.
Mezi mladšími dorostenci je to o poznání veselejší.
Čechovice potvrzují pozici klubu, kde se dlouhodobě a úspěšně pracuje s mládeží. Se sedmi výhrami,
dvěma remízami a pěti porážkami se řadí do horní
poloviny tabulky. V prvních třech kolech čechovičtí
mladší dorostenci uhráli pouze remízu s Hranicemi,
poté ale vyzráli na Havířov, Jeseník i poslední Přerov.
Vystřídala je sice trojice proher včetně debaklu 1:12
se Šumperkem, ale závěr obstarala čtveřice výher
nad Krnovem, Novým Jičínem, Orlovou i Opavou
a poté remíza se Zábřehem. O nejužší čelo se přitom
perou Hranice, Šumperk a Valašské Meziříčí, které
dělí dva body. Poté je s malým odstupem čtvrtá Viktorka Přerov a o páté místo se rvou Uničov, Vsetín
a Čechovice. Ve spodních patrech jsou pak v pár
bodech naskládaní Havířov, Opava, Orlová a přerovský Zubr.

Krajský přebor
dorostu:
Určice opět na špici
Před rokem sváděli mladí fotbalisté Určic až do
posledního kola velkou bitvu o celkového vítěze
krajského přeboru, nakonec dopadl o tři body lépe
KMK Přerov. Ten pro novou sezónu zamířil do severomoravské divizní skupiny a Určice pokračují
i letos v honbě za co nejlepším umístěním.
Situace v tabulce je nyní o poznání vyrovnanější. Zatímco před rokem upláchlo trio Přerov, Určice, Mohelnice, letos dělí vedoucí pětici jen čtyři
bodyašestýcelekmázápaskdobru.Amohlotobýt
i krásně odstupňováno. Jeden tým (Chomoutov)
má jednatřicet bodů, dva týmy (Mohelnice, Černovír) nastřádaly devětadvacet bodů a trio Určice,
Nové Sady, Nemilany se mohlo seřadit na sedmadvaceti bodech. Jenže duel Určic se Šternberkem
se nakonec pro nemoc hráčů nehrál a byl odložen
až před začátek jarní části. V tuto chvíli platí, že Určice společně s Novými Sady jako jediné neremizovaly. Hned devětkrát tak zvítězily a na své konto
tak přidaly čtyřiadvacet bodů. Mimo jiné se tak stalo po kanonádách 10:2 s Velkým Týncem a 10:3
s Kostelcem na Hané. Naopak v Konici z toho byl
výprask 0:6.
Právě Konici se zatím až tolik nevede a po půli
soutěže a dvou předehrávkách k tomu je až dvanáctá, jen o dva body zpět jsou předposlední Chválkovice. V prvních dvou kolech se přitom konickým
mladíkům podařilo uhrát čtyři body, pak ovšem
hned pětkrát v řadě prohráli a po jedné výhře přišly
další tři porážky. Teprve závěr se s výjimkou debaklu
1:11 ve Velkých Losinách podařil a poslední čtyři
kola přinesla deset bodů.
Jen o bod a místo lépe je na tom Kostelec na Hané.
Tomu se naopak mnohem více vydařila první polovina podzimu. Také u něj platilo čtyři body za dvě
kola, pak přišly dvě porážky, ale následované dvěma
výhrami a jednou remízou. Zbylých osm kol už
moc důvodů k radosti nenabídlo, vlastně jen jednu
výhru a jednu remízu, přičemž závěrečné čtyři souboje skončily bez bodu.

I. třída dorostu:
Protivanov nahoře,
Smržice dole

Krajská dorostenecká soutěž prošla mezi ročníDruhým rokem zápolí ve třetí nejvyšší domácí do- ky dalším zúžením a nyní ji hraje pouze dvanáct
rostenecké soutěži fotbalisté Čechovic. V uplynulé celků. Jsou mezi nimi i dva z Prostějovska, které
sezoně se jim totiž podařilo díky třináctému místu si oproti předešlé sezóně vyměnily pozice. Před

rokem patřil Protivanov do dolní poloviny tabulky
a nakonec obsadil devátou pozici, letos si zatím vede
o poznání lépe a je třetí. Naopak Smržicím se nedaří
navázat na umístění těsně pod stupni vítězů a jsou
aktuálně třetí od konce.
Vedoucí Doloplazy působí neohroženě a stejně
tak je i stabilní druhý flek pro Želatovice, poté už je
to bitva. Třetí Protivanov a šestý Dub dělí jen čtyři
body, ve prospěch aktuálně bronzového družstva
hovoří hlavně nepolapitelná ofenziva. Protivanov
je s až neuvěřitelnými osmasedmdesáti brankami
nejútočněji laděným celkem, nasázel o více než padesát branek více než čtvrtý Brodek u Přerova. Činí
se zejména Ondrej Milar - s devětadvaceti brankami
jasně nejlepší kanonýr soutěže, jenž navíc stále pravidelněji nakukuje i do mužské I.B třídy.
Z výčtu sedmi výher stojí za zmínku především
drtivá zdolání Litovle v poměru 16:0, Slatinic 12:0,
Dubu 12:2, Smržic 11:1 a Náměšti 10:1, naopak
lepší bylo jen vedoucí duo společně s pátým Ústím.
Smržice se během podzimu dočkaly dvou výher,
obě přišly až v samotném závěru. V posledním kole
první poloviny soutěže 3:2 v Lošticích a při druhé
předehrávce 4:3 ve Slatinicích. Ale zpočátku to byly
tři prohry, poté tři remízy a pak další dva bezbodové
výsledky.

Okresní přebor dorostu:
Všichni nahánějí Brodek
O plných šedesát procent se do letošního ročníku
okresního přeboru dorostu podařilo navýšit počet
startujících. Zatímco před rokem jich o titul přeborníka zápolilo jen pět, nyní jich je osm. Tedy stejný
počet jako v žákovských kategoriích.
Největší spokojenost může zatím vládnout
v Brodku u Prostějova. Tamější družstvo vyhrálo
deset zápasů z jedenácti a disponuje aktuálně pětibodovým náskokem. Jediná porážka přišla hned
ve druhém vystoupení doma proti Hané Prostějov
a společně s úvodní výhrou až na penalty proti Nezamyslicím nic nenasvědčovalo tomu, že to bude
až tak úspěšná jízda. Zbývajících sedm podzimních
mačů už ale vyšlo podle představ. Odnesly to zejména Plumlov a Brodek u Konice po výsledcích 8:1
a Pivín po domácí porážce 0:12. Nadvládu také podtrhává nejvíce vstřelených a nejméně obdržených
branek, v obou případech s výrazným náskokem.
O druhou pozici aktuálně svádějí největší boj Nezamyslice s Hanou Prostějov. Oba soupeři mají na
kontě shodně sedm výher a dvě porážky, leč v případě týmu z jihu okresu se v těchto počtech skrývají i
dvě remízy následované neúspěšným penaltovým
rozsřelem. Z minosouboje Haná versus Haná tak
zatím vychází vítězně ta nezamyslická.
Následuje další skupinka bojující o poslední
místo v horní polovině tabulky, Plumlov, Kralice
a Otaslavice dělí tři body, Pivín o další tři zaostává.
A zatím víceméně do počtu je Brodek u Konice,
jemuž se ještě bodovat nepodařilo, o to větší motivaci však může mít do každého jarního kola. Dílčím úspěchem je zatím alespoň dvouciferný počet
vstřelených branek.

Krajský přebor žáků:
Soutěži vládnou Čechovice
Kvarteto Čechovice, Konice, Určice a Němčice
nad Hanou reprezentuje prostějovský region
v celkově šestnáctičlenném krajském přeboru
starších a mladších žáků. Nejlépe z nich si vedou
mladíci Čechovic, kteří ve starší kategorii tabulce vévodí a v mladších jsou jen o skóre třetí. Rozhodující
jsou výsledky těch starších a z tohoto pohledu si velice dobře vedou rovněž v Konici i Určicích, naopak
Němčice trochu zaostávají.
Dvakrát za posledních pět let se stali čechovičtí žáci
krajskými přeborníky, nyní útočí na třetí titul. Za
celou podzimní část ztratili jen pět bodů po remíze
s Konicí a porážce v Černovíru, zbývajících třináct
duelů už skončilo jejich vítězstvím. Předčasnou vánoční nadílku dostaly Šternberk po výsledku 14:0,
Němčice po prohře 11:1 a Nové Sady po debaklu
10:0. A velice dobře jsou na tom i jejich mladší kolegové. Ti zaknihovali dvanáct výher, jednu remízu
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KONEÈNÉ PODZIMNÍ
TABULKY
RELAX CENTRUM
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:

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

TJ Sokol Chomoutov 15
FK Mohelnice
15
TJ Slovan Černovír 15
TJ Sokol Určice
15
FK Nové Sady
15
FK Nemilany
15
TJ Lázně Velké Losiny 15
FK Lipník nad Bečvou 15
FK Šternberk
15
FKM Všechovice
15
TJ FC Kostelec na Hané 15
Sokol Konice
15
SK Chválkovice
15
TJ Sokol Velký Týnec 15

9
9
9
9
9
8
7
6
6
5
4
4
2
2

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

2
4
4
6
6
4
7
7
7
6
8
9
7
12

54:16
48:23
49:27
48:35
40:34
35:32
58:33
39:35
20:22
38:55
35:55
28:59
21:40
25:72

31
29
29
27
27
27
22
20
20
19
15
14
12
7

LION SPORT
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU:

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

TJ Sokol Doloplazy
FC Želatovice
SK Protivanov
FC Brodek u Přerova
TJ Sokol Ústí
TJ Dub nad Moravou
SK Loštice
TJ Sokol Tovačov
SK Náměšť na Hané
TJ Smržice
SK Slatinice
TJ Tatran Litovel

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

10
9
7
7
6
5
5
4
3
2
1
1

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

0
2
3
4
4
3
6
5
7
7
9
10

57:8
33:17
78:19
27:28
36:24
34:22
24:42
38:23
35:47
17:56
19:63
19:68

31
27
22
21
19
18
15
14
10
8
4
3

ÈSOB POJIŠŤOVNA KRAJSKÝ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:

Starší žáci Konice, nahoře zleva Tomáš Trnka, Vojtěch Cetkovský, Radek Švec, Lukáš Ryp, Adam Kubánek, Michal Zapletal, Jakub Křesala, David Lakomý,
Martin Paš. Ddole zleva: Patrik Polhoš, David Janeček, Kryštof Veselý, Josef Čapka, Adam Ošlejšek, Ondřej Janeček, Zdeněk Šmíd, Michal Oščadal. Chybí
Filip Kučera.
Foto: Miloslav Fajstl

a dvě porážky. Nestačili jen na Slavonín a bez ztráty
body vedoucí Kozlovice, s Němčicemi se rozešli po
remíze 1:1. Za celé období nasázeli téměř osmdesát
branek, mimo jiné sedmnáct dostal Šternberk, jedenáct Loštice, osm Lipník nad Bečvou.
Spokojenost vládne i v Konici. Tamější starší žáci
zahájili přípravu na konci července, trénovali poctivě čtyřikrát v týdnu a účast i přes prázdniny byla
velmi dobrá. Přípravu proložily přátelské zápasy
a turnaj v Olešnici u Bouzova. V těchto zápasech
dosáhlo družstvo vyrovnané bilance dvou vítězství, jedné remízy a dvou porážek. „Poté už jsme na
konci srpna vstoupili do sezóny a to rovnou na půdě
jednoho z favoritů soutěže v Jeseníku. Bohužel jsme
utkání prohráli 3:2, i když jsme celý druhý poločas
byli jednoznačně lepším týmem a neproměnili velkou plejádu šanci,“ popisoval kouč Miloslav Fajstl.
Následovalo derby s Čechovicemi a šťastná remíza
2:2, po níž se zrodilo patero výher proti týmům ze
spodku tabulky. „Další ztráta bodů přišla až v Černovíru, kde jsme bohužel měli prořídlou sestavu kvůli
zraněním a nemocem. Po tomto zápase však následovaly bitvy s těžkými týmy Kozlovic a Mohelnice,
které jsme oba vyhráli a předvedli nejlepší výkony
sezóny,“ užíval si konický lodivod. Závěr podzimu
už tak úspěšný nebyl. „Vlivem nemocí a ztráty formy
u opor jsme zbytečně prohráli v Zábřehu a doma
s Určicemi. Po podzimu tedy čtvrté místo, což je
výsledkově velmi pěkné umístění, ale přesto je škoda nepovedeného závěru podzimu, druhé místo za
Čechovicemi bylo reálné,“ bilancoval Fajstl.
V současné době trénují dvakrát týdně na konické
umělce, klasická zimní příprava započne 7. ledna.
A během ní dojde na konfrontaci i s týmy krajského
přeboru Jihomoravského kraje. Na to se velmi těším,
bude to měřítko naší výkonnosti. A na jaře bychom
chtěli současné postavení v tabulce udržet či mírně
vylepšit. Spíše však už budeme hledět k další sezóně,
kdy nám do dorostu odejde silná generace hráčů
a budeme tedy už teď zabudovávat mladší žáky, aby
si zvykali na hru na celé hřiště,“ podotkl trenér konických žáků. Za přístup a snahu pochválil všechny
hráče, ale přesto několik jedinců vypíchl. „Vyzdvihl
bych Martina Paše, druhého nejlepšího střelce soutěže, a dvojici hráčů, která je u nás na střídavý start ze
Hvozdu. A to Vojtěch Cetkovský a Radek Švec. Do
mužstva jsme též úspěšně zabudovali talenty ročníku 2003 Filipa Kučeru, Ondřeje Janečka a Josefa
Čapku,“ potěšilo ho.
Mladší žáci pod vedením trenérské dvojice David
Kvapil - Jaroslav Navrátil se zatím drží na třináctém
místě. „Pro většinu hráčů a hráček byl přechod
z okresního přeboru přípravek do krajského přeboru žáků velmi složitý, ale postupem sezóny se
hra týmu zlepšovala. Týmu chybí kanonýr, ale
pozitivem je, že i proti nejlepším týmům soutěže
se snažili o aktivní fotbal směrem dopředu. Na jaře
je předpoklad, že výsledky budou lepší,“ věří Milo-

slav Fajstl. Týmu se podařilo získat celkem dvanáct
bodů, stalo se tak po výhrách 5:1 nad Němčicemi,
10:1 nad Lošticemi, 7:2 nad Šternberkem a 9:2 nad
Určicemi. To jsou celky z jejich těsného sousedství.
Mezi nejlepšími se zatím pohybují rovněž Určice,
starším žákům patří šestá pozice. A jedná se o velice
našlapanou skupinku od čtvrté po osmou pozici,
jejíž součástí se určičtí fotbalisté stali díky vydařené druhé polovině podzimu. Z posledních devíti
utkání sedm ovládli a jednou remizovali, mimo jiné
zdolali 9:0 Lipník a 5:0 Němčice. Právě tento celek
je zatím předposlední, když v patnácti duelech získal
pouze sedm bodů za výhry 7:0 nad Lipníkem a 5:0
nad Novými Sady, k nimž přidaly ještě remízu 1:1 se
Šternberkem. Bodovat se jim tedy podařilo s dalšími celky posledního kvarteta a na poslední Lipník
nyní mají čtyřbodový náskok. V mladších žácích je
to z pohledu Němčic optimističtější. Čtrnáct bodů
aktuálně stačí na dvanáctou pozici a je to i lepší bilance, než jakou se mohou pochlubit v Konici či
Určicích. Ty jsou zatím po výhře nad Šternberkem
předposlední.

Okresní přebor
starších žáků:
Vládne zatím Jiskra
Pouze osm celků se v létě zapojilo do nejvyšší okresní žákovské soutěže, která se navíc od letoška hraje
kvůli nedostatku dětí v jednotlivých oddílech pouze ve formátu 7+1. Tabulka se víceméně rozdělila
na dvě poloviny a nejlépe jsou na tom zatím žáci
Brodku u Konice, jimž jsou v patách děti Plumlova,
Hvozdu a Pivína. Ve druhé polovině se pak mezi
sebou o pozice perou Nezamyslice, Klenovice, Držovice a Protivanov.
Vedoucí Jiskra padla hned na úvod o prvním zářijovém víkendu po penaltovém rozsřelu na půdě
nezamyslické Hané a po stejné ji potkalo ještě na
konci října v Plumlově, ve zbylých zápasech se už
ale radovali její hráči, byť proti Hvozdu se tak stalo
až na pokutové kopy. Druhý Plumlov se může pochlubit nejlepším útokem s průměr nad čtyři branky v každém utkání, naopak již vzpomínaný Brodek
a společně s ním také Pivín inkasovaly dohromady jen devětkrát, tedy nepatrně nad jednu branku
v každém kole. I proto se při vzájemném souboji
čtvrtého s druhým zrodil trochu překvapivý výsledek, když mladí „Turci“ zdolali doma plumlovské
hráče v poměru 9:0.
Nepodařilo se pouze sehrát utkání mezi Nezamyslicemi a Držovicemi, to přijde na řadu až v jarní
části.

Okresní přebor
mladších žáků:
Suverénní Brodek
Také v případě mladších žáků je na okresní úrovni přesně osm celků. A také zde platí, že lze tabul-

ku rozdělit na dvě čtveřice, byť rozestupy mezi
jednotlivými týmy jsou tu výraznější.
Dokládá to vedoucí duo, které je zatím hodně
suverénní. Brodek u Prostějova zatím neztratil
ani jeden bod, průměrně každý svůj duel ovládl
se skóre 9:1 a nikoho si nepustil blíž než na čtyři
branky. To se podařilo jen Čechovicím a Nezamyslicím, které prohrály 1:5 a 2:6. Výšovice obdržely čtrnáct, Kralice a Pivín jedenáct branek.
Průběžně druhé Mostkovice musely skousnout
prohru 3:10, ale vlastně tak svému soupeři daly
nejvíce gólů ze všech. Zbylých šest duelů už vyznělo v jejich prospěch a také dokázaly nadělovat. Kraličtí mladíci lovili míč ze sítě devětkrát,
jejich kolegové z Výšovic osmkrát. A právě proti
Výšovicím se zatím se zrodil zatím nejdivočejší
výsledek, když hostující Čechovice vyhrály 17:0.
I tak patří celku ze západního okraje Prostějova
třetí pozice, neboť v bitvě o druhý post podlehl
Mostkovicím 2:3.

Krajský přebor přípravek:
Vedle Prostějova
zápolí i Olšany
Hned dvojnásobné zastoupení má Prostějovsko
v tomto ročníku nejvyšší domácí soutěže přípravek, kde se primárně utkávají děti ročníků 2005
a 2006. Do krajského přeboru se totiž vedle stabilního účastníka soutěže 1.SK Prostějov přihlásily
rovněž Olšany u Prostějova. V jejich případě se
jedná o tým tvořený z domácích hráčů, Prostějova
i Čechovic.
Zatím nejlépe ze všech osmi celků je na tom
„eskáčko“. To v devíti kolech hned osmkrát vyhrálo a s téměř čtyři sta padesáti brankami vládne ofenzivním statistikám. Velice dobře si vede
i v defenzivě, v tomto směru je 1.SK druhé jen o tři
trefy za olomouckou Sigmou. Rekordními byly
v tomto směru spíše ragbyové výhry 64:10 nad
1.HFK Olomouc, 71:12 nad Přerovem a 45:18
nad Šumperkem.
Zle si nevedou ani Olšany, jimž patří umístění
uprostřed tabulky. To vše díky čtyřem výhrám
a pěti porážkám, tříbodové zisky se zrodily po výsledcích 9:6 v Přerově a 24:15 doma, 30:14 nad
Holicí, 57:25 nad Uničovem.
Třetí Sigma aktuálně disponuje jedním zápasem
k dobru a v případě výhry nad Uničovem se může
posunout o krok dopředu, i tak to ale na posun
do čela stačit nemůže. A to i díky velice vzácnému
jevu, a sice remíze. Její duel se Šumperkem totiž
skončil nerozhodným výsledkem 18:18.
Na čele střelců je zatím s devětadvaceti trefami Lukáš Fárek, druhý je o pět zápasů zpět Radek Matula z Olšan a minimálně dvacetkrát se trefili i jeho
spoluhráči Martin Škoda s Adamem Šprangrem.
Dvaadvacet zásahů má na svém kontě jako nejlepší prostějovský střelec Michal Burget.
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TJ Sokol Čechovice 15
TJ Slovan Černovír 15
FK Kozlovice
15
Sokol Konice
15
FK Jeseník
15
TJ Sokol Určice
15
FK Mohelnice
15
TJ Sokol Slavonín
15
SK Sulko Zábřeh
15
FK Bohuňovice
15
FC Želatovice
15
SK Loštice
15
FK Šternberk
15
FK Nové Sady
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FK Němčice nad Hanou 15
FK Lipník nad Bečvou 15
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ÈSOB POJIŠŤOVNA KRAJSKÝ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
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FK Kozlovice
15
FK Jeseník
15
TJ Sokol Čechovice 15
FK Mohelnice
15
FK Nové Sady
15
SK Sulko Zábřeh
15
TJ Sokol Slavonín
15
FC Želatovice
15
FK Bohuňovice
15
FK Lipník nad Bečvou 15
TJ Slovan Černovír 15
FK Němčice nad Hanou 15
Sokol Konice
15
SK Loštice
15
TJ Sokol Určice
15
FK Šternberk
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2 91:27
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KRAJSKÝ PØEBOR PØÍPRAVKY:

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

1.SK Prostějov
SK Hranice
SK Sigma Olomouc
FK Šumperk
TJ Sokol Olšany
SK Uničov
1.FC Viktorie Přerov
1.HFK Olomouc
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1 434:182 24
2 342:224 21
1 421:179 19
3 344:259 16
5 222:275 12
6 248:339 6
7 176:443 6
9 142:428 0

OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU:

1.
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6.
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8.

TJ Brodek u Prostějova 11
TJ Haná Nezamyslice 11
TJ Haná Prostějov 11
TJ Sokol Plumlov
11
FC Kralice na Hané 11
TJ Sokol Otaslavice 11
TJ Sokol v Pivíně
11
TJ Brodek u Konice 11
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OKRESNÍ PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
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TJ Brodek u Konice 7
TJ Sokol Plumlov
7
FC Hvozd
7
TJ Sokol v Pivíně
7
TJ Haná Nezamyslice 6
Sokol Klenovice na Hané 7
TJ Sokol Držovice
6
SK Protivanov
7

5
5
4
4
4
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
3
3
2
5
4
6

20:9
29:19
25:21
20:9
13:16
15:24
13:24
12:25

16
14
13
12
9
7
6
4

2K CONSULTUNG OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
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TJ Brodek u Prostějova 7
TJ Sokol Mostkovice 7
TJ Sokol Čechovice 7
SK Lipová
7
TJ Haná Nezamyslice 7
TJ Sokol v Pivíně
7
FC Kralice na Hané 7
FC Výšovice
7
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„PROSTĚJOV MÁ V EVROPĚ DOBRÝ ZVUK!“
Volejbalová cestovatelka Mira Topič prošla před Českem
už deset různých zemí i proto, že ráda poznává nová místa
●● Na zmíněném vrcholném
evropském podniku jste byla
nejvíce bodující chorvatskou
hráčkou. Jak vrcholný turnaj
s odstupem času hodnotíte?
„Z týmového hlediska jsme zůstaly tak nějak na půl cesty. Ve skupině
jsme nejprve podlehly Bělorusku 0:3,
ale pak se nám povedlo zdolat Bulharsko 3:2 a porazit i silné Rusko
3:0, čímž jsme postoupily do
prvního kola play off. Tam
nás sice čekal další špičkový soupeř z Itálie, na kterého jsme však podle mě
při dobrém výkonu měly.
Bohužel tenhle zápas nám
vůbec nevyšel, což je škoda, protože Chorvatsko má
momentálně opravdu dobrý

mančaft a mohly jsme něco většího
dokázat. Po osobní stránce ve mně
mistrovství zanechalo jen příznivé
pocity, neboť se mi většinou skutečně
dařilo. Jak říkám, škoda toho vypadnutí s Italkami.“
●● Jaké jsou vaše úvodní dojmy
z Prostějova?

●● Byla Liga mistryň jedním z důvodů, proč jste do Prostějova zamířila?
„Určitě. Na Champions League jsem
se těšila a pořád těším opravdu strašně moc. Už jsem tuhle nejlepší klubovou soutěž světa v minulosti zkusila za různé celky a myslím, že každá
volejbalistka působící v Evropě po

zase něco jiného a zjistila, jak se žije
v další zemi. S přibývajícím věkem
mě ale čím dál víc zajímá hlavně celková úroveň klubu, do kterého jdu.
Tohle teď vidím jako prioritu a že
díky možnosti působit v Prostějově
poznám i Českou republiku beru
jako příjemný bonus.“

„Důležité je najít v týmu kamarád
ky,
sžít se s místními lidmi i kulturou
a cítit se dobře. A nejpodstatnější
ze všeho je ochutnat dobré jídlo!“
tým, prostě m
mi všichni maximálně vyvstříc V Prostějově mám tedy
cházejí vstříc.
až doteď jen pozitivní dojmy.“
řík na dosud odehra●● Co říkáte
né zápasy
zápasy?
„Dorazila jjsem v pondělí devátého
listopadu a hned druhý den holky
utkán proti Eczacibasi Istanhrály utkání
kter
bul, do kterého
jsem ještě nemohla
zasáhnout kvůli nutnosti adminisd
trativně dotáhnout
můj transfer.
násl
Poté následovaly
souboje s papíslabš soupeři v české lize,
rově slabšími
které jsm
jsme bezpečně zvládly místy
s lepším a místy s horším výkonem. Těž
Těžší bitvy nastaly v uplynulém týd
týdnu. Bohužel v Itálii jsme
nezahr špatně, ale na výhru
sice nezahrály
to nestačilo. S Ostravou jsme naplnily
č
roli favorita české
extraligy. Věřím, že
vydařené due
duely máme před sebou, a to
i na evropské scéně. Ještě není konec...“
p
●● Může podle
vás ještě AGEL
navázat na loňský senzační pozá
stup ze základní
skupiny Ligy
mistryň do play off?
„Všechno je možné... Dobře si pamatuju, co Prostějov před rokem
byl to skutečně úžasné.
dokázal, bylo
Teď je ale tvrdší postupový klíč
jsm v nesmírně náročné
a navíc jsme
kte je po pravdě úplně
skupině, která
šílená. Takž
Takže mluvit o postupu už
by bylo dos
dost troufalé. Lepší je jít
postupnými kroky, myslet vždy na
de během něj naplno
nejbližší den,
makat a v každém dalším utkání
společně od
odvést to nejlepší, co v nás
je. Potom m
můžeme třeba porazit
s
i papírově silnější
mančafty, neboť
také my urč
určitě máme kvalitní tým.
Věřím, že to ukážeme na hřišti.“
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●● Jak se zrodil váš příchod do
Prostějova?
„Pravidelně jsem mluvila se svým
manažerem a jednoho dne mi řekl,
že přišla nabídka od VK AGEL.
Shodli jsme se na tom, že Prostějov
má v Evropě díky mnohaletému
účinkování v Champions League
dobrý zvuk, odevšud jsou na něj příznivé reference a každým rokem má
seriózní cíle. Navíc je zde opravdu
kvalitní tým trénovaný výborným
koučem, proto jsem nabídku bez
nějakého velkého rozmýšlení přijala.
Přesně do takového dobře fungujícího klubu působícího v Lize mistryň
jsem chtěla jít.“ (úsměv)
●● Minulý ročník jste strávila
v Impelu Wroclaw a po tamním
konci jste novou smlouvu až dosud nikde nepodepsala. Byl to
záměr, nebo shoda okolností?
„Po uplynulé sezoně jsem si původně chtěla dát od volejbalu pauzu.
Nakonec jsem ale tohle rozhodnutí
koncem července ještě před Mistrovstvím Evropy změnila a samotný šampionát mě utvrdil v tom, že
na nějaké slušné úrovni ještě můžu
i chci pokračovat. Potom jsem čekala na nabídky a ta prostějovská mě
hodně oslovila.“

„Jen ty nejlepší, všechno je super!
Všichni lidi, se kterými jsem se tady
zatím setkala, byli bezva. A holky
v družstvu jsou úplně vynikající, hned
mě vzaly mezi sebe a samy se od začátku nabízely, že kdybych potřebovala
s něčím pomoct, ať se nebojím říct.
Totéž vedení klubu i celý realizační

hraní v Lize mistryň touží. Já nejsem
žádnou výjimkou.“
●● V jaké jste momentálně
v osobní formě?
„Po evropském šampionátu jsem
nějakou dobu trénovala pouze individuálně kondici bez hraní volejbalu, takže formu nyní postupně nabírám. Hned první střetnutí
s Frýdkem-Místkem mi sice vyšlo
dobře, ale pak ve Šternberku jsem
naopak nepředvedla nic moc, tudíž
na sobě musím každý den pracovat.
Každým zápasem však cítím, že
zlepšení přichází a jdu nahoru.“
●● Česká republika je už jedenáctým státem, v němž během
své kariéry působíte. Proč?
„Je pravda, že strašně ráda cestuju
a poznávám nová místa. (úsměv)
Hlavně jako mladší mě lákalo často
měnit působiště, abych vyzkoušela

●● Kde se vám nejvíc líbilo?
„To je těžké říct. Všude je nějakým způsobem hezky a každá země má určité přednosti, své kouzlo. Krásné je, že pokaždé to
může být něco jiného. Pro mě osobně je
důležitéhlavně najít si v týmu kamarádky,
sžít se s místními lidmi i kulturou a cítit se
v místě mého působení dobře. Nejpodstatnější ze všeho přitom je samozřejmě
ochutnat dobré jídlo!“ (smích)
●● Co očekáváte od prostějovského angažmá?
„Jak už jsem řekla, za rozhodující považuju hrát co nejlepší možný volejbal,
jakého jsme či budeme schopny. Výsledky se pak logicky dostaví. Pochopitelně beru za své základní klubové cíle,
to znamená obhájit vítězství v české lize
i poháru. A věřím, že k tomu přidáme
rovněž něco hezkého v Champions
League. Obecně je vždy důležité herně
prodat maximum, na co kdo má.“

vizitka
MIRA TOPIČ
✓ narodila se 2. června 1983 ve Splitu
✓ je svobodná
✓ hraje na smeči a je národní reprezentantkou
Chorvatska
✓ kariéra: před nedávným příchodem do Prostějova volejbalově prošla oddíly z deseti různých
států (Chorvatsko, USA, Turecko, Řecko, Rumunsko, Itálie, Španělsko,
Německo, Rusko, Polsko), tudíž Česká republika představuje už jedenáctou zemi v její kariéře
✓ největší úspěchy: získala dva tituly v německé lize (2011, 2012) a jeden titul ve španělské lize (2009) i v rumunské lize (2006), k tomu přidala triumfy v německém poháru (2012) a španělském poháru (2009),
na letošním mistrovství Evropy žen byla nejvíce bodující hráčkou chorvatské reprezentace
zajímavost: působila hned ve třech klubech, jež Agelky v minulosti potkaly v Champions League (Eczacibasi Istanbul, CAV Murcia, SC
Schwerin)

15110511097

PROSTĚJOV Slovní spojení
Prostějov, volejbal a Chorvatsko
fanouškům VK AGEL jistě evokuje vynikající univerzálku Sanju
Popovič, která na Hané před pěti
lety jednu sezónu úspěšně působila. Nedávno vedení nejlepšího
tuzemského klubu přivedlo její
neméně známou krajanku, zkušenou smečařku Miru Topič. Po
nečekaném těhotenství Liannes
Simon bylo potřeba doplnit hráčský kádr a dvaatřicetiletá reprezentantka své země je hodně vítanou posilou. Za nový tým už stihla
absolvovat pět extraligových duelů, načež po jednom z nich Večerník kvalitní akvizici ze zahraničí
vyzpovídal. Na žádost o rozhovor
v angličtině přitom usměvavá
Mira reagovala v rodné řeči svého
nového působiště: „Můžeme klidně česky. Ale pomalu, abych všemu rozuměla!“ Výzvu jsme přijali,
pojďme tedy na to...
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ÁDA
DOROSTENCI MAJÍ POHÁR!
Další nohejbalový triumf:

PROSTĚJOV Závěrečným turnajem vyvrcholil předminulou neděli Pohár českého nohejbalového svazu 2015 v kategorii dorostu.
Klání trojic ‚Poslední smeč´ pořádal v hale Sportcentra prostějovský oddíl Sokol I. „Naše trojka
uhrála druhé místo a potvrdila tak
celkové prvenství v celoročním
seriálu,“ usmíval se jeden z trenérů prostějovských nadějí Richard
Beneš, jenž vede tým společně Petrem Matkulčíkem.
Do Prostějova zavítaly nejlepší dorostenecké trojice celkového pořadí, které byly nalosovány do dvou
skupin. Hrálo se každý s každým na
dva vítězné sety. Domácí sestava Jan
Matkulčík, Jakub Ftačník a Marián
Příhoda potvrdila roli favorita a svou
skupinu vyhrála. „Postup z prvního
místa je vždy výhodou,“ nechal se
slyšet Richard Beneš.
Čtvrtfinálovým soupeřem byl prostějovským mladíkům podceňovaný
výběr Zvěrkovic. „Soupeř se ale vypjal k výbornému výkonu. Zvěrko-

vičtí neměli co ztratit, navíc je naši
kluci podcenili,“ popisoval Beneš.
„Byli jsme na pokraji vyřazení, postoupili až díky uhrání posledního
možného míče ve třetím setu,“ oddechl si. V semifinále čekal na jeho
svěřence mnohem silnější protivník,
a to v průběžném pořadí dlouhodobého hodnocení druhé České Budějovice. „Kluci předvedli mnohem
lepší a soustředěnější výkon a postoupili do finále,“ chválil své svěřence trenér Beneš. V rozhodujícím boji
o celkové prvenství se pak Hanákům
postavili vsetínští Valaši. Duel byl
pravým vyvrcholením celého klání,
ve kterém byl šťastnější hostující
Climax. „Oba celky předvedly vynikající dorostenecký nohejbal. Stydět

Celkové poøadí
Poháru ÈNS 2015
1. TJ Sokol I Prostějov
2. Dynamo Č. Budějovice
3. Climax Vsetín
4. Sokol Zbečník

271 bodů
225 bodů
156 bodů
149 bodů

by se za něj nemusely ani mužské
ligové celky,“ neskrýval nadšení lodivod prostějovského Sokola. Vsetín
nakonec vyhrál až posledním míčem
třetího setu - 10:9. Třetí místo vybojovali trochu překvapivě mladíci
Sokola Zbečník, kteří si vyšlápli na
favorizované České Budějovice.
„Druhé místo nám potvrdilo celkové prvenství ve druhé nejvýznamnější dorostenecké soutěži letošního
roku. Zisk Poháru Českého nohejbalového svazu je dalším skvělým
výsledkem dorosteneckého výběru
Sokol I. Kluci tak navázali na úspěchy svých předchůdců a ukázali, že
jsou dobrou zásobárnou pro mužský
výběr,“ zhodnotil letošní účinkování
Richard Beneš.
Poděkování Sokola I za podporu
turnaje ‚Poslední smeč´patří Olomouckému kraji, České obci sokolské, Gale Krasice a dalším menším
dárcům. „Bez jejich pomoci by nebylo možné takové turnaje mládeže
pořádat,“ uzavřel Richard Beneš.
(zv)

sport
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PŘIBYLOVÁ
SE VRÁTILA Z MALAJSIE

JAKO OSMÁ NEJLEPŠÍ

KRASOJEZDKYNĚ SVĚTA!
Teprve osmnáctiletá Adéla Přibylová zajela na hranici
svých možností. „Předvedla výkon, který jsme očekávali.
Jsem hodně spokojená, závodnice, které skončily před
ní, měly své bodové hodnoty mnohem výše,“ prozradila
Eva Přibylová, maminka a trenérka úspěšné závodnice,
která dodala: „Adélka přidává každým rokem deset bodů.
Všechny holky, co dopadly lépe, jsou přece jen starší. Má
šanci se stále zlepšovat.“
Němčickému talentu chybělo k medailovým pozicím více
než čtyřicet bodů. Pokud půjde všechno podle stanoveného
trenérského plánu, mohla by se v horizontu nejbližších tří let
rvát o světové kovy. „Stále přidáváme nové a obtížnější cviky.
Letos nebylo moc času, protože Adélka jezdila v juniorské
PROSTĚJOV Talentovaná krasojezdkyně Adéla Při- i Elite kategorii, takže prakticky pořád závodila,“ konstatovala
bylová z Němčic nad Hanou vyjela na světovém šam- Eva Přibylová.
pionátu kategorie Elite skvělou osmou příčku. Věkem
ještě juniorka získala za svou jízdu 122,55 bodu a v naPoøadí MS 2015 krasojezdkyò:
bité konkurenci se rozhodně neztratila! „Krasojezdci
splnili očekávání. Zvláště výsledek Přibylové je přísli- 1. Mathisová (Rakousko) 172,56 bodů, 2. Frýbortobem do budoucna,“ nechal se slyšet Jindřich Pospíšil, vá (Slovensko) 168,53, 3. Hattemerová (Německo)
165,48, ... 8. Adéla Přibylová (ČR) 122,55.
předseda sálové komise cyklistiky.

TOMIGOVÁ SE VRÁTILA K HOKEJI. Po téměř dvou letech...
PROSTĚJOV Prožila spoustu
radosti v dresu národního týmu, vyzkoušela si americkou
univerzitní soutěž i švédskou ligu, po návratu do Čech přispěla ke dvěma titulům Karviné.
Na počátku roku 2014 však
Nikolu Tomigovou postihlo
vážné zranění ramene a zpátky
do hokejové výstroje se mohla
obléci až nyní, kdy opět v karvinském dresu touží po dalším
titulu. Zejména je ale ráda, že
ještě vůbec může hrát...

Jiří MOŽNÝ
„Je to super, hokej mi už hodně chyběl,
to vlastně hned po měsíci. Rok a osm
měsíců jsem nebyla na ledě a myslím si,
že sport obecně teď beru trochu jinak.
Jsem strašně ráda, že mohu trénovat
a být s naší partou, není to jen o hokeji.
Jsme spolu již tři čtyři roky a jsou pro
mě druhou rodinou. Kdybych musela
přestat, tak by mě to mrzelo,“ usmívala

Poslední velkou hokejovou radost prožila Nikola Tomigová na jaře loňského roku, kdy přispěla ke karvinské obhajově domácího titulu.
Foto: internet

se ve zpovědi pro Večerník čtyřiadvacetiletá útočnice Nikola Tomigová krátce
poté, co prožila comeback do nejvyšší
domácí hokejové soutěže. Na úvod z
toho sice byly dvě porážky od největšího konkurenta v podobě pražské Slavie, to nejpodstatnější ale je, že rameno
drží. „Dva zápasy dva dny po sobě pro
mě byly takovou malou zkouškou.
Doufám, že už jsem si to vše vybrala

a je konec se všemi zraněními,“ přeje si.
Nejprve byla Tomigová u těsné prohry
1:2, poté už hostující hráčky vyhrály
výraznějším poměrem 1:4, když ale
v polovině utkání poslala Karvinou do
vedení právě Tomigová. „Jsem spokojená, že jsem se nezranila, ale byl to křest
ohněm, protože jsem moc netrénovala,
pouze jednou dvakrát týdně. Byla to
docela makačka, ale druhý zápas už byl

lepší, trochu jsem si zvykla. To nám sice
odešly dvě holky a mělo to být pro nás
těžší, ale více jsem si zahrála a udržela se
na puku,“ popisovala. Stejně tak ale přiznala, že tak dlouhá pauza přece jen znát
byla a adaptace zpět na hru chvíli trvala.
„Už po třetím střídání jsem si říkala, ať je
konec třetiny, zpočátku jsem vůbec nemohla. (smích) Celkově je sezóna pro
nás jako Karvinou taková bojová. Ne-

hrajeme základní část, ale jen osm zápasů za sezónu, některé z nás by tak měly
dostat výjimku a hrát s klukama, jenže
se to stále řeší a protahuje,“ upozornila
Nikola Tomigová na složitosti.
A právě jednu z celkem tří výjimek by
měla dostat právě prostějovská rodačka.
Zatím však extraligu staršího dorostu
hrát nemůže. „Doufám, že se tam prosadíme. Kluků je letos celkem dost,
ale věřím, že na to máme. Bohužel se
všechno stále vleče, očekávaly jsme, že
už před několika týdny by to mohlo být
vyřešené. Snad se tak stane to nejdřív,“
hledí s optimismem do následujících
dnů. Nyní tak platí, že si vítězka mistrovství světa druhé divize z roku 2011
i první divize z roku 2012 užívá každého tréninku a zápasu, do něhož může
zasáhnout. „Nikdy nevím, kdy může
být poslední... Dříve jsem všechno více
prožívala, nyní beru řadu věcí s nadhledem. Třeba za rok dokončím studium
a budu pracovat, takže už nebudu moci
ani trénovat. Snažím si uvědomit si, jaké
mám štěstí, že mohu hrát a být s tak
skvělým kolektivem. Jako tým bychom

chtěli zabojovat o mistra, ale individuální ambice už asi žádné nemám,“ netají
Tomigová.
Během svého pauzírování mohla mimo
jiné pozorovat, jak se český ženský hokej
mění. „Spousta šikovných holek odešla
pryč a prosazují se v zahraničí, v tomto
je to pro ligu horší, ale ženský hokej
v Česku i díky tomu roste. Karviná a Slavia jsou stále dlouhodobě dva nejlepší
týmy v republice a dál je to trochu slabší.
U Slavie mě překvapilo, jak moc jsou
tamější patnáctileté holky šikovné, jde
to hodně nahoru,“ povšimla si odchovankyně místního klubu. K domácímu
titulu tedy povede cesta právě přes zdolání Slavie. „My jako Karviná hrajeme
stále spolu, bez výraznějších obměn
možná i šest sedm let a tak by to mělo
být. Ale Slavia je poskládaná z celé republiky, snad jen dvě hráčky jsou jejich.
Mají holky z Čech i z Moravy, trošku mi
to přijde nefér, že nemají vlastní holky
a jen si je postahují odjinud. Takový tým
jako my nemají, a když budeme v plné
síle, tak je můžeme porazit,“ nevzdává se
Nikola Tomigová.

SPORTOVNÍ KOMISE MĚSTA PROSTĚJOVA Wrestleři zabodovali na Vysočině
SPUSTILA NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY.

URČITĚ STOJÍ ZA PROHLÉDNUTÍ...

PROSTĚJOV Poněkud vzrušenější atmosféra
panovala poslední dobou okolo Sportovní komise města Prostějova v souvislosti s veřejně
oznámeným odstoupením jejího předsedy
Pavla Smetany z funkce. Toto rozhodnutí však
Rada města nepřijala, Smetana dál zůstává
v čele komise a do popředí tak právem může
vystoupit aktivita jejích členů za poslední období.
Aktuálně se k organizaci ankety Sportovec města
Prostějova, vytvoření Síně slávy prostějovského
sportu, rozdělování dotací a pořádání různých závodů i akcí přidal jeden sympatický počin směřující k elektronické prezentaci komise. Má podobu
nově vytvořených internetových stránek, jež můžete už dnes navštívit na adrese www.skmpv.cz.
Co všechno na těchto webovkách najdete?
Nejen veškeré základní informace obvyklé na
podobných stránkách, ale navíc také řadu nadstandardních sekcí. Například katalog sportů
informačně mapující zatím čtrnáct odvětví půso-

bících v Prostějově, jejichž počet se bude nadále
zvyšovat, aby za čas odpovídal v ideálním případě
skutečnosti. Najdete zde rovněž kompletní výsledky ankety Sportovec města Prostějova z její
dosavadní historie či všechny osobnosti uvedené
do Síně slávy prostějovského sportu, chybět samozřejmě nesmí aktuální informace nebo fotogalerie s množstvím zajímavých snímků. A kdo se
chce pobavit, může průběžně hlasovat v anketě,
momentálně na téma Kdo je nejlepším českým
tenistou v historii?
„Snažíme se být aktivní, dělat toho v rámci možností co nejvíce a přitom držet krok s moderní dobou, čehož jsou nové internetové stránky součástí. Největší zásluhu na jejich vzniku, zprovoznění
i výsledné podobě mají členové komise Jan Zatloukal a Miloš Sklenka, kterým chci i touto cestou poděkovat. Věřím, že lidem se naše webovky
budou líbit a najdou na nich mnoho užitečného,“
uvedl místopředseda Sportovní komise města
Prostějova Jiří Kremla.
(son)

Více informací k činnosti hledejte v příštím čísle PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který se stal exkluzivním mediálním partnerem Sportovní komise města Prostějova. Prozradíme vám také jednu horkou novinku, do níž se můžete zapojit i vy!

JIHLAVAOpředposlednílistopadové sobotě se uskutečnila Velká cena
Jihlavy přípravek a žáků v zápase
řecko-římském. Mezi téměř dvěma
stovkami sportovců ze všech koutů
České a Slovenské republiky se klání
zúčastnila také šestice čechovických
borců. A odměnou za snahu jim bylo
hned pět cenných kovů – jedno zlato
a čtyři stříbra.
„Již od začátku bylo jasné, že si kluci budou muset pořádně máknout, pokud
budou chtít pomýšlet na stupně vítězů,
a pěti se to nakonec podařilo,“ uvědomoval si úroveň akce předseda Wrestlingu Čechovice Vojtěch Szilva.
Nejvíce se zadařilo Matěji Vrbovi, ten
v přípravce „A“ do padesáti kilogramů

vystoupal na stupeň nejvyšší a získal
jediné zlato. „Jen těsně pod vrcholem,
ale stejně na krásném druhém místě
skončili Jakub Vrba v přípravce ‚C‘ do
čtyřiadvaceti kilogramů, Šimon Polena
v přípravce ‚B‘ do třiatřiceti kilogramů
a mezi žáky Alois Kejík ve váze do
osmačtyřiceti kilogramů a Vsevolod
Sakal v hmotnosti do dvaašedesáti kilogramů,“ vyjmenoval další medailisty.
No a poslední do party Blue James-Forrest obsadil v přípravce „A“ do sedmatřiceti kilogramů šesté místo. „Poslední
výjezd sezóny dopadl úspěšně, ale
v tréninku povolit nemůžeme, protože
nás už nyní čeká domácí turnaj Františka Nesvadbíka,“ těší se Szilva na úspěšné
uzavření sezóny.
(jim)

V Čechovicích se bude zápasit

ČECHOVICE Druhou desítku ročníků otevře v sobotu ráno zápasnický
turnaj Františka Nesvadbíka. Do čechovické sokolovny se sjede na osmdesát sportovců z České republiky
i Slovenska a mezi startujícími bude
i početná ekipa členů pořádajícího
oddílu.
„Začínáme v jedenáct hodin a měla by
přijet družstva z Krnova, Olomouce,
Hodonína, Nového Jičína, Vítkovic, ale
i Komárna, Šamorína, Trenčína. Pouze
z Čech asi bude účast slabší, souběžně

se totiž koná turnaj v Březové kousek
od Karlových Varů,“ nastínil předseda
Wrestlingu Čechovice Vojtěch Szilva.
On sám hodlá do klání žáků i přípravek,
tedy turnaje určeného pro děti ročníků
2001 a 2002, 2004 a mladší postavit
přibližně patnáct až dvacet mládežníků.
„Chceme postavit i ty nejmenší a věřím, že se nám podaří udržet výkonnost
a něco vyhrajeme. Třeba dvojice Kejík
- Sakal je nyní na mezinárodním turnaji
v ukrajinském Berehovu,“ upozornil Szilva.
(jim)
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basketbal

VELKÝ ŠLÁGR JE TADY! PŘIJEDE VEDOUCÍ DĚČÍN

OREL
PODLE

Čtvrteční souboj by si neměl nechat ujít žádný fanoušek

VEČERNÍKU

DAVID ŠTEFFEL
Ze tří klasických pivotů
pi
strávil na palubovce nejvíce času
tentokrát David ŠŠteffel, který na ústecké hráče platil
okamžicích přidal i úspěšsvojí výškou a v potřebných
po
né zakončení. Při střelbě trestných hodů byl neomylný.
proměnil pět z devíti pokusů a přidal šest doZ pole proměn
skočených
skočen míčů. Navíc na sebe uměl navázat obránce soupeře a tím usnadnil práci
spoluhráčům,
kteří se i s jeho pomocí
spo
dostávali
k otevřeným střelám. Kvalitní
do
výkon vyšperkoval jednou pohotovou
vý
aasistencí a snahu pod košem Severočechů dokumentují tři získané fauly.

OKÉNKO ŠÉFA

aneb pohledem generálního manažera
„Čekají nás dva náročné a přitom atraktivní zápasy. Přivítáme stříbrné
medailisty z minulé sezóny z Děčína a následně Pardubice, které před
začátkem ročníku vyhlásily útok na finále. V tomto dresu navíc hraje několik našich bývalých hráčů. Z mého pohledu není náhoda, že oba zápasy
v přímém přenosu přenáší televize. Půjde o kvalitní duely. Vnímám to
jako potvrzení skutečnosti, že i po další obměně kádru nás basketbaloví
odborníci a veřejnost i nadále považují za špičkový domácí klub. V posledních týdnech se nám daří to výsledkově opakovaně potvrzovat a věřím, že v tom bude tým pokračovat i v následujících zápasech. Přál bych
si, abychom využili domácí palubovku a po příštích dvou utkáních měli
na svém kontě sérii deseti výher v řadě!“ (úsměv) Petr FRIDRICH,
generální manažer Ariete Prostějov

PROSTĚJOV Využít pohodlí domácí palubovky a prodloužit vítěznou sérii se
budou snažit prostějovští basketbalisté
také v patnáctém kole nejvyšší soutěže
Kooperativa NBL. V cestě jim ale v tomto
případě bude stát nesmírně těžký protivník. Na Hanou totiž dorazí úřadující
vicemistr a aktuální lídr tabulky z Děčína.
Utkání se hraje díky televiznímu přenosu
ve čtvrtek 3. prosince až ve 20:00 hodin.
původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Oba týmy mají za sebou úspěšnou sérii. Jde
o tradiční rivaly a předpokládám, že půjde o kvalitní zápas. Děčín má výbornou formu, což dokazují jeho výsledky. Navíc se v průběhu sezóny
posílil o Pomikálka. Česká nás velká prověrka,“
uvědomuje si Zbyněk Choleva, trenér basketbalistů Prostějova.
Po slabším začátku se Orli dostali do provozní

teploty a potvrzují, že patří mezi elitní české
týmy. Z poslední příčky se dostali až na medailové pozice, které se budou snažit udržet také
v následujících zápasech. Vysokou výkonnost
se chystají ukázat také proti Válečníkům. „Hrajeme doma a na vlastní palubovce se cítíme dobře.
Věřím, že nás podpoří fanoušci. Zápas je sice
v televizi, ale v reálu určitě hráči nabídnou lepší
zážitek. Doufám, že se na konci budeme radovat,“
přeje si Choleva.
Netradiční začátek duelu se podepíše také pod
upravenou přípravu. Ráno budou mít Orli střelecký trénink, pak už budou čekat na začátek
atraktivního basketbalového představení. „Bude
to trošku nezvyklé. Vlastně celý den budeme
čekat na začátek zápasu, navíc hodně důležitého.
Pro někoho to nemusí být příjemné...,“ poznamenal kouč Ariete. „Na druhou stranu je lepší čekat
doma, než cestovat celý den autobusem jako soupeř. Rozhodně se na Děčín připravíme co nejlépe.
Chceme se předvést v tom nejlepším světle. Po
předcházejících zápasech máme docela dost sebevědomí a to se snad na palubovce také ukáže,“
dodal Choleva.

Prostějovští převyšovali svého soupeře z Ústí nad
Labem tak suverénně, jako Jan Tomanec při tomto
zakončení.
Foto: Josef Popelka

Vstup do pohárové soutěže byl ve znamení exhibice

RYCHLÝ
VEČERNÍK BC OL
Švrdlík návrat
na Hanou stihne
Prostějov, Pardubice (lv) - Bývalý prostějovský pivot Kamil Švrdlík, který od začátku sezóny reprezentuje Pardubice, stihne návrat na
Hanou v rámci 16. kola Kooperativa NBL. Opora Východočechů byl
potrestán stopkou na dva zápasy
za diskvalifikační faul na Petra Šafarčíka z posledních vteřin utkání
třináctého dějství proti USK Praha. Švrdlík chyběl v zápase v Ostravě a mimo střídačku bude také
zítra, kdy jeho tým přivítá Ústí nad
Labem. Po tomto střetnutí mu ale
trest končí a do Prostějova dorazí.
„Rád bych se upřímně omluvil za
svůj zákrok v závěru utkání. Jednalo se o faul z frustrace, v žádném
případě se nejednalo o útok na
hráče USK, kterému se touto cestou omlouvám. Celá situace mne
velice mrzí,“ vyjádřil se krátce po
utkání Švrdlík.

Muži „B“
v derby úspìšní
Prostějov (pk) - Dvě hanácká derby odehrála v uplynulých dnech
rezerva prostějovského basketbalového klubu. A obě zvládla na
jedničku, když se radovala z výhry
jak v Olomouci, tak i v Přerově.
„Béčko“ prostějovských Orlů po
osmi kolech zůstává s bilancí sedmi
výher a jediné porážky společně
s Uherským Brodem na čele oblastního přeboru.
SK UP SBC Olomouc - Orli Prostějov „B“ 62:90 (19:14 28:40
41:76).
Body a sestava Prostějova: Nedvěd 22, Nenál 15, Petržela 12, Pivoda 10, Svoboda 10, Popelka 8,
Běhal 7, Švécar 4, Volčko 2, Blaha
0, Fiala 0, Francírek 0.
Sokol Přerov - Orli Prostějov
„B“ 58:80 (6:19 22:51 44:66)
Body a sestava Prostějova: Nedvěd 22, Svoboda 12, Volčko 12,
Popelka 9, Švécar 7, Petržela 6,
Žemlička 6, Běhal 4, Nenál 2, Blaha
0, Fiala 0, Novotný 0.

najdete nás na

www.vecernikpv.cz
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OLOMOUC Zcela bez problémů
postoupili do dalšího kola Českého poháru basketbalisté Prostějova. Premiérově se v novém ročníku druhé nejvýznamnější soutěže
představili v rámci čtvrtého kola
v Olomouci. Domácí se sice v první lize pohybují v popředí tabulky,
na soupeře z Kooperativa NBL ale
jednoznačně nestačili. Orli vyhráli rozdílem několika tříd 118:44
a úspěšně tak vykročili za pohárovou obhajobou.

Basketbalisté Ariete na své slabší soupeře nastoupili od úvodních minut
a začali přesně pálit za tři body. Olomoučané se snažili držet s protivníkem
krok a minutu a půl před koncem první čtvrtiny ztráceli pouze čtyři body.
V závěru úvodní desetiminutovky se
už ale začal projevovat výkonnostní
rozdíl mezi oběma týmy. Po první
čtvrtině Prostějov vedl 25:16 a měl vývoj zcela pod kontrolou.
Domácímu týmu Vlada Paunoviče
chyběla řada hráčů a zúženému kádru Olomouce s přibývajícími minutami začala docházet energie. Přesto
veškerou snahu rozdíl ve skóre neustále narůstal. Poločasová přestávka
zastihla soupeře ve chvíli, kdy klub

z elitní soutěže měl už komfortní
náskok - 28:52.
Ani pauza nápor Orlů nezastavila.
Basketbalisté Olomouce sice předvedli několik povedených akcí, na
tempo protivníka ovšem nestačili.
Hosté přidávali koš za košem a potvrzovali zlepšenou formu z posledních
týdnů. Během třetí desetiminutovky
dali třicet devět bodů a propracovali
se k průběžnému výsledku 36:91.
Závěrečná pasáž střetnutí byla ve
znamení exhibice Ariete. V pohodovém tempu překonali v Čajkaréně
stobodovou hranici a nakonec prvoligového protivníka porazili rozdílem
čtyřiasedmdesáti bodů.
(lv)

CO ZAZNĚLO

NA
A TISKOV
TISKOVCE...
VCE...

Vlado PAUNOVIČ – Basketbal Olomouc:
„Místo tréninku jsme tentokrát měli zápas s hodně kvalitním soupeřem. A pro
Prostějov to byl střelecký trénink, dali si hodně trojek... Jen mě mrzí, že bodový
rozdíl byl tak velký. Chybělo nám hodně hráčů, hráli jsme v sedmi lidech. Ale
i kdybychom byli kompletní, tak bychom s největší pravděpodobností prohráli. Prostějov měl pěkné útoky, nám se několik akcí také povedlo. Diváky nemuselo mrzet, že na zápas dorazili.“
Zbyněk CHOLEVA – Ariete Prostějov:
„Byl to pro nás ostrý zápas, intenzita tam byla. Všichni si zahráli, vystřídali
jsme tři obrany. Na začátku nám vyšlo všechno, na co jsme sáhli. Potom to
bylo horší a během zápasu jsme se zase dokázali zvednout. Olomouc se snažila, ale tentokrát na nás její hráči nemohli, dařila se nám střelba a my jsme
tým střelců. Hned na začátku jsme dali několik trojek, začali si věřit a to bylo
na hře vidět.“

Pandy nestačily na domácí jízdu ani s Abercrombiem
AR PV
S ÚNL
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PROSTĚJOV Svoji bodovou
bilanci v probíhajícím ročníku
Kooperativa NBL zaokrouhlili
basketbalisté Ariete Prostějov na
rovný jeden tisíc bodů! Pomohlo
jim k tomu vítězství nad Ústím
nad Labem v poměru 83:53. Orli
po osmé výhře v řadě jsou v tabulce nejvyšší soutěže společně
s Opavou už na děleném druhém
místě s kvalitní procentuální
úspěšností necelých sedmdesát
procent.

Domácímu týmu vyšel vstup do
sobotního utkání a rychle vedli po
koších Tomance a Palyzy. Ústecké
Pandy sice dokázaly srovnat krok,
Orlům ale patřily následující minuty a během nich získali nadějný
náskok. Poslední čtyři minuty zahajovací desetiminutovky vyhráli 7:0
a odskočili soupeři na 19:12.
Zkraje druhé čtvrtiny domácí sestava připomenula, že Prostějov
je týmem střelců. Přesné trojkové
pokusy zaznamenali Dokoupil,
Peterka a Slezák. Hanáci tak tvrdě potrestali pět ústeckých ztrát
v rychlém sledu a po koši Šteffela
dokonce vedli o dvacet bodů. Sluneta se v závěru poločasu na chviličku

probrala, přesto po dvaceti minutách
vedlo domácí Ariete vysoko 48:19.
Vysoké vedení si Hanáci bez problémů
drželi také po změně stran. V průběhu
třetí části Tomanec zvýšil dokonce na
rozdíl sedmadvaceti bodů. Ústí přesto
dokázalo zabojovat a opíralo se hlavně
o body Abercrombieho. Severočechům se dokonce podařilo vyhrát třetí
periodu 16:15, o výsledku ale bylo i tak
dávno rozhodnuto.
V závěrečné pasáži se pouze dohrávalo, přesto Orli dokázali střelecky
zabrat a přidali dalších dvacet bodů.
Proto také slavili vysoké vítězství, ke
kterému dokázali hráči Ariete přispět i kvalitním výkonem pod vlastním košem.
(lv)

CO ZAZNĚLO NA TISKOVC
TISKOVCE...
CE...
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Musím pogratulovat našim hráčům k tomu, v jakém stylu utkání zvládli.
Myslím, že nám k tomu Ústí napomohlo. Druhá čtvrtina ukázala směr utkání, pak už se jen dohrávalo. Je fakt, že střelba Ústí moc nešla, hráči netrefili jedinou trojku v prvním poločase. Jsem rád, že jsme minuty rozložili na
všechny hráče. Čeká nás náročný program a je jedině dobře, když základní
rotace nemusí odehrát celý zápas.“
Martin STAVĚL - Sluneta Ústí nad Labem:
„Prostějov nás přeběhl jak zamrzlý rybník... Ve druhé čtvrtině i v celém prvním poločase jsme byli v roli statistů, před třetí čtvrtinou proto v šatně proběhla velká bouřka. Jediné pozitivum vidím v tom, že jsme odehráli docela dobrý
druhý poločas, ale pokud v půlce prohráváte téměř o třicet bodů, tak nemůžete pomýšlet na vítězství. Celkově byl náš výkon tristní a to ve všech směrech.“

Orly táhnou za úspěchy dva vyrovnaní rozehrávači Šťastná ruka při výběru

PROSTĚJOV Na kvalitní výkony
obou rozehrávačů se v dosavadním průběhu ligového ročníku
může spolehnout prostějovský
basketbalový trenér Zbyněk Choleva. Kapitán Roman Marko
i Radovan Kouřil si praktiky rovnoměrně dělí minuty na palubovce. Zkušenější Marko má průměr
jednadvaceti odehraných minut
na zápas, Kouřil necelých dvacet.
I to ukazuje na vyrovnanost obou
hráčů na klíčovém postu.
„Roman i Radovan hrají dobře, proto se můžou takto střídat. Můžeme
díky tomu dostatečně rozložit síly
v průběhu zápasu. To je pro každého trenéra příjemný bonus,“ uznává

kvalitu svých rozehrávačů Choleva.
Vyrovnanost zástupců prostějovského klubu je patrná také při pohledu
na statistiky asistencí. Oba hráči
mají v průměru přes čtyři přihrávky
na zápas a to rozhodně není špatné
číslo. „Navíc je to lepší, než kdyby jeden měl třeba devět asistencí a druhý
pouze jednu. Takhle je to rozhodně
příjemnější, i když bychom součtem
dospěli ke stejnému výsledku,“ pousmál se kouč Ariete.
Dalším plusem je herní odlišnost
obou zástupců prostějovského
elitního basketbalu. Roman Marko je těžší rozehrávač, který umí využít svoji sílu a prosazuje se velkou
zarputilostí a bojovností. Radovan

Kouřil se zase více mazlí s míčem
a čeká na vhodný okamžik pro přesný pas, navíc platí na soupeře svojí
rychlostí. „V tom se vhodně doplňují. Máme možnost měnit herní
rytmus v průběhu utkání a reagovat
na dění na palubovce. Můžeme hru
zrychlit, nebo naopak uklidnit a to se
také někdy hodí,“ uvažuje Choleva.
Při zakončení se zatím více prosazuje zkušenější Marko. Také patří mezi
obávané střelce z dálky, umí ale také
nebojácně najet pod koš. Choleva
doufá, že také v tomto ohledu se hráči časem srovnají. „Radovan střílet
umí, jen se zatím příliš netlačí do zakončení. Ale to přijde,“ míní trenér
Orlů.
(lv)

OSTRAVA, PROSTĚJOV Případ
ostravského Dwana Caldwella opět
ukazuje, že najít americkou posilu
pro domácí basketbalový klub není
žádná legrace. Jeden z adeptů na tahouna Nové huti se v kádru neprosadil a vedení s ním řeší ukončení
smlouvy. Náhradu navíc v rozehrané sezóně hledat nebude.
Problémy s Američany, kteří na palubovce nebyli schopni splnit představy klubových manažerů a trenérů řešili také v Ústí
nad Labem. O to víc může prostějovské
vedení těšit, že se při hledání zámořské
posily trefilo, i když Bretta Roseboroa
objevilo ve druhé finské lize.
„Shánění zahraniční a především zámořské posily není úplně jednoduché.

Někdy se jedná o velké individualisty a
takový hráč vám může klidně rozložit
celý tým. Snažíme se, aby každý nový
hráč byl přínosem na hřišti a přitom
zapadl do kabiny. V případě Bretta se to
podařilo. Potřeboval chvilku na aklimatizaci, ale už si na český basketbal zvyká
a odvání dobrou práci,“ poznamenal
generální manažer Ariete Prostějov Petr
Fridrich. „V minulých letech jsme se snažili jít výhradně česko-slovenskou cestou
a měli v sestavě pouze tyto hráče. V tom
se ale nedalo pokračovat, protože na trhu
je dlouhodobě nedostatek kvalitních
tuzemských pivotů. Museli jsme hledat
jinde, ale naštěstí jsme měli dobrou ruku
při výběru,“ dodal prostějovský manažer.
(lv)
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Prostějov na Ivančice nestačil Kostelec v Napajedlech nezachytil úvod
20
30

PROSTĚJOV První čtyři domácí zápasy této druholigové sezóny
zvládli prostějovští házenkáři na
jedničku, leč na popáté už to nevyšlo. Uplynulou sobotu odpoledne
zavítaly na Hanou Ivančice, které
dosud ukořistily venku pouze jeden bod, a od úvodních minut si
šly jasně pro dva body. Domácí
tým nepustily ani jednou do vedení
a dokonce během zápasů nebyl vůbec vyrovnaný stav. Jejich náskok
nakonec dosáhl až dvouciferného
rozměru.
Sokolu II se nepodařilo chytit začátek. Po třech přesných trefách Lukáše
Missbacha, mimochodem s devíti zásahy nejlepšího střelce utkání, a jedné
brance Marka Kališe to již v sedmé
minutě bylo 0:4. Domácím se pak sice
díky Jurečkovi podařilo lehce zkorigovat na 2:4, hosté si ale vedení bezpečně
udržovali a opět odskočili. Ve třinácté
minutě tak platil stav 2:6, o dvě minuty
později už 3:8.
Poté hosté nabídli několika nepřesnými zakončeními z křídla možnost
dotáhnout se, ale prostějovský útok
se hodně trápil. Bylo to příliš statické,
kombinací se nedařilo dosáhnout výhodných pozic a také nebezpečných
střel bylo poskrovnu. Výsledkem tak

FOTOGALERIE
a VIDEO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Kvůli červené kartě nedohráli duel proti Ivančicím hned dva hráči Prostějova.
Jako první musel ze hry ještě v první půli Kristián Bokůvka.
Foto: Jiří Možný

„Tresty pramenily z toho, že obrana
byla z naší strany nedůsledná, byli
jsme špatně posunutí a zákroky pak
byly špatně načasované a o chviličku
později, než měly nastat, takže už to
nebylo tělo na tělo,“ odpozoroval.
Je pravdou, že zápas se příliš nepovedl ani dvojici rozhodčích, kteří se
nevyvarovali několika diskutabilních verdiktů, které pak následně
kompenzovali. Ta hlavní příčina
porážky ale vězela v chabé hře dopředu a po změně stran i příliš průchozí obraně. Před hosty se často
otvírala dálnice a chybělo jen osadit směrové tabulce, kudy nejblíž
k prostějovské bráně. Hráči Ivančic
se tak s velkou pravidelností dostávali až před brankáře Hrubého
s Nesvadbou. Ti se sice snažili, seč
mohli, ale pokusům z jasných pozic
nelze čelit s velkou úspěšností, tudíž skóre zběsile narůstalo.

Alespoň poslední slovo si vzal prostějovský házenkář a jmenovitě Lukáš
Münster. Svým pokusem v posledních
sekundách snížil trochu se štěstím na
20:30. Neopakovala se tak zatím nejtěžší porážka Sokola II v této sezóně,
v Bohunicích nasázeli domácí o jedenáct branek víc.
„Ivančice nás ničím vyloženě nezaskočily, spíše my jsme nesplnili to, co jsme
si řekli a co jsme chtěli. Oni hráli to, co
jsem klukům říkal před zápasem. Upozorňoval jsem je na tvrdou obranu
a záběhy, hráli to tak celý zápas,“ neskrýval Ordelt roztrpčení.
Spravit chuť si budou moci jeho svěřenci hned o tomto víkendu, to se
opět představí na vlastní palubovce.
Přivítají velice se trápící Napajedla
a hrát se bude netradičně až v neděli
od 17:00 hodin. Oba týmy se potkaly již v Českém poháru, kdy slavil
(jim)
Prostějov.

Anatolyi Vasyliev: „Ve druhé půli to byl naprostý propadák..“
PROSTĚJOV Rodinné důvody, zdravotní patálie a také pra- „Samozřejmě je škoda, když dostal dvě ‚dvojky‘. Rozhodčí byli
covní povinnosti zabránily tomu, aby Anatolyi Vasyliev (na nějaký hráč dostane červenou kar- dneska ppřísnější, jejich rozhodnutí je
koneč a nemůžeme ho změnit.“
snímku) stihl odehrát více zápasů v prostějovském dresu. tu, nicméně nerozebíráme to na ale konečné
a
zápas
pro
••
Některé verdikty byly ale
Něk
lavičce
Zpět na palubovku se vrátil až v sobotu večer proti Ivančicím
mančaftu
sporné,
jak se s tímto srovnává
zbytek
a vítězný comeback to nebyl. Domácím se toho za celých
pokračuje. Vyhe- přímo na hřišti?
šedesát minut příliš nepovedlo a proti jihomoravskému týmu
cované to ale bylo, „Může se nám to líbit a také nemutahali od úvodní minuty za kratší konec. Není tak divu, že to po
hned v pěti minu- sí, jsme ale pouze hráči a musíme
zápase příliš veselé povídání pro Večerník nebylo...
h
a přijmout to. Možná
tách jsme měli už sklopit hlavu
pro Večerník

JIŘÍ
MOŽNÝ
•• Je z toho nakonec desetigólová
porážka, co způsobilo tak krutý
výsledek?
„Docela dost jsme se trápili v útoku.
V prvním poločase nebyla špatná
obrana a dostali jsme pouze dvanáct
gólů, sami jsme jich ale dali pouze
osm. Ve druhé půli to byl naprostý
propadák a inkasovali jsme osmnáct
gólů. Ivančice měly silné hráče, kteří
byli docela pohybliví, a dařilo se
jim prosazovat. I když jsme první
poločas prohráli pouze o čtyři góly
a měli jsme možnost zápas otočit
v náš prospěch, tak se nám to
nepodařilo ani ve druhém poločase.“

•• Zmínil jste
ste defenzivu, co stálo

m zhoršením po
za takovým
n?
změně stran?
„To je vše o načasování
áci týmu
a spolupráci
přímo na hřišti.
rčitých
V
určitých
okamžicích nám
omuchyběla komuomluvit
nikace a domluvit
se třeba, když byl
nějaký vběh z křídla.
Ivančice ji měly lépe
načasovanouu a dokázavný okamžik
ly ve správný
n dál. Vznikla
předat balon
ýhoda, kterou
z toho výhoda,
využívaly, a proskakovaly.“
•• Na obou
bou stranách
měrně dost
bylo poměrně
h, jak to bylo
vyloučených,
psychicky náročné utkání?

určit momentech bylo kontři žluté a já osobně to v určitých
také troverzní a pár okamžiků bychom
jsem
jim moh
mohli vytknout, ale odpískali
to na úro
úrovni. Když jste v zápalu hry,
tak určité situace vnímáte jinak, ale
rozhodčí jsou tam dva a mají lepší
přehled.“
•• Něko
Několik posledních utkání jste
musel vy
vynechat, co stálo za vaší
absencí?
„Mám ro
rodinu a je to trošku komplikované s hlídáním, protože oba
máme sportovní
s
zájmy. K tomu
nás postihla
post
viróza a pak tu byly
i pracovn
pracovní povinnosti, takže shodou
náhod se to natáhlo na čtyři týdny.“
•• A zbytek
zby podzimu byste mohl
stihnout
stihnout?
„Pokud ppříští zápas dostanu nominaci, tak doma proti Napajedlům
samozřej
samozřejmě
nastoupím. Nicméně
je pojedu hrát ven, to je
nevím, jestli
Foto: Jiří Možný
výje na celý den.“
totiž výjezd
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exkluzivní rozhovor
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PROSTĚJOV Bez vyloučeného
Jana Smékala, který pykal za vyloučení ve vítězném derby proti Prostějovu, i bez Pavla Přikryla, jenž byl
s házenkáři Zubří na extraligovém
mači v Lovosicích, odcestovala kostelecká výprava k duelu devátého
kola druhé ligy na půdu Napajedel.
A nebyl to vydařený výjezd, jeden
bod získaný na cizí palubovce se
rozmnožit nepodařilo.
„Bohužel jsme nezachytili drtivý nástup domácích. Z rychlých protiútoků
jsme dostali poměrně laciné branky,
a než jsme se vzpamatovali, tak to bylo
čtyři nula. To už bylo pozdě, de facto soupeř byl na koni a tento náskok
rozhodl utkání,“ přemítal po návratu
z jihovýchodní Moravy kouč Kostelce
Jiří Grepl.
Hned po čtvrthodině hry se rozhodl
pro změnu v bráně, kdy Honzu Mayera, jemuž obrana příliš nepomáhala,
nahradil Pavel Navrátil. „Ani mu se začátek úplně nevydařil, pak se ale chytil
a stahovali jsme až na poločasový stav
dvanáct ku patnácti. To byl přijatelný
stav a věřili jsme v obrat, jenže nám
utekl i začátek druhé půle, domácí se
dostali do vedení o pět branek a už si to
pohlídali,“ popisoval.
Z hlediska postů ho tentokrát příliš nepotěšily krajní spojky, jimž se

nedařilo najít recept na postavenou
obranu a vysoké hráče soupeře.
„Švec s Dostálem se moc neprosazovali, táhl to jen Milan Varhalík,
který odehrál super utkání, jedenáct
branek hovoří za vše. Na body to ale
bylo málo. Jejich obrana byla velice
pohyblivá a dělala nám velké problémy,“ pokrčil rameny.
Na vývoji utkání se rovněž projevila
skutečnost, že se domácím vůbec nepodařil vstup do soutěže a po osmi
kolech měli jen tři body, což stačilo na
předposlední pozici.
„Napajedla potřebovala nutně bodovat, takže nastoupili všichni jejich hráči
hostující v extraligovém Zlíně i jejich
bývalý střelec Vaško. Velké problémy
nám dělali hlavně bratři Kašní, ti byli
neprůstřelní,“ povšiml si Grepl.
Už tak oslabená kostelecká sestava se
navíc musela vypořádat i se ztrátou
Jiřího Vymětala, jenž dostal červenou
za trefení gólmana do hlavy při sedmimetrovém hodu. „Nebylo to tak úplně,
stalo se to v pohybu. Dostali ale příležitost jiní hráči, kteří toho předtím až tolik neodehráli. Celkově byl ale soupeř
lepší, musíme se podívat na své chyby
a pokusit se bodovat v dalších kolech,“
uznal kvalitu soupeře.
Tím nejbližším soupeřem budou
v neděli od 10:30 hodin Hustopeče.
„Zdá se mi, že zatím nemají optimální
formu. V kádru ovšem mají hráče se
zkušenostmi z extraligy, takže bude
nutné postavit kvalitní obranu a dodržovat taktické pokyny,“ má jasno Jiří
Grepl.
(jim)

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

www.facebook.com/vecernikpv

Kmenoví boxeři Prostějova...
>>> dokončení ze strany 29
V semifinále čekala na prostějovského zástupce těžší překážka. A sice
reprezentant Zdeněk Chládek. „Oba
se velice dobře znají. První kolo bylo
vyrovnané, druhé pro sebe díky závěru
získal Zdeněk, třetí získal jasně Mirek,
když Chládek úplně odpadl. Ani tak to
nestačilo. Mirek zaboxoval perfektně
a prohrál na body, mělo to ale skončit
opačně, stejně jako finále,“ nebyl Novotný z verdiktu arbitrů nijak nadšen.
Třetí kmenový zástupce oddílu Tomáš Ivachov skončil v těžké váze
hned po prvním souboji a na stupně
vítězů nedosáhl. „Los mu přisoudil
favorizovaného Vasila Ducára, který
to nakonec celé vyhrál. Minule to
skončilo technickým k.o. v prvním
kole, teď Tomáš vydržel celý zápas,
měl ale ze soupeře velký respekt.
V prvním kole to byla taková remíza,

druhé nervozitou prohrál a ve třetím
už byla znát únava. Je to o zkušenostech i psychice, ukázal ale, že schopnosti má,“ přemítal někdejší vládce
této hmotnostní kategorie.
Z dalších boxerů na Hané dobře
známých došli Jakub Bambuch
i Hamo Aperjan až pro zlato, Filip
Barák, Lukáš Dekýš i Tomáš Bezvoda brali stříbro, Ondřej Schilder musel pro zranění odstoupit a vůbec se
nezúčastnil Marek Andrýsek. „Mám
radost, že Filip už je zdráv a po půl
roce opět boxuje, teď to jen poskládat tak, abychom v Děčíně zvítězili.
Velice dobře si vedl i Kuba Bambuch
a ‚očíhli‘ jsme i nové tváře, změny
v týmu zřejmě nastanou,“ naznačil
bez bližšího upřesnění Petr Novotný
a poděkoval za pokračující podporu
městu Prostějov a Olomouckému
kraji.
(jim)
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bylo jen žalostných osm branek za
plných třicet minut. A to přitom ten
stejný tým dokázal na podzim již pětkrát překonat třicetigólovou hranici
a dvakrát se k ní velice přiblížil.
„Prvotní příčinu prohry vidím v našem útoku, kde se nám nedařilo. Obzvlášť v prvním poločase, dát osm gólů
za třicet minut je málo... A ve druhém
poločase už přišla nervozita, otevřela
se obrana a pořád to nešlo,“ hodnotil
domácí kouč Svatopluk Ordelt.
A co stálo za tak neproduktivní ofenzivou? „Ivančice nastoupily s tvrdou
obranou, na což jsem kluky upozorňoval, bohužel jsme se tomu nebyli
schopni herně přizpůsobit. Místo
toho, abychom stříleli z dálky, tak jsme
se snažili chodit do proskoku, což
nešlo, tam to bylo zavřeno. Všechny
kombinace, které by se měly dělat na
devíti deseti metrech, tak jsme dělali
na sedmi osmi metrech. Bylo to od
hráčů alibistické a pramenily z toho
technické chyby. Ivančice hrály tvrdě,
rychle, byly lepší, našim střelcům se
dneska nijak extra nedařilo,“ smutnil.
Další složitá chvíle pro něj nastala
přibližně pět minut před přestávkou,
kdy při snaze zastavit rychlý protiútok
viděl vracející se Kristián Bokůvka přímo červenou kartu. A dva zbytečné
dvouminutové tresty měl na kontě Jiří
Kozlovský. Také on nakonec nedohrál,
když byl ve druhé půli zápasnicky složen k zemi, i vzhledem k velice nepříznivému vývoji zápasu to úplně neunesl
a dostal právě on třetí „dvojku“.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

ŠACHY MAJÍ ZELENOU V PROSTĚJOVĚ I NA KONICKU
„Eskáčko“ hraje druhou ligu, odchovanci Junioru se prosadili až do reprezentace Islandu
PROSTĚJOVSKO Starodávná desková hra, která se ve stávající
podobě hraje už více než půl tisíce let. To jsou šachy. Prvním
neoficiálním mistrem světa se stal na konci patnáctého století
Španěl Luis Ramirez de Lucena, oficiálně tento titul získal jako
první o čtyři sta let později pražský rodák Wilhelm Steinitz.
Šachy mají bohatou historii také na Prostějovsku, nyní se tu této disciplíně rozvíjející logické myšlení či představivost věnuje
celkem pět oddílů. Tři z nich přímo v Prostějově, další dva pak
o několik kilometrů dál severozápadním směrem. A právě jejich
aktuální situaci i nedávný vývoj se Večerník rozhodl podrobněji
zmapovat. Aktuální dění pak již několik čísel mapujeme v rámci
našeho výsledkového servisu.

původní
zpravodajstvíí
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ

Tradièní znaèka
pokraèuje...
Nejstarším z řad regionálních oddílů
je SK Prostějov. Ten také v současnosti
zastřešuje nejvíce soutěžních družstev,
a sice rovných pět. „A“-tým „eskáčka“
letos znovu po roční přestávce brázdí
druholigové vody, „béčko“ nastupuje
v oblastním přeboru a další trio týmů má
v okresní soutěži.
„Situace u nás je v současné době stabilizovaná, máme dostatek hráčů na pokrytí
soutěží družstev. Spokojený jsem s tím,
že naše již delší dobu vykonávaná péče
o mládež nám nyní přináší výsledky
vpodoběmladýchhráčů,kteřísejižzapojují do soutěží nejen v okresním přeboru,
ale i v oblastním přeboru, kde se utkávají
s hráči z okresů Přerov a Olomouc. Radost nám dělají i mladí hráči, kteří jsou
již vidět i na turnajích pro mládež, kde
obsazují přední místa ve svých věkových
kategoriích,“ těší předsedu oddílu Karla
Virglera.
Méně spokojený už je z pozice šéfa
okresního šachového svazu s tím, že
řada starších hráčů se soustředí pouze
na soutěže družstev a nezúčastňuje se
akcí jednotlivců. „Týká se to jak dlouhodobých turnajů, jimiž jsou Okresní
přebor, Prostějovská šachová liga, Přebor
města Prostějova, ale i jednorázových
jako Okresní přebor jednotlivců v bleskovém šachu, rapid turnaje Prostějovský
koník a Štěpánský rapid,“ posteskl si Virgler.
„Složení družstva ‚A‘ je dáno finanční
situací oddílu, který nemá žádného
sponzora, jenž by pomohl s náklady na
tuto soutěž ve formě odměny pro hráče
druholigového účastníka. Proto jsme
nemohli posílit někým špičkovým, kdo
by nám umožnil bojovat o nejvyšší příčky v této soutěži. Jako asi jediný amatérský tým, tak jsme předurčeni usilovat
o udržení této soutěže,“ uvědomuje si šéf
klubu. A jaká je situace v dalších týmech?
„Družstvo ‚B‘ hraje ve stejných termínech jako ‚áčko‘, a nemůže být proto posilováno, takže bude bojovat maximálně
o střed tabulky. V nejnižší soutěži naopak
budeme bojovat o postup do Oblastního přeboru, abychom případně nahradili
‚béčko‘, pokud by tuto soutěž neudrželo.
Nebo pokud by naše ‚áčko‘ neudrželo
druhou ligu,“ ozřejmil ambice.

... budoucnost
ale nevidí rùžovì
Aktuálně platí, že oddíl má necelou šedesátku členů, hned sedmnáct z nich je
mladších patnácti let. Stalo se tak i díky
šachovým kroužkům na základních školách. Ty vedou Karel Meissel na ZŠ Jana
Železného, Zbyněk Kracík na ZŠ v ulici
E. Valenty a Karel Virgler na ZŠ v ulici
Dr. Horáka. Směrem do budoucnosti se
ale předseda klubu nedívá s velkým nadšením. „Nejsem příliš velký optimista,

protože šachy tu patří mezi malé sporty
a jsme pouze ve stínu basketbalu, hokeje,
kopané, tenisu a volejbalu. Je nám jasné,
že tyto sporty více přitahují pozornost
veřejnosti a tím mají i větší podporu
sponzorů, města i kraje nežli sport, který
se věnuje rozvíjení logického myšlení,“
míní Karel Virgler.
I přesto by byl rád, aby se tento přístup
změnil. Třeba i díky tomu, jak půjde nahoru výkonnost mladých hráčů. „Šachy
nejsou sice záležitostí pro vytrénované
svalovce, ale na druhou stranu hrát je
dobře vyžaduje také dobrou kondici.
Šachová hra rozvíjí představivost a logické myšlení, které se uplatní i v praktickém
životě a mnoho dobrých šachistů díky
svému tréninku myšlení dosáhlo úspěchy i ve studiu na vysoké škole. Na rozdíl
od sportů fyzických je možné hrát šachy i
v devadesáti letech věku, jak nám ukázali
pánové Jonáš, Blumenstein i Hyrman,“
vypíchl ze zajímavostí.

zentují tuto zemi na ženských šachových
soutěžích,“ vyjmenoval některé úspěchy
místopředseda klubu Rudolf Dub.
Tento klub měl dlouho dvě družstva,
přičemž „áčko“ se skládalo z dospělých a „béčko“ z mládeže, pro letošek
se ovšem oddíl do žádné soutěže nepřihlásil a valná hromada následně
rozhodla o transformaci. „Soutěží je
příliš a šachistů málo. Fúzovali jsme s SK
Prostějov, někteří se rozhodli ukončit
kariéru a jeden přešel ke konkurenci do
Přemyslovic. Ale Junior nekončí. Mění
se na zapsaný spolek a Prostějovskou
šachovou školu. Budujeme organizační tým a připravujeme finanční model
pro provoz, vzniknou nové internetové
stránky i profil na Facebooku,“ přiblížil
Dub.
Jaké jsou tedy ambice do následujících
let? „Vybudovat trenérský tým, novou
šachovou garnituru, generaci s výhledem
na pět až deset let. A dostat šachy do škol,
jako je tomu třeba na Islandu, kde jsou
povinným předmětem jako součást
podpůrného aparátu pro výuku matematiky a logiky,“ poukázal místopředseda Junioru.

Nejmladší
je Rošáda

Co se týče mládeže, na tomto poli Rošáda úzce spolupracuje s reálným gymnáziem. „Družstvo této školy, kde pracuje
kroužek šachu pod vedením trenérů
našeho klubu, si každoročně vybojuje
postup přes okresní a krajská kola na republikový přebor škol. Největšími úspěchy bylo druhé a páté místo mezi osmadvaceti nejlepšími školami z celé České
republiky,“ pochlubil se Tomáš Gorba.
I jeho ovšem trápí, že zájem ze strany
veřejnosti není větší, s tím se potýkají
prakticky všechna sportovní odvětví.
„Děti často dávají přednost pasivním
aktivitám u počítače před sportovním
vyžitím, mezi které lze šachy považovat.
Přitom logické uvažování a trpělivost,
které šachy vyžadují, využije každé dítě
nejen ve škole, ale i v životě,“ posteskl si.
A z vlastní zkušenosti přidal ještě jeden postřeh. „Mohu říci, že děti, které hrají šachy,
majíještějednuvýhodu.Turnajeasoutěže
se na rozdíl od jiných sportů většinou hrají
bez omezení věku. Děti jsou tak zvyklé pohybovat se mezi dospělými a komunikovat s nimi, což se hodí i v jiných oblastech
života,“ zmínil Tomáš Gorba.

Hraje se
i na Konicku

Vedle soutěží družstev se v regionu hraje i několik turnajů jednotlivců, toto je
momentka z letošního ročníku Prostějovského koníka. Foto: archiv K. Virglera

Poèty regionálních družstev
dospìlých v posledních sezonách
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4
Vysvětlivky: Jednotlivé sloupce znázorňují druhou ligu, krajský přebor,
oblastní přebor a okresní přebor.

Mimo Prostějov jsou aktivní dva kluby. Sokol Přemyslovice pro letošek
poslal „A“-tým do krajského přeboru
a „B“-tým do oblastní soutěže, Konice
pak hraje s jedním družstvem, a sice
v nižší krajské soutěži.
„Aktuálně máme třináct aktivních
členů, ale vzhledem k jednomu družstvu to stačí. V minulosti jsme bojovali s prostorami, díky pomoci města
už máme klubovnu i hrací místnost
na zámku. Konice je ale menší město
a navíc bojujeme s masovějšími sporty,
veselé to tedy není,“ pustil se do osvětlení současného stavu jednatel oddílu
Petr Kašparovský. Přibližně za půldruhého roku oslaví klub šedesáté narozeniny. V minulosti se pohyboval hodně
vysoko, mimo jiné se účastnil obdoby
nynější druhé ligy. „Soutěž družstev se
tu hraje od roku 1958, nejsilnější byla
sedmdesátá a osmdesátá léta, to panoval dostatek šachistů a měli jsme více
družstev. Postupně jich však začalo
ubývat a nyní je pro nás oblast tak akorát,“ zmínil Kašparovský s tím, že nyní
je téměř problém vůbec naplnit kapacity jednotlivých soutěží. Velice proto
vítá snahu šachového svazu pomoci
s podporou a rozvojem této hry, přímo
v Konici se ovšem žádný kroužek pro
děti nepořádá. „Funguje to tak ve Hvozdu, i my ale děláme nábory ve škole.
Děti jsou zpočátku plné elánu, postupně jich ale ubývá. S vedením školy zatím
nespolupracujeme, protože nám ubylo

členů, my zbývající jsme poměrně zaneprázdněni a navíc často nejsme přímo
z Konice. Do budoucna se to ale může
změnit,“ naznačil.
Jediným ryze vesnickým oddílem regionu zůstaly Přemyslovice, kde se díky
Bohumíru Komínkovi píše historie
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šachů od roku 1961. V sedmdesátých
letech nastoupila silná generace mladíse transformuje
ků Popelka, Štaffa, Trávníček Vl., TrávPočátky prostějovského Junioru jsou
níček Zd., Ošťádal Josef podporovaná
spojeny s osmdesátými lety minulého
staršími hráči Komínkem Bohumírem,
století, budovou DDM na Vápenici
Smékalem Rudolfem, Böhmem Via osobou Zbyňka Kracíka. Na počátku
lémem a Böhmem Karlem, společně
byl aktivní šachový kroužek, z něhož
to dotáhli až do divize. „Po roce 1989
se brzy vyvinul oddíl s přibližně deseti
ztratil oddíl řadu talentovaných hráčů
dětmi. V devadesátých letech se pak
a byl zásadně doplněn až po výchově
kroužky juda, orientačního běhu i šachů
nové generace po roce 2010. V letech
proměnily v SK Junior Prostějov. Prvním
2010 až 2013 skončilo ‚A‘-družstvo
předsedou se stal Zdeněk Ludvík a oddíl
opakovaně na druhém místě krajského
se zaměřil na soutěže družstev. Jedním
přeboru, postup do druhé ligy je pro
z úspěchů se pak stalo pořádání Moravnás ale zakletý. ‚B‘-tým v sezoně vyhrál
ského poháru do osmnácti let, což znav sezoně 2013/2014 oblastní přebor
menalo každý měsíc po dobu školního
a o rok později skončil na třetím místě,“
roku sto až dvě stě šachistů.
připomněl poslední výsledky trenér Jo„Vrcholem našeho snažení byl postup do
sef Ošťádal. Toho všeho se podařilo dooblastního přeboru mužů a na jeden rok
sáhnout díky již zmíněné práci s mládepostup do ligy se závěrečným týdenním
ží. „Zlom nastal s ročníky narození 1993
turnajem na kroměřížském církevním
až 1995, kdy děti pravidelně vítězí v serigymnáziu. Dále to je Prostějovská šaálu krajského přeboru mládeže, startují
chová liga, tedy nepostupový turnaj žáků
na mistrovství republiky i mistrovství
základních a středních škol, někdejší
Moravy, Veronika Vičarová se dokonce
Londin Cup, školní kroužek na ZŠ v ulici
stala vicemistryní Moravy do šestnácti
E. Valenty. Máme také hráče v druhé gelet. Pro velký zájem proto bylo založeneraci, nejvíce si ale vážíme toho, že naši
no i ‚C‘-družstvo, které ale v roce 2012
odchovanci se dostali na Island a represkončilo. V této době zcela bezchybně
fungovala i spolupráce se školou, kdy
Umístìní „A“-týmù regionálních oddílù v posledních letech:
paní ředitelka souhlasila s názorem, že
umístění
děti, které se dostaly až na mistrovství
Moravy nebo republiky zároveň repre1. místo
zentují školu, musely pro to něco udělat
okresní
2. místo
a zaslouží si být na tyto turnaje uvolněpřebor
ny,“ ohlédl se Ošťádal. V nedávné době
okresní
3. místo
našel klub v čele s předsedou Lubopřebor
mírem Štaffou novou hrací místnost
4. místo
ve sportovní hale a může se pochlubit
5. místo
i novým hracím materiálem. Disponuje
TJ Prostějov (KP)
okresní
celkem sedmadvaceti registrovanými
Sokol Přemyslovice (KP)
6. místo
přebor
a devatenácti aktivními hráči, mnoho
SK ROŠÁDA Prostějov (KP)
z nich už má ale přes padesát let.
SK ROŠÁDA Prostějov vznikla jako
nejmladší z prostějovských klubů v roce
2003, kdy ji spolu s několika dalšími hráči
založil bývalý předseda klubu Jiří Novák.
„Během několika let se členská základna
rozrostla a k dnešnímu dni je členy padesát šachistů, z nichž třiatřicet se aktivně
účastní šachového dění. Ze skromné
účasti v okresním přeboru družstev
v prvním roce života ROŠÁDY se klub
vypracoval v pravidelného účastníka
krajského i oblastního přeboru družstev,“
těší hospodáře a trenéra tohoto oddílu
Tomáše Gorbu.
V ročníku 2015/2016 je tedy „áčko“
v nejvyšší krajské soutěži, „béčko“ o patro níž a „céčko“ Rošády zápolí v okresní
konkurenci. „V krajském přeboru dostávají šanci ti nejlepší včetně talentů z řad
mládeže. Oblastní přebor nám slouží
jako prostor pro sbírání zkušeností ostatních hráčů a do regionálního přeboru
více zapojujeme děti, které tak mají šanci
měřit síly jak se svými vrstevníky z jiných
klubů, tak i často poprvé s dospělými,“
nastínil Gorba. K tomu navíc v minulých letech nastupovali dorostenci v lize a
podařilo se i dosáhnout na několik individuálních milníků. „Velkým úspěchem
této generace bylo vítězství Veroniky Vičarové na mistrovství Moravy a Slezska
a účast Daniela Jodla s Matějem Gorbou
na mistrovství České republiky, kam se
kvalifikuje pouze čtyřiadvacet nejlepších,“ připomněl oddílový kouč.

T. J. Sokol Konice (Obl.P)
SK Junior Prostějov Obl. P)
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Šachy do
škol netáhnou
Mnoho renomovaných průzkumů
z nedávné doby potvrzuje pozitivní přínos šachu na rozvoj myšlení dětí. Toho
se snaží využít i Šachový svaz České
republiky, jenž již třetím rokem rozvíjí
a propaguje svůj program Šachy do škol.
Šachy tak mohou na školách fungovat
jakou kroužek, ale například i jako ne-

povinný předmět. „Bylo dokázáno, že
například posilují dovednosti potřebné
při řešení problémů, učí děti hodnotit situaci, přijímat rozhodnutí, rozvíjí
u nich schopnost koncentrace, abstraktní, logické, matematické i paměťové
schopnosti. To vše zase v konečném důsledku zpětně ovlivňuje schopnost učit
se, přijímat nové informace a zvyšovat si
svoje osobní IQ,“ představil příznivý vliv
této hry Karel Meissel.
Realita je ovšem taková, že školy zatím
příliš velký zájem nejeví. „V našem regionu
je situace taková, že na školách pracují jen
čtyři kroužky a do uvedeného projektu se
letos přihlásila pouze jediná, a to ZŠ Jana
Železného, kde je ředitelem školy Jan Krchňavý. Mohu se vší zodpovědností říci, že
právě on má nejen pochopení pro šachové nadšence na své škole, ale vytváří i maximální možné podmínky pro činnost šachového kroužku a zapojování se dětí do
turnajů na nejrůznějších úrovních,“ dodal
Meissel. Výsledkem tak mimo jiné je, že
v kategorii prvního stupně patří právě ZŠ
Jana Železného mezi tři nejlepší školy celého Olomouckého kraje a před dvěma
lety se její výprava dokonce probojovala
až na mistrovství republiky. „Mezi nejlepší v současné době patří Martin Londin,
Jirka Bluma, Oto Vystavěl a Ondra Šustr.
Bohužel se často stává, že mnozí nadaní
hráči nám po páté či sedmé třídě odcházejí na víceletá gymnázia, kde se jim však
již v podstatě nikdo nevěnuje. Ze všech
bych chtěl alespoň jmenovat talent prostějovského šachu Šimona Londina, Jindru Táborského a Aničku Vystavělovou,“
zamrzelo Meissela.

Noví zájemci
jsou vítání
Hřenačtyřiašedesátipolíchsedávěnovat
v mládí i pokročilejším věku a nové nadšence pro tuto hru rádi uvítají ve všech
oddílech. SK Prostějov se schází každé
úterý v sedmnáct hodin v klubovně ve
Sportovní ulici 1 (vchodem od tenisových kurtů), a sice v prvním poschodí.
Stejně tak to platí i v případě Rošády. Ta
zvolila pořádání různých turnajů, mimo
jiné tak jde o Loučení s prázdninami konané pod širým nebem či nejbližší klání
O pohár Rošády. V Konici se pak scházejí každý pátek od osmnácti hodin.
„Podporuje to kreativitu, představivost, logické myšlení, soustředění a má
to i psychologický efekt. Navíc nevím
o žádném zranění při šachu,“ zve na závěr
případné šachové adepty jednatel Sokola
Konice Petr Kašparovský.

