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Krásné OnLine Vánoce,
Vánoce
pohodu, zdraví a štěstí v roce 2016
přejou Vaši INFOSajťáci.

s pohodou od 12.12.
navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
Pondělí 7. prosince 2015

Cena 17 Kč
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DOMÁCÍ

EX

EXKLUZIVNĚ

PORNO

TOČÍ I PROSTĚJOVANKY

Své pornografické snímky na jedné z internetových seznamek vystavila i pětačtyřicetiletá Prostějovanka vystupující pod přezdívkou
„cuketka122“.
Foto: www.sex-doma.cz

PROSTĚJOV Najít hodně mladou dívku či vdanou paní z Prostějova na nezávazný sex? To v dnešní době skutečně není žádný problém. Na internetu se formou inzerátů nabízí stovky „nadržených holek z Prostějova, které
hledají zábavu“. Řada z nich také fotí či dokonce natáčí domácí porno. Ale pozor! Obvykle nic není zadarmo a v
řadě takovýchto případů se může jednat o ryzí podvod. Úkolem některých webových stránek je totiž pouze a
jen vytahat z nadržených samečků co nejvíce peněz. A právě na to chce Večerník dnes upozornit...

ČTĚTE NA STRANĚ 28
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Udělejte

radost svým blízkým

a zajistěte jim celoroční

PŘEDPLATNÉ

15112711209

15120111236

PROSTĚJOVSKÉHO

VEČERNÍKU

í rok 2016
na kalendářn
(52 vydání)!

rkový
Exkluzivní dá MEČEK
STRO
poukaz POD v naší redakci!
římo
na vás čeká p

15120411262

1512031246

PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU
JE TEN PRAVÝ VÁNOČNÍ
DÁREK PRO KAŽDÉHO!

2

Pondělí 7. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Hluchonìmí chudáci?
Prostějov (mik) - Stále častěji se
na sociálních sítích Prostějované
bouří proti dvojici lidí, která se vydává za hluchoněmé bezdomovce
a žebrá o peníze. Přitom je vzápětí
mnozí viděli nasednout do modré
Octavie s francouzskou registrační
značkou! „Dvojici, kterou popisujete, aktuálně hlášenou nemáme.
Ale tyto skutky odpovídají činům
dvou bezdomovců, které jsme řešili zhruba před měsícem. Předstírali tělesné postižení a žádali lidi
o finanční příspěvky. Byl to však
podvod, muž a žena bez domova
si jen vymysleli tuto fintu,“ potvrdil
indicie Jan Nagy, velitel Městské
policie Prostějov. Komentáře z Facebooku svědčí o tom, že stejně vykutálené duo podvodníků řádí ve
městě i v těchto dnech. „Dali jsme
údajně hluchoněmému třicet korun. Muži se to ale nelíbilo, ukazoval na maminčinu peněženku, a že
prý chce více peněz. Pak naštvaně
odcházel somrovat u někoho jiného,“ popisuje setkání s podvodníky
Kateřina Žáková.
A co vy, čtenáři Večerníku, potkali
jste rovněž dva podezřelé podvodníky? Dejte nám vědět!

FOTO

Konečně je plno. Snad ještě nikdy
v historii Prostějova nebylo náměstí
T. G. Masaryka tak dlouhodobě zaplněno lidmi, jak při letošním adventu. Důvody jsou zřejmé, Prostějovany přilákalo do centra nové kluziště
a vhodně vybraní stánkaři vánočního jarmarku. A pak, že to nejde!

Martin MOKROŠ

PROSTĚJOV V poslední době se mnoho mluví
o zbraních, válce, terorismu a podobně. Asi si řeknete proč i redakce Večerníku zveřejňuje takovýto snímek a možná si říkáte, že jsme asi militantní
šílenci. Odpověď je velice snadná. Zobrazený kulomet je součástí výstavy v prostějovském muzeu, která připomínala sedmdesát roků od konce války a také v druhé části hrdinství našich letců
v Bitvě o Británii před pětasedmdesáti lety. Vězte,
že všechny vystavené zbraně byly již jen archiválie a objekt zájmu nadšenců vojenské historie.
„Není to skvělé, když jsou zbraně jen mlčícím úkazem?“ ptala se jedna malá dívenka. Myslím si, že
odpověď je právě v této napjaté době nabíledni...

CO NÁS UDIVILO…

Když
ZBRAŇ MLČÍ...

Prostějovští konšelé jdou světu příkladem a briskně zareagovali na
výzvu německé kancléřky Adolfky
Makrelové, aby si lidé vzali alespoň
jednoho uprchlíka domů a postarali
se o něho. Jedenáct radních - to znamená jedenáctka syrských, iráckých
či afghánských utečenců už našla
svůj nový domov!
Agentura Hóser se některých prostějovských politiků samozřejmě přeptala, jak nebozí uprchlíci zapadli
do jejich domácností. „Já jsem tak
trošku přebral, neuvědomil jsem si,

pohledem Martina Zaorala

že muslimské zvyky jsou zcela odlišné. Nejvíce mi vadí, že manželka
nesmí vařit nic z vepřového masa!
No, copak já můžu jíst něco jiného?
Máme doma mladého Afghánce,
který se imrvére cpe jenom luštěninami. Minulou neděli mi žena tajně
upekla bůček se zelím a knedlíky,
musel jsem si ale celý pekáč odnést
na radnici a tady vše potají sníst,“
svěřil se Zdeněk Fišerák, první náměstek primátorky.
To první žena prostějovské radnice
si osvojila mladou Iráčanku, kterou
se rozhodla převychovat. „Zatím se
zdráhá odložit svůj muslimský hábit
a nutí nás všechny, abychom chodily
rovněž zahalené. Já se ale nemám za
co stydět, vždyť su baba krev a mlí-

ko,“ poskytla čerstvé dojmy Alena
Rašáková. Jak vzápětí dodala, hodlá
z mladé muslimky udělat právoplatnou občanku Prostějova. „Přihlásila
jsem ji do Superstar a také na Miss
České republiky. Udělá u nás díru do
světa,“ slibuje si primátorka.
Určité problémy s uprchlíkem má komunistický konšel Josef Augustus. „Já
jsem nechtěl domů nějakou mladou
kočku, nevím, jak bych to ustál před
manželkou. Z uprchlického tábora
jsem tedy adoptoval asi šedesátiletého Syřana. Nemůžeme se ale shodnout na politických tématech. Poutavě jsem mu vyprávěl o Velké říjnové
socialistické revoluci. On ale furt mele
svou, že k této revoluci došlo v listopadu,“ kroutí hlavou radní Augustus.

Nejhůře ale dopadl náměstek primátorky Nikamnepospíchal. Ten se
stal málem obětí teroristy! „Ubytoval jsem u sebe doma pětadvacetiletého Syřana, ze kterého se nakonec
vyklubal pěkný týpek. Bylo mi divné, že si s sebou z tábora bere dvě velké tašky plné samopalů a granátů.
Myslel jsem si, že se chystá účastnit
silvestrovského ohňostroje. Když
jsem ho pak jednou odpoledne spatřil, jak si bere samopal a pytel granátů s tím, že jde na hokej, zavolal jsem
ihned policii,“ popsal až hororový
příběh Jiří Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME…

0,8

To se jen tak nevidí! Necelá vteřina dělila basketbalisty Prostějova
od skalpu lídra nejvyšší tuzemské
soutěže, načež místo radosti přišlo
hořké zklamání. Ex-Orel Bosák
totiž s poslední sekundou vystřelil
tříbodovým pokusem vítězství Děčínu. Jak tenká je niťka úspěchu
a neúspěchu...
ZAUJALA NÁS…

MARIE ROTTROVÁ

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

SCÉNA VEČERNÍKU
Babimaki & mik

Legendární ostravská zpěvačka,
která si během své kariéry vysloužila přezdívku Madam Lady Soul rozehřála minulou středu své prostějovské příznivce. Její dvouhodinový
koncert ve Společenském domě se
opravdu vydařil.
ZASLECHLI JSME…

„ŽIVOT NA
VESNICI
NENÍ LEHKÝ“
Starosta Otinovsi Petr Kolář
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
promluvil o těžkostech doby v regionu

POÈASÍ v regionu
Pondìlí
Úterý

Tolik dopravních uzavírek, které byly v platnosti ještě koncem listopadu, v Prostějově
ještě nikdy nebylo! Krasická, Okružní, Wolkerova, Plumlovská. To všechno byly lokality,
kudy se z různých důvodů nedalo projet. Jak zjistila Agentura Hóser, strážníci zastavovali řidiče a vyzývali je, aby Prostějov celý rovnou objeli!

redakce

▶

▶

•• Pondělí ••
Hanáčtí uprchlíci. Když praotec Hanák vystoupil na horu Kosíř, tak se podobně jako jeho kolega na Řípu musel zhluboka zamyslet: Našel jsem zemi
zaslíbenou, nebo krajinu, kde na mě budou koukat jako na imigranta? Právě
na toto téma jsem hovořil během své přednášky na Střední odborné škole
podnikání a obchodu, kam si mě pozvali díky osobní zkušenosti z hraničního přechodu mezi Srbskem a Chorvatskem, kudy denně prochází tisíce
běženců.
•• Úterý ••
Monofunkční hala. První prosincový den už je tradičně také termínem, kdy se začíná bruslit v konické „multifunkční“ hale. Vzhledem k tomu, že kromě kluziště hala
žádnou jinou funkci neplní, měla by se správně přejmenovat na halu monofunkční.
Takovou jinde nemají!
•• Středa ••
Budou i černé kontejnery na lidi? Ve stejný den, kdy Marie Rottrová zpívala ve
Společenském domě, si třicetiletý bezdomovec ustlal v kontejneru na tříděný odpad v ulici Cyrila Boudy. Mezi „hotely“ si mohl dokonce vybírat - žlutý však nebyl
Hilton, zelený Ambassador a modrý Grand, ale plasty, sklo a papír. Je jasné, kterou
možnost zvolil. Ono to třídění odpadu je prostě skvělá věc...
•• Čtvrtek ••
Autohavárie na cyklostezce. O tom, že si místní opravenou silnici mezi Holubice a Sečí kvůli její „šířce“ přejmenovali na cyklostezku, jsme už informovali.
Ve čtvrtek ráno zde došlo k nehodě, když řidič otočil svoji škodovku na střechu.
Ještěže po okraji právě nejel nějaký cyklista...
•• Pátek ••
K Ježíškovi neletěl ani jeden iPad. Podle ankety uspořádané marketingovou
agenturou Nielsen mezi dětskými vánočními přáními letos kraluje iPad. Ač se to
jeví realisticky, vůbec nevylučuji, že pan Nielsen zastupuje nějaký internetový obchod s elektronikou. Soudím tak z toho, že z Prostějova k nebi vzlétlo celkem 480
balónků, které měly nést přání Ježíškovi. Uvedený iPad nenesl ani jeden z nich...
•• Sobota ••
Děti vítaly Mikuláše, Mikuláši konec prohibice. Byla noc - na černou Ostravu sníh se tiše snášel. Z baru Fénix - vedle divadla vyvádějí Mikuláše. Tak
začíná jedna skvělá a velmi pravdivá píseň Vlasty Redla. Zatímco děti oslavily
příchod Mikuláše, mnozí Mikuláši následně zapili dvaaosmdesát let od konce
prohibice v USA. Ten se datuje k 5. prosinci 1933.
•• Neděle ••
Jak vyzrát na čerta? Proč má tchyně kruhy pod očima? Protože čert nikdy
nespí... Jak vyzrát i na toho nejzáludnějšího ďáblíka všem ukázal Kašpárek
v dalším loutkovém představení konaném v prostějovské sokolovně.

Nenormální člověk! Z minulosti
jsme zvyklí už na ledacos, ale zpráva,
kterou získal Večerník exkluzivně,
opravdu bere dech. Muž z Němčicka
během jediné noci stihnul provést
tři loupežná přepadení! Policisté ho
naštěstí během pár hodin vypátrali
a není divu, že skončil ve vazbě.

Foto: Martin Mokroš

Agentura Konšelé si vzali uprchlíky domů!

„7 dnù Veèerníku v kostce“

MILUJEM
E
VEČERN
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CO NÁS POTĚŠILO…

VEÈERNÍKU

Velký pátek schválen!
Praha, Prostějov (mik) - Den připomínající výročí ukřižování Ježíše
Krista, velikonoční Velký pátek,
bude novým svátkem a dnem pracovního klidu. Jediný, kdo schválení nového svátku u řečnického
pultu v Poslanecké sněmovně kritizoval, byl nový předseda TOP 09
a bývalý šéf křesťanských demokratů Miroslav Kalousek, který se pak
při hlasování o zákonu zdržel. Poslanci zákon schválili 117 hlasy ze
147 přítomných poslanců, proti jich
bylo pouhých osm. Pokud zákon
potvrdí Senát a podepíše prezident
Miloš Zeman, začne platit už od
příštích Velikonoc v roce 2016!
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Večerníku
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TRESTNÍ OZNÁMENÍ na zastupitele Jana Navrátila!
Ě
N
V
I
Z
EXKLU

„UŽ TOHO
BYLO DOST,“
HŘÍMÁ
PRIMÁTORKA

PROSTĚJO Schyluje se
PROSTĚJOV
k tomu, co už viselo ve
vzduchu
vzduch těsně po jednání
ná zastupitelstva
města
na začátku
m
listopadu.
Jak se
li
Večerník
exkluV
zivně
dozvěděl,
z
prostějovští
radpr
pravdění s největší
n
podobností
podobnost podají trestní
oznámení na
n zastupitele za
Změnu pr
pro Prostějov Jana
Navrátila.
Navrátila Ten se snažil
hrubým způsobem ovlivnit jednotlivé
zastupitele
jedn
při hlasování
o demohla
lici hlavní budovy
Jezdeckých
kasáren...
Jezd

Michal KADLEC
Jan Navrátil vyhrožoval všem zastupitelům, kteří budou hlasovat pro
zbourání, žalobou. „Pokud bude
prohlasované zbourání Jezdeckých
kasáren, považuji to za škodu velkého rozsahu a zítra to zajdu na státní
zastupitelství oznámit,“ pronesl Navrátil. Podle mnohých politických
expertů to byla hodně neuvážená
slova hraničící až s vyhrožováním!
Odpověď na sebe sice dala několik dnů čekat, ale nakonec se věci
pohnuly dopředu. „Máte správné
informace, rada města se touto záležitostí bude zabývat na svém jednání
v úterý 8. listopadu. Mohu sdělit, že
podnět k přezkoumání výroků pana
Navrátila se připravuje,“ potvrdil
Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova.
Demolice poslední stojící budovy
kasáren byla na listopadovém zastupitelstvu schválena osmnácti hlasy.
Ti, kdo byli pro, jsou teď rozhodnuti
na Jana Navrátila podat trestní oznámení pro podezření z trestného činu
útisku. „Zatím jsem návrh trestního
oznámení a jeho obsah neviděl. Pokud ale bude mít hlavu i patu a bude
reagovat na nepřijatelné vystoupení

pana Navrátila na
nedávném zastupitelstvu, už
z hlediska prevence budu pro
jeho podání. Neberu to jako odvetu
vůči opozičnímu zastupiteli, ale některý
z orgánů čin-

i bránit, když jsme
neustále ze strany
opozice napadáni za
jakékoliv rozhodnutí,“ nebere si servítky Alena Rašková
(ČSSD).
Večerník požádal o vyjádření
k celé kauze

Čte už Jan Navrátil předvolání k policejnímu výslechu? Ještě ne,
trestní oznámení na něj radní teprve připravují.
Foto: archiv Večerníku

ných v trestním řízení by měl kompetentně a z hlediska zákona posoudit jednání tohoto zastupitele, zda se
případně nejednalo o trestný čin,“
řekl například Večerníku prostějovský radní Josef Augustin (KSČM).
Své si k celé záležitosti řekla i prostějovská primátorka. „Už toho všeho
bylo dost! Je čas se konečně začít

i dotyčného zastupitele. „Tak ať
o tom rada klidně jedná! Pokud se
trestného činu nedopustili, nemají
se čeho obávat. Ještě by mohli zveřejnit smlouvu, kterou jsou koaliční
zastupitelé k bourání zavázáni,“ poslal
Večerníku prazvláštní odpověď Jan
Navrátil, lídr Strany zelených zvolený
za hnutí Změna pro Prostějov.

LOLEK SE VRACÍ BACHA! Podvodný dopis
Na „kraj“ kandiduje i A. Mačák!
zjistili jsme
PROSTĚJOV Prostějovská ČSSD
se rozhodla k riskantnímu, ale vcelku pochopitelnému kroku. Na třetí
pozici kandidátky pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje,
které se konají v příštím roce, nominovala Aloise Mačáka! Ten přitom
v polovině září tohoto roku rezignoval na post prvního náměstka
hejtmana i na funkci prostějovského radního v souvislosti s přijetím
finančních darů od soukromé firmy.
„Dostal jsem důvěru kandidovat,“ potvrdil nám Alois Mačák informaci, která se
již několik posledních týdnů nese politickými kuloáry. „Považoval bych za alibismus této nabídky nevyužít, i když vím,
že důvěra ve mně je nyní otřesena. Této
nominace si velmi vážím, je to však množina kandidátů ze všech okresů kraje.
O finální podobě se bude jednat. Test ve-

terýmjsem
řejnosti, kterým
jsem procházel přes dvacet roků, jee jediný, který vám řekne, zdali
máte ještě nějakou přidanou hodnotu za
denou práci, nebo jste ji ztratil,“
svoji odvedenou
uvedl pro Večerník Alois Mačák.
Jak jsme se dále dozvěděli, „jedničstějovských sociálních dekou“ prostějovských
mokratů pro krajské volby v příštím
roce budee Zuzana Bratterová, manvého náměstka primátorky
želka nového
va Pavla Smetany. Druhý
Prostějova
v pořadí z místního regionu máá být
starosta
Kostelce na
dislav Hynek a po třetím
Hané Ladislav
ačákovi je na čtvrtém místě
Aloisi Mačákovi
starostkaa Němčic nad Hanou Ivana
vá.
Dvořáková.
A ještě jednu
ednu perličku se Večerník
exkluzivně dozvěděl. Třetí pozici na
kandidátce ČSSD za okres Prostějov
přepustila Mačákovi na poslední chvíli
primátorka Alena Rašková! „Já jsem už

láká na „objevené“ peníze
NAŠE
KAUZA

Po rezignaci na post prvního náměstka hejtmana a krátké přestávce míří Alois Mačák zpět do politiky.
Foto: archiv Večerníku

předem říkala, že chci působit jenom
v Prostějově. Není možné při tak náročné a zodpovědné funkci tříštit síly,“
vysvětlila primátorka.
(mik)

PROSTĚJOV Nenechte se napálit!
Dopis prostějovské advokátky, která
má zastupovat „významnou mezinárodní společnost“, lákající na „možný
vyšší finanční nárok ve váš prospěch“
dostala v těchto dnech hned celá řada
Prostějovanů! Podle zkušenosti oslovených se však jedná o aktivitu společnosti nabízející finanční produkty
jako například slučování půjček...
Na podezřelý dopis upozornil Večerník
jeden z našich čtenářů. „Bylo mi naznačeno, že bych mohl získat hodně peněz.
Stačilo zavolat na uvedené telefonní číslo,
kde jsem se měl zkontaktovat se zaměstnankyní jedné prostějovské advokátky.
Už na první pohled mi to celé přišlo jako
nesmysl. Přesto jsem tam zavolal. Byl

HUDRY, HUDRY

“

„Kde přišli k informacím
o mně a mých financích?“
vrtá hlavou řadě Prostějovanů

jsem šokovaný, že slečna na druhé straně
měla informace o mojí finanční situaci
a mluvila o konkrétních věcech! Nabízela mi mimo jiné možnost velice výhodně
sloučit půjčky. Řekl jsem jí, že o to fakt
nemám zájem,“ popsal nám muž, který
si přál zůstat v anonymitě. Dopis však
poskytl k nahlédnutí. Z jeho textu jednoznačně vyplývá, že informace, které obsahuje, nemají absolutně nic společného
s tím, co bylo posléze nabízeno...
Jak se Večerníku podařilo dále zjistit,
stejnou zkušenost udělala celá řada Prostějovanů. „Přišel mi taky takový dopis,
jen jsem měla jinou kontaktní osobu.
Zajímalo mě, proč se advokátní kancelář
zabývá nabídkou finančních produktů.

Bylo mi řečeno, že je to z důvodu, aby vše
bylo bráno jako seriozní nabídka,“ uvedla
jedna z Prostějovanek.
Abychom zjistili, jak se věci mají, pokusili jsme se na číslo mobilního telefonu uvedeného v dopise opakovaně
volat. Na druhé straně se však nikdo
neozýval. Prostějovská advokátka ze
záhlaví dopisu však skutečně existuje, ovšem ani jí se nám kontaktovat
nepodařilo. Není tak jasné, zda právě
ona stojí za celou akcí, nebo jestli jen
někdo zneužívá její jméno...
Celé kauze se budeme dál věnovat. Pokud máte také podobnou zkušenost,
neváhejte a zavolejte nám, či napište
e-mail na adresu: vecernik@pv.cz! (mls)

Na vandala
budou číhat
FOTOPASTI! ANEB TÁTA CHRÁNIL SYNA...

Mikuláši, andělé a spousta čertů se uplynulý pátek večer proháněli po celém Prostějovsku. Večerník
navštívil řadu míst, nechyběli jsme ani na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově, kde došlo k hektickému
okamžiku. „Táto, dej mu do držky,“ vyzýval svého rodiče čtyřletý chlapec, kterého k smrti vylekal jeden
z pekelníků.
2x foto: Michal Kadlec

Reportáž z mikulášského dění v regionu si můžete přečíst na straně 10,
obsáhlou fotogalerii pak najdete na www.vecernikpv.cz!

15120311249

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval, vedení magistrátu i strážníky městské policie
a pochopitelně řadu občanů dráždí dosud
neznámý vandal, který v masovém měřítku
ničí v Prostějově stromy. Velké osekává mačetou, čerstvě vysazené rovnou přepůlí. Na
ničitele veřejné zeleně je už ale políčeno!
„Zpracovali jsme mapu všech vandalských činů
onoho neznámého pachatele. Jde o již více než
stovku případů v asi patnácti lokalitách města.
Podle našeho názoru se jedná o jednoho a téhož
samého muže, který různými způsoby poničil
několik stromů. Zajímavé je, že poté co se před
měsícem kauza zveřejnila v médiích, se svými
vandalskými činy přestal či přestala. Ale podle
mého názoru je to jen dočasný stav,“ míní Ivana
Hemerková, náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějova.
Vedení magistrátu ve spolupráci se strážníky
nyní dělá všechno pro to, aby ničitelé přírody
byli dopadeni a po zásluze potrestáni. „Využijeme všech dostupných prostředků ke zjištění.
Určitě nám pomůže kamerový systém města
a strážníci už disponují i snímacími přístroji, kterým se obecně říká fotopasti,“ uvedla Hemerková. Zaberou?
(mik)
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STARÉHO
PŘÍPADU

Hrubčický rodák Pavel Dreksa:
„Do Olomouce už zpět nechci!“
PROSTĚJOV Se Sigmou Olomouc vyhrál Pohár FAČR i Superpohár. Díky angažmá v hanáckém klubu se Pavel Dreksa stal
i členem mládežnických reprezentačních výběrů do osmnácti,
devatenácti, dvaceti i jednadvaceti let. V nejvyšší domácí soutěži
odehrál přibližně devadesát utkání a Sigmě zůstal věrný také po
sestupu do druhé ligy. V létě
loňského roku se ovšem „nevešel“ mezi vyvolené kouče
Kalvody. Poté, co odmítl odejít hostovat na jih Slovenska do
Dunajské Stredy, jej klub potrestal vyřazením z kádru. Od
té doby mohl pouze trénovat
s „béčkem“. Jak se rodáku z Hrubčic daří nyní?

Pavel Dreksa nějaký čas pouze trénoval, do zápasu nenaskočil ani
v sestavě olomouckého „béčka“ hrajícího třetí ligu. Po odchodu ze Sigmy se
však u šestadvacetiletého stopera vše
v dobré obrátilo. Nejprve na začátku
letošního roku zamířil na hostování do Znojma. Už v tomto klubu se
mu líbilo, odehrál zde takřka všechny zápasy, chyběl jen kvůli zranění.
V létě pak přestoupil do Karviné.
„Chtěl jsem jít do klubu, který má
větší ambice, což Karviná splňuje,“ vysvětlil Dreksa, kterému se líbí
i na severu Moravy. „Jsem zde spokojený a do Olomouce se vrátit
rozhodně nechci. Ostatně jsem ani
nemohl počítat s tím, že budu celý
život hrát za jeden klub,“ řekl Pavel
Dreksa, jehož manželka i se synem

stále žijí v Olomouci a on za nimi
z Karviné dojíždí. „Když jsem byl
poslán do Dunajské Stredy, byla žena
v osmém měsíci těhotenství. Toho,
že jsem odmítl jít na hostování na
Slovensko, rozhodně nelituji. Jen
tak jsem mohl být u porodu, což byl
mimořádný zážitek,“ ohlédl se Pavel
Dreksa.
Aktuálně je Karviná po podzimní
části na třetím místě druholigové
tabulky a hrubčický rodák patří
kzákladnímpilířůmjejísestavy.Počítá
s tím, že by už od příští sezóny mohl
opět nastupovat v prvoligovém
týmu? „Tak kalkulovat se s tím rozhodně nedá, ale udělám vše pro to,
aby to tak nakonec dopadlo,“ reagoval s úsměvem na dotaz Večerníku
Pavel Dreksa.
(mls)

KASÁRNA PADNOU AŽ PŘÍŠTÍ ROK!
PROSTĚJOV Jak známo, dlouholetému problému s Jezdeckými
kasárnami se konečně dostalo
rozhřešení. Večerník od roku
2004, kdy Armáda ČR bezplatně
předala městu celý areál historických kasáren, přinášel veřejnosti
různé zprávy. Dva obrovské požáry, postupné drancování hlavní
budovy, problémy s bezdomovci,
kteří si z kasáren udělali noclehárnu. Jedenáct let se toto všechno trpělo. Nyní je všemu konec
a během několika málo měsíců
bude zbourána i poslední část kasáren...
Demolice hlavní budovy Jezdeckých kasáren, o které bylo rozhodnuto na jednání zastupitelstva města
v pondělí 2. listopadu, však bude
mít menší zpoždění. Večerník se

totiž dozvěděl, že demoliční firma
má do konce roku příliš mnoho
jiných zakázek. „Stále ovšem
platí smlouva, jež jsme s demoliční firmou z Prahy, která
už zbourala dvě křídla budovy
Jezdeckých kasáren, uzavřeli. Nemění se ani cena. Nebýt ovšem sporů
s opozičními zastupiteli, mohlo už
dnes být hotovo,“ zkonstatoval Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky Statutárního města Prostějova. „S
majiteli pražské firmy samozřejmě
komunikujeme, ale bylo nám řečeno, že nyní mají tolik jiných zakázek
po celé republice. A tak na demolici
zbývající části prostějovských kasáren budou mít čas až začátkem
příštího roku. Těžko v tuto chvíli
odhadnout, zda to bude v lednu či
únoru,“ prozradil Fišer.

rání
Pražáci na bou
...
teï nemají èas

Večerník samozřejmě ještě zajímalo,
zda demolici již polorozbořené hlavní
budovy Jezdeckých kasáren nezkomplikuje žádost prostějovských opozičních zastupitelů o předběžné opatření
Ministerstva vnitra ČR k zastavení
celé akce. „Někteří stále hledají nástroje, jak věci komplikovat... Já osobně se
domnívám, že rozhodnutí zastupitelstva je právoplatné. Ministerstvo by
mohlo usnesení pozastavit v případě,
že by byl porušen zákon. A tomu tak
nebylo,“ odmítá jakékoliv komplikace
Jiří Pospíšil, náměstek primátorky pro
majetkové záležitosti.
(mik)

Napsáno SMRT v Olomoucké ulici! Kdo srazil chodkyni?
pred
ˇ
AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
005

žovatce ulic Olomoucká, E. Valenty
a V. Outraty. Přitom došlo ke střetu
s vozidlem, při němž žena utrpěla
vážná zranění, kterým na místě dopravní nehody podlehla,“ potvrdila
mluvčí Policie ČR Prostějov Alena
Slavotínková.
Policisté nyní prověřují účast dvou
řidičů vozidel na dopravní nehodě.
„Míra zavinění na tragické nehodě je
v tuto chvíli nejasná a je předmětem
dalšího šetření,“ sdělila Slavotínková,
která požádala svědky nehody, aby

se přihlásili policii. „Chtěli bychom devastující poranění hlavy, která se podotkl na dotaz Večerníku Pavel
požádat všechny svědky této tragé- záhy ukázala neslučitelná se životem,“ Holík, šéf prostějovské záchranky.
die, aby nám ji pomohli objasnit.
Zejména žádáme svědectví řidiče
protijedoucích vozidel, popřípadě
Křižovatka ulic Olomoucká - V. Outraty - E. Valenty zůstává z hlediska bezpečchodce, kteří tudy v inkriminované nosti trnem v oku všech kompetentních orgánů i po deseti letech. Jistě, tento tragicdobě procházeli a střet důchodkyně s ký případ z prosince roku 2005 byl specifický, stařenka přecházela silnici mimo
vozidlem viděli,“ dodává mluvčí pro- bílou zebru. Problém byl tehdy v tom, že na půlkilometrovém úseku Olomoucké
stějovské policie Alena Slavotínková. ulice existoval jeden jediný přechod pro chodce, čehož právě pěší často zneužívali.
„Na místo dopravní nehody v Olo- Co se ale za posledních deset let udělalo pro větší bezpečnost řidičů i chodců v této
moucké ulici okamžitě vyjela sanitka lokalitě? Skoro nic! Přibyla sice jedna bílá zebra, ale úvahy o rondelu vyšuměly
rychlé pomoci, ale ženu už nebylo do prázdna. Nyní je v plánu křižovatka kompletně vybavená semafory. Experti
možné nijak zachránit. Utrpěla vážná přiznávají, že to není ideální řešení. Na druhé straně - alespoň nějaké! (mik)

15120211242

12. 12. 2

K další tragédii na prostějovských
silnicích došlo ve čtvrtek v Olomoucké ulici. Starší důchodkyni
zde ve vozovce srazilo a smrtelně
zranilo dosud neustanovené vozidlo. Stařenka však silnici přecházela mimo vyznačený přechod.
Ve čtvrtek 8. prosince 2005 došlo v Olomoucké ulici k dopravní
nehodě, při které přišla o život třiaosmdesátiletá chodkyně. Žena
chtěla přejít komunikaci mimo vyznačený přechod pro chodce na kři-

jak šel čas Prostějovem ...

Stávala tu Plumlovská brána. Kravařova ulice byla ještě v devatenáctém století
brána jako součást Plumlovské ulice. Od května 1881 nesla název Knížecí (Fürsten-Gasse), současné pojmenování má od ledna 1893 podle rodu pánů z Kravař, kteří
v letech 1374 až 1495 vlastnili město Prostějov. V letech 1940 až 1945 byla zvána
německy Krawarn-Gasse, mezi lidmi se dlouho užívalo hovorové označení Plumlovská brána. Ta byla zbořena v roce 1877. V rohovém domě číslo 1 sídlila Živnostenská banka, v domě číslo 3 První moravská továrna na doutníkové špičky a cigaretové
dutinky. Současná budova Lidové školy umění v Kravařově ulici byla původně postavena jako internát obchodní akademie.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

15120411256

Kravařova ulice
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Příště: náměstí T. G. Masaryka V HOTOVOSTI!

15120411257

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...
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hodin

168

s městskou policií

Z výkopu unikal plyn!

krimi

NEJVĚTŠÍ RAZIE proti výrobcům drog! ČERNÁ
Šest lidí zatčeno, tři muži skončili ve vazbě KRONIKA

PROSTĚJOV Tohle kriminální scéna na Prostějovsku ještě nepamatuje! Několik měsíců příprav vyvrcholilo minulý týden
úspěšnou policejní razií proti výrobcům a dealerům omamných
látek. Policejní komanda vtrhla hned do několika nemovitostí, ve
kterých se dlouhodobě vyráběly drogy. Želízka na ruce dostala
šestice osob, tři z nich skončily okamžitě ve vazební věznici. Tento
zátah proti drogám nemá během posledních let podle šéfa prostějovské policie žádné obdoby!
Foto: internet

Uplynulý čtvrtek 3. listopadu ve
večerních hodinách na základě
oznámení občana vyjížděla hlídka na ulici, kde se provádí zemní
práce a z výkopu uniká plyn, který
je v okolí silně cítit. O situaci byl
vyrozuměn příslušný pracovník
plynáren. Ten uvedl, že tuto záležitost řeší a na odstranění příčiny
se pracuje. Prozatím byla vykopána odvětrávací šachta a v dalších
postupech se bude pokračovat
v pátek ráno. Ujistil, že žádné nebezpečí nehrozí.

Rozbil si hlavu

Zaměstnanci nákupního střediska
se předminulou sobotu 28. listopadu snažili muže bez domova přimět k opuštění toalet. Ten po delší
době sám vyšel před vchod, kde ale
upadl a zůstal ležet na zemi. Přivolaná hlídka zajistila zraněnému
sanitku, neboť si pádem způsobil
tržnou krvácející ránu na hlavě.
Protentokrát se muž nedopustil
protiprávního jednání.

Sehnali mu tatínka...

Muž bydlící v Praze minulé pondělí 30. listopadu telefonicky požádal
prostřednictvím linky 156 o zkontaktování jeho šestaosmdesátiletého otce. Tomu se snažil o víkendu
dovolat, ale telefon mu nezvedal.
Strážníkům se na uvedené adrese
podařilo seniora zastihnout. Byl
v pořádku, jen neslyšel zvonění,
když spal. Otec přislíbil, že mu
zavolá. Pro jistotu byl ale volající
o tátově stavu informován, aby si
nedělal zbytečné starosti.

Zapomněl zamknout

Roztržitost a spěch jsou častým
důvodem nezabezpečeného vozidla. V pátek 27. listopadu okolo
devatenácté hodiny oznámil patnáctiletý chlapec u zaparkovaného vozu škody Octavia odemčené
dveře u řidiče. Hlídka nezjistila násilné vniknutí do auta, uvnitř se nenacházely žádné věci. Automobil
sice stál před domem, ale majitele
se toho času nepodařilo sehnat.

Žena se sklerózou

I to se stává. Každým rokem se
strážníci setkají s řidičem, který
zaparkuje vůz a poté ho nemůže
nalézt. Podobný případ se odehrál
předminulý pátek 27. listopadu
před dvacátou hodinou. Osmadvacetiletá žena s trvalým bydlištěm
mimo Prostějov navštívila služebnu s prosbou o pomoc při hledání
jejího vozidla. Netrvalo dlouho
a dotyčná si vybavila cestu, kde
ponechala svůj vůz. Zakrátko byla
dopravena na místo do ulice Pod
Kosířem, kde na ni čekala její Škoda Octavie.

JSME JEDNA

RODINA

Řekni svým přátelům,
že už jsi taky s náma

www.facebook.com/vecernikpv
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Exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Rozsáhlý zátah proti výrobcům a distributorům drog proběhl v uplynulých
dnech nejenom přímo v Prostějově, ale
i na dalších místech regionu. „Na realizaci akce se kromě detektivů obecné
kriminality, kteří případ několik měsíců
rozpracovávali, podíleli i jejich kolegové z oddělení hospodářské kriminálky
a kriminalistické techniky. Dále byli

nasazeni příslušníci ze čtyř obvodních
oddělení, z pohotovostního a eskortního oddělení, služební kynologie a městské policie. V jednom z míst, ve kterém
byla odhalena výrobna drog, měla práci
i zásahová jednotka. Celkem se akce
zúčastnilo přes pět desítek policistů,“
zdůraznil obrovský rozsah protidrogové
razie Pavel Novák, vedoucí Územního
odboru Policie ČR Prostějov.
Policejní jednotky zasahovaly na
různých místech Prostějovska, konkrétní lokality zatím vedení policie
nechce prozradit. „Mohu zatím jen
uvést, že v souvislosti s výrobou drog
bylo zadrženo šest osob. Všem bylo

Škodná u sportovců

Ilustrační foto: internet

Při zásahu proti výrobcům pervitinu měla v Prostějově práci i policejní zásahová jednotka.
Koláž Večerníku

sděleno obvinění z nedovolené výroby,
přechovávání a distribuce omamných
látek. Tři ze zmíněných šesti pachatelů jsou stíháni vazebně,“ uvedl k výsledkům nebývalé razie Pavel Novák.
Večerníku ještě sdělil, že ani zdaleka
nemusí jít o poslední zásah podobného
typu na drogové scéně. „Z celkového
prověřování a výsledků akce vyplynula
další řada pro nás zajímavých okolností, které budou dále prošetřovány. Není

tedy vyloučeno, že v budoucím období
padnou další obvinění. Na případech
se samozřejmě i nadále pracuje a v této
chvíli není možné uvést další konkrétní
informace.“
Večerník alespoň zajímalo, jaké drogy
obvinění muži vyráběli. „V drtivé většině případů šlo o pervitin, při jedné
domovní prohlídce byla nalezena i marihuana,“ prozradil jeden konkrétní fakt
šéf prostějovské policie.

BĚSNÍCÍ BESTIE Dluží na dvouleté dítě!
Co je to za matku?

dopadena za pár hodin!
zjistili jsme
NĚMČICE NAD HANOU Hned
ze tří skutků zločinu loupeže byl
prostějovskými kriminalisty obviněn osmadvacetiletý muž, který
v noční době z pátku 27. na sobotu
28. listopadu na Němčicku postupně fyzicky napadl dva muže a ženu.
Rozlícený lupič byl pod vlivem alkoholu.

„Nejdříve napadl muže, kterého prohledal a z vnitřní kapsy kalhot mu odcizil
doklady a léky. Po zhruba patnácti minutách napadl dalšího muže, kterého
udeřil a následně po jeho pádu do něho
kopal. Zmocnil se hotovosti tří tisíc korun. O několik hodin později pak v penzionu přes aktivní odpor servírky vytrhl
ženě číšnický flek s hotovostí přes deset
tisíc korun a z místa následně utekl,“
popsal řádění lupiče exkluzivně pro Večerník Pavel Novák, vedoucí Územního
odboru Policie ČR Prostějov.

Běsnící bestie si však peněz a svobody díky bleskurychlému zásahu
policistů neužila. „Neprodleně byla
provedena pátrací akce za účasti policistů z němčického obvodního oddělení a ze služby kriminální policie
a vyšetřování, nasazen byl i psovod.
Po několika hodinách od spáchání
uvedených skutků byl pachatel zadržen, umístěn do policejní cely a po
sdělení obvinění putoval do vazební
věznice,“ prozradil šéf prostějovské
policie.
(mik)

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... NALISTUJTE STRANU 15

PROSTĚJOV V drtivé většině případů řeší policisté porušení vyživovací povinnosti u mužů. Tentokrát
ale v síti vyšetřovatelů uvízla mladá
žena z Prostějova, které je její dvouletý syn úplně ukradený!
„Celkem osm tisíc sedm set korun
dluží k rukám otce svého dvouletého
syna třiadvacetiletá žena z Prostějova.
Svou vyživovací povinnost matka dítěte neplní přesto, že jí tato plyne obecně
z ustanovení občanského zákoníku
i z rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově. Ten ženě stanovil povinnost na
výživu jejího syna přispívat měsíčně
částkou ve výši třinácti stovek,“ uvedl
k případu krkavčí matky František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Ve věci je vedeno zkrácené přípravné
řízení. V případě odsouzení hrozí matce dítěte až dvouletý kriminál. (mik)

Přes sto tisíc v „luftu“ Kde budou honit AMERIČANA?

PROSTĚJOV Nabral si toho víc,
než dokázal unést. Hospodářská
kriminálka obvinila mladého
Prostějovana z podvodu kvůli nesplacenému značnému množství
úvěrů. Muž dluží různým
společnostem přes sto tisíc korun.
„Z přečinu úvěrového podvodu a přečinu podvodu obvinili
v uplynulých dnech prostějovští
kriminalisté třiatřicetiletého muže
z Prostějovska. Těchto skutků se
měl obviněný dopustit tím, že
v roce 2014 v období od 25. května

do 6. listopadu uzavřel celkem sedm
smluv o úvěru, dvě smlouvy u půjčce,
jednu smlouvu o revolvingovém
úvěru a jednu smlouvu o zápůjčce.
Prostřednictvím těchto písemností
si vypůjčil celkem více než sto třicet
tisíc korun. Následně formou splátek muž zaplatil celkem 23 661
korun, přičemž tak nezaplaceno
zůstalo téměř sto deset tisíc korun,“
vypočítal František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov. Podvodníkovi s úvěry
hrozí až dvouletý kriminál. (mik)

Vyplenil bankomaty

PROSTĚJOV Velmi zajímavý případ
řeší prostějovská policie! Obětí internetového podvodu se stala mladá
žena, která sedla na lep údajnému
kupci jejího starožitného nábytku.
Kuriozita je v tom, že onen podvodník je muž ze Spojených států amerických!
„Třiatřicetiletá žena z Prostějova se
šestadvacátého listopadu letošního roku
při internetovém prodeji zboží stala
obětí podvodu. Prostřednictvím internetových prodejních serverů nabízela k
prodeji starožitný nábytek, o který projevil zájem kupující ze Spojených států
amerických. Prostřednictvím e-mailové
komunikace kupující po prodávající

požadoval zaslání částky pěti set amerických dolarů k úhradě pojistného budoucí
přepravy nábytku,“ popsal začínající
„kšeft“ František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
„Žena částku na požadovanou adresu
v USA odeslala a poté s ní domnělý
zájemce o koupi přestal komunikovat,
čímž tímto jednáním vznikla škoda
v přepočtu za 14 147 korun,“ dodal
Kořínek s tím, že neznámý pachatel je
nyní podezřelý ze spáchání přečinu podvodu, za který mu v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí až dvouletý trest
odnětí svobody. Otázkou je, kde budou
prostějovští policisté Američana honit...
(mik)

Dosud neznámý pachatel se uplynulý čtvrtek 3. prosince od 20:00
do 21:00 hodin přesně nezjištěným způsobem vloupal do společné šatny ve sportovním areálu
v Prostějově. Pachatel šatnu následně prohledal a z kapsy kalhot
pověšených na věšáku odcizil peněženku s doklady, finanční hotovostí 4 200 korun a dvě platební
karty. Z kapsy druhých kalhot
odcizil finanční hotovost pět set
korun a mobilní telefon. Celkem
tak pachatel svým činem způsobil
škodu vyčíslenou na 11 700 korun.

Okradená zákaznice

Uplynulý pátek kolem poledne
okradl zloděj v jednom z obchodů
v ulici Dukelská brána jednu ze zákaznic. Osmašedesátiletá žena si
odložila při nakupování kabelku do
nákupního vozíku. Neznámý pachatel využil její chvilkové nepozornosti a kabelku s telefonem, osobními doklady, penězi a platební kartou
jí odcizil. Zákaznice tak přišla o věci
v hodnotě 4 300 korun.

Spadla klec, ochmelko!

Z trestného činu krádeže podezírají prostějovští policisté osmadvacetiletého muže z Karviné. Krádeží
se měl podezřelý dopustit v průběhu od 26. listopadu do 2. prosince
z prodejny v Okružní ulici. Odcizil
celkem patnáct lahví lihoviny značky Jack Daniel´s různých druhů,
dvě lahve lihoviny Hennessy Fine
a dvě lahve lihoviny Tatranský čaj
v celkové hodnotě 14 709 korun.
Protože byl podezřelý pro obdobný čin v uplynulých třech letech
pravomocně odsouzen, hrozí mu
teď už tři roky vězení.

Ukradl prázdnou kasu...

Dosud neznámý pachatel se přes
noc z pondělí 30. listopadu na úterý 1. prosince vloupal do kanceláře
v domu v centru města Prostějova.
Zloděj nejprve za použití násilí
pronikl na dvůr domu, odkud po
rozbití skleněné výplně dveří vnikl do kanceláře v budově. Ze stolu
odcizil volně odloženou prázdnou
příruční pokladnu a majiteli způsobil škodu ve výši dvou set korun.
Škoda poškozením budovy byla
předběžně vyčíslena na dva tisíce
korun.

kartou ZEMŘELÉHO! RÁNA V KOSTELECKÉ!

PROSTĚJOV Případ zavánějící morbiditou! Z trestného činu
neoprávněného držení, padělání
a pozměnění platebního prostředku a zároveň z trestného činu krádeže podezírají prostějovští policisté
pětapadesátiletého muže z Prostějovska. Ten pomocí platební karty
vybral v bankomatech desítky tisíc
korun. Ty ale patřily v té době už
mrtvému muži!
„Podezřelý si v přesně nezjištěnou dobu
během května letošního roku neoprávněně opatřil platební kartu zemřelého
muže, ke kterému byl ve vzdáleném příbuzenském vztahu. S touto kartou pětapadesátiletý muž následně dne 8. června
provedl ve dvou bankomatech na území
města Prostějova dva neoprávněné vý-

běry po deseti tisících korun. Po necelém týdnu se dále pokusil z bankomatu
v Prostějově vybrat částku dvaačtyřicet tisíc korun, což se mu z důvodu
překročení denního limitu výběru
platební kartou nepodařilo. Proto na
druhý pokus z téhož bankomatu vybral
opět částku deset tisíc korun. Celkem
tak oprávněným dědicům zemřelého
muže podezřelý způsobil škodu ve výši
třiceti tisíc korun,“ popsal neuvěřitelný
čin František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov. Jak mluvčí prostějovské policie
dodal, v případu je vedeno zkrácené
přípravné řízení. „Při prokázání viny
a odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody až na dvě léta,“ potvrdil Kořínek.
(mik)

Opilý se nevyhnul kandelábru...

PROSTĚJOV Kdo to kdy viděl, aby po pěti pivech a několika panácích tvrdého alkoholu někdo sedl za volant?
Mladému šoférovi Fordu to ale bylo zřejmě jedno a na
Kostelecké ulici se mu to vymstilo. Kandelábr vedle silnice
mu jaksi neuhnul…
„V pátek sedmadvacátého listopadu krátce po třetí hodině
v noci došlo na okružní křižovatce ulic Kostelecké a Martinákovy v Prostějově k havárii osobního vozidla. Třiadvacetiletý
řidič automobilu značky Ford při jízdě směrem z centra města
nezvládl řízení a s vozidlem vyjel vpravo mimo komunikaci,
kde narazil do lampy pouličního osvětlení. Po nárazu se řidič
pokoušel z místa vycouvat zpět na komunikaci, ale při tomto
byl zastižen přivolanou policejní hlídkou. Ke zranění osob
při havárii nedošlo,“ popsal havárii František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Hmotná škoda na vozidle a sloupu veřejného osvětlení se vyšplhala na šedesát tisíc korun. To ale zdaleka nebylo všechno!

Skoro dvě promile a rychlá jízda. Není divu, že pro mladého řidiče byl
rondel v Kostelecké ulici příliš malý!
Foto: Policie ČR

„Provedenou dechovou zkouškou policisté u muže zjistili
hodnotu 1,95 promile alkoholu v dechu. Požití alkoholu před
jízdou muž přiznal a uvedl, že vypil pět půllitrů piva a nezjištěné množství lihovin,“ uvedl Kořínek s dodatkem, že řidiči byl
pochopitelně na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další
jízda.
(mik)
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s městskou policií

Nechtěl ji opustit!

Předminulý pátek 27. listopadu
v podvečerních hodinách žádala žena
o příjezd hlídky do místa svého bydliště. Pozvala si totiž k sobě domů muže
a ten po vypití lahve vodky nemínil
opustit byt. Než strážníci dorazili na
místo, návštěvník sám odešel. Slyšel
totiž celý telefonát o volání na policii.
Rozhodně stojí za zvážení, koho si
pustíme do bytu. U této dámy to není
ojedinělé chování. V průběhu roku
k ní vyjížděla hlídka na stejná oznámení již několikrát!

Potřetí na záchytce

V sobotu 28. listopadu před půlnocí
seděla žena bez domova na schodech rodinného domu a kolem ní
byl značný nepořádek. Ona sama se
nacházela v dosti znečištěném stavu,
nebyla schopná komunikace, natož
pohybu. Dechovou zkoušku u ní nebylo možné pro její stav provést. Proto
bylo přistoupeno k převozu do protialkoholního zařízení. V letošním roce
byl tento převoz jejím třetím „ubytováním“ na záchytce.

www.v
ecernikpv.cz

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

NEJDŘÍV
MU
ZACHRÁNIL
ŽIVOT,
PAK
VZAL
AUTO!
Jakub Kejnar prožil na své dvacáté narozeniny den plný zvratů...
PROSTĚJOV Možná to znáte. Někdy člověk za jeden den udělá
víc dobrých skutků i blbostí, než jiný za celý rok. Jakub Kejnar na
své dvacáté narozeniny nejprve pohotově zachránil život svému
známému. Když mu přivolal vrtulník, který ho dopravil do nemocnice, nastal u Kejnara zkrat. Nejprve si bez svolení vzal vůz svého
zraněného známého, následně jej řídil opilý a naboural. I kvůli tomu
skončil u prostějovského soudu... A Večerník byl u toho!
původní reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Dvacetiletý Jakub Kejnar rozhodně
není žádné neviňátko. Přes své mládí
už má za sebou slušnou trestní minulost. Za opakované krádeže měl
nastoupit výkon trestu už loni v říjnu.
Tomu se však téměř deset měsíců vyhýbal, díky čemuž se dostal do hledáčku policejních pátračů. Nedá se však
říci, že by se celou dobu bůhvíjak skrýval. Se svým kamarádem pracovali na
opravě střechy pro Miroslava U., který
žije se svojí maminkou v Tištíně. Ve
čtvrtek 7. května právě tam slavil Kejnar své dvacáté narozeniny. Od rána
s kamarádem i zmíněným hostitelem

popíjeli slivovici. Po několika panácích
dostal Miroslav U. „geniální“ nápad
pokračovat s rekonstrukcí střechy. Sám
na něj doplatil a z velké výšky se zřítil
dolů, zranil se a ztratil vědomí. Jakub
Kejnar mu pohotově pomohl a zavolal
záchranáře, díky čemuž se dostal vrtulníkem do nemocnice, kde ho lékaři
dali do pořádku.
Tím to však bohužel pro Jakuba Kejnara neskončilo. Sotva helikoptéra zmizela
z dohledu, vzal si klíče od Škody Felicie
patřící Miroslavu U. a rozhodl se, že si
vyrazí na výlet. „Pravdou je, že mi auto
nikdo nepůjčil. Kam a proč jsem jel,
nevím, už si na to nevzpomínám,“ uvedl
minulé úterý před Okresním soudem
v Prostějově Kejnar, který řídil očividně
opilý. I proto daleko nedojel. Kousek od
Ivanovic na Hané havaroval a od neho-

ČERNÁ
KRONIKA
Straka na ubytovně!

Během noci ze soboty 28. na neděli
29. listopadu vnikl dosud neznámý
pachatel do nezamčeného pokoje
na ubytovně v Olomoucké ulici.
Z postele v pokoji pachatel následně
odcizil tašku s peněženkou s osobními doklady a finanční hotovostí
ve výši 9 300 korun. Jednačtyřicetiletému majiteli tašky tak neznámý
pachatel svým činem způsobil škodu ve výši 9 500 korun. V případě
dopadení a odsouzení může být
pachatel tohoto skutku potrestán
odnětím svobody až na dvě léta.

netové stránky www.vecernikpv.cz

KŠEFT
S
LIDLEM
BOVAL,“
ho výboru

Srazila cyklistu

Dvacetiletý Jakub Kejnar z Doloplaz už sedí ve vězení za krádeže. Soud mu nyní
výkon trestu o půl roku prodloužil.
Foto: Martin Zaoral

dy zmizel. Přestože Miroslavu U. prakticky zcela zničil jeho vůz, ten u soudu
náhradu škody nakonec nepožadoval.
„Nebýt obžalovaného, tak tu možná
nejsem,“ vysvětlil svůj postoj.
Navzdory tomu bylo prokázáno, že se
Jakub Kejnar dopustil trestného činu
neoprávněného nakládání s cizí věcí.
A to nebylo vše. Poté, co jej koncem
května policisté konečně dopadli, putoval do vězení, kam měl sám nastoupit již téměř před rokem. „Vězení jsem
se skutečně vyhýbal, měl jsem z něj

strach,“ doznal se Kejnar, který se však
kvůli tomu také nevyhnul žalobě za
maření výkonu úředního rozhodnutí.
„To, co dělá, souvisí s jeho věkem, nikoliv schopností zapojit se do společnosti,“ hájila svého klienta advokátka.
Když soud pečlivě rozvážil všechny
okolnosti, vyinkasoval Jakub Kejnar
k předchozímu půlročnímu trestu za
krádeže další půlrok basy navíc. Odsouzený se na místě vzdal práva na
odvolání, státní zástupce si pro tuto
možnost ponechal lhůtu.

Minulé úterý 1. prosince v 9:45 hodin došlo na okružní křižovatce ulic
Plumlovské s Anglickou a Josefa
Lady v Prostějově k dopravní nehodě osobního automobilu s jízdním
kolem. Jednadvacetiletá řidička
škodovky při průjezdu rondelem
předjela sedmasedmdesátiletého
cyklistu. Ze zatím přesně nezjištěných příčin došlo ke kontaktu mezi
zadní částí automobilu a předním
kolem jízdního kola. Muž po kontaktu s vozidlem upadl na komunikaci a způsobil si lehké zranění
spočívající v tržné ráně na hlavě.
Hmotná škoda na osobním vozidle
byla vyčíslena na dva tisíce korun.

PROSTĚJOV Kromě obrovského úspěchu při razii proti výrobcům
drog řešili prostějovští policisté i další případy, které úzce souvisejí se
zajištěním bezpečnosti občanů. Bohužel i v uplynulém období po
čase přibylo řidičů pod vlivem alkoholu či drog, hospodářská kriminálka stíhala podvodníky a za katr půjde i několik zlodějů. Strážci zákona se prostě měli co otáčet. O tom všem Večerník hovořil s dalším
hostem našeho pravidelného seriálu se šéfy jednotek IZS, kterým byl
Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov.

Zatím bez uprchlíkù
Prostějov zatím díkybohu není na
mapě měst, ve kterých by se řešily problémy s uprchlíky. Jak se ovšem Večerník dozvěděl, prostějovská policie je
připravena i na variantu, že by se tady
nelegální migranti objevili. „Všichni
jsme v tomto smyslu úkolovaní a spolupracujeme úzce s cizineckou policií.
Tipují se a kontrolují různé lokality,
ať už jsou to nádraží, místa s větším
množstvím vyskytujících se lidí, prověřují se rovněž všechny ubytovny.
A to nejenom kvůli uprchlíkům, hledají se rovněž osoby v celostátním
pátrání. A mohu konstatovat, že za celý
letošní rok nebyl v Prostějově zadržen

ani jeden uprchlík,“ konstatoval příznivou zprávu Pavel Novák.

Podvodník
na „jedenáctou“
Hospodářská kriminálka v Prostějově si došlápla na mladého muže,
který se s půjčkami rozhodně nepáral. Hlavně s jejich splácením. „Jde
o třiatřicetiletého muže z regionu,
který se celkem v jedenácti případech dopustil podvodu. U různých
finančních společností si vyjednal
úvěr, který však nesplácel a způsobil
škodu přesahující sto osm tisíc korun. Policisty oddělení hospodářské
kriminality mu proto bylo sděleno
obvinění z trestného činu podvodu,“

prozradil vedoucí Územního odbo- činu ohrožení pod vlivem návykové
ru Policie ČR Prostějov.
látky. Zbývajících devětadvacet skutků
je posuzováno jako přestupek proti
Volal hned nìkolikrát! bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. Za uplynulých jedenáct měŠéf prostějovské policie se ještě struč- síců letošního roku policisté zjistili již
ně vrátil k případu, o kterém Večerník 617 ovlivněných řidičů, přičemž loni
informoval v minulém vydání. Z přeči- to bylo pouze 596 šoférů pod vlivem
nu šíření poplašné zprávy byl obviněn omamných látek,“ zhodnotil nelichomuž, který vyhrožoval umístěním bom- tivou statistiku Pavel Novák.
by v budově Městského úřadu v Konici.
„Nástražným výbušným systémem vySmrt po fatální chybì
hrožoval tento muž několikrát za sebou.
Jde o člověka, kterého jsme v minulosti Za uplynulý měsíc policisté šetřili
opakovaně vyšetřovali za majetkovou celkem padesát dopravních nehod.
trestnou činnost. Rozhodně nám tento „Bohužel stala se i havárie, která si vzala
lidský život. U Čelčic řidič osobního
muž není neznámý,“ uvedl Novák.
motorového vozidla v zatáčce přes
podélnou souvislou čáru předjížděl
Ovlivnìných pøibývá
nákladní auto a došlo ke střetu s proBěhem listopadu přistihli policisté tijedoucím vozidlem. Přes veškerou
na Prostějovsku jedenačtyřicet řidi- snahu zasahujících složek integrovačů pod vlivem alkoholu nebo jiných ného záchranného systému řidič svým
návykových látek. „Z tohoto počtu zraněním podlehl. V listopadu byl při
bylo sedmadvacet řidičů pod vlivem dopravních nehodách dále těžce zraalkoholu a čtrnáct dalších pod vlivem něn jeden člověk a šestnáct lidí bylo
drog. V celkem jedenácti případech se zraněno lehce,“ zkonstatoval šéf prospak jednalo o podezření z trestného tějovské policie.

Blíží se Vánoce a jako každý rok
budou v plné pohotovosti i policisté. „Bezpečnostní opatření jsou už
v běhu. Obchodní zóny a například
i parkoviště před supermarkety budou monitorovat jak uniformovaní
policisté, tak i ti v civilu. Stejně jako
v uplynulých letech jsme se dohodli
na velmi úzké spolupráci s městskou policií i vedením magistrátu.
Naše kontrolní činnost bude směřovat všude tam, kde se vyskytne
větší množství lidí. Chceme je při
vánočních nákupech, kdy je obezřetnost ještě menší než obvykle,
ochránit před pachateli trestných
činů,“ zdůraznil vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov.
(mik)

“

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po čtveřici osob, která je podezřelá
z trestné činnosti a skrývá se
před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona
žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby
v případě zjištění místa pobytu
uvedených osob neprodleně
kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím
bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování Prostějov
na tel. číslo 974 781 326.

IVO MIŠO

NIKOLA DVOŘÁKOVÁ

se narodil 28. února 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 30. listopadu
2016. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 18 do 20 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu, šedé
oči a hnědé rovné vlasy.

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

GABRIELA VÖRÖŠOVÁ

PETR PÁLENÍK

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

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

Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky Statutárního města Prostějova.
„Plocha bude součástí plánovaného
městského subcentra Krasice, pro
které byla v listopadu roku 2014
zpracována územní studie. V budoucnosti by v této lokalitě měl vzniknout
plánovaný dům pro seniory,“ potvrdil
Pospíšil.
Háček je ovšem v tom, že pozemek
ve vlastnictví společnosti Lidl je
zatížen smluvním zástavním právem
ve prospěch banky na zajištění
pohledávky vyplývající z úvěrové
smlouvy, a to do částky 760 milionů
korun! „Jde o věcné břemeno při
zřizování a provozování vedení
spočívajícím v umístění kabelového
vedení nízkého napětí včetně jeho
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PROSTĚJOV Do kanceláře náměstka
primátorky Jiřího Pospíšila dorazila
minulou středu delegace vedení Fondu
ohrožených dětí v Praze. Řeč nemohla
být o ničem jiném, než o budoucnosti Klokánku v Prostějově a k tomuto
účelu rekonstruovaným budovám v
Západní ulici. Výsledek jednání? Nepřekvapil, velmi smutný...
„Hovořili jsme s představiteli Fondu ohrožených dětí o variantách řešení problému,
který vyvstal po tom, co fond zjistil, že
je nadmíru zadlužen a nebude schopen
dobudovat zařízení v Prostějově,“ shrnul
patálie Jiří Pospíšil (PéVéčko). „Byl jsem
informován o složité situaci, do které se
dostal celý fond, který musí rušit několik
zařízení v celé České republice, aby snížil

dluh a zabezpečil chod stávajících domovů. Celkovým výstupem naší schůzky je,
že nám Fond ohrožených dětí oficiálně
nabídne nemovitost v Západní ulici ke
zpětnému odkupu, čímž naplní smlouvu s
městem,“ konstatoval náměstek primátorky. Alespoň minimální šance, že Klokánek
v Prostějově vnikne, tak definitivně zanikla.
„Vedení fondu nám s velkou lítostí sdělilo,
že jejich zařízení v Prostějově na sto procent nevznikne,“ potvrdil Pospíšil.
Magistrátu tím vzniká problém, o kterém
už Večerník informoval. Před dvěma roky
totiž komplex budov v Západní ulici převedl Fondu ohrožených dětí za účelem
vzniku Klokánku bez úplaty. Ten se teď
nemovitosti v hodnotě tří milionů korun
zbavuje... „Nechtěl bych použít slova zba-

Proběhlo druhé setkání s Remostavem...
zjistili jsme

Foto: archiv Večerníku

Bombou hrozil několikrát,
rozhodně nám tento muž
není neznámý!

PÁTRÁNÍ po kvartetu hledaných

PROSTĚJOV Jak Večerník již informoval, prostějovští radní se rozhodli postavit za prodejnou Lidl
v Anglické ulici nový dům pro seniory. Problém byl doposud pouze
v tom, že potřebný pozemek vlastní
právě společnost Lidl. Jednání
zprvu vázla. Ovšem jakmile tento
obchodní řetězec naopak zatoužil
po vedlejším prostoru ve vlastnictví magistrátu, kde by rád vybudoval vlastní parkoviště, rázem byla
takzvaně ruka v rukávě. A logicky
tak dochází k vzájemné výměně
pozemků. Věc má ale ještě jeden
háček...
„Až na pár metrů to bude lidově
řečeno výměna kus za kus,“ charakterizoval transakci s pozemky Jiří

Prostějovská policie má za sebou zátah proti výrobcům drog,
jaký v regionu nepamatujeme
deset let. Přes padesát strážců
zákona, včetně členů pohotovostního a eskortního odboru,
se podílelo na razii v celém regionu. Jak se Večerník dozvěděl,
zadrženo bylo hned šest výrobců drog, především pervitinu.

6
První muž prostějovské policie
Pavel Novák nám exkluzivně
prozradil, že v případě drogové problematiky nejde zdaleka
o poslední slovo. Není tak vyloučeno, že už brzy přibudou další
obvinění. Prostějovsko prý drogová mafie nikterak neovládá.
A to je dobře!
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ochranného pásma ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce. Na
pozemku je dále umístěno vedení
místního sdělovacího kabelu včetně
jeho ochranného pásma. Podle
vyjádření zástupců společnosti Lidl
je však odstranění zástavního práva
z pozemku otázkou zhruba jednoho
měsíce,“ vysvětluje Zdeněk Fišer,
první náměstek prostějovské primátorky.
„Doporučuji tedy směnnou smlouvu
uzavřít teprve poté, co bude zástavní
právo váznoucí na převáděné části <CRTQFGLPQW.KFNX#PINKEMÆWNKEKX[TQUVGXDWFQWEPQUVKFQOQXRTQUGPKQT[1DEJQFPÊ
pozemku odstraněno, a do té doby ąGV÷\GEUK\CUGXGFNGRQUVCXÊPQXÆRCTMQXKwV÷
(QVQ/KEJCN-CFNGE
vzájemné vztahy mezi společností
Lidl a městem Prostějovem ošetřit Směna pozemků proběhne naprosto v našem vlastnictví, hodlá vybudovat
smlouvou o budoucí směnné bezplatně. „Bude to skutečně kus za další parkovací plochy,“ potvrdil Fišer.
smlouvě,“ přidal Jiří Pospíšil.
kus. Lidl si na pozemku, který je dosud
(mik)

S Klokánkem v Prostějově Å1HFKWHPĚ&+5É3$7´
NŐLÿHOEH]GRPRYHF]SRSHOQLFH«
je DEFINITIVNÍ KONEC

Policejní případy pod drobnohledem

Podvody, alkohol a drogy. Jen uprchlíci chybí...

Pondělí 7. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Známá kauza pokračuje. Už podruhé v krátké době se
mediátor setkal se zástupci znesvářených stran ve snaze dosáhnout
mimosoudní dohody. Představitelé
prostějovské radnice tak znovu zasedli ke společnému stolu s majiteli firmy Remostav, aby se pokusili
o smír ve sporu o pozemky za prostějovskou nemocnicí.
Jádrem je porušení smlouvy po prodeji
pozemků soukromému investorovi,

který nesplnil podmínky vyplývající
z výstavby domova pro seniory. Pozemek momentálně zeje prázdnotou,
magistrát jej požaduje vrátit a navíc
hrozí Remostavu smluvní pokutou,
která i s penále činí už přes sedm milionů korun. „Na prvním jednání u mediátora ve Zlíně jsme si stanovili, co vše
je třeba zjistit k tomu, abychom mohli
pokročit v možných dohodách. Druhé
setkání bylo kratší vzhledem k tomu,
že každá strana přišla s připravenými
a potřebnými informacemi. Hovořili
jsme o dalších variantách řešení. A to
tady v Prostějově, mediátor prokázal
vstřícnost a přijel až k nám,“ informoval

Večerník Jiří Pospíšil, náměstek primátorky Statutárního města Prostějov.
Ani po druhém schůzce se však zatím
nedá odhadnout, jaký bude ve vztazích
města s Remostavem další vývoj. „Dohodli jsme se na dalším jednání, které
proběhne ještě před Vánocemi. Uvidíme, jestli se dostaneme zase o něco
dál. Přístup obou stran je pořád velmi
vstřícný,“ uvedl Pospíšil stroze bez dalších podrobností.
Předseda představenstva společnosti
Remostav Tomáš Ohlídal Večerníku
již dříve sdělil, že širší vyjádření k celé
kauze poskytne až po ukončení jednání
s mediátorem.
(mik)

XßSĺtÙWĪYiVĦHNiMEGA
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DVOJČÍSLO MAGAZÍNU
S PROGRAMEM NA CELÉ SVÁTKY
+ SPECIÁL PROSTĚJOVSKÉ VÁNOCE

ŠPATNĚ ZAŘADILA A BOURALA!
PROSTĚJOV V Plumlovské ulici došlo ke kuriózní dopravní nehodě, kdy
chybně zvolený rychlostní stupeň poslal vozidlo proti zdi! Mladá elévka řidičského řemesla chtěla autem vycouvat od supermarketu, místo dozadu se
ale rozjela dopředu přímo proti zdi...
„V sobotu osmadvacátého listopadu
krátce po sedmé hodině ráno došlo
v Plumlovské ulici k havárii osobního
vozidla. Dvaadvacetiletá řidička automobilu značky Renault zaparkovaného
přední částí směrem k obvodovému
plášti budovy supermarketu, chtěla vyjet

z řady zaparkovaných vozidel. Při pokusu
o vyjetí žena omylem zařadila první rychlostní stupeň a po rozjetí vozidlo narazilo
do pláště budovy. Při havárii nedošlo ke
zranění osob a hmotná škoda na vozidle
a poškozeném plášti budovy byla předběžně vyčíslena na jedenáct tisíc korun,“
sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Alkohol u řidičky policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Strážci zákona vyřešili tuto záležitost uložením blokové pokuty ve výši jednoho
tisíce korun.
(mik)

vuje! Město v dobré víře budovu darovalo, zdůrazňuji, že darovalo. Zastupitelé
chtěli podpořit vznik Klokánku v Prostějově, abychom pomohli opuštěným
dětem. To, že jsme se dostali do současného stavu, je nešťastná shoda náhod.
Nemovitost bychom mohli získat nazpět
v případě, že využijeme předkupního
práva, ale v tom případě bychom museli
zaplatit přibližně sedm milionů korun firmě, která provedla práce na budově, další
čtyři miliony korun by pak zřejmě stála
dostavba. Využití pro takto specificky
upravenou nemovitost město v současné
době nemá. Ale vyčkejme do zastupitelstva, které o konečném řešení rozhodne,“
nechal Jiří Pospíšil otázku budoucnosti
otevřenou.
(mik)

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹
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rameny Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie v Prostějově.
„Takové případy se nám občas stávají.
Nedokážu si ale představit, kdyby přijel
sběrný vůz technických služeb a papír
i s bezdomovcem vysypal a odvezl
pryč,“ podotkl Jan Nagy, velitel Městské
policie Prostějov.
(mik)

V. 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 páté pokračování...
ƔƔ František Švec (ANO 2011):
„Návrhů a podnětů je z naší strany
celá řada. Bohužel naše připomínky
byly zatím vždy zadupány koaličním
válcem jednoho hlasu. Bez ohledu na
správnost našich návrhů. Tam, kde
dochází argumenty, nastupuje obehraná písnička koalice o obstrukcích
a zdržování. Naprostá většina našich připomínek je věcná a odborně
podložená. Jenom si vzpomeňte, že
v několika případech naše závěry o porušování zákona potvrdilo ministerstvo vnitra nebo prostějovský okresní
soud. Nechci hovořit za celou opozici,
ale náš zastupitelský klub prosazuje
koncepční financování sportu, výstavbu severního obchvatu či změny
stanov spolku Prostějov olympijský.“
Jistě, pane Šveci, návrhů ze strany vašeho hnutí už na půdě zastupitelstva pár
zaznělo. Problémem ale je, že mnohdy
jej chcete prorazit jen za cenu síly a neberete si servítky před ničím. Společně
s návrhy pak opozice podává ruku
v ruce i trestní oznámení. To vše namísto konstruktivního řešení. Myslíme, že při troše dobré vůle by vám koalice mohla naslouchat, ale chce to
udělat první krok...
MILUJEM
E
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PROSTĚJOV To si dovolili moc
budit spáče v popelnici! Pracovníci
technických služeb uslyšeli uplynulou středu brzy ráno na sídlišti
Hloučela podezřelý šramot vycházející z jednoho kontejneru na tříděný
odpad. Když odhrnuli víko, nevěřili
vlastním očím... Zpoza nahromaděného papíru na ně vykoukla rozježená hlava mladého bezdomovce!
„Nechte mě chrápat,“ zahučel na uklízeče muž bez domova. „Četa upozornila strážníka okrskové služby na
spícího muže v kontejneru na tříděný
odpad v ulici Cyrila Boudy. Třicetiletý bezdomovec výzvy k opuštění
sběrné nádoby nakonec uposlechl.
Jeho nevhodné počínání mu bylo náležitě vysvětleno. Přesto strážníkům
naštvaně tvrdil, že si najde ke spaní
jiný kontejner,“ pokrčila s úsměvem

ƔƔ Jiří Pospíšil (ČSSD): „Těžko
odpovědět, kde Krasice, Čechovice
a Domamyslice nejvíce tlačí bota.
Jedná se ale určitě o opravy chodníků a komunikací, či vybudování těch
chybějících. Stále chybí řešení točny
autobusů v Domamyslicích, vybudování či rozšíření dětského hřiště, řešení problematiky hustého provozu
a parkování v ulicích Domamyslická a Čechovická. Tyto i další připomínky či podněty byly diskutovány
také na setkání občanů těchto lokalit
s radními.“
Na lokalitu západní
části Prostějova se
nezapomíná ani v rozpočtu města
pro rok 2016, ve kterém jsou na investice do příměstských částí Krasic,
Čechovic a Domamyslic připraveny
miliony korun. V tomto ohledu ale
překvapuje jiná věc. Opoziční zastupitelé prosazují samostatnost těchto
příměstských částí. Odtrhnou se tedy
od Prostějova například Domamyslice? Snad je to zas jen další z výkřiků
opozičních zastupitelů, který bude co
nejrychleji zapomenut...
ƔƔ Petr Lysek (Změna pro Prostějov): „Budovu Jezdeckých kasáren
považuji za nedílnou součást historie
MILUJEM
E
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Prostějova. Situace kolem kasáren je
smutná. Nechat majetek chátrat a nakonec konstatovat, že rekonstrukce by
byla příliš nákladná! Pikantní je na tom
to, že se takto nechová spekulant s nemovitostmi, ale samo město!“
V jednom se dá s novým prostějovským
zastupitelem souhlasit. O využití budov Jezdeckých kasáren mělo být jasno ihned po převzetí od Armády České
republiky v roce 2004. Anebo - staré
nemovitosti měly být srovnány se zemí
rovnou už před těmi jedenácti lety.
Nyní mohl být klid a na místě kasáren
již dávno mohlo fungovat něco prospěšného...
ƔƔ Pavel Holík (ČSSD): „Diskuse
o nové funkci při vedení městské policie panem Pišťákem byla s prominutím úplně mimo! Bývalý primátor
nabídl své dlouholeté úspěšné zkušenosti novému vedení města, jasně
deklaroval, že tuto práci bude vykonávat zdarma bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. A my bychom
ho měli odmítnout? Víte, on tímhle
ukázal ten propastný rozdíl mezi člověkem, který se o veřejný život a chod
města opravdu zajímá, a těmi, co proti
němu ostře protestovali.“
Také my si myslíme,
že starost o městkou
policii je ve správných rukou. Sama
primátorka přiznala, že o strážnících
ví snad pouze to, že mají černé uniformy a nosí pistoli. Tak proč nevyužít
zdarma služeb bývalého primátora,
který dlouhá léta jednal v rámci svých
kompetencí se všemi bezpečnostními
sbory? Alespoň nás nikdo lepší
nenapadá...
Připravil: Michal Kadlec
MILUJEM
E
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství
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publicistika

TAK TO VIDÍM JÁ...!
POHLEDEM
MIROSLAVA
A
ČERNOŠKA

Nikdy jsem nedokázal pochopit farizejskou roli hlupáků, závistivců a lenochů,
kteří poukazují na druhé, aniž by se
podívali sami na sebe a přiznali si, že se
svými názory, plnými lží a polopravd se
nikdy neměli ukázat na veřejnosti. Jedovatá hloupost některých zastupitelů mě
už dávno přestala zajímat, nesmyslný
had jejich myšlenek, názorů a prázdných
argumentů je prostě k nečtení. Myslím si
a hodně si to přeji, aby to byla jen otázka
času, kdy tihle „rádoby“ zastupitelé zmizí
z prostějovské politické mapy. Pro mě už
dávnozmizelipředevšímztélidskémapy,
nemohu a nechci vnímat lidi, kteří si z komunální politiky udělali jakýsi pomyslný
výtah na své chabé politické výsluní.
Chci, aby v našem městě bylo stále
více patriotů, kterým záleží na prestiži

Prostějova a Hané, aby převládal pocit, že jen ten život je naplněný, když se
žije pro radost a prospěch druhých.
Je špatné, když zastupitelům chybí
argumenty a snižují se ke lžím a pomluvám. Netrvá dlouho, z jejich pokrytectví se pak stává filozofie přístupu ke
komunální politice. A co je nejhorší?
Tihle „rádoby“ opoziční poslanci si
berou občany našeho města jako svá
rukojmí, snaží se je vtáhnout do svých
nečistých her jen proto, aby především
uhájili své posty. Sami nikdy nic
nedokázali, Prostějovu přinesli jen
atmosféru plnou lží a bezbřehého
podezírání. Žijí v pocitech, že se tím
zviditelní, všichni rozumní i poctiví
vědí, že je to špatná a především falešná
cesta. Vše kritizovat, bořit, každého po-

dezírat, vždyť to ještě nikdy nic dobrého
nepřineslo.
Politika postavená na prázdných slibech,
nebezpečném populismu, útocích a ubližování je jako jed, který jednou otráví
i ty poctivé. Chybí zodpovědnost za
vlastní činy a rozhodnutí. V komunální
politice roste agresivita, lež s populistickými gesty se mění v polopravdy
jen proto, aby byli poníženi ti, kteří
chtějí dělat politiku pro občany. Pocit,
být hrdý na své město nejen proto, jak
vypadá, ale hlavně proto, jak se v něm
žije, se ztrácí a ti, pro které je tohle snažení
životní prioritou, jsou ponižováni, pomlouváni. Nemohu v této souvislosti nevzpomenout úspěšného primátora Miroslava Pišťáka, který odešel ze své funkce
jen proto, že nevydržel tlak podobných
vyvolávačů strachu.
Závist, zloba, pokrytectví, podezírání
a nepřejícnost prostě musejí z prostějovské komunální politiky zmizet.
Autor je šéfem tenisového klubu
v Prostějově a marketingových společností TK PLUS a Česká sportovní
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DÁREČEK
Vánoce se kvapem blíží, jak ostatně
dokazuje invaze čokoládových Mikulášů a kolekcí v regálech obchodních domů. Ti z nás, kteří jsou nečekaně při penězích, se moudře a bez
nekonečných předvánočních front
předzásobují dárky všeho druhu,
kterými o štědrovečerním veselení
u stromečku hodlají obdarovat své
milované. Tu a tam se jeden či více
dárků někam zaběhnou a vy tak
musíte stejně vyrazit do předvánoční nákupní vřavy, ale co naplat...
Navíc nakupování dárků je hotová
věda. Co koupit manželovi, příte-

li? Rodičům, prarodičům? A pro
mě teď zásadní otázka, co koupit
ročnímu synovci? Řeknete si, je to
ještě mimčo, stejně si nebude pamatovat, jestli dostal houpacího
koně nebo nášup v podobě ovocné přesnídávky. Ale když vidíte
rozzářené oči toho mrněte u vánočního stromku, je vám jasné, že
bez pořádného dárku se ani ten
první Štědrý večer neobejde. Jenže co vybrat? Což o to, nabídka
roztodivných hejblátek, hrkáčků
a kousacích hraček je bohatá, ale
v rámci zachování vlastního zdraví

vybírejte pečlivě! Na hračkách totiž zoufale chybí upozornění typu:
pozor, hračka dělá virvál jako
boeing 747, když vcucne hejno hus,
hračka nejde vypnout bez pomoci
sady nářadí, nebo hračka funguje
na jednu sadu baterek pouze deset minut a méně. Po téměř hodinovém pobytu mezi regály mám
nakoupeno a pevně doufám, že se
synovci zavděčím alespoň tak, jako
s narozeninovou hrající želvičkou,
jejíž vlezlá melodie rodinu mučí
u jídla, koupání i na návštěvě
u příbuzných již od jara...

2009
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2 215 000

17 350 000
720 000

6 546 000

7 897 000
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Na hřbitově roste NOVÉ KOLUMBÁRIUM, staré chátrá...
„Jeho opravy zatím nejsou v plánu,“ zní z radnice

PROSTĚJOV Prostějovský hřbitov se rozrůstá! Nedaleko obřadní
síně vyrůstá v těchto dnech nové
kolumbárium. Nabídnout by mělo
126 míst pro ukládání pohřebních
uren. Dokončené by mělo být ještě
letos. V příštím roce je plánována
další stavba, kde bude možné uložit
117 uren. V redakci Večerníku jsme
se ovšem setkali s dotazem, co bude
s tím starým, které by nutně potřebovalo opravit...
Na špatný stav starého prostějovského kolumbária nás upozornil jeden
z našich čtenářů. „Hřbitov je pěkně
spravený, ale na kolumbárium se jaksi
zapomnělo. Do stavby s urnami zatéká, má mokré zdi a loupe se v ní omítka. Ozdobné vitráže jsou pokálené od

ptáků nebo jsou dokonce úplně vymlácené. Zajímalo by mě, co se s tím
bude dělat,“ obrátil se na Večerník Miroslav J., podle něhož tento neutěšený
stav trvá už přes deset let.
Dotaz na dané téma Večerník směřoval na zástupce prostějovské radnice.
„Kompletní rekonstrukce kolumbária
není v tuto chvíli v plánu. Situaci komplikuje fakt, že hlavní hřbitov je památkově chráněný, takže každé stavební
úpravy je třeba konzultovat právě s památkáři. A to jak známo, bývá často běh
na dlouhou trať. Nevylučuji však, že
v případě havarijního stavu proběhnou
alespoň nejnutnější úpravy financované z fondu oprav hřbitova,“ zareagoval
Zdeněk Fišer, náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova. Podle

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
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jeho dalších slov mají mít pozůstalí
velmi brzy možnost uložit urny do
dvou zbrusu nových staveb. „Umístěny
po obou stranách obřadní síně. Jedna
z nich vznikne ještě letos, druhá příští
rok. Ve finále budou obě obloženy stej-

1DåHäRYVNpPNRSFLSRX]HäHGHViWNRX
PROSTĚJOV Asi většinu řidičů jedoucích v těchto dnech od hřbitova
směrem k rychlostní silnici R46 překvapily nově instalované značky omezující rychlost v tomto rovném úseku
na šedesát kilometrů v hodině. Proč
tomu tak je?
Leccos už napovídají doplňující značky
k rychlostnímu omezení, varující před
možností smyku. Laikovi to přijde podivné, nikde žádná zatáčka, rovnější silnici
aby pohledal... „Na vině je povrch asfaltu, který nesplňuje potřebné parametry
vylučující možnost smyku,“ reagoval na
dotaz Večerníku Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského
magistrátu. „Více k této problematice má
co říci Správa silnic Olomouckého kraje,
která omezení rychlosti navrhla. Po souhlasném stanovisku Policie ČR jsme úsek
nechali osadit příslušnými značkami,“ doplnil Nakládal.

Pondělí 7. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

Vrahovice
Žešov

34 529 000

Večerník se celé záležitosti podíval
v uplynulých dnech blíže na zoubek.
„Můj názor zůstává pořád stejný a
nezměnil se. Jsem kategoricky proti
jakékoliv decentralizaci města, považuji to za absolutní nesmysl,“ svěřila
se nám Alena Rašková, primátora
Statutárního města Prostějov. „Chtěla
bych jen trochu zmírnit paniku mezi
obyvateli Prostějova. V návrhu pana
Hájka nejde o nějaké roztržení města.
Jeho představa tkví v tom, aby okrajové části Vrahovice, Žešov, Krasice, Domamyslice a Čechovice měly místo
osadních výborů jakési samosprávní
výbory. Do nich by byli voleni zástupci jednotlivých okrajových částí města, kteří by podle pana Hájka pracovali
zadarmo. Což bych ale chtěla vidět,“
kroutí hlavou první žena magistrátu.
Martin Hájek z Vrahovic na zastupitelstvu kritizoval práci osadních výborů s tím, že nemají žádnou rozhodovací pravomoc. „Jsou v nich zástupci

Stavební investice mìsta
GR9UDKRYLFDlHvRYD

1 300 000

Prostějov (red) -Magistrát Statutárního města Prostějov spustil v úterý
1. prosince nové webové stránky, které mají nabídnout větší přehlednost
a zjednodušit hledání. „Na stránkách se pracovalo přibližně pět měsíců, což není na dnešní dobu nijak
dlouho. Snažili jsme se využít všech
moderních trendů a zkušeností. Na
základě různých připomínek, podnětů
a návrhů, jak zlepšit přehlednost stránek, budeme dále upravovat grafiku
a systém uložených informací. Tyto
úpravy již budou probíhat za plného
provozu,“ vysvětlil vedoucí Odboru
informačních technologií Magistrátu
města Prostějova Jan Števko. „Stránky
jsou zpracované podle nejnovějších
trendů dnešní doby. Grafika a barevná úprava vedou občana přesně k těm
informacím, ke kterým se potřebuje
dostat,“ dodal Števko. Informace, které
v těchto dnech na webových stránkách chybí, budou postupně nabíhat.

Michal
KADLEC

všech politických stran a hnutí, pokud
jej navrhly. Jedná se tedy o naprosto reprezentativní vzorek zástupců
jednotlivých částí Prostějova, který
vedení magistrátu předkládá návrhy
na investice, opravy či rekonstrukce.
Jejich návrhům rozhodně dopřáváme
sluchu a velmi často vyhovujeme jejich požadavkům. Naprosto nesouhlasím s tvrzením pana Hájka, že osadní
výbory jednají pouze samy za sebe,
zatímco zvolení představitelé samostatných celků by jednali ve prospěch
všech obyvatel. Nestalo se ani jednou,
že by si hrály na nějakém vlastním písečku a navrhovaly něco v neprospěch
občanů té dané lokality,“ zdůrazňuje
primátorka Prostějova. Jak dodala, decentralizace je běžná jen ve velkých
městech, ve kterých má smysl mít
menší samosprávní celky. „Nelze
o tom uvažovat v Prostějově, který
má pětačtyřicet tisíc obyvatel,“ láteří Alena Rašková.
Večerník pochopitelně zajímalo, jak se
na případnou samostatnost tváří sami
občané. „Promiňte, ale musím se tomu
jenom smát! Ovšem velmi trpce. Odtržení Vrahovic od Prostějova tady už několik let prosazuje hrstka nadšenců. Já

200 000
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Původní zpravodajství
pro Večerník

osobně si nedokážu představit, kde bychom sami sehnali čtyřicet milionů korun na rekonstrukci naší základní školy,
dvacet milionů na kanalizaci, další miliony na opravy silnic. A to jmenuji jen
zlomek toho, co se tady v posledních
pěti letech událo. Nevím, možná pan
Hájek touží být starostou Vrahovic, ale
měl by být trošku soudnější,“ myslí si
pan František, který si nepřál zveřejnit
celé své jméno.
Sám Martin Hájek ze Spolku za staré Vrahovice si ale trvá na svém. Už
na zmíněném jednání zastupitelstva
horoval pro samostatnost Vrahovic.
„Rozdělení Prostějova na několik
samosprávných celků by byl krok
jdoucí blíže k jeho obyvatelům. Řešení případných problémů by se stalo
více efektivní. Město by při takovém
upořádání mělo okamžitou zpětnou
vazbu, lidé by se více zapojili do veřejného dění,“ apeluje Hájek.
Podle zjištění Večerníku je ale
v těchto názorech velmi osamocen.
„Za celý Osadní výbor Žešova panu
Hájkovi vzkazuji, že je poloviční blázen. Ať mě klidně zažaluje!“ bouří
se Jan Kleiner, předseda Osadního
výboru v Žešově. „Nějaká samostatnost je holý nesmysl, bez Prostějova
by naše vesnička se sto třiceti obyvateli
naprosto zkolabovala. Samostatný Žešov by byl naprosto nesoběstačný, neměl by kdo dotovat mateřskou školku,
nejezdily by k nám autobusy, neuživili
bychom své hasiče. A to nemluvím o
stavebních investicích, nákladech na
elektřinu či kanalizaci,“ dodává Kleiner.
A čísla mu dávají za pravdu...

230 000

Prostějov (mik) - Blížící se náročnou
rekonstrukci nejstaršího sídliště v Prostějově budou zástupci vedení města
a odborníci projednávat veřejně s obyvateli Šárky. Setkání se uskuteční ve
čtvrtek 10. prosince od 16:00 hodin
v přednáškovém sále Městské knihovny Prostějov na Husově náměstí. „Lidé
se zde budou moci vyjádřit k projektu
a dozvědí se všechny potřebné informace. Upravený projekt regenerace
panelového sídliště Šárka je v souladu
s pravidly pro přidělení dotační podpory nutné projednat s obyvateli sídliště na veřejném projednání a následně
schválit v zastupitelstvu města,“ vysvětlil smysl a důvody veřejného setkání
s občany Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky Prostějova.

PROSTĚJOV Varianta roztrhat statutární město na několik částí, o
níž poprvé jednalo prostějovské zastupitelstvo na začátku listopadu,
vzbudila mezi veřejností nebývalý ohlas. S návrhem pro rozdělení
na několik samosprávných celků přišel Martin Hájek, člen Spolku za
staré Vrahovice. Zastupitelé verdikt odložili na další zasedání s tím,
že vedení magistrátu, které se okamžitě vyslovilo proti decentralizaci Prostějova, vypracuje ekonomické analýzy v případě, že by k
odtržení Vrahovic, Žešova, Krasic či Domamyslic skutečně došlo! Za
vším prý stojí snaha a možnost samostatně rozhodovat...

7 685 000

Šárka bude veøejná

má jasno Jan Kleiner, předseda místního osadníh

0

Prostějov (mik) - Zítra, tj. v úterý 8.
prosince, zasednou k jednacímu stolu
radní města Prostějova. Mezi body
je například žádost tajemníka magistrátu o navýšení počtu úředníků,
změna organizačního řádu magistrátu
či schvalování posledních letošních
dotací města sportovcům či kulturním organizacím. „Na pořadu jednání
bude také několik majetkoprávních
záležitostí, pronájmů, ale rovněž budeme rokovat o další možnosti zhodnocení volných finančních prostředků
v roce 2016,“ uvedla prostějovská primátorka Alena Rašková.

„BEZ PROSTĚJOVA BY ŽEŠOV ZKOLAB

1 560 000

Jednání rady mìsta
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9(ÿ(51Ì.

4 708 000
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Pro podrobnější informace kontaktoval
Večerník Středisko údržby Jih. „Měřením
byly zjištěny nevyhovující smykové parametry na tomto úseku,“ potvrdila nám
jeho vedoucí Jarmila Skopalová. Jak ale
jedním dechem přidala, nejde o trvalé
opatření. „Odbor investic krajského úřadu připravuje kompletní rekonstrukci
tohoto úseku, do doby realizace zde bude
rychlost omezená kvůli bezpečnosti řidičů,“ ujistila vedoucí prostějovského střediska. Ohledně termínu ale spekulovat
nechtěla, neboť jde o záležitost krajského
úřadu.
Aby byly informace úplné, kontaktoval Večerník také vedoucího oddělení
přípravy a realizace investic Krajského
úřadu Olomouckého kraje. „Připravujeme projektovou dokumentaci
k rekonstrukci dalších úseků silnice 433
od konce Prostějova do Mořic. V jeho
rámci byl třeba rekonstruován průtah

ným materiálem jako vstup do smuteční síně. Celkové náklady na jejich výstavbu přesáhnou dva miliony korun,“
dodal Fišer.
Potřebná rekonstrukce hřbitova včetně kolumbária, chodníků a cest ne-

(QVQ/CTVKP<CQTCN

dávno proběhla také ve Vrahovicích.
Mimo oprav těch starých zde také
vzniklo dvaatřicet nových urnových
hrobů. Celková cena zakázky byla vypočítána na bezmála půldruhého milionu korun.
(mls)

ZTRACENÉ DÍTĚ
PROSTĚJOV Předminulý pátek
27. listopadu před devatenáctou hodinou vyhlásila
Policie ČR pátrání po
tříletém dítěti, které
se ztratilo rodičům
na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Na
základě této informace byly
ihned o situaci vyrozuměny i hlídky
městské policie.
„Strážníci společně s policisty pátrali
v centru města a zakrátko se dítko nalezlo. Objevil jej člen ostrahy přímo
ve Zlaté bráně, což nahlásil na linku
městské policie. Vše dobře dopadlo, za
přítomnosti policistů byla malá slečna
předána mamince,“ konstatovala Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské
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Výšovicemi. Součástí je bohužel také
řešení majetko-právních vztahů, což
může veškerou akci časově posunout,“
objasnil Petr Dlabal. A jaký je jeho od-

had? „Půjde-li vše hladce, může jít o rok
2016, jinak spíše 2017.“
Na Žešovském kopci se tedy bude jezdit
pomalu ještě nějakou dobu...
(tok)

policie Prostějov. Zároveň přidala
jednu připomínku rodičům. „Malé
děti nespouštíme z očí, a to zejména
v čase, kdy je v okolí přítomno plno
lidí například při vánočních trzích.
V těchto situacích pak stačí chvilka
a ratolest je v nedohlednu. Rodiče poté zažívají okamžiky nejistoty
a obavy o zdraví dítěte,“ apeluje na větší obezřetnost Adámková.
(mik)

Jsme pro smích všem
Nijak zvlášť se politikou nezabývám, ale to, co se děje nyní na prostějovské politické scéně, to je ostuda všech ostud. Jedno trestní oznámení střídá druhé, a nedávno dokonce padla i žaloba za to, že zastupitelé nějakým způsobem rozhodli
o bourání té nejhnusnější budovy v Prostějově, tedy v bývalých Jezdeckých kasárnách. Nebylo by tak lepší, kdyby o věcech veřejných nerozhodovali politici, ale
rovnou policie nebo soudy? Vždyť proto jsme si naše zastupitele zvolili, aby za nás
kompetentně rozhodovali. Ale jestliže se jejich práce neustále kriminalizuje, pak
jsme všem v republice jenom pro smích.
Jana Svobodová, Prostějov
Atrakce místo obchodù
Lejno uprostøed cesty
Sama jsem byla zvědavá na to, jak Ve středu 25. listopadu odpoledne
bude vypadat kluziště na náměstí T. jsem procházela Smetanovými sady.
G. Masaryka. Každý ho předem vy- Pár metrů přede mnou po asfaltové
chvaloval, já jsem si však nebyla jistá, cestě šla žena se psem. Najednou se vljestli se taková věc hodí do centra čák přikrčil a vykonal svoji potřebu příměsta. Teď ale musím uznat, že jde mo doprostřed chodníku! Očekávala
o fenomenální atrakci, která koneč- jsem, že panička vyndá z kapsy igelitoně kromě vánočních trhů přiláká do vý pytlík a exkrement z asfaltu sebere.
středu města stovky lidí. Já bych se Zmýlila jsem se. Psa pohladila, řekla
vykašlala na stavění nějakého dalšího mu - hodný, a odkráčela se zvířetem
obchodního centra. Místo toho bych pryč. Lejnu na cestě jsem se obloukem
přemýšlela o podobných atrakcích, vyhnula. Měla jsem sto chutí ho nabrat
které by byly ku prospěchu lidí a na noviny, které jsem s sebou nesla,
především dětí. A to i během jarních a milé dámě ho donést. Byla ale se
a letních měsíců.
psem rychlejší a zmizela ve Školní ulici.
Jiřina Přecechtělová, Prostějov
Jana Navrátilová, Prostějov
Jen po druhé stranì
Nejsem žádný zbabělec, ale pokud procházím Olomouckou ulicí, úmyslně se
vyhýbám zdejší ubytovně a raději automaticky přejdu na protější chodník. Před
ubytovnou totiž vždy stojí hlouček snědých mužů a žen, kteří nedají procházejícím lidem pokoj. Žebrají po nich peníze či cigarety, nebo jim sprostě nadávají.
Nerad bych se s nimi dostal do křížku.
Petr Lasovský, Prostějov

DOBRÉ ZPRÁVY, ŠPATNÉ ZPRÁVY
aneb ZAMYŠLENÍ NAD VÝDAJI PŘÍŠTÍHO ROKU
Pomalu, ale jistě končí starý rok kalendářní. Pro firmy i
všechny domácnosti také rok
účetní a tak bilancujeme, co
nás ten minulý stál a mnohdy
se nestačíme divit. Pak také
začínáme hltat informace co,
jak a především kolik budeme platit v příštích dvanácti
měsících. Sám jsem již zaznamenal pár informací o tom, co
se chystá v roce 2016, a věřím,
že tak činí i mnozí z vás. Tak to
pojďme dát nějak společně
dohromady. Já dnes začnu
a vy mne klidně doplňte svými
postřehy v e-mailech nebo na
webu, či facebookovém profilu Večerníku.

J

e dobré začít nějakým pozitivem
a tak na úvod poskytnu informací,
že bychom snad měli ušetřit na platbách za plyn i elektrickou energii.
Budou to možná až stovky korun,
tudíž je vidět, že když se chce, tak to
jde. Ceny si snižujeme sami tím, že
šetříme, ale dobrou nabídku dávají
i provozovatelé a své jistě také hraje
nabídka s poptávkou na světových

trzích. Šetří se, hledají se alternativy a tak se tento výdaj dá snížit
tak nějak společně. Dobře se drží
i ceny ropy, což stále poznáváme na
čerpacích stanicích. Je třeba si ovšem
dát pozor na celkovou mezinárodní
situaci, jelikož pokud dojde k eskalaci napětí v souvislosti se šílenci
z Islámského státu, pak to pocítí
i naše peněženky.
do ovšem zase nepřekvapil
a zdražuje, to jsou naše drahé
a „milované“ vodní společnosti. A já
se ptám, kam až jejich počínání zajde?! Zde se absolutně nevyplatí šetřit, neboť pod záminkou čehokoliv
se dočkáme stejné ceny pouze jinak
účtované či doplněné o poplatky.
Psal jsem zde o tom již několikrát,
ale neděje se prostě nic. Lidé se snaží
šetřit, jsou údajně na hranici hygienického minima, ale zdražuje se
a zdražuje, přičemž někdo někde
v cizině si za naše peníze asi hojně
užívá. Jinak si to nedovedu vysvětlit...
otoristé si také přijdou na své.
Sice nám nezdraží dálniční
známky, ale zcela jistě nám peněženku provětrá povinné ručení. Jest
pravdou, že zde si za to částečně
můžeme sami, jelikož havárií přibý-

K

M

vá, neboť po silnicích nám stále častěji jezdí opilci, feťáci a nevyježdění
mladí řidiči, kteří mají bůhví odkud
- často bohužel od bohatých tatíčků
a mamiček - silná auta. Ta ovšem neumějí ovládat a ona ovládají. Tudíž
se bourá na každém kroku. Své hraje
i stáří a technický stav automobilů
starší populace, což souvisí s ekonomickou silou obyvatel, kdy ceny
aut nízké nejsou, zato platy mnohdy
ano. Novinkou, o které uvažuje stát,
je platba silniční daně pro všechny
a já se ptám proč? Pokud mi auto
nevydělává v podnikání, nevím,
proč bych měl platit další nový
poplatek?! Logickou odpovědí je
pouze skutečnost, že stát si chce
nahrabat od svých občanů další miliardy, jelikož je velkohubý ministr
financí neumí vybrat na daních, ač to
před volbami suverénně vyhlašoval...
A tak z nás zase bude drát kůži. Podobnou jeho taškařicí jsou registrační pokladny pro všechny podnikatele. Kauza, která právě teď hýbe
parlamentem a proti níž se snaží
bojovat opozice. Jak bude úspěšná,
uvidíme možná ještě letos.
enápadně, ale stabilně se zdražuje takřka na všech frontách

N

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
a vůbec tomu nepomáhá ani stále
nesmyslné umělé držení kurzu koruny vůči euru, které odporuje základním ekonomickým poučkám,
makroekonomicky ovšem údajně
patříme k evropskému progresu. No,
to je sice hezké, ale běžnou rodinu,
která teď počítá své roční výdaje, to
ale setsakramentsky nezajímá..
tak vám všem přeji, ať jste na
tom ve svém ročním účetnictví
aspoň na nule, tedy vyrovnaně.

A
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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!

Tereza VODIČKOVÁ
27. 11. 2015 52 cm 3,80 kg
Kostelec na Hané

Tereza TĚHNÍKOVÁ
29. 11. 2015 48 cm 2,70 kg
Brodek u Prostějova

Zuzana SURMOVÁ
30. 11. 2015 51 cm 3,20 kg
Víceměřice

Eva HANZLÍKOVÁ
1. 12. 2015 48 cm 2,05 kg

www.vecernikpv.cz

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu
u
v porodnici Nemocnice Prostějov.
v.
Jestliže již maminku v pokoji neezastihneme, můžete nám zasílatt
své snímky i s potřebnými údaji naa
e-mailovou adresu:

o DVĚ

miminka@vecernikpv.cz.

Kristýna KROUPOVÁ
1. 12. 2015 46 cm 2,50 kg
Drahany

Vojtěch ČÍŽEK
25. 11. 2015 54 cm 3,95 kg
Prostějov

Vojtěch HOUB
1. 12. 2015 53 cm 3,60 kg
Čechy pod Kosířem

Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo
domů graficky zpracovaný portrét
i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník - Myslíme i na
vaši budoucnost!

Koruny LEVNĚJI
volejte 582 333 433

více na straně 15

Ilustrátoři z „Melantrišky“ Vánoce u Cipíska už začaly
PROSTĚJOV Minulé
úterý 1. prosince se
děti ze školní družiny ZŠ Melantrichova
v Prostějově zúčastnily slavnostního křtu
už desáté knihy spisovatelky Marcelly Dostálové. Akce se konala v dětském oddělení
Městské knihovny na
Vápenici.
Žáci právě této prostějovské „základky“ byly
pozvány, protože se
pod vedením vychovatelky Ludmily Navrátilové staly ilustrátory
poslední knihy autorky
- „Jakub a copatá Miki“.
„Jde o pohádku s dobrodružnými příběhy.
Foto: ZŠ Melantrichova
Ke slavnostnímu okamžiku přispěla i účast představitelů města a dalších významných hostů. Příjemnou atmosféru navodilo již úvodní
slovo ředitele knihovny Aleše Procházky,“ nechala se slyšet Ludmila Navrátilová. „Děti si odnesly jedinečný zážitek
ze křtu pohádkové knihy a také motivaci k dalším výtvarným činnostem. Vždyť ilustrovat knihu je něco, co se
každému nepodaří. Milým dárkem pro všechny byla knížka, kterou oživily vlastními ilustracemi. Všechny potěšilo,
když paní spisovatelka každému malíři do knihy vepsala vlastní věnování,“ usmívala se vychovatelka. ¨
Pokud chcete obrázky dětí vidět, zajděte si do dětského oddělení Městské knihovny, kde jsou všechny originály vystaveny.
(red)

PROSTĚJOV Uplynulý pátek se
v přednáškovém sále Národního
domu konala tradiční Mikulášská
nadílka Mateřského centra Cipísek. Děti a rodiče si společně zazpívali i zatancovali, přivítali Mikuláše
a jeho družinu, načež za mikulášského dozoru pak splnily všechny
čertovské a andělské úkoly, která
jim vynesla bohatou nadílku. Besídku zpestřilo, jako už řadu let,
taneční vystoupení žáků ZUŠ pod
vedením učitelky Pavly Krieger-Jahodové na téma Vánoce jsou za
dveřmi.

„U Cipíska začalo mikulášské těšení už
první adventní víkend, kdy se konalo pohádkové odpoledne pro rodiče s dětmi.
Čertovská pohádka o čertovi Lumpíkovi
spojenáskreativnídílničkoubylaposlední
pohádkovou sobotou s Cipískem v podzimním cyklu programů. Kromě maňáskové pohádky čekalo pro rodiče s dětmi
tvoření čertíka, kterého může Mikuláš naplnit sladkou nadílkou. Za spolupráci při
nadílce děkujeme Karlovi Pokorskému
a stUdentkám SOŠPO v Prostějově,“
uvedlaMarkétaSkládalovázMCCipísek.
Podzimní cyklus programů s Cipískemv
těchto dnech pokračuje vánočními

hodinami, kdy rodiče s dětmi mimo
jiné strojí společně vánoční stromeček,
tvoří dekorace, zpívají koledy a povídají si o tradicích.Pravidelné programy
MC Cipísek končí v polovině prosince
a do nového cyklu programů pro rodiče
s dětmi leden-březen se mohou noví
zájemci zapsat 15. prosince od 8:30 do
12:00 hodin, kdy proběhne zápis i den
otevřených dveří.
Bližší infromace o programech získáte zájemci na www.mcprostejov.cz,
www.facebook.com/cipisekprostejov
a e-mailem: mcprostejov@centrum.cz.
(red)

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: MC Cipísek

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.

JINA
je krásná kříženka velkého vzrůstu ve věku zhruba osmi roků. Je
to velmi milá fenka přátelské a milé povahy, miluje lidi a mazlení.
Bude šťastná v domečku se zahrádkou, kde bude moci volně
běhat a hlídat. Na vodítku chodí pěkně, netahá.

BOBIK

je kříženec malého vzrůstu ve věku cca jednoho až dvou let. Je
to velmi milý a přátelský pejsek, který bude šťastný v domečku se
zahrádkou, kde bude moci volně běhat. Na vodítku chodí pěkně,
netahá. S fenkou se bez problému snese.

MIKULÁŠ

je dvou až tříletý kříženec jezevčíka malého vzrůstu. Jde o vysmáté
sluníčko, které úsměv rozdává na každém kroku. Je to vyrovnaný
a přátelský pejsek, který bude šťastný v domečku se zahrádkou,
kde bude moci volně běhat. S fenkou se bez problému snese,, na
vodítku chodí pěkně.

ALON

je krásný představitel plemene labrador, velkého vzrůstu ve věku
cca dva až tři roky. Je temperamentní a vyrovnaný, svého pána
bude milovat více jak sebe. Šťastný bude v domečku se zahrádkou, kde bude moci volně běhat a hlídat. Na vodítku umí..

Pondělí 7. prosince 2015
www.vecernikpv.cz
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zprávy z regionu
Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko
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aneb jsme
s vámi
u toho...

V ČELČICÍCH MAJÍ ZAVŘENOU OBECNÍ HOSPODU!
„Lidé u nás moc nechodí, většina raději griluje doma...,“
konstatuje starosta, který sám vlastní jiné restaurační zařízení
ČELČICE Uprostřed léta, tedy
v době největší sezóny v restauračních službách, zamkl dosavadní nájemce čelčické hospody
„Na hasičárně“ vstupní dveře,
vrátil klíče na obecním úřadě
a šel pracovat do Prostějova.„Měl
nájemní smlouvu na tři roky,
vydržel dva a půl, načež odešel
s tím, že by do toho v Čelčicích
podruhé nešel..,“ pokrčil rameny
starosta obce Karel Černý.

původní zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Budova byla už za minulého režimu
využívána místními dobrovolnými
hasiči a dalšími občany. Od devadesátých let, kdy aktivita poklesla,
dům postupně chátral. Až v roce

Tuto původní čelčickou hospodu vlastní starosta Karel Černý. Foto: Tomáš Kaláb.

Krajská policie má
nového ředitele
OLOMOUC Jak Večerník již informoval, nedávná protikorupční
akce Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Vidkun smetla
i ředitele Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci. Libor Krejčiřík
totiž v návaznosti na obvinění svého
náměstka Karla Kadlece rezignoval
na svůj post. Od 1. prosince 2015 už
má krajská policie nového šéfa.
„Ředitelem Krajské ředitelství Policie
ckého kraje
ČR Olomouckého
kovník
se stal plukovník
iříka,
č
j
e
r
K
a
r
eld. Libo
Tomáš Landsfeld.
K prvnímu pros-ěstkem,
m
á
n
e
d
inci jej do funkce který bu
eld Foto: Policie ČR
f
s
d
n
a
ustanovil poL
máš
nt střídá To
doby ja
licejní prezident
jako ředitel Krajskéhoředitel
Tomáš Tuhý,“ potvrjského ředitelství policie Ústeckdila Večerníku Jitka Dolejšová, vedoucí ého kraje. „Do funkce náměstka pro ekoodboru tisku a prevence krajského po- nomiku Krajského ředitelství Policie ČR
licejního ředitelství Olomouckého kraje. Olomouckého kraje byl policejním preDevětačtyřicetiletý Tomáš Lands- zidentem jmenován dosavadní ředitel
feld vystudoval Pedagogickou fakultu Libor Krejčiřík. Řízením úseku pro
Ostravské univerzity a u Policie ČR je službu kriminální policie a vyšetřování
už od roku 1986. Dlouholetý kriminal- byl po Karlu Kadlecovi pověřen Dalimil
ista působil od roku 2012 až do současné Sypták,“ dodala Dolejšová.
(mik)

2005 se „hasičárně“ dostalo rekonstrukce v řádu dvou milionů korun,
kterou prováděla firma místního
občana Eduarda Kyseláka. Koncepcí jejího většinového využití se stalo
rozšíření sociálních služeb pro místní občany v podobě zajištění obědů
pro důchodce a další zájemce. „Záměrem bylo vyhledání nájemců
z řad místních hasičů, kteří mají
k budově vztah, a zajistit touto činností také udržitelnost i užitkovost
objektu,“ vysvětlil Kyselák. Ten klade současnému starostovi za vinu,
že po obdržení výpovědi z nájmu
nezajistil v předstihu výběr nového
nájemce tak, aby nedošlo k přerušení činnosti. „Postupovali jsme
přesně podle zákonných předpisů.
Záměr pronajmout nemovitost
jsme oznámili patnáctého července
s uzávěrkou jednatřicátého téhož
měsíce, kdy skončil předchozí provozovatel,“ hájí se starosta.
Prvního srpna by se tudíž stejně
nestihlo otevřít, do výběrového

řízení se navíc nikdo nepřihlásil.
„Lidé u nás do hospod moc nechodí, většina raději griluje doma,“ ví
dobře Černý coby majitel původního čelčického hostince, který zakoupil v roce 2001. „Obecní hospodě určitě nekonkuruji, k nám chodí
stálí štamgasti, i mladší ročníky,“
dodal v narážce na podezření možného střetu zájmů.
Obecní hospoda je i nyní, po
čtyřech měsících, stále zavřená.
Pouze se v ní vyřezávaly dýně v rámci oslavy letošních Dušiček. Obec
však nezahálela a provedla nezbytnou údržbu objektu. Nezbytné
bylo opravit střechu, pročistit zanesenou kanalizaci, vyzdít šachtu
s hlavním uzávěrem vody, dodělat
římsy na okno v zadním traktu.
Kamenem sváru se stal miniaturní
dvoreček, v němž podle původních,
avšak nerealizovaných plánů měla
být plnohodnotná kuchyně. Nynější vedení obce však preferuje šatnu
pro dobrovolné hasiče, kteří mají

EXKLUZIVNĚ

Obecní pohostinství Na hasičárně je zavřené, i když z ulice přímo zve k posezení.
Zadní trakt je v poněkud horším stavu.
Foto: Tomáš Kaláb

v části objektu stále svoji zbrojnici
bez potřebného zázemí. „Čelčice se
budou muset smířit se ztrátou této
budovy, která sloužila jako další stupeň sociálních služeb pro občany
téměř deset let. Prostor měl sloužit
k rozšíření kuchyně, čímž se snižuje
záměrně schopnost dostát stupně
použitelnosti pohostinství,“ míní
Kyselák, který v tom vidí záměr starosty, aby provozoval hospodu jako
jediný.

Ze sila možná vznikne VEČERNÍK
RYCHLÝ

bydlení pro seniory!
zjistili jsme
KONICE Získat až 650 000 korun na vybudování jednoho
bytu? Ne, to není pohádka! Ministerstvo pro místní rozvoj se
poprvé v historii rozhodlo pro
podporu výstavby takzvaných
komunitních domů seniorů. Jak
Večerník exkluzivně zjistil, jeden
z nich by možná mohl vyrůst
přímo na hlavním konickém
náměstí.
Z dotací ze státního rozpočtu budou štědře podpořeny nové byty
pro seniory. Podmínka spočívá
v tom, že by měly vzniknout
v prostorách, které v tuto chvíli
nejsou určeny k bydlení. Tím je
nepochybně i zchátralá budova sila
stojící nedaleko hlavního konického náměstí, která se nachází za
objektem takzvané Nové lékárny.

Díky dotacím by se SILO mohlo
proměnit v onen ´Komunitní dům
seniorů´. Za připravovaným projektem stojí společnost Millenia
partners, která už získala posvěcení
od konické radnice.
„Jsme připraveni poskytnout nový
pohled na ubytování seniorů,“
potvrdil Večerníku ředitel Millenia
partners Josef Přikryl ze Skřípova,
který se však více k celé záležitosti
blíže nechtěl nikterak vyjadřovat.
„Podali jsme sice řádnou žádost, ale
není vůbec jisté, že dotaci obdržíme.
Z tohoto důvodu by bylo předčasné
o čemkoliv v tuto chvíli hovořit.
Rozhodnuto by mělo být v únoru Zchátralý objekt bývalého sila se
příštího roku,“ objasnil svůj postoj stojí za Novou lékárnou na hlavním
Přikryl, jehož společnost kromě konickém náměstí.
Foto: archiv Večerníku
Nové lékárny na konickém náměstí
provozuje také Domov důchodců. společnost se ještě pod hlavičkou
Ten vznikl přibližně před pěti lety Hanákbrokers zabývala v minulosti
v objektu bývalého konického také obchodem s nemovitostmi.
soudu ve Vrchlického ulici. Stejná
(mls)

V ´MATEŘINCE´ mají děti nové počítače. JE TO DOBŘE?
„Žádné hry na internetu. Učíme na nich děti plnit úkoly,“ zní ze školky v Suchdole
SUCHDOL Tak to je dilema! Počítače do školky ano, či ne? Pomůže
moderní technika při učení a zlepšování dětského vnímání a orientace v okolním světě? Nebo virtuální
svět už od útlého věku děti ochudí
o bezprostřední zážitky, kdy si
mohou vše osahat, ochutnat, vzít
do ruky a nespokojí se jen s vjemy
zprostředkovanými skrze monitor počítače? V Suchdolu se jako
v jedné z mála mateřských školek
v prostějovském regionu přiklonili
k první variantě. Ale učinili tak za
přesně daných podmínek.

Martin ZAORAL

Do „mateřinky“ v Suchdole chodí
čtyřiadvacet dětí. Školka nedávno
prošla rekonstrukcí a jasná většina
peněz šla na vybavení venkovní zahrady. „Děti díky tomu získaly novou
houpačku, zakryli jsme pískoviště

a opravili zahradní domek,“ zmínila
se starostka Suchdola Jitka Zahálková s tím, že celkové náklady činily
350 000 korun, přičemž 226 tisíc
se obci podařilo získat na dotaci ze
státního rozpočtu, zbytek doplatila
z vlastního. Menší část financí pak mířila i na dosti netradiční účel. Bylo jím
vybavení místní počítačové učebny.
„Je umístěna v samostatné místnosti
a fungovala již dříve. Nyní jsme do jejího vybavení dokoupili čtyři počítače, kterými jsme nahradili ty původní.
Kromě nich mají děti už asi rok k dispozici interaktivní tabuli,“ prozradila
Večerníku Zahálková.

„Záměr vývařovny obědů se ukázal
jako nepříliš vydělečný podnikatelský projekt, o který v Čelčicích není
zájem,“ myslí si starosta. „Zkusíme
najít nájemce za korektních podmínek ještě jednou, jinak budeme pro
objekt hledat jiné využití,“ poodkryl plány do nejbližší budoucnosti
Černý.
Budou mít tedy Čelčice ještě někdy na výběr ze dvou hospod?
Uvidíme...

své místo i ve školce? V Suchdole jsou
přesvědčeni, že ano. „Nedělejme si iluze. Většina pětiletých dětí už z domova
přichází s tím, že si na internetu umí
spustit hry. U nás však žádné takové radovánky rozhodně nemají k dispozici.
Naopak si zvykají, že na počítači musí
plnit nějaké úkoly, prostřednictvím
kterých si osvojují základní dovednosti. Jde o to, aby u počítačů nehledaly
jen zábavu, ale naopak se zábavnou
formou něco naučily,“ vysvětlila svůj
přístup vedoucí učitelka Lenka Milarová, která si v tomto ohledu pochvalovala
zejména interaktivní tabuli. „Ta se hodí i
pro mladší děti, učí se na ní tvary i barvy,
stejně jako by se to učily z knížek,“ usmála se Milarová. Současně upozornila, že
„Kdybych je nechala,
i starší z dětí navštěvujících mateřinku
sedìly by u toho poøád“
u počítačů tráví jen zlomek svého času.
Počítače a interaktivní tabule patří „Kdybych je nechala, věřte, že by u nich
v současnosti již ke standardnímu vy- seděly pořád... Ale tak to není, v žádném
bavení každé základní školy. Mají však případě nejsme každý den na počítačích.

NAŠE TÉMA

Ve Staøechovicích
chystají kanalizaci
Stařechovice (mls) - Odbor životního prostředí prostějovského
magistrátu vydal na konci listopadu
stavební povolení na projekt stavby
kanalizace ve Stařechovicích a Služíně. K čištění odpadních vod z obou
obcí by mělo docházet v ČOV v
Kostelci na Hané, na kterou by stoková síť měla být napojena. V rámci
stavebních objektů je navrženo také
vybudování osmi novostaveb podzemních čerpacích stanic.

Oprava toalet
na Žraloku
Plumlov (mls) - Kdo někdy musel
zavítat na záchody v autokempu
Žralok u Podhradského rybníku v
Plumlově, určitě jejich stavem nadšen nebyl. Přesto jejich stav řadu let
zůstává stejně neutěšený. Situace by
se v dohledné době mohla změnit.
Rada města Plumlova nyní posvětila
rekonstrukci sociálního zázemí v autokempu.

Rozsvítí se v Žárovicích?
Žárovice (mls) - Úpravy veřejného
osvětlení by se mohli dočkat v Žárovicích. V současné době plumlovská
radnice připravuje projekt na tuto investiční akci. Zda, a kdy se tak stane,
bychom se měli dozvědět v nejbližší
době.

Mateøinka bude
mít nový plot
Konice (mls) - Rada města v Konici
schválila příspěvek na vybudování
nové brány i plotu mezi mateřskou
školou a budovou skladu. Jeho stavba by měla přijít na necelých šest tisíc
korun.
Děti v Suchdole mají k dispozici čtyři počítače, tráví však na nich průměrně jen čtvrt hodiny týdně.
Foto: archiv MŠ Suchdol
Využíváme je v průměru asi tak patnáct Vím, že počítače mají i v Drahanovicích,
minut týdně,“ upřesnila vedoucí učitelka. ale tady v regionu o žádné školce nevím,“
Existuje více mateřských školek využí- reagovala Lenka Milarová.
vajících moderní techniku stejně jako A Večerník během uplynulého týdne
v Suchdole? „Na to neumím odpovědět. žádnou takovou taky neobjevil...

JSME JEDNA

RODINA
www.facebook.com/vecernikpv
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navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
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region

ČERNÁ
KRONIKA

zprávy z regionu

Vybílil barák
a odjel na kole

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Uplynulou sobotu 5. prosince se
neznámý zloděj vloupal v nočních
hodinách do rodinného domu
v Bohuslavicích. Z jeho interiéru
pak postupně majitelům odcizil
peníze, platební kartu a klíče od vozidla. Za pomocí klíčů se pak dostal
do vozidla, které prohledal, ale nic
zde neodcizil. Z nezvané návštěvy
odjel zřejmě na pánském horském
jízdním kole, které měli majitelé
odstavené na dvoře u domu. Škoda byla celkem vyčíslena na 5 400
korun. Policisté se okolnostmi této
krádeže zabývají a po zloději pátrají.

Zjištěn po dvou letech!

Policistům obvodního oddělení
v Konici se podařilo objasnit případ
krádeže peněz z domácnosti, ke kterému došlo v srpnu roku 2013. Případ
na policii oznámila dne 23. září 2015
poškozená žena. Ta uvedla, že před
více než dvěma lety jí byla ze skříně
v obývacím pokoji odcizena kabelka
s finanční hotovostí pětadvaceti tisíc
korun. Policisté i přes dlouhou dobu,
která od spáchání skutku uplynula,
pachatele vypátrali. Protože jako
pachatele policisté zjistili rodinného
příslušníka poškozené, tato nedala
souhlas s jeho trestním stíháním.
Z toho důvodu byla celá věc odložena.

Pět let za cigára!

Dosud neznámý pachatel se kolem
půlnoci v noci z pondělí 30. listopadu na úterý 1. prosince vloupal
do prodejny potravin v obci na Konicku. Do objektu pachatel pronikl
po rozbití skleněné výplně okna,
následně ho celý prohledal a odcizil z něho cigarety různých značek
a mince. Škoda byla vyčíslena na pět
set korun a na odcizených věcech
celkem 83 465 korun. Pachateli
v případě dopadení a odsouzení hrozí za přečin krádeže trest odnětí svobody až na pět let.

„Chatař“ obviněn

Z vloupání do rekreační chaty
v Hrochově z období od 11. do 17.
října letošního roku podezírají koničtí policisté devětadvacetiletého
muže z Konicka. Podezřelý měl do
chaty vniknout po rozbití skleněné
výplně a následně zevnitř odcizil zejména elektroniku v hodnotě přesahující třináct tisíc korun. Na dalších
6 300 korun byla vyčíslena škoda na
poškození chaty. V případě prokázání viny hrozí podezřelému trest
odnětí svobody až na tři léta.
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aneb jsme
s vámi u toho...

Řekni svým přátelům,
y s náma
že už jjsi taky

www.facebook.com/vecernikpv

Uschlé stromy u silnice Po třech pivech

MIKULÁŠ
S
ČERTY
ROZSVÍTIL
I
VÁNOČNÍ
STROM
čekají dva roky na skácení
auto nebrat!
Zářivé úsměvy, ale i vystrašené výrazy malých ratolestí
zjistili jsme

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

FOTOGALERIE

pro Večerník

klikni na

Martin ZAORAL, Jiří MOŽNÝ, Zdeněk VYSLOUŽIL
ŽIL
L
PROSTĚJOVSKO „Mikuláši, přijdi k nám, písničku ti zazpívám.
Přines taky trochu dobrot, dej nám je třeba do bot.“ Touto a celou řadou podobných básniček a písniček zvaly uplynulý pátek
odpoledne děti z Kostelce na Hané Mikuláše k právě rozsvícenému vánočnímu stromečku. A všude po regionu chodil Mikuláš
s andělem i čertem po celý víkend. Na řadě míst Večerník byl, ale
všude to neumíme, takže jestliže máte nějaký zajímavý snímek,
neváhejte jej zaslat do redakce!
V Kostelci na Hané se rozhodli spojit rozsvícení stromečku s návštěvou
Mikuláše a jeho družiny. O patřičnou vánoční atmosféru se pod září-

F o too r e poo r táá ž

sa

cím a patřičně ozdobeným smrčkem
svými vystoupeními postaraly děti z
místní mateřinky a školní družiny.
Jako poslední se v prostoru před

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

nedávno opravenou městskou radnicí předvedli v pátek 4. prosince
žáci místní „základky“, kteří v mikulášských čepicích zatančili zumbu.
„Kromě tancování jsem také prodávala výrobky, které jsme udělali ve
škole. Jednalo se například o ozdoby
na vánoční stromeček,“ prozradila
Večerníku sedmiletá Michalka Kalábová. Po vystoupení už všechny děti
na zcela zaplněném náměstí očekávaly příchod Mikuláše. Ještě před
ním však mezi ně vtrhlo osm čertů,

jakk reegiionem
m chod
dill neejen
n mikkulááš....
2x foto: Martin Zaoral, 1x foto: Jiří Možný

Takhle si na malé čertíky hrály děti z místní Z kostelecké čertovské družiny šel sku- Mikuláš se svou družinou roznášel radost
mateřinky během vystoupení, které sledovalo tečně strach. Její příchod z pekla byl na- také ve Stínavě, kde na něj s nedočkavostí
a nadšením čekaly místní hodné děti.
víc vpravdě stylový.
zaplněné náměstí před kosteleckou radnicí.

Němčice obhospodařovaly dvě party. V průběhu sobotního večera navštívily více než třicet rodin.

jejichž impozantní příchod byl plný
ohně a kouře. V takové chvíli byl
člověk rád, že na bezpečnost dohlíží
místní hasiči. Příchozí čerti si následně odnesli všechny zlobivé děti,
ty které zůstaly, pak odměnil Mikuláš s anděly.
O týden později než na mnoha jiných místech regionu rozsvítili svůj
společný vánoční strom ve Stínavě. Za účasti velké části tamějšího
obyvatelstva se tak stalo v pátek 4.
prosince, následující večer navštívil

také tuto menší obec prostějovského
okresu Mikuláš. „V šest večer jsme
rozžehli strom a vypustili balónky
přání pro Mikuláše, k tomu jsme měli
připravený i takový malý ‚rautík‘. Maminky napekly cukroví a na zahřátí
jsme měli i svařáček. Zúčastnila se
přibližně polovina občanů a strávili
jsme spolu hned tři hodiny,“ přiblížil
starosta obce Pavel Bokůvka.
To bylo v pátek večer. O den později, v předvečer svého svátku, navštěvoval Mikuláš jednotlivé rodiny v

na město

Památkáři ÚTOČÍ Plumlov S autem skončil
NAŠE
KAUZA
PLUMLOV Město Plumlov bude
muset krajským úředníkům
vysvětlit, proč při revitalizaci
Hlavního náměstí nebyl proveden archeologický průzkum. Ve-

dení úřadu přesto zůstává v klidu
a neztrácí ani humor...
Odbor kultury a památkové péče
Olomouckého kraje v této věci už
rozjel správní řízení s plumlovskou
radnicí. „Jedná se o nedorozumění.
Nechápu, proč by se v tomto
případě měl provádět archeologický
průzkum. Vždyť jsme měnili pouze

dlažbu, nikde jsme nekopali více jak
čtyřicet centimetrů do hloubky,“ podivoval se plumlovský starosta Adolf Sušeň. „Jediné, co by zde archeologové objevili, by byly vršky od
piva ze sedmdesátých let..,“ pousmál
se. První muž Plumlova věří, že se
vše velmi rychle a snadno vysvětlí.
(mls)

PROSTĚJOVSKO Kdo projíždíí
epo silnici z Kostelce na Hané do Lech
šan, určitě si všimne pahýlů uschlých
jabloní. Ty už zde stojí téměř tři roky,
aniž by se s nimi něco dělo. Obdobná situace panuje i na takzvaném
ohrozimském kopci, ač zde už nějaké
kácení uschlých třešní již proběhlo.
Kde se stala chyba?

Martin ZAORAL

na střeše

Foto: Michal Wolf

doprovodu dvou andělů a jednoho
čertíka. Některé děti se trochu ostýchaly, nakonec se ale téměř všechny
pochlubily nějakou básničkou či
říkankou. A všichni bez výjimky se
dočkali odměny.
Nadstandardní úroveň předvedli
jako tradičně v Němčicích nad Hanou. Městečkem na jihu regionu se
pohybovaly hned dvě mikulášské
sestavy. Každá vedená Mikulášem,
dvěma čertisky a půvabnými anděly
s plnými koši laskomin.

SEČ, PTENÍ Na řidičskou chybu,
zřejmě ve značné rychlosti, doplatil
jednatřicetiletý muž za volantem
škodovky. Mezi Sečí a Ptením vyletěl ze silnice a jeho auto skončilo po
několika přemetech na střeše. Řidič
utrpěl naštěstí jen lehká zranění.
„Ve čtvrtek třetího prosince krátce
po osmé hodině ráno došlo mezi obcemi Seč a Ptení-Holubice k havárii
osobního vozidla. Jednatřicetiletý
řidič vozidla značky Škoda při projíždění levotočivé zatáčky ve směru
jízdy od Seče nepřizpůsobil rychlost
svého vozidla svým schopnostem
a dopravně technickému stavu vozovky, dostal smyk a s autem vyjel
vpravo mimo komunikaci. Po nárazu
pravou přední částí do travnatého ná-

Silničáři se hájí tím, že dlouho čekali na
povolení, které je ke kácení nezbytné.
„Mezi srpnem a zářím jsou označeny
stromy určené ke kácení. Následně je
na místně příslušný úřad podána žádost
o vydání povolení. Praxe je taková, že některá rozhodnutí máme obratem, další na
jaře, kdy už nelze kácet, a jsou případy, kdy
nejsou vydána vůbec. A bez něj ovšem
nemůžeme nic dělat. Pouze stav ohrožující bezpečnost silničního provozu lze řešit bezodkladně,“ objasnila úřední postup
Jarmila Skopalová ze Správy silnic Olo-

Žádost o povolení kácení uschlých stromů podél silnice mezi Kostelcem na Hané a Lešany
podali silničáři podle svých slov již v roce 2013. Dočkali se až letos.
Foto: Martin Zaoral

mouckého kraje. „V případě silnice mezi
Kostelcem na Hané a Lešany byla žádost
podána již v roce 2013. Následně byla
urgována a opětovně podána. Teprve
v letošním roce bylo vydáno rozhodnutí.
Samotné kácení tak bude provedeno do
konce března příštího roku,“ reagovala na
přímý dotaz Večerníku ke konkrétnímu
případu.
Jak je to s bývalou třešňovou alejí
u Ohrozimi? „Zde už kácení suchých
stromů průběžně probíhá. Od roku

2011 šlo dolů celkem pětačtyřicet stromů. Pro letošní rok máme povolení na
kácení dalších deseti stromů,“ sdělila
Jarmila Skopalová s tím, že silničáři
stromoví pravidelně kontrolují. Ze zákona tak musí u silnice druhé třídy činit dvakrát měsíčně, u silnice třetí třídy
pak jednou za měsíc. „Samotné kácení
je prováděno jako náhradní práce při
zimní údržbě silnic. Jeho četnost je tak
závislá od počasí v dané zimní sezóně,“
dodala Skopalová.

URČICE Minulou středu 2. prosince krátce před sedmnáctou
hodinou došlo v centru Určic
k dopravní nehodě dvou osobních
automobilů. Jak posléze vyplynulo, hlavním důvodem nepozornosti jedné z řidiček byl alkohol.
Policistům přiznala, že za volant
usedla po třech vypitých pivech!
„Čtyřiapadesátiletá řidička osobního automobilu značky Mercedes
z dosud přesně nezjištěných příčin
vyjela částečně do protisměru, kde
se střetla s protijedoucím vozidlem
značky Škoda. Žena za volantem
Mercedesu pokračovala v jízdě
dalších přibližně šest set metrů, než
s vozidlem zastavila. Ke zranění osob
při dopravní nehodě nedošlo, výše

způsobené hmotné škody na obou
vozidlech byla předběžně vyčíslena
na třicet tisíc korun,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov.
Vyšetřování havárie ale mělo ještě
dohru. „U řidičky Mercedesu
policisté provedenou dechovou
zkouškou změřili hodnotu 1,86
promile alkoholu v dechu. Žena
požití alkoholu před jízdou přiznala
a uvedla, že vypila tři půllitry
dvanáctistupňového piva. Policisté
jí zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu. Žena je nyní podezřelá
z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky, za což jí hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok,“
zdůraznil Kořínek.
(mik)

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

MÁME

UŠETØI, ZÍSKEJ A VYHRAJ DESET TISÍC NALISTUJTE STRANU 28

Řidička tohoto červeného Mercedesu byla opilá, po střetu s protijedoucím vozidlem
zastavila až po více než půl kilometru…
Foto: Policie ČR

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

Starosta Otinovsi Petr Kolář:

V Bedihošti TŘÍSKALY „Vnímám činnost jako poslání“
PLECHY dvou aut
u základní školy. Došlo ke střetu obou
vozidel, po kterém Dacia dále narazila
přední částí do stromu, o který se zastavila. Ke zranění osob při dopravní
nehodě naštěstí nedošlo,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na osmdesát
tisíc korun. „Alkohol u obou řidičů
policisté vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti a míra zavinění jsou předmětem
dalšího policejního vyšetřování,“
dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)

Foto: Policie ČR

spu se vozidlo roztočilo, narazilo do
náspu levou zadní částí, následně se
přetočilo na střechu a v této poloze
se zastavilo v příkopu,“ popsal havárii
do nejmenší podrobnosti František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov.
Při nehodě došlo k lehkému zranění řidiče, se kterým byl převezen do
prostějovské nemocnice k ošetření.
„Výše způsobené hmotné škody na
vozidle byla předběžně vyčíslena na
sto deset tisíc korun. Alkohol u řidiče
policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Jeho přestupek byl na místě vyřešen uložením
blokové pokuty ve výši jednoho tisíce korun,“ doplnil František Kořínek.
(mik)
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OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016

zprávy z regionu najdete také na
www.vecernikpv.cz

BEDIHOŠŤ Podle policistů
šlo o nehodu při předjížděcím
manévru. Problém byl v tom, že
mladý řidič špatně vyhodnotil
situaci před sebou, kde v tu chvíli
odbočovala doleva řidička jiného
automobilu. Zákonitě došlo ke
střetu, naštěstí bez zranění osob.
„V pondělí třicátého listopadu před
půl čtvrtou odpoledne předjížděl
v Komenského ulici v Bedihošti
šestadvacetiletý řidič osobního automobilu značky Dacia osobní vozidlo Citroën. Osmatřicetiletá řidička
Citroënu však v témže okamžiku
odbočovala vlevo na parkoviště
Takto skončit s autem na střeše si rozhodně nepřeje žádný řidič.

15111811150
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Pondělí 7. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

Jedno z havarujících vozidel skončilo v Bedihošti na stromě u základní školy.
Foto: Policie ČR

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
OTINOVES Jedním z řady nováčků, kteří na podzim loňského roku premiérově usedli na
starostovskou židli, se stal i Petr
Kolář z Otinovsi. Dvaačtyřicetiletý
servisní technik a otec dvou dětí
již tak přibližně rok v pozici neuvolněného starosty kombinuje
své zaměstnání a práci pro obec
s necelými třemi stovkami obyvatel. A právě o svých dosavadních
poznatcích, nečekaných překvapeních, hotových dílech a dalších
naplánovaných akcích pohovořil
v rámci dalšího dílu dlouhodobého seriálu pro čtenáře Večerníku.
●● Starostou jste od posledních
komunálních voleb, jaké vám tato
funkce prozatím dala zkušenosti?
„Ty člověk získává po celý život...
(úsměv) Je to převážně o práci s lidmi,
ne vždy člověk může vyhovět všem, ale
snažíme se vždy najít to nejschůdnější
řešení. Samotnému by se mi tato činnost vykonávala jen stěží, proto jsem
rád, že mám kolem sebe tým, na který
se mohu spolehnout. Byl jsem zastupitelstvem zvolen jako neuvolněný
starosta, takže musím skloubit dvojí
profesní život s tím soukromým. Je to
sice náročné, ale post starosty vnímám
především jako poslání..“

●● Co vás vůbec přimělo kandidovat a přijmout pozici v čele obce?
„Celé to začalo tím, když před dvěma
lety zemřel Zdeněk Rada. Starosta, který
v roce 2013 odjel do Prahy na operaci a
už se nám nevrátil... Řízení obce v tomto
nelehkém období zůstalo na místostarostce Jindřišce Pitákové. V té době jsem
jí pomáhal s vedením obce a už mi to
zůstalo. (úsměv) Ne všechna hlasování
probíhají jednohlasně, ale tak to má být,
aby existovala rozumná protiváha.“
●● Je starostování zatím takové, jaké
jste očekával?
„Nikdo, kdo si to nezkusí naplno, tak
nemůže vědět, co tato funkce skutečně
obnáší... Když jsem do toho šel, tak jsem
věděl, že to bude náročné, ale záhy jsem
zjistil, že je vše ještě náročnější, než jsem
čekal. (smích) Myslím si ale, že výsledky,
které za námi jsou vidět, jsou důkazem,
že to až tak špatné není.“
●● Kdybyste se měl ohlédnout. Co
se za poslední rok nejvíce podařilo?
„Ve spolupráci s Olomouckým krajem
jsme zachovali přechod pro chodce
před budovou mateřské školy a provedli jeho rekonstrukci. K závěru se
blíží rekonstrukce obecní budovy, kde
jsou dvě bytové jednotky. Díky dotaci
z Programu obnovy venkova ji sanujeme, prostřednictvím programu Nová
zelená úsporám provádíme zateplení.
V letních měsících jsme opravili část
komunikace u sportovního areálu, občanům jsme zajistili kompostéry, obec
pořídila štěpkovač.. “
●● A co dalšího máte v plánu?
„Ještě modernizujeme knihovnu,

takže brzy budou mít všichni
prostřednictvím internetu přehled, co se v ní momentálně nachází, a případně
si knihu zarezervovat.
Je to služba pro občany
a takový posun do jednadvacátého století.
(úsměv) Dále bychom
výhledově
chtěli vyčistit obecní
rybník a opravit
přepad, který je

“

„Toto všechno tomu neppřidává.
př
idává. Navíc se zde
stále projevuje, že
obec byla v roce
1942 vystěhována. To byla
největší rána,

Foto: archiv P. Koláře

Život na vesnici není lehký, ale lidé
zde jsou rádi. Osobní vztah k půdě
a ke krajině je srdcová záležitost.

ve velmi špatném technickém stavu.
V části zdravotního střediska bychom
rádi vybudovali bezbariérový přístup
včetně chodníku, v plánu je i oprava
přilehlých garáží a skladovacích prostor. Dobudovat chceme zázemí ve
sportovním areálu, kde má v podkroví
vzniknout klubovna a malá tělocvična
pro mládež. V plánu je i stavba multifunkčního sportovního hřiště.“
●● Jak výrazně se na rozvoji obce
projevuje vzdálenost od větších
center a poloha na periferii okresu
i celého kraje?

jakou kdy dostala! Zpátky se vrátila jen
třetina obyvatel a od té doby jejich počet
stále klesá. Trend stěhování do velkých
měst je nezpochybnitelný, základem všeho je práce v místě. U nás se dá pracovat
v zemědělství nebo potravinářství, je
to ale okruh činnosti, kterou vykonává
jen hrstka lidí. Osobně také dojíždím
do Prostějova. Na druhou stranu je tady
hezky, čistý vzduch a zas taková periferie
nejsme. (úsměv) Život na vesnici není lehký, ale lidé zde jsou rádi. Vztah k půdě a ke
krajině je srdcová záležitost.“
Celý rozhovor na www.vecernikpv.cz

Pondělí 7. prosince 2015
www.vecernikpv.cz
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Letošní zima se opět dělá
vzácnou. V listopadu se objevil teprve v nevelké míře
první sníh, teploty pod
nulou dlouho nevydržely.
Nervózní tak byli nejen
provozovatelé lyžařských
areálů, ale i samotní milovníci
zimních sportů, pokud z nějakého důvodu nemohou
zamířit do výše položených
Alp. Až počátkem prosince
popadaly první bílé kuličky,
s ochlazením pak přišlo první
zasněžování. Pro všechny
lyžaře a snowboarďáky tak
připravil Večerník několik rad
pro pořízení správné výbavy
i tipů, kam za zimní zábavou
vyrazit...
Texty připravil: Tomáš Kaláb

Foto: www.lyzovanikladky.cz/

KLADKY Elektřina zapojena, revizní zprávy
schváleny, celkem tři sněhová děla vyčištěna
a nachystána. Plány na zasněžování však brzdí
teplé počasí. Taková je aktuální situace v nejznámějším lyžařském areálu na Prostějovsku.
Zatímco ve výše položených skiareálech už lyžařská
sezóna odstartovala, v Kladkách sníh zatím není.
A to ani ten umělý. „Pokud bychom začali zasněžo-

vat 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 již dříve Jiří Křeček, předseda Lyžařského
areálu Kladky.
„Jsme připraveni, ale počasí nám stále nepřeje.
K zasněžování dlouhodobě potřebujeme teploty
minimálně tři stupně pod nulou a nižší. Vzhle-

Ski areál Hlubočky

žovací systém, který dokáže
vysněžit hlavní sjezdovku při
-6 oC již za 30 hodin. Tento zasněžovací systém zaručí dostatek sněhu, i když v okolí není
ani vločka.
O dopravu lyžařů a snowboardistů se starají dva páteřní vleky a jeden dětský. Pro
úplné začátečníky a hlavně
nejmenší děti je k dispozici po-

hyblivý koberec, který slouží
lyžařským školám pro výuku
úplných začátečníků, ale také
pro ostatní návštěvníky, kterým je k dispozici pro samostatnou výuku bez instruktorů druhá sjezdovka u tohoto
koberce. Dále koberec slouží
k dopravě sáňkařů a bobařů,
kteří na něj mají také přístup.
Ke sjezdu je k dispozici 6 sjez-

race i s venkovním posezením (zde je kouření povoleno)
a další občerstvení přímo pod
sjezdovou tratí vedle pokladny.
Pro rodiče s malými dětmi je
tu také ohřívárna s hernou.
Samozřejmostí pak jsou letos
také nově rekonstruované toalety.
Na podzim tohoto roku byla
v areálu vybudovaná nová bobová dráha typu koryto. Je to
nejdelší bobová dráha na celé
Moravě a jediná tohoto druhu.
Tato bobová dráha je návštěvníkům k dispozici nejen v létě,
ale po celý rok, včetně zimy.
Přímo u vleků jsou parkova-

cí plochy pro cca 300 automobilů, z toho pro cca 200 aut je plocha zpevněná. Ve vzdálenosti
do 200 m se nachází další odstavná plocha s kapacitou cca
100 až 150 parkovacích míst.
Areál je nedaleko od měst
Olomouc, Prostějov a Přerov,
a je velmi dobře dostupný
po dálnici jak z Vyškova tak
z Brna, ze kterého jste v Hlubočkách za necelou hodinu.
Přijeďte si užít své volné
chvíle do Ski areálu Hlubočky.
Po nasednutí do auta jste zde
za chvíli.
Areál je v provozu denně
od 9 do 21 hodin.

15111021109

15120411254

Lyžařský areál v Hlubočkách je vzdálen jen cca 10 km
z Olomouce, 25 km z Přerova,
35 km z Prostějova, 60 km z Vyškova nebo 99 km po dálnici
z centra Brna. Areál je vhodný
jak pro rodiny s dětmi tak i pro
všechny ostatní kategorie lyžařů, včetně těch zdatnějších.
O výrobu sněhu se v areálu
stará velmi výkonný zasně-

dových tratí z toho 2 osvětlené.
U dětského vleku a sjezdovky
č. 3 byly provedeny úpravy,
aby již vlek i sjezdovka byly
vhodné pro začátečníky. Stejně
jako v minulých třech letech
se o úpravu sjezdovek bude
starat jeden z nejkvalitnějších
strojů na úpravu sjezdovek,
a to Prinoth Leitwolf.
Pro plynulý nástup na vleky
se bude i nadále starat naše
příjemná obsluha a s ní bezdotykový odbavovací systém,
kdy návštěvník při průchodu
nemusí svou permanentku ani
vyndat z kapsy.
Jako každý rok, tak i letos
bude v areálu velmi kvalitní
a oblíbená lyžařská a snowboardová škola pro všechny
věkové kategorie a půjčovna
vybavení. Tato škola a půjčovna je od letošní zimy v nových prostorách hned vedle
parkoviště a zajistí bezchybnou individuální výuku dětí
a začátečníků jak na lyžích,
tak na snowboardu. Zkušení
instruktoři se věnují svým
žákům s maximální trpělivostí a s výbornými výsledky již
řadu let. Lyžařská škola má
vyhrazený, pro ostatní veřejnost nepřístupný, prostor pro
výuku nejmenších dětí v lyžařské školičce u pohyblivého
pásu.
Návštěvníkům areálu je
k dispozici letos nově rekonstruovaná nekuřácká restau-

dem k předpovědi počasí se nedá počítat s tím, že
bychom mohli začít zasněžovat už tento týden.
Uvidíme, jak se situace vyvine dál,“ sdělil Křeček
Večerníku uplynulou sobotu Jiří Křeček.
Pokud by teploty dlouhodobě i během dne klesly
pod nulu, jsou v Kladkách schopni celou přes sedm
set metrů dlouhou sjezdovku kompletně zasněžit
během čtyř nocí.

15120411255

Doma je doma. Tohle přísloví stále
platí, alespoň podle statistik naši lyžaři přece jen nejvíce dnů tráví v některém z domácích regionů. Ty jsou sice
v mnoha ohledech s těmi alpskými
nesrovnatelné, ale i v tuzemsku v posledních letech dochází k prudkému
rozvoji mnohých menších lyžařských
středisek, jako jsou ski areály Lipno
na Šumavě, Zadov, Herlíkovice, Klínovec, Dolní Morava nebo Kouty.
Už dávno tak neplatí, že si dobře zalyžujete jenom ve Špindlu, Peci pod
Sněžkou nebo v Harrachově.

A pak je tu plno dalších výhod. Ne
každý je ochoten za lyžováním cestovat stovky kilometrů, zatímco do
domácích středisek jedete třeba jen
hodinku dvě, ne každý se v cizině dorozumí a doma je lyžování přece jen o
něco levnější. A naše hory a pobyt v
nich mají stále své jedinečné kouzlo.
Takové zimní večery s partou kamarádů jsou pro mnohé lyžaře k nezaplacení.
Přehled cen ve vybraných horských střediscích najdete na webu
www.vecernikpv.cz

15120311278

Za kolik v Čechách a na Moravě
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 15
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KAM NA HORY

Průvodce výběrem výbavy: LYŽÁKY A VÁZÁNÍ

Jak vybrat
sjezdové boty
Lyžařské boty nejsou obyčejné boty, je
to sportovní náčiní a musí odpovídat
výkonnosti. Právě ony mají největší
vliv na lyžování. Pamatujte, že lyžáky
se zkoušejí v tenkých ponožkách.

Tuhost lyžákù
Tvrdostí bot se zabývejte před volbou
jejich velikosti. Tuhost boty, neboli flex
index je důležitý z hlediska jejich určení. Čím tvrdší bota, tím je sportovnější.
* pro začátečníky je určen flex index
40 - 60
* velmi málo nároční a lehcí jezdci
60 - 80
* pro většinu lyžařské veřejnosti je
flex index
80 - 100
* pro velmi pokročilé lyžaře 100 - 120
* vše nad flex index 120 je již pro většinu
rekreačních lyžařů nepoužitelný materiál

Velikost bot a náklek
Vezměte o číslo menší, než kupujete
běžnou obuv. Sjezdové boty musí být
těsné a noha se v nich nesmí ani hnout.
Patu dejte nadoraz, a jestliže se špička
nohy nebolestivě dotýká špičky boty,
je vše v pořádku. Volná špička boty je
chybně, bolavá také.
Utahujte přezky v pořadí (odspodu) 3,
4, 2, suchý zip a nakonec 1. Ne nadoraz, postupně po zoubku, aby pata
mohla co nejvíce dozadu. V obchodě
byste se neměli dostat dále než na druhý, maximálně třetí zoubek. Časem se
vnitřní botička vyšlápne o cca jedno
číslo.

Vaše hmotnost
versus styl jízdy

Druhy běžeckých lyží
Běžecké lyže jsou rozděleny
do třech základních kategorií:
1. závodní běžecké lyže
2. sportovní běžecké lyže
3. turistické běžecké lyže
Dále jsou běžky rozděleny na:
• klasiku - pro klasický nordický styl běhu
na lyžích, nejčastěji v upravené stopě.
• bruslení - pro bruslení na lyžích, styl
náročný jak na techniku, tak na fyzičku.
• kombi - kombinované běžky umožňující jak klasický běh, tak bruslení.
• backcountry – širší turistické lyže odolnější konstrukce pro pohyb
i mimo upravené stopy.
Délka lyží
Pro běžkařskou veřejnost stačí znát především svoji tělesnou hmotnost a popřípadě přihlédnout k výšce nebo typu postavy. Nejdůležitější na výběru vhodných
lyží, především na klasiku, je schopnost
běžky při odrazu prošlápnout.
Běžkařská vázání
Vázání na běžky se vyrábí ve dvou základních normách, NNN a SNS. Označení
vázání musí být stejné jako na botách,
jinak nebudou kompatibilní. Stejně jako
u lyží volte druh vázání podle toho, pro
jaký druh běhu na lyžích si je kupujete,
a samozřejmě podle své výkonnosti. Velké rozdíly jsou mezi vázáními na bruslení
a klasiku, ale také turistické využití. Ke
každým lyžím náleží patřičná úroveň
vázání. Skejtařské je tvrdé a minimálně
dovolí pohyb boty od lyže, klasické je velmi ohebné a přesně zapadá. Turistické se
snaží o maximální pohodlí, přesné dosednutí boty do drážek vázání a minimalizaci rizika dopadu paty boty mimo lištu.
Boty na běžky
Lze je také rozdělit na závodní, sportovní
a turistické. Závodní a sportovní běžkařská obuv není určena na celodenní
turistiku, bude vám v nich zima. Když si
budete pořizovat boty pro běžné výlety
na běžkách, raději sáhněte po těch pohodlných s kožíškem.
Běžecké hole
Mnoho rekreačních běžkařů si neuvědomuje, jak důležité běžecké hole jsou,
a zvláště jejich délka. Hůlky na běžky
přímo ovlivňují váš výkon, pohodlí i námahu. Jestliže vás nevhodné vybavení
nutí „tahat“ to rukama nebo nohama, je
z toho ve výsledku jen zbytečná dřina.
Vše by mělo jít v dokonalé synergii.
Pro klasiku a bruslení jsou vhodné rozdílné délky holí. Pro klasický způsob běhu
na lyžích by vám hůlky měly sahat cca po
ramena. Pro bruslení po bradu, ale to už
musíte být zkušenými skejtaři.
Hůlky na běžky si můžete pořídit buď
BÌŽKY
ze slitin hliníku, nebo karbonové. Kov je
I zde je třeba začít od zhodnocení, jak těžší a odolnější. Karbon pevnější, lehčí,
dobrý lyžař jste. Když si vyberete špat- ovšem křehký. Pro rekreační běh na lyně, tak se opravdu nadřete a může vám žích nemá smysl kupovat drahé karboto znechutit tento úžasný sport.
nové hole.

určeny pro kratší oblouky, například slalom (rádius 10 m). Pro běžné rekreační
lyžování jsou ideální lyže s vykrojením
od patnácti do sedmnácti metrů. Takové lyže vám dovolí užít si středně dlouhé oblouky, i závěr sjezdovky si budete
moci užít ve vajíčku.
* šíře lyží
Tento parametr je dosti přehlížený, přitom je velmi důležitý. V současné době
se vyrábějí lyže od 65 do 140 mm ve
středu lyže. Různá šíře znamená různé
jízdní vlastnosti. Čím jsou užší, tím jsou
určené pro rychlejší přechod z hrany na
hranu (slalomové lyže). Sjezdovky s šíří
140 mm jsou určené vyloženě do prašanu. V současné době nejčastěji pořídíte
lyže se středovou šíří okolo 80 mm. Ta
je pro rekreační lyžování ideální. Jakmile se tento údaj šplhá nad 90 mm, měli
byste zbystřit. Jedná se o lyže do terénu
mimo sjezdovky nebo některé typy závodních lyží. Na upravené sjezdovky je
to pro běžného jezdce zbytečně obtížný
materiál.
* délka lyží
Délku vybírejte nejen s ohledem na
svoji tělesnou výšku, ale také na svoji
hmotnost. Čím vyšší a těžší lyžař, tím
větší silou na lyže působí. Je také nutno
vzít v potaz jezdeckou zdatnost. Obecně se dá říci, že by měly být nejméně
po bradu, maximálně deset centimetrů nad výšku lyžaře. Lehký rekreační
lyžař bez větších ambicí si bude vybírat
kratší sjezdovky. Těžší muž nebo lyžař
s agresivnějším pojetím jízdy delší. Pro
běžného rekreačního lyžaře střední
postavy jsou vhodné lyže o zhruba pět
až deset centimetrů kratší, než je jeho
tělesná výška.
* tvrdost lyží
Výrobci také vyrábějí lyže různě tvrdé.
U tvrdších lyží naleznete dřevěné jádro,
u těch měkčích kompozitové. Opět je
v tomto případě nutno zohlednit schopnosti lyžaře, výšku a váhu. Lehčí nebo
méně zdatný lyžař se dobře povozí na
lyžích měkčích. Jezdec s agresivnějším
pojetím jízdy by měl sáhnout po dřevěném jádru.
* dámy volí dámské lyže
Stále častěji se můžete setkat s dámskými lyžemi. A to nejen co se designu
týče. Tyto sjezdovky jsou přímo zkonstruované tak, aby se ženám dobře
ovládaly. Tedy jsou lehčí, měkčí a nevyžadují po jezdkyni takové výkony.
Jsou ideální pro všechny ženy, které
jedou jednou za zimu na hory a chtějí
se pomalu a bezpečně povozit.

Hmotnost lyžaře a pojetí jízdy jsou důležitými aspekty pro výběr vázání. Sjezdové vázání přenáší na lyže síly, které během jízdy vznikají. Vybírejte tedy podle
rozsahu vypínacích sil, jsou uváděny ve
stupnici DIN. Vázání nejlépe pracuje,
když je nastaveno na zhruba polovině
svého rozsahu. Čím více je pružina utažena nebo povolena, tím hůře reaguje.
Nechte si je nastavit ještě před cestou
na hory ve specializovaném servisu, vybaveným přesnou seřizovačkou. V servisech pod sjezdovkami stále nejčastěji
používají jen šroubováky.

Pro co nejpevnější stažení nohy je také
důležitá šířka. Nejlépe to otestujete
v prázdném skeletu. Pokud máte po
stranách cca 1,5 až 2 mm vůli, pak je vše
v pořádku. Čím více prostoru, tím hůře
se budou ovládat lyže. Fajnšmekři také
řeší náklek, úhel horního komínu oproti
spodnímu dílu. Pro devadesát procent
lyžařů je ideální třináct až sedmnáct stupSpeciální vázání
ňů a to běžně prodávané boty k rekreačSamostatnou kapitolu tvoří speciální lynímu ježdění mají.
žařská vázání na freeride, skialpinismus,
telemarkové ježdění a podobně. Taková
Jak poznáte
vždy kupujte ve spolupráci s odsprávnou velikost? vázání
borníky. Patří k nim speciální lyže i boty,
Tu bohužel zjistíte až na svahu, ve popřípadě další příslušenství.
chvíli, kdy se vnitřní botička vyšlápne.
I kdybyste si v obchodě nechali botu
Jak vybrat
nahřát a vytvarovat, stejně si nemůžete
sjezdové lyže
být jistí více než na osmdesát procent.
Především se vám nesmí uvolňovat
pata. V obchodě se zeptejte, jestli mají k Ze všeho nejdřív si pravdivě odpodispozici testovací stojan, nebo lyže pro vězte na tři důležité otázky:
dobrou oporu. Zkuste lyžařské pohyby. 1. Jaký jste lyžař? Nepřeceňujte se, o to
méně si to s novými lyžemi užijete.
Pokud pata drží, je to ono.
2. Kde nejčastěji lyžujete? Jezdíte povětšinou na upravené sjezdovce? Nebo
Jak vybrat
pokud to jen jde, vydáváte se do volné
sjezdové vázání přírody? I to je důležité.
3. Jak často jezdíte na hory? Pokud na
U valné většiny komerčních lyží je vázání lyžích trávíte více jak tři týdny za zimu,
odpovídající charakteristiky již namon- má smysl si kupovat vlastní lyže. Pokud
továno. Opět jsme u znalosti sebe sama jezdíte na jediný týden, je výhodnější
jako lyžaře. Umíte carving? Nebo jezdíte půjčovna.
už dvacet let stejně jen na lyžích s větším Nač se soustředit při výběru lyží?
krojením? A jak razantně? Kde lyžujete? Jestliže jste vzali v potaz svoje lyžařské
Jen na sjezdovce, ve volném terénu, nebo schopnosti, pak se soustřeďte na tyto
ve snow parku? To vše je velmi důležité. důležité parametry lyží:
Sjezdové vázání není držákem lyží na * rádius neboli vykrojení
nohou. Má dva důležité úkoly. První je Čím větší vykrojení lyží, tím razantpřenášet co nejlépe vaše pokyny lyžím, něji a rychleji nutí lyžaře nastupovat
abyste je co nejpřesněji ovládali, a za dru- do oblouku. Tedy nezatáčí lépe, nýbrž
podstatně ostřeji. Znamená to, že jsou
hé vás chránit při pádu.

Přijďte si zalyžovat na Kralický Sněžník
Staré Město pod Sněžníkem
se svým okolím je hodnoceno jako
nejvhodnější oblast pro rekreaci
v ještě zachovalých horských podmínkách. Bezpočet rozsáhlých volných svahů, cesty hlubokými lesy,
pěkné přírodní scenérie, úchvatné
panoráma hor, vyhlídkové skály
a údolní stezky zvou k návštěvě
i pohybu milovníky přírody. Svou
ideální polohou a malebnou krásou
je přímo předurčeno k tomu, aby
otevíralo tisícům rekreantů vstup
do zdejších krásných hor a lesů.

Do Starého Města se dostanete
vlakem lokální dráhou z rychlíkové
stanice Hanušovice ležící na trati
Olomouc - Jeseník nebo po silnici
ze stejného města krásným romantickým údolím říčky Krupé. Vede
sem také silnice z městečka Branná.
Aktuální informace o provozu lanovek a vleků, stavu sjezdových tratí
a běžeckých tras a o výšce sněhové
pokrývky získáte na informačním
serveru českých hor www.infocesko.
cz v pohoří Králický Sněžník v regi(pr)
onu Staroměstsko.

15120411259

STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM V České republice je
osm obcí jménem Staré Město,
ale jenom jediné z nich je obklopeno věncem hor jako Staré
Město pod Sněžníkem. Přirozenou dominantou zdejšího kraje
je 1424 metrů vysoký Králický
Sněžník se svými hřebeny, které
se s nedalekými Jeseníky mohou
směle měřit jak divokou a romantickou krásou, tak strmostí svých
svahů i výškou svých jednotlivých
vrcholů.

HELMA
Je třeba si uvědomit, že helma má snižovat rizika úrazů hlavy, nikoli je eliminovat.
Na to stavěné nejsou. Pro kvalitní výběr
celkem spolehlivě stačí zdravý selský rozum a také několik znalostí a fíglů.
1. Bezpečnostní norma: přesvědčte se,
jestli je helma označena certifikací CE
EN 1077 třídy B. Certifikát dokazuje, že
daný model přilby prodělal test na náraz
a proražení za laboratorních podmínek.
2. Komfort: vybranou lyžařskou přilbu
je vhodné si před jejím nákupem vyzkoušet. Každý má jinak tvarovanou hlavu. To poznáte, jakmile si přilbu nasadíte,
nesmí vás ani po patnácti minutách nikde tlačit. Helma ale nesmí být ani příliš
volná. Měla by pevně a pohodlně sedět
na hlavě. A to tak, aby se i bez použití upínacích pásků při mírném zatřesení hlavou nesesunula, nebo jinak neuvolnila.
3. Kompatibilita s lyžařskými brýlemi:
ideální je kupovat lyžařskou helmu s brýlemi od stejného výrobce a stejné modelové řady. Tvar brýlí a vykrojení průzoru
v helmě musí perfektně sedět. Pokud vše
kupujete samostatně, vždy byste měli
mít druhý kus s sebou na zkoušení. Nad
horní hranou brýlí by neměla být mezera, po stranách taktéž. Utahovací přezka
gumy na brýlích by neměla zasahovat do
upínací přezky na přilbě, mohla by se za
jízdy uvolnit. Když si podřepnete do sjezdového postoje, helma by vám neměla
tlačit do čela ani brýle na nos..
4. Větrání: někomu vyhovuje maximální
vzdušnost. A jiný zase nemá rád, když mu
někam „táhne“. Při jarním lyžování zase na
druhou stranu za průduchy budete vděční. Naopak větracími otvory do helmy
může vnikat dešťová voda nebo sníh.
5. Zapínání podbradníku: vybírejte si
helmu s takovým zapínáním, abyste jej
byli schopni ovládat i v rukavicích. I zde
každému může vyhovovat něco jiného,
záleží na tom, jestli si vyberete bajonetovou přezku nebo ráčnu se zoubky.
6. Vnitřní upínání: je mnoho způsobů
a technických řešení. Spíše než to nejvychytanější dbejte na to, aby vám dotažení
bylo pohodlné a nikde netlačilo nebo
nedřelo. A také se neuvolňovalo za jízdy.
Opět vyzkoušíte mírným zatřesením
hlavy po dotažení.
7. Krytí uší: v poslední době se začali
výrobci soustředit na uvolněný design
přileb a krytky uší nebývají pod skeletem.
Helma je ta nejteplejší čepice. Jakmile
jednou začnete jezdit na lyžích nebo
snowboardu s přilbou, zjistíte, jak
skvělá je to čepice. Nikdy neprofoukne a zapomenete jaké to je, když vám
je zima na hlavu. Sluchátka s muzikou
pod helmu nepatří. Kvůli hudbě do
sluchátek máte horší prostorovou orientaci.

15120411260

Pečlivý výběr je třeba nejen u samotných lyží, ale také vázání a speciálně u lyžařských bot. Pro správné výkonnostní sladění celé sjezdové sestavy je klíčové přiznat si, jak lyžujete. Lidé se velmi často
přeceňují a na základě mylných pocitů si chybně kupují zbytečně
náročný materiál. Malá pomůcka. Jestli černou sjezdovku sjedete
tak, že jen přijmete změnu sklonu a vyšší rychlost, jste velmi pokročilý až sportovní lyžař. Pakliže ne, jste středně pokročilý. Pokud se na
černou bojíte, jste mírně pokročilý nebo začátečník.
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rozhovor Večerníku

„ZAČÍNALA JSEM PODNIKAT S PRAŽIČKOU NA PĚT KILO KÁVY“
Janu Kremlovou vybral magazín FORBES do společnosti nejvlivnějších žen ČR!

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal

KADLEC
●● Jak jste přijala zprávu o tom, že
patříte mezi pětasedmdesát nejvlivnějších žen této země?
„Abych pravdu řekla, já jsem to vůbec
nepochopila! Když tady za mnou letos v létě byli odborníci z magazínu
FORBES a chtěli znát můj podnikatelský příběh, myslela jsem, že jde jen
o rozhovor, který nyní vedeme například spolu. Normálně si se mnou
povídali o životě, něco si v naší firmě
vyfotografovali a odjeli. Vůbec jsem
netušila, že mě zařadili do nějakého
žebříčku úspěšnosti.
Nedávno mi pak
přišla pozvánka do
Prahy na vyhlášení ankety. Neměla
jsem ani v nejmenším ponětí, o co jde,
takže jsem tam ani
nejela. O tom, že mě
považují za jednu
z pětasedmdesáti
nejvlivnějších žen
Česka, jsem se
poprvé dozvěděla až z
novin!“

●● Je to bezesporu prestižní záležitost. Následovala pak nějaká
oslava?
„Ve FORBESU jsem si pak prohlédla onen žebříček a magazín si vzala
s sebou. Když jsem přišla domů, nikdo
z rodiny zde zrovna nebyl, abych
se mu mohla okamžitě pochlubit.
(úsměv) S oslavou jsem čekala na
svého manžela, s nímž jsem si teprve
někdy v devět hodin večer otevřela
láhev vína.“
●● Co pro vás ocenění znamená?
Myslíte, že budete mít více zakázek?
„V první řadě jde především o vámi
zmíněnou prestiž. A hlavně mi to
udělalo obrovskou radost. Víc od
toho neočekávám.“
●● Jaký je vůbec ten váš podnikatelský příběh?
„Jako první začal podnikat můj manžel, a to už za minulého režimu. V tu
dobu jsem já působila ve státní správě. Trošku jsem mu tehdy záviděla,
imponovalo mi, že člověk může něco
dělat sám a je závislý pouze na sobě.
Osobně jsem s podnikáním začala
v roce 1992 ve svých dvaatřiceti letech. Vyřídila jsem si
živnostenský list, vzala si
úvěr a koupila pražičku
na pět kilo kávy.
A tím jsem začala,

mojí první provozovnou byla prodejna v Tylově ulici v Prostějově.
Těch pět kilogramů kávy jsem měla
vypražených za dvacet minut a jela
jsem dál...“ (smích)
●● To jste začínala v hodně
skromných poměrech, že?
„No samozřejmě. Navíc moje podnikání odstartovalo jen díky úvěru,
já tehdy neměla vůbec žádné peníze.
Lehce mě podporoval manžel, který
měl prosperující pletárnu.“
●● Jaký jste měla úspěch s praženou kávou?
„Musím přiznat, že kávu tehdy nikdo nechtěl! V tu dobu totiž na český trh razantně vstoupil Douwe Egberts podporovaný masivní televizní
reklamou. Takže, i když moje káva
byla výborná, špatně se prodávala...“
(pousměje se)
●● Jak dlouhá cesta byla od kávy
k arašídům?
„Velmi krátká. Jakmile jsem skončila s pražením kávy, narazila jsem

tak samo! Postupně jsme si pořídili
větší pražičku, baličku a další starší
zařízení, které manžel repasoval. Začali jsme pražené arašídy dodávat do
českých velkoobchodů. Zlomovým
okamžikem pro náš úspěch bylo, když
jsme se dostali do Kauflandu a Makra. V tu dobu jsme už měli pražírnu
v Čelechovicích na Hané, kde jsme si
na hypotéku koupili starý mlýn. A začali jsme přijímat zaměstnance. Pomalu přibývaly další zahraniční obchodní
řetězce, které od nás začínaly brát zboží. Dodávali jsme už i na Slovensko,
a jak rostly obchodní řetězce, my jsme
s nimi museli udržet krok. Podařilo se,
a daří se nám to stále.“ (úsměv)
●● Spousta lidí říká, že jste bohatá a spokojená žena. Je všechno
opravdu tak růžové? Jaká je Jana
Kremlová dnes?
„Růžové to není nikdy. Nemám ráda
takové ty věty, že něco nebo někdo
je za vodou. Za vodou jsou možná
rentiéři! Nikdy nevíte, co se může

„Jistě. Jejich rozhodnutí bylo pro mě
velkým překvapením a jsem ráda, že
firmu nebudeme muset v budoucnu
prodávat.“
●● Můžete prozradit, jak žena
jako vy dokáže zvládnout podnikání v takovém rozsahu společně
s rodinou a dalšími všedními starostmi?
„Jak už jsem řekla, teď jsou všechny
naše děti již dospělé. Jak dvě dcery,
tak další dvě děti, které jsme si ještě
s manželem později vzali do pěstounské péče. Tím pádem je všechno mnohem jednodušší. No, a když
jsem s podnikáním začínala, měli
jsme vždy paní na hlídání. Chodila k
nám tak dvakrát týdně, protože jinak
by se to opravdu zvládnout nedalo.
Když děti byly nemocné, pomáhaly
samozřejmě i babičky.“
●● Ptám se i proto, že stále ve společnosti pořád převažuje názor, že
vydělávat má muž a ženy se mají
starat o domácnost...

„Růžové to není nikdy. Nemám ráda
výrazy, že něco nebo někdo je za vodou.
Za vodou jsou možná jen rentiéři!“
na pána, který potřeboval pražené
ořechy. Měla jsem výhodu v tom,
že na přístroji pro kávu šly pražit
i ořechy. Začala jsem tedy pražit
arašídy na výrobu křupek. V tu
chvíli mi už manžel musel pomáhat finančně mnohem více,
protože šlo o obrovskou zakázku. Došlo to tak daleko, že dvanáct hodin v noci pražil
manžel, dvanáct hodin
přes den zase já.“
●● Kdy jste se pak
rozhodla pražit arašídy ve velkém?
„To nebylo žádné odhodlání, šlo to nějak

stát a kdy kde nastane problém. Teď
si například stěžují naši dopravci, že
mají neuvěřitelné problémy při průjezdu některými evropskými státy.
Faktem je, že pro mě osobně je podnikání dnes už mnohem snadnější.“
●● V čem například?
„Třeba v tom, že moje děti už dospěly a dvě dcery už z části převzaly
vedení firmy. A nyní se nacházím ve
stádiu, kdy očekávám, že maximálně
do pěti let se obě holky vedení celé
společnosti ujmou stoprocentně.
A já s manželem přejdeme do dozorčí rady a budeme vše už sledovat jen
z dálky...“ (smích)
●● Jste pyšná na to, že dcery
půjdou ve vašich šlépějích a ALIKA zůstane i nadále rodinnou
firmou?

Foto: Michal Kadlec

„Já mám naštěstí manžela, který mě
vždycky naprosto chápal a dokonce
podporoval. Navíc to není chlap,
kterému bych musela doma nosit
všechno na zlatém talířku! Děti jsme
od začátku vedli k samostatnosti
a rovněž k tomu, že doma musí výrazně pomáhat.“
●● Nevyčítaly vám někdy, že nejste pořád doma?
„Ne, nikdy! Navíc, když jsme měli
firmu v Čelechovicích na Hané, tak

náš byt se nacházel přímo nad kanceláří. Takže dá se podnikat, i když
máte děti. (úsměv) Kdo tvrdí, že to
nejde, nemá pravdu! Fakt je, že nemám čas se ani večer dívat na nějaký
seriál a už vůbec sledovat Facebook.
(smích) Dříve jsem přišla večer
domů, připravila dětem a manželovi večeři, a když se všichni šli dívat
v osm hodin na televizi, já se vrátila
zpátky do práce.“
●● Pokud se nepletu, v začátcích
vašeho podnikání jste se angažovala navíc v komunální politice,
že?
„Ano, hned první dvě volební období po sametové revoluci jsem byla
prostějovskou zastupitelkou. Kandidovala jsem jako nezávislá na kandidátce strany Zelených.“
●● Nemáte pocit, že stejně jako
v politice, tak i v podnikání je
málo žen?
„To nemohu hodnotit. Ale když se
projdete po naší firmě, budete se
divit, kolik je zde žen a navíc ve významných funkcích! Ve vedení společnosti je nás sedm, z toho pouze
dva muži! Zbytek jsou samé ženské,
navíc velmi šikovné a svoji práci
zvládají i přesto, že mají své rodiny.
V tomto je ALIKA možná absolutní výjimkou. Je to ale i tím, že naše
firma, jako jedna z mála v republice,
má vlastní mateřskou školu přímo ve
výrobním areálu. I z tohoto důvodu
je pro ženy u nás mnohem snazší
tady pracovat, když vlastně své malé
děti mohou mít tak říkajíc po ruce.
Vždycky je to o tom, jaké jim vytvoříte podmínky, aby se plně mohly
věnovat svému zaměstnání.“
●● Dovolte poslední otázku, jak
plánujete svoji budoucnost?
„Jednak stále chodit do práce, ale
zároveň více cestovat, což jsme si
s manželem z časových důvodů dříve nemohli až tak dovolit. Teď ale
můžeme v klidu odjet, protože víme,
že nás dcery plnohodnotně zastoupí. Jsem za ně ráda!“

vizitka
JANA KREMLOVÁ
✓ narodila se 21. března 1960 v Prostějově
✓ chodila na Základní školu ve Vrahovicích
a v Rejskově ulici v Prostějově, po absolvování
prostějovského gymnázia vystudovala Vysokou
školu chemicko-technologickou v Pardubicích
✓ po studiích pracovala v cukrovaru v Bedihošti, kde vzápětí povýšila
na post manažerky jakosti. Poté přešla na inspektorát ZPI do Brna
a od roku 1992 je soukromou podnikatelkou. Dnes je generální ředitelkou společnosti ALIKA Čelčice.
✓ je vdaná, s manželem Pavlem mají dvě vlastní dcery Petru a Markétu.
V roce 2001 si manželé Kremlovi vzali do pěstounské péče sourozence
Kamila a Moniku.
✓ jejím životním krédem je – „co mě nezabije, to mě posílí!“
zajímavost: do svého manžela se zamilovala už na základní škole, jejich
šťastné manželství trvá už šestatřicet let!

15120411261

ČELČICE Nebývalý úspěch,
o kterém se kupodivu sama dozvěděla až z novin! Zakladatelka
a současná generální ředitelka
společnosti ALIKA Čelčice Jana
Kremlová se podle renomovaného magazínu FORBES dostala
mezi pětasedmdesát nejvlivnějších žen České republiky. Tento
žebříček sestavuje magazín každý
rok především proto, aby stejně
jako americký FORBES, který jej
předkládá celému světu už deset
let, tyto ženy podpořil a představil veřejnosti. Věří, že mohou být
inspirací pro ostatní dámy, které
mají odvahu stát v čele vlastních
firem i velkých korporací, mají
vliv na tisíce životů a spoustu peněz. A jelikož není obvyklé, aby
se mezi tuzemskou smetánku
v jakémkoliv odvětví dostala Prostějovanka, Večerník se okamžitě
za Janou Kremlovou vypravil.
A rozhovor to byl více než zajímavý...
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Vážení a milí předplatitelé,

DALŠÍ ÈÍSLO VEÈERNÍKU VÁM PØINÁŠÍ HNED TØI PØÍDAVKY!

TRA
DIČ
DIČNÍ SPECIÁL „PROSTĚJOVSKÉ VÁNOCE“
“
DVOJ N
NÁSOBNÁ PORCE MAGAZÍNU TV POHODA
SERVIS
ERVIS K BLÍŽÍCÍMU SE KLÁNÍ „TENISOVÁ EXTRALIGA“
GA“

TO VŠE
JEN ZA
17 KČ!

TELEVIZNÍ PROGRAM NA CELÉ VÁNOCE, SILVESTRA I NOVÝ ROK!
VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O CENY V HODNOTĚ 100 000 KORUN!!!
JAK SLAVÍ VÁNOCE HERECKÉ HVĚZDY?

... to vše ve dvojčísle magazínu „TV POHODA“

vánoční,
á č í rady tipy a zajímavosti od redakce i našich partnerů
soutěže o atraktivní dárky nejen pod stromeček
testy, nové trendy i plno dalších zajímavostí

... to vše ve speciálu „PROSTĚJOVSKÉ VÁNOCE““

s kým půjde TK Agrofert Prostějov za dalším titulem?
exkluzivní rozhovor s Petrou Černoškovou
jízdní řád dalšího ročníku smíšených družstev

... to vše ve speciálu „TENSIOVÁ EXTRALIGA“

VYCHÁZÍME V PONDÌLÍ 14. PROSINCE 2015

VÌRNOST SE VYPLÁCÍ!

Zvýhodněná nabídka na celoroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku stále trvá

AŽ DO KONCE ROKU POUZE ZA 780 KČ

UŠETŘÍTE 104 KORUN, ZÍSKÁTE VÝHODY AŽ ZA 2000 Kč
a JEŠTĚ MŮŽETE VYHRÁT!
* místo standardní ceny 17 Kč za jedno vydání vámi oblíbeného
SOUTĚŽTE
periodika zaplatíte
POUZE 15 Kč!
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* garanci za včasné dodání do schránky poskytla Česká pošta a.s.
(v případě jakýchkoliv potíží vám Večerník zajistí dodání chybějícího čísla
VOSTI!
O
T
O
H
V
maximálně do 2 hodin od nahlášení!)
* 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



PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN


+

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

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

Připoj se k nám na

UŠETŘÍTE PENÍZE I ČAS...
10 důvodu, proč si objednat předplatné!

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

blíží se nám konec roku a jako
každoročně je právě toto období tím správným časem pro
obnovení dobrých věcí a napravení těch špatných. Ti, kteří se
již z celoročního předplatného
nejčtenějšího regionálního perioodika posledních let těší nějaký
ten pátek, mohou pokračovat
v dobré
do věci. A ti, jež se v minulosti nerozhoupali, mohou tuto
lo
chybu napravit zrovinka teď!
Vždyť CELOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU
už nikdy nebude výhodné tak,
jako je tomu v posledním měsíci
letopočtu 2015!
Přestože ekonomické náklady všeobecně a velmi rychle
stoupají, i když se zdražila cena
papíru, nám se daří držet cenovou hladinu na přijatelném
minimu! Vzhledem k tomu, že
standardní počet našich stran
je pokořená hranice čtyřiceti
(a často vám nabízíme ještě víc),
pravidelnou a musíme říct, že
i velice oblíbenou součástí se stal
magazín TV POHODA, který
nabízí dvaatřicet stránek čtení
a při vědomí, že takřka každé třetí číslo vám k tomu všemu přikládáme speciál pokaždé zaměřený
pokaždé na něco jiného ZCELA ZDARMA, je částka 780
korun vskutku minimálním benefitem pro zajištění pravidelného
a především EXKLUZIVNÍHO servisu, který najdete jedině v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku ...
Proto byste neměli váhat a zajistit
si tuto dodávku oblíbeného titulu
ještě před vánočními svátky.
A co víc, znovu se chystáme vaši
věrnost, jak je naším každoročním
dobrým zvykem, opět odměnit!
Tentokrát tak ovšem nebudeme činit v období, kdy se k vám
doslova ženou dárky ze všech
stran, ale až v lednu, kdy darovací šílenství utichne. Jedině tak si
VEČERNÍKOVSKÉ DÁRKY vychutnáte zase o něco víc...
Vězte, že se máte na co těšit!
Nejenom, že budeme pokračovat
v kvalitní úrovni obsáhlého servisu, ale v zákulisí připravujeme
jednu průlomovou novinku...
Říkáte, že stále nevíte, proč si
Večerník objednat právě teď
a v tomto týdnu? Tak snad vás
přesvědčí poslední argument.
Cena předplatného totiž bude od
nového roku jen a jen stoupat...
Pokud si však objednávku stihnete zajistit do 31. prosince 2015,
zaručíme vám ZVÝHODNĚNOU CENU a ještě setrváte
ve věrnostním kmenu abonentů,
jež se mohou těšit na již avizovanou SOUTĚŽ O FINANČNÍ
HOTOVOST A DALŠÍ ZAJÍMAVÉ CENY!
No a v neposlední řadě máte
i letos možnost, udělat někoho
ze svých příbuzných či známých,
šťastným. Pod stromečkem totiž
může najít naše DÁRKOVÉ
PŘEDPLATNÉ, které pro
vás máme připraveno v redakci
ZCELA ZDARMA.
Petr Kozák
šéfredaktor
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Pondělí 7. prosince 2015
www.vecernikpv.cz
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Kvalitní
služby
od roku
1992
Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
 582 
341
582
705
341 705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

%URGHNX.RQLFHRNU3URVWÁMRY3URGHM5'JDUiå=DVWSORFKD
&HQD.´
355 m2]DKUDGDP2

777 251 878

Rodinné domy:
PV-Vrahovice - ]GČQp
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&HQD.´
197 m2

YêVWDYE\
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Peníze pro všechny ihned při podKoupím byt 2+1 v OV, západní část Koupíme dům v PV. Telefon: pisu! Zvýhodněné podmínky, žádměsta. 777 602 873
774858723
né poplatky. Volejte: 775 02 12 12
REALITNÍ KANCELÁŘ
Pronajmu garážové stání, nebo
!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéVNB REALITY
garáž na Svatoplukové ul. tel:.
ky, zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
777 01 03 23
= vaše výhoda, konzult. zdarma
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430 Koupím byt 3+1 v Pv. Financování 739 066 462, 603 317 378
aktuálně NABÍZÍ:
zajištěno. 774 739 539
BYT1+1,cihla, 54m2
590.000Kč
BYT3+1,Kralice n/H 1.090.000Kč
Koupíme byt 2+1 v Pv. Spěchá.
RD2+6,BrodekuPV 1.890.000Kč
Tel.: 774 405 644
RD3+kk,1800 m2,NOVOSTAVBA,
BrodekuKonice
2.700.000Kč Nabízíme k pronájmu zavedenou
Pozemek , 1800 m2, Brodek u Konice a vybavenou provozovnu „Sport
230.000Kč bar“ s možností provozování herny
Pronájemkanceláře30m2 4.000/měs v Krasicích. V případě zájmu zašleIng.MarieVymazalová,774421818 te kontaktní údaje na e-mail: avs@
aktuálně NABÍZÍ:
avs-automaty.cz, nebo volejte na
BYT 2+1, cihla, 71 m2 990.000 Kč tel.: 582 368 524 nebo 608 300 102,
RD Otaslavice
960.000 Kč po-čt: 7.30 -15.30 hod.
RD Plumlov
1.350.000 Kč
RD Držovice
1.575.000 Kč
Koupíme dům se zahradou
RD Plumlov novost. 3.990.000 Kč
a sklepem.Vyplatíme ihned
Chata Plumlov
940.000 Kč
zálohu 200 tis. Kč. 774 414 525 Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
Pozemek 1.417 m2 Kostelec n/H
2
Pozemek 9.518 m Brodek u Pv Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Pv, ještě dnes. Tel.: 603 218 330
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: tel.: 776 668 683
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč v PV
Pronajmu dlouhodobě nové pod* Rodinné domy v PV a okolí
krovní byty 2+kk na ulici Nerudo* Chaty, zahrady a pozemky
va, ne RK, mobil: 605 907 890
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ

P2YHãNHUp,6

3/80/29VWDYHEQt
SDUF SUR YêVWDYEX
5'RYêPČĜHP2
ã[GOP2 
VPRåQRVWtRNDPåLWp
9HãNHUp,6&(1$.þ
3WHQt  VWDYHEQt SR
]HPN\SURYêVWDYEX
VDPVWRMtFtFK5'
VWDYHEQtFKPtVWRYH
OLNRVWL  Då 
&(1$.þP2
Mostkovice - VWDYHEQt
SR]HPHNPYRNU
þiVWL REFH N YêVWDYEČ
VDPRVWVWRMtFtKR5',6
VHQDFKi]tQDSR]HPNX
&(1$.þ
2OãDQ\X39SURGHMVW
SR]HPNĤORNDOLWD=$
)$528 3R]HPN\
MVRXYKRGQpNYêVWDY
EČVDPRVWDWQČVWRMtFtFK
CENA v RK

Koupím byt 1+1, 2+1. Telefon:
774101818
Sháním ke koupi vlastní byt,
i původní stav. 773 513 220
Pronajmu 2 kanceláře po rekonstrukci, 40 m2, 3.350,-Kč/měs.
Kollárova, Prostějov, tel.: 777 089
860

Prodám zděnou, patrovou, podsklepenou chatu 2+1 v obci Myslejovice. Více info Kamil Koňařík, tel:
602 192 583
Potřebujete půjčku?

Stačí zavolat.
.ODGN\RNU3URVWÁMRY3URGHM~WXOQpFKDOXS\VE\W\DHOÒ7
Pronajmu cihl. byt 1+1 + balk ul. 5000 – 70 000 Kč
Sháním ke koupi rodinný dům
NUERYiDNDFKORYiNDPQD9REFLO\åDĜVNêDUHiOYRNROtOHV\F\NORWUDV\
Šlikova Pv, po rek., vl. kot. a měř., - hotovost až do domu
v okolí Prostějova. SMS Tel.:
3R]HPHNP2RVWDWQtSR]HPN\P2 &HQD.´
náj 4.500 + ink.(možná garáž).
773 545 092
*$5Éæ(²352'(-
- měsíční splátky
*DUgªEHWRQRYSUHIDEULNgWNRGYR]X
Tel.: 604 820 358
736 772 043

.´EH]SR]HPNXDEH]GRSUDY\
Koupíme byt 1+1,spěchá. Hoto- Pronajmu vyt. garáž, ul. Šlikova Pv. Pracuji pro jednoho věřitele
URGLQQêFKGRPĤ
%<7<²3521É-(0
vost. Tel.: 774 421 818
Tel.: 604 820 358
3YVmGO6YRERG\.´PÁVmFY´LQNDVD
9Ë&(1(029,7267Ë1$
NN3Y3OXPORYVNgXO.´rPÁVmFLQN 
Pronajmu garáž na Močidýlkách,
Koupím byt 3+1 v Prostějově,
Kompletní nabídku najdete na:
tel.: 728 567 556
:::5($/025$9,$&=
www.jhreality.cz
v os. vl. Nejsem RK, platím
hotově.Tel.:739 616 970
Koupím byt 3+1 v Pv, RK ne, tel.:
PRODÁM
SLUŽBY
776 210 671
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové Prodám nebo pronajmu novou
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov. dříví – krácené. AKCE! Cena 500 Kč/ garáž, Krasice u Sandry. Inf. tel.: Prodám družstevní byt 3+1 v PV,
v PÁTEK
1. patro, balkon, výtah. Dům po reprms., vč. DPH. Doprava zajištěna. 777 011 148
podlahy. Domamyslická 104, PV.
konstrukci,
cena
1
300
000
Kč,
tel.:
Tel.: 582 371 493 nebo 605 405 953
www.stolarstvijancik.cz,
7. prosince
604 185 244
Tel.: 604 820 358
KOUPÍM
2015
ZD Moravan Domamyslice
Hledám
podnájem
1+1,
nebo
1+kk
Sad Mostkovice
Galerie umění Prostějov (bývalá G.
Čištění kanalizací a odpadů
v 10.00 hodin
Prodej jablek
Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje do 6.tis vč. inkasa. Tel.:739 216 997
Odvoz fekálií
Konzumní i do kvasu
veškeré obrazy a starožitnosti. NeTel.: 774 368 343
(pro maloodběratele i velkoodběratele) prodávejte překupníkům, ale odborStěhování bez pomoci zákazníka
Po až pá: 7.00 do 15.00 hodin.
níkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Tel.: 602 510 465
tel.: 608 805 775, J. Skácel.
Prostějov 604 389 367
Prodej palivového dřeva, polena Aukční ceny ihned v hotovosti zaStěhování, vyklízení.
33cm, metrovky, odřezky od pily. platíme za kvalitní obrazy 17. - 20.
Tel.: 775 132 134
Cena od 490 Kč/m. Doprava zajiště- století, zlaté a stříbrné mince, hodiny
a hodinky, zbraně, stříbrné předměty,
Provádíme dokonalé stroj. čištění na. Tel.: 734 481 013
šperky a veškeré starožitnosti. Prosísed. souprav a koberců. M. Revay,
me pouze kvalitní a hodnotné předtel.: 604 439 302, 582 382 325, Bylinné preparáty - ALVEO, mob.:
měty, nejlépe celé sbírky či pozůsta731543065,
www.akuna.prostejov.cz
www. revay.cz
losti. Info René Simon, tel.: 736 127
Provádíme rekonstrukce bytových AKCE! Prodej bukového palivo- 661, simonrene@seznam.cz
jáder od A do Z, Tel.: 774 06 22 53
vého dříví. Cena 500 Kč/prms.
ZIMNÍ AKCE SLEVA 10%
+ 15% DPH. Doprava zajištěna. Vyklízíte, uklízíte ozvěte se. KoupíPila K+L Doloplazy u Nezamyslic. me nábytek, byt. doplňky, lampy,
lustry, obrázky, hodinky a jiné i čerAntény Jiříček nabízí až 47 tv progra- Tel.: 582 388 101
votočivé nekompletní či poškozemů bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO TVR- né. Oprášíme i půdní veteš. Vše má
www.anteny.kvalitne.cz
DÉ + MĚKKÉ (PILINY+ZBYTKY svého kupce. Platíme ihned a dobře.
Opravy oděvů
Děkuji. Vetešník. Tel.: 602 953 842
DŘEVA) , MOŽNOST DOPRAVY.
Obuvi a batohů
Bližší informace na tel. čísle: 606 893 Koupíme starožitný nábytek, obraOpravy deštníků
zy, zbraně, vojenské předměty, hodi919, email:zouharhonza@email.cz
Broušení nůžky nože
ny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
Vedle knihkupectví u radnice
a jinou veteš. Vykoupíme také celé
702 870 751
pozůstalosti a zajišťujeme komplexProvádíme také zcelování
ní vyklízecí práce. Seriózní jednání
a platba hotově. Tel.: 773 113 303.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
NA ROK 2016

Palírna Otaslavice oznamuje, že
přijímá objednávky na zpracování ovoce. Kontakt: 582 370 058,
777 340 485. Více informací naleznete na www.palirnaotaslavice.cz.

Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběratelské předměty, staré knihy, pohlednice, mince, medaile, obrazy,
zbraně, uniformy, vyznamenání,
hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek z chromových trubek
i barevného umakartu, lustry, lampy, kamna, porcelán, keramiku, sklo,
věci ze stříbra, šperky, staré hračky,
veterány a věci na ně a další. Přijedu, rychle a solidní jednání. Tel.:
605 138 473

Nabízím veškeré malířské a natěračské práce, možnost vystěhování
i úklidu, tel.: 799 797 657

www.realitypolzer.cz

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

www.vecernikpv.cz

15021020132
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15012320037

3OXPORYVNi3URVWČMRY
LQIR#UHDOLW\SRO]HUF]

FINANCE

15012320038

nabídka realit a nemovitostí

Koupím poštovní známky Československa od r. 1945 – 1943. Tel.:
603 859 314

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 15

15101521000

18

Pondělí 7. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

vzpomínky / nabídka pracovních příležitostí
Je těžké naučit se žít bez toho,
koho jsme milovali...

Loučení žádné, nebyl čas, jen velká
bolest zůstala v nás. Co osud vzal,
nevrací, i když nám srdce krvácí.

19

HLEDÁTE PRÁCI?

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

Dne 10. prosince 2015
uplyne 1. smutný rok od úmrtí
naší milované manželky, maminky,
babičky
paní Zdeňky BENYCHOVÉ
z Hluchova
a zároveň 11. prosince 2015
by se dožila 85 roků.
Všem, kteří ji znali děkujeme
za tichou vzpomínku. Manžel
Josef, rodina Benychova,
Popelkova a Pálkova.
Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dále –
spi sladce, vždyť se opět shledáme

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Dne 6. prosince 2015
jsme vzpomínali smutné
14. výročí od úmrtí
pana Zdeňka CHLUPA.
S láskou vzpomínáme.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkuje manželka a dcera Dáša s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkují
sourozenci s rodinami.
Dík, zato, čím jsi nám
v životě byla, za každý den,
který jsi s námi žila. Tvůj odchod
stále bolí, zapomenout nedovolí.

Dne 10. prosince 2015
uplynou 4 smutné roky,
co nás náhle opustila
slečna Ivunka HÁJKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje maminka s manželem
a bratr Standa s rodinou.
Buď sbohem drahá
maminko a babičko,
odešlas nám v dále, však budeme
Tě míti ve vzpomínkách stále.

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Kuchař/-ka
Vizual. kontrola pl. výr.
Stavěči pecí
Referent/- ka zakázek
Prodavači pečiva
Údržbáři, elektrikáři
Šič/-ka koženářské výroby
Zámečníci/ soustr.

12-15 000 Kč
80 Kč/hod.
13-15 000 Kč
16-24 000 Kč
67 Kč/ hod.
13 000 Kč
13-15 000 Kč
15-25 000 Kč

nepřetržitý
třísměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

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

Alfa street company, Pv
ŽOLÍKOVÁ PRÁCE Pv
KITTEC Pv
DT Mostárna Pv
Pekařství M a M,Pv
VÍT SPÁČIL, Pv
KENTAUR Pv
KITTEC Kelčice

HLEDÁTE BRIGÁDU?
NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Ostraha hypermarketu

66 Kč/hod.

jednosměnný

Kvalifikace

zákl. + praktická

Firma

SECURITY CENTRUM, Pv

Bližší info na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.

Dne 8. prosince 2015
uplyne první smutné výročí
od úmrtí naší maminky a babičky
paní Heleny TŘÍSKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují děti
Zuzana a Jiří a vnuk Radomír.
Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen…

Dnes, tj. 7. prosince 2015
vzpomínáme 1. smutné výročí
úmrtí naší drahé manželky,
maminky, babičky
paní Ladislavy BADALOVÉ
z Okluk.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel Pavel, dcera Veronika,
vnučka Terezka a sestry
s rodinami.

Dne 12. prosince 2015
si připomínáme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie POŘÍZKOVÁ
z Vícova.
S láskou vzpomíná
syn Josef s rodinou

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

Kdo v srdcích žije neumírá…

Dne 8. prosince 2015
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
paní Vladimíry HORÁKOVÉ
z Konice
Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou manžel Jarda,
dcery Zuzana a Marina
s rodinami.

a dne 15.
15 února 2016
již 6. výročí úmrtí tatínka
pana Bohumila TŘÍSKY.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Miluška s rodinou.

Dne 8.prosince 2015
uplyne 30 roků,
kdy nás navždy opustil tatínek
pan Jaroslav VEČERKA
z Kostelce na Hané
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Jaroslav

15120111235

Dne 9. prosince 2015
uplyne 11 let,
kdy nás navždy opustil
pan prap. DAVID BLÁHA.
Sláskou v srdci vzpomínají
rodiče a sestra s rodinou.

vzpomeòte
na zesnulé

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Jaroslav Kouřil 1950
Žešov
Terezie Kořená 1936
Prostějov
Josef Vinkler 1931
Čechy p/K
Magdalena Dvořáková 1968
Protivanov
Ing. Radoslav Gryc 1933 Soběsuky
Miroslav Mazouch 1944 Prostějov
Martin Labounek 1989 Olšany u Pv
Petr Motyčka 1958
Blatnice
Antonín Tempír 1940 Myslejovice
Božena Kuchařová 1930 Hrubčice

Pondělí 7. prosince 2015
Alois Popelka 1942 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 8. prosince 2015
Ludmila Slouková 1942 Prostějov 13.00 kostel Vrahovice
Jiří Procházka 1962 Kandia 14.00 Obřadní síň Boskovice
Libuše Žilková 1959 Bousín 14.00 kostel Drahany
Pátek 11. prosince 2015
Jaroslav Zabořil 1945 Čelechovice na Hané 14.00 Obřadní síň Prostějov
Růžena Vidová 1937 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Smékalová 1927 Vřesovice 13.00 kostel Vřesovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Helena Stránská 1962
Jana Zdařilová 1939
Anna Suchá 1927

Poslední rozlouèení

Prostějov Pátek 11. prosince 2015
Určice Miroslav Jahoda 1926 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Prostějov

Pohřební služba A.S.A. TS
Poslední rozlouèení

Pondělí 7. listopadu 2015
Alfred Kuřil 1948 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 9. prosince 2015
Jan Kratochvil 1944 Bedihošť 12.30 Obřadní síň Prostějov

NOVÌ

v barevném provedení

pouze za 200 Kè
tel.: 582 333 433 * mob. 608 960 042
e-mail: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
v PÁTEK
11. prosince 2015
v 10.00 hodin

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 15

15100970984

Dne 11. prosince 2015
vzpomeneme 7. výročí úmrtí
mojíj maminkyy
paní Jenovefy TŘÍSKOVÉ
Ř

Dne 12. prosince 2015
vzpomeneme 2. smutné výročí
od úmrtí
pana Františka JANČÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.
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nabídka pracovních míst
SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hledáme personál do exkluzivní
herny v Prostějově. Požadujeme
profesionalitu, loajalitu, čistý
trestní rejstřík. Přednost mají
uchazeči s praxí. Kontakt: tel. 774
Kadeřnictví v centru města přijme ši- 812 175 nebo 582 332 359.
kovné kadeřnice na ŽL, nájem 2 500 Kč,
včetně energií. Info na tel.: 728 512 345 Strojírenská firma v Prostějově hledá
pracovníka obchodního oddělení.
Strojírenská firma v Prostějově hle- Požadavky:
dá zámečníka. Podmínkou je zna- - aktivní znalost NJ (mluvená i psaná)
lost výkresové dokumentace
- znalost čtení technické dokumentaTel.: 602 760 099
ce (výkresy, kusovníky)
- řidičský průkaz B
Přijmeme přijímacího technika do - samostatnost, kreativní přístup,
autoservisu v Prostějově.Nástup možloajálnost
ný ihned. Praxe v oboru automotive Tel.: 721 456 005
výhodou. Strukturovaný životopis zasílejte na email lukas@pneufloryk.cz.
Hledám pracovníka na montáž
a zapravování oken s vlastním ŽL,
Přijmeme zedníky, brigádníky
tel.: 775 986 439
tel.: 605 483 602
Přijmeme prodavačku do butiku v
Přijmeme automechanika do auto- Pv, brigádně, tel.: 721 755 420
servisu v Prostějově. Platové ohodnocení až 20 000,-. Nástup možný
Hledáme stavebního dozora
ihned.Pro info. volejte 777 870 729.
ke spolupráci, tel:. 605 483 602
Přijmu řidiče MKD skupiny C.
Karta řidiče nutná. Plat 20 až 30 Bezpečnostní a úklidová agentura
tis. Kč. Víkendy převážně volné. přijme do pracovního poměru na
Tel .: 777 797 263
zkrácený pracovní úvazek ženu
v invalidním důchodu. Místo výPřijmeme pracovníky do pekařské pro- konu Prostějov. Podmínka čistý
vozovny. Třísměnný provoz (možná trestní rejstřík. Informace na tel.
úprava) i část úvazek. Info.: 582 342 095 č.: 602786692
STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu od 9-27 a 28-45l..
Tel.: 605 427 271,
9-12 h. www.studio365.eu

Příjmeme KUCHAŘE a SERVÍRKU
Restaurace U Templáře v Prostějově příjme zaměstnance na
pozici KUCHAŘ a na pozici SERVÍRKA. Práce na HPČ nebo DPP.
Požadavky : Kuchař - minutková
kuchyně, hotová jídla, praxe výhodou, Servírka - zodpovědnost,
příjemné vystupování, praxe
v provozu výhodou. Platové podmínky : Servírka 17.000, kuchař
22.000 Kč/měs. Více informací
na tel.: 777 655 257.
Přijmeme pomocnou sílu do
kuchyně na plný úvazek, krátký
a dlouhý týden, pracovní doba
9.-20.hod, (15 dní v měsíci)
Požadujeme: spolehlivost.
Vhodné pro zdatnou důchodkyni.
Tel.: 777 011 699
Přijmu řidiče/ku na odpolední
rozvoz zboží (15 – 19.00 ), ŘP sk.
B + dobrý zdr. stav podmínkou.
Volat pouze ráno od 8-9. hod.Tel.:
725 015 071

OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
NA ROK 2016

17

15120211241

15120311243

15120211239

Minimálně tolik pracovních
míst je momentálně
v poptávce klientů Večerníku

15120311251

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 15
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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 48/2015:

I 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 10. prosince 2015,
12:00 hodin, pokud není u některého z klání uvedeno jinak!

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Tetín 14
Alena ŘÍHOVÁ, Tylova 32, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na koncert v celkové hodnotě 700 Kč.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

P Smetana Petra POHANKOVÁ, Prostějovská 82, Bedihošť
Pavel
Výherce
získává: POUKAZ v hodnotě 500 kč
V
na ošetření pleti.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

VLASSALON
Marie PŘIKRYLOVÁ, Smržice 40
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na služby salónu Vlassalon.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

4, 1, 3, 9
Denisa NĚMCOVÁ, Žerotínova 208/3 Litovel
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na koncert
v celkové hodnotě 500 Kč.

151204512

správně:

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč
od restaurace U KONÍČKA.

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Se zlatnictvím Kaláb máte pod stromečkem vystaráno
Miroslava ŠMÍDOVÁ, Na příhonech 117, Konice
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč od Zlatnictví Josef Kaláb.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

15112721284

PRODEJ ORIGINÁLNÍCH .....

15112721283

SUDOKU

OSMISMĚRKA

AREÁL, NIKDO, ARKUS, TETŘEV, SHLUK, ÚMRTÍ, TŘMEN, SEKÁČ, OPRAŤ,
KOLÍSAT, ODLIV, POHANĚT, VKLAD, POVYK, RTÍKY, TECHNO, PAKTY, PEKLO,
STOIK, CECEK, ÚTĚCHA, SÍTKA, NECHUŤ, OSNOVA, UMŘÍT, MĚSÍC, METRY
ProdlouBabišovo
žiti část
hnutí
košile

Květina
zastar.

Kód
Římsky
letiště
51
Acapulco

Asijští
sokolíci

Odrůda
brambor

Dračí
obydlí

Indické
sídlo

Přítel
Amila

Spolkový
stát USA
Mužské
jméno

Prodloužená
boční
stěna

Heslo

Citosl. Trénink.
bědování středisko
zkratka

Vůkol

Hnací
stroj
Local st.
time zkr.

Odkoupení
Povrchy
rybníků

Výletníci
Napak
Typ
Fiatu
Sousedovo

Nemající
rozum
Daná za
peníze

Určitě
Kulhat
Polskie
linie
oceanicz.
pol. zkr.

Značka
sodíku
Africká
řeka

Vraníci
knižně
Kód letiště Napoli

Druh
pepře

Označení
kamionů
Noční
podnik
Jednotka
informace
Plavidlo
z klád

Značka
radia

Stovky

Plochá
střecha

„Inkaso”
Odkutálet

Pražský
podnik

Solmiz.
slabika
Slečinka
zastar.

Hinduistický bůh

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč
od Zdravotnických potřeb VELEBOVÁ.

St. prací
prášek
Ušatec
sloven.

Druh papouška

Sídlo na
Výrobek
Dílčí
ostrově rozpočet cukráře
Honšú

Rumunský kraj
Jež
knižně

Osa
ptačího
pera

Zárodek
choroby
Kloudně
knižně

Kód letiš.
Antverpy
Osolená
Druh papouška
Kus látky
k mytí

Vidiny
Asijský
pěvec
Náš
básník
SPZ Plzně-jihu

Nepořádná
Řecké
písmeno
Lodní
plošina
Abvolt
značka

Motocykl
Značka
nitu

1. díl
tajenky
Válením
obalit
zastar.

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do KULTURY a graficky lehce poupravili
legendu české hudební scény,
která navštívila Prostějov....

Značka
selenu
Cizí
měna

Značka
kosmetiky

Zatajit

Výhodná
koupě

SKRÝVÁ

Ob. akademie zk.
Domácí
všeuměl

Slavení

Nuže

BÁDEJTE, KDO SE
POD TOUTO TVÁŘÍ...

Značka
kryptonu

2. díl
tajenky

Kód
Kiribati

Získati
za peníze Zbraň
svazek šermíře
vodičů

Ochotno

Platidlo
Kambodže

Navařený
materiál

Značka
hliníku

Olt; att;
tulipa;
alapi;
sleči;
Apta;
Noda;
Kuri;
akyn;

15111861147

-BoK-

Výherce získá POUKAZ na výrobu OBRAZU
NA PLÁTNĚ,který věnoval partner dnešního kola
GRAFIKSTAR.

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

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

TIP Večerníku
MŇÁGA A ŽĎORP
KDY: PÁTEK 11. PROSINCE, 20:00 HODIN
KDE: APOLLO 13, BARÁKOVA ULICE, PROSTÌJOV
V dlouhé řadě dalším skvělým koncertem pořádaným hudebním klubem Apollo 13 bude páteční vystoupení oblíbených pohodářů z Valašského Meziříčí, kteří si říkají Mňága
a Žďorp. Od dvaceti hodin rozjedou v prostějovském klubu
večírek plný skvělé alternativní muziky a originálních písňových textů. Chybět určitě nebudou ani rádiové hity Hodinový hotel, Písnička pro tebe, Nejlíp jim bylo či I cesta může být
cíl.
Kapela má za sebou již dlouholetou historii. Její počátek se datuje
k roku 1983, ale od té doby se ještě složení často měnilo. Nejdříve
působila pod názvem Slepé střevo, teprve od roku 1987 se začalo
mluvit už jen o skupině Mňága a Žďorp. A to také nelze jen tak
zapomenout. Většina veřejnosti si myslí, že je to jen hra se slovy,

ale tento název má opravdu původ ve slezském dialektu.
Velmi výrazně na sebe upozornili v roce 1991 písní Hodinový
hotel, která pochází z jejich prvního alba Made in Valmez. V současnosti kapela hraje v silném šestičlenném obsazení, přičemž
frontman a svérázná osobnost Petr Fiala je i hlavním zakládajícím
mužem, který prošel celou pohnutou historií kapely. Jako sedmá
hostující členka skupiny působí jeho manželka Zuzana, jejíž hlas
je známý především z dalšího velkého hitu, duetu Měsíc. V Apollu
také představí svoje zatím poslední album Made in China.
Mňága a Žďorp nikdy nesklouzli k takzvanému „mainstreamu“, jejich muzika i texty si zachovávají osobitost a vtip. Proto
je kvalita pátečního koncertu téměř jistě zaručena a určitě byste
si ho neměli nechat ujít. Lístky budou k dostání i přímo na místě.

Pozvánky na utkání WSM ligy

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ

pondělí 7.12. od 18:00 hodin
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC DUKLA JIHLAVA
sobota 12.12. od 17:00 hodin
Zimní stadion v Prostějově

BASKETBAL:
Sobota 12. prosince:
14.00: TJ OP Prostějov – Studánka Pardubice
(1.koloextraligyjuniorek,halaSportcentraPv).
Neděle 13. prosince:
11.30: Orli Prostějov – BCM Ostrava (12.
kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra Pv).

FUTSAL:
Sobota 12. prosince:
14.00: 1. třída okresu Prostějov (třetí
turnaj, SH v Kostelci na Hané).
Neděle 13. prosince:
8.00: 2.A třída okresu Prostějov (třetí
turnaj, SH v Němčicích nad Hanou).
14.30: veteránská soutěž (třetí turnaj,
SH v Němčicích nad Hanou).

KDE SE
CO DÌJE?

LEDNÍ HOKEJ:

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

Sobota 12. prosince:
10.45: LHK Jestřábi Prostějov – HC AZ
Havířov 2010 (20. kolo Ligy mladších
žáků „D“, sk. „T“, zimní stadion Pv).
12.45: LHK Jestřábi Prostějov – HC
AZ Havířov 2010 (20. kolo Ligy starších
žáků „B“, sk. „T“, zimní stadion Pv).

STOLNÍ TENIS:

TIP

k obrazovce

SOBOTA
12.12.2015
20:20 HODIN

NA SAMOTĚ U LESA
Komedie ČR (1976)

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
Výroba dřevěných krmítek - v pátek
11. prosince od 16:00 do 18:00 hodin tvořivá stolařská dílna pro šikovné ruce, ve
které si vyrobíme vlastní krmítko.
Vyvěšování krmítek v Kolářových
sadech – v sobotu 12. prosince od 9:00
do 10:00 hodin - akce na pomoc přírodě

Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.

Mikulášská sbírka pro ježky – akce na
pomoc zvířatům se koná každé úterý
a čtvrtek do 15. prosince od 13:00 do
16:00 hodin. Nadílku můžete donést
Multikulturní centrum Mozaika do Ekocentra Iris v Prostějově. Předání
do stanice v Němčicích nad Hanou bude
Raisova 1159, Prostějov
Multikulturní klub rodičů a dětí - zajištěno. Vhodná nadílka: kočičí masopravidelně v pondělí a čtvrtek od 9:30 vá konzerva či granule.
do 11:30 hodin.
Multikulturní podvečery: pravidelně Český svaz chovatelů Základní organizace Prostějov pořádá ve dnech 12. - 13.
od 17:00 do 19:00 hodin
Čajovna - pravidelně ve čtvrtek od prosince 2015 Hanáckou výstavu holubů a holubů rysů ve výstavním areálu
16:00 do 19:00 hodin
v Plumlovské ulici č. 50 v Prostějově .
Výstava je přístupná v sobotu 12. proMC Cipísek 2015
Vánoce s Cipískem do 14. prosince since od 13 do 18 hodin a v neděli 13.
2015¨- tradiční vánoční program ve prosince od 8 do 16 hodin. Vstupné 30
Kč, děti do 15 roků zdarma.
všech pravidelných programech.
Rodičovská setkání - pravidelná setkávání rodičů. Zápis do programů v cyklu
leden-březen pro nové zájemce a den
otevřených dveří je v úterý 15. prosince
od 8:30 do 12:00 hodin.

KLUZIŠTĚ
Š Ě

KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM MATKY MARKÉTY – setkávání rodičů s dětmi.
každé pondělí a středa od 9:00 do
12:00 hodin nabízí rodičovské inspirace, přednášky, hernu pro děti a tvůrčí
a pohybové činnosti.
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

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

Režie: J. Menzel
Hrají: J. Kemr, Z. Svěrák, D. Kolářová, L. Smoljak, J. Tříska, N.
Urbánková
Manželé Oldřich a Věra Lavičkovi se svými dětmi Petříkem a Zuzankou odjíždějí do Loukova na chalupu svého známého, inženýra Radima Zvona. Chtějí také koupit chalupu a doufají, že jim Zvon pomůže.
Nakonec si vyhlédnou malebnou chalupu dědy Komárka, který
souhlasí, že ji prodá a zatím pronajme Lavičkovým jednu místnost.

VOLEJBAL:
Lavičkovi se rozhodnou strávit na chalupě dovolenou. Zatímco Olda
považuje pobyt na venkově za nejen zdraví prospěšný a děti se spřátelí
s dobrosrdečným dědou Komárkem, Věra je stále rozčilenější. Vadí
jí spousta věcí a tak stále důrazněji naléhá na manžela, aby s dědou,
který jí zcela zjevně překáží, promluvil o prodeji. Olda na víkend
pozve na chalupu se svého kamaráda, lékaře Houdka, který zjistí, že
děda je zcela zdráv a když se pak ještě navíc seznámí s dědovým stařičkým otcem, pochopí, že dělat si naděje, že tu pan Komárek už dlouho
nebude jsou liché. V zimě však děda přesto onemocní a přes veškeré
odmlouvání jej Houdek pošle do nemocnice. Celá rodina se o něco
později vypraví do vsi s notářem, aby projednali prodej, uspějí?

FILMOVÉ, DIVADELNÍ

OKÉNKO A VÝSTAVY

aneb, co se kde děje…
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 7. prosince
17:30 Vánoční kameňák
20:00 Vánoční kameňák
úterý 8. prosince
17:30 Vánoční kameňák
20:00 Vánoční kameňák
středa 9. prosince
17:30 Vánoční kameňák
20:00 Vánoční kameňák
čtvrtek 10. prosince
Nehrajeme - Výstava Vánoce
v lidových řemeslech!
pátek 11. prosince
15:30 Sněhová královna 2
ruský animovaný film
17:30 Rodinný film
20:00 Přeludy
sobota 12. prosince
15:30 Sněhová královna 2 3D
17:30 Rodinný film
20:00 Přeludy
neděle 13. prosince
10:00 Pohádky z hor
15:30 Sněhová královna 2 3D
17:30 Rodinný film
20:00 Rodinný film

Kino klub

BRUSLENÍ DUHA
4, Prostějov
VEŘEJNOSTI středa 9. Školní
prosince
Úterý 8.12. 09:00 - 10:00
i pro školy a školky
Pátek 12.12. 16:45 - 18:45

Sobota 12. prosince:
8.00: TJ Sokol Čechovice „C“ – TJ Sokol
Otaslavice „A“ (10. kolo KP 2A, sokolovna).
11.00: TJ Sokol Čechovice „B“ – TJ OP
Prostějov „A“ (10. kolo KP 2A, sokolovna).
14.00: TJ Sokol Čechovice „B“ – TJ Sokol
Otaslavice „A“ (11. kolo KP 2A, sokolovna).
17.00: TJ Sokol Čechovice „C“ – TJ OP
Prostějov „A“ (11. kolo KP 2A, sokolovna).

14:00 Příběh Marie
Bio senior
sobota 12. prosince
8:30 Pohádky pod sněhem
pásmo pohádek
10:00 Mimoni
americká anim. komedie

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

Apollo 13

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 31. ledna 2016
17:00 Skvosty české krajinomalby
do 31. ledna 2016
17:00 SKLO A BARVA

Barákova 12, Prostějov
pátek 11. prosince
ŠPALÍÈEK
20:00 MŇÁGA A ŽĎORP
česká hudební skupina zastupující žánr
Uprkova
18, Prostějov
alternativní rock.
od
10.
prosince
2015
do 10. ledna 2016
sobota 12. prosince
Magdalena Dobromila Rettigová
20:00 ELEKTRICK MANN
a VÁNOCE V MĚŠŤANSKÉ RODINĚ

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám.1, Prostějov
čtvrtek 10. prosince
19:00 Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers
neděle 13. prosince
17:00 Vánoční koncert pěveckého sboru
Cyrilometodějského gymnázia

Knihovna
pondělí 7. prosince
13:30-15:30 SLÁMOVÝ DEN
Školí zkušená pletařka M. Zatloukalová
z Brodku u Konice
úterý 8. prosince
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
10:00 SENIOR KLUB
čtvrtek 10. prosince
15:00-17:00 PORADNA SOS
17:00 Vánoční recitál L J. KNEJPA
pátek 11. prosince
17:00 ZDEŇEK VELEN
pouliční fotografie

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

10.00 a 14.00: VK Agel Prostějov – TJ
Sokol Šternberk (15. a 16. kolo extraligy
kadetek, hala Sportcentra DDM Pv).
Neděle 13. prosince:
10.00 a 14.00: VK Agel Prostějov – TJ
Sokol Šternberk (15. a 16. kolo extraligy
juniorek, hala Sportcentra DDM Pv).

akce
v regionu...

Na vánoční trhy
do Konice dorazí i Fešáci
Už jedenadvacátý
Vánoční trhy odstartují v sobotu
12. prosince v Konici. Připraveny
budou vánoční stánky, zabijačkové
hody, prodej stromků a ryb či prodej svařáku. Zahájení je plánováno
na 9:00 hodin, o půlhodiny později vystoupí děti z dětského domova
s koledami, za další hodinu ZUŠ Konice Pěvecký sbor Koníček s vánočním
zpíváním. Následovat bude dívčí skupina Rebelky. Ve 14:10 se představí
skupina Neopets, od 15:00 se rozběhne dřevorubecká show Timbersports.
V 16:00 vystoupí Fešáci s Michaelou
Tučnou, v 17.30 dojde na ohňostroj
a v 18.00 vše ukončí skupina Kreyn.

Adventní koncerty
v Čechách pod Kosířem
Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem.
zve v sobotu 12. prosince do depozitáře, kde
vystoupí sopranistka Karolína Žmolíková
za doprovodu kytarového virtuosa Lubomíra Brabce. Adventy v muzeu vám navodí
atmosféru vánoční času, ve kterém spěch
a shon nahradí krásný večer plný hudby
a povídání.

čtvrtek 10. prosince
9:00 - 18:00 Vánoce v lidových řemeslech
FOYER KINA METRA 70
pátek 11. prosince
17:00 hodin Vánoční podvečer s Mamma Mia
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
sobota 12. prosince
DUHA - ŠKOLNÍ 4
8:30-10:00 hodin Promítání pásma pohádek
neděle 13. prosince
10:00 hodin film Mimoni
13:00-15:00 Vánoční minidílna pro děti
10:00-12:00 promítání pohádek
15:30 Vánoční sněhovánky
KINO METRO
interaktivní zábavný program

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 15
MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

MARUŠKA

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

15052710549

®

Pondělí 7. prosince 2 0 1 5
Číslo 49•Ročník 19

JESTŘÁBI LANAŘILI

V PROSTĚJOVĚ KANONÝRA PLETKU

Naleznete
uvnitř

TŘI SESTRY,
NEBO KEKS?

zjistili jsme

●● Společenský dům v Prostějově
hostil hned čtyři kapely. A bylo pořádně narváno!
strany 26 a 27

BALÓNKY
VZLÉTLY

2x foto: internet

PROSTĚJOV Velké jméno se ocitlo v hledáčku prostějovského hokejového vedení. Výsledky dlouho nebyly povzbudivé a nastal drtivý ústup z vydobytých pozic, sportovní manažer Jiří Vykoukal
i majitel Jaroslav Luňák se tak poohlíželi po vhodných posilách. Po konci na Kladně padla volba na
šestatřicetiletého Václava Pletku. Někdejší útočník Philadelphie Flyers, Třince, Liberce či Českých
Budějovic a člen Klubu hokejových střelců ale nedostal natolik zajímavou nabídku, aby mu stálo za
to vypravit se na Moravu. Nakonec se tak nechal zlákat Benátkami nad Jizerou. „Známe se a již na
konci léta jsme se o tom bavili. Tehdy zkusil Kladno, kde se ale nakonec nedohodl. Zkusili jsme to
znovu, ale jeho požadavky jsme nebyli schopni akceptovat,“ prozradil Jiří Vykoukal.
(jim)

strana

JEDNOU
VĚTOU
●● V redakci Večerníku nadále sbíráme pro malého Davídka ze Ptení
nejen víčka, ale už i finanční dary
do zapečetěné kasičky pro oficiální
transparentní účet. Přidejte se!

26

AKTUÁLNÍ HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE
NA STRANÁCH 38 A 39

CHARITATIVNÍ AKCE
VYDĚLALA
dvaadvacet tisíc korun pro Dětský domov

Letos poněkud trápící se Petr Pohl
výrazně přispěl dvěma brankami
a jednou přihrávkou k tomu k jasné výhře Eisbärenu Berlín 6:2 nad
Orly z Mannheimu a posunu na
třetí místo Německé hokejové ligy.
Průzkumnický turnaj „Florbal 2015“,
který se konal uplynulý čtvrtek v hale
RG a ZŠ města Prostějova, vynesl postiženým dětem pětatřicet tisíc korun.
Trenér Radoslav Látal si pojistil vedení v polské Ekstraklase, když jeho
Piast Gliwice remizoval s jedním
z hlavních konkurentů Cracoviou
Krakov 2:2 a odstup mezi těmito celky zůstal sedmibodový.
V dalším dílu Servisu pro ženy představujeme na straně 30 osmou finalistku
našeho klání PROMĚNY IMAGE!

čtěte na
straně

27

Výtěžek z akce, která se konala včera odpoledne v Hotelu Plumlov a jejímž partnerem byl i PROSTĚJOVSKÝ Večerník, se stalo
nakonec krásných dvaadvacet tisíc korun. Společný snímek všech účastníků tak bude pěknou památkou... Foto: Michal Ovečka

➢

●● Zajímavá akce nejen pro děti se
konala poblíž prostějovského náměstí. Ježíšek měl radost!
strana 29

NESKUTEČNÝ
KOLAPS!

●● Basketbalisté Prostějova přišli o triumf nad lídrem soutěže z Děčína necelouvteřinupředkoncem... strana 42

Zveme na šlágr Večerníku - VOLEJBAL

Chce to italský skalp!

PROSTĚJOV Polovina základní části evropské Ligy mistryň 2015/2016 je fuč,
a volejbalistky VK AGEL Prostějov pořád
zůstávají bez bodu a dokonce bez jediného získaného setu. Velkou touhu změnit
nelichotivou bilanci mají směrem ke čtvrtému duelu
ve skupině C, který sehrají ve středu 9. prosince od 17:00 hodin v domácím
prostředí haly Sportcentra DDM proti Pomi Casalmaggiore.
Úřadující šampiónky Itálie mají v extrémně nabité grupě na kontě plných šest bodů i díky jasnému skolení Agelek 3:0 v předchozím vzájemném střetnutí. Pokud tedy české hegemonky nechtějí skončit poslední
a ještě by rády zamíchaly kartami v postupovém boji do play off samotné Champions League či alespoň CEV Cupu, musejí zvítězit. Což bez
ohledu na dosavadní výsledky obou nadcházejících soků určitě není
nereálné.
„Opravdu si myslím, že vůbec nemusíme hrát druhé housle. Nezbytnou
podmínkou však je odvést skutečně špičkový výkon vycházející ze zlepšené obrany. Pokud budeme dobře stavět bloky a s vyšší účinností než
minule zastavovat nebo aspoň nadrážet útoky soupeře, můžeme se častěji dostávat k protiútokům, které bude nutné využívat. Jako úplný základ
navíc potřebujeme kvalitní podání i přihrávku a hlavně dopouštět se co
nejnižšího počtu zbytečných chyb,“ vydláždil cestu ke kýženému triumfu
kouč vékáčka Miroslav Čada. Se svými svěřenkami už jednou dokázal italský tým přemoci: Villu Cortese v sezóně 2010/11, navíc tenkrát hladce 3:0
(21, 19, 19). Zrodí se teď podobná senzace? Buďte u toho!
(son)

VŠE O VOLEJBALU NAJDETE
NA STRANÁCH 40 A 41.

➢
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výsledkový servis

Sportovní sumáø
67

BK ARMEX
Děčín

68

Střelba 2b.: 53/21:40/19 Asistence:
Trojky:
7:7 Osobní chyby:
Trestné hody: 13/4:15/9 Získané míče:
Doskoky:
44:41 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
17-14
24-16
12-17
14-21
41-30

Rozhodčí:
Dolinek, Hošek,
Nejezchleb.
Diváci: 666.

15:13
22:22
10:9
16:18

VK AGEL
Prostějov
TJ Sokol
Šternberk

* výsledky * statistiky * tabulky

Házená – 10. kolo 2. ligy mužŮ

kooperativa nbl - 15. kolo

Ariete
Prostějovv

ČESKÝ POHÁR - čtvrtfinále; 1. zápas

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Marko Roman 16, Palyza Lukáš 11, Šteffel David 10, Roseboro Brett 9, Tomanec Jan 7, Kouřil Radovan 7, Peterka Ondřej
4, Slezák Pavel 3, Sehnal Marek 0, Dokoupil Petr 0, Novák Martin 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

SESTAVA
DĚČÍNA:

Houška 19, Pomikálek 13, Vyoral 10, Šiška 7, Bosák 6,
Stria 5, Landa 4, Jelínek 4, Kaša 0, Kroutil 0, Bažant 0, Ježek
0.
Trenér: Pavel Budinský

28
25

Sokol II Prostějov
TJ Fatra Slavia Napajedla

Sestava a branky Prostějova: Hrubý, Nesvadba - Kozlovský 6,
Burget, Jurík, Jurečka 2, Bečička, Vasiljev 6, Münster 3, Procházka 1,
Šestořád 1, Mikulka, Raška, Kosina 9.
Trenér: Svatopluk Ordelt.

DALŠÍ VÝSLEDKY

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 16. KOLE


Tým

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

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

Z

V1

V2

P1

P0

15
4
15
14
15
15
15
15
15
15
16
14

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

1
1
5
5
6
7
8
9
10
10
11
11

1163:973
375:313
1191:1088
1067:980
1169:1096
1078:1024
1040:1145
1022:1042
1119:1208
1089:1180
1216:1321
998:1157

93.3
75.0
66.7
64.3
60.0
53.3
46.7
40.0
33.3
33.3
31.3
21.4

strana 40
ČESKÝ POHÁR - čtvrtfinále; 2. zápas

DALŠÍ VÝSLEDKY 10. KOLA 2. LIGY HÁZENÉ:

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 10. KOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

9
10
10
10
10
10
10
11
9
9
10
10

8
7
7
6
6
4
4
4
3
3
2
1

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

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

230:204
278:241
280:248
310:283
278:271
255:250
247:262
290:308
245:266
269:298
248:265
278:312

16
15
15
13
12
9
9
8
7
6
5
3

T.J. Sokol Konice – SK ROŠÁDA Prostějov
„B“ 4,5:3,5 (Hajnyš – Dvořák 0,5:0,5, Pinkava
– Gorba 0:1, Kučera – Snášel 0,5:0,5, Zatlukal
– Buriánek 1:0, Král – Krejsa 1:0, Nedomanský
– Kment 0:1, Páleník – Vychodil 0,5:0,5, Burget
– Vysloužil 1:0), T.J. Sokol Tovačov – T.J. Sokol Skalička „B“ 3:5, Sigmia Senior Olomouc
„B“ – T.J. Sokol Přemyslovice „B“ 3:5 (Maláč
– Hájek 0,5:0,5, Sapík – Prucek 0:1, Oral –
Vejmola 0:1, Svoboda – Šubert 0:1, Kodym
– Popelka 0,5:0,5, Stýblo – Ošťádal ml. 0,5:0,5,
Vašek – Brablec 0,5:0,5, Heger – Böhm 1:0),
A64 Př.F UP Olomouc – ŠK Vinary 6:2, SK
Prostějov „B“ – T.J. Sokol Citov 6,5:1,5 (Hradský – Opletal 1:0, Meissel – Vitoslavský 1:0,
Virgler – Šneidr 0,5:0,5, Trimmel – Čechovský
0,5:0,5, Strejček – Mikeš 0,5:0,5, Urbanová –
Říha 1:0, Piskovský – Hradílek 1:0, M. Londin
– Benda 1:0), Spartak Přerov volno.

Tabulka:
1. ŠK Lokomotiva Brno „B“ 4 0 0 12 20.5 15
2. ŠK GORDIC
3 0 1 9 19.5 13
3. ŠK GARDE Lipovec 2 2 0 8 19.5 11
4. TJ Podlužan Prušánky 2 1 1 7 17.5 12
5. ŠK Pivovar Dalešice 1 3 0 6 18.5 13
6. Silko Gambit Jihlava
1 2 1 5 16.0 11
7. ŠK Duras BVK „B“
1 1 2 4 15.0 9
8. A64 Grygov „B“
1 1 2 4 14.5 7
9. OREL Ořechov
1 1 2 4 14.5 6
10. ŠK Kuřim
1 1 2 4 14.0 5
11. Jezdci Jundrov
0 2 2 2 12.5 5
12. SK Prostějov
0 0 4 0 10.0 4
Poznámka: Za názvem následuje počet
výher, remíz a proher, body, skóre a partie.

Tabulka:
1. T.J. Přemyslovice „B“
2. T.J. Sokol Skalička „B“
3. SK Prostějov „B“
4. Senior Olomouc „B“
5. A64 Př.F UP Olomouc
6. T.J. Sokol Konice
7. ŠK Vinary
8. ROŠÁDA Prostějov „B“
9. Spartak Přerov
10. T.J. Sokol Citov
11. T.J. Sokol Tovačov

4 0 0 12 22.0 16
3 0 1 9 21.5 16
3 0 0 9 16.0 12
2 0 2 6 18.5 14
2 0 1 6 14.0 10
2 0 2 6 13.0 7
1 0 3 3 15.0 11
1 0 2 3 11.0 5
1 0 2 3 10.5 7
1 0 3 3 9.5 4
0 0 4 0 9.0 4

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

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

kouč Prostějova Miroslav ČADA
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UNIQA EXTRALIGA ŽEN ČR - 11. kolo

PVK Olymp
Praha
VK AGEL
Prostějovv

11. kolo, sobota 12. prosince: Napajedla - Ivančice (17.00), Hustopeče - Prostějov
(neděle 13.12., 10.30), Tišnov- Kostelec na Hané (neděle 13.12., 17.00), Bohunice Telnice (15.00), Velké Meziříčí - Juliánov (předehráno 7.11. s výsledkem 34:37), Kuřim
- Maloměřice (16.30).

5
4
2
1
0
0

POSTUPUJE:
PROSTĚJOV

„Takový volejbal bychom měli
produkovat pokaždé!“

KAM PŘÍŠTĚ NA HÁZENOU...

Prùbìžná tabulka Èeské korfbalové extraligy:
1. KCC Sokol České Budějovice 3 2
1
0
73:53
2. SK RG Prostějov
2 2
0
0
45:38
3. Modří Sloni Znojmo
3 1
0
2
68:71
4. KK Brno
2 0
1
1
45:49
5. ČR U23
0 0
0
0
0:0
6. VKC Kolín
2 0
0
2
26:46
Kam pøíštì:

skóre min.
10:25
18
12:25
20
12:25
20

SESTAVA
ŠTERNBERKA::

Maloměřice - Velké Meziříčí 23:22, Ivančice - Kuřim 37:27, Juliánov - Bohunice nehlášeno,
Telnice - Tišnov nehlášeno.



0
3

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

Rozhodčí: Vachutka a Trumpeš. Čas: 0:58 hodiny.
Diváků: 150.
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1. kolo: SK RG Prostějov „A“ - VKC Kolín 20:14 (14:7)
Sestava a koše Prostějova: Vyroubal 4, Marek 2, Ambrosová 3, Zelinková - Galíček
4, Šnajdr 3, Havlová 4, Lorencová.
Ostatní výsledky: České Budějovice – Znojmo 24:18, Znojmo – Brno 26:22
2. kolo: SK RG Prostějov „A“ - MS Znojmo 25:24 (15:12)
Sestava a koše Prostějova: Galíček 6, Lužný 2, Ambrosová 1, Zelinková 3 - Tichý
2 (Uherka 1), Marek 1, Havlová 5, Lorencová 4.
Ostatní výsledky: České Budějovice – Kolín 26:12, Brno – České Budějovice
23:23.

ŠK Duras BVK „B“ – SK Prostějov
4,5:3,5 (Ševčík – Závůrka 0,5:0,5,
Skácelík – Matoušek 0:1, Semenova –
Adamčík 1:0, Hrabal – Sýkora 0:1, Nepomucký – Zapletal 1:0, Mudra – Vláčil
1:0, Mlýnek – Fiala 1:0, Zuziak – Š. Londin 0:1), Jezdci Jundrov – TJ Podlužan
Prušánky 4:4, Silko Gambit Jihlava – ŠK
Lokomotiva Brno „B“ 3,5:4,5, ŠK Kuřim
– ŠK Caissa Pivovar Dalešice 4:4, A64
PROCLIENT Grygov „B“ - ŠK GARDE
Lipovec 4:4, OREL Ořechov – ŠK GORDIC 3:5.

TJ Sokol
Šternberk
VK AGEL
Prostějovv

kostelecký trenér Jiří GREPL

17. kolo, středa 9. prosince, 18.00 hodin: BK JIP Pardubice - BOHEMILK Tuři
Svitavy, mmcité Brno - NH Ostrava (18.30), Lions Jindřichův Hradec - Ariete Prostějov, BK ARMEX Děčín - BK Opava (20.00), GEOSAN Kolín - SLUNETA Ústí nad
Labem (17.45).
18. kolo, sobota 12. prosince, 18.00 hodin: BK JIP Pardubice - GEOSAN Kolín
(pondělí 14.12., 18.00), BK Opava - Lions Jindřichův Hradec, BOHEMILK Tuři
Svitavy - Ariete Prostějov, SLUNETA Ústí nad Labem - mmcité Brno (neděle 13.12.,
17.00), USK Praha - BK ARMEX Děčín (17.30), NH Ostrava - ČEZ Basketball Nymburk (odloženo na pátek 18.3.2016, 17.30).

OBLASTNÍ PØEBOR JIH – 4. KOLO:

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

lodivod VK AGEL Miroslav ČADA

Rozhodčí: Dalajka - Šohaj.
ŽK: 3:1. Vyloučení: 2:0.
Sedmičky: 3/1:3/2. Pětiminutovky: 1:2, 4:2, 7:5, 8:7, 10:8,
13:11, 15:15, 18:20, 20:23, 22:24,
25:27, 26:29. Diváků: 100.

EXTRALIGA ČR KORFBALU

2. LIGA, SK. „E“ – 4. KOLO:

SESTAVA
ŠTERNBERKA:

poločas: 13:11

KAM PŘÍŠTĚ...

ŠACHOVÉ PARTIE

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

„Hráčky jsme varovaly, ale zase nebyly připravené...“

HÁZENÁ - 10. KOLO 2. LIGY MUŽŮ

Mayer, P. Navrátil – Přikryl 4, Smékal 7, J. Prášil,
„Myslím, že jsme byli lepší,
Diviš 4, Popelka, Ševčík, Kopečný, Dostál 4, Vymětal
1, Varhalík 6, Švec, Oščádal.
Trenér: Jiří Grepl.
ale nakonec z toho nic nebylo...“
trenér Prostějova Zbyněk CHOLEVA
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bodovat v dalších kolech.“
15. kolo: Kolín - USK Praha 68:72 (18:22, 34:46, 47:64). Nejvíce bodů: Horák 21, Allen 16, Faifr
a Skinner po 10 - Michal Mareš 21, Bohačík 20, Slavík 10 * Svitavy - Ostrava 79:77 (19:16, 43:39,
59:64). Nejvíce bodů: Jones 20, Barker a Vaňák po 14 - Bohačík a Číž po 20, Kerr 17, Hooker 12 *
Brno - Opava 88:84 (17:19 50:42 68:65). Nejvíce bodů: Jones 23, Egwuonwu 17, Zachrla 15 - Blažek 14, Gniadek 14, Kramný12 * Pardubice - Ústí nad Labem 91:86 (31:20 48:46 67:67). Nejvíce
bodů: Pandula 20, Wall 17, Kohout 14 - Barham 22, Čarnecký 21, Pecka 14.
16. kolo: Opava - Nymburk 75:95 (23:18, 47:44, 61:74). Nejvíce bodů: Šiřina 15, Cvek a Dragoun po 11, Vlček 10 - Dixon 21, Welsch 19, Randle 17, Hruban 13, Benda a Kříž po 10 * USK
Praha - Brno 83:73 (22:14 36:38 62:54). Nejvíce bodů: Bohačík 25, Mareš 17, Feštr 10 - Jones
21, Zachrla 20, Egwuonwu 17 * NH Ostrava - Kolín 75:66 (12:20 30:29 51:40). Nejvcíce bodů:
Hooker 16, Bohačík 15, Kerr 15- Allen 19, Vocetka 11, Ličartovský 9 * Jindříchův Hradec - Děčín
64:79 (20:25,33:42,47:60). Nejvíce bodů: Nofflet 16, Novák 11, Zuzák 10 - Pomikálek 16, Jelínek
13, Houška 13 * Ústí nad Labem - Svitavy 85:65 (22:11, 46:28, 70:45). Nejvíce bodů: Barham
20, Pecka 17, Votroubek 16 - Teplý 18, Jones 17, Barker 10 * Prostějov - Pardubice (Po 7.12., 20:00).

SESTAVA
PROSTĚJOVA:
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Legata Hustopeče

skóre min.
25:21
28
25:18
23
25:16
18

Rozhodčí: Dziacký a Peloušek. Čas: 1:09 hodiny. Diváků: 250.

Rozhodčí: Kaufman Procházka. ŽK: 3:3. Vyloučení: 3:5. ČK: Mikulka
(Pv). Sedmičky: 4/3:12/7.
Diváků: 90.

prostějovský gólman JIŘÍ HRUBÝ

26
29

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

poločas: 15:8

„Počet jejich sedmiček byl unikátní.“

Sokol Kostelec n.H. - HK

3
0

0
3

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

skóre min.
16:25
23
16:25
22
16:25
22

Rozhodčí: Meruna a Dušek. Čas: 1:07 hodiny.
Diváků: 150.
SESTAVA
PRAHY:

Kopecká, Hodanová, Vyklická, Nová, Melicharová,
Šimáňová, libero Dostálová. Střídaly: Komárková, Kurková, Kalhousová. Připravena byla: Bartošová.
Trenéři: Stanislav Mitáč a Jakub Brečka

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

„Zápas jsme měli pod kontrolou.“
lodivod VK AGEL Miroslav ČADA
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4. kolo, neděle 13. prosince: Brno – Prostějov, Znojmo – Kolín.

DALŠÍ VÝSLEDKY ČTVRTFINÁLE POHÁRU
Olomouc - Frýdek-Místek 3:0 (15,14,12), Frýdek-Místek - Olomouc 0:3 (-17,-17,23). Postupuje: Olomouc * Přerov - KP Brno 2:3 (-14,-16,-20,19,-9), KP Brno Přerov 2:3 (-23,-24,20,23,-13). Zlatý set 17:15. Postupuje: Přerov * Ostrava - Olymp
3:2 (-18,25,20,-16,14), Olymp - Ostrava 3:2 (-22.22.22.-19.13). Postupuje: Ostrava.

Plíšková si vyšlápla
na světovou jedničku
SINGAPUR, PROSTĚJOV Záři reflektorů exhibiční soutěže International
Premier Tennis League si letos užívají
Karolína Plíšková a Tomáš Berdych.
Šestý hráč světa hraje letos za dubajský tým UAE Royals. Nejprve prohrál
s Kyrgiosem 2:6, pak ale vyhrál 6:3 nad
Němcem Kohlschreiberem. V dosud
posledním startu proti celku Philippine
Mavericks podlehl ve dvouhře 4:6 Milosi Raonicovi z Kanady. Poté společně s Raonicovým krajanem Danielem
Nestorem prohráli 3:6 s francouzským
párem Gasquet - Roger-Vasselin. „Výsledky nejsou rozhodující. Především

je to velká zábava, při které zažíváme
hodně legrace,“ uvedl Berdych.
Plíšková, startující za Singapore Slammers,
na sebe upozornila v několika případech.
Nejprve nastoupila s Melem proti Francouzce Mladenovicové a Nestorovi. Česko-brazilská dvojice prohrála 3:6, svět ale
oblétl míček, v němž Plíšková trefila do
pozadí svého partnera. Následně ale ukázala svoje herní kvality proti Sereně Williamsové. Světovou jedničku porazila 6:4.
V dosud posledním vystoupení pak stejným poměrem zdolala Australanku Stosurovou. „Je to zajímavá zkušenost. Užívám si
to,“ pochvalovala si Plíšková.
(lv)

DALŠÍ VÝSLEDKY UNIQA EXTRALIGY
11. kolo: Královo Pole - Přerov 3:0 (12,19,12). Nejvíce bodů: Měrková 16+, Keddyová 13, Tesařová 10 * Ostrava - Frýdek - Místek 3:0 (20,17,11). Nejvíce bodů: Štrbová
17, Pavelková 12, Holišová 10 - Kojdová 18, Nachmilnerová 17, Toufarová 14 * SG Brno
- Šternberk 2:3 (předehráno).

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 11. KOLE


Tým

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

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

V2

P1

P0

Sety

Míče

11 10 0
10 7 2
9 7 0
10 3 2
10 4 1
10 4 0
10 3 0
9 1 1
11 0 0

Z

V1

1
0
0
1
0
2
1
0
1

0
1
2
4
5
4
6
7
10

32:4
27:11
22:8
19:20
16:18
17:20
13:24
11:23
4:33

875:589
893:798
704:567
845:811
729:748
789:773
730:830
636:792
595:888

Body

31
25
21
14
14
14
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...
12. kolo, sobota 12. prosince, 17.00 hodin: Šternberk - Ostrava, Frýdek-Místek Olymp, Prostějov - KP Brno, Přerov - Olomouc (18.00).

Pondělí 7. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

výsledkový servis

WSM LIGA – 28. KOLO

ČEZ Motor
Č. Budějovice

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

LHK Jestřábi
řáábi
Prostějov

Branky a nahrávky: 9. Suchánek (Nouza, Heřman), 22. Suchánek, 51. Květoň (Kolmann, Žovinec), 60. Žovinec (Bohunický, Babka) – 7. Venkrbec (Protivný, Dragoun), 57.
Cetkovský (Krejčík, Drtina). Rozhodčí: Škrobák – Jílek, Šperl. Vyloučení: 2:5. Využití:
2:1. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 30:27. Diváků: 4352.
SESTAVA
Č. BUDĚJOVIC:

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Gába – Kolmann, Kříž, Suchánek, Zíb, Bohunický, Žovinec,
Klinecký – Květoň, Pajič, Chovan – Nouza, Straka, Heřman
– Kuchejda, Mikyska, Švihálek – Škoda, Prokeš, Babka.
Trenér: Petr Rosol.
Horčička – Drtina, Kaluža, Mojžíš, Sova, Špaček, Protivný, Husák, Rudl – Cetkovský, Venkrbec, Krejčík –
Novák, Moskal, Kajaba – Volek, Dragoun, Luňák – Šlahař,
Illéš.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

„Zdá se mi, že se mužstvo začíná herně zvedat,
stejně tak roste i sebevědomí hráčů.“

trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
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WSM Liga – 29. kolo

LHK Jestřábi
Prostějov

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

HC Slaviaa
Praha

Branky a nahrávky: 18. Cetkovský (Venkrbec), 33. Cetkovský (Venkrbec, Dragoun), 37. Dragoun (Cetkovský, Husák) – 33. Čermák (Robinson),60. Mikulík (Hruška).
Rozhodčí: Trombík – Novák, Wesley. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.
Střely na branku: 35:37. Diváků: 2016.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Vokurka, Drtina, Mojžíš, Sova, Husák, Protivný, Špaček, Rudl – Cetkovský, Dragoun, Venkrbec –
Novák, Moskal, Luňák – Šlahař, Illéš, Krejčík – Kajaba,
Kuncek, Augustin.
Trenér: Kamil Přecechtěl.
Hylák – Kolařík, Knot, Hraško, Pavlin, Krstev, Růžička, Andrlík
– Bahenský, Mikulík, Hruška – Robinson, Vas, Čermák – Jiránek,
Kašpařík, Micka – Nestrašil, Jurík, Šafránek.
Trenér: Pavel Hynek.

SESTAVA
SLAVIE:

„Vnitřní motivace hráčů porazit Slavii a dokázat,
že jsme dobří hokejisté, byla obrovská.“

trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
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WSM Liga – 30. kolo

Sportovní
p
Klub
Kadaň

3

sn

2

(0:1, 1:0, 1:1 – 0:0)

LHK Jestřábi
řáábi
Prostějov

Branky a nahrávky: 29. Hlava (Hejcman, Kadlec), 56. Hlava (Hejcman, Szathmáry),
rozhodující nájezd Kadlec – 7. Krejčík (Husák, Šlahař), 49. Venkrbec (Cetkovský, Dragoun). Rozhodčí: Grech – Kokrment, Malý. Vyloučení: 3:8. Využití: 1:0. V oslabení:
0:0. Střely na branku: 35:28. Diváků: 360.
SESTAVA
Čech – J. Drtina, Charousek, Szathmáry, Trefný, Mrázek,
KADANĚ:
Tejnor, Rohan, Rýgl – Sloboda, Kaše, Račuk – Hlava, Hejcman, Kadlec – Chrpa, Kverka, Veselý – Müller, Šťovíček.
Trenér: Jaroslav Beck.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – M. Drtina, Vokurka, Mojžíš, Sova, Husák,
Špaček – Cetkovský, Dragoun, Venkrbec – Novák, Moskal,
Luňák – Šlahař, Zadražil, Krejčík – Kajaba, Illéš, Augustin.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

„Odvedli jsme zodpovědný a poctivý výkon.
Minimálně bod jsme si zasloužili.“
trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 30. KOLE


Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

20
17
15
13
13
11
13
13
9
12
10
9
7
7

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

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

7
5
9
9
12
10
13
13
11
15
12
17
17
19

99:66
116:78
102:80
101:71
94:87
77:81
88:90
107:107
91:109
91:95
70:92
78:87
80:111
75:115

Bodů

65
63
56
52
47
46
45
44
43
41
40
33
30
25

DALŠÍ VÝSLEDKY
28. , 29. A 30. KOLA
WSM LIGY
28. kolo: Třebíč – Přerov 5:4 pp (0:2, 4:0,
0:2 - 1:0). Branky: 25. Erat (Bartoň, Pekr), 26.
Malena (Dolníček), 28. Dolníček (Erat), 34.
Pekr (Bilčík), 61. Bartoň – 7. Dostálek (Grof,
Procházka), 15. Sikora (Sťastný, Sýkora), 47.
Mrázek (Stoklas), 56. Sýkora (Šnajnar). Diváci: 1420 * Most – Šumperk 3:2 (0:2, 1:0,
2:0). Branky: 34. Válek (Hora, J. Doležal), 53.
Marek Baránek (Havlíček), 53. Marek Baránek
(J. Doležal, Válek) – 10. Milfait (Fořt), 20. Drtil
(Holík, Vrdlovec). Diváci: 180 * Jihlava – Ústí
nad Labem 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). Branky:
33. Flek (Grebenyuk), 46. Důras (Jergl, Dobrovolný), 48. Diviš (Parýzek, Seman), 60.
Zadražil (Seman, Gríger) – 31. Kuchler (Smetana, Melka). Diváci: 1389 * Slavia Praha
– Benátky nad Jizerou 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).
Branky: 54. Bahenský (Knot, Čermák), 57.
Kašpařík (Pavlin, Micka), 60. Bahenský – 31.
Ordoš (Pletka, Kurka). Diváci: 922 * Kadaň
– Kladno 3:5 (2:2, 1:1, 0:2). Branky: 9. Kadlec (Hejcman, Trefný), 15. Mrázek (Chlouba,
Vaněk), 28. Chlouba (Mrázek, Chrpa) – 6.
Kindl, 18. Rudovský (Skuhravý), 35. Machač
(Rudovský, Skuhravý), 47. Růžička (Stach,
Kindl), 55. Kindl (Stach, Bílek). Diváci: 795
* Havířov – Litoměřice 3:4 (1:2, 1:1, 1:1).
Branky: 5. Sztefek (Korím, Pechanec), 39.
Tomi (Sedláček), 47. Kanko (Okál, Mazanec)
– 1. Kalla (Pavelka), 15. Pavlas (Plášil), 27.
Hronek (Doležal), 49. Nedvídek (Ondráček,
Plášil). Diváci: 1510.
29. kolo: Benátky nad Jizerou – Kadaň 3:4
(1:2, 1:0, 1:2). Branky: 11. Ordoš (Plodek,
Pletka), 32. Říha (Plodek), 52. Lakatoš (Havlín) – 11. Müller (Wágner, Macháček), 13.
Hlava (Trefný), 47. Macháček (Müller, Wágner), 50. Drtina (Kadlec, Charousek). Diváci:
220 * Litoměřice – České Budějovice 2:3
s.n. (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0). Branky: 59. Ma.
Procházka (Kalla, Ondráček), 59. Hronek
(Kopta) – 17. Kolmann (Žovinec, Mikyska),
49. Heřman (Zíb), rozh. náj. Pajič. Diváci:
1020 * Ústí nad Labem – Havířov 5:6 (0:2,
3:2, 2:2). Branky: 26. Tenkrát (Kloz), 29.
Brož (Melka), 37. Kloz (Pohl), 46. Tenkrát
(Pohl), 48. Roubík (Pohl, Kloz) – 14. Štumpf,
18. Krisl (Maliník), 25. Okál (Kanko), 40.
Kanko (Maliník, Štencel), 42. Kanko (Okál),
54. Gřeš. Diváci: 796 * Šumperk – Jihlava 6:2
(1:2, 1:0, 4:0). Branky: 7. Milfait (Vrdlovec,
Drtil), 30. Holík (Vrdlovec, Fořt), 42. Půhoný
(Zdráhal, Kaut), 44. Šimun (Drtil, Brunec),
48. Fořt (Vrdlovec, Holík), 55. Milfait (Fořt)
– 9. Seman (Diviš), 19. Skořepa (Jergl, Štebih).
Diváci: 1110 * Přerov – Most 4:0 (0:0, 1:0,
3:0). Branky: 30. Šťastný (Hořava), 46. Goiš
(Král), 51. Mrázek, 60. Král (Goiš, Mrázek).
Diváci: 1907 * Kladno – Třebíč 4:3 (0:1, 2:1,
2:1). Branky: 35. Pitule (Stach, Rudovský),
39. Skuhravý (Nash, Stach), 48. Machač (Rudovský, Skuhravý), 52. Skuhravý (Nash, Stach)
– 14. Erat (Dolníček, Švec), 29. Zohorna
(Pekr), 55. Erat (Bartoň, Pekr). Diváci: 1700.
30. kolo: Třebíč – Benátky nad Jizerou 1:2
s.n. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0). Branky: 29. Švec
(Dolníček, Bartoň) – 27. Čermák (Špaček),
rozh. náj. Plodek. Diváci: 1510 * České
Budějovice – Slavia Praha 4:2 (1:1, 1:1,
2:0). Branky: 18. Pajič (Chovan), 34. Nouza
(Kolmann), 56. Kuchejda (Babka, Zíb),
60. Nouza – 1. Vas (Čermák), 27. Kašpařík
(Vas, Robinson). Diváci: 6421 * Šumperk
– Havířov 4:2 (2:0, 1:0, 1:2). Branky: 16.
Šimun (Sedlák, Brunec), 17. Fořt (Milfait,
Vrdlovec), 33. Jurík (Šebek), 45. Haas (Kolář,
Zdráhal) – 59. Štumpf (Okál, Pechanec), 60.
Mazanec (Ostrčil). Diváci: 1149 * Litoměřice
– Ústí nad Labem 2:6 (1:1, 0:0, 1:5).
Branky: 15. Švagrovský (Kopta, Troliga), 57.
Nedvídek (Doležal, Beránek) – 15. Rys (Melka, Vágner), 44. Gengel (Dalecký, Andres), 50.
Tenkrát (Roubík), 52. Tenkrát (Roubík), 59.
Tenkrát (Vágner, Roubík), 60. Kuchler (Rys,
Melka). Diváci: 1510 * Most – Kladno 0:3
(0:1, 0:1, 0:1). Branky: 16. Skuhravý (Gutwald, Ptáček), 28. Pitule (Růžička, Machač),
54. Pitule (Stach, Bílek). Diváci: 424 * Jihlava –
Přerov 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). Branky: 3. Gríger,
16. Flek (Štebih, Zadražil), 57. Štebih (Gríger,
Seman) – 58. Kovařík (Král). Diváci:1491.

Liga juniorù, skupina „2AB“:

16. kolo: Uherský Brod – Poruba
5:3, Uničov – Frýdek-Místek 4:5 na
nájezdy, Prostějov – Opava 2:3 na nájezdy, Přerov – Havířov 6:7 na nájezdy,
Hodonín – Karviná 8:2, Warrior Brno
– Vsetín 7:1.
17. kolo: Warrior Brno – Poruba 6:4,
Uherský Brod – Frýdek-Místek 4:5,
Uničov – Opava 5:1, Prostějov – Havířov 4:5, Přerov – Karviná odloženo na
pondělí 7.12., Hodonín – Vsetín 1:2.

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

AZ Havířov 7 5 1 0 1
Warrior Brno 7 5 0 1 1
SHK Hodonín 7 4 0 1 2
Valašský HK 7 4 0 1 2
Frýdek-Místek 7 2 2 1 2
HC Přerov 6 1 3 1 1
HC Uh. Brod 7 3 0 0 4
HC Opava 7 2 1 1 3
HC Poruba 7 2 1 0 4
HC Uničov 7 2 0 2 3
LHK Prostějov7 2 0 1 4
SK Karviná 6 0 1 0 5

32:27
34:14
30:25
31:30
24:32
29:33
27:26
22:24
27:23
26:24
31:26
12:41

17
16
13
13
11
10
9
9
8
8
7
2

Starší dorost, sk. Východ
– nadstavba „E“:

1. kolo: Prostějov – Karviná odloženo na úterý 8.12., Technika Brno –
Hodonín 5:6 po nájezdech, Frýdek-Místek – Valašské Meziříčí 3:2.

Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LHK Prostějov 18 8 0 1 9 51:56 25
Frýdek-Místek 19 7 0 1 11 62:84 22
Technika Brno19 7 0 1 11 63:10122
SHK Hodonín 19 5 1 0 13 58:93 17
Val. Meziříčí 19 4 1 2 12 58:10016
SK Karviná 18 2 0 1 15 43:96 7

Mladší dorost, sk. Východ jih:

18. kolo: Hodonín – Kroměříž „A“
0:7, Prostějov – Boskovice 10:2, Uherské Hradiště – Znojmo 11:5, Kroměříž „B“ – Uherský Brod nehlášeno.
Tabulka:

1. Kroměříž
16 10 1 2 3 86:58 34
2. LHK Prostějov 16 8 4 2 2 85:59 34
3. Uh. Hradiště 16 8 3 0 5 93:68 30
4. Znojemští orli 16 7 1 2 6 75:70 25
5. Technika Brno 16 6 0 3 7 69:65 21
6. HK Kroměříž 15 5 3 0 7 60:69 21
7. SHK Hodonín 16 6 0 2 8 56:76 20
8. HC Uh. Brod 15 4 2 1 8 64:84 17
9. HC Boskovice 16 3 0 2 11 54:93 11

JSME
JEDNA
RODINA
Buďtě v kontaktu
se svými přáteli
Buďte v kontaktu
s #VECERNIKPV.CZ
Připoj se k nám na

Mladší přípravky na Chorázce:

Kostelec pobil konkurenci!

PROSTĚJOV Kostelec válí! Vyhlášená mládežnická základna fotbalového Kostelce na Hané potvrdila své renomé. Na sobotním přípravném turnaji mladších přípravek, který pořádal klub TJ Haná
Prostějov, nenašli Kostelečtí přemožitele! Na druhé příčce skončilo prostějovské eskáčko, třetí post patřil Němčicím.
Kostelec projel turnajem jako nůž máslem, když postupně porazil 1.SK
Prostějov - 4:0, Hanou Prostějov - zelené 3:1, Hanou Prostějov - žluté
2:0, Němčice 3:0 a Konici 4:0. „Z naší strany se jednalo o povedený turnaj. Kluci předváděli pohledné akce, dokázali se prosazovat jeden na jed-

FUTSAL
PROSTĚJOVSKA
KOSTELEC NA HANÉ, NĚMČICE NAD HANOU Anděl zabral! Po překvapivém zaváhání
v úvodním turnaji, se vzpamatoval spolufavorit nejvyšší soutěže FC Anděl a dvěma výhrami
s remízou se posunul na druhou
příčku průběžné tabulky. Do
čela se dostal obhájce titulu Relax. Jednoznačného lídra má 2.A
třída. Botafoga zatím zvítězila ve

Vítězná sestava FC Kostelec na Hané.

Foto: Jakub Zatloukal

všech zápasech, navíc drtivým
rozdílem. Účastníci 2.B třídy
měli volno. Do soutěže veteránů
se zapojili největší favorité a nezaváhali. Tabulku ale vede Litrpůl, jenž má z pěti utkání stejný
počet výher! Sledujte webové
stránky vecernikpv.cz, v průběhu týdne zveřejníme kompletní
výsledkový sumář, doplněný
o střelce branek.
(zv, koc)

1. TØÍDA
2. turnaj, neděle 6. 12. 2015, hala Němčice n./H.:
ŽE-STAV Nezamyslice – SK Ariston 92 2:1, FC Anděl – FC Relax „A“ 3:3,
Nezamyslice – Vyprahlo Konice 2:5, FC Anděl – SK Ariston 92 4:1, FC
Relax „A“ – Nezamyslice 4:0, Vyprahlo Konice – FC Anděl 3:4.

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

4
6
3
2
6
2
5
3
5

3
2
2
2
2
1
1
1
1

1
2
1
0
0
1
1
0
0

0
2
0
0
4
0
3
2
4

15:4
19:20
16:11
10:5
12:21
7:4
14:15
4:6
7:18

10
8
7
6
6
4
4
3
3

2.A TØÍDA
2. turnaj, neděle 6. 12. 2015, hala Kostelec n. H.:
Botafoga – Galacticos 8:1, Brodek u Pv – Sexmeralda „B“ 2:3, Pobřeží Kocoviny – Fakin FC 3:1, Galacticos – Brodek u Pv 0:1, Sexmeralda „B“ – Botafoga 2:6, Fakin FC – Atletico Smržice 1:3, Pobřeží Kocoviny – Medvědi
4:2, Botafoga – Brodek u Pv 9:2, Atletico Smržice – Medvědi 5:1.

Prùbìžná tabulka 2.A tøídy:
1. Botafoga
2. Sexmeralda B
3. Brodek u Pv
4. P. Kocoviny
5. Smržice
6. Fakin
7. Medvědi
8. Galacticos

5
5
5
5
4
4
4
4

5
3
3
2
2
1
1
0

0
1
0
1
0
0
0
0

0
1
2
2
2
3
3
4

37:12
19:14
15:19
17:15
13:15
8:11
14:22
6:21

15
10
9
7
6
3
3
0

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

11
10
10
7
6
4
4
1

2.B TØÍDA
Prùbìžná tabulka 2.B tøídy:
1. Orange
2. Relax B
3. Zavadilka B
4. BVD
5. Bedihošť
6. Torpedo
7. Vrahovice
8. Memphis

5
4
5
5
5
4
5
5

3
3
3
2
2
1
1
0

2
1
1
1
0
1
1
1

0
0
1
2
3
2
3
4

LIGA VETERÁNÙ
2. turnaj, neděle 6. 12. 2015, hala Němčice n./H.:
Pokop Domamyslice – AC Štika Prostějov 3:1, branky: Hanák, Kubíček,
Karafiát – Staněk. FC Litrpůl – Kobra Kobeřice 5:2, K. Spáčil 2, Frýbort,
Směšný, Křupka – Valný, Zapletal. Bexim Paletten – FC Litrpůl 3:4, Navrátil 2, Dohnal – K. Spáčil 2, Křupka, J. Kiška. Pokop Domamyslice –
Kobra Kobeřice 1:3, Cigr – Zapletal, Zbořil, Bureš. FC Litrpůl – AC Štika
Prostějov 3:1, K. Spáčil 2, Kutný – Roba. Moravská Modelárna – AC
Zavadilka 2000 4:2, Olšanský 3, Kaprál – Ševcůj. FC Relax Prostějov
– Bexim Paletten 6:1, Zbožínek 2, Růžička, Ohlídal, M. Spáčil, P. Kiška –
Dohnal. Bexim Paletten – Moravská Modelárna 3:4, Hodulák 3 – Kaprál
2, Škrkánek, Kvapil. FC Relax Prostějov – AC Zavadilka 2000 7:2, M.
Spáčil 3, Keluc, Růžička, Macourek, Ohlídal - Zapletal, Ševcůj.

Prùbìžná tabulka:
1. Litrpůl
2. Relax Pv
3. M. Modelárna
4. Bexim Pal.
5. Kobeřice
6. Zavadilka
7. Pokop D.
8. Štika Pv

5
2
2
5
2
5
5
2

5
2
2
2
1
1
1
0

noho. Všichni zaslouží pochvalu.
Navíc se do hry zapojili i nováčci,
pro které to byl první turnaj,“ okomentoval trenér vítězného týmu
Jakub Zatloukal a dodal: „Naším
nejlepším střelcem byl Honzík
Kumstát se šesti brankami, Max
Mrva byl opět vyhlášen nejlepším
hráčem turnaje.“
(zv)

KAM PŘÍŠTĚ NA HOKEJ...
31. kolo, pondělí 7. prosince 2015, 18.00 hodin: Benátky nad Jizerou - Most
(17.30), Ústí nad Labem - České Budějovice, Šumperk - Litoměřice, Přerov - Havířov,
Kladno - Jihlava, Prostějov - Třebíč, Slavia Praha - Kadaň.
32. kolo, středa 9. prosince 2015, 17.30 hodin: České Budějovice - Kadaň, Třebíč Slavia Praha, Most - Prostějov, Jihlava - Benátky nad Jizerou, Havířov - Kladno (18.00),
Litoměřice - Přerov (18.00), Ústí nad Labem - Šumperk (18.00).
33. kolo, sobota 12. prosince 2015, 17.00 hodin: Kladno - Litoměřice (16.00), Benátky nad Jizerou - Havířov (16.30), Přerov - Ústí nad Labem, Šumperk - České Budějovice, Prostějov - Jihlava, Kadaň - Třebíč, Slavia Praha - Most (17.30).
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Sestava Kostelce na Hané:
Hruban, Tesař, Doležel, Jakub
Kumstát, Jan Kumstát, Filip Pekr,
Robin Pekr, Rubeš, Čech a Mrva.

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
3
1
4
4
2

20:7
13:3
8:5
17:16
5:6
12:19
4:19
2:6

15
6
6
6
3
3
3
0

●● více informací
●● více ohlasů
●● více fotografií, videí

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

kultura / společnost

Pondělí 7. prosince 2015
www.vecernikpv.cz
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SOBOTNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

RYCHLÝ
35267ì('8 Extraliga pokračuje sobotním 9(ÿ(51Ì.
Marie
Ro
3ì('Ġ,/$2Ġ(.É9É1Ì „Ráda si s vá
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

KEKS A KONTAKT ŘÁDILI
V„KASKU“ JAKO ZAMLADA

PROSTĚJOV Jestliže páteční vystoupení skupiny Tři sestry s Krucipüskem ve Společenském domě
(píšeme na jiném místě - pozn.red.) byla pořádná „pařba“, tak pro to, co následovalo o den později
v sobotu, už snad ani výraz není. Tradiční Mikulášská nadílka rockových legend v podání kapel Keks
a Kontakt totiž přilákala ještě daleko větší počet návštěvníků, kteří se naprosto skvěle bavili a byli
úžasným a vděčným publikem. Byla to pařba se vším všudy! A PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto
mediální partner, u toho nemohl chybět...
chodí zavzpomínat na svoje mladší
léta a zazpívat si hity, na kterých vyrůstali. Vládne tu přátelská atmosféra,
pro Večerník
na pódiu i pod ním samé známé tváře.
Co víc si prostě přát? Přesně v tomhle
duchu se nesla i ta letošní nadílka.
Pavla
Ovšem bylo tam navíc něco, co nelze
VAŠKOVÁ
úplně přesně definovat...
Možná to bylo dobrou konstelací
„Mikulášská“ v Kasku s oblíbenými hvězd či tím, že se legendární kapely
kapelami a legendárními hity bývá ka- opět dostávají do své bývalé formy
ždoročně vyhlášenou akcí. Lidé sem a svá vystoupení stále více zdoko-

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

nalují, nebo k tomu přispělo velké
množství nadpřirozených bytostí na
pódiu, anděly čerty a mikuláši se to
tam jen hemžilo, ale letos se akce vydařila snad nejvíc ve své historii. Při
pohledu na početný dav v hledišti,
který s kapelami na pódiu naprosto
souzněl, si člověk nutně musel vybavit
koncerty hvězd úplně jiného formátu.
Za takové publikum by se nemusely
stydět ani Kryštof či Lucie. Ba naopak
některé minulé koncerty kapel či zpě-

Michal KADLEC
/KMWN¾wPCF÷NQXCNKMCRGNPÊMčOQDQWUMWRKP.ÊFąK-GMUčK-QPVCMVčXwCMFQUVCNKRQW
\GWJNÊ
(QVQ2CXNC8CwMQX¾

váků zvučných jmen v „Kasku“ takto
aktivní a nadšené publikum rozhodně
neměly.
Navíc kdo by čekal, že si lidé vyberou, jestli půjdou na Tři sestry nebo
na Kontakty a Keksy, když byly
koncerty hned den po sobě, taky by
se zřejmě netrefil. V mase lidí pod
pódiem totiž zářilo mnoho stejných tváří jako v pátek. A všichni se
bavili, tančili a zpívali až do rána.
„Letos je to fakt bomba. Přišly jsme
se pobavit s kamarádkami a rozhodně
jsme udělaly dobře. Hlavně Kontakti hrají snad líp než zamlada. A jak to
tady dneska žije!“ doslova se rozplývala sedmačtyřicetiletá Věra.
Po vydařené akci teď jen zbývá čekat,
čím nás překvapí příští ročník...
„V pátek jste mohli shlédnout nadupané vystoupení Třech sester společ-

ně se skupinou Krucipüsk. Tyto dvě
legendární kapely zahráli průřez svojí
tvorbou a byl to opravu nářez! Pivo
teklo proudem a lidi se skvěle bavili.
Aby toho nebylo o víkendu málo tak
v sobotu na Vás čekal ještě Mikulášský
nářez se skupinami Keks a Kontakt.
Návštěvnost byla vysoká a předčila
naše očekávání. Samotné kapely dostali
nadílku od Mikuláše a v průběhu večera jste mohli vidět několik skupin s Mikulášem. Byl to opravdu rockově nadupaný večer v Kasku,“ zhodnotila za
pořádající Mamut Agency Lucie Dračková. „Aby toho nebylo málo chystáme
ještě provás další nářez! Tímto bychom
Vás chtěli pozvat tentokrát do prostějovského klubu Apollo 13 a to mezi Vánocemi 28.12 na Metalové Vánoce - je
to jedinečný a nový projekt,“ vzkázala
všem hudebním nadšencům.

2%-('1(-6,3ą('3/$71§35267÷-296.§+29(é(51«.81$52.
00(192'-$.8j(7ą,79«&(-$..25810«72%/«%(1§129,1<$å'2'208
=«6.$7'5(.
$-(j7÷9<+57

UŠETØI, ZÍSKEJ A VYHRAJ DESET TISÍC
NALISTUJTE STRANU 15

„Na Marušku nedám dopustit, sleduji
její kariéru už několik desetiletí. Stejně
tak mám rád i druhou Ostravanku Věru
Špinarovou. Před lety mě docela zamrzelo, když Marie Rottrová prohlásila, že
skončila se zpíváním. Teď jsem rád, že své
rozhodnutí změnila,“ řekl Večerníku těsně
před vystoupením zpěvačky Jiří Otáhal
z Prostějova.
Minutku po devatenácté hodině vkročila
Marie Rottrová na pódium sálu Společenského domu v Prostějově. „Jsem
ráda, že vás tolik přišlo zpříjemnit si jeden
z předvánočních večerů. Já si ho ráda zpříjemním s vámi,“ vzkázala publiku hned po
první písničce Marie Rottrová.

e1øPêLê¿F

Ochotníci

NĚMČICE NAD HANOU Originální
počin. Ochotnictví a divadlo vůbec mají
v jižní části našeho regionu velkou tradici. Němčický Divadelní soubor Na štaci,
má svůj kredit po celé České republice.
A už tento pátek 11. prosince představí
zbrusu nový kus - premiéru divadelní
komedie Clémenta Michela - ‚Ani o den
dýl´, která se koná v kině Oko.
Zajímavostí na celém představení je už
jeho nestandardní vznik. „Paradoxně
představení původně nemělo nic společného ani se samotným divadelním
souborem Na štaci, ani s žádným jiným
renomovaným ochotnickým souborem,“
objasnil Večerníku jeden z herců Jiří Vosička. „Hlavním důvodem byla skutečnost,
že ochotnický život má v rámci každého

7ŐLVHVWU\V.UXFLSVNHP UR]MHO\QDUR]HQLQRYRXSDŐEX
PROSTĚJOV Pořádně odvázaný večírek se vším všudy zažili všichni,
kdo uplynulý pátek 4. prosince přišli na koncert do Společenského domu. Rozjela se zde totiž bujará oslava dvojích narozenin.Třicetileté výročí slavilyTŘI SESTRY a jen o pět let míň se dožívá také kapela KRUCIPÜSK.
A když se tato dvě slavná jména spojí na jednom pódiu, je jasné, že pivo
teče proudem, není nouze i o nějaké ty„panáčky“ a pořádnou nevázanou zábavu při výborné muzice. Mediální partner Večerník byl u toho!

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ

Už v páteční večer se prostějovský
kulturák zaplnil samými čerty. Nebo
to tak alespoň vypadalo. Fanoušci totiž dorazili oblečeni téměř od hlavy
až k patě v černé barvě. Někteří svoje
outfity ještě doplnili červenými tričky
s výmluvným logem kapely Tři setry.
Posilňovat se lahodným mokem začali
už před začátkem koncertu.
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Společenský dům se otřásal v základech...

Nástup Krucipüsku na pódium někdy
kolem půl osmé kvitovali s velkým nadšením doprovázeným nadšeným hvízdáním a pokřikováním. Liberecká kapela to rozbalila ve velkém stylu, jak je na
jejich koncertech ostatně zvykem, a publikum dostala rychle do varu. V rámci
téměř dvouhodinového koncertu zahrála průřez celou dvacetiletou tvorbou.
Nejvíc ovšem diváci ocenili, když z pódia začalo hřímat „Druide, druide“, což je
refrén jedné z jejich nejslavnějších písní.
„Přišel jsem na Tři sestry, je to moje
mládí, poslouchám tu kapelu snad už
dvacet let. Krucipüsk jsem předtím
neznal, ale musím říct, že jejich vystoupení byla bomba. Chytré texty, muzika
šlapala. A ten baskytarista! To byl fakt
bombarďák. Hrál famózně,“ vysekl
o přestávce pochvalu kapele návštěvník
Roman.
Kapelu Tři sestry spojuje s Krucipüskem především postava zpěváka,
multiinstrumentalisty a bubeníka
Tomáše Hajíčka, se kterým se znají
již dlouhá léta, a dokonce ve Třech
sestrách v devadesátých letech zaskakoval za bubeníka, když byl zrovna
pracovně pryč.
Když Tři sestry po přestávce nastoupily
ve svém početném obsazení před publikum, to už bylo ve velmi rozverné ná-

duelem proti KP BRNO

PROSTĚJOV Koncertní turné legendární české zpěvačky
přivedlo Marii Rottrovou i do
Prostějova. Uplynulou středu 2.
listopadu si zpěvačka podmanila zaplněný sál Společenského
domu. Nebylo divu, dáma, která
si během své kariéry vysloužila přezdívku „Madam Lady
Soul“ má své početné příznivce
i v tomto městě.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

fungující mančaft dokázal přemoci oddílové obry hned třikrát v závěru základní části,
přičemž tohle příznivé období termínově
nastává zrovna nyní. „Každé podobně
cenné vítězství se rodí těžce, stojí za ním
spousta práce a má ohromou hodnotu.
Přitom nic nezaručí, že se povede velkého
favorita porazit, kromě vlastního super výkonu k tomu většinou potřebujete aspoň
kousek štěstí. V každém případě musíme
dát do utkání absolutně všechno, aby
naši fanoušci po něm odcházeli domů bez
ohledu na výsledek s pocitem, že jsme pro
úspěch udělali maximum. To je náš stěžejní cíl,“ zdůraznil zkušený lodivod.
Jedině výhra ve středečním měření sil
přitom prostějovské partě uchová naději
na přesun do čtvrtfinále CEV Cupu, teoreticky možná i na postup do play off
samotné Champions League. „Tohle
jsou ale opravdu jen teorie, které vůbec
neřešíme. Podstatný je pouze jeden nejbližší zápas a do něj půjdeme s touhou
ukázat to nejlepší, co umíme. A věřím,
že tohle diváci ocení,“ uzavřel Miroslav
Čada výstižně.

ladě. Na pódiu nesměl chybět pověstný
mobilní výčep, který až do konce koncertu zásoboval publikum čerstvě natočeným pivem. Lou Fanánek Hagen hýřil
energií a i přes svou protézu na noze se
na chvilku nezastavil, stejně jako ostatní
členové kapely. Posluchače neochudili samozřejmě o žádný oblíbený hit.
V průřezu celou letitou tvorbou zazněly
například písně Láďa jede autobusem,
Sovy z mazutu, Mexiko či Život už je
takovej.

„Tři sestry, to je moje srdcová záležitost.
Chodím na ně snad už pětadvacet let,
přičemž jezdím klidně i přes celou republiku. Vzpomínám si na jejich koncert
snad před třiadvaceti lety tady v Prostějově, to byl nářez. Pak se najednou objevili na zábavě v Čechovicích, kde tenkrát
hrál Keks, normálně tam vtrhli, vzali si
jejich nástroje a začali hrát. Všichni, kdo
tam tenkrát byli, z toho měli neskutečný
zážitek,“ vzpomíná na setkání se svéráznou kapelou návštěvník František.

/(91÷-,
volejte
582 333 433

PROSTĚJOV Půl na půl se rozdělila infarktová dramata a mače s
jednoznačným průběhem ve čtvrtfinále Českého poháru volejbalistek
2015/2016. Ve dvou dvojicích totiž
nebylo výsledkově co řešit, zatímco
zbývající soupeři svedli obří bitvy s
vyústěním až do zlatých setů.
Podobně suverénně jako Agelky postoupil do semifinále ČP výběr Olomouce, když i odvetný mač ve Frýdku-Místku ovládl jasně 3:0. Naopak
obrovské drama bylo k vidění v Praze,
kde Olymp po předchozí těsné prohře 2:3 na půdě Ostravy udolal svého
soupeře doma stejným poměrem a
postupujícího tudíž musel určit rozhodující zlatý set. Ten lépe zvládly Severomoravanky, jejichž radost byla logicky
ohromná.

„Zápas měl velmi dobrou úroveň, holky hrály skvěle a zaslouženě uspěly.
Olymp však také předvedl dobrý volejbal a diváci museli být spokojeni s předvedenými výkony i dramatickým sportem,“ hodnotil spokojený kormidelník
TJ Zdeněk Pommer. „Bylo to dlouhé a
napínavé utkání, které jsme dokázali v
tiebreakové bitvě vyhrát a tím si vynutili poprvé v historii Olympu zlatý set.
V něm jsme ale nezachytili nástup, brzy
prohrávali 2:7 a tím bylo rozhodnuto,“
zalitoval lodivod PVK Stanislav Mitáč.
Stejnou řežbu – tedy v součtu plných
jedenáct setů – proti sobě svedly celky
Brna a Přerova. Královo Pole po vítězství 3:2 na Hané podlehlo týmž výsledkem v domácí odvetě, leč dodatkový
zlatý set nakonec urvalo. „Jsem moc rád
za všechny mladé holky, které dneska

uhrály těžký zápas. Nebylo to jednoduché, ale zvládly to. Naše juniorky neustále zlepšují své výkony, čehož si velmi
cením,“ s uznáním konstatoval trenér
KP Bruno Napolitano. „Už první dva
sety nevypadaly úplně nejlíp, ale po-

dařilo se nám je otočit. Třetí sadu jsme
nezvládli psychicky a ve čtvrté jsme
promarnili jasnou příležitost ukončit
zápas. Pořád nás provází špatný útok,“
povzdechl si kouč Prechezy Libor Gálík.
(son)

PROSTĚJOV Kromě duelu mezi
Olympem a Prostějovem, o němž
podrobně informujeme na jiném
místě této dvoustrany, se v UNIQA
extralize hrály během uplynulého
týdne jen dva další zápasy. Souboj
SG Brno – Šternberk 2:3 byl totiž
dávno předehrán a krátce se tak
ohlédneme pouze za duely na severu
i jihu Moravy.
V tabulce druhá Ostrava suverénně
zvládla vždy prestižní derby s Frýdkem-Místkem 3:0 (20, 17, 11) a udr-

žela šestibodovou ztrátu na vedoucí
Agelky. „Jsem spokojený s hladkým
vítězstvím, i když byl soupeř oslabený.
My jsme celé utkání výborně podávali,
ale musíme se zlepšit v pozičních věcech. Každopádně průběh jsme měli
pod kontrolou a jedeme dál,“ zhodnotil trenér TJ Zdeněk Pommer. „Zápas
byl hlavně o přihrávce. Domácí měli
velice dobrý servis a to rozhodlo. Dva
sety jsme přitom odehráli důstojně, až
poslední byl špatný. V celém střetnutí
jsme však udělali hodně nevynucených

chyb. Byli jsme oslabeni, poprvé nastoupila v základu Závodná a také Bulinová nemá mnoho odehráno. Družstvo ale chválím za bojovnost,“ rozebral
kouč Sokola Leopold Tůma.
Týmy KP Brno a Přerova se znovu
potkaly pouhé dva dny po čtvrteční
pohárové řežbě. Tentokrát bylo rychle
hotovo, když Královo Pole dominovalo
3:0 (12, 19, 12). „Zlepšujeme se krok
po kroku, přesně takový výkon jako
dnes bychom měli v ideálním případě
odvést pokaždé,“ stručně okomentoval

navýsost spokojený Bruno Napolitano,
lodivod brněnské ekipy posunuvší se
na čtvrtou příčku průběžného pořadí.
„Byl to jednoznačný zápas pro soupeře.
Nám nevyšel začátek utkání a neměli jsme dnes síly to zvrátit,“ zklamaně
konstatoval kormidelník Prechezy Libor Gálík. Přerovský celek vinou debaklu klesl až na šestou pozici, byť má na
kontě stejně bodů jako dva mančafty
před ním, ale horší skóre.
V tomto týdnu je na programu opět jediné extraligové kolo.
(son)

třil v Brně „vékáčku“, i když muselo o povinnou výhru nemálo usilovat a uspělo až
poměrně vyrovnaným způsobem 20:25,
20:25, 21:25. „Tehdy se na straně soupeře
útočně prosazovala jediná Vendula Měrková, kterou jsme přesto nedokázali ubránit. Pro nadcházející utkání tedy víme, jakým směrem se zaměřit,“ nadhodil hlavní
trenér Agelek Miroslav Čada.
O lecčems svědčí, že právě Měrková je
suverénně nejvíc bodující hráčkou aktuálního extraligového ročníku. Její mladší

parťačky se sice i podle slov italského
kouče KP Bruna Napolitana postupně
zlepšují, ale pro favorita by kolektiv z metropole Moravy neměl za normálních
okolností představovat žádnou enormní
hrozbu. „Už se nám však stalo, že jsme se
vinou určitého podcenění trápili i proti
papírově ještě slabšímu Šternberku. Proto bude důležitý náš stoprocentní přístup, abychom zápas zvládli kvalitním
výkonem a tím pádem hladce bez větších problémů,“ zdůraznil Čada. (son)

JAK SE VYVÍJÍ Ġ(6.ă32+É5?

Souboj v české metropoli

statisticky patřil Vargas
PRAHA - Dobrou aktuální formu prokázaly volejbalistky VK AGEL v sobotním extraligovém střetnutí na Olympu.
Mladé Pražanky nedostaly od favoritek
z Prostějova v podstatě žádnou šanci na
přijatelnější výsledek a musely se smířit s vysokou porážkou, která souboru
z Hané hraje do evropských pohárových not. Ani statisticky nebylo v hlavním městě ČR co řešit, což dokládá
následující číselný přehled.

(QVQ2CXNC8CwMQX¾ STATISTIKY TÝMOVÉ

Z jejich pátečního vystoupení si všichni
zcela jistě odnesli podobně silný zážitek,
což dokazovalo několik závěrečných přídavků.
„ Koncert se nám po všech stránkách
vydařil, což můžu konstatovat i podle
velkého množství nadšených fanoušků.
Příští rok se Tři sestry chystají na turné
s kapelou Horkýže slíže, takže doufám,
že se domluvíme, a přivítáme je zase
i u nás,“ konstatoval pro Večerník Tomáš
Grepl z pořádající Mamut Agency.

půdě Ostravy bezpečně nabraly vítězný směr, vyhrály už devětkrát za sebou
včetně posledního triumfu na Olympu Praha a v čele mají šestibodový náskok. Naopak jihomoravskému souboru se po výrazném letním oslabení
kádru zpočátku moc nedařilo, ale po
sobotním smetení Přerova se ve vyrovnaném středu soutěže vyhouply na
bramborový post, byť se stejným ziskem jako pátý PVK i šestá Precheza.
První vzájemný souboj letošní sezóny pa-

èísla z pohárového dìní

VK AGEL Prostějov – TJ Sokol Šternberk 3:0 (21, 18, 16) a TJ Sokol Šternberk – VK AGEL Prostějov 0:3 (-10, -12, -12)
VK UP Olomouc – TJ Sokol NIBE Frýdek-Místek 3:0 (15, 14, 12) a TJ Sokol
NIBE Frýdek-Místek – VK UP Olomouc 0:3 (-17, -17, -23)
Volejbal Přerov Precheza – Královo Pole Brno 2:3 (-14, -16, 20, 19, -9) a Královo
Pole Brno – Volejbal Přerov Precheza 2:3 (-23, -24, 20, 23, -13), zlatý set 17:15
TJ Ostrava – PVK Olymp Praha 3:2 (-18, 25, 20, -16, 14) a PVK Olymp Praha –
TJ Ostrava 3:2 (-22, 22, 22, -19, 13), zlatý set 9:15
Semifinálové dvojice
VK AGEL Prostějov – VK UP Olomouc (14. ledna v Olomouci a 4. února v Prostějově)
TJ Ostrava – Královo Pole Brno (14. ledna v Brně a 4. února v Ostravě)
Termíny zápasů se ještě mohou změnit.

o '9÷ Extraliga: Ostrava se vrátila na vítěznou vlnu,
Brno
skočilo
smetením
Přerova
na
čtvrtý
post
Koruny

PVK Olymp Praha – VK AGEL Prostìjov
-TWEKRÙUMVQPCRÐFKWTQ\DCNKNUQDTQXUMQWGPGTIKÊ

PROSTĚJOV Volnější tempo jednoho střetnutí týdně nabrala v závěru
kalendářního roku UNIQA extraliga
žen ČR 2015/2016. V tomto zápasovém rytmu se volejbalistky VK AGEL
Prostějov představí tentokrát doma v
hale Sportcentra DDM, kde v sobotu
12. prosince od 17:00 hodin přivítají
Královo Pole Brno.
Jde o souboj vedoucího týmu tabulky
se čtvrtým celkem průběžného pořadí. Agelky od vstupního klopýtnutí na

Úspěšnost útoku: Olymp 35 % - Prostějov 58 %.
Úspěšnost přihrávky: Olymp 50 % - Prostějov 44 %.
Podání – esa/chyby: Olymp 2/6 – Prostějov 5/3.
Bodové bloky: Olymp 4 – Prostějov 6.
Celková užitečnost: Olymp 0 – Prostějov +35.
STATISTIKY INDIVIDUÁLNÍ
Nejvíc bodů: Lucie Nová a Klára Vyklická 8, Eva Hodanová 7 – Melissa Vargas 16,
Tatsiana Markevich 11, Sulian Matienzo 8.

Nejvíc bodových útoků: Lucie Nová a
Klára Vyklická 7, Lucie Kalhousová a Eva
Hodanová 6 - Melissa Vargas 14, Tatsiana
Markevich 9, Mira Topič 7, Sonja Borovinšek 6.
Nejvyšší úspěšnost útoku: Lucie Kalhousová 75 %, Pavlína Šimáňová 50 %,
Klára Vyklická 37 % - Quinta Steenbergen
80 %, Sonja Borovinšek 75 %, Sulian Matienzo 62 %.
Nejvíc bodových bloků: Pavlína Šimáňová 2, Marie Kurková a Klára Vyklická
1 – Quinta Steenbergen 3, Sulian Matienzo 2, Melissa Vargas 1.
Nejvíc es: Eva Hodanová a Lucie Nová
1 – Tatsiana Markevich 2, Melissa Vargas,
Kathleen Weiss a Sulian Matienzo 1.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky: Veronika
Dostálová 71 %, Lucie Kalhousová 58 %,
Eva Hodanová 43 % - Julie Kovářová 62
%, Tatsiana Markevich 40 %, Mira Topič
36 %.
Největší užitečnost: Lucie Kalhousová a
Eva Hodanová +4, Lucie Nová +1 – Melissa Vargas +12, Tatsiana Markevich +7,
Sulian Matienzo +6, Quinta Steenbergen
+5.
(son)

Bleskové uzdravení
Veroniky Tinklové

Prostějov (son) - K nepříjemné
události došlo ve druhém setu úterního čtvrtfinále Českého poháru žen
2015/2016 mezi Prostějovem a Šternberkem. Domácí nahrávačka Veronika
Tinklová po blokování dopadla pod sítí
svou nohou na nohu protihráčky a zvrtla si kotník, hrozila delší absence.
Po krátkém ošetření se však někdejší
opora UP Olomouc hned zvedla ze
země a po svých odkulhala na lavičku,
což dávalo naději, že nepůjde o nijak
vážné zranění. To se také potvrdilo na
vyšetření v prostějovské nemocnici,
kam pacientku odvezl lékař žen VK
Pavel Navrátil přímo z haly Sportcentra DDM. „Verča naštěstí utrpěla pouze
lehčí výron a má jen trochu natažené
vazy. Při čtvrteční odvetě ve Šternberku bude chybět, ale v sobotu do Prahy
na Olymp by už normálně měla jet
s námi,“ prozradil ve středu kouč Agelek
Miroslav Čada.
Nakonec vše proběhlo přesně tak, jak
řekl. Na hřišti Sokola Tinklovou zastoupila juniorská odchovankyně klubu
Lucie Zatloukalová a v české metropoli
byly úřadující mistryně republiky již
kompletní. Tím pádem půjdou v plné
síle (pokud se nic nestane) i do nadcházející bitvy evropské Champions
League proti Casalmaggiore.

Odìváøky opìt
se dvìma body
Prostějov (son) - Podruhé za sebou získaly volejbalistky TJ OP Prostějov z víkendového dvojutkání druhé ligy žen,
skupiny C 2015/2016 dva body. Tentokrát však mají větší cenu, neboť je uzmuly
nikoliv předposlednímu celku tabulky,
ale třetímu družstvu průběžného pořadí.
Šlo o Kylešovice, s nimiž oděvářky svedly
v úvodním vzájemném duelu lítou pětisetovou bitvu. Několikrát se během ní
otočil dramatický vývoj, až domácí kolektiv nakonec urval hodnotné vítězství
3:2 (-16, 23, 15, -19, 12) díky lépe zvládnutému tiebreaku.
Škoda, že si svěřenky trenéra Ladislava
Sypka nepřenesly získanou euforii také
do odvety. Ta patřila poměrně jasně zlepšeným hostům, byť Hanačky postupně
zkvalitňovaly hru a třetí sadu ztratily
velmi těsně. Druhý zápas každopádně
skončil 0:3 (-17, -20, -23).
V soutěži zůstal tým OP na osmé příčce
se stejným bodovým ziskem jako sedmý
Vsetín, na jehož hřišti v sobotu 12. prosince zakončí první polovinu sezóny.
2. liga žen, skupina C 2015/16 – pořadí po 16. kole: 1. Nový Jičín 39, 2. Ostrava B 36, 3. Kylešovice 31, 4. Bílovec 28, 5.
Šlapanice 26, 6. Juliánov 23, 7. Vsetín 19,
8. OP Prostějov 19, 9. Svitavy 12, 10.
Opava 7.

Na Olympu to byla působivá jízda úřadujících mistryň!
Ol Prh
VK PV

0:3

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 0:5, 3:5,
5:6, 5:10, 7:10, 7:12, 9:13, 9:15,
11:16, 11:18, 12:21, 14:21, 14:23,
16:25. Druhý set: 0:2, 1:4, 4:5, 4:9,
6:9, 7:10, 7:13, 8:20, 10:21, 10:23,
13:23, 16:25. Třetí set: 1:2, 3:2, 3:4,
4:6, 7:8, 7:10, 10:12, 10:14, 12:15,
12:18, 14:18, 14:20, 15:24, 16:25.
PRAHA, PROSTĚJOV Generálka prostějovských volejbalistek na
středeční bitvu Champions League
s Casalmaggiore vyšla znamenitě.
Ženy VK AGEL suverénně ovládly
utkání jedenáctého kola UNIQA
extraligy ČR 2015/2016 v hale pražského Olympu a třemi vydařenými
sety identického číselného vyznění
16:25 přesvědčivě dospěly k povinnému přísunu tří bodů na klubové
konto. Byla to skutečně hodnotná
práce slibující potřebnou formu pro
nadcházející mezinárodní šlágr.

Uběhly pouhé dvě minuty střetnutí
a na ukazateli skóre svítilo díky koncentrovanému nástupu Agelek - 0:5.
Vzápětí však domácí tým zvedla svým
kvalitním servisem Hodanová, takže
o chvíli později bylo téměř vyrovnáno (5:6). Něco podobného okamžitě
předvedla Vargas (5:10), čímž favorita
vrátila do pohody a zahajovací sada v
poklidu směřovala k očekávané převaze hostujícího družstva. Jeho členky
méně chybovaly, dobře podávaly, solidně přihrávaly i bránily v poli a hlavně
mnohem úspěšněji zakončovaly jak
díky výtečným nahrávkám Weiss, tak
zásluhou útočného potenciálu jejích
parťaček. Tím pádem měl vstupní set
dost rychlý průběh - 16:25 a 0:1.
Navíc se prostějovské hráčky nenechaly ukolébat jednoznačným vývojem
a soustředěně odstartovaly též do
druhé části (1:4). Poté sice znovu na
moment polevily a soupeř dotáhl na
4:5, ovšem jednalo se o chvilkovou
záležitost následovanou novým pětibodovým trhákem (4:9). Úřadující
mistryně republiky působily naprosto
jistým dojmem, své finálové protivnice
z předchozích čtyř let přehrávaly kom-

plexním vyváženým výkonem. Permanentním tlakem neustále zvyšovaly náskok, což ještě umocnila dlouhá šňůra
sedmi bodů za sebou z 8:13 na 8:20 při
vynikajícím podání Markevich. Teprve
v závěru se Pražanky zvedly a rostoucí
dominanci vékáčka poněkud přibrzdily - 16:25 a 0:2.
To napovídalo možné potíže vedoucího mančaftu extraligové tabulky do
třetího dějství, leč obhájkyně sedmi
mistrovských titulů ani v prostřídané
sestavě nic takového nepřipustily. Sice

dovolily PVK jít jedinkrát v zápase do
vedení (3:2), avšak výhodu si bleskově
vzaly zpět a opakování této situace již
nenastalo. Naopak netrvalo dlouho,
kdy Čadovy svěřenky zase odskočily
(7:10, 10:14, 12:18), čímž získaly klid
pro zbytek mače. A ten spolehlivě přetavily v jednostranný triumf za hodinu
plus pět minut čistého času. Nepotřebovaly přitom za celé utkání žádný
oddechový čas a výsledek působivě
zaokrouhlily na tři pěkné šestnáctky 16:25 a 0:3.
(son)
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Stanislav MITÁÈ - trenér PVK Olymp Praha
„Gratuluji soupeři k zaslouženému vítězství, které bylo jednoznačné. Obstojně
jsme přijímali, ale nedokázali dávat body v útoku. Oproti předchozím soubojům jsme udělali i relativně málo nevynucených chyb. Chci věřit, že nám tento
těžký zápas pomůže. Teď nás čekají tři utkání, kde chceme bodovat, a poté domácí bitva s Ostravou.“
Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov
„Podali jsme solidní výkon a byli efektivní v útoku. Přihrávka obou týmů byla
podobná, ale rozdíl spočíval hlavně v zakončení. Zápas jsme měli pod kontrolou a náš výkon byl kolektivně vyrovnaný. Je pozitivní, že poslední dvě utkání
před Champions League se nám povedlo zvládnout výborně, i když teď nás
pochopitelně čeká mnohem těžší soupeř.“
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volejbal

AGELKA PODLE

VEČERNÍKU
KATHLEEN WEISS

Vybrat nejlepší prostějovskou volejbalistku ze tří zápasů uplynulého týdne nebylo
zase tak těžké. První duel v úterý doma se
Šternberkem odehrály ženy VK mizerně,
přičemž německá nahrávačka naskočila
místo zraněné Tinklové až na konci druhého
setu a projev družstva viditelně zvedla. Čtvrteční pohárovou odvetu ve Šternberku zvládl
celý tým vékáčka včetně Weiss výtečně a sobotní
extraligová bitva na Olympu Praha pak byla názornou ukázkou, jak Kathleen dokáže svými schopnostmi pomáhat kolektivu.
Ačkoliv příjem favorita nebyl nic moc, nahrávka šla zásluhou úžasně pohyblivé
i šikovné reprezentantky své země pokaždé do výhodné či aspoň dobře hratelné
útočné pozice. Katy prostě dál zůstává klíčovou oporou Agelek.

OKÉNKO KAPITÁNKY

aneb pohledem Solange SOARES
„První čtvrtfinále poháru se Šternberkem? Někdy to na tým v náročném zápasovém i tréninkovém programu padne, že se nic nedaří. V úterý to tak většinu času
vypadalo, ale na únavu není možné se vymlouvat, určitě jsme měly hrát mnohem
lépe. Aspoň že jsme otočily úvodní set z velké ztráty a zvítězily 3:0, nicméně celkově bylo utkání z naší strany takové divné. Naštěstí odvetu ve čtvrtek se nám už
povedlo zvládnout výborně tak, jak se má. Výkon celého družstva šel o dvě stě
procent nahoru a ukázaly jsme, jaký volejbal umíme. Totéž se dá říct o sobotním
ligovém zápasu na Olympu, který jsme díky kvalitní hře měly naprosto pod kontrolou. Vypadá to, že před těžkou bitvou proti Casalmaggiore máme dobrou formu a zbývá jediné: v pravou chvíli ji prodat. Samozřejmě chceme pro sebe i pro
fanoušky zvítězit, uděláme pro to všechno!“
SOLANGE SOARES
kapitánka VK AGEL Prostějov

K zaskočení mistryň Itálie potřebují volejbalistky Prostějova
odvést skvělý výkon a opřít se o vydatnou podporu fanoušků

PROSTĚJOV Překvapení, kterého se volejbalistky VK AGEL v aktuálním ročníku CEV DenizBank Champions League Women zatím
nedočkaly, chtějí právě teď. Ve čtvrtém kole základní skupiny „C“
elitního poháru klubové Evropy hostí Pomi Casalmaggiore. Utkání
se hraje tuto středu 9. prosince od 17:00 hodin v hale Sportcentra
DDM. A prostějovské ženy touží nezůstat i po tomto střetnutí bez
bodového zisku či si dokonce sáhnout na vítězství.
původní zpravodajství

pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Stejné přání měly po úvodních porážkách
0:3 na hřišti Chemiku Police i doma s
Eczacibasi Istanbul již v předchozím vzájemném duelu na půdě úřadujících italských mistryň. Favorizované protivnice
však měly s výjimkou první poloviny třetího setu neustále navrch a bez vážnějších
problémů dospěly k poměrně hladkému

triumfu 3:0 po setech 25:20, 25:16, 25:21.
„Dalo se tady uhrát více. Měli jsme dobrou
přihrávku, ale nedokázali se soupeřkám
vyrovnat útokem. A zápas jsme ztratili
především špatnými bloky. Domácí tým
byl šikovnější a vynikal i lepší volejbalovou
technikou,“ hodnotil před necelými dvěma týdny kouč Agelek Miroslav Čada.
Nejen on na Apeninském poloostrově
dospěl k přesvědčení, že za příznivé konstelace lze se svěřenkami Massima Barboliniho vést vyrovnanou partii. „Poté, co nás
Casalmaggiore napoprvé tak jasně zdolalo,
to možná bude znít troufale, ale já si opravdu myslím, že vůbec nemusíme hrát druhé

housle. Nezbytnou podmínkou však je
odvést v nadcházejícím střetnutí skutečně
špičkový výkon vycházející ze zlepšené
obrany. Pokud budeme dobře stavět bloky
a s vyšší účinností než minule zastavovat
nebo aspoň nadrážet útoky Pomi, můžeme se častěji dostávat k protiútokům, které
bude nutné využívat. Jako úplný základ
navíc potřebujeme kvalitní podání i přihrávku a hlavně dopouštět se co nejnižšího
počtu zbytečných chyb,“ zmínil Čada vše
podstatné.
Středeční sok „vékáčka“ sice nemá co
do jmen tak hvězdnou sestavu jako
Chemik či Eczacibasi, ovšem s rovněž
výbornými plejerkami produkuje výtečný sport. Svědčí o tom pětisetové bitvy
proti oběma zmíněným mega favoritům
a přesvědčivé skolení souboru z Hané, o
což se postaralo sladěné družstvo v následujícím složení: nahrávačka Carli Lloyd
(USA), blokařky Lauren Gibbemeyer
(USA) a Jovana Stevanovič (Srbsko),

ámi zpříjemním večer,“ vzkázala divákům

smečařky Lucia Bacchi a Valentina Tirozzi
(obě Itálie), univerzálka Margareta Anna
Kozuch (Německo) a libero Immacolata
Sirressi (Itálie). „Všechno jsou to vynikající hráčky, ale já jsem přesvědčen, že i náš
tým tvoří výborné volejbalistky s velkými
schopnostmi. Pouze je třeba v pravý okamžik prodat maximum svých možností,“
nadnesl Čada.
V letošní sezóně se to ženám Prostějova
povedlo doma s Istanbulem, leč bez výsledkového efektu. Loni však perfektně

BYLI JSME
U TOHO

=$=1÷/2

NA

kon a nadále trápily nejsilnější český klub,
neboť na jeho straně se pořád vyskytovalo
příliš mnoho nevynucených hrubek. Proto i tenhle set spěl k velmi vyrovnanému
výsledku (22:18), což by pro děvčata TJ
znamenalo malé vítězství. Teprve úplná
koncovka Hrochovým ovečkám trochu
utekla – 25:18 a 2:0.
Trápení volejbalistek VK však pokračovalo též zkraje třetí části, vyhnat průměrnost
z vlastního projevu se jim stále nedařilo.
A Šternberk toho využíval k opětovnému
držení herního kroku (8:7). S železnou
pravidelností se přitom opakovalo, že
AGEL povedené chvíle okamžitě střídal
slabými okamžiky, což nadšeně bojujícímu
protivníkovi umožňovalo zůstávat daleko
od předpokládaného debaklu. Jen ty závěry zvládal účastník evropské Champions
League bez problémů a to aspoň částečně
spravilo matný dojem z jeho nijak špičkové
hry - 25:16 a 3:0.
(son)

ČTVRTFINÁLE ČP ČÍSLO DVA: V ODVETĚ ZAHRÁLY AGELKY
PERFEKTNĚ A VENKU UŠTĚDŘILY SOKOLKÁM KRUTÝ DEBAKL
S ŠTBRK
=$=1÷/2
0:3
VK Pv
postupuje PROSTÌJOV

ŠTERNBEK Zapomenout na trápení z úvodního čtvrtfinálového duelu daly prostějovské volejbalistky
v odvetném střetnutí. Na šternberské palubovce odčinily dva dny starý špatný výkon, když tentokrát zahrály po všech stránkách výborně
a papírově slabší soupeřky doslova
smetly. Konečný poměr míčů 34:75
hovoří sám za sebe. V semifinále
VK AGEL narazí dle očekávání na

➢ zestrany23
PLUMLOV Přispět na dobrou věc
se rozhodli v Hotelu Plumlov. Pro
děti z plumlovského dětského domova uspořádali včera, tj. v neděli
6.prosince,prvníročníkVánočního
pochodu kolem přehrady. Cílem
dobročinné akce bylo shromáždit
finanční prostředky, které se využijí na drobné opravy domova a na
pomoc Ježíškovi. A nutno dodat,
že se akce vydařila a na jejím závěru převzal ředitel dětského domova Radim Kratochvil dárkový šek
v hodnotě dvaadvaceti tisíc korun.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako jeden z přímých partnerů akce u toho samozřejmě nemohl chybět.
Nápad pomoci dětem v dětském domově vzešel původně z hlavy provozní ředitelky hotelu Jany Polívkové. „Měli jsme
chuť pro děti něco uspořádat, nějak jim
pomoct, tak jsme zkusili zorganizovat
tento pochod. Vzhledem k úspěchu akce
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EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
bychom určitě tímto chtěli založit novou
tradici,“ vysvětlila, jak vlastně akce vznikla.
Finanční pomoc věnovali dětem jak
sponzoři, tak všichni, kteří si zakou-

představí francouzskou komedii

odvrátil a nakonec vyhrál dle předpokladů tři nula, byť nezvykle slabě absolvoval většinu mače.
7,6.29&(
Úterní zápas odstartoval dost nečekaně,
Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov
když úvodní čtyři výměny patřily hos„Z
naší
strany
špatné utkání. Ačkoliv jsme po nedávném horším výkonu ve Šterntujícímu kolektivu. Outsider vlétl do
berku
před
opětovným
podceněním varovali, znovu se objevilo, hráčky zase nebyly
střetnutí pořádně nažhavený, výborně
dostatečně
mentálně
připravené.
Proto jsme začali chybami na přihrávce i v útoku,
podával i bránil a jednoduše měl navrch.
nabrali velkou ztrátu, museli brzy střídat a zachraňovali úvodní sadu teprve v závěru.
Naopak mátožné Agelky chybovaly Kritiku zaslouží celé družstvo. Vadilo mi hlavně to, že ani zbytek střetnutí po tom
a nedokázaly se prosazovat útokem, tím obratu neprobíhal v dobré atmosféře. Zbytečně jsme chybovali v podstatě až do
pádem zanedlouho prohrávaly senzačně konce a nezanechali dneska vůbec příznivý dojem. Navíc si Verča Tinklová poranila
již 3:12! Lodivod Čada musel jak vybrat kotník, což je další nepříjemná zpráva...“
oba oddechové časy, tak prostřídat nefunMartin HROCH - trenér TJ Sokol Šternberk
gující sestavu. Přesto favorizovaný tým „Celý tým určitě zaslouží pochvalu za to, jakým způsobem těžký zápas od začátku až
dál tápal, než se za hrozivého stavu 6:15 do konce odmakal a že dokázal jasnému favoritovi poměrně vyrovnaně vzdorovat.
konečně zvedl. Obrat z tak výrazné ztráty Na druhou stranu je škoda, že holky nedotáhly úvodní set do vítězného konce ani
nebyl jednoduchý, ale podařil se díky pro- přes výrazné vedení o devět bodů. Prostějov začal vlažně, jenže my jsme závěr neodnikavému zlepšení až na sklonku zahajo- útočili a navíc v obraně nestačili na razantní ofenzivu domácích. Přesto jsme podali
vací sady. Její druhou polovinu ovládlo hodně kvalitní výkon, díky čemuž rozhodně převládá spokojenost. S kadetkami v
probuzené „vékáčko“ 12:2 a tím ji přece sestavě jsme nic neodevzdali a to se cení.“
jen zachránilo – 25:21 a 1:0.
od začátku druhého dějství (4:0), leč jovského družstva od skóre 12:5 zastavit.
Domácí pak kvalitně pokračovali hned soupeř dokázal rostoucí převahu prostě- Sokolky předváděly skutečně dobrý vý-

Olomouc, jež suverénně vyřadila
Frýdek-Místek.
Hned po úterním nevydařeném utkání
si Agelky vyslechly z úst svého kouče
zaslouženou kritiku, kterou si naštěstí
vzaly k srdci. Svědčil o tom plně koncentrovaný a tím pádem drtivý vstup
do čtvrtečního duelu, kdy zkraje každé
sady favorizovaný tým rychle získal
vícebodový náskok, jenž poté rovnoměrně zvyšoval. „Domácím jsme nedali
žádnou šanci výbornými začátky všech
setů, v jednom jsme vedli dokonce 8:0.
Přesně takhle jsem si to po tom slabém
úterku představoval,“ kvitoval vysoké
nasazení svých svěřenek hlavní trenér
vékáčka Miroslav Čada.
Dle jeho slov si hostující kolektiv ne-
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ČTVRTFINÁLE ČP ČÍSLO JEDNA: VELKÉ TRÁPENÍ FAVORITA, DEVÁTÉ
PŘESTO ŠTERNBERK NEZÍSKAL V PROSTĚJOVĚ ANI SADU v Českém poháru

PROSTĚJOV Překvapivě vyrovnaný
průběh mělo první utkání čtvrtfinále
Českého poháru mezi Prostějovem
a Šternberkem. Domácí mančaft se
trápil, zatímco hostujícímu se dařilo,
což například ve vstupním setu vedlo k devítibodovému trháku Sokola!
Výběr VK však hrozbu dílčí blamáže

sféry místy běhal až mráz po zádech,
chvílemi jsem měla ´husinu´. Marie
Rottrová mě nadchla, byť nejsem její extra
velkou fanynkou. Ale zpívala úžasně a nesmírně procítěně,“ neskrývala až dojetí z
emocionálního hudebního zážitku Eva
Horníková, jedna z mnoha spokojených
návštěvnic.
Příjemně strávený večer nastavila Marie
Rottrová několika přídavky, diváci ji prostě z pódia nechtěli pustit... „Bylo to tady
fantastické, všem moc děkuji,“ vzkázala
o den později přes e-mail Večerníku Marie Rottrová.
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STARŠÍ ŽÁKYNĚ

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 0:4, 2:5,
2:9, 3:12, 6:13, 6:15, 9:15, 10:17, 13:17,
13:19, 17:19, 19:20, 25:21. Druhý set:
4:0, 7:3, 9:3, 9:5, 12:5, 12:7, 14:7, 16:9,
16:12, 22:18, 25:18. Třetí set: 0:2, 4:2, 5:4,
7:4, 7:6, 8:7, 12:7, 13:10, 15:10, 17:13,
21:13, 22:15, 24:15, 25:16.

Hned nato začalo její fenomenální dvouhodinové vystoupení, zazněly její největší
hity, a to i z šedesátých či sedmdesátých let
minulého století. Neutichající aplaus zněl
sálem po duetu s Petrem Němcem Ranní
loučení. Marie Rottrová pochopitelně nezůstává jen u vzpomínek, prostějovským
fanouškům zazpívala i novinky z nedávno
vydaného alba Stopy. U dalšího hitu jí bohužel chyběl původní parťák. Píseň S tím
bláznem si nic nezačínej si zpěvačka místo
zesnulého Pavla Bobka „střihla“ s Vítkem
Sázavským.
„Koncert byl přímo nádherný. Z atmo-

2TQUV÷LQXUMÆ XQNGLDCNKUVM[ éGM¾ QFXGVC
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RčF÷2QXGFGUG" Foto: Instagram.com

www.facebook.com/vecernikpv
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JSME JEDNA RODINA

VK Pv
S ŠTBRK

Pondělí 7. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

vybral během celého mače ani jednu
vyloženě horší chvilku. „Náš výkon
byl opravdu perfektní, všechny členky
základní sestavy zahrály na maximální
možné úrovni. Skoro vůbec jsme nechybovali, permanentně vytvářeli tlak
a náš volejbal vypadal přesně tak, jak
měl. Holky můžu jedině pochválit s
tím, aby se podobně skvěle snažily
prezentovat v každém dalším zápase,“
řekl Čada.
Fandové Šternberka museli skousnout
zklamání jak z odevzdaného projevu
Sokolek, tak z výsledného debaklu. Rozveselila je však alespoň jedna zajímavá
momentka ze samotného závěru jednoznačného souboje. „Na několik posledních výměn jsme do utkání pustili
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Martin HROCH - trenér TJ Sokol Šternberk
„Nedokázali jsme zopakovat dobrý výkon z Prostějova, naopak naše hra byla tentokrát špatná. Soupeř nás jasně předčil ve všech činnostech, a proto se zrodila tak
vysoká porážka, která mě v domácím prostředí mrzí.“
Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov
„Šternberk hrál hůř než v minulém zápasu, zatímco my jsme tentokrát odvedli perfektní výkon téměř bez chyb. Takový volejbal bychom měli produkovat pokaždé,
celý tým zaslouží pochvalu za výbornou práci.“
naši mladou nahrávačku z juniorského na hřišti proti své starší sestře Michaele v
výběru Lucii Zatloukalovou, která na sestavě TJ. Což v hledišti vyvolalo určité
soupisce zastoupila lehce zraněnou pozdvižení,“ zmínil Čada sourozenecVeroniku Tinklovou. Poté, co Lucka v kou bitvu (byť krátkou a nijak vypjatou)
(son)
koncovce vystřídala Katy Weiss, ocitla se sester Zatloukalových.

PROSTĚJOV Jednou ze tří soutěží,
kterou i v letošní sezóně hrají starší
žákyně VK AGEL, je Český pohár.
Po tradičním kvalifikačním předkole má nyní za sebou již dvě dějství
v moravské skupině, kde se mladé
prostějovské volejbalistky pohybují
na konci elitní desítky průběžného
pořadí.
Úvodní kolo přitom absolvovaly díky
vydařené kvalifikaci v nejvyšší skupině
A, z níž však sestoupily. S bilancí jediného vítězství a pěti porážek totiž skončily
až na poslední sedmé příčce, což znamenalo sešup do béčka.
V nižší grupě B svěřenky trenérské dvojice Pavlína Částková – Solange Soares
dosáhly během druhého kola pohárové
soutěže přesně opačné zápasové bilance pěti výher a jedné prohry, tím obsadily třetí pozici. V celkové tabulce Moravy
jsou zatím na deváté příčce a pro zahajovací finálový díl společně s družstvy
z Čech míří do třetí výkonnostní osmičky.
(son)

VK AGEL Prostìjov

Y¤3VWDUvÉFKz½N\Î

1. kolo (skupina A) – výsledky: Bílovec 0:2 (-13, -19), Lanškroun 2:0 (23,
22), KP Brno 0:2 (-19, -22), Nový Jičín
0:2 (-16, -19), Zlín 1:2 (-18, 20, -7),
Olomouc 0:2 (-20, -15). Pořadí: 1. Olomouc 15, 2. KP Brno 13, 3. Nový Jičín
12, 4. Bílovec 8, 5. Lanškroun 6, 6. Zlín
5, 7. Prostějov 4.
2. kolo (skupina B) – výsledky: Zlín
2:1 (-22, 16, 12), Uherské Hradiště 2:1
(-24, 23, 4), Hradec Králové 2:0 (16,
21), Svitavy 2:1 (20, -15, 5), Pardubice
0:2 (-15, -24), Znojmo 2:0 (15, 16).
Pořadí: 1. Zlín 16, 2. Pardubice 14, 3.
Prostějov 12, 4. Svitavy 9, 5. Znojmo 5,
6. Uherské Hradiště 4, 7. Hradec Králové 3.

divadelního spolku své časem zaběhnuté
způsoby a standardy, které pro nás představovaly určitý problém. Hlavním důvodem
byla časová vytíženost a neschopnost přizpůsobovat svůj život programu tradičního divadelního spolku.“
Společně s Jiřím Vosičkou v novém projektu ještě figurovali Petra Konečná a Jarek
Lejnar. „Známe se, máme za sebou nějaké
společné kulturní počiny. Původně jsme
neměli žádný konkrétní cíl, chtěli jsme se
společně jen tak bavit,“ líčí začátky Vosička.
„Základem byla časová nezávislost. Potkávali jsme se dle našich možností a ne nějakého předem daného řádu, což byl základ
pro to, abychom vůbec byli schopni něco
vyprodukovat,“ přidal. „Postupně jsme si
utvářeli obraz toho, co chceme. Klasické

divadlo, které si budeme zkoušet ve vlastní
režii. Prvním oříškem bylo vybrat představení, protože her pro tři, které by alespoň
částečně vyhovovaly naší představě, zase
není tolik. Vybrali jsme si hru ‚Ani o den
dýl´ a začali zkoušet, načež po určité době
jsme začali cítit, že potřebujeme náš výtvor
umístit do nějakého ‚reálného divadelního
prostoru´. Došlo tedy ke spojení s divadelním souborem Na štaci, se kterým nás
pojilo úzké pouto, a v němž je i kus naší
ochotnické minulosti. Celou divadelní
hru nejde nazkoušet doma v obýváku a na
premiéru ji umístit do divadelního sálu,“
shrnul vše podstatné Jiří Vosička.
V průběhu letošního roku došlo k přerušení přípravy ‚Rozmarného léta´ souborem
Na štaci, čímž se herecké trio rázem stalo

jediným živým projektem sezóny. „Najednou se na nás soustředila větší pozornost.
Donutilo nás to k mnohem zodpovědnějšímu přístupu. Od poloviny roku jsme začali
intenzivně zkoušet, abychom stihli premiéru ještě letos,“ informoval dále Jiří Vosička.
K původní trojici se následně přidala Milka Poláčková. „Zprvu jsme ji angažovali
jako klasickou nápovědu, skončila s námi
ale na jevišti. Na technické realizaci představení se postupně začali podílet i ostatní
členové divadelního souboru Na štaci
a jak to všechno dopadlo, se můžete přijít
podívat sami,“ uzavírá s pozváním herec.
Premiéra divadelního představení ‚Ani
o den dýl´ se koná v pátek 11. prosince
od 19:00 hodin v němčickém kině Oko.
(zv)

V Hotelu Plumlov zazpíval

„ČESKÝ SINATRA“
Laďa Kerndl byl ve skvělé náladě
PLUMLOV Adventní atmosféra
panovala v Hotelu Plumlov již od
soboty 5. prosince. Svátečně vyzdobená restaurace, kde nemohl
chybět zářivý vánoční strom, pak
přivítala vzácného hosta, kterým
nebyl nikdo jiný než charismatický
zpěvák s nezaměnitelným hlasem
Laďa Kerndl. Sál se zaplnil do posledního místa, i přes nedostatek
prostoru všichni nadšeně tančili,
kde se dalo. Večerník se přidal..

Pavla VAŠKOVÁ

a šarmem a všechny v místnosti jimi
okamžitě nakazil. Naprosto zaplněná restaurace se změnila v taneční
parket, tančilo se všude, kde byla jen
troška místa. Zazněly samozřejmě
písně z repertoáru Franka Sinatry
nebo například Joe Cockera a nesměla chybět ani vánoční White
Christmas. Na závěr si většina pří-

tomných návštěvníků nenechala ujít
možnost nechat si od zpěváka podepsat CD, knihu či fotku.
„Na sedmdesát let má opravdu hodně
životní energie. A z těch písniček úplně
dýchala vánoční nálada. K tomu to krásné
prostředí... No, prostě jak z romantického
filmu,“ vyslovila zřejmě většinový názor
Petra Holoubková, jedna z návštěvnic.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

Český Sinatra. Tak se odjakživa říká
Laďovi Kerndlovi. A není divu. Jeho
charakteristický „chraplák“ totiž neBYLI JSME
lze zaměnit ani napodobit. Proto se
U TOHO
také především orientuje na jazzový
a swingový repertoár, který také čtvrt
3RÔDGÉ¤3VWDUvÉFKz½N\Î století zpíval na zaoceánských lodích.
VNXSLQD0RUDYDSRNROH
V současné době vystupuje buď sám,
1. KP Brno 53, 2. Olomouc 51, 3. Bílo- nebo s dcerou Terezou či orchestrem.
vec 49, 4. Nový Jičín 48, 5. Frýdek-Mís- Do Plumlova přijel tento moravský
tek A 46, 6. Lanškroun 44, 7. Zlín 42, 8. jazzman ve vynikající náladě. V průOstrava 41, 9. Prostějov 39, 10. Znojmo běhu večera měl několik vstupů,
34, 11. Pardubice 32, 12. Uherské Hra- kdy zpíval s podkladem tzv. „halfdiště 31, 13. Hradec Králové 31, 14. Svi-playbacku“. Na svých sedmdesát .CòC-GTPFNUXÚOGPGTIKEMÚOX[UVQWRGPÊO\XGFN\GåKFNGKUCOQVPQWOCLKVGNMWJQVGNW
tavy 29, 15. Jihlava 27, 16. Přerov 24 atd.
(QVQ2CXNC8CwMQX¾
let vystupoval s ohromující energií 

2QP¾XTCVW\RTQEJ¾\M[UKXwKEJPKURQNGéP÷\C\RÊXCNKMQNGF[ (QVQ2CXNC8CwMQX¾

(QVQ2CXNC8CwMQX¾

pili za tři stovky speciální tričko nebo
vydražili některý z předmětů, které
věnovaly právě děti z domova. Aukce
věnovaných předmětů proběhla již
v sobotu večer a jejím „licitátorem“
nebyl nikdo jiný než zpěvák Laďa
Kerndl.
Nedělní odpoledne v Hotelu Plumlov proběhlo ke spokojenosti
všech. Asi třicet dětí se kolem jedné
hodiny shromáždilo na terase a vydalo se na pochod, na jehož konci
je čekalo občerstvení v podobě teplého čaje. Po návratu dostaly děti
něco dobrého k snědku a čokoládové
medaile, dospělí se mohli zahřát výborným punčem. Na závěr si všichni společně zazpívali několik koled
a ředitel domova Radim Kratochvil
obdržel z rukou Jany Polívkové a majitelky objektu Ilony Šťastné dárkový
šek.
„Vybrala se pěkná částka, ale stále je
co zlepšovat. Doufáme, že se příští
rok pochodu zúčastní větší počet
členů i z řad veřejnosti a letošní výši
finanční pomoci příští rok překonáme,“ vyslovila Jana Polívková přání,
které se možná příští rok stane skutečností.
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společnost

JESTŘÁB
PODLE
Anketa
a n eb
ptali jsme se v ulicích

LÍBILO SE VÁM
ROZSVÍCENÍ
VÁNOĠNÍHO
STROMU A ZAHÁJENÍ
VÁNOĠNÍCH TRHö?

Karel Novák
OVLÁDL
REFLE

X

ANO

IVETA VIĠAROVÁ
BUKOVÁ
„Rozsvícení vánočního stromu na
náměstí se mi celkem líbilo. Václav
Neckář byl výborný, ale mohl zazpívat
více písniček, lidé na to asi čekali. Jinak atmosféra večera byla velice příjemná. Výzdoba na náměstí je pěkná a ve stáncích
nabízejí rozmanité zboží. Daly jsme si
tam s kamarádkou punč na zahřátí, nebyl
špatný, ale pak jsme šly na punč raději do
kavárny, kde byl vynikající.“ (úsměv)

CELKEM ANO

ANETA PROCHÁZKOVÁ
PROSTħJOV
„Nebylo to špatné... Je škoda, že při
rozsvěcování vánočního stromu
chyběl program pro děti. Líbilo se
mi, když tu před nějakým rokem
byla Dáda Patrasová. Václav Neckář
byl výborný, ale bylo to krátké
a opravdu chybělo něco pro děti.
Trhy mi připadnou opět slabé. Není
tu téměř nic, čím by se malí zabavili.
Alkohol a občerstvení, které tu jsou,
tak tomu zrovna neholduju, jinak nic
zvláštního.“ (úsměv)
ptala se: Aneta Křížová

Jednu
zjistili jsme

Pod titulem Přirozeně vychází kniha

jeho fotografií
PROSTĚJOV Tak se dočkal! Obrovskou satisfakci může v těchto dnech prožívat legenda
prostějovských fotografů Karel Novák. Jeho
snímek z nudistické pláže obsadil nedávno titulní stránku prestižního společenského časopisu
Reflex. Navíc momentálně vychází jeho knižní
monografie.

Martin ZAORAL

Vzalo nám porno potěšení z nahoty? To je otázka,
kterou si klade titulní strana posledního říjnového čísla
časopisu Reflex. Odpověď na ni hledá obsáhlý článek
doplněný řadou snímků ze zlaté éry českého nudismu.
Jejich autorem je Prostějovanům velmi dobře známý
fotograf Karel Novák. Jak upozorňuje novinář Marek
Gregor, tak právě na nudistických plážích někteří
z nás během minulého režimu hledali svobodu
a přirozenost. Kdo pak měl někdy možnost setkat se
osobně s Karlem Novákem, ten ví, že právě tyto dvě

hodnoty pro něj byly vždy tím nejvyšším, co
urputně hájil po celý svůj bohatý život.
„Mně vždy šlo o přirozenou krásu. Proto
jsem nejraději fotil pouze při denním světle.
Ať si každý tvrdí, co chce, tak měkkého světla
žádnými reflektory nikdy nedosáhnete.
Navíc jsem vždy chtěl, aby dívky na fotkách
byly takové, jaké jsou i ve skutečnosti. A to
i s jejich případnými nedokonalostmi. Z duše
se mi protiví, když z mladých žen někdo dělá
něco, čím opravdu nejsou,“ vyjádřil se před
časem v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
Karel Novák, který loni v dubnu dostal cenu
Olomouckého kraje.
Mnohem pyšnější ovšem byl na výstavu svých
fotografií, která byla před dvěma lety k vidění
v Moravské galerii Brno pod názvem Přirozeně.
vydavatelství připravil uznávaný rapper Vladimir 518,
V těchto dnech pak vzniká stejnojmenná monografie který je zejména mladší generaci známý jako člen
Karla Nováka. Pozoruhodné jistě je, že dílo ve svém skupiny Peneři strýčka Homeboye.

LEVN÷JI

Hodn÷ lidí, spokojení trhovci. Bude tato rovnice platit i po skonéení vánoéního jarmarku?
Foto: Michal Kadlec

návštěvnost pochopitelně chválí i stánkaři.
„Pravidelně každý den s nimi hovořím. Ti,
co zde byli i v loňském roce, nejčastěji zmiňují poměrně značný nárůst tržeb. Možná
budou nejvyšší v historii vánočních jarmarků v Prostějově,“ prozradila Hemerková.
Večerník se pokusil některé stánkaře oslo-

vit, ale žádný z nich nechce o tržbách zatím
hovořit. Nebo spíš nechce nic zakřiknout.
„Letos není důvod si na něco stěžovat,
lidí chodí opravdu nesrovnatelně více. Na
tržby se mě přijďte zeptat ale až na konci
jarmarku,“ sdělil nám jeden z prodejců na
náměstí.
(mik)

PROSTĚJOV Kluziště na náměstí T. G. Masaryka má za sebou více než týden premiérového provozu. Drtivá většina bruslařů si
novou atrakci pochvaluje, stejně
jako prostějovští radní, kteří zřejmě při hledání nejvhodnějšího
způsobu oživení centra města,
alespoň během Vánoc, vsadili
na správnou kartu. Přesto je zde
jedna vada na kráse, se kterou se
moc nepočítalo...
„Všechno je to pěkné, naše tři děti se na
kluzišti vyřádí a já s manželem si vedle
u stánku pochutnáme na punči. Prostě
předvánoční pohoda. Co mi ale silně
vadí, že u kluziště chybí pořádné osvětlení, jako je tomu třeba v Olomouci.
U laviček, kde se děti přezouvají do
bruslí, je tma jako v pytli,“ ozvala se redakci Večerníku Hana Bednaříková
z Prostějova.
Překvapena z této reakce, která zdaleka
nebyla ojedinělá, byla náměstkyně primátorky Ivana Hemerková. „Já osobně
jsem takovou stížnost nezaznamenala,
ale reakce beru na vědomí. Zřejmě běžné osvětlení náměstí nestačí, budeme
muset asi na budovu muzea připevnit
nějaký reflektor,“ zareagovala na přímý

WWW.VECERNIKPV.CZ

Dětského domova v Plumlově.
Příprava na tuto akci začala už v létě.
„Ve volných chvílích a o víkendech
jsme s dětmi vyráběli věcičky, které
by se líbily a daly se prodat. A tak
nám pod rukama vznikaly obrázky
vyrobené technikou decoupage,
malované suchým pastelem, košíky
z pedigu, voňavá glycerinová mýdla,
vonné svíčky, ozdoby z FIMA, ale také
vánoční ozdoby, přáníčka a vánoční
věnečky,“ prozradila dále Kratochvílová.
Na podzim se děti zúčastnily celodenního školení „Obchodníkem snadno
a rychle“ v Olomouci, aby mohly
na vlastní kůži zažít, jak probíhají
všechny části obchodu od výroby po
stanovení cen až po samotný prodej.
„Věcičky je totiž třeba nejenom vyrobit, ale i zabalit, stanovit prodejní cenu,
nabídnout a prodat. Děti se tak hravou
formou mohly proškolit nebo zdo-

konalit v základních obchodnických
dovednostech a to se jim určitě bude
v běžném životě hodit. Po dokončení
školení jsme dostali finanční příspěvek
na zakoupení surovin pro výrobu
vánočních produktů,“ uvedla vychovatelka Dětského domova v Plumlově
s tím, že veškerý výtěžek z prodeje
poputuje zčásti konkrétním dětem,
které se na výrobě a prodeji podílely
a zčásti poslouží na společný výlet pro
všechny děti, zapojené do projektu.
Samotný Jarmark se bude konat v supermarketu Albert v Janáčkově ulici
(u hlavního nádraží) v Prostějově
již tuto sobotu 12. prosince 2015 od
devíti do dvaceti hodin. Za příznivé
ceny si zde budete moci koupit pěkný
vánoční dárek pro své blízké a ještě
uděláte před vánočními svátky dobrý
skutek. Všechny zvou a moc se těší
děti z Dětského domova v Plumlově.
(pk)

➢

PROSTĚJOV Stal se z toho hit současné společnosti. Jinak normální
lidé, do nichž byste to ani neřekli,
točí a fotí domácí porno! Dokumenty si pak vzájemně rozesílají po
internetu. Na tom by ještě nebylo až
tak nic odsouzeníhodného, ať si každý dělá, co chce, ale čím dál častěji se
v těchto případech objevují děti, které sotva dosáhly zletilosti! Na konkrétní případ z Prostějova upozornil
Večerník jeden z našich čtenářů.
„Můj známý má dceru, které je šestnáct let. Na kameru natočila sex se
svým stejně starým přítelem. Dostalo

se to až na jedny webové stránky, holka z toho teď má pořádnou ostudu.
Její otec chce na provozovatele portálu podat žalobu,“ řekl nám Roman,
podle něhož však dívka ani její rodiče
nemají příliš šancí, aby u soudu uspěli.
„Když to ta dívka natáčela, tak z toho
měla srandu. Čekat, že se to nedostane
ven, bylo od ní hodně naivní. Pouze
ukázala, jak je ve svém věku až hloupá
a naivní,“ přidal Roman.
Podobné případy se dětí, které sotva
vychodily základní školu, týkají čím
dál častěji. Ale rozhodně nejen jich.
„Hledám pro příjemné chvilky lidičky,
kteří si myslí, že s přibývajícím věkem
sex nekončí. Čistota podmínka, na
dalším se domluvíme. Jsem baculka

řadě Třebíč, Most a Jihlava

LHK Jestrábi
à
à PROSTEJOV

Pondělí 7.12. v 18:00 hodin
11./40 b.
1

umístìní a poèet bodù:

14x v ąad÷ alespoÿ
2 inkasované góly
v èeských Bud÷jovicích 2:4
nad Slavií Praha 3:2
v Kadani 2:3 na nájezdy
Michal Dragoun (3+16)
Martin Novák (12+5)
Marek Drtina (7+8)
Luboš Horéiéka 92,12%; 2,59

Přivést Václava Pletku se nakonec nepodařilo a zkušený útočník dal přednost Benátkám nad Jizerou, jeden
nový útočník se přesto v sestavě objevil
i v uplynulém týdnu. Jednalo se o útočníka z Karlových Varů Matěje Zadražila.
186 centimetrů vysoký forvard má na
svém kontě více než dvě desítky bitev
v nejvyšší domácí soutěži dospělých,
přes sto šedesát mačů v MHL, tedy
juniorské obdobě východoevropské
KHL, a padesát startů v reprezentačních výběrech do šestnácti, sedmnácti,
osmnácti a devatenácti let. „Máme na
něj velice dobré reference. Volal jsem si
se sportovním manažerem Energie Jaromírem Kverkou i útočníkem Radkem
Dudou a mělo by jít o kvalitního hráče.
Přichází s pověstí tvůrce i zakončovatele
a očekáváme od něj bodový přísun. Patří
Kralovým Varům, letos zatím hrál v Ka-

dani a loni v Jihlavě,“ představil nejnovější
přírůstek v jestřábím hnízdě sportovní
manažer oddílu Jiří Vykoukal. V tomto
ročníku zatím rodák z Lomnice odehrál
dvanáct extraligových bitev a vsítil v nich
jednu branku, ve čtyřech prvoligových
duelech přidal v kadaňském dresu gól
a dvě nahrávky. A právě proti Kadani si po
úspěšném vyřízení všech formalit odbyl
premiéru v novém působišti. „Hostování
v Kadani mu skončilo v pátek čtvrtého
prosince, hned poté by mu mělo začít
měsíční hostování u nás se zpětnými
střídavými starty. A po měsíci se i podle
jeho výkonů, vytížení, zdravotního stavu
rozhodneme, co dál,“ nastínil Vykoukal.
A s premiérou panovala v realizačním
týmu spokojenost. „Na velké závěry je
ještě brzy, každý potřebuje více zápasů.
První utkání ale odehrál slušně,“ nechtěl
se Přecechtěl unáhlit.

aktuální série:

6 zápasč bez výhry za tąi body
s Pąerovem 5:4 po prodloužení
na Kladn÷ 3:4
s Benátkami 1:2 na nájezdy

poslední výsledky:

David Dolníéek (10+12)
Mat÷j Pekr (9+11)
Petr Polodna (10+8)

nejproduktivnìjší hráèi:

Kamil Pąececht÷l a Jiąí Vykoukal
Navrátilec Jiąí Cetkovský stihl v
p÷ti zápasech již šest kanadských
bodč za bilanci 3+3 a naprázdno
vyšel jen proti Benátkám n/J

Tímto transferem asi posílení
ofenzivy pro nějaký čas končí.
„V posledních dnech jsme včetně
Vaška Meidla a Jirku Cetkovského
přivedli tři útočníky, bohužel se nám
mezitím na marodce ocitli Čuřík, právě Meidl, Volek a Luňák. Stále někdo
laboruje, takže složíme pouze tři slušné lajny, výhledově se ale nabízí hrát
na čtyři formace, nebo bude muset
někdo odejít,“ naznačil Vykoukal.
O případných odchodech rozhodnou
výsledky mužstva a posun či neposun
tabulkou směrem vzhůru. „Když budou všichni zdraví, tak to samozřejmě
bude jen dobře a bude z čeho vybírat,
zatím se nám to ale bohužel nepoštěstilo. Financí není nikdy dost a jsou vá-

6./46 b.

celková zápasová bilance: 14-4-5-10

10-2-6-12

Na zdolání pražské Slavie bylo zapotąebí i trochu gymnastického um÷ní. Pąeskok
pąes švédskou bednu v podob÷ Jiąího Cetkovského ale zvládl Tomáš Protivný na
jedniéku.
Foto: Jiąí Možný

vs. SK Horácká Slavia Trebíc
à à

brankáøská jednièka:

Filip Šindeláą 93,46 %; 1,92

trenérský štáb:

Jiąí Miéka a Radek Novák

zajímavost:

V duelech Tąebíée padá nejmén÷
gólč, 77 vstąelených a 81 obdržených branek dává dohromady
prčm÷r p÷t a étvrt gólu na zápas

zány i na výsledky a umístění. Nejsme
tam, kde bychom chtěli být, a některé
si tak možná nebudeme moci dovolit
držet. Nyní se herně trochu zvedáme,
až do Vánoc pro nás ale bude každý
zápas velice důležitý,“ upozornili oba
představitelé Jestřábů.
Hráčů přitom mohlo být ještě víc, leč
příchod Richarda Kristla z Plzně se
zkomplikoval a zřejmě v tuto chvíli
není na pořadu dne. „Jednání ztroskotala. Podle Tomáše Vlasáka (sportovní manažer Plzně - pozn. autora)
ho chce koupit Litvínov, tak uvidíme.
Útočníků ale máme opravdu dost
a spíše by se nám hodil jeden obránce.
Je ale těžké někoho takového najít,“
netěší Vykoukala.

Téměř už na cestě byla posila ze Slovenska,
vše ale nakonec zkrachovalo. „Než jsme to
dotáhli do konce, tak přestoupil z jednoho
slovenského klubu do jiného. Stále tak platí, že jednoho beka hledáme,“ přiznal sportovní manažer prostějovských hokejistů.
Ve stávajícím složení se prostějovské
mužstvo představí v nejbližších dnech
dvakrát doma a jednou venku. Nejprve
to bude již dnes od 18:00 hodin souboj
se šestou Třebíčí, jež má jen o šest bodů
více. A v sobotu to bude duel s momentálním lídrem z Jihlavy, který vyhrál
šestnáct z posledních osmnácti utkání
a body ztratil jen v Přerově a zvedajícím se Šumperku. Mezitím tu bude
středeční výjezd do Mostu, jenž se opět
propadl až na poslední místo.

SK KAD
LHK PV

3:2
SN

nulou sobotu se tak vracel do známého
prostředí, leč tentokrát v roli soupeře...
To domácí nasadili také jednoho novice, a sice Jakuba Čecha. V případě třicetiletého muže s maskou se jednalo již
o pátého kadaňského gólmana sezóny,
navíc rodák z Olomouce se do českých
soutěží vrací po necelých třech letech,
které strávil v Německu, Rakousku,
Slovensku, Francii a naposledy Polsku.
Zpočátku měl práci hlavně jeho protějšek Horčička, jen za první dvacetiminutovku na něj mířilo patnáct pokusů.
I tak ale tuto část vyhrál právě jeho
celek. Vše to začalo ubráněné oslabení
při Mojžíšově trestu, krátce poté udeřilo na opačné straně kluziště. Krejčík
přebral puk a doplnil ho za čáru i s gólmanem, bod za přihrávku zaznamenali
Husák se Šlahařem - 0:1.
Na dvě branky mohl zvýšit odstup Patrik
Moskal, jenž při Drtinově vyloučení získal puk a vydal se do úniku, na Čecha si
však nepřišel. Bezprostředně poté navíc
oslabil hosty ještě Novák a byla tu dvacetisekundová výhoda pěti proti třem. V ní

scházely k vyrovnání pouze centimetry,
Mrázek totiž orazítkoval tyčku.
Tým prostějovského rodáka Jaroslava
Becka se nakonec dočkal až při rovnovážném stavu v době, kdy to nikdo příliš
nečekal. To Hejcman přihrál Hlavovi
a minutu před završením poloviny zápasu uspěl jednadvacetiletý forvard střelou
z úhlu - 1:1. Vrátit vedení mohl hostům
Illéš, svůj samostatný únik ale zakončil na
Čechových betonech. A jen pár sekund
po startu poslední třetiny se domácí
strážce vyznamenal při pokusu Venkrbce.
Na konci devětačtyřicáté minuty už ale
stejný duel dopadl přesně opačně. To se
Jestřábi dostali do přečíslení tři na dva, od
Cetkovského se puk odrazil k druhé věži
tohoto útoku a téměř dvoumetrový pořízek zamířil přesně k tyči - 1:2. Chybělo
tak jen deset minut do konce, zopakovala
se ale situace jako proti Ústí, kdy dokázal soupeř v samotném závěru vyrovnat
a poté dokonat obrat při nájezdech.
V tomto případě to domácím Jestřábi
usnadnili svými tresty. Špačkova hrubost
ještě zůstala bez odezvy, Drtinovo vyho-

ÚSTY TRENÉRč
Jaroslav BECK – SK Kadaò:
„Jsme rádi za dva body. Soupeř byl hodně
důrazný, nepříjemný v obraně, v bráně
stál výborný Horčička. Dostat se do šance nebylo jednoduché, zvláště když naše
útočná síla z první poloviny soutěže zmizela a musíme budovat novou. Máme
z toho svým způsobem radost, ti hráči
nyní hrají extraligu. Je to o sebedůvěře
a o tom, aby se rychle adaptovali a nahradili nám tyhle opory. Jakub Čech podal
slušný výkon, byl to pro něj nesmírně těžký zápas. Každý bod pro nás bude zlatý.“

Kamil PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Myslím si, že jsme odvedli zodpovědný a poctivý výkon. Nebyli jsme
daleko k tomu, abychom udělali tři
body, bohužel zbytečným vyloučením jsme se o ně připravili sami. Myslím si, že výkon, který tým předvedl,
byl velice slušný. Minimálně ten bod
jsme si zasloužili.“

zení puku už ne. Ani ne za minutu totiž
opět Hejcman našel Hlavu a bylo to 2:2.
Půl minuty před koncem se provinila i Kadaň a Kamil Přecechtěl asi vzal
oddechový čas ani ve třetí třetině,
ani v prodloužení jeho hráči výhodu
nezužitkovali. Stejně se ale zachoval
i soupeř po následném faulu Špačka

a šlo se tak do závěrečného rozstřelu.
Začínal Prostějov, ale Venkrbec ani Dragoun neuspěli. Naopak na druhé straně
se prosadili Kadlec i Kaše a hned po
dvou sériích tak bylo dobojováno. Kadaň doma vyhrála podvanácté v sezóně,
Prostějovu se podařilo posedmé bodovat na cizím ledu.
(jim)

OBJEDNEJ SI PąEDPLATNÉ PROST÷JOVSKÉHO VEéERNÍKU NA ROK 2016

KADAŇ, PROSTĚJOV Do osmnáctitisícového města Kadaň v severozápadních Čechách se v tomto hokejovém ročníku pro body příliš nejezdí.
Zvítězit v řádné hrací době se tam zatím podařilo jen Havířovu a minulou
středu Kladnu, velice blízko k zařazení
do této vybrané společnosti byli také
Jestřábi. Ti byli ještě na počátku šestapadesáté minuty o krok vpřed, dvě stě
sedmdesát osm sekund před koncem
ale inkasovali a místo tří bodů jim nakonec v držení zůstal jediný.
Na dalekou čtyřsetkilometrovou pouť
se trenér Kamil Přecechtěl vypravil pouze se šesti obránci a jedenácti útočníky,
mezi nimiž nechyběla ani čerstvá posila
Matěj Zadražil. Jednadvacetiletý hráč
odehrál tento podzim čtyři zápasy právě
za Kadaň, kde mu teprve v pátek vypršelo hostování z Karlových Varů. Uply-

MÁME NÁVOD JAK UŠETąIT VÍCE JAK 100 KORUN, MÍT OBLÍBENÉ
NOVINY AŽ DO DOMU, ZÍSKAT DÁREK A JEŠT÷ VYHRÁT...

Motor rozhodl o výhře až v závěru

PROSTĚJOV V letošním roce
se Dětský domov v Plumlově
poprvé zapojil do projektu, který
pro dětské domovy pořádá již
několikátým rokem Nadační fond
Albert společně s neziskovou organizací SPOLU DĚTEM. Tento
projekt běží již několikátým rokem
a letos se do něj zapojilo na šest
desítek dětských domovů z celé republiky.
„Cílem akce je představit dětem z
dětských domovů základy podnikání
formou prodeje vánočních dárků a
dekorací, které samy vyrobily. Nejedná se tedy jen o charitativní akci,
ale mají možnost osvojit si základní
dovednosti ze světa obchodu,“ nastínila Hana Kovařáková, vychovatelka

ÚSTY

UŠETØI, ZÍSKEJ A VYHRAJ DESET TISÍC

NALISTUJTE STRANU 15

Na webu lze najít šestnáctiletou „zlatokopku“ i šedesátiletou „baculku baculatou“
z titulní strany

KRISTL ASI NEDORAZÍ

Hokejová pozvánka k ledu na 31. kola WSM Ligy

Jarmark i s dĚtmi z plumlovského domova BECK OBRAL JESTìÁBY O DVA BODY
PODPORUJEME!

JARMARK: BUDOU REKORDNÍ TRŽBY?

DV÷
PROSTĚJOV Podle mnohých
nebylo
ještě nikdy v historii prostějovské náměstí T. G. Masaryka tak živé, jako při
letošním vánočním jarmarku. S tímto
tvrzením souhlasí i náměstkyně primátorky Ivana Hemerková, podle které
v této době vstalo centrum města
opravdu „z mrtvých“...
„Za vysokou volejte
návštěvností náměstí jsou
dva aspekty.
Jednak
nové 433
kluziště, ale také
582 333
letos velmi vhodný výběr stánkařů, jejichž
zásluhou se v centru vykouzlila báječná vánoční atmosféra. Advent má totiž
obrovský sociální rozměr. I díky vysoké
návštěvnosti kluziště se na náměstí například potkávají lidé, kteří se neviděli několik
let. V těchto případech je jasné, že setkání
jdou ihned zapít dobrým punčem nebo
skleničkou něčeho tvrdšího. A o tom to
je,“ míní s úsměvem Ivana Hemerková.
Podle náměstkyně primátorky si vysokou

KLUZIŠTę

Pondělí 7. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

baculatá,“ píše na jedné ze seznamek fotky,“ napsala zde například šestadvašedesátiletá Prostějovanka vystupující cetiletá Adéla a přidala hodně odvážpod přezdívkou Felicita56.
né snímky.
Snaha seznámit se s nadrženou krasavicí však může přijít draho a také vyznít
Placená seznamka
do ztracena. Vždy je totiž třeba mít na
mu sex nepøinesla
paměti, že není všechno zlato, co se
Velkou popularitu si v tomto ohledu třpytí. Mnozí muži, kteří za registraci
vybudoval například portál sexlide. na portálu sexlide.com zaplatili stovky
com a podobné, které slibují najít korun, zde nakonec nenašli to, co hle„partnery a partnerky pro všechny dali. „Dívky, které jsem na seznamce
a pro všechno“. Vždy by se mělo jednat objevil, se mi zdály velmi lákavé a tak
o lidi přímo z vašeho okolí. Jednotlivé jsem to chtěl zkusit. Po registraci a velprofily pak doplňují pornografické fo- kém množství SMS zpráv, kterých mě
tografie. Na portálu je k vidění přes přišlo asi na šest stovek, jsem mohl sedvě desítky dívek z Prostějova! Je- znamku začít konečně využívat. Zkusil
jich věk se pohyboval od 24 do 39 jsem tedy kontaktovat několik dívek,
let. „Moc chci muže! Tady jsou moje ale vždy mi přišla velmi stručná a ná-

padně stejná odpověď. Nakonec jsem
toho nechal...,“ svěřil se Večerníku jeden z mladých Prostějovanů.
Podobnou zkušenost prožilo i několik
dalších mužů. Někteří hledání partnerky přes internet vzali skutečně důkladně. „Když listujete profily, občas se
pod různými přezdívkami objeví stejné
fotografie,“ shrnul závěry svého několikadenního „výzkumu“ další z uživatelů.
„Mohu potvrdit, že jde o tahání peněz
z kapes dychtivých mužů a pětadevadesát procent dívčích profilů je falešných.
I mě to celé stálo více jak šest stovek...“
Přes to všechno se najdou i do jisté
míry pozitivní zkušenosti. „Z vlastní
zkušenosti mohu říct, že na portálu
jsou i reálné slečny! S jednou jsem se

již několikrát sešel a je velice skutečná... Hledání živých dívek v záplavě falešných profilů však zabere hodně času.
A taky mě naštvalo, když jsem zjistil, že
to holky mají všechno zdarma, zatímco
my za to musíme platit,“ dodal další
z mužů, který má se seznamováním
přes internet bohaté zkušenosti.
Přestože tedy někteří lidé mohou
na internetu najít „své štěstí“, zdá se,
že většina placených stránek jen těží
z naivity mladých slečen, které se nebojí zveřejnit své snímky a obdobné
naivity mužů bez rozdílu věku, kteří
v honbě za zdánlivě snadnou kořistí
rádi pustí nějakou tu korunu. Otázkou
tak zůstává, zda by „lovení postaru“
nevedlo k lepším výsledkům...

ČEZ ČB
LHK PV
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PROSTĚJOV Mnohem důstojnější roli než při první cestě do jižních
Čech sehráli Jestřábi na ledě českobudějovického Motoru. V utkání
osmadvacátého kola první ligy se
dokonce velice brzy dostali do vedení, po skončení první třetiny drželi
nerozhodný stav a v závěru sahali po
vyrovnání. Domácí hráči o své výhře
definitivně rozhodli až půl minuty
před koncem střelou do prázdné
brány.
Potvrdily se předpoklady o vysoké
návštěvě a do Budvar Areny zavítalo
minulé pondělí téměř čtyři a půl tisíce
diváků. Ti mohli sledovat napínavou
partii osmadvacátého kola první ligy
s brzkou zápletkou. Jasným favoritem

utkání byl účastník jarní baráže o extraligu a aktuálně čtvrtý tým tabulky. Ten
měl na kontě o dvanáct bodů více a disponoval o téměř čtyřicet branek lepším
skóre, přesto musel brzy dotahovat.
Zpočátku se hrálo poměrně bez šancí,
až to změnil závěr sedmé minuty. To se
vydařenou samostatnou akcí blýskl Matouš Venkrbec. Šestadvacetiletý útočník
přešel přes několik protihráčů a celý průnik zakončil střelou mezi betony - 0:1.
Českobudějovičtí se ale mohou spolehnout na zbraň v podobě přesilových her.
V této činnosti jsou nejefektivnější ze
všech čtrnácti účastníků druhé nejvyšší
soutěže a prokázali to i proti Prostějovu. Na začátku deváté minuty usedl na
trestnou lavici Husák a už v jejím závěru
se mohl vrátit zpátky na led. To Nouza
nabil Suchánkovi, jenž od modré propálil vše – 1:1. Druhou početní nevýhodu
za špatné střídání už hosté přečkali bez
újmy a stejně tak to platilo i pro následné
pokusy Švihálka a obávaného bombera

Zíba. Stav 1:1 tak platil i při první přestávce, leč velice krátce po jejím konci
došlo ke změně. A stejně jako při první
brance se prosadil Suchánek, tentokrát
nemířil na lapačku, ale na vyrážečku –
2:1. Motor patří k těm nejofenzivnějším
mančaftům a v některých momentech
to útočnými výpady i kombinačním řešením akcí prokazoval, navýšení náskoku se ale zásluhou defenzivní práce Jestřábů nekonalo. Tři minuty před druhou
pauzou bylo nejprve horko na českobudějovickém brankovišti, kde scházelo
jen málo k vyrovnání, na druhé straně
po rychlém přečíslení si povyjetý Horčička poradil s ranou z druhé vlny. Ještě
deset minut před koncem tak nebylo
nic jasné a domácí po zdárném obratu
stále vedli jen o jednu branku. Až pak při
Krejčíkově menším trestu utekli výrazněji. To dostal přesnou pobídku Květoň
a ranou z první propálil Horčičku mezi
betony - 3:1. Jihočeši tak využili druhou
početní výhodu v zápase. Jestřábi se ale

nevzdali a podařilo se jim závěr řádně
zdramatizovat. I oni se totiž prosadili při
hře pět na čtyři a stačilo jim na to dokonce jen devět sekund. Vyloučení Chovana využil ve své první trefě od návratu do
Prostějova Cetkovský. Robustní útočník
se nejlépe zorientoval po vyražené ráně
od modré a ze vzduchu poslal kotouč do

www.vecernikpv.cz

sítě - 3:2. Tato branka hanácký soubor
povzbudila a sedmdesát sekund před
závěrečnou sirénou to zkusili i bez brankáře. Domácí ale disponují kvalitním
a zkušeným kádrem, jemuž se podařilo
zdárně ubránit. A v čase 59:32 se pokusem přes celé hřiště prosadil Žovinec 4:2.
(jim)

„Pìtistovka
letos
nestaèila,“ m
r
Miladu Soko zí
lovou

ÚSTY TRENÉRč
Radek BÌLOHLAV
– asistent Èeské Budìjovice:
„V úvodu se nedařilo vyplnit naše představy a z prvních šancí jsme prakticky
nevystřelili. Za patnáct minut jsme měli
snad jen tři střelecké pokusy, pořád jsme
chtěli vytvořit něco hezčího. Druhá třetina už se malinko zlepšila a přesilovky to
rozhodly v náš prospěch, byli jsme v nich
produktivní.“

Kamil PØECECHTÌL

– LHK Jestøábi Prostìjov:„Předvedli jsme bojovný výkon. Zdá se mi,
že po sérii prohraných zápasů se mužstvo
začíná herně zvedat, stejně tak roste i sebevědomí hráčů. Věděli jsme o zbraních
domácího týmu, přesilovky byly jednou
z nich. Nedokázali jsme je ubránit a nakonec tato herní situace rozhodla o konečném výsledku.“
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RYCHLÝ
VEÿERNÍK
Slavia získala Krsteva
Praha (jim) - Po dlouhých patnácti letech se do kádru pražské Slavie
vrátil Angel Krstev. Čtyřiatřicetiletý
obránce s reprezentačními zkušenostmi patří v letošní sezóně mezi nejlepší
nahrávače první ligy, za sedmadvacet
zápasů v dresu Litoměřic stihl vedle
dvou branek hned třináct brankových
nahrávek. Právě v dresu „sešívaných“
debutoval stokilový bek v české extralize, kde dále nastupoval za Liberec,
Vítkovice, Kometu Brno, Spartu Praha. Mimo to si vyzkoušel rovněž ruskou KHL a švédskou Elitserien. Nyní
přichází na hostování do konce sezóny
a stává se tak náhradou za Petra Punčocháře, dvaatřicetiletý bek draftovaný
v minulosti Chicagem Blackhawks si
našel angažmá v Havířově.

Benátky posílil
Pletka s Habalem
Benátky nad Jizerou (jim) - Na
hostování do konce sezóny přichází
z Plzně do Benátek nad Jizerou útočník Václav Pletka. Vedení oddílu si od
něj slibuje zvýšení střelecké efektivity,
Středočeši totiž patří mezi týmy, které zatěžují konto soupeřů nejméně
góly. Debut v novém dresu si odbyl
již v pondělí na ledě pražské Slavie a
hned si připsal asistenci. Šestatřicetiletý forvard se zkušenostmi z NHL
v minulosti posbíral na tři čtvrtě tisíce startů v nejvyšší domácí mužské
soutěži. V dresu Plzně se před dvěma lety stal českým mistrem, jeho
jméno je rovněž spojeno s Třincem,
Libercem, Karlovými Vary, Českými
Budějovicemi či Slavií Praha. Letošní
sezónu začal na Kladně, ale po osmi
zápasech s bilancí jedné branky v
mužstvu skončil. A v polovině týdne se benáteckému vedení podařilo
zkvalitnit také defenzivu, na střídavé
starty z Karlových Varů přišel gólman
Vladislav Habal. Ten již letos nasbíral
také tři starty za Jihlavu a dva za Ústí
nad Labem.
BYLI JSME
TOHO
Koláø seUrozehrává

v Šumperku
Šumperk (jim) – Po zranění z konce října se zpět do zápasového rytmu
vrací zkušený útočník Jan Kolář. A
právě s cílem, aby se dostatečně rozehrál, poslaly extraligové Pardubice
svého čtyřiatřicetiletého forvarda na
hostování do prvoligového Šumperka. Trojnásobný český šampion právě
v dresu Východočechů se do druhé
nejvyšší domácí soutěže vrací po
osmi letech, tehdy krátce nastupoval
za Hradec Králové. Na svém kontě
má téměř šest set padesát extraligových startů a dvě sezóny to zkoušel i v
ruském Nižněkamsku, čtrnáct utkání
odehrál v reprezentačním „áčku“ a
dalších osm přidal za „dvacítku“.

Škoda se vrací
na Slovensko
České Budějovice (jim) – Znovu po dvou letech se rozhodl vydat
směrem na východ dvaatřicetiletý
útočník Vladimír Škoda. Dosavadní
hráč Českých Budějovic odchází do
konce aktuální sezóny do slovenské
Žiliny a vydává se tak do dobře známého působiště. Na úpatí Malé Fatry
v minulosti strávil již tři ročníky, během nichž nasázel takřka šedesát branek. Mimo to rodák z jižních Čech
hrál také za Písek, Třebíč, Jindřichův
Hradec, Vsetín, Znojmo, Havířov,
Vítkovice, Hradec Králové, slovenský
Martin a kazašské Almaty. V sezóně
2006/2007 odehrál sedm utkání také
za Jestřáby a v tomto krátkém angažmá stihl dvě branky, jednu asistenci a
osm trestných minut.

JSME JEDNA

RODINA
Doporuê, sdílej
a dej like na

www.facebook.com/vecernikpv
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navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz
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JESTŘÁBY DOPLNIL KARLOVARSKÝ ZADRAŽIL, si ProstĚjované POCHVALUJÍ
à
à

JESTŘÁB PODLE
a n eb
ptali jsme se v ulicích

VEČERNÍKU

LHK Jestrábi PROSTEJOV

Z posledního trojzápasu uzrály čtyři body, nyní jsou na

MATOUŠ VENKRBEC
RBEC

PROSTĚJOV Třetí vložené pondělí za poslední čtyři týdny musejí
dnes večer skousnout prostějovští hokejisté. Soubojem s Třebíčí
zahájí Jestřábi čtvrtou desítku prvoligových startů a současně se
pokusí vrátit na pozice zaručující účast v alespoň předkole play
off. V tom uplynulém sedmidenním období totiž dokázal výběr
Kamila Přecechtěla zdolat Slavii a bodovat v Kadani, čímž se aktuálně desátému Havířovu přiblížil na jeden bod. Právě z něj se
uprostřed týdne vrátil Václav Meidl a vůbec poprvé v jestřábím
dresu se v Prostějově představí Matěj Zadražil. Naopak příchody
dalších vytipovaných hráčů se zatím nepodařilo zrealizovat.

Šestadvacetiletý útočník předvádí
ádí dlouhodobě
kvalitní výkony a je pravidelně velkou hrozbou
upráce s druhou
pro soupeřovu defenzivu, spolupráce
ofenzivní věží v prostějovském kádru a neméně
zkušeným
m mu ale ještě
ANO Michalem Dragounem
více prospěla. Svědčí o tom i statistické
atistickéé
ukazatele za uplynulý týden, proti Motoru jedna branka, proti Slavii asistenstence u všech tří branek a proti Kadani
dani
opět jedna trefa. Dohromady bilance
nce
2+3 a navrch k tomu pět kladných
ých
bodů za účast na ledě při vstřelených
ých
brankách. Během jednoho týdne tak
193 centimetrů vysoký forvard téměř
éměř
zdvojnásobil svou bodovou bilanci
nci za
celouIVETA
dosavadní
část sezóny a posunul
sunul
VIĠAROVÁ
se již na páté
místo
oddílové
produktiduktiBUKOVÁ
vity, hned za trio útočníků Dragoun,
un, Novák, Moskal a obránce Drtinu.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb pohledem
Pavla Mojžíše
„Čtyři body z uplynulého týdne
jsou super,
ale určitě jichANO
mohlo
CELKEM
být o jeden dva více. Zápas v
Budějovicích byl z naší strany víc
než dobrý a myslím si, že bod bychom si zasloužili. Ale bohužel
jsme udělali chyby, které nás stály
lepší výsledek. To zápas se Slavií byl
velice vydařený, vyšel nám podle
představ a zaslouženě jsme získali
tři body. Ukázalo se, že musíme plnit, co si řekneme, a je také potřeba
trocha štěstí. Poté jsme ještě cesANETA
PROCHÁZKOVÁ
tovali
do Kadaně,
kde to bylo vyrovnané PROSTħJOV
střetnutí. Velká škoda, že
jsme dostali druhý vyrovnávací
gól pár minut před koncem. Pevně
věřím, že jde naše forma opět nahoru a potvrdíme to i v dalších
zápasech. Máme před sebou další
důležité bitvy, proti Třebíči, Mostu
i Jihlavy půjde o hodně. Hlavně
musíme dělat méně chyb, projeví
se to pak i na počtu obdržených
branek.“
PAVEL MOJŽÍŠ
obránce
LHK Jestřábi Prostějov

o DV÷

Koruny

LEVN÷JI
volejte
582 333 433

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ

Potřetí v sezóně nastoupili Jestřábi proti pražské Slavii a také
tentokrát dokázali prostějovští
hokejisté bodovat. Navíc stejně
jako v závěru září na pražském

7

ledě dokázali zvítězit. A když
se k tomu připočte i jeden bod
z úvodního setkání na Hané,
vychází z toho slušivá bilance
sedmi bodů z duelů proti nedávnému extraligistovi i domácímu šampionovi.

Při pondělním mači proti Českým Budějovicím zůstali Jestřábi na jihu Čech bez
bodu, o dva dny později naopak poslali
domů s prázdnou hráče Slavie. A při sobotním představení na ledě Kadaně se
zrodil třetí možný výsledek po šedesáti

minutách – remíza. Dodatečné nájezdy
posléze přiřkly bonusový bod Severočechům. „Jsme spokojeni, máme o pět bodů
více, než za stejné období v první polovině
sezóny, takže pokrok tu je. Se Slavií jsme to
zvládli výborně a při troše štěstí jsme mohli
získat tři body rovněž proti Kadani. Bylo
to nesmírně těžké a vyrovnané utkání,“ bilancoval na konci uplynulého týdne hlavní
trenér Jestřábů Kamil Přecechtěl.
Radost mohl mít i z toho, jak rychle se
v mužstvu aklimatizoval nedávný navrátilec Jiří Cetkovský. Proti Kladnu zaznamenal přihrávku a poté skóroval proti

Motoru, se Slavií měl dokonce bilanci
2+1 a také s Kadaní přihrával na branku.
Ve čtyřech z pěti střetnutí tak bodoval
a získal dohromady šest kanadských
bodů. „Je to jednoznačně obrovská
posila. ‚Ceca‘ má obrovské zkušenosti a chová se jako řadový hráč, takže
kluci v něm vidí svůj příklad a berou si
z něj to, co je pro nás pozitivní. Neuhne
žádné střele, jde do každého souboje.
Dneska to dokázal třikrát, s jejich největším hráčem třikrát praštil jak s otepí
slámy, to je to, co mužstvo potřebovalo.
To hráče zvedá i psychicky, že někoho
přetlačíme,“ připomněl zkušený trenér bezprostředně po mači proti Slavii.
A spokojen byl celkem i proti Kadani. Sice
se opakoval scénář jako doma proti Ústí,
kdy soupeř v závěru srovnal a následně
dokonal obrat, tím ale podobnost končí.
„Domácí byli silní, dostávali nás pod tlak
a tvořili si řadu šancí. V závěru navíc měli
tři přesilovky. Celkem jsme se dopustili tří
zcela zbytečných trestů, zbylých pět je na
jeden zápas celkem normální. Stálo nás to
ale hodně sil,“ vrátil se Přecechtěl k pomě-

ru vyloučených 3:8. Trochu víc ho znepokojují nájezdy, již popáté v tomto ročníku
v nich prostějovští hráči neuspěli. „Těžko
se to vysvětluje, soupeř dal prostě vždy
o gól víc. Také máme šikovné útočníky, je
to ale i trošku o štěstí a klidu. Dvakrát týdně je trénujeme a už se podařilo hráčům
porazit brankáře, do utkání jsme to ale
ještě nepřenesli,“ krčil lodivod rameny.
Hlavní starosti mu nyní dělá množství
zranění, která vyplývají i z nahuštěného
programu.
Za necelé čtyři týdny totiž na hokejisty Prostějova čekalo celkem jedenáct střetnutí, dalších pět jich přijde
v nejbližších dvanácti dnech. „Zranění přibývají, naštěstí někteří se vracejí
zpět do hry. Není ale žádný čas na
regeneraci. Z Kadaně jsme přijeli ve
tři ráno, sehrajeme zápas s Třebíči
a hned jedeme do Mostu, odkud se
opět vrátíme až ve tři. Nevím, proč
se tolik spěchá, vždyť extraliga ještě
neměla v tomto ročníku ani jednou
tři zápasy za týden,“ nerozumí Přecechtěl současnému systému.

„Zrodilo se to z hodiny na hodinu,“
popsal svůj návrat Jiří Cetkovský

PROSTĚJOV Bez velkého přehánění
přímo snový návrat na dobře známý
stadion prožil ve středu večer Jiří Cetkovský (na snímku). Dvaatřicetiletý
prostějovský útočník se uprostřed minulého týdne představil fanouškům
opět v jestřábím dresu a svůj návrat po
jedenácti letech navíc ozdobil dvěma
brankami a jednou asistencí. Výrazně
se tak podílel na zdolání pražského
celku a po utkání ochotně odpovídal
Zřejmě již v tomto týdnu by na sebe celému štábu novinářů, kteří si jeho obmohl znovu navléci jestřábí dres novenou premiéru nenechali ujít.
prostějovský útočník Václav Meidl.
Jiří MOŽNÝ
Obrovitému forvardovi vypršelo
přibližně měsíc a půl dlouhé ha- •• Máte za sebou vítězný duel proti
vířovské hostování již v polovině Slavii. Předpokládám, že jej lze hodminulého týdne a následně se vrátil notit velice pozitivně...
zpět na Hanou, ze hry ho ale vyřa- „To ano. My jakožto tým jsme odehráli
dilo zranění. Při posledním utkání docela povedené utkání. Dělali jsme to,
v dresu „Azetu“ si totiž zlomil nos co nám řekl kouč, a jak je vidět, tak nám
a po tomto bolestivém úrazu mu- to přineslo nějaké ovoce.“
sel odpočívat. Nyní už by se měl •• Vy osobně jste k triumfu přispěl
vrátit zpět na led a podobně růžově
to vypadá i v případě Kuby Čuříka
a Dominika Volka. Ani tak se ovšem
marodka prvního mužstva nevyprázdní zcela, poslední zápas na ledě
Kadaně totiž nedohrál Lukáš Luňák.
A právě on je na tom v tuto chvíli nejhůře a nad jeho startem proti Třebíči
visí v tuto chvíli otazník.

ZJISTILI
JSME ...

dvěma góly i asistencí. Pomohly vám
k tomu i fyzické parametry?
„Řekli jsme si, že to budeme házet k jejich gólmanovi, hrát agresivně a dvakrát
se nám to povedlo.“ (úsměv)
•• Znovu po letech jste nastoupil
doma v dresu Prostějova, byl to pro
vás speciální zápas?
„Před utkáním jsem byl lehce nervózní,
ale po prvním střídání jsme si vytvořili
dvě tři příležitosti a opadlo to ze mě.“
•• Byl pro vás větší motivací i soupeř,
když jste hostili Slavii?
„Jasně. Je to extraligový tým, který bohužel v loňské sezóně vypadl. Ale na
druhou stranu je to mančaft jako každý
jiný a ke každému utkání musíme přistupovat tak jako dnes.“
•• V této sezóně jste se zatím podle čísel hodně trápil. Co způsobilo takovou
změnu oproti Trutnovu?
„Bylo to ještě o soutěž níž, do druhé ligy
jsem přišel jako extraligový hráč a soupeři

si mě víc hlídali. Byli u mě neustále jeden
až dva hráči, navíc týmu jako celku se moc
nedařilo. Takže tomuto bych to přičítal.“
•• V první lize tedy pociťujete více
volnosti?
„Ano. Mám více možností, s klukama si
to můžu hodit a mám na to klid.“
•• V útoku nastupujete s další „věží“
Matoušem Venkrbcem. Jak si vyhovujete?
„Sedli jsme si. My vyznáváme podobný
styl, takže si dokážeme vypomoct. Vyhovíme si a všechno je o domluvě. Jsme
přece jen už kvalitnější hráči, a když si
řekneme, že to tak budeme hrát, tak to tak
hrajeme.“

“

LHK PV
HC SLA

pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

TEMPO JAKO V NHL
porci z celkově dvaapadesátidílného
koláče.
Základní část tak v Prostějově skončí
už v polovině února, zatímco v extralize až o téměř měsíc později - na
počátku března. To je rychlost, jíž se
mohou chlubit právě za dalekým Atlantikem. Tam je zvykem hrát prakticky obden a za necelé dva měsíce
mají jednotlivé celky na kontě od pětadvaceti do osmadvaceti mačů.
Hráčům tak vysílá hokejový svaz jasný
signál. Jestli se chcete prosadit v NHL,
tak musíte mít nejen dostatečné dovednosti, abyste vynikali v české extralize,
navíc musíte mít i dostatečnou fyzickou i psychickou odolnost, které vás
naučí právě angažmá v první lize.
Možná si to sami neuvědomujeme,
ale máme tedy velké štěstí, že tady
můžeme na vlastní oči sledovat právě
líté prvoligové bitvy. A tento týden si
můžeme užít další dvě. Jednu v pondělí a druhou v divácky atraktivnější
sobotu.

3:2

PROSTĚJOV Potřetí v sezóně nastoupili hokejisté Prostějova proti
pražské Slavii a potřetí se jim podařilo bodovat. Podruhé v řadě navíc dokázali ve vzájemných bitvách zvítězit
a dokázali si, že jsou schopni rovnat
se i s největšími favority celé soutěže.
Nejvýraznější podíl na těchto třech
bodech měli gólman Luboš Horčička, jenž pochytal pětatřicet střel soupeře, a útočník Jiří Cetkovský, který
se při domácím comebacku podílel
na všech brankách svého týmu.
Hosté představili minulou středu na
Hané svou novou posilu Angela Krsteva, který se do Edenu vrátil po dlouhých
patnácti letech. To v domácí sestavě se
neobjevil útočník Václav Meidl, jemuž
vypršelo hostování v Havířově. A chyběl
i Aleš Staněk, jenž se vrátil právě do tohoto slezského klubu.
Jestřábům se podařilo na tento souboj
devětadvacátého prvoligového kola
správně namotivovat a v úvodních dvou
třetinách měli výraznou střeleckou
převahu. První část vyhráli na pokusy
10:7, tu druhou dokonce ještě výrazněji
16:11. A za tuto aktivitu se dočkali také
odměny.
Hrálo se poměrně čistě a hraniční zákroky rozhodčí pouštěl, takže za celé utkání
rozdal netradičně nízký počet pouhých

„chybku“ ale má - osvětlení!

Kluzišt÷ na nám÷stí si už vyzkoušely stovky spokojených Prost÷jovanč. Posílena musela být bezpeénostní i „úklidová“ služba.

prvního dne spuštění provozu jsme na
kluzišti i v jeho okolí takzvaně vychytali
všechny ´mouchy´. Některé byly menší, jiné trošku závažnější. Museli jsme
například okamžitě ke kluzišti přidat
druhou budku se suchou toaletou, stejně tak další odpadkové koše a zároveň

zajistit častější odvoz odpadků,“ konstatovala Hemerková.
Na základě obrovského náporu bruslařů muselo vedení magistrátu provést
i personální změny. „Dohodli jsme se
s hlídací službou, že navýší počet svých
pracovníků, stejně jako dělníků, kte-

ÚSTY TRENÉRč
Pavel HYNEK
– HC Slavia Praha:
„Těžko se mi hledají slova. Přijeli jsme
sem bodovat, ale prohráli jsme. V první třetině jsme jeli třikrát dva na jednoho, s těmito přesilovými situacemi
jsme ale špatně naložili a v závěru jsme
po buly u nás inkasovali. Ve druhé třetině jsme se rychle vrátili do zápasu,
ale po
žákovské chybě
jsme si nechali
NALISTUJTE
STRANU
15
ujet ‚Dragiho‘. Z našeho pohledu byla
nejlepší třetí třetina, dokázali jsme si
vypracovat nějaké šance, ale Horčička
předvedl několik výborných zákroků.
Zaráží mě, že Prostějov není s takto
výborným mužstvem v horní polovině tabulky.“

MÁME NÁVOD JAK UŠETąIT VÍCE JAK 100 KORUN, MÍT OBLÍBENÉ
NOVINY AŽ DO DOMU, ZÍSKAT DÁREK A JEŠT÷ VYHRÁT...

pozice, Horčička byl ale na svém místě
a navíc se občas podařilo vyhodit puk
ze třetiny. A to tak šikovně, že z toho nebylo zakázané uvolnění. Až v samotném
závěru to nevyšlo a šestadvacet sekund
před koncem Mikulík zchladil nadšení
v hledišti – 3:2. Slávistický realizační tým
si navíc okamžitě vzal oddechový čas a
vymyslel závěrečnou zteč.
Jestřábům se dařilo držet puk v rohu a
teprve tři čtyři sekundy před koncem
přišla Krstevova rána od modré, do níž
ale lehali hned dva protihráči. Puk skončil mimo, a mohlo se začít houfně slavit.
Fanoušci zasypali led konfetami a užili si
i závěrečnou děkovačku.
(jim)

obdarovali děti z domova

je také hodně důležitá. Mohu poodkrýt,
že do konce roku chystáme ještě další
podobné akce,“ poodhalil Vykoukal.
V plánu je tak například předání plyšáků pro dětské oddělení nemocnice v Prostějově a s podporou města
předvánoční bruslení s Jestřáby i jeden otevřený trénink pro fanoušky.
„Doufám, že se nám podaří vše zrealizovat a ještě jednou velký dík všem
fanouškům, městu, konkrétně panu
Pospíšilovi a panu náměstku Smetanovi. Doufám, že i nadále se těchto
akcí budou účastnit a podporovat
Jestřáby,“ věří Vykoukal.
(jim)

2x foto: Michal Kadlec

ří se starají o údržbu ledové plochy.
Také bylo zapotřebí udělat změny
v systému půjčování bruslí, zájem
o ně je obrovský. Těší mě, že vše běží jak
má, bez jakýchkoliv obtíží či dokonce
problémů s výtržníky a vandaly,“ dodala spokojeně náměstkyně.
(mik)

Spoustu dárkč a také radost a úsm÷vy dopravili k d÷tem prost÷jovští Jestąábi.
Foto: www.lhkjestrabi.cz

BALÓNKY S PìÁNÍMI

VZLÉTLY
K
NEBI
ÚSTY

PROSTĚJOV Okrašlovací spolek
města Prostějova ve spolupráci
s Mateřským centrem Cipísek uspořádal v pátek odpoledne tradiční
předvánoční akci. Děti za asistence
rodičů vypustily k nebi stovky bap
lónků s vánočními přáními.

V kabině vládla špatná nálada,
přeci jen nějaká utkání se prohrála.
Ale v sezóně je člověk jednou nahoře,
a jindy zase může dřít jak chce...

šesti trestných minut. Dvě na domácí, čtyři na hostující straně. Ani jedna
početní výhoda navíc ke změně stavu
nevedla, takže se rozhodlo při rovnovážném poměru sil.
Kamil PØECECHTÌL
Drtivou většinu úvodní části kralovali
–
LHK
Jestøábi Prostìjov:
oba gólmani. Jak Horčička na domácí
„Utkání
mohu
hodnotit jen pozitivně.
straně, tak Saša Hylák v hostujícím brankovišti svým umem i s trochou štěstí ře- Předvedli jsme velice kvalitní výkon.
Disciplinovaný, zodpovědný a podpošili všechny možnosti, až to dvě minuty
řili jsme ho konečně i více než dvěma
a devatenáct sekund před pauzou přišlo. góly. Myslím si, že jsme zaslouženě vyMatouš Venkrbec adresoval přihrávku hráli. Velice dobře jsme dodržovali takod zadního mantinelu a Jiří Cetkovský tické věci i motivace porazit Slavii byla
bylUŠETØI,
i díky svým fyzickým
parametrům
obrovská. Herně
nám to vTISÍC
minulých
ZÍSKEJ
A VYHRAJ
DESET
na správném místě - 1:0.
zápasech moc nešlo, ale už jsme k tomu
Ve druhé části zajímavých momentů ješ- přidali i pár pěkných akcí a dohraných
tě přibylo, hrálo se hodně nahoru dolů a hitů, což zápas zlomilo. Jde i o vnitřní
více než dvě tisícovky fanoušků nemu- motivaci hráčů porazit Slavii, Kladno,
sely litovat, že se rozhodly druhý pro- Budějovice a dokázat si, že jsme dobří
sincový večer trávit na zimním stadionu. hokejisté. Ta byla obrovská. Tentokrát
Zvláště když v polovině třiatřicáté minu- bychom hráli dobře s každým.“
ty se dvě věže Venkrbec s Cetkovským konec jim pomohl i chybující soupeř.
prosadili před bránou a podruhé dostali Po jeho zaváhání ve středním pásmu jel
puk za dvojnásobného slovenského a totiž Dragoun sám na gólmana. Zvolil
jednou i českého mistra - 2:0.
střelu a uspěl, gólman nestihl nijak zaOdpověď z hostující strany ovšem byla reagovat - 3:1. Zdálo se, že i tentokrát
doslova blesková. Po rozehře ve středo- bude slávistická reakce velice rychlá,
vém kruhu přišlo nahození za bránu, když se jim podařilo dostat puk do brátam nepřesná rozehra Jestřábů. Při prv- ny, jenže až po odpískání, kdy putoval
ním zakončení ještě při domácích stála na trestnou lavici nedovoleně bránící
velká porce štěstí, při druhém už ale Bahenský.
nikoli a pouhých dvacet devět sekund V závěrečné dvacetiminutovce se již
od prostějovského zvýšení to opět Jestřábi soustředili zejména na hlídání
bylo pouze o gól - 2:1. S prostějovským náskoku, to se jim dařilo výborně. Dvě
mužstvem ale ani tento psychický ná- a půl minuty před koncem to hosté zkuročný okamžik neotřásl. Dostávali se sili bez brankáře a dařilo se jim převahu
do dalších nebezpečných pozic a na- jednoho hráče přetavit v tlak a zajímavé

29

JESTŘÁBI
a MIKULÁŠ
à à

PROSTĚJOV Dětský domov
v Lidické ulici navštívili ve čtvrtek
vzácní
6./46
b.hosté. Za tamějšími dětmi
totiž zavítali zástupci Jestřábů v čele
se sportovním manažerem Jiřím
Vykoukalem. Jednalo se o pokračování středeční mikulášské nadílky,
která se za spoluúčasti fanoušků
i prostějovské radnice uskutečnila
mezi první a druhou třetinou duelu
se Slavií přímo na zimním stadionu.
„Chtěl bych poděkovat všem fanouškům a městu, že se s klubem účastní
těchto charitativních akcí. Výsledky na
ledě jsou jedna věc, ale pomoc druhým

dotaz Večerníku Ivana Hemerková. Jak
ale vzápětí dodala, spokojenost obyvatel Prostějova s novým kluzištěm přímo
v centru je obrovská. „Registrujeme
velmi příznivé ohlasy, což nás samozřejmě těší. Jde o první sezónu, takže
•• Jak se vlastně zrodil váš přesun z vý- jsme byli mírně nervózní. Hned od
chodních Čech na Hanou?
„Dá se říct z hodiny na hodinu. Zavolali
mi, jestli bych tu chtěl hrát, řekl jsem jim,
že ano. Pak mi sdělili, v kolik hodin tu mám
být, tak jsem se dostavil.“ (úsměv)
•• Je složité zabydlet se v prostějovském
týmu po tolika prohrách?
„V kabině vládla špatná nálada, přeci jen
nějaká utkání se prohrála. Ale v sezóně je
člověk jednou nahoře, dá gól ze všeho a
vyhraje utkání, a jindy zase, i když se snaží, maká, dře, tak se to vítězství nedostaví.
Nějakým způsobem jsem nastoupil, trenéři po mně chtěli určité věci, snad jsem to
splnil a určitým způsobem jim to oplácím.“

TìÍBODOVÝ CETKOVSKÝ ìÍDIL KNOCKOUT SLAVIE

elektronická tužka

Podle hierarchie českých soutěží se v
Prostějově hraje druhá nejvyšší liga a
nad ní se nachází ještě jedna o taktéž
čtrnácti účastnících. Při pohledu na
kalendář a rozpis jednotlivých kol se
ale zdá, že je tomu přesně naopak. A
současné kadenci jednotlivých zápasů asi nejvíce odpovídá srovnání se
slavnou zámořskou NHL.
Kanadsko-americká profesionální
hokejová liga o sobě s hrdostí tvrdí,
že je nejlepší na světě a že se tam potkávají ti nejkvalitnější hráči naší planety. Nelze pochybovat o tom, že je to
pravda, což dokládá její sledovanost,
finanční zajištění a také předváděná
hra.
V jednom aspektu má ale zdatného
soupeře v srdci Evropy. A to dokonce pouze ve spíše poloprofesionální
WSM Lize. Zatímco česká extraliga
zvládla od poloviny září pouze pětadvacet kol, o patro níž už mají za sebou rovnou třicítku střetnutí a v tomto týdnu ukrojí další třízápasovou
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BYLI JSME
U TOHO

Původní reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC

„Národ“ patřil v sobotu maminkám:

Nabízely se ozdoby i ženská krása
PROSTĚJOV Šikovné ruce. Okrašlovací spolek města Prostějova pokračoval ve své bohulibé činnosti i o druhém
adventním víkendu. Sobotní dopoledne bylo vyhrazeno již třetímu ročníku jarmarku Maminky maminkám.
„Chceme lidem připomenout, že mateřství neznamená být zavřená doma,“
připomněla Milada Sokolová, předsedkyně pořádajícího Okrašlovacího spolku. Organizace se dále chopila Martina
Šponarová a Marky anglický bazárek.
Prostory Národního domu se už poněPůvodní reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
kolikáté proměnily v jedno velké tržiště.
Nabídka byla více než pestrá, prim ale
hrály vánoční ozdoby domácí výroby. „Připraveno bylo pětatřicet stolků a všechny
jsou plně obsazeny. S postupem času rostla
návštěvnost a některé stánky jsou dokonce
vyprodané,“ informovala Večerník hodinu
před polednem Markéta Valentová, provozovatelka Marky anglického bazárku, která
jako maminka tradici jarmarku založila.

„Jsem ráda, že se opět sešla spousta rodičů
i s těmi nejmenšími dětmi, které vypustily
na balóncích svá vánoční přání Ježíškovi,“
svěřila se Večerníku pořadatelka Milada
Sokolová krátce poté, co pětistovka fialových balónků vzlétla na Pernštýnském
náměstí k nebi. „Vloni jich bylo sedm set,
což se nakonec ukázalo víc, než bylo nutné.
Letos jsem jich tedy objednala pouze pět
stovek a doufala, že to bude stačit. Bohužel nestačilo! Zájem dětí byl letos tak obrovský, že by možná ani ten loňský počet
balónků nestačil. Je to velká škoda, za rok
jich objednám zase víc. A doufám, že příště
se nám podaří přilákat i hlavního patrona
této celostátní akce, pana Václava Vydru,“
vyslovila přání předsedkyně Okrašlovaova.
cího spolku města Prostějova.
O hudební kulisu přii
letošní akci se staral
semifinalista Česko-Slovenské Superstar
z roku 2011 Tomáš
Jurenka ze Seloutek. „Já
kdo
bych něco zazpíval, ale nikdo
to po mně nechtěl,“ zasmál se Juren-

Milada Sokolová a Tomáš Jurenka se starali o zdárný prčb÷h páteéního vypoušt÷ní
balónkč na Pernštýnském nám÷stí.
2x foto: Michal Kadlec

„Pìtistovka
letos
nestaèila,“ m
r
Miladu Soko zí
lovou

Zájem o originální vánoéní ozdoby pąedéil oéekávání.

„Děláme vše hlavně proto, že se okolo
nás vyskytuje spousta šikovných lidí, kteří
umí vyrobit krásné věci. Řekli jsme si, že
by byla škoda, aby se o jejich šikovnosti
nevědělo, a tak jsme jim poskytli možnost
se ukázat.“
O tom, že se myšlenka setkala s úspěchem, svědčil takřka nepřetržitý
proud mezi prodejními stolky korzujících lidí. „Rozhodli jsme se jarmark
přesunout do Národního domu, protože nám zde vycházejí vstříc. Sice
jsme zde v menších prostorách, ale

Foto: Zden÷k Vysloužil

o to útulnějších,“ usmívala se Milada
Sokolová. „Je tu spousta krásných
a zajímavých věcí, rozhodně je z čeho
vybírat,“ pronesla paní Hana, jedna
z vybírajících maminek.
Činorodost organizátorek tak byla odměněna tou nejlepší možnou formou
- zájem předčil očekávání! Další akcí,
kterou osvědčená parta plánuje, je velikonoční jarmark.
Sobotní jarmark Maminky maminkám se konal pod záštitou Zdravého
města Prostějova.

ÚSTY

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

ka. Mnohem důležitější ale bylo, že v pátek odpoledne byly vidět v centru města
stovky rodičů s dětmi a ze všech čišela
slavnostní nálada a spokojenost.
Splní se každému přání, které poslal
k nebi?

Pondělí 7. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

servis pro ženy

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ ÈAS
původní zpravodajství z Prostějova pro Večerník Aneta KŘÍŽOVÁ

Milé čtenářky a milí čtenáři,
srdečně vás všechny opět vítám u našeho tradičního přídavku nejen pro něžné pohlaví..
Doufám, že si při následujícím čtení odpočinete a naberete síly do krásného adventního období. Hezky se tedy
usaďte, přibližte si znovu sklenku vody a třeba i něco dobrého, načež se pojďme společně podívat, co jsme si pro
vás tentokrát připravili. Nejprve si společně zacvičíme, poté vám představíme další vítězku našeho exkluzivního
klání PROMĚNY IMAGE, dále si povíme něco zajímavého o sóji, a protože Vánoce jsou za dveřmi, podíváme se na
to, jaké mají vánoční stromky energii. Samozřejmě nechybí ani výborný recept.
Příjemné a ničím nerušené čtení vám za celý kolektiv přeje Aneta Křížová

Motto na tento týden:

„

“

Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životadárnou mízou jeho bytí.

Móhandás Karamčand Gándhí

15120411263

Odhalujeme naši OSMOU vítězku PROMĚNY IMAGE
Již více jak půl roku úspěšně běží náš exkluzivní projekt s názvem PROMĚNY
IMAGE. Jako jediné místní periodikum
vám ZCELA ZDARMA nabízíme proměny vašeho vzhledu od nového účesu,
přes vizáž až po oblečení. Nádavkem
můžete dostat i radu ve všech odvětvích.
Chceme vám totiž pomoci vypadat tak,
jak si představujete. Nadále nám tak
můžete zasílat vaše aktuální fotografie s informacemi o vás. Nyní už je tady
ale prosincové finále! Z mnoha desítek
přihlášených jsme do finálového kola
předvánočního klání Večernice vybrali
opět pětici z vás, z nichž ale mohla šanci
dostat jen jedna uchazečka. A abychom
dali prostor ženám všech věkových kategorií, padla volba tentokrát na pětadvacetiletou Lenku Müllerovou...
„Jsem nadšená, že mě Večerník vybral do
PROMĚNY IMAGE. Chtěla jsem zkusit
něco nového s pomocí profesionálů. Těším
se na změnu účesu, líčení a oblékání. Už se
nemůžu dočkat, co se mnou celý tým provede. Po zhlédnutých proměnách ve Večerníku jsem přesvědčena, že budu určitě
spokojená,“ neskrývala svoji radost Lenka
Müllerová.
Prozraďme, že Lence Müllerové je 25 let,
bydlí v Prostějově a pracuje jako dispečerka v logistickém skladu v Olomouci.
Svůj volný čas tráví s přítelem, rodinou

R ecept pro vás
Ingredience
2
¾
½
1
2
1

nalámaných piškotů
moučkového cukru
kakaového slazeného
kondenzovaného mléka
kostka másla
lžíce kakaa na pečení
lžíce rumu

a s přáteli. Ráda chodí do kina, poslouchá hudbu, hraje bowling a místy se věnuje rekreačním sportům.
Prosincovou vítězku čekal jako už tradičně
profesionální tým a s ním vánoční PROMĚNA IMAGE. „Opět byla po několik hodin
hýčkána a obletována našimi odborníky.
V boutique Magnolia přišlo na řadu vše
kolem oblékání a změna šatníku, následně
se slečny ujaly vlasové stylistky a vizážistka
ze salónu Evitas. Závěrem spadla do spárů
našeho fotografa, před kterým Lenka zapózovala. Opět se tedy můžete těšit na řadu
krásných fotografií včetně videareportáže,“
prozradila patronka PROMĚNY IMAGE
a redaktorka Servisu pro ženy Aneta Křížová.
Již v příštím vydání uvidíte, jak čtenářka vypadala těsně před proměnou a po
ní. Jste zvědaví, jak bude vypadat osmá
proměna naší čtenářky? A splní to její
očekávání? Kupte si příští číslo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

Chcete se také zúčastnit změny IMAGE? Na nic nečekejte a již teď
nám pošlete vaši aktuální fotografii (tvář a postava) na email:
vecernik@pv.cz. Do předmětu emailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“.
Nebo můžete přijít osobně do naší redakce. Napište nám také váš
věk, velikost oblečení a důvod, proč se do projektu PROMĚNY
hlásíte a proč bychom měli vybrat právě vás, také odkud jste
a telefonický kontakt. Hlásit se můžete do 6. ledna 2016.
Těšíme se na spolupráci s vámi.

Kakaový
salámek

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 15

CVIČENÍ

PRO TĚLO I DUŠI - 14. DÍL

V tomto okénku se budeme již počtrnácté společně
věnovat různým harmonizačním, relaxačním, ale
i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním
cvičením. Dnes se opět zaměříme na oblast, kterou
máme všichni přetíženou, a to záda. Posílíme také
břicho, ruce a zpevníme vnitřní stabilizační systém.
Jak známo, nejlepší je prevence, avšak pokud již k nějakému problému dojde, je potřeba se problematické
partii pravidelně věnovat. Pojďme tedy na to...
Nejdříve si klekneme. (viz. foto).
Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále
směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.
Společně s výdechem pak v kleku
na kolenou pomalu předpažíme
a položíme ruce
na stupínek, či co
máte k dispozici. Přenesením váhy těla na paty se snažíme
protlačit ramena k zemi (viz. foto). Zhluboka dýcháme
a vnímáme, jak se uvolňuje oblast hrudníku a lopatek.
Hlavu nepředklánějte, musí být v jedné rovině se zády.
Ruce by pak neměly být výše než ramena. V této pozici
vydržíme minutu a pomalu se vracíme zpět do výchozí
pozice a volně dýcháme. Tento cvik je vhodné provádět
alespoň jednou denně, patnáctkrát za sebou. Kromě
zpevnění prsních, ramenních a zádových svalů dochází
také k uvolnění blokád v těchto partiích.
V tomto cviku
navážeme na
cvik z minulého vydání, nyní
bude již trochu
náročnější. Volně si tedy lehneme na bok (viz.
foto). Nyní se opět od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem do žeber, kde máme pocit,
že se otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

Nyní se s nádechem opřeme jednou rukou o zem
a zvedneme se do vzporu na jedné ruce bokem.
Jakmile držíme rovnováhu, opatrně zvedneme nohu
do unožení. Druhou ruku pak zvedneme do upažení
a podíváme se za ní a snažíme se udržet rovnováhu.
Takto vydržíme po dobu dvaceti vteřin. (viz. foto)
Tělo držíme po celou dobu v rovině, neprohýbáme se
v bedrech ani nezapadáme hrudníkem mezi ramena.
Následně se položíme na bok a vydechneme. Poté
cvik opakujeme znovu. Jakmile cvičení provedeme
třikrát za sebou na jednu stranu, cvičíme na druhou
stanu. Pokud vám tento náročnější cvik činní potíže,
zůstaňte u tohoto cviku z minulého vydání (bez unožení nohy). Dobu výdrže můžete při pravidelném
cvičení postupně prodlužovat. Tento cvik pracuje
s vnitřním stabilizačním systémem, posiluje záda, celý
trup i hýžďové svalstvo. Jestliže je ve vašich silách cvičit
jednou, je to lepší než nic.
Závěrem si za odměnu zatleskáme
a budu se na vás těšit zase příště.

Postup
e na kouskky nakráká
jjené změklé máslo společně se salkem
a cukrem do pěny. Poté vmícháme
kakao a rum. Přidáme na kousky naa
dětské piškoty a vše řádně
me na pevnou hmotu, kterou

rozddělělíme na dva dílíly. Každý
ždý z dílílů
vytvarujeme do podlouhlého válečku
a můžeme ještě obalit například ve
strouhaném kokosu nebo mletých
oříšcích. Dáme zabalené v potravinář-ř
ské fólii nejlépe přes noc ztuhnout.

Další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 11-12/2015 - Vánoční hrníčkové recepty, který je právě k dispozici na stáncích tisku.
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CYKLISTA FILIP
PRO
PROSTĚJOV
Platil za velký talent nejen prostějovské, ale i celé české
cykl
cyklistiky.
Nyní třiadvacetiletý Jakub Filip (na snímku) se v mládežnických
lete blýskl spoustou medailí, včetně těch zlatých, na mistrovství reletech
pub
publiky
kadetů i juniorů. Úspěšně zvládl přechod z juniorů mezi muže
a pr
prosadil se také do reprezentačního výběru pro mistrovství Evropy a
dok
dokonce
i mistrovství světa. V roce 2013 ale prodělal mononukleózu,
dlou měsíce nemohl závodit ani trénovat a výsledky se už nedostavdlouhé
R
ily. Rozhodl
se tak skončit a nově se přesouvá do pozice mládežnického
tren
trenéra
stáje SKC Tufo Prostějov...
Dalš cyklistické novinky najdete na straně 37, exkluzivní rozhovor
Další
s Jak
Jakubem Filipem připravuje Večerník do příštího čísla!
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Gymnasta Ponížil je šampion! TK AGROFERT za zlatem!
PRAHA, PROSTĚJOV Před týdnem v neděli 29. listopadu se v Praze uskutečnilo Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice mužských
složek. Do hlavního města se vydala také výprava TJ Prostějov a šestičlenné
sestavě se tam dařilo náramně. Daniel Ponížil získal zlato a na stupně vítězů
ho doprovodil celkově druhý Jindřich Šafran. Do elitní desítky pronikl ještě
mezi nejmladšími Martin Mlčoch.
Veškeré soutěžní dění zahájili v dopoledních hodinách sportovci v kategorii VS4.
Tedy závodníci do osmnácti let, kde oddíl z Hané nemá zatím žádné zastoupení, a
VS3, kterou tvoří děti do patnácti let. A právě v ní jednoznačně kralovali oba prostějovští borci.
Bezesporu fantastické druhé místo si vysoutěžil Jindra Šafran, předběhl ho pouze
jeho oddílový kolega Daniel Ponížil. Ten si tak odnesl už několikátý titul mistra republiky a s dobrým pocitem se tak vraceli i trenéři Karel Hemerka a Miloslav Musil.
Odpolední hodiny následně patřily mladším kategoriím VS1 a VS2. V kategorii
VS2 pro žáky do třinácti let obsadil Filip Petrásek dvanáctou příčku. A své zastoupení měla prostějovská gymnastika i v nejmladší kategorii VS1 pro benjamínky do
devíti let. Tam se z miniskupiny nejvíce dařilo Martinu Mlčochovi, který vybojoval
velmi hezké deváté místo. Pět pozic za ním skončil Adam Nosek a osmadvacátou
pozici pro sebe získal Jakub Mezulianik.
„Všechny tyto výkony jsou opravdu dobré, že v této kategorii závodilo hned pětaosmdesát závodníků. Kluci jsou teprve na začátku své gymnastické kariéry a je
potřeba, aby neusnuli na vavřínech. Gymnastika je velmi náročná, ale o to krásnější
sportovní disciplína,“ podotkl na adresu těch nejmenších prostějovský kouč Karel
Hemerka.

PROSTĚJOV Již tradiční tečkou za sportovním rokem se na Prostějovsku stává BONVER TENISOVÁ
EXTRALIGA. Letošní ročník se odehraje v termínu od 17. do 21. prosince a jeho největším favoritem na zisk
titulu je TK Agrofert Prostějov. Organizátoři počítají, že do bojů zasáhne až dvacítka hráčů první stovky žebříčku
ATP či WTA a také celý daviscupový i fedcupový tým České republiky. Poprvé se jej zúčastní pouze osmička týmů.
„Dosáhli jsme tím plánovaného snížení z desítky celků,“ potvrdil Tomáš Ostarek, jednatel pořádající společnosti
<<Dokončení na straně 43
Marin Sports a ředitel extraligy.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Výtečný vstup do nové sezony zažívají prostějovští korfbalisté. Tým
tvořený nadějným mládím i zkušenými pardály zvládl vítězně oba
domácí zápasy a před výjezdem do
Brna mu patří druhé místo za Českými Budějovicemi.
DEBAKL

Letní tělocvična se dovybavuje

Prodloužení a následné samostatné nájezdy Jestřábům nesvědčí.
V první čtvrtině sice dokázali v dovednostní soutěži zdolat Most i Ústí
nad Labem, po duelu v Kadani ale
platí, že dalších šest nastavení jim
bonusový bod nepřineslo.
ČÍSLO VEČERNÍKU

9

Hned tolik setů sehrály v uplynulém
týdnu prostějovské volejbalistky, které absolvovaly pohárový dvojzápas
se Šternberkem a extraligový duel
v Praze na Olympu. Vyhrály nejen
všechny duely, ale i těch devět setů.

Prostějovským triumfem skončila kategorie do patnácti let. Zlato bral Daniel Ponížil (uprostřed), Jindřich Šafran (vlevo) získal stříbro.
Foto: Pavel Ponížil

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

PROSTĚJOVNa základě poskytnutí finanční veřejné podpory Statutárního města Prostějova
Tenisovému klubu Prostějov došlo k technickému dovybavení posilovny v objektu„Letní tělocvična“ v ulici Za Kosteleckou, která je součástí Národního olympijského centra pro tenis a
volejbal, jednoho se šesti Olympijských center v České republice.
(red)

TEĎ SE UKÁŽE

MÁ SMYSL BOJOVAT

POHÁR ANO ČI NE?

Skutečný zápas pravdy čeká prostějovské volejbalistky. Ve středu vyzvou na svém hřišti Pomi
Casalmaggiore za situace, kdy v dosavadních třech
soubojích letošní Champions League nezískaly
bod ani set. A úplně se chce zvolat pověstné: Teď,
nebo nikdy!
Vzhledem k tomu, že vedle rovněž enormně silných Italek mají české mistryně v základní skupině
za soupeřky ještě nabušenější Eczacibasi Istanbul
a Chemik Police, je právě nadcházející duel tím
papírově nejhratelnějším, ve kterém lze teoreticky
uspět.
Zvítězit následně v Orientu, když proti tureckým klubům to Agelky v jedenácti vzájemných
střetnutích zatím nikdy nedokázaly ani doma?
Bláhová představa. A případný závěrečný triumf
nad Polkami by už nic zásadního neřešil, jen by
kosmeticky upravil dojem.
Tudíž je potřeba naplno zabrat nyní. Hrozí totiž,
že po minulé famózní sezóně zůstanou VK tentokrát jen oči pro pláč, fanoušci budou zklamaní
a veřejnost (minimálně ta nepřející část) dá nulovou bilanci v Lize mistryň 2015/16 hanácké partě
sežrat. Po červnovém losu tahle krutá realita hrozila, tak se jí holky pojďte vzepřít! Zázraky se sice
nedějí každý den, ale občas se nějaký přece jen
urodí.

Boj proti dopingu je společně s hrozbou teroristických útoků druhým tématem, které aktuálně
hýbe mezinárodním sportem a přitom se zdánlivě
vůbec netýká našeho regionu, jakoby zůstává daleko za jeho hranicemi.
Takový přístup může ještě umocnit skutečnost,
že za mnoho posledních let jediným dopingovým případem sportovce z Prostějovska byl ten
cyklistické bikrosařky Jany Horákové. Vzhledem k jejímu statusu národní reprezentantky i
olympioničky však měl tím větší mediální sledovanost i konečný dopad.
Pro Janu v podstatě znamenal předčasné uzavření
úspěšné kariéry, což jí samozřejmě výrazným
způsobem ovlivnilo celý další život. Proto bych
téma nedovoleného zvyšování výkonnosti vůbec
nepodceňoval a naopak rád na nutnost jeho
zlepšeného řešení upozornil.
Zvlášť když se v poslední době provalilo, že
v případě některých zemí je právě doping státem
řízená věc. Ať tedy zobou všichni bez omezení?
Tím by se popřel význam jednoho ze základních
pilířů čistého a rovného sportovního soupeření.
Spíš je nutné zkvalitnit metody boje s podvodníky
tak, aby jich aspoň většina byla chycena. Současné
dění napovídá, že se možná v tomto ohledu blýská
na lepší časy.

Vlastně odjakživa mají nejvýznamnější kolektivní
sporty vedle ligových soutěží i pohárové. Pominuli ty kontinentální, o jejichž významu i přínosu asi
není nutné diskutovat, jsou na scéně rovněž národní
poháry. A s nimi pravidelně vzniká nemilá potíž: mizerná sledovanost.
Třeba v případě volejbalistek VK AGEL Prostějov
jsem si všiml, že většinu jejich utkání v Českém
poháru za uplynulé roky provází citelně nižší divácké
návštěvy, což dokládá nezájem fanoušků o tyhle duely v porovnání s extraligovými. Ostatně třeba český
fotbal je právě takovým problémem dlouhodobě
vyhlášený.
Ani přístup samotných sportovců k pohárovým
bojům není vždycky zrovna příkladný, mnohdy
berou „tu druhou soutěž“ spíš na lehkou váhu. A
pokud ne jako třeba nedávno u basketbalistů ARIETE Prostějov v Olomouci, může naopak vzniknout
ut
jiná komplikace: dehonestující debakl nekonkurencceschopného soupeře. Vítězství skoro o sto bodů jee
sice působivé, ale bavilo někoho?
Možná tak není daleko doba, kdy se začne diskutoovat o tom, jestli vůbec národní poháry hrát. Ostatněě
český hokej nic podobného ve svém zápasovém
m
programu nemá a nezdá se, že by příznivcům takovéé
mače nějak zásadně chyběly. Uvidíme, jak dlouhoo
poháry v různých sportovních odvětvích ještě přežijí.í.

VÝROK VEČERNÍKU

„ZARÁŽÍ MĚ,
ŽE PROSTĚJOV
NENÍ V HORNÍ
POLOVINĚ....“
Trenér Slavie PAVEL HYNEK
měl po středeční porážce
od Jestřábů o kvalitě výběru
Kamila Přecechtěla jasno
KOMETA VEČERNÍKU

PETR KUMSTÁT

Kapitánské „céčko“ na hrudi prostějovskému odchovanci ve službách
Sparty Praha svědčilo, právě čtyřiatřicetiletý útočník totiž svou osmou
brankou sezony rozhodl nedělní
souboj
proti
p
Mladé Boleslavi
Bole
a zajistil posun
p
na čtvrté
č
místo.
místo
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Fotbal Extra - 3.díl

Během uplynulých týdnů a měsíců se podařilo o víkendech
iněkolikavloženýchstředáchtéměřbezkomplikacíodehrátvšechna
naplánovaná fotbalová střetnutí, vedle několika kontumací se jen
výjimečně odkládaly zápasy na konec zimní přestávky. Všichni fotbaloví činovníci i příznivci tohoto kolektivního sportu tak nyní mohou prožívat několikaměsíční pauzu, než se okresní, krajské i ještě
vyšší soutěže opět rozjedou. Tento čas tak mohou věnovat nejen
zaslouženému odpočinku, nýbrž také čtení PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Nastal totiž čas na podrobnější analýzu a rekapitulaci
toho, co se v závěru léta a v průběhu podzimu na trávnících od třetí
ligy dospělých a až po nejnižší okresní fotbalové soutěže událo. Po
úvodním ohlédnutí za vystoupeními mužů, žen i mládeže jsme tentokrát zabrousili do dvou různých soutěží. Na vložené čtyřstraně je
to 1.SK Prostějov a jeho cesta Moravskoslezskou fotbalovou ligou,
na tomto místě se poprvé dostává na krajský přebor. A to formou
tabulek, statistik i redakčního pohledu na celou tuto soutěž, formou tří rozhovorů a krátké exkurze do řeči čísel poodhalujeme
i putování Kralic na Hané. Příště v podobném duchu představíme
podzimní Určice a poté zabrousíme podrobněji i pod pokličku
dalších oddílů podstupujících krajské a okresní bitvy.
Texty a foto: Jiří Možný

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

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

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

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

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

Jeseník
Ústí
Velké Losiny
Šternberk
Dolany
Medlov
Kojetín
1. HFK „B“
Kralice na Hané
Želatovice
Chválkovice
Hněvotín
Určice
Mohelnice „B“
Litovel
Zábřeh

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

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

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

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

32:12
20:11
22:11
21:16
20:15
12:6
15:15
10:15
9:20
15:13
14:12
15:11
15:17
9:11
15:22
8:16

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

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

5
2
1
4
3

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

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

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

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

TABULKA VENKU:
23
18
17
17
17
16
12
12
12
11
11
10
10
10
10
9

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

Ústí
8 6 1 1 26:8
Jeseník
8 6 1 1 18:7
Šternberk
8 5 1 2 17:9
Medlov
9 5 1 3 20:18
Velké Losiny
8 4 2 2 16:6
1. HFK „B“
9 4 2 3 18:15
Kralice
9 3 2 4 9:15
Zábřeh
8 3 1 4 11:12
Želatovice
9 2 2 5 10:21
Hněvotín
10 1 4 5 13:18
Mohelnice „B“ 9 2 1 6 11:19
Chválkovice
9 2 1 6 13:25
Určice
8 2 0 6 12:19
Litovel
8 1 2 5 7:18
Dolany
8 0 4 4 9:14
Kojetín
8 1 1 6 13:28

19
19
16
16
14
14
11
10
8
7
7
7
6
5
4
4

jak šel kralický podzim...
1. kolo, neděle 9. srpna
2. kolo, sobota 15. srpna
3. kolo, sobota 22. srpna
rpna
4. kolo, sobota 29. srpna
pna
14. kolo, středa 2. září
áří
5. kolo, sobota 5. září
ří
6. kolo, sobota 12. září
áří
7. kolo, sobota 19. září
áří
15. kolo, středa 23. září
áří
8. kolo, sobota 26. září
áří
9. kolo, neděle 4. října
na
10. kolo, sobota 10. října
11. kolo, sobota 17. října
12. kolo, sobota 24. října
13. kolo, sobota 31. října
16. kolo, sobota 7. listopadu
17. kolo, sobota 14. listopadu

Kojetín – Kralice 2:2
Kralice – Velké Losiny 0:7
Št
Šternberk – Kralice 2:0
Kralice – Dolany 1:0
Zábřeh – Kralice 0:0
Jeseník – Kralice 4:1
Kralice – Ústí 0:2
Litovel – Kralice 2:4
Kralice – Určice 1:5
Kralice – Medlov 3:2
Že
Želatovice – Kralice 0:1
Kralice – 1.HFK Olomouc „B“ 0:2
Chválkovice – Kralice 3:0
Mohelnice „B“ – Kralice 2:0
Kralice – Hněvotín 1:0
Kralice – Kojetín 3:2
Velké Losiny – Kralice 0:1

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 15

JAK DOPADL FOTBALOVÝ PODZIM?
Dvoustranu připravil - texty a foto: Jiří Možný; Zdroj: www.is.fotbal.cz a www.vysledky.lidovky.cz
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Kralice vyhrály v loterii, Určice musí bojovat
Víceméně podle očekávání si zatím vedou oba regionální zástupci v nejvyšší
krajské soutěži dospělých. Kralické
mužstvo se sice hodně trápilo v ofenzivě, ale naplňuje předpoklady a patří
do středy tabulky. Stejně tak v případě
Určic platí, že se budou po razantních
zásazích do mužstva pohybovat spíše
v dolní polovině pořadí.
Velice brzy se startující rozdělili do
dvou nesouměrných skupin. Na čele
vykrystalizovala pětice týmů tvořená
severským triem Jeseník - Velké Losiny - Medlov a zbylým duem Šternberk
- Ústí u Hranic. Na absolutní čelo se
tak prosadili oba nováčci, kteří na jaře
dotáhli do úspěšného konce svou jízdu
I.A třídou. V závěru se nakonec i tito
uprchlíci rozdrobili. Pořadí tak vévodí
pouze jednou poražený Jeseník, mírně
zaostává Ústí a další drobná mezera
odděluje i třetí až pátý celek.
No a na ostatní už zbývá prakticky jen
boj o záchranu. V tomto směru může
být přece jen o trochu klidnější trojice
1.HFK Olomouc „B“ - Kralice na Hané
- Dolany, jimž se podařilo překonat
dvacetibodovou hranici, a v současnosti
uzavírají vedoucí osmičku.
Dlouho to ale nevypadalo, že Kralice
budou takto vysoko. V prvním kole
sice uhrály bod v Kojetíně, od něhož

TIP VEČERNÍKU
Pøedsezónní tip
8. Kralice na Hané
10. Urèice

se očekávalo, že i jako farma třetiligového Kroměříže má patřit k tomu lepšímu, následně ale přišly dvě porážky
se souhrnným skóre 0:9. Teprve pak
se hráči dočkali výhry proti Dolanům

KOMENTÁØ
a čisté konto udrželi i při následné
remíze v Zábřehu. Další střetnutí
s favorizovanými celky Jeseníku
a Ústí bodové zisky nepřinesly.
Kraličtí se trápili zejména v koncovce,
hned šestkrát nedokázali vstřelit ani
branku. Výsledná bilance osmnácti
vstřelených branek během sedmnácti
kol je hodně tristní. I s těmito podprůměrnými čísly se ale mančaftu podařila těžko uvěřitelná věc v podobě sedmi
výher. To je asi jako vyhrát jackpot,
především pak při pohledu na celkový
počet inkasovaných gólů, kterých je totiž dvojnásobné množství a průměrné
skóre tak činí 1:2. Tento výsledek však
zkreslují tučné příděly v podobě sedmi
gólů od Velkých Losin, pěti v derby od
Určic, čtyř od Jeseníku a tří ze strany
Chválkovic. Ukazuje to zejména velkou nevyrovnanost mužstva.
Stejně tak se ale občas dokázali probudit také střelci Kralic a v poměru
3:2 zvládli duely se silným Medlovem
i zachraňujícím se Kojetínem, čtyřikrát se dokonce prosadili na půdě
v té době výrazně zaostávající Litovle. A hned v pěti případech vše podpořilo čisté konto ze strany brankáře
Davida Krejčího, kdy pak čtyři góly

Podzimní zápasy Kralic byly často spíše o bojovnosti než kráse. Sedmnáct soubojů jim vyneslo celkem třiadvacet bodů a klidnější střed.

zařídily třináct bodů. I tak to ještě tři
kola před koncem vypadalo s Kralickými dost na hraně, čtrnáct bodů
a nutnost bodovat proti celkům ze
svého tabulkového okolí. Proti Hněvotínu a Kojetínu se vytoužené zadařilo, další jednogólová výhra na hřišti
třetích Velkých Losin už byla vítaným
bonusem.
To Určice začaly dobře, když při obnovené premiéře kouče Evžena Kučery zdolaly doma Hněvotín. Rychlé
vystřízlivění ale přinesly tři po sobě
jdoucí porážky o jedinou branku.

Tuto sérii sice ještě přerušilo domácí
debakl Chválkoviímc, kdy se hned
čtyřmi brankami blýskl Michal Trajer. Poté ale nastaly další tři prohry,
což dávalo v součtu dohromady pouze šest bodů z osmi zápasů.
Optimismus do žil i zbytku podzimní
části přinesly vysoké výhry v prestižním derby nad Kralicemi a překvapivě i Jeseníkem (5:1 a 4:0), stejně
jako vítězství v Ústí u Hranic. Tím ale
úspěšná část skončila a jediný bod ze
zbylých duelů přišel po domácí remíze se Želatovicemi. A prohry v Medlo-

vě, Holici, Hněvotíně, doma s Litovlí
a Zábřehem znamenaly pokles na
čtrnáctou pozici, jen bod před poslední Litovel.
Nyní je otázkou, jak radikální změnou určická soupiska projde a jak
se změní kvalita. Zdá se ale, že v následujících třinácti zápasech to bude
chtít alespoň pět výher. Aktuálně to
navíc vypadá na sestup dvou celků,
odvíjet se vše ale bude i od toho, jak se
povede Šumperku na dně divizní skupiny „D“ a Hranicím v dolní třetině
skupiny „E“.

pondělí 7. prosince 2015
www.vecernikpv.cz
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Kralic na Hané

Předseda klubu Jan Novotný má víc důvodů
k radosti. „SPOKOJENOST JE VYDATNÁ...“

První půlrok v pozici předsedy
kralické kopané má za sebou Jan
Novotný (na snímku). Šestačtyřicetiletého funkcionáře zvolila do
čela oddílu prázdninová valná hromada a po hektickém i nejistém
létě nastal přímo na trávníku nevyrovnaný podzim. Díky zvládnutým
předehrávkám ale zavládlo nadšení
a optimismus je znát i z hodnocení
předsedy tamějšího FC.
„Spokojenost je vydatná. Dá se říci,
že je to jedno z nejlepších umístění,
co zatím v Kralicích bylo. Nebereme
v potaz sezónu s Františkem Jurou,
kdy se to mělo sloučit s Prostějovem.
Skóre je sice takové hrozivé, ale to se
ve fotbale stává. I obec je myslím velice spokojená,“ těší Novotného po
odehrání sedmnácti kol krajského
přeboru. On sám se nejprve do nové
pozice nijak netlačil, nakonec mu ale
takříkajíc nic jiného nezbylo. Završila
se tak jeho postupná cesta z lavičky
do vedení klubu. „Byla to obrovská
změna. Začínal jsem v Kralicích jako
asistent Petra Navrátila u mládeže,
pak jsem šel do výboru. Pana Svozila
postihly zdravotní problémy, tudíž
jsem začal vypomáhat jako jednatel.
Pak v létě nastala další změna. Nechtěl
jsem do toho jít, byl jsem tak rozhodnutý, ale situace tak vykrystalizovala.
Mám učitele v osobě Ivo Gottwalda,
který mi s tím pomáhá,“ shrnul Jan
Novotný celý posun do čela klubu.
Obdobná výpomoc se děje i přímo
v realizačním týmu, kde naopak Novotný působí coby vedoucí mužstva.

„Dříve to tak dělal i Vašek Répal. Ale
zápis dnes napíšete i doma, změnu
v sestavě pak udělá rozhodčí. Už to
není jako dříve, kdy se vše vypisovalo
rukou, a kontrolovaly se registračky.
Dost velký oříšek je pro nás ale asistent
trenéra. Sháníme a nemůžeme sehnat.
Oslovil jsem Petra Navrátila, ten ale
trénuje Olšany. Musí to být zapálený
člověk,“ uvědomuje si potřebu rozšířit
úzkou sestavu mimo hřiště. Mimo jiné
to také znamená, že pozice hlavního
kouče „A“-mužstva nebyla ohrožena
a je stabilní i nyní. „Neúspěchy nebyly
vinou trenéra, možná to trochu bylo
o psychice hráčů. Výsledky byly strašně
kolísavé, krajský přebor je velice vyrovnaná soutěž a je to i o štěstí. Já jsem
klidný člověk, ale namíchla mě prohra
nula sedm s Velkými Losinami doma
na hody. Tam rozhodlo vyloučení
Filipa Škody, pak se mužstvo sesypalo.
Na druhou stranu tam jsme jeli s tím,
že když dostaneme trojku, tak to bude
dobré,“ rekapituloval.
Ještě větší radost než současné
umístění mu ale dělá kondice oddílu, díky podpoře městyse i dalších
sponzorů je finančně zajištěn. „Je to
zásluha starosty obce pana Neorala
i zbytku zastupitelstva. A těší mě i práce
s mládeží. Dále máme starší přípravku,
které se věnují pan Krejčiřík s panem
Kaštilem, mladší žáky má člen výboru
pan Vágner, a pan Všetička. A dorostu
se věnují pánové Siegel a Zachar.
Chtěl bych je vyzvednout, je to velice
piplavá práce, která vyžaduje hodně
energie,“ upozornil Jan Novotný.

Takto se v posledních letech podařilo
vychovat pro „áčko“ Lukáše Tronečka
či Ondru Novotného, do mužstva už
začíná naskakovat i Roman Ličman
a na hostování v určickém dorostu je David Němčík. „Hraje tam krajský přebor
a dohodli jsme se, že pro něj bude lepší,
ať hraje, než kdyby v mužích seděl na
lavičce. To by se žádnému klukovi nelíbilo,“ uvědomuje si předseda oddílu.
I tak je ale aktuální základna poměrně
úzká, což se projevilo i letním
nepřihlášením „béčka“ do III. třídy
OFS Prostějov. „Nebyli dorostenci.
Naposledy jsme je vedli já s Petrem
Navrátilem. Hráli jsme tehdy krajskou
soutěž, byl jsem ale rád, že jsem sehnal
deset jedenáct hráčů. Pak dva roky nic
a neměli jsme nikoho do ‚béčka‘, to
bylo znát. Za dva roky nám ale bude
hodně dorostenců přecházet do mužů,
a pokud to bude možné, tak bychom
chtěli ‚béčko‘ obnovit,“ ubezpečil Jan
Novotný.
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FC Kralice na Hané
– hráèské statistiky na podzim 2015
èíslo/hráè

Z

G

brankáøi
14

David KREJČÍ

ŽK

ÈK

0

1

0

Radim MILER

4

0

1

0

Jan DOČKAL
Jan HLAČÍK
Libor MARTINKA
Ondřej NOVOTNÝ
Ondřej PETRŽELA
Tomáš PROCHÁZKA
Filip ŠKODA

obránci
12
17
17
12
10
1
13

0
1
0
0
0
0
1

1
0
1
2
1
0
3

0
0
0
0
0
0
0

Vít CÍSAŘ
Petr DOSTÁL
Alois LEXA
Roman LIČMAN
Martin NEORAL
Dominik ŠATNÝ
Lukáš TRONEČEK

záložníci
15
12
8
2
14
8
14

0
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
3
1
2

0
0
0
0
0
0
0

Martin KOVÁČ
Jaroslav LEHKÝ

útoèníci
14
15

5
2

3
1

0
0

Jan NEČAS

14

4

2

0

REALIZAÈNÍ TÝM

Trenér: Ivo GOTTWALD
Předseda klubu a vedoucí mužstva: Jan NOVOTNÝ
Poznámka: Za jménem následuje počet utkání, vstřelených branek
(u brankářů vychytaných nul), žlutých a červených karet.

VEÈERNÍK V NOVÉM
I SE SPORTEM
●● celobarevné vydání
●● více sportu

●● více informací
●● více fotografií

WWW.VECERNIKPV.CZ

David Krejčí: „Z Barcelony mi ještě nevolali...“ „Dosáhli jsme maxima, na co mužstvo mělo,“ uznal kouč Ivo Gottwald
Trochu překvapivou brankářskou
jedničkou Kralic na Hané se na konci letošního léta stal David Krejčí
(na snímku). Sedmadvacetiletý
kmenový hráč 1.SK Prostějov přišel
až na závěr letní přípravy tak trochu
z nouze, ale ve známém prostředí se
velice rychle dostal do své dřívější
formy a půldruhého roku trvající
pauza na něm nebyla vůbec znát.
Vychytal celkem pět čistých kont a
podílel se rovněž na okresním pohárovém triumfu, kdy ve finále ani
jednou neinkasoval a proměnil rozhodující penaltu, načež mohl coby
kapitán převzít vítěznou trofej. S
první částí krajského přeboru ovšem
není navzdory sedmému místu zcela
spokojen, stále je co zlepšovat.
●● Máte za sebou první půlrok po
návratu zpět k fotbalu. Naplnil vaše
očekávání?
„Když jsem do toho šel, tak jsem
vůbec nevěděl, co mám od návratu
čekat. Rok a půl jsem nehrál fotbal ani
malou kopanou, ale zkusil jsem to a
chytání mi šlo celkem normálně. Asi
je to jako jízda na kole a nezapomíná
se to. (smích) První zápasy byly takové
nejisté, při odhadech na centry to
nebylo stoprocentní, ale po druhém
třetím zápase to bylo v klidu a výkony
takové, jaké by asi měly být. Z mého
pohledu to dopadlo dobře. Až na
jeden zápas, který se mi nepovedl, tak
jsem chytal solidně a stabilně.“
●● Jak probíhala spolupráce a souhra
s trochu obměněným týmem?
„Kádr se trochu změnil, přišli mladí kluci
a starší odešli, ale to jádro je v podstatě
stejné a pouze se doplňuje. Chybí nám
občas taková bojovnost a nechat tam
srdíčko, ale vždy když jsme se ´hecli´,
tak jsme dokázali vyhrát i s lepšími
týmy, jako byly Medlov, Velké Losiny.
Anebo se na to pak vykašleme a dostaneme ‚pětku‘ jako s Určicemi. Byl jsem

osloven týden před začátkem soutěže
a vůbec nevím, jak probíhala příprava,
takže to nemohu hodnotit. Ale celkově
účast kluků na trénincích by mohla být
lepší. Nejvíc nás tam bylo třináct čtrnáct
a byli jsme rádi za to, co máme. Někdy
jsme hráli ve dvanácti lidech a měli jsme
k tomu dva dorostence.“
●● Současně jste nosil kapitánskou
pásku, jak tedy můžete zhodnotit
vystoupení Kralic?
„Co se týče týmu, tak si myslím,
že nikdo před sezónou nečekal,
že budeme tak vysoko. Možná na
začátku přípravy jsme si mysleli, že bychom mohli hrát střed tabulky, ale po
prvních pár zápasech jsme bojovali o
to uhrát co nejvíce bodů a kraj udržet,
jak to v Kralicích poslední roky bývá.
Na konci podzimu jsme pár zápasů
prohráli a vypadalo to s námi bledě,
ale od výhry v poháru jsme se zvedli
a poslední tři zápasy jsme vyhráli.
Na závěr jsme překvapili ve Velkých
Losinách, takže první polovinu sezóny bych hodnotil pozitivně.“
●● Dá se říci, že díky povedenému
závěru můžete jít do zbytku sezóny
v klidu?
„No, to bych ani neřekl. Máme sice
třiadvacet bodů, poslední má ale patnáct, takže velký rozdíl to ještě není... Od
Litovle nás dělí osm bodů a těžko říct,
kolik týmů bude padat z vyšších soutěží
a kolik následně z krajského přeboru. To
nikdo neví, takže ani my ještě nemáme
nic jistého. Těch devět bodů nám ale
hodně pomohlo, kdybychom je neměli,
tak by to na jaře bylo těžší.“
●● Můžete porovnávat s dřívější
dobou. Jak na vás krajský přebor
působí nyní?
„No, nevím, jak bych to zhodnotil.
Asi se změnil k horšímu, přece jen fotbal byl trochu jiný. Nyní je tomu tak,
že první čtyři pět týmů jsou nahoře,
zbytek je na stejné úrovni a pere se o

sem chytal
to, kdo se zachrání. Když jsem
óny jasné,
dřív, tak bylo po půlce sezóny
drží to.“
který tým na to nemá a neudrží
●● Spousta hráčů a trenérů
u podzimupozorňovala na dlouhou
ně těšil na
ní část. Jak jste se vy osobně
zimní pauzu?
„Spíš přítelkyně se těšila, že buduu
víc doma. (úsměv) Nyní ale hraji
zase hokej a sálovku, takže jee to
podobné... (smích) Na futsal se
htěším, dlouho jsem ho nehrál. Upřímně ale nevím, jakk
dlouho vydržím, protože
mě z toho strašně bolí kolena. Je to ale zpestření zimní
přípravy a volna.“
●● Hrajete za Anděl, pomýšlíte
líte
na ty úplně nejvyšší mety?
m týmem,
„Takové ambice jsou s každým
eď si mysněkdy to vyjde a někdy ne. Teď
lím, že společně s Relaxem bychom
měli být nejsilnějším týmem na okrese.
em vyneBude to ale velký boj. Musel jsem
em si na
chat úvodní turnaj, protože jsem
hokeji vyhodil rameno. Dokudd se nám

“

Na startu letošní zimní přípravy převzal Ivo Gottwald (na snímku)
kralické mužstvo po svém synu Petrovi a přivedl ho do středu tabulky. Stejné umístění se mu s jeho svěřenci podařilo zopakovat
i v nedávno zakončené podzimní části. Ani v jednom případě
neoplýval tento výběr střeleckými rekordy, spíše získával body
v momentech, kdy se mu podařilo nechybovat v obranné fázi.
Jedním z přání do zbytku soutěže je tak pro jednašedesátiletého kouče přivést výraznějšího kanonýra, aby se zvýšila nebezpečnost jeho celku.

Chybí nám občas bojovnost a odhodlanost
nechat na hřišti srdíčko. Ale vždy když jsme se
‚hecli‘, tak jsme dokázali vyhrát i s lepšími týmy.
Anebo se na to vykašleme a dostaneme ‚pětku‘...

to ale nezačne krýt se zimní přípravou, tak
bych to měl stíhat. S tím ale asi budou mít
problém všechny týmy.“
●● Zůstáváte v Kralicích i pro jarní část?
„Zatím tomu všechno nasvědčuje, z Barcelony mi ještě nevolali. (smutný povzdech s úsměvem) Jsem tam spokojen.
Kolektiv je dobrý, vše kolem funguje,
veškerý servis pro hráče je i po změně
vedení zajištěn, není žádný problém.
Mám to kousek od bydliště, i když na
druhou stranu pracuji po celé republice
a s časem na tréninky je to horší.“

●● Předpokládáte, že se zbytek
sezóny ponese ve stejném duchu?
„Já doufám, že ne a vedení i s trenérem
zapracuje na posílení kádru a domluvíme se na tom, že to bude na jaře vypadat jinak. Ať už celková docházka,
tak morálka při trénincích i zápasech. Věřím, že ke zkvalitnění dojde
a nebudeme muset počítat každý
bod, abychom se zachránili. Věřím,
že budeme aspoň v některých zápasech favority a budeme uhrávat body
minimálně doma.“

●● Máte za sebou první kalendářní rok v pozici hlavního kouče
Kralic. Lze jarní a podzimní část
porovnat?
„No, bodově byly naplněny optimálně. (úsměv) Na jaře jsme udělali
devatenáct a na podzim třiadvacet,
což je dohromady dvaačtyřicet a to
si myslím, že je na kralické poměry
dost. Na jaře jsem převzal mužstvo
po Peťovi (synovi - pozn.red.) a bylo
velice dobře připraveno po stránce
kondiční, mělo vysoké morální hodnoty. Sám jsem skoro nikoho nového
nepřivedl a sbíral prakticky smetanu
po něm. (smích) Kdežto na podzim
se změnilo celé vedení, odešla řada
hráčů, někteří přišli, na přestupovou
záležitost bylo ale hrozně málo času
a neměl jsem příliš možnost si připravit mužstvo. Bral jsem, co mi přišlo...“
●● Takže poslední půlsezona byla
mnohem hektičtější?
„Do poslední chvíle jsem ani nevěděl, jestli budu, nebo nebudu trenérem. A když už se všechno konečně
rozlousklo, už bylo na všechno pozdě
a všichni hráči byli zadaní. Tvořil
jsem něco nového a již to nefungovalo tak dobře jako na jaře. Dokonce
se zpočátku nedařilo, bylo to na houpačce. Něco jsme vyhráli, pak jsme
udělali ostudu, prohráli jsme hodně
nedůstojně v Losinách, stejně tak
derby s Určicemi. Nedalo se na mužstvo spolehnout, že bude podávat
stabilní a kvalitní výkon... Nastala vel-

ká fluktuace, stavěl jsem vše, co bylo
a logicky se nedařilo stabilizovat výkonnost týmu, abych byl spokojen.
Svědčí o tom i to, že jsme dali strašně
málo branek a hrozně moc jich dostali. I když jsme skončili na sedmém
místě, což je v historii klubu velice
pěkné umístění, nebylo to jednoduché. Musel jsem sáhnout pro všechny své trenérské trumfy, které mám,
a vytáhnout je z rukávu.“ (úsměv)
●● Co chybělo ke stabilizaci výkonů?
„Větší sehranost mužstva, větší sladění mezi starými a mladými, větší
návštěvnost jak na trénincích, tak na
zápasech. To mi nabourávalo systém
a morálku. Hlásám takové heslo, že
když někdo neumí hrát fotbal, musí
svého soupeře předčit aspoň v bojovnosti, nasazení, fyzické kondici! Cítil
jsem ale, že mužstvo žádného soupeře kondičně nepředčí. Ne, že by chyběly síly, ale natrénovanost byla jen
průměrná.“
●● Zdá se, že největším počinem
byl letní příchod gólmana Krejčího. Souhlasíte?
„David Krejčí byl jeden z mých největších kladů, že jsem ho dovedl do
mužstva. A pak ještě Ondra Petržela.
I když je náš hráč, tak dělá policejní
školu a řekl mi, že nebude rok hrát.
Podařilo se mi ho ale přesvědčit a stal
se druhou podstatnou posilou. Bez
něj ta defenziva nemůže hrát. Vyniká
obrovskou rychlostí a nikoho takového s poctivostí dozadu jsem tam

neměl. No a potom se dá říct, že se
nám nepovedlo sehnat koncové hráče. Po odchodech Cibulky, který dal
dvanáct gólů za sezónu, Petráska, Kopečného nám tyto jejich góly chyběly. Zůstal jen Jara Lehký a neposílilo
se to směrem dopředu. To beru jako
hlavní neúspěch.“
●● Takže posílení ofenzívy je prioritou před startem druhé poloviny
sezony?
„Je. Zbytek poskládám, na to máme
hráče, ale vepředu je to nejhorší. Vytipované koncové hráče ale nemám,
navíc budu dokonce měnit systém
hry. Dám větší příležitost krajovým
hráčům, jichž mám dost, takže budu
hrát na čtyři obránce a jednoho útočníka, dva pravděpodobně dohromady neseženeme. Musím si dovést typ,
který není brejkový, ale na podržení
balonu, který balon uhraje, počká, až
se přiblíží druhá vlna a odevzdá míč.
Navíc aby byl gólový, což není jednoduchý úkol.“
●● Tříobráncový systém už není
moc obvyklý. Jak se vám osvědčil?
„No, dneska se už moc nepreferuje,
ale hraje ho občas Sparta, kde to zavedl současný kouč Zdeněk Ščasný.
Systémově to působí velice dobře, je
naprosto průhledný, dobře orientovatelný pro jednoduché typy hráčů.
Akorát je to hodně náročné na dva
krajní hráče. Ti musí umět bránit,
útočit, centrovat, obcházet, na to
musí mít obrovskou kondici a rychlost. Takoví hráči se obtížně shání.
Myslel jsem si, že do toho někoho zaučím, ale bohužel se mi to nepovedlo.
Ta místa byla hluchá, soupeři nás od
nich přehrávali a z toho důvodu jsem
se rozhodl pro změnu, byť paradoxně
se díky tomuto systému udělalo dvaačtyřicet bodů.“
●● Takže na jaře těch bodů bude
ještě víc?

„To asi ne. (smích) Já si myslím, že
tady jsme za ten rok dosáhli maximálních možností, na co jak jarní, tak
podzimní mužstvo mělo.“
●● Jakými přívlastky byste tedy
mohl charakterizovat útočnou
a obrannou práci mužstva?
„Když nebudu vycházet z bodového
zisku a sedmého místa, tak nejsem
spokojen ani s defenzivou ani ofenzivou... Defenzivu mi hodně vylepšil brankář, na tuto soutěž je velice
dobrý. A v ofenzivě nemůže být spokojenost vůbec. Když dáte osmnáct
gólů v sedmnácti zápasech, tak je to
tragédie. Když z toho ale uděláte třiadvacet bodů, tak se člověk diví, jak se
to mohlo stát. Kdybychom měli vyrovnané skóre, tak se řekne, že jsme
vyhrávali 1:0, ale máme skóre osmnáct ku pětatřiceti, a třiadvacet bodů
je tedy nedopočitatelných.“
●● Lze odhadnout, jak výrazně by
se mohl kádr obměnit?
„Musíte pracovat s penězi a rozpočtem, který budete na tu půlsezónu
mít. Kdybych měl vytipovaného nějakého drahého hráče, tak si ho nemohu
dovolit. Také musím pracovat s kralickými odchovanci a zabudovat je. To
na prvním místě. Možná to veřejnost
neví, ale jak olomoucký Libor Martinka, tak bývalý prvoligový hráč Jan
Nečas patří Kralicím, klub je koupil
za doby pana Répala, což byl od něj
velice dobrý tah. Pak je tam spousta
mladých kluků, dále Ondra Petržela,
Lukáš Troneček, Ondra Novotný.
Takže kraličtí hráči tam jsou.“
●● V létě se změnilo kralické vedení, pocítil jste nějak tuto změnu?
„Osobně jen v tom, že mi přibylo víc
práce... (úsměv) Za pana Répala jsem
neměl, dá se říct, tolik starostí s jinými věcmi než sportovními, protože
o vše se postaral on. Kdežto teď jsem
musel být u prvního půlroku nápo-

ovému vedemocen radou i činem novému
blémy. A byl
ní, což mi ale nedělá problémy.
ekvapen, jak
jsem velice příjemně překvapen,
učasný předza půl roku dokázal současný
oniknout do
seda pan Novotný proniknout
ože to nebyl
této problematiky, protože
nář. Poděkožádný ostřílený funkcionář.
nům výboru,
vání patří i ostatním členům
vi, obec pro
zastupitelstvu a starostovi,
kralický fotbal dělá hodněě a je pro nás
obrovskou oporou.“
●● Po posledním duelu
lu jste zmíuzu, protože
nil, že se těšíte na pauzu,
uje se nějaká
nemáte asistenta. Rýsuje
taková posila?
nem Novot„Jsme domluveni s panem
šeho úzkého
ným, že bychom do našeho
kolektivu, který se staráá o mužstvo,
oho člověka
potřebovali ještě jednoho
ho mužstva.
jako asistenta a vedoucího
m sehnat
Ale je obrovský problém
někoho, kdo by se chtěl za symentovat
bolickou odměnu prezentovat
ychom
ve fotbale. Potřebovali bychom
oho
k mužstvu ještě jednoho
ka,
člověka, nejlépe Kraličáka,
abychom zachovali konti-iťa
nuitu. Napadl nás jen Peťa
Navrátil, ale ten se ujal Olm ještě
šan a pravděpodobně tam
půl roku vydrží. Byl pro nás ale
ánkách
přijatelný po všech stránkách
čovat
a teď váhám, jestli pokračovat
sám, nebo hledat dál.“

“

Když někdo neumí hrát líbivý fotbal, musí
svého soupeře předčit aspoň v bojovnosti,
nasazení, fyzické kondici. Cítil jsem ale, že
mužstvo žádného soupeře kondičně nepředčí.

●● Jakou podobu jste dal zimní
přípravě?
„Budeme trénovat třikrát týdně. V úterý
bude v Kralicích tělocvična, ve čtvrtek je
domluvená umělá tráva na 1.SK a v pá-

tek umělá tráva v Kralicích. K tomu ještě
přípravný zápas, stihneme jich asi osm
za devět týdnů. Zahajujeme v pátek dvaadvacátého ledna a první zápas sehrajeme následující sobotu třicátého ledna.“
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Úspěšní hokejbalisté: Na MS reprezentovalo ČR hned 8 Prostějovanů!
Marcel Nazad se dostal do výběr All star týmu celého šampionátu

ZdeněkVYSLOUŽIL
Turnaj pořádala World ball hockey
federation - WBHF a účastníky mistrovství světa 2015 bylo sedm týmů.
Vedle domácí reprezentace se na
Slovensku představila Kanada, Rusko, Česká republika, Severní Irsko
a Maďarsko. „Původně byly přihlášeny i Pákistán a Srbsko, ale nepodařilo se jim včas vyřídit víza,“ informoval Večerník jeden z českých
hráčů Marcel Nazad s tím, že narychlo tak byl dosazen výběr západního Slovenska.
Česká reprezentace vypadala následovně: Branku hájil Michal Surma (Olomouc), v poli nastupovali

Adam Jirák, Martin Dufka, Richard
Kovařík, Michal Skokánek, Ondřej Stloukal, Robert Rulla, Marcel
Nazad (všichni Prostějov), Patrik
Řehulka (odchovanec Prostějova,
nyní Brno), Pavel Přecechtěl, Tomáš Okleštěk, Jakub Látal (všichni
Olomouc) a Michal Spěvák (Uničov).
Nejprve se hrálo v základní skupině, ve které se utkaly všechny týmy
každý s každým. Šlo hned o hodně, protože se zápasy se braly jako
součást mistrovství Evropy. Utkání
s Kanadou a západním Slovenskem
se do hodnocení naopak nepočítaly,“ prozradil Nazad.
Češi měli vyrovnanou bilanci tří vý-

her a stejného počtu porážek, když si
poradili se Severním Irskem 9:8 po
samostatných nájezdech, Ruskem
7:6 a Maďarskem 11:1. Nestačili
naopak na domácí Slovensko (3:8),
Kanadu (2:14) a západní Slovensko,
s níž padlo 7:8 po samostatných
nájezdech „V klasifikaci mistrovství
Evropy jsme skončili na druhém
místě za domácím Slovenskem
a před Ruskem,“ pousmál se nad ziskem medaile mluvčí českých vyslanců z Prostějova.
Výsledky ze skupiny určily kromě
pořadí evropského šampionátu i nasazení do play off mistrovství světa.
Prvním soupeřem hokejbalistů se
lvíčkem na prsou bylo západní Slovensko a po výsledku 9:5 se slavil
postup. „Po porážce ve skupině jsme
zamakali,“ okomentoval úspěch
Marcel Nazad. Semifinálovým soupeřem byl ale favorit největší - Kanada. „Prohráli jsme vysoko 2:16,
tam opravdu nebylo co řešit,“ uznal
Nazad nadstandardní kvalitu javorových listů.

Úspěšná sestava českých hokejistů na premiérovém mistrovství světa kategorie 3+1.

Posledním utkáním tak byl souboj o bronz s Ruskem. Hráčům
z velké země se povedla odveta za
porážku ve skupině a po výsledku 6:8, zbyly na Čechy smolné

brambory. „Zápas byl opravdu
těžký a velmi vyrovnaný, ale nepřálo nám štěstíčko,“ litoval smolné porážky Nazad. Zlaté medaile
podle očekávání získali Kanaďané,

Foto: Petra Němcová

stříbro zůstalo domácím Slovákům.
O kvalitě české reprezentace
svědčí i nominace právě obránce
Marcela Nazada do All star výběru mistrovství světa!

KOPAČKY
NA LEDĚ!
EXKLUZIVNĚ

Foto: Tomáš Kaláb

PROSTĚJOV Stejně jako loni se první prosincový den
sešli někteří hráči mužského týmu a starší dorostenci
do devatenácti let na ledě Víceúčelové haly-zimním
stadionu, aby si hodinku spolu zahráli hokej. Přestože
nebylo důležité, kdo vyhrál, na individuální výkony byli
hráči jaksepatří hrdí...
„Nevím přesně, kolik to skončilo, ale moje bilance byla každopádně tři plus čtyři,“ hlásil po utkání se šibalským úsměvem obránce Martin Hirsch, když se částečně v hokejové
výstroji ubíral ze stadionu k domovu. Ti s bruslemi a hokejkami se opravdu vyřádili, protože jich ve srovnání s loňskem
bylo pohříchu málo. Vystačilo to akorát na dvě pětky proti
sobě s dvojicí střídajících na obou stranách. V civilu se přišli
podívat Bureš, Kroupa (ten se na střídačce stylizoval do role
kouče), Nekuda, Machálek, Sečkář nebo Pančochář, který
měl na prstě viditelnou omluvu v podobě hojící se jizvy
s pěti stehy po pracovním úrazu.

Foto: Tomáš Kaláb

15120411258

BRATISLAVA, PROSTĚJOV Premiéra vyšperkovaná kovem!
Historicky prvního světového šampionátu v hokejbale 3+1,
který se konal v hlavním městě sousedního Slovenska, se zúčastnili i čeští reprezentanti. V konečném pořadí se umístili na
čtvrté příčce, v hodnocení mistrovství Evropy získali dokonce
stříbrné medaile! Jak Večerník zjistil, v sestavě národního týmu figurovalo hned osm Prostějovanů, kteří ostudu rozhodně
neudělali

Mezi tradiční tahouny patřili na jedné straně Koudelka,
Rus, na straně druhé Krejčíř nebo Hirsch. Zajímavou postavou na ledové ploše byl Sus, který zásadně nebránil
a při útočných aktivitách předvedl několik neotřelých kreací. Přestože to zpočátku vypadalo, že mládežničtí gólmani
Jestřábů budou mít nad střelci jednoznačně navrch, nakonec padlo nějakých patnáct branek.
Šlo o poslední setkání hráčů s realizačním týmem v tomto
roce, hráči se potkají opět v polovině ledna při startu zimní
přípravy.
(tok)
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Na pořádnou sněhovou nadílku si Prostějované budou muset ještě počkat, nicméně
většina z nich už bude „ladit“ zimní výbavu na hory. Je nejvyšší čas si objednat vhodná
místa na horských chatách, nenechávejte nic na poslední chvíli.

BERANI - 20.3. až 18.4. Pocítíte hluboké uspokojení nad svými pracovními výsledky. Důležitější ale bude, zda
za ně dostanete odpovídající odměnu.
Pohlídejte si proto svoji výplatní pásku,
v případě nespokojenosti se nebojte
ozvat nadřízeným.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Se svým partnerem se tento týden neshodnete
prakticky na ničem. Obzvláště společné chvíle budou pro vás oba nepřekonatelnou překážkou. Zcela rozdílné
názory budete mít i na to, jak strávit
letošní Vánoce. Udělejte si pauzu.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Vaše
prostořekost se vám v těchto dnech
vymstí. Dříve jste možná nebyli zvyklí
na to, že vám někdo odporuje, to se ale
nyní změní. Velkého soupeře získáte v
řadách svých kolegů. Ten na váš hrubý
pytel přišije hrubou záplatu.
RACI - 20.6. až 21.7. Nepodceňujte
své zdravotní problémy, vaše bolesti
hlavy nejsou jenom tak. Okamžitě
navštivte lékaře, který pro vás bude
záchranou. V rámci odpočinku a rehabilitace začněte vážně uvažovat o delší
dovolené, nejlépe na horách.

LVI - 22.7. až 21.8. Nevěřte pouličním ani internetovým obchodníkům,
při vaší naivitě se můžete nechat lehce
napálit. Pokud jste na tom finančně
dobře, investujte do nemovitostí. V
tomto ohledu se ale poraďte s odborníky, nespoléhejte jen na sebe.
PANNY - 22.8. až 21.9. Vám tentokrát bude přát štěstí v partnerském
vztahu, při vašem soužití se neobjeví
ani jeden malý mráček. Dokonce si
vzájemně vyhovíte i v tom, v čem jste
ještě ani jednou nenašli společnou řeč.
Čeká vás romantická idylka.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Ještě předtím,
než se rozhodnete vstoupit do sporu s
nadřízeným, si pečlivě zhodnoťte veškerá fakta. Nemusíte mít totiž pravdu!
V případě jakýchkoliv slovních výměn
s vaším šéfem je lepší dvakrát měřit než
řezat.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Máte sklon
příliš rozhazovat. Držte pod kontrolou nutkání k bezhlavým investicím
či hazardu. Pohlídejte si své finance
a vše, co s nimi souvisí. Nedejte šanci
ani vnějším hrozbám v podobě různých zlodějíčků a podvodníků.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Nezbavujte se bezhlavě starých věcí, nikdy
nevíte, které z nich ještě v životě budete
potřebovat. Sice si nyní pořídíte několik nových maličkostí do domácnosti,
neměňte je ale za ty, na které jste dlouhá léta zvyklí.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Možná máte na luxusní dovolenou
nebo auto, nemusíte ale svoji finanční
zdatnost dávat všem najevo. Právě nyní
se setkáte s obrovskými naschvály ze
strany závistivců. Přestaňte se úplně
bavit o penězích.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Domácí
zázemí začínáte brát jako naprostou
samozřejmost, což je obrovská chyba.
Tu a tam byste svoji vděčnost měli
projevit. Kdy jste naposledy svému
partnerovi přinesli nějaký ten dárek či
květinu? Pozor, ať ho neztratíte!
RYBY - 19.2. až 19.3. Během tohoto
týdne budete trpět neklidným spánkem. Důvod je prostý, berete si toho
do hlavy příliš moc a ani jednoduché
věci nedokážete pak řešit. Uberte plyn,
nemusíte sníst veškerou moudrost světa. Požádejte o dovolenou.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 7. DO 13. 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: NA

PEČENÍ....

Perla máslová 500g

37,90

37,90

38,90

37,90

27,90

37,90

Rama classic 500g

32,90

39,90

34,90

25,90

27,90

43,90

Flora 400g

45,90

45,90

45,90

39,90

45,90

45,90

Créme bounjour 250g

28,90

26,90

28,90

26,90

29,90

19,90

Hera 250g

9,90

18,90

14,90

18,90

24,90

18,90

Máslo privátní zn.
250g

26,90

27,90

32,90

-

28,90

-

Naše RESUMÉ

Blíží se vánoční svátky a tak to v leckterých domácnostech už po večerech voní,
babičky, maminky, ale i děti se pustily do pečení. V takových případech přijde
vhod vědět, kde lze nějakou tu kačku ušetřit. Máslovou Perlu koupíte nejlevněji
v Tesku, pro Ramu classic a Floru zajděte do Kauflandu, Créme bounjour nabízí nejvýhodněji Penny market, klasickou Heru a privátní máslo pak Albert.
Stačí si jen vybrat, po čem to nejlépe křupe...
Ať se zadaří!
Průzkum proveden ve středu 2. prosince 2015

INFORMUJE

POZOR NA NOVINKU V LEGISLATIVĚ

PRO PLÁTCE DPH OD 1.1.2016
S účinností od 1. ledna 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat
takzvaného kontrolní hlášení
k DPH. OHK pořádá k tomuto
aktuálnímu tématu ve střed 16.
prosince 2015 od 9:00 hodin
školení v Národním domě v před-

náškovém sále. Přednášet bude
velmi uznávaná lektorka Ing. Olga
Hochmannová - daňová poradkyně a specialistka na oblast DPH.
Daní z přidané hodnoty se zabývá již
od jejího zavedení v roce 1993, pracovala v daňové správě i na Ministerstvu Financí ČR. Od roku 2006

působí v soukromé sféře. Je členkou
odborné sekce DPH při Komoře daňových poradců a zároveň zkušební
komisařkou.
Nezapomeňte si rezervovat místa,
více na www.ohkpv.cz
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

15111371124

Konstelace hvězd Prostějova

Jak
ý
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rozhovor Večerníku

„ABSOLVOVAT
ZÁVOD
BEZ
JEDINÉ
CHYBY
JE
NEMOŽNÉ“
Členka TJ Prostějov Eva Míčková sbírala zkušenosti na gymnastickém mistrovství světa
PROSTĚJOV V šestnácti letech
teenager zpravidla chodí na střední a jeho všední starosti se točí kolem domácích úkolů, učení na písemky či rande s první láskou. Pro
zanedlouho sedmnáctiletou Evu
Míčkovou to však zcela neplatí.
Jedná se sice o studentku přerovského gymnázia Jana Blahoslava,
kde bude na jaře 2017 maturovat,
vzhledem ke svému sportovnímu talentu a množství úspěchů
ovšem každý den věnuje řadu hodin gymnastice. A to právě v Prostějově, kde je členkou místního
oddílu TJ. Díky tvrdému režimu
a nespornému talentu to dotáhla
už nejen
j k medailím z mistrovství
České republiky dospělých, ale na
konci října se dokonce zúčastnila
světového šampionátu v Glasgow,
kde mezi téměř třemi stovkami
závodnic obsadila konečné 151.
místo. Po návratu poskytla Večerníku tento
exkluzivní rozhovor.

tak intenzivně myslet, takže červenec jsem měla volný a srpen jsme začaly jako každý rok kondičkou, posilováním. Až na konci prázdnin přišla
zpráva, že se dvě závodnice zranily a
je vyhlášen kvalifikační závod v Polsku. Pro mě to byl rázem tlak, abych
splnila body, což se naštěstí povedlo.
Do Polska jsme ale jely s tím, že to
buď vyjde, nebo ne...“
●● Takže samotná příprava byla
veskrze krátká?
„Dost. (smích) V Glasgow jsem navíc neměla svou trenérku, tak jsem
pár dnů předtím trénovala v Ostravě
s Petrou Cenkovou, která s námi letěla jako jedna ze dvou reprezentačních kouček, a to především z toho
důvodu, abych si zvykla na společné
trénování i na prostředí. Odlétaly
jsme sedmnáctého října a byl to

v rámci
exkluzivníh
ho
exkluzivního
interview
pro Večerní
Večerníkk
se ptal

Jiří

MOŽNÝ

●● Nedávno jste absolvovala mistrovství světa ve Skotsku, jak jste
se na nejvyšší podnik kvalifikovala?
„Začala bych tím, že nejprve záleželo na kvalifikaci, která proběhla na
přelomu září a října v Polsku. To pro
nás bylo nejdůležitější a byla jsem
moc šťastná, že jsem se do Skotska
vůbec kvalifikovala, protože se tak
stalo opravdu až na poslední chvíli.
Příprava trvala v podstatě ani ne pět
týdnů, protože se zranily dvě závodnice, Petra Fialová a Anna Mária
Kányai. Takže s mojí osobní trenérkou Veronikou Lukášovou jsme tak
nějak ´nasadily´ a nakonec jsem
potřebné body splnila. Tím pádem
jsme se mohly další dva týdny připravovat před samotným odletem.
Jinak to pro mě byla spousta zkušeností a především motivace do budoucna.“
●● A překvapilo vás, že do Skotska pojedete?
„Už před prázdninami jsme se bavily
o tom, že by taková situace mohla
nastat, zranění totiž ke gymnastice
patří. Přemýšlely jsme o tom, že bychom začaly trénovat dřív, ale řekly
jsme si nakonec, že na to nebudeme

pro mě
první velký závod,
což přinášelo spoustu
nového, ale i
stres. Bylo to
něco neznámého, úplně
jiná kulisa než
na
závodech
tady v Česku.
Boom,
velká
hala,
nejlepší
závodnice světa
a u mě trochu
nervozity.“
●● Zmínila jste
nevídanou kulisu.
Jaká vůbec byla na
šampionátu atmosféra?
„Když jsem poprvé
při pódiovém tréninku
vstoupila do haly, tak to
bylo velké ´vau´ a trocha
strachu, ale přece jen se to
nějak zvládlo. Když totiž
srovnáme mistrovství České republiky v Brně, kde
dojde, když moc, tak sto
lidí, tak tam najednou byla
úplně obrovská hala
a přišly se podí-

vat tisícovky návštěvníků. Přece jen
u nás není gymnastika tak rozšířená
a populární jako třeba ve Velké Británii nebo USA.“
●● Mohla se nervozita projevit
i na vašem výkonu?
„Tak samozřejmě, určitě můj stav
ovlivnil třeba kladinu. Na ni jsme
nastupovaly jako první a nebyla to
žádná sranda, takže nemůžu říct, že
bych si toto klání nějak extra užila.
Celkově ovšem závod proběhl v pořádku. Chybičky tam samozřejmě
byly, s tím se ale počítalo. Ono absolvovat v gymnastice závod bez jediné
chyby je v podstatě nemožné.“ (úsměv)
●● Jak tedy hodnotíte umístění

●● Kolik času jste dohromady ve
Skotsku strávila?
„Zhruba týden. Sedmnáctého října
jsme odlétaly z Prahy a vracely jsme
se pětadvacátého. A mimo závod
jsme alespoň v krátkosti stihly poznat centrum města.“
●● Co vás dál čeká?
„Příští rok v květnu se koná mistrovství Evropy, na které se brzy začneme připravovat. Letos nás ještě
s Prostějovem čekalo mistrovství re-

v polovině druhé
stovky a přibližně v půli
startovní listiny?
„Se svým výkonem jsem velmi spokojená. Jak jsem řekla,
chyby se staly, ale všechno mohlo
dopadnout mnohem hůř na to, že
to byl můj první takový závod. Do
té doby bylo mým vrcholem mistrovství republiky, skotská zkušenost
byla zcela jiný level.“
●● Pociťovala jste nějak, že se
šampionátu účastní téměř tři
stovky gymnastek?
„To jsem ani tak nevnímala.
Jasně, v Česku na mistrovství
republiky žen nastoupí, když
moc, tak deset závodnic.
(úsměv) Ale neovlivnilo mě
to, polovinu holek jsem ani
nepotkala, neměla jsem možnost vidět je cvičit, protože
času nebylo. Měly jsme sice
volné chvíle, kdy jsme se mohly
jít kouknout na pódiové tréninky, ale to byl v podstatě jeden
den. A i tak jsme mezitím měly
tréninky.“
●● Jak jste zmínila, při závodě jste se musela obejít bez své
osobní trenérky. Byl tento fakt
pro vás podstatný?
„Já jsem byla ráda, že jsem tam
měla aspoň Petru Cenkovou, která
se mi snažila vyjít vstříc. Byla opravdu skvělá a jsem za to moc ráda.
Samozřejmě by bylo lepší, kdybych
tam měla Veroniku Lukášovou.
Každý trénuje jiným způsobem,
což vás svým způsobem také
ovlivní, ale nedalo se nic dělat.“

publiky družstev v Brně.“ (rozhovor
se konal před víkendovým kláním,
výsledky přineseme v příštím vydání
- pozn.red.)
●● Jak je na tom prostějovský tým
ve srovnání se zbytkem republiky?
„Myslím si, že zdejší družstvo sportovní gymnastiky se může řadit mezi
nejlepší kluby v České republice, na
což jsem hrdá. Ale je nás bohužel
málo...“
●● Jaká je vůbec v Česku konkurence?
„Těžko se na to odpovídá. Sice je
nás méně, ale máme skvělé a nadějné gymnastky, proto musím říct,
že konkurence má svoji kvalitu.
A hlavně stejně musíte udělat určité
body, aby se všechno dalo srovnávat.
Ani tak tedy nejde o to, jestli je nás
deset, nebo pět.“
●● Co vás osobně přivedlo ke
gymnastice?
„Maminka, která se dříve věnovala
sportovní a poté i moderní gymnastice. (úsměv) Začala jsem cvičit
v Přerově v první třídě, když mi
bylo šest let. Tam jsem vydržela
až do páté třídy, potom jsem se
z určitých důvodů přesunula sem
do Prostějova. A od té chvíle tu
každý den dojíždím. Předchozí
roky jsem měla individuální úpravu rozvrhu, že mi bylo dovoleno,
abych nechodila na všechny hodiny a třeba ‚odpoledky‘ vynechávala, nebo se někdy omlouvala
i dopoledne, abych mohla stíhat
ranní tréninky. Tento rok už mám
individuální plán, kdy vlastně do
školy nemusím chodit vůbec, jen
si s učiteli domlouvám konzultace
a testy píšu zvlášť.“

●● Kolik tréninků musíte každý
týden zvládnout?
„Teď trénuji šestkrát týdně. Od pondělí do pátku, pak sobotu máme
volnou a v neděli lehčí trénink. Tři
hoďky a pohoda. (smích) Času sice
moc není, když se ale chce, tak se najde. Úspěšně kombinuji školu, gymnastiku a kamarády.“
●● Máte svou oblíbenou disciplínou?
„To úplně bych neřekla, ale když se

loket měla jakž takž v pořádku
a začala cvičit na mistrovství
Evropy družstev, nicméně při jedné
z kvalifikací jsem si natáhla stehno,
nejspíše tam byla i natržená vlákna a dalšího tři čtvrtě roku bylo
v háji. Pak se to už naštěstí stabilizovalo. Nějaká malá zranění
jsou vždycky, ale už ne nic tak
velkého.“
●● Do Prostějova tedy dojíždíte už
spoustu let, jak se vám líbí toto město?

„Bylo to něco neznámého, úplně jiná
atmosféra než na závodech tady v Čes
ku.
Boom, velká hala, nejlepší závodnice
světa a u mě trochu nervozity...“

Foto: archív P. Ponížil

daří a jde mi to, tak mě nejvíce baví
bradla. Sama nevím, proč je mám
tak ráda. Naopak kladina je nejzáludnější, to je pravda. (smích) Ať sestavy
máte důkladně nacvičené, vždy se
vám může stát, že z kladiny skončíte
na zemi. Můžete ztratit nervy a stát
se cokoliv. Závody jsou hodně o psychice, asi tou první věcí tedy je, že
musíte mít klidnou hlavu.“
●● Jste spíše klidnější, nebo nervóznější typ?
„V určitých situacích se umím uklidnit, ale nervy u mě dokáží také slušně pracovat.“ (smích)
●● V minulosti vás postihla i zranění. Čím vším jste si prošla?
„V roce 2013 jsem měla zranění
lokte, kdy jsem měla Pannerovu
chorobu, což znamenalo částečně zlomenou kost, konkrétně její
hlavičku, a odumírala mi chrupavka. To znamenalo stopku na celý
rok... Měla jsem tehdy jet na sportovní festival evropské mládeže
EYOF, takovou malou olympiádu.
Bohužel to nevyšlo. Potom jsem

„Prostějov se mi líbí o něco víc než
Přerov, je to zde takové příjemnější.
Ale možná je to tím, že tu trávím víc
času a mám tady o něco víc kamarádů. Asi je to i o zvyku.“
●● A neuvažovala jste tedy
i o přechodu na jinou školu?
„Ani moc ne. Říkala jsem si, že když
mě v páté třídě přijali na osmileté
gymnázium, tak že to tam vydržím. Dokázali jsme si upravit školu
a rozvrh, aby všechno fungovalo
a dalo se vše skloubit dohromady,
takže v tom problém není.“
●● Máte za sebou první světový
šampionát, připravujete se na
mistrovství Evropy, jak daleká je
tedy cesta na olympiádu?
„Nad tím moc nepřemýšlím... Popravdě gymnastiku dělám proto,
že mě to baví. Samozřejmě by měl
sportovec mít nejvyšší cíle, což
zahrnuje hlavně olympiádu. Ale
mně jde hlavně o dobrý pocit a ten
z toho zatím mám. Aspoň někde
uvnitř i po náročném tréninku.“
(smích)

vizitka
EVA MÍČKOVÁ
✓ narodila se 12. ledna 1999 v Přerově
✓ členka gymnastického oddílu TJ Prostějov
✓ osobními trenéry jsou Veronika Lukášová a Miloslav Musil
✓ za vzory má kvarteto Aliya Mustafina, Victoria
Moors, Aly Raisman, Simone Biles
✓ mezi největší úspěchy patří účast na seniorském mistrovství světa
ve Skotsku (2015), 2. místo v přeskoku (2015), 3. na kladině (2013
a 2015) a 5. ve víceboji (2015) na MČR žen, 3. místo na závodech
v Portu (2015), 2. místo v jednotlivkyních i družstvech na letní olympiádě dětí a mládeže (2011)
zajímavost: ač pochází z Přerova, kde chodí do školy i bydlí, dennodenně již od páté třídy dojíždí na tréninky do Prostějova.

Studentky 4. ročníku oboru Módní designér a vizážista se na podzim zúčastnily
celorepublikové soutěže oděvního designu Textil a oděv Liberec. A neodjížděly s prázdnou!

15112711286

15120371252

více na www.artecon.cz

15120211238

Naše studentka Terezie Broklová si přes velikou konkurenci dalších soutěžících odvážela výborné 3. místo
se soutěžním modelem Splynutí, kde nechala prolnout prvky typické západní kultury do prvků typických
východním zemím. Výsledný model, který stál na
hranici západní košile a východního kimona, byl odprezentován spolu s ručně vyrobenými platformami
a doplněný o vějíře, coby symbol východu. Také
druhá kolekce Michaely Mazalové nenechala diváky v poklidu a představila publiku osobitý styl této
mladé módní designérky. Těší nás, že se studentům
ART ECON daří obstát v náročné konkurenci a prosadit se v oblasti návrhové a designové tvorby.
Oběma studentkám moc blahopřejme, přejeme
spoustu dalších úspěchů a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy na poli studentské návrhové tvorby.

Pondělí 7. prosince 2015
www.vecernikpv.cz
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Sportovní komise ožívá, její členové mají velkolepé plány

FOŤTE SPORT A MŮŽETE VYHRÁT ZAJÍMAVÉ CENY
jsme exkluzivním
mediálním partnerem
Sportovní komise
mìsta Prostìjova

PROSTĚJOV Jak Večerník nastínil již v minulém vydání, s potvrzením Pavla Smetany ve funkci
předsedy Sportovní komise města Prostějova se mohly rozeběhnout novinky, kterých si současní
členové připravili pro veřejnost
hned několik. Nedávno jsme si
tak do redakce pozvali jako vzácné hosty právě některé členy komise i se šéfem. Ptali jsme se, čím
se už může v těchto dnech komise
pochlubit a jaké jsou plány. Hosty
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
byli kromě Pavla Smetany také
velezkušený pedagog Jiří Kremla, parašutistický odborník Miloš
Sklenka, který je organizátorem
ankety Sportovec města Prostějova 2015, a známý nadšenec ze
Sportcentra-DDM Jan Zatloukal,
jenž se největší měrou zasloužil o
vznik webových stránek komise
www.skmpv.cz.

Petr KOZÁK
* Pane Smetano, je v něčem tato
sportovní komise jiná než minulá?
„Já si myslím, že ano. S některými
členy komise se nám dařilo a daří
mnoho věcí. V současné době se
snažíme dotáhnout do konce projekty disc golfového hřiště a soutěž
sportovní fotografie roku, kterou
pořádáme s Večerníkem jako mediálním partnerem.“
* Z jakého počinu máte momentálně největší radost?
„Radost, ale zároveň velká očekávání mám z nových internetových
stránek, na kterých pracovali kolegové Sklenka se Zatloukalem. Udělat
web si může v současnosti každý, ale
naplnit je takovým množstvím informací, a přesto tomu dát takovou
přehlednou strukturu, si vyžádalo
jistě hodně práce. Přál bych si, aby

byly stránky hodně navštěvované a
byly prostředkem veřejné diskuze o
sportu v našem městě.“
* Pane Kremlo, jste bezesporu
nejzkušenější sportovní funkcionář v komisi. Jak vy vidíte možnosti současné komise?
„Jsem moc rád, že mohu spolupracovat se svými kolegy. Současná komise je tvořena lidmi, kteří ve velké
většině znají prostějovský jak rekreační, tak i na výkonnostní sport. Plně
prokazují, že sportovní komise není
poradním orgánem, který jen zasedá, ale také výkonnou skupinou.“
* Máte vy sám ve svém okruhu působnosti některé projekty?
„Dá se říct, že jsem asi vzhledem k
věku spjat se Síní slávy prostějovského sportu. Bylo by na škodu, pokud
nepohlídáme jako členové odborné
sportovní komise bohatou sportovní historii. Snadno by se mohlo
na některé osobnosti sportu zapo-

menout. Přitom žijící legendy, jako
je třeba Jan Mrázek, Ivan Hoššo a
prakticky všichni další mohou být
pro mladší generace příkladem i v
dnešní době. A to říkám s vědomím,
že se na Honzu Mrázka zapomenout
ani nedá! Rádi bychom zpracovali
medailonky o těchto sportovcích,
jejich osobní zpovědi a vzpomínání, které hodláme umístit na naše
webové stránky.“
* Pane Zatloukale, stojíte za
webem sportovní komise, co vás k
vytvoření stránek vedlo?
„Pokud se tu bavíme o slovesu ´stát
za něčím´, nesmím opomenout svého kolegu Miloše Sklenku, který je
spolustrůjcem webu. Stránky jsme
zpracovali, protože jsme nechtěli být
komisí s nálepkou rozdavače veřejné
finanční podpory, kterou vnímají
všichni nespravedlivě, protože každý
by chtěl víc a hodně lidí pak na úkor
druhých. To je přirozené. My chtěli
spojit určitý potenciál a přetavit jej v
nějaký výsledek. Web komise obsahuje výsledky všech anket Sportovce města Prostějova od roku 2005,
u většiny sportovců už je zveřejněný
jejich medailonek. Obsáhlá je i část
stránek věnovaná již zmíněné síni
slávy, na níž budeme nadále intenzivně pracovat.
* Co je jejich hlavním smyslem?
„Chceme na stránkách propagovat
především vlastní akce. Rádi bychom například rozjeli také „glejt

komise“, nekorupční pojetí hodnocení přihlášených či navržených
sportovních akcí, u kterých by glejt
stvrdil, že je akce finančně slušně soběstačná, či je zaměřena na
mládež nebo je velkou reklamou
našemu městu. Glejt by byl poděkováním našeho společenství pořadatelům, že takovou akci dělají a
že si jich společnost váží. Doufám,
že chvályhodnou částí stránek bude
i Katalog sportů. Každý rodič či
zájemce o sport si může vybrat své
odvětví a nalézt v něm kontakty na
ty, kteří ho zprostředkovávají. Samozřejmě na všem v současné chvíli ještě pracujeme a katalog sportu
bude zaplněn spíše až ke konci
roku. Je to mravenčí práce. Výhoda
je, že jsou naše stránky napojeny na
web města Prostějova a hlavně na
Facebook, takže kdo si je ´olajkuje´, bude mít aktuální informace z
dění v našem okolí.“
* Pane Sklenko, jsou jasní už vítězové ankety Sportovec města Prostějova?
„To určitě ne, momentálně kluby
teprve nominují kandidáty! Vyhlášení ankety bude tradičně v březnu
následujícího roku. Vstupujeme do
druhé desítky historie ankety, je to
opravdu důstojná tradice prostějovského sportu. Chtěl bych příznivce
upozornit, že se blíží konec roku, a
tím i termín pro odeslání návrhů, a
nejen sportovní odborníci, ale i ve-

řejnost mohou ovlivnit tuto anketu
a opravdu vybrat ty, kteří si zaslouží být vyhodnoceni jako ti nejlepší
sportovci v Prostějově. Nebojte se
dát návrhy i na své hvězdy v méně
známých sportech. Můj dopis, který jsem zaslal na sportovní kluby, si
lze přečíst právě na internetových
stránkách sportovní komise. Osobně jsme velmi rád, že jsem se mohl
podílet na vzniku stránek a považuji
je za přímý komunikační kanál mezi
sportovní komisí a sportovní veřejností. Jsou sice v počátcích, a tak
prosíme o trochu shovívavosti, ale
věřím, že do roka a do dne budou na
sto procent plnit to, co dnes od nich
očekáváme.“
* Máte v rukávu i nějakou další
novinku?
„Zbrusu novou iniciativou sportovní komise je fotografická soutěž. Námět vznikl, když jsme viděli prázdné
zdi u tribun Sportcentra-DDM,
momentálně nejdůstojnějšího sportovního stánku ve městě. Dnes jsou
tam umístěny fotografie z výstavy
k mistrovství světa v parašutismu z
roku 2014. Cílem je postupně tyto
fotky nahradit fotografiemi z jiných
sportovních odvětví v Prostějově a
možná se nám podaří zjistit, kolik
je zde sportů a v nich zachycených
krásných okamžiků. Podmínky soutěže jsou zveřejněny na stánkách
sportovní komise a budete je nacházet také ve Večerníku.“

Boxeři představí v Děčíně CYKLISTÉ POSÍLILI a chtějí ještě výš

UTAJENÉ POSILY
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PROSTĚJOV Ke svému poslednímu extraligovému souboji v tomto
kalendářním roce nastoupí již o
následujícím víkendu boxeři BC
DTJ Prostějov. Konkrétně se tak
stane v neděli 13. prosince, kdy po
daleké cestě téměř až k hranicím se
Saskem nastoupí v ringu domácího Děčína.
„Doufám, že to vyjde a rozjetý vlak
pojede dál. Chceme tam zvítězit a
máme na to! Optimismus mi dodávají i výkony na nedávném mistrovství
republiky,“ nezastírá před závěrečným

vystoupením letošního roku Petr Novotný, trenér Prostějova.
Právě na znojemském šampionátu se mu podařilo obrazně rozhodit sítě a ulovit další zlaté rybky v
podobě posil do již tak kvalitního
kádru. „Hovořil jsem s pár klukama a řekli jsme si určité věci. Je to
na dobré cestě, ale víc prozradit nemůžu. Naše sestava je sice jasná, ale
nepřítel nikdy nespí. Změny ovšem
určitě budou,“ naznačil šéf BC DTJ
alespoň částečně.
Podle předsezónních odhadů

proti sobě stanou dva největší favorité soutěže, byť Severočechům
aktuálně patří až čtvrté místo z
pěti účastníků. Je to ovšem dáno
zejména tím, že tamější rohovníci za
sebou mají teprve jedno střetnutí, při
němž remizovali s nedalekým Ústím
nad Labem 8:8. „Úzce spolupracují s
Prahou, která se letos vydala do Bundesligy. Je ale pravda, že někteří jejich
členové jsou nyní potlučeni a nebyli
ani na republice, týká se to například
Aloyana či Pitry. Uvidíme tedy, s čím
na nás vyrukují,“ poukázal Novotný
na soupeřovy starosti.
I bez nich má Děčín co nabídnout.
Novými tuzemskými premianty jsou
po předminulém víkendu Erik Huliev i Pavel Šour, David Hošek skončil v těžké váze těsně pod vrcholem.
„Mezi další opory patří Vitaliy Boyko,
Martin Podlucký, je tam i Vít Král,“
uznává kouč BC DTJ sílu soupeře.
Nabízí se také repríza nedávného finále, při němž Huliev porazil prostějovského Filipa Baráka, konkrétně se
jednalo o hmotnost do šestapadesáti
kilogramů. V lize ale Huliev naposledy boxoval o kategorii výše. V bantamové váze má navíc k dispozici ještě
dalšího Slováka Viliama Tanka. „Uvidíme, máme připravené různé taktické varianty. Důležité je, že bychom
měli mít všechny klasické opory, u některých je tedy možná změna váhy. V
Děčíně se snadno nevyhrává, kdyby
se nám to ale povedlo, byli bychom
blízko titulu,“ uvědomuje si Petr Novotný, strůjce boxerských úspěchů
Prostějova v posledních letech. On
sám se na podzim vrátil do ringu, i vinou nachlazení ale nevyužil možnosti
zabojovat o svůj další český titul. A
méně pravděpodobný je i jeho start
na půdě Rohovníku. „Zatím jsem se
do toho zpátky nedostal, uvidíme ještě v týdnu, jak se to vyvine,“ nechává
Novotný otevřené všechny možnosti.
BC DTJ má zatím na kontě dvě výhry. V Ústí se mu podařilo uspět po
výsledku 10:6, poté neměl doma
proti Třeboni slitování a zvítězil dr(jim)
tivě 16:0.

Přichází Tekliński, Hampl a Medek, naopak Filip skončil

PROSTĚJOV Již na svou čtvrtou
sezónu v kategorii kontinentálních
týmů se připravuje stáj SKC Tufo
Prostějov. Před novým ročníkem
doznala sestava řady změn, společně
již stihla absolvovat soustředění v
Karlově Studánce. Sestavu opustili
Petr Lechner s Radovanem Doleželem, jimž se nepodařilo naplnit očekávání, jezdeckou kariéru pak zcela
ukončili Viktor Vrážel s domácí ikonou Jakubem Filipem. Ten se nově
přesouvá na pozici mládežnického
kouče. To mimo jiné znamená, že
došlo i k několika příchodům.
„Z týmu Puskinak.cz přišel Tomáš Medek. Je to rychlostně vybavený závodník, kterému nevadí ani středně kopcovitý terén, a při kvalitnějším závodním
programu je zde stále předpoklad pro
jeho výkonnostní růst. Další výraznou
posilou je Petr Hampl, který přichází
z Favoritu Brno. Je to bojovník, jakého
jsme v týmu potřebovali. Výraznou posilou pro závěrečné spurty a do dráhových závodů je Adrian Tekliński, který
do týmu přichází z polsko-ukrajinského
Kolss BDC team. Má velké ambice stát
se lídrem týmu v rovinatých závodech,
kde se bude v závěru spurtovat. Velkou
posilou je samozřejmě i v dráhových závodech,“ představil trenér Michal Mrá-

ček nové tváře s tím, že česká dvojice
skončila v uplynulém ročníku Českého
poháru mezi elitní desítkou a polský
novic je úřadující bronzový medailista z
nedávného mistrovství Evropy.
V týmu naopak zůstali Matěj Zahálka, Luděk Lichnovský, Marek Šipoš,
Adam Kožušník, Lukáš Matula, Tomáš Koudela a Wojciech Pszczolarski. „Mezi dospělými se vhodné posílení týmu nehledalo lehce, v průběhu celé
sezóny jsme spolu s trenéry Mráčkem a
Konečným sledovali a diskutovali celou
řadu závodníků, kteří by tým vhodně
doplnili a posílili. A musím konstatovat,
že až na jednoho závodníka se do týmu
povedlo přivést všechny, které jsme
chtěli, i udržet ty, o jejichž setrvání jsme
měli zájem,“ potěšilo předsedu prostějovského oddílu Petra Šrámka.
Změny v SKC TUFO nastaly i mezi juniory. Trio Michal Mráček, Tomáš Konečný a Martin Cetkovský se rozhodlo
pro následující cestu: „Vybrali jsme si
Martina Spudila, Matěje Štibingra, a
z našich odchovanců zůstává v týmu
Daniel Chytil. Nově příchozí juniory
jsme zvlášť pečlivě sledovali, zejména
jejich výkonnost a přístup k cyklistice
byly rozhodujícími měřítky,“ podotkl
Šrámek. Spudil se prezentoval dobrými
výkony na dráhovém mistrovství Evro-

py a startoval i na silničním mistrovství
světa. Dan Chytil je nejlepším prostějovským juniorem, na evropském dráhovém šampionátu obsadil výborné
desáté místo ve scratchi. „Do každé následující sezóny vstupujeme s vyššími
cíli než do té předchozí. V té skončené
se představy z větší části naplnit podařilo,“ potěšily Šrámka velké výsledky na
silnici i na dráze.
A jaké jsou tedy ambice do roku
2016? „Jasným cílem je boj o vedoucí
pozici mezi týmy v Českém poháru na
silnici a v jednotlivých závodech získat
maximum pódiových umístění. Především v kategorii Elite, ale i v dalších přidružených soutěžích, U23 a ‚nováček‘.
Dále se na domácím silničním šampionátu reálně zapojit do bojů o medaile,
především pak v kategorii U23. A v závodech mezinárodního kalendáře UCI
navýšit bodový příspěvek do rankingu
UCI Europe Tour,“ nezastírá vysoké
ambice Michal Mráček. „Výše uvedené plány jsou ambiciózní, nicméně
jezdecký kádr, vize a nasazení všech lidí
v našem týmu má parametry k jejich
naplnění. Pro dráhu platí více než silnici
převzít vedoucí pozici v rámci domácího pelotonu a výrazně se prezentovat v
zahraničních startech,“ upřesnil.
(oš, jim)

Rekordní účast v Čechovicích
Zápasníci Sokola doma zazářili
ČECHOVICE Stovka nepadla!
Sobotní jedenáctý ročník čechovického turnaje Františka Nesvadbíka, se pyšnil neskutečnou účastí.
Na žíněnce v místní sokolovně se
představilo devětadevadesát mladých zápasníků z Čech, Moravy a
Slovenska! „Kapacita sokolovny
je bohužel omezená, nemohli jsme
tak vyhovět všem,“ prozradil Večerníku jeden z domácích trenérů
Vojtěch Szilva. Jeho svěřenci se
v tvrdé konkurenci neztratili a vyválčili dvanáct medailí.

V konkurenci devíti českých a tří
slovenských oddílů se reprezentanti pořádajícího Sokola Čechovice
předvedli ve výtečném světle. „Naši
borci měli možnost ukázat se před
svými rodinami. Bylo vidět, že by na
žíněnce nechali duši,“ komentoval
Vojtěch Szilva.
Nejlépe si vedli Jakub Vrba, Šimon
Polena, Martin Kroutil, Vsevolod
Sakal a Ondra Kumstát, kteří získali
první místa. Stříbrné příčky si vyzápasili Ondřej Sekanina, Zdenda
Koubek, Ivo Mynařík, Maťa Vrba,

Lojza Kejík a Zdeněk Buriánek.
Před finálovými branami na třetím
místě stanul Robin Buriánek. Nevděčné brambory pak zůstaly Sofince Šindelářové, Davidu Šindelářovi a
Blue James-Forestovi. Pátí skončili
Jirka Zatloukal a Tomáš Polašek.
„Poslední zápasnické klání roku se
vydařilo, ale my trénovat nepřestáváme. Hned v úterý začíná příprava na
další sezónu, v které chceme být ještě úspěšnější,“ uzavřel Vojtěch Szilva,
jenž připravuje čechovickou mládež
společně s Jiřím Vrbou.
(zv)
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CHYSTÁ SE DALŠÍ LIGOVÝ ŠLÁGR:
UŽ DNES PŘIJEDOU PARDUBICE!

OREL
PODLE

VEČERNÍKU
ROMAN MA
MARKO
O
Ve velkém dramatu s Válečníky od začátku sršel energií
a burcoval své spoluhráče k maximálnímu nasazea především v prvním poloní. Sám šel příkladem
p
prakticky nedal zastavit. Rozdával přesčase se prak
né pasy na lépe postavené basketbalisty Ariete,
nezdráhal se zakončit v případě potřeby a za
dvacet mi
minut nasbíral šestnáct bodů. Svým pohybem nu
nutil děčínské soupeře k nedovoleným
zákrokům a získal pět faulů. Čtyřikrát sice
ztratil míč, ale
a to dokázal nahradit pěti doskoky,
čtyřmi asistencemi
asistence a dvěma zisky.

OKÉNKO ŠÉFA

ˇ
aneb pohledem predsedy
klubu
„Koncovka děčínského utkání se hodnotí opravdu špatně... Byla to z naší
strany velká chyba! V pěti jsme bránili pod košem a spoléhali se na to, že
se soupeř bude snažit vyrovnat a poslat zápas do prodloužení. Kvůli tomu
jsme ale nechali na trojkovém oblouku volné hned dva hráče a to se přece
v poslední sekundě nemůže stát. Čtyřicet minut jsme vedli a po takovém
zaváhání přišli o cenné vítězství. Máme teď jedinou možnost. Odčinit to
v dalším ligovém kole proti Pardubicím!“
Ivan POSPÍŠIL,
předseda Ariete Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Bosák pøiznal,
že míè zahodil
Prostějov (lv) - Pouze dvě střely
proměnil při svém pobytu na palubovce v rámci čtvrtečního klání
Pavel Bosák. Křídlo Děčína přesto
zařídilo svému týmu vítězství na
Hané, když bylo neomylné při závěrečném pokusu celého utkání.
„Taková střela se mi povedla potřetí
v kariéře. Jsou to nezapomenutelné okamžiky,“ rozplýval se Bosák
a současně uznal, že u celé akce potřeboval i kousek štěstí. „Teď jsem
byl měsíc zraněný, teprve se do toho
dostávám. Trenér to dobře nakreslil,
dal mi důvěru a já ji splatil. Všichni
zalezli pod koš a já míč jen odhodil, nic jsem neviděl, a ono to tam
spadlo. Přitom jsem se celý zápas
nemohl trefit,“ komentoval svůj pokus Bosák.
Kouč Pavel Budínský nevybral svého
svěřence náhodou. „O Pavlovi se všeobecně ví, že tyhle střely miluje. Nebojí se vzít odpovědnost na sebe, už
v tréninku rád rozhoduje minisouboje,“ zdůvodnil svoji volbu Budínský.
Na jeho slova si možná vzpomenuli
v Opavě. Loni v dubnu jim Bosák
něco podobného předvedl ve čtvrtém zápase prvního kola play off, kdy
povedenou střelou poslal sérii do pátého zápasu.

Neèas pøijede
s triple-double
Pardubice, Prostějov (lv) - Loňský kapitán Orlů Radek Nečas se
na Hanou vrátí dobře naložený.
V posledním ligovém vystoupení
v pardubickém dresu totiž pětatřicetiletý pivot doslova zářil. Na
své konto si připsal ceněný triple
- double, když Ústí nad Labem
nastřílel třináct bodů a přidal deset doskoků a stejný počet asistencí. „Při disciplinárním trestu
Kamila Švrdlíka jsem v Ostravě
i proti Ústí hrál víc a při tom už se
nějaké statistiky vždycky udělají.
Já navíc letos nepředvádím žádné
střelecké hody, až teď tam konečně
něco spadlo, když na mě zakončení
nějak vycházela,“ nedělal vědu ze
svých statistik Nečas. O zisku triple
- double se dozvěděl až po utkání
od spoluhráčů. „Sám jsem to netušil. Kalkulačku v hlavě nemám a při
zápase si hlídám akorát počet faulů,
abych utkání dohrál,“ usmál se.

najdete nás na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Podruhé v řadě přivítají basketbalisté Ariete
Prostějov na domácí palubovce tým, který myslí na ligové finále
nejvyšší domácí soutěže. Tentokrát to budou Pardubice. Orli mají
svému soupeři co oplácet, protože v prvním vzájemném střetnutí prohráli vysoko 62:85. Atraktivní šlágr je dohrávkou 15. kola
Kooperativy NBL a odehraje se již dnes, tj. v pondělí 7. prosince,
v hale Sportcentra DDM. Vzhledem k tomu, že duel přenáší televize, odstartuje až ve 20:00 hodin, ale celý tým Ariete věří, že k atraktivitě prestižního souboje přispěje i slušně zaplněné hlediště!
původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Věříme, že přijde minimálně stejná
návštěva jako ve čtvrtek proti Děčínu
a fanoušci budou opět tak skvělí,“ vzkázal Petr Fridrich, generální manažer
klubu. Duel s nešťastnou koncovkou
navštívilo sedm stovek diváků. Vedle
Nymburku a Děčína jsou právě Pardubice tím nejatraktivnějším možným

protivníkem. A to nejen proto, že mají
v kádru hned čtyři nedávné hráče Orlů!
„Bude to pro nás další velká prověrka.
Myslím si, že můžeme uspět, i když
Pardubice mají kvalitní sestavu. Poslední ligové utkání jsme prohráli. Jde
o to, abychom nemysleli na předchozí
výsledek, ale odvedli podobně kvalitní
výkon jako proti Děčínu. Pak můžeme
zvítězit,“ míní před dnešním zápasem
trenér Orlů Zbyněk Choleva.
Hosté přijedou povzbuzeni výhrou nad
Ústím nad Labem, po němž zaokrouh-

lili počet ligovým úspěchů na rovnou
desítku. Po dvouzápasovém trestu se
navíc do sestavy vrací Kamil Švrdlík,
jeden z těch, který ještě v minulé sezóně
hájil barvy Prostějova. Podle pardubického kouče Dušana Bohunického bude
na Hané probíhat velká bitva. „Oproti
zápasům v úvodu sezóny hrají prostějovští mnohem kolektivněji. Dobře jim
putuje míč, z mého pohledu se nyní
prezentují týmovějším projevem. Navíc
na rozdíl od začátku sezóny teď Orli hrají v kompletní sestavě, tým si sedl, a to se
samozřejmě příznivě projevilo na hře
i výsledcích,“ všímá si Bohunický.
V sestavě Východočechů nastoupí celá
čtveřice basketbalistů s prostějovskou
minulostí z nedávné doby. Kromě
Švrdlíka to bude Radek Nečas, Dušan
Pandula a Ondřej Kohout. Také z tohoto důvodu bude mít střetnutí pikantní
příchuť. „Těch hráčů, kteří hráli u nás je
opravdu docela hodně, ale to se prostě

Nervydrásající závěr přinesl Orlům
smutek. Foto: www.orliprostejov.cz

stává. Teď jsou prostě na druhé straně.
Někdo si to možná uvědomuje, ale až
začne zápas, nikdo na to myslet nebude.
Každému půjde jenom o to, aby vyhrál,“
míní kouč Choleva.
A to je ta nejlepší pobídka, abyste
dnes v hale nechyběli!

JSME JEDNA RODINA
www.facebook.com/vecernikpv

Vítěznou sérii ukončila TROJKA V POSLEDNÍ SEKUNDĚ!
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PROSTĚJOV
Neuvěřitelné!
Ještě osm desetin sekundy před
koncem ligového šlágru proti
vedoucímu Děčínu basketbalisté
Ariete Prostějov vedli a byli na
cestě prodloužit sérii osmi vítězství v řadě. V nervydrásající
koncovce se však prosadili hosté. O porážce Orlů nejtěsnějším
možným rozdílem 67:68 rozhodl
přesný pokus Bosáka. Na odpověď už bohužel neměli bezradní
svěřenci kouče Cholevy čas.
Orli měli do čtvrtečního zápasu
čtrnáctého kola Kooperativy NBL,
který se odehrál před televizními
kamerami ČT SPORT, vynikající
vstup. Skvělé úvodní minuty za-

znamenal především rozehrávač
Roman Marko. Byl úspěšný při
napadání, rychle vyvážel míč do
útoku a navíc se mu dařilo při střelbě z dálky. S jeho přispěním, a za
pomoci Davida Šteffela na pivotu,
vedli domácí rychle 17:4. Hostující
Válečníci pak sice dokázali prostějovskou ofenzivu alespoň částečně
zastavit, přesto Orli po deseti minutách vedli 17:14.
V obdobném duchu pokračovala
i druhá desetiminutovka. Důležitý
moment přišel v závěru poločasu.
Děčín prohrával pouze o dva body,
během chvilky ale dostal dalších
devět. Kouřil po šestce na 33:30
obral o míč z obrany vyjíždějícího
Kroutila a ihned vyzval ke zvýšení
Tomance, a to i s faulem Šišky. Ten
navíc inkasoval technickou chybu
a po proměněné šestce Slezáka Palyza zvýšil s faulem na rozdíl devíti

bodů. Výhoz Pomikálka vzápětí
vystihl Kouřil, který se sirénou poločasu upravil na 41:30 ve prospěch
Prostějova!
Skvělé představená domácích pokračovalo také po přestávce. Dvě
trojky Palyzy přinesly ve třetí čtvrtině vedení Ariete už o patnáct bodů
a dvanáct minut před koncem to
bylo 52:38. Zdálo se, že o vítězi
prestižního duelu je rozhodnuto.
Jenže, Severočechy nejprve vrátil
do zápasu Jakub Houška. Před začátkem poslední čtvrtiny pak už
tým Ariete vedl pouze o šest bodů.
Navíc v posledních sedmi minutách
dali Orli pouze sedm bodů, což
bylo pro konečný výsledek rozhodující. Jejich poslední body obstaral
Šteffel, který sekundu před koncem
se štěstím zajistil vedení 67:65.
Pak ale přišla velká chvíle exprostějovského rebela Bosáka a bylo
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Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Soupeři se vyplatil neúnavný boj až do konce. My jsme před zápasem i během stále mluvili o doskoku protivníka, tam si myslím, že jsme byli lepší.
Děčín z toho neměl tolik druhých šancí. Ale v závěru se útočným doskokem posunul blíž k tomu šťastnému vítězství. Hosté nás celé utkání pobízeli
ztrátami, čehož jsme dokázali využít. Nakonec to k ničemu nebylo a je to obrovská škoda, protože zápas jsme měli dobře rozehraný.“
Pavel BUDÍNSKÝ - BK Armex Děčín:
„Bylo to výborné utkání pro fanoušky, byť ta hra možná nebyla tak kvalitní,
jak někdo očekával. Každopádně se víc bojovalo, než hrálo na krásu. Ukázalo
se, proč se basketbal hraje čtyřicet minut čistého času, proč, i když celé utkání prohráváte, můžete vyhrát. Dobrá koncovka nám přinesla výhru, která je
v tuto chvíli cenná. Hlavně ve druhém poločase jsme se zlepšili v obraně
a pak se k tomu přidala i střelba.“
po nadějích na úspěšný výsledek a koš, který strhnul vítězství na stras lídrem soutěže. Do konce chybělo nu Děčína. Protesty byly marné, vše
0,8 vteřiny, přišlo rychlé rozehrá- bylo v souladu s pravidly a časem...
ní hostů z autu, střela z perimetru
(lv)

Hráčům Ariete ukázal osud svoji krutou tvář...

PROSŤEJOV Po poslední střele utkání Prostějova s Děčínem
se rozhodčí ještě chvíli radili.
Nakonec úspěšnou trojku Pavla Bosáka uznali a rozpoutali
emoce na obou střídačkách. Na
domácí zavládl smutek. To Válečníci naskákali na střelce klíčového koše, který znamenal jejich
třináctý triumf v řadě.
„Využili jsme možnost vybrat po-

slední oddechový čas a dostali tím
míč na prostějovskou polovinu.
Namalovali jsme na ceduli signál
a ten nám vyšel dokonale. Skončil
otevřenou střelou. Jak se to říká,
rozhodla fotobuňka na cílové pásce,“ komentoval rozhodující okamžik zápasu děčínský trenér Pavel
Budínský.
Atraktivní střetnutí potvrdilo,
že sekunda je ve sportu hodně

dlouhý úsek. Pod děčínským košem se prosadil David Šteffel a po
útočném doskoku zakončil předtím neúspěšný pokus Romana
Marka. Následoval oddechový čas
a pak výhoz před domácím košem.
Válečníci rozhýbali prostějovskou
obranu a Bosák zůstal na trojce osamocený. Rychle zamířil a pak svoji
šanci proměnil. „Děčínu se vyplatilo, že se pokusil vystřelit z dálky.

Soustředili jsme se na obranu pod
košem, abychom nedostali dvojku
a utkání nešlo do prodloužení,“ posteskl si prostějovský kormidelník
Zbyněk Choleva.
Hostující kouč Budínský připustil,
že v závěru už příliš nevěřil ve vítězství. Konec se nezadržitelně blížil,
i když se Děčín vyhrabal z patnácti bodové ztráty a byl na dostřel.
„Poslední útok vypadal, že David

Šteffel trefil koš a uzavřel utkání,“
prozradil své pocity hostující trenér. Mýlil se. Závěrečné slovo patřilo jeho svěřencům. Orlům naopak
basketbal ukázal svoji krutou tvář.
(lv)

podívej se na poslední sekundu:

sestøih utkání najdete na

www.vecernikpv.cz

„V koncovce jsme o výhru nepřišli,“ tvrdí Šteffel
PROSTĚJOV V samém závěru utkání proti Děčínu poslal David
Šteffel svůj tým do vedení. Důvod k radosti přesto po závěrečném
klaksonu neměl. Spíše byl rozčarovaný, protože cítil, že Orli ztratili
vítězství naprosto zbytečně a soupeři k úspěchu naopak sami pomohli.„Děčín jsme dostali do hry našimi chybami,“ posteskl si v interview pro Večerník podkošový hráč Ariete.
původní rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
●● Ve dvou případech jste vedli až
o patnáct bodů. Nedal se ten náskok
udržet?
„To jsme měli udělat! V těchto momentech jsme měli zápas pod kontrolou, jenže přišly naše chyby... Někdy to byla ztráta v útoku, pak špatná

obrana pod vlastním košem. Tím
jsme Děčínu umožnili, aby se vrátil
do zápasu.“
●● Je možné, že jste pod dojmem
náskoku polevili?
„Vypadalo to tak. Místo toho,
abychom náskok natáhli na dvacet bodů a soupeře zlomili, přišel
útlum.“
●● Takže si nemyslíte, že vás o vítězství připravila koncovka?
„Ta byla hlavně o štěstí. To tak bývá,

buďto střela vyjde, nebo ne. Vítězství
jsme ale ztratili někde jinde...“
●● Mrzí vás, že jste přišli o šňůru
neporazitelnosti, která trvala plných osm zápasů?
„Nejde ani o nějakou šňůru. Ty série
moc nepočítáme a nikdo to nějak
zvlášť neprožívá. Spíš mrzí porážka
jako taková. Není důležité, po jak
dlouhé době přijde.“
●● S vicemistrem jste sehráli naprosto vyrovnanou partii. Vypovídá to něco o vašich kvalitách?
„Postupem času se ukazuje, které
týmy budou hrát v tabulce nahoře.
Z mého pohledu to bude podobné,
jako v minulých letech. Nymburk,
Pardubice, Děčín, Opava a náš tým.
Kluby, které si drží kvalitu.“

Foto: www.orliprostejov.cz

Pondělí 7. prosince 2015
www.vecernikpv.cz
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Prostějov zvládl domácí vystoupení:
Napajedlům přitáhl uzdu v první půli!
PROSTĚJOV Sedmičková exhibice! Celkem šestnáct střel ze značky sedmimetrového hodu viděli
návštěvníci nedělního druholigového mistráku v Prostějově. Hned
dvanáct jich stříleli hosté z Napajedel, ale proměnili jich pouze sedm.
„Neproměňovali jsme šance,
z toho hned pět sedmiček, to je
moc. Slabou střeleckou potencí
jsme se pohřbili sami,“ konstatoval hostující kouč Lubomír Lukačovič. Prostějovští nakonec slavili
tříbrankovou výhru, když za celý
zápas ani jednou neprohrávali.
původní reportáž
táž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L
Prostějovská házenkářská parta šla do
utkání s Napajedly s velkou motivací. Předchozí dva zápasy totiž Sokol
II prohrál, a pokud se chtěl udržet
v horní polovině tabulky a relativním
klidu, velela povinnost zvítězit. Že se

odvážný proskok Vasiljeva domácí
uklidnil. V závěrečné desetiminutovce si už Prostějovští hlídali minimálně tříbrankový náskok a utkání
dovedli k vítěznému konci - 28:25.
V příštím kole zajíždějí prostějovští
do Hustopečí, které se drží na dru-

hé příčce druholigové tabulky. „Viděl jsem je v Kostelci, jde o zkušený
tým. Rozhodně nás nečeká nic jednoduchého,“ poznamenal Ordelt.
Sokol II nastoupí v Hustopečích
tuto neděli 13. prosince od 10:30
hodin.

CO ZAZNĚLO
FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na
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Prostějovští (v modrém) se do defenzívní mlýnice jít nebáli.

domácí borci nabudili dobře, potvrdili hned v úvodu. Pestrá kombinační
hra a pohledné akce přinášely kýžené
branky. Když k tomu přidáme i velmi
dobrou a náležitě agresívní obranu,
narůstalo skóre utěšeným způsobem.
Důležitý trhák nastal ve druhé desetiminutovce, kdy se prostějovským
podařilo utrhnout z 5:4 na 13:4! Napajedla nevstřelila gól neuvěřitelných
sedmnáct minut a tuto nelichotivou
statistiku narušila až Kašným proměněná sedmička. Domácí tým ve

Foto: Zdeněk Vysloužil

druhé polovině první třicetiminutovky udržel soupeře na pouhých osmi
brankách (15:8), navíc z inkasované
osmičky padla plná polovina ze sedmiček... „První poločas nám vyšel.
Perfektní obrana, držel nás gólman
a měli jsme i vysoké procento úspěšnosti střelby,“ nenašel domácí kouč
Svaťa Ordelt na excelentně zvládnutém prvním dějství chybičku.
Jednoznačná partie se však v průběhu
druhého poločasu začala komplikovat.
Hosté změnili způsob obrany, na osobku

si vzali Kozlovského s Kosinou. Luxusní
náskok se tak začal postupně ztenčovat a
po jedenácti odehraných minutách vedl
Sokol II jen rozdílem tří gólů - 20:17. Na
klidu domácí lavičce nepřidalo ani přímé
vyloučení Mikulky a trenér Ordelt reagoval oddechovým časem.
Hanákům se podařilo stíhací jízdu
soupeře zastavit, ale za cenu výrazného snížení úrovně zápasu.
Na palubovce se tempo zpomalilo
a branek nepřibývalo. Napajedelští
se ještě jednou nadechli (23:21), ale
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Svatopluk ORDELT - Sokol II Prostìjov:
„Domluvili jsme se na určitém způsobu obrany a dokázali jsme to dodržet.
Stanovená taktika na soupeře platila. Zápas jsme vyhráli prvním poločasem.
Místy jsme předváděli házenou, kterou chceme produkovat. Tedy rychlé
herní kombinace! Ve druhé půli už to bylo těžší, protože soupeř začal osobně bránit Jirku Kosinu a Kozlovského, ale ostatní hráči je dokázali zastoupit.
Postupně přibylo nervozity, soupeř se dotáhl na dva góly, ale kluci byli hladovější po bodech. Napajedla nebyla jednoduchým soupeřem, i když jsou
v tabulce dole. Nevzdala to ani, když jsme vedli o osm gólů. S výhrou jsme
samozřejmě spokojení, uklidňující výhra.“
Vladimír LUKAÈOVIÈ - Fatra Napajedla:
„Myslím, že se zápas mohl divákům líbit, bojovnost nechyběla oběma stranám. My jsme vyhořeli v prvním poločase v obraně i útoku. Domácí vyhráli
asi zaslouženě, i když si myslím, že by utkání slušela i remíza. Nevydařenou
první půlí jsme soupeře posadili na koně. Hodně sil nás pak stálo dotahování
velké ztráty. Navíc má Prostějov dobrý mančaft a hraje kvalitní házenou. Na
svém týmu si cením toho, že to nezabalil a bojoval až do konce.“

Kostelec Hustopečím TK AGROFERT za zlatem!
naděloval, ale jen body
KOS
HUS

26
29

KOSTELEC NA HANÉ Nezvládnutá pětiminutovka na počátku druhé
půle stála kostelecké házenkáře pátou domácí výhru sezóny. Zatímco
o přestávce disponovali dvoubrankovým náskokem nad Hustopečemi, brzy po změně stran naopak
stejným rozdílem zaostávali. A tuto
ztrátu už dokázali maximálně zredukovat na polovinu, vyrovnat se jim až
do konce utkání nepodařilo.
Střelecké slovo si vzal jako první Milan Varhalík a zkušená spojka poslala
Kostelec už ve třetí minutě do vedení.
Bleskový obrat zařídili Jahoda s Myslíkem a přelévání skóre pokračovalo,
když domácí během následujících
minut obrátili z 1:2 až na 5:2, o což
se zasloužili Varhalík, Přikryl, Smékal
a Diviš. Vytvořený bodový polštář si
domácí s malými odchylkami udržovali až do pauzy. Hostům se sice
podařilo snížit na 5:4 a na přelomu
druhé a třetí desetiminutovky dokonce i vyrovnat na 8:8, domácí ale vždy
měli odpověď a opět odskočili. Do
šatny tak odcházeli s dvoubrankovým
vedením 13:11.
Tento náskok se jim dokonce ještě
podařilo o gól rozmnožit na 15:12,
pak se ale na několik minut odmlčeli a Hustopeče předvedly velice
rychlý obrat. Do rozmezí třiatřicáté
a sedmatřicáté minuty vměstnali
pět svých zásahů a zničehonic to tak
bylo 15:17. Kostelecký tým se ještě
jednou nadechl a srovnal skóre, když
po ukázkově provedeném rychlém
protiútoku zakončil kombinaci Marek Dostál. Hosté ale kontrovali stejným způsobem a vzali si dvougólový

náskok zpět. Domácí kouč se ještě
snažil reagovat dvěma oddechovými
časy i výměnou brankáře, kdy Jana
Mayera vystřídal Pavel Navrátil, ani
tyto tahy se ale s potřebným úspěchem nesetkaly.
Za stavu 20:23 nedal Přikryl sedmičku a vzápětí byl v jasné tutovce vychytán sedmigólový Smékal, vzápětí na
druhé straně zlikvidoval sedmičku
i Navrátil. Když se ale Kostelci podařilo dotáhnout na jednu a později
už jen na dvě branky, tak nedokázal
ubránit soupeře a vždy poměrně
lehce inkasoval. „Jakoby se hráči ukolébali, v obraně už nebyla taková soustředěnost a inkasovali jsme laciné
branky, hlavně z pravého křídla. Ten
klučina přitom zas tak dobrý nebyl.
A z druhé strany to stejné. Je to škoda, potřebovali jsme doma tyto body
uhrát,“ smutnil po utkání Grepl.
Jiskřičku naděje se ještě snažil zažehnout Smékal svým snížením na

26:27, drama do posledních sekund
se ale nekonalo. Velice rychle odpověděl Jahoda a po něm i taktéž sedmigólový Lattenberg. A vydobytý tříbrankový odstup se už v závěrečných
dvou minutách nezměnil.
V tabulce pravdy je tak Kostelec momentálně na mínus třech bodech. Vylepšit
svou bilanci může v neděli od 17:00 hodin, to zakončí první polovinu druhé ligy
a celkově podzimní část na půdě Tišnova. „Pokusíme se tam zvítězit. Doufám,
že se nám to podaří, je to nováček. Soupeře jsem viděl a myslím si, že to bude
velice zajímavé utkání. Některé výsledky
má hodně solidní a má hráče, kteří hrají
extraligu v Brně. Nám nezbývá, než se
pokusit bodovat, domácí se ale chtějí
udržet a udělají pro to maximum,“ očekává Jiří Grepl atraktivní podívanou. (jim)
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

CO ZAZNĚLO

NA
A TISKOV
TISKOVCE...
VCE...

Jiøí GREPL - TJ Sokol Kostelec na Hané-HK:
„Hodnotí se mi to hodně špatně. O výsledku rozhodl druhý poločas, který
jsme zahráli velice špatně. Dopustili jsme se spousty chyb. Byly to ztráty balonů, neproměněné šance, zahodili jsme i sedmičku. Takový zkušený mančaft
jako Hustopeče toho dokázal využít. Upozorňoval jsem kluky na nástup do
druhého poločasu, aby se nenechali ukolébat, že vedeme, že je potřeba důsledně bránit a pokusit se střílet branky. Bohužel se nám to moc nevyvedlo.
S ohledem na vývoj jara to pro nás může být hodně nepříjemná ztráta. Je to
druhé utkání, kdy jsme doma nebodovali.“
Petr SEMERÁD – Legata Hustopeèe:
„Utkání jsme začali velice špatně a domácí měli dobrého brankáře, který pochytal hodně vyložených střel, to nás poté stálo hodně sil. Do poločasu jsme
se drželi v dvougólovém závěsu a o přestávce jsme si řekli, že musíme zlepšit
útočnou hru, což se nám podařilo. Nástupem do druhé půle jsme utkání obrátili a nepustili. Máme zkušené družstvo, ale věděli jsme, že domácí budou
houževnatí. Zahráli jsme ovšem určité věci, ty nám přinesly dva body. Měli
jsme těžké rozlosování a trochu smůly, ale pak jsme si to vyříkali a teď tým
šlape, za což mu musím poděkovat.“

Jiří Vymětal: „Nedávali jsme góly“
KOSTELEC NA HANÉ V neděli
dopoledne museli kostelečtí házenkáři skousnout druhou domácí porážku sezony.
Nezabránil jí ani Jiří Vymětal,
který k výkonu v defenzivě přidal i jednu branku. Nestačilo to
a body putovaly do Hustopečí.

Jiří MOŽNÝ

●● Co zapříčinilo porážku?
„Těžko říct. Říkali jsme si, že po vyhraném prvním poločase nesmíme
zaspat úvod druhé půle, abychom se
trhli alespoň na čtyři pět branek. Nevyšlo to. Obrana nebyla špatná, ale
nedávali jsme góly. Bohužel.“

●● Dá se tedy říci, že první půle
byla jednoznačně lepší?
„Asi jo. Teď už jsme dohrávali spíše z
nouze, hrálo nás to sedm osm lidí a zápas
byl od začátku náročný. Myslím, že nám
i došly síly, hlavně vás ale srazí to, že nedáváte góly. To je pak dvojnásobně těžší.“
celý rozhovor najdete
na www.vecernikpv.cz

>>> dokončení ze strany 31
Tenisová extraliga se již pošesté odehraje
v zimním termínu. „Ten je velice výhodný pro naše nejlepší hráče a berou ho
jako přípravu na další sezonu,“ pochvaluje si s tím, že předkola se odehrají v Liberci a v Milovicích, finálové skupiny pak
v Prostějově a nově na pražské Štvanici.
Vítězové obou skupin se pak střetnou
21. prosince v Prostějově. Vstup do všech
areálů je zdarma.
„Čím je pro náš klub extraliga? Především
potvrzením naší kvality na české tenisové
scéně a každoročně výjimečná možnost
přidat k přesvědčivému medailovému
postavení v mládežnických kategoriích
poslední velký úspěch – titul mistra ČR
smíšených družstev,“ konstatuje před
startem dalšího ročníku extraligy ředitel-

ka tenisových projektů TK PLUS Petra
Černošková a dodává: „Od roku 2007
kralujeme české extralize a uděláme
všechno pro to, abychom i letos získali
titul nejlepší český tým dospělých. Extraligový titul je pro Prostějov už samozřejmostí, tak to dlouhodobě vnímá česká
tenisová veřejnost. Vážíme si této důvěry,
ale o to víc si uvědomujeme velkou konkurenci a přirozenou snahu některých
klubů, sesadit nás z extraligového trůnu.“
Také letos nastoupí tým TK AGROFERT Prostějov v nejsilnějším složení,
vedle nejlepších by měli opět dostat příležitost mladí členové prostějovského klubu. „I letos máme na soupisce zahraniční
hráče, ale i nadále chceme dávat šanci našim mladým hráčům, kteří už dokázali,
že na extraligu mají. Musíme se také dívat

na perspektivu reprezentačních týmů
- Davis Cupu a Fed Cupu, mladí by se
v nich měli stále více prosazovat. I proto
si potřebují týmové soutěže pořádně
osahat a extraliga smíšených družstev to
vždy nabízí,“ konstatuje kapitán Jaroslav
Navrátil.
Kompletní soupisku vám přinese Večerník v tradiním speciálu, který vyjde jako součást příštího vydání! Jako
ochutnávku však můžeme prozradit,
že v prostějovském dresu se představí
jak hvězdy Tomáš Berdych, Jiří Veselý
s Petrou Kvitovou či Lucií Šafářovou,
tak například i Barbora Strýcová a také
zahraniční esa jako Dominik Thiem
aJarkkoNieminen!Úvodníduelsehraje TK AFROFERT v pátek 18. prosin(pk)
ce proti pražské Spartě.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

AGELKY HRAJÍ CHAMPIONS LEAGUE UŽ OSMÝM ROKEM
Za tu dobu se klubová špička Evropy dost proměnila. Před deseti lety vládly
ženskému volejbalu italské oddíly, v současnosti jsou to hlavně turečtí giganti
PROSTĚJOVSKO Na podzim 2008 vstoupily prostějovské
volejbalistky premiérově na evropskou pohárovou scénu,
a to rovnou do nejkvalitnější i nejprestižnější soutěže s názvem Champions League. Od té doby působí ambiciózní
český vyslanec mezi klubovou smetánkou starého kontinentu nepřetržitě až dosud, přičemž jeho role se během těchto
necelých osmi let v podstatě nezměnila: hranicí úspěchu je pro
něj postup ze základní skupiny do play off. Co se však za tuto
dobu změnilo docela hodně, to je složení nejužší špičky Ligy
mistryň žen. Večerník si tuto

původní
zpravodajství
tví
pro Večerník
ník

Marek
Sonnevend
Døív
kralovala Itálie
Ještě než se Prostějov začal poměřovat
s Evropou, hodně dlouho v ní z hlediska oddílového rozložení sil panovaly
zavedené pořádky s téměř neměnným
výsledkovým vyzněním. Jakým? Krátce
se to dá shrnout do jediného souvětí.
Suverénně dominovaly italské kluby,
kterým se (někdy úspěšně) snažily
konkurovat ruské týmy. Do toho se čas
od času přimíchaly celky z Francie, Nizozemska, Španělska či nastupujících
velmocí Turecka a Ázerbájdžánu.
Přesně takhle nějak to vypadalo ve
výše zmíněném soutěžním ročníku
2008/2009, kdy „vékáčko“ absolvovalo svou premiéru v Lize mistryň. Tehdy
vkročilo do období absolutního kralování ženských kolektivů z Itálie, jež během pětiletky od 2006 do 2010 posbíraly kompletní sadu titulů (Bergamo
tři, Perugia dva) a k tomu přidaly ještě
tři bronzy! Prostě totální nadvláda.
V závěsu číhající Rusko se muselo
spokojit se třemi stříbry (Dynamo
Moskva dva a Odincovo jedno), další
země už jen paběrkovaly. Cannes vybojovalo pro Francii stříbro a bronz, k
jednomu druhému místu se prodralo
turecké Fenerbahce Istanbul a jednu

ni, jinak oslavili po jednom triumfu tři
různé istanbulské kolosy Fenerbahce,
Vakifbank i Eczacibasi.
Zmíněné Rusko opět zůstávalo ve stínu,
ovšem tentokrát nikoliv Itálie, nýbrž nové
velmoci Turecka. Kromě výše uvedeného zlata v režii rovněž bohatého Dynama
se procpalo už pouze k jednomu bronzu,
které zařídil stejný mančaft. Hodně čeřit
vodu začala ázerbájdžánská Rabita
Baku, oddíl s monstrózními ambicemi
a vůbec nejvyšším ekonomickým rozpočtem na světě. Ani moře ropných peněz mu však vytoužený titul nezajistilo,
musel se spokojit „jen“ se dvěma druhými a jedním třetím postem.
Italští zástupci nedokázali čelit finančnímu jhu bohatších konkurentů a nebýt dvojnásobného zářezu schopného
nováčka Busto Arsizio, vůbec by se
nedostali na pomyslnou bednu. Jeden
stříbrný kov získala francouzská trvalka
z Cannes, zatímco veškeré zbylé státy
ostrouhaly. Dostat se přes Istanbuly,
Baku a spol. úplně nahoru prostě není
žádná procházka růžovou zahradou...

třetí příčku urvalo španělské Tenerife.
Ostatní státy vůbec nic.
Z České republiky Champions League v tehdejší éře nikdo nehrával,
což se změnilo s nástupem ambiciózního prostějovského projektu.
A zajímavostí je, že křest ohněm nebyl pro svěřenkyně kouče Miroslava
Čady nijak snadný, byť se to z dnešní
perspektivy může jevit jinak. Hned
napoprvé totiž družina VK vyfasovala
do základní skupiny tehdy velice silné
Dynamo Moskva, obhájce čtvrté pozice z předchozí sezóny CAV Murcia
a zástupce kvalitního Chorvatska Kvig
Rijeka. Přesto dokázala až do poslední
Nahoru
chvíle bojovat o postup do play off, což
se dere Polsko
je každoroční touha jedničky našeho
Co přijde v ženském klubovém vonárodního volejbalu.
lejbalu v nadcházejících letech? MoTaktovku
mentálně to vypadá, že se alespoň pro
pøevzalo Turecko
nejbližší léta nebude s velkou pravděPrávě v době začátků prostějovských podobností nic podstatného měnit.
volejbalistek na vrcholné scéně Ligy Měl by tudíž pokračovat nemilosrdmistryň se poměr sil v jejích nejvyšších ný diktát tureckých obrů, s nimiž se
patrech jal dramaticky měnit. Čím? pokusí držet krok nejlepší kolektivy
Především frontálním útokem turec- z Ruska, Ázerbájdžánu a Itálie, v přípakých klubů, jež díky movitým sponzo- dě lepšícího se Curychu a stabilního
rům získaly ohromné finanční zázemí, Cannes i ze Švýcarska a Francie. Zamohly nakoupit nejlepší hráčky na trhu pomenout přitom nesmíme na pruda logicky skočily do popředí každoroč- ce rostoucí Polsko, kde působivými
ního turnajového vyvrcholení soutěže možnostmi disponuje nejen Chemik
v podobě závěrečného Final Four.
Police, ale pomalu také Atom Sopoty
Poprvé na konci sezóny 2010/2011 s Impelem Wroclaw.
tak zvedl nejcennější trofej nad hla- Jak vidno, týmů s opravdu velkými
vu VakifGünes (dnešní Vakifbank) cíly skutečně není málo, přibývá jich
Istanbul, aby od té chvíle až dosud a konkurence ve špičce je tak určitě
pustila země půlměsíce na piedestal mnohem drsnější, než před nějaněkoho jiného pouze v jediném pří- kými pěti až deseti roky. Vybojovat
padě. Rok 2014 totiž patřil ruské Kaza- postup ze skupiny do vyřazovací fáze
tedy může pro Agelky představovat
stále tvrdší oříšek.

Diváky špičkový volejbal v ženském provedení táhne, na zápasy evropské
Champions League je hlediště haly Sportcentra DDM Prostějov vždy plné.
Foto: archiv.

Bez prohry
proti Nìmkám
a Španìlkám
Nejlepšího umístění dosáhl prostějovský výběr shodně ve třech sezónách. V ročníku 2009-2010, 20102011 a 2014-2015 se dělil o osmou
až třináctou příčku. Do desítky se
vmáčkla tehdejší Modřanská ještě
v sezóně 2011-2012, kdy patřila mezi
celky na devátém a šestnáctém místě. Naopak výsledkově nejhorší byl
ročník 2012-2013, kdy se VK AGEL
umístil na devatenácté až čtyřiadvacáté pozici.
Zajímavá je také vzájemná bilance
Prostějova se zástupci jednotlivých
zemí. Nejvíce výher svěřenkyně
kouče Čady dosáhly proti celkům
z Polska, byť mají se severními sousedkami celkově zápornou bilanci.
Stoprocentní zásah drží proti vyslankyním z Německa a Španělska,
s nimiž se utkaly shodně dvakrát,
a vždy to dopadlo vítězně. Smírně na tom je prostějovský klub
s Chorvatkami. Z výše uvedených
důvodů ani nepřekvapí, že nejhůře
se úřadujícím mistryním vede proti

Medailová bilance zemí 2006 až 2010

Uplynulý ročník Ligy mistryň vyhrál jeden z tureckých gigantů Eczacibasi Istanbul.
Foto: archiv.

týmům z Turecka, které Prostějov
ještě nikdy neporazil, naopak si
připsal jedenáct porážek. Neoblíbení sokové pochází také z Ruska či
Itálie. Oproti tomu mocné giganty
z Ázerbajdžánu přes čtyři prohry už
dvakrát pokořily, což je bezesporu
skvělý počin.
Takže, přestože na mezinárodní scéně není lehké bytí, dobrou zprávou
je, že sedminásobný šampión České
republiky tenhle nelehký boj nevzdává a své štěstí zkouší dál!

Zápasová bilance
Prostìjova se zástupci
emí
jednotlivých zemí
- Turecko 0:11 (3:33)
20))
- Rusko 2:6 (11:20)
- Itálie
I ál 1:6 (5:18)
- Ázerbájdžán 2:44 (7:16)
( )
- Polsko 4:7 (14:27)
- Francie 1:3 (4:11))
- Švýcarsko
0:2 (1:6)
Š ý
- Chorvatsko 1:1 ((4:5))
- Německo
2:0 (6:2)
Něme
- Španělsko 2:0 (6:2)
(6 )
Pozn.:
P
Po
zn vyhraná vs. prohraná utkání plus poměr setů
Zdroj: PV Večerník

Dosud posledním týmem z Itálie, který ovládl Champions League žen, byl v roce
2010 Volley Bergamo.
Foto: archiv.

Medailová bilance zemí 2011 až 2015

Itálie

Turecko

Rusko

Rusko

Francie

Ázerbájdžán

Turecko

Itálie

Španìlsko

Francie

Zdroj: Pv Večerník

sezóna 2005/2006: 1. Sirio Perugia (Itálie), 2. RC Cannes (Francie), 3. Foppapedretti Bergamo (Itálie), 4. Vakifbank Istanbul (Turecko), 5. až 7. Azerrail Baku (Ázerbájdžán), Cantur Las Palmas (Španělsko) a Uraločka Jekatěrinburg (Rusko).
sezóna 2006/2007: 1. Foppapedretti Bergamo (Itálie), 2. Dynamo Moskva (Rusko), 3. Spar Tenerife (Španělsko), 4.
Volero Curych (Švýcarsko), 5. až 7. Dela Amstelveen (Nizozemsko), RC Cannes (Francie) a Monteschiavo Jesi (Itálie).
sezóna 2007/2008: 1. Colussi Perugia (Itálie), 2. Zarečie Odincovo (Rusko), 3. Asystel Novara (Itálie), 4. Grupo Murcia
(Španělsko), 5. až 7. Monteschiavo Jesi (Itálie), Dela Amstelveen (Nizozemsko) a Volero Curych (Švýcarsko).
Sezóna 2008/2009: 1. Volley Bergamo (Itálie), 2. Dynamo Moskva (Rusko), 3. Sirio Perugia (Itálie), 4. Eczacibasi
Istanbul (Turecko), 5. až 7. Scavolini Pesaro (Itálie), Telekom Ankara (Turecko) a Fakro Muszyna (Polsko), 14. až 15.
VK Prostějov (Česko).
Sezóna 2009/2010: 1. Volley Bergamo (Itálie), 2. Fenerbahce Istanbul (Turecko), 3. RC Cannes (Francie), 4. Asystel
Novara (Itálie), 5. až 7. VakifGünes Istanbul (Turecko), Zarečie Odincovo (Rusko) a Scavolini Pesaro (Itálie), 8. až 13.
VK Modřanská Prostějov (Česko).
Sezóna 2010/2011: 1. VakifGünes Istanbul (Turecko), 2. Rabita Baku (Ázerbájdžán), 3. Fenerbahce Istanbul (Turecko), 4. Scavolini Pesaro (Itálie), 5. až 7. Fakro Muszyna (Polsko), Volero Curych (Švýcarsko) a Eczacibasi Istanbul
(Turecko), 8. až 13. VK Modřanská Prostějov (Česko).
Sezóna 2011/2012: 1. Fenerbahce Istanbul (Turecko), 2. RC Cannes (Francie), 3. Dynamo Kazaň (Rusko), 4. Villa
Cortese (Itálie), 5. až 8. Rabita Baku (Ázerbájdžán), Azerrail Baku (Ázerbájdžán), Vakifbank Istanbul (Turecko) a Volley
Bergamo (Itálie), 9. až 16. VK Modřanská Prostějov (Česko).
Sezóna 2012/2013: 1. Vakifbank Istanbul (Turecko), 2. Rabita Baku (Ázerbájdžán), 3. Busto Arsizio (Itálie), 4. Galatasaray Istanbul (Turecko), 5. až 7. Azerrail Baku (Ázerbájdžán), Dynamo Kazaň (Rusko) a Eczacibasi Istanbul (Turecko),
19. až 24. VK AGEL Prostějov (Česko).
Sezóna 2013/2014: 1. Dynamo Kazaň (Rusko), 2. Vakifbank Istanbul (Turecko), 3. Rabita Baku (Ázerbájdžán), 4.
Eczacibasi Istanbul (Turecko), 5. až 7. Omička Omsk (Rusko), RC Cannes (Francie) a Volero Curych (Švýcarsko), 14.
až 18. VK AGEL Prostějov (Česko).
Sezóna 2014/2015: 1. Eczacibasi Istanbul (Turecko), 2. Busto Arsizio (Itálie), 3. Vakifbank Istanbul (Turecko), 4.
Chemik Police (Polsko), 5. až 7. Dynamo Moskva (Rusko), Fenerbahce Istanbul (Turecko) a Volero Curych (Švýcarsko), 8. až 13. VK AGEL Prostějov (Česko).
Zdroj: www.cev.lu
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poøadí volejbalové ligy mistryò za posledních deset let

