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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Všem se nezavdìèíš…
Prostějov (mik) - Vedení města se
rozhodlo zpříjemnit Prostějovanům
adventní období a do městského rozhlasu nechalo pustit pár tónů vánoční
hudby. Všechno špatně... „Ozývali se
nám občané, kteří chtěli, aby jim při
procházkách mezi stánky vánočního
trhu a při bruslení alespoň občas hrála
do podkresu hudba. V průběhu čtvrtka desátého prosince jsme proto testovali intenzitu i územní rozsah, kam
všude písně pouštět. Pravda je, že z některých částí města, konkrétně ze sídlišť
a lokalit vzdálenějších od centra Prostějova, jsme sklidili nesouhlasné reakce.
Tamní občany hudba ruší,“ pokrčila
bezradně rameny Ivana Hemerková,
náměstkyně primátorky. Hudba se
tedy bude pouštět pouze z reproduktoru nedaleko mobilního kluziště a na
Pernštýnském náměstí!

Bezdomovec se stìhuje?
Prostějov (mik) - V minulém vydání Večerník informoval o mladém
bezdomovci, kterého v kontejneru na
tříděný odpad našli spát strážníci. Stalo se tak na sídlišti Hloučela, ale jak se
zdá, mladý muž bez domova si našel
jiný nocleh. „Ráno jsem šla vysypat
odpadky a z vedlejšího kontejneru
na papír vyskočil nevábně vypadající
mladík. Mohla jsem z toho mít smrt,“
svěřila se Večerníku žena bydlící na
Sídlišti Svobody. Bezdomovec tak
zřejmě změnil hotel... Pokud jej uvidíte, zavolejte do redakce na číslo
582 333 433. Čeká vás odměna!

Kapsáøi u kluzištì?
Prostějov (mik) - Na nebezpečí okradení upozornil Večerník muž z Prostějova. „Doprovázel jsem dceru, která
si šla zabruslit na kluziště na náměstí.
Stál jsem u mantinelu a najednou jsem
spatřil, jak se snědý mladík hrabe v bundě odložené na lavičce. Nebyla jeho, on
bundu měl na sobě. Křikl jsem na něho
a on utekl,“ řekl Večerníku otec desetileté dívenky. Takže, bruslaři pozor!

FOTO

CO NÁS POTĚŠILO…
Ve světě jsou oblíbeny. Významných
ocenění se dostalo dvojici prostějovských tenistek. Petra Kvitová a Lucie
Šafářová patřily i letos mezi svými
kolegyněmi a soupeřkami k nejoblíbenějším hráčkám na okruhu WTA.
Obě reprezentantky získaly druhý
rok po sobě stejná ocenění od samotných hráček!
Čtěte na straně 29

VEÈERNÍKU

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Po několikaleté pauze obnovili tento
rokprostějovštímyslivciprovoznasvébrokovéstřelnici.Ta se nachází u říčky Hloučela nedaleko Kostelecké
ulice v Prostějově. Začátkem října se na střelnici
v blízkosti kynologického areálu konaly první střelecké závody v disciplíně zvané americký trap. Další
soutěže by měly následovat v průběhu příštího roku.
Na střelnici by si měli na své přijít všichni zájemci, kteří
mají chuť zdokonalit si své střelecké dovednosti. Stačí
si pořídit odpovídající zbraň a vše ostatním už přímo
na místě vysvětlí Břetislav Doleček z Okresního mysliveckého spolku, který je i profesionálním trenérem
střelců brokových disciplín.
Celou verzi článku najdete na www.vecernikpv.cz, pro více
informací pak klikněte na www.myslivost.cz/omsprostejov

Střelba
z brokovnice
je pro každého

CO NÁS UDIVILO…

Za obnovou provozu brokové střelnice na Hloučeli stojí Břetislav Doleček (na snímku),
který do tajů střeleckého umění zasvěcuje i svoji roční dceru.
Foto: Eva Fajtová

Agentura Prostějov se už připravuje na nájezd chacharů
Máme, co jsme chtěli! Fotbal je hra
nevyzpytatelná a často přináší nečekané novinky i do prostějovského
sportovního prostředí. A nejenom
do sportovního! Jak Agentura Hóser během uplynulého týdne zjistila,
Prostějov se ze všech stran chystá
na nájezdy ostravských chacharů.
Důvod? Ten je přece jasný. Postup
prostějovských fotbalistů do druhé
ligy a naopak sešup mužstva FC Balík Ostrava z nejvyšší soutěže! Oba
mančafty tak budou hrát od sezóny
2016/2017 stejnou ligu.

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••
Klíček s kompasem. „Znám milion blyštivých měst, v nich milion dveří, za
nimi labyrinty cest, co mě lákají dál.“ To zpívá Richard Krajčo v hitu skupiny Kryštof ´Ty a já´. V dnešní době máme na výběr ze spousty možností. Jak se v tom
neztratit? Pomoci může i klíček doplněný o kompas, který ukáže tu správnou
cestu k srdci druhých lidí. Právě takové obdržela parta z družiny vrahovické školy
za úspěch v soutěži Brána k druhým, která jej získala díky projektu pro seniory.
•• Úterý ••
Začali v Držovicích už slavit silvestra? S blížícím se koncem roku se můžeme připravit na odpalování nejrůznějších petard, dělobuchů, světlic, ohňostrojů a další pyrotechniky. Originální explozi zaznamenali v Držovicích, kde vybuchla kanalizace.
Místo barevných světelných květů zde však do vzduchu vyletěly poklopy.
•• Středa ••
Výměna rolí. Zatímco na tuzemské úrovni se soupeřky hecují, aby vzaly prostějovským volejbalistkám set, na mezinárodním poli se role obrací. Svoji první vítěznou
sadu Agelky letos získaly až ve čtvrtém kole proti italskému Pomi Casalmaggiore.
Na vítězný večírek to ale nestačilo...
•• Čtvrtek ••
Ukrást či vyrobit? Baví se dvě kamarádky: „Co jsi příteli vybrala k Vánocům?“
„Konto,“ odpoví druhá. Podobným způsobem v Prostějově vybíral dárky dvacetiletý muž, který si v obchodě do batohu dal lego, láhev bourbonu Jim Beam
a kosmetiku za asi šestnáct set. Přes pokladnu však neprošel a celou věc musel
vysvětlovat strážníkům. Pokud nemáte peníze na Vánoce, pak vězte, že lepší než
ukradený je dárek vyrobený.
•• Pátek ••
Blesková zima. Kdo se už nemohl dočkat správné zimy, ten se zaradoval, když
venku letos poprvé pořádně mrzlo. Na silnicích se zároveň vytvořilo náledí a někteří řidiči skončili v příkopu. Než ovšem stihli svá auta z rigolů vytáhnout, zase se
oteplilo a bylo tu opět ono protivné bláto.
•• Sobota ••
Co byste si skutečně přáli pod stromeček? Mnozí muži žádné dárky k Vánocům
absolutně nepotřebují. Stačilo by jim, pokud by je jejich ženy milovaly a byly jim věrné. Ony jim však často raději koupí novou peněženku... Nějaké vánoční dárky byly
k sehnání na trzích v Konici, jejichž vyvrcholením byl oblíbený ohňostroj.
•• Neděle ••
Sváteční ochutnávka. Jak slaví Vánoce zvířátka v džungli? Mají ke štědrovečerní
večeři také kapra a bramborový salát? Nezašněruje se slonovi při balení dárků chobot? Na tyto i další otázky odpovědělo divadelní představení Křesťanského maňáskového divadla Za jeden provaz, které bylo k vidění v prostorách Církve bratrské.
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„Musíme se na to připravit, nečeká nás nic jednoduchého,“ přemítá
už teď boss prostějovského fotbalu
František Jiří. Což o to, prostějovští
fanoušci se na utkání s kvalitnějšími
soupeři těší, ovšem panují pochopitelné obavy z příjezdu ostravských ultras. „Čeká nás rozsáhlá rekonstrukce stadionu za místním nádražím.
Stavět se budou tribuny pro dvacet
tisíc diváků, na jedné z nich počítáme
s obrovskou klecí pro ostravské chachary. Nedopustíme, aby nám tady
cokoliv rozbili. Jsme domluveni také
s hasiči, kteří v případě jakýchkoliv
výtržností použijí vodní děla proti
běsnícím fanouškům Balíku,“ uvedl
František Jiří. Jak dodal, velká klec
pro chachary bude uzamykatelná

a odemkne se až dva dny po odehraném utkání. Po tu dobu se ostravští
a polští rowdies nechají vyhladovět.
Na příjezd ostravských fanoušků během příští fotbalové sezóny se připravují také policisté. „Nafasovali jsme
pro tento účel několik tun biolitu, který hubí veškerý obtížný hmyz. Tedy
i chachary, kteří by sice rádi viděli Balík porážet Barcelonu, ale výkonnostně nemají ani na Rýmařov,“ nechal se
slyšet jeden ze strážců zákona.
Blížící se utkání mezi prostějovskými
a ostravskými fotbalisty ovšem vítá
náměstkyně primátorky pro školství.
„Naše školou povinné děti trpí tím,
že v Prostějově nemáme zoologickou
zahradu. Zbytečně utrácíme peníze
za výlety do ZOO v okolních městech.

Jakmile ale přijede ta zvěř rozmanitého druhu ze severu Moravy, budou
se na ni pořádat masové exkurze dětí
z mateřských a základních škol. Jen
doufám, že žádný fanoušek Balíku
z té klece neuteče,“ svěřila se Agentuře
Hóser Ivana Hemeráková.
Veškerá bezpečnostní opatření,
která se připravují v souvislosti
s očekávaným příjezdem ostravských
fans do Prostějova, se však naštěstí
soustředí na jeden jediný zápas. Všeobecně se totiž očekává, že Balík Ostrava sestoupí hned v příštím ročníku
fotbalové ligy zase o patro níž...
Za Agenturu Hóser Majkl

Snad ne teroristé! Minulé úterý se
v Držovicích stala divná věc. Uvnitř
kanalizace v Gorkého ulici explodovala neznámá látka, po výbuchu
létaly poklopy kanálů vzduchem
a notně poničena byla i dlažba na novém chodníku. Nikdo dosud nezná
příčinu exploze, plyn to prý zřejmě
nebyl...
ZACHYTILI JSME…
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Přesně tolik gramů váží dnešní maxičíslo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které právě držíte v rukou.
Pokud byste ho náhodou neunesli,
přivolejte si posily! Každopádně
vám přejeme hezké počteníčko při
vánočních přípravách u televize či
třeba s tenisem.
ZAUJALA NÁS…

ONDØEJ HAVELKA

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

SCÉNA VEČERNÍKU

Foto: internet
Babimaki & mls

Známý milovník meziválečného
období potěšil ve čtvrtek všechny
Prostějovany, kteří si našli cestu do
městského divadla. Se svojí skupinou Melody Makers roztleskal publikum rytmy největších hitů první
republiky.
ZASLECHLI JSME…

„HLADÍ MÌ
PO NOHÁCH!“
První náměstek primátorky Z. Fišer
na tiskové konferenci vysvětloval
rady města, proč si rád sedá co nejblíže
mluvčí magistrátu Jany Gáborové

POÈASÍ v regionu

V sobotu v Depozitáři Muzea kočárů vystoupí skvělá folková skupina Nezmaři.
Pravděpodobně zahraje i nezapomenutelné skladby, mezi které určitě patří Bodláky
ve vlasech, Ráno bylo stejný či Písek.

Udělejte
radost svým blízkým
a zajistěte jim celoroční
PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU

í rok 2016
na kalendářn
(52 vydání)!

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

PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU
JE TEN PRAVÝ VÁNOČNÍ
DÁREK PRO KAŽDÉHO!
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EXKLUZIVNĚ

Pavel Jakubčík: zůstal
ochrnutý a bez peněz
PROSTĚJOV Existuje vůbec nějaká spravedlnost pro oběti trestných činů? Večerník již několikrát informoval o masakru na ubytovně v Olomoucké ulici. Letos 13. května zde dvaadvacetiletý Rom brutálně napadl Pavla Jakubčíka.
Opakovaně jej kopal do hlavy, hrudníku i břicha, minimálně dvakrát ho pak udeřil do hlavy, a to například také dřevěnou nohou od židle! U prostějovského soudu za to vyfasoval sedm a půl roku kriminálu. Co jeho oběť? Padesátiletý muž
už je sice z nemocnice doma, ale ochrnutý na polovině těla a bez peněz, které mu lékaři nechtějí přiznat!
(mik)

VÍCE SE DOČTETE NA STRANĚ 15!

➢

Otevře se Domov důchodců alespoň před Vánoci?

„JSME ODŘÍZNUTI
OD OKOLNÍHO
SVĚTA,“ SVĚŘIL
SE KLIENT

zjistili jsme

Zařízení pro seniory bylo poprvé
uzavřeno letos v srpnu, karanténa
tehdy trvala přibližně tři týdny.
Přestože původní prognózy počítaly

BRUSLE Z PROSTĚJOVA!

EX

Právě o přesném určení kožní
nemoci se dlouho vedly diskuse. Podle vedení domova
některá vyšetření tuto možnost
vylučovala. „Nejhorší je, že stále
nevíme, jakým způsobem se
k nám infekce dostává a zda se
situace nebude po pár měsících
zase opakovat...,“ posteskl si
Libíček s tím, že ho celá nastalá situace rozhodně netěší.
„Od našeho personálu vyžaduje
mimořádné nasazení a od klientů
i jejich příbuzných maximální
pochopení. Chtěl bych jim všem
poděkovat,“ vzkázal roztrpčený
ředitel.

PROSTĚJOV Jen za dvě kila?
No, neber to! Dennodenně
se na ledové ploše před muzeem prohánějí stovky lidí
od nejmenších až po občany
důchodového
věku.
Přes
samé veskrze pozitivní ohlasy,
které sklízí provoz kluziště na
prostějovském náměstí, se však
rodí jedna malá kauza. Dobrým nápadem provozovatele
se původně jevila i možnost
zapůjčení bruslí těm, kteří se
s nimi z různých důvodů nechtějí
tahat. Má to však jeden háček, jak
Večerník zjistil, někteří vykuci
jaksi „zapomínají“ půjčené boty
s nožem vracet...
Plynulý provoz prostějovského
venkovního kluziště zajišťuje
bezpečnostní agentura SIDA, která
se tím pádem stará i o půjčovnu
bruslí. „Podle mých informací ke
ztrátám bohužel došlo, konkrétně
šesti párů. Není to ovšem naše

Milý obchůdek v centru města

starost,
zodpovědnost
nese
bezpečnostní agentura. My jako
město jsme chtěli zajistit možnost
bruslení široké veřejnosti, což se
podle vytíženosti ledové plochy
podařilo,“ vyjádřila se k problému
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátorky Statutárního města
Prostějova.
Informaci, že se ztrácejí brusle,
Večerníku potvrdil i ředitel
bezpečnostní agentury Jiří Netušil.
„Je to pravda. ´Prostějováci´ se
zkrátka vyznamenali,“ smutně poznamenal a dodal: „Víc se k tomu
vyjadřovat nechci!“ Původní záměr
magistrátu poskytnout veřejnosti
sportovní vyžití formou ledové
plochy zdarma nelze hodnotit jinak než jako chvályhodný. Důvěra
v poctivost některých občanů se
však opět nevyplatila.
Podle našich exkluzivních informací se hned v první dny provozu
nenávratně ‚ztratilo´ dokonce osm
párů bruslí, a to těch největších
velikostí. Ono půjčovné čtyřicet
korun je opravdu lidovka, stejně
tak vybíraná vratná záloha dvou
stovek. Někteří vykutálenci si tak asi
předčasně pořídili vánoční dárek. Za
240 korun je to opravdu láce... (zv)

Trestní oznámení
je PŘIPRAVENO
NAŠE
KAUZA

V prodejně s ovocem a zeleninou manželů Nevrlých v centru Prostějova se zákazníci cítí jako v ráji. Foto: čtenářka Večerníku

15121111276

Martin Zaoral

jsme prakticky zcela odříznuti od
okolního světa,“ zmínil se jeden z nich.
Po domluvě s hygienou nyní
probíhají neobyčejně rozsáhlá
opatření, která mají zamezit
dalšímu šíření infekce. „Všechny
klienty a personál jsme nechali
ošetřit speciální mastí, veškeré
prostory vydezinfikovali, vyprali
jsme oblečení, povlečení zkrátka
vše. Ještě nás čeká druhé kolo
´mazání´. Doufáme, že vše zabere, u nakažených se po použití
masti situace výrazně zlepšila,“
popsal Zdeněk Libíček s tím, že
kožní lékařka infekci diagnostikovala jako svrab.

s tím, že tentokrát nebude třeba tak rozsáhlých opatření jako v létě, realita je
nakonec jiná. „Stále máme zavřeno, ale
věřím, že na vánoční svátky se to změní.
Přesné datum vám však v tuto chvíli
nejsem schopen říct. Kdo bude chtít,
může si do domova kdykoliv zavolat,“
reagoval v pátek na dotaz Večerníku
Zdeněk Libíček, ředitel domova,
kde žije dvě stě padesát klientů
a pracuje stovka zaměstnanců. Podle
samotných klientů jsou současná
opatření výrazně přísnější, než byla
ta předchozí.
„V létě jsme i během karantény mohli
chodit sami ven, případně přijímat
věci od příbuzných. To nyní nejde,

LEVNÝ vánoční DÁREK?

EXKLUZIVNĚ

Klienti prostějovského domova důchodců jsou už tři týdny uzavřeni, když platí zákaz návštěv.
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Zákaz návštěv! Tak
tento stav nadále platí v Domově
důchodců, který sídlí v Nerudově
ulici. Zařízení se uzavřelo v pondělí
23. listopadu kvůli infekčnímu
onemocnění, jež kožní lékařka
diagnostikovala jako svrab. Vedení domova a jeho zaměstnanci
v tuto chvíli dělají vše pro to, aby se
domov znovu otevřel pro veřejnost
alespoň před Vánoci...

Pavel Jakubčík, který po brutálním útoku mladého Roma trpí doživotními zdravotními následky, se bez pomoci přítelkyně Nataši Balážové
neobejde.
Foto: Michal Kadlec

Jako ostrůvek kvality a hlavně pohody vidí čtenářka Večerníku prodejnu s ovoČtěte na
cem a zeleninou na Žižkově náměstí v Prostějově. Ne vždy naše redakce dostástraně
13
vá dopisy, které hýří chválou a optimismem. Proto jsme tentokrát velice rádi, že
se tak stalo, a o to víc věnujeme tomuto sdělení svoji pozornost.

PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník exkluzivně informoval
o přípravách podání trestního
oznámení na zastupitele Jana Navrátila (hnutí Změna pro Prostějov). Žaloba je skutečně připravena, rada města o všem jednala na
úterním zasedání.
Připomeňme, že Jan Navrátil na předešlém jednání zastupitelstva „vyhrožoval“ všem, kdo budou hlasovat pro
zbourání hlavní budovy Jezdeckých
kasáren s tím, že podá trestní oznámení na policii či státní zastupitelství.
Podle většiny komunálních politiků
se tak dopustil trestného činu útisku,
kdy se touto formou snažil hrubě
ovlivnit demokratické hlasování.
„Rada města se shodla na podání
podnětu k prošetření výroků zastupitele Navrátila. Momentálně dolaďujeme text podnětu,“ potvrdil Večerníku
Jiří Pospíšil, náměstek primátorky Statutárního města Prostějova. (mik)
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pohled
d zpátkyy

PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

Litr Naturalu se stále drží BROWNFIELD V CENTRU MĚSTA
pod magickou „třicítkou“
PROSTĚJOV Tohle asi nikdo nečekal. Přelom loňského a letošního
roku přinesl příjemné překvapení. Ceny benzínu a nafty v Prostějově
po mnoha letech klesly pod magickou hranici třiceti korun za litr. Tento
stav se udržel po celý rok a platí i nyní.
Konec roku řidičům i letos přeje. Podle CCS, která dlouhodobě sleduje vývoj
cen pohonných hmot v Česku, klesla za poslední měsíc cena paliv na českých
pumpách o víc než dvě koruny. Nejdražší byly pohonné hmoty v červnu.
Nejlevnější benzín a naftu v Prostějově dlouhodobě nabízí čerpací stanice
Prim ve Vrahovické ulici, které může konkurovat pouze „benzínka“ u prostějovského Teska. Pod osmadvacet korun za litr Naturalu se dostal ještě
UniCorn na držovském kopci. Naopak nejdražší benzín i nafta se prodávala
na čerpací stanici v Žešově u silnice R46. Rozdíl v ceně byl přitom celých
sedm korun.
(mls)

jak si stojí ceny vybraných pohonných hmot
Název stanice
Benzín
Nafta
Shell PV Petrské náměstí
29,70
29,70
Prim PV Vrahovická ul.
27,50
27,90
FTL PV Letecká ul.
31,90
28,90
EuroOil PV Brněnská ul.
28,90
28,90
Benzina PV Vrahovická ul.
28,90
28,50
OMV PV Plumlovská ul.
29,70
29,70
OMV PV Olomoucká ul.
29,70
29,70
Tesco Držovice Konečná ul.l.
27,90
27,90
OMV PV Brněnská
29,00
29,00
Slovnaft PV Kojetínská ul.
28,80
28,50
ucká ul.
Unicorn Držovice Olomoucká
27,90
31,50
OMV Žešov silnice R46
34,50
33,90
Údaje platné ke středě 9. prosince 2015

SE VZKŘÍŠENÍ JEN TAK NEDOČKÁ
PROSTĚJOV Nedá se říct, že by to
byla přímo ostuda města. Nicméně
přesto nad nastalou situací zůstává
rozum stát. Nedaleko centra Prostějova se nacházejí rozlehlé a lukrativní pozemky, které by mohly sloužit
například pro výstavbu bytových
domů. Místo nich tu však roste prales.
A situace se hned tak nezmění. Dlouhá léta opuštěný areál vyhořelých
zemědělských skladů firmy Moragro
mezi Mlýnskou a Šlikovou ulici bude
zřejmě dál ležet ladem! Proč?
Zemědělské sklady, které na pozemcích
stávaly, vyhořely před více než patnácti
lety. Zřejmě největší požár v Prostějově za posledního půlstoletí vzplál
2. dubna 2000. Sklady tehdy zapálili neopatrní zloději barevných kovů. Dřevěné
podlahy a stropy s mohutnými trámy se
prudce vzňaly a vysoko šlehající plameny tehdy vyděsily mnoho Prostějovanů.
Vyhořelý objekt následně pustl, obývali
jej bezdomovci a zloději sem pravidelně chodili tu na dříví do kamen, tu na
kov do sběrny. Charakteristická silueta
zbytků Moragra pak této ruině vynesla
přezdívku „PROSTĚJOVSKÝ HRAD“.

tele areálu
Podle maji
využití
o
r
p
ï
e
t
í
n
ne
odná doba
h
v
ù
k
m
e
z
po
S jeho demolicí se začalo v roce 2007,
o rok později byl kompletně srovnán
se zemí. Po odvezení posledních zbytků sutin se zdálo, že novému využití
pozemků nebrání nic v cestě. Jenže zde
se postup zastavil. Parcely i po patnácti
letech od požáru stále zejí prázdnotou...
Nejvíce se o nich přitom mluvilo před
třemi lety v souvislosti s možnou výstavbou nového společenského centra
namísto stávajícího „kulturáku“. Následně se ukázalo, že pozemky jsou pro
magistrát příliš drahé. Jejich cena se
podle odhadů Večerníku mohla pohybovat kolem dvou tisíc korun za metr
čtverečný. Majitel chtěl prodat pozemek
pouze jako celek, což radnice nakonec
neakceptovala.
Od té doby je v souvislosti s Moragrem „ticho po pěšině“. Jak se má

Parcely mezi Mlýnskou a Okružní ulicí v Prostějově, na kterých by mohly vyrůst
třeba nové byty, už dlouhá léta připomínají spíše prales.
Foto: Martin Zaoral

situace nyní? „Stále stejně. Pozemky necháváme tak, jak jsou, nikomu
je nenabízíme. O tom, že bychom
prostor nějakým způsobem sami využívali, vůbec neuvažujeme,“ reagoval
na dotaz Večerníku Petr Hradil, ředitel
Moragra a předseda představenstva
společnosti M-centrum, které areál
patří. Proč se nedaří pro parcely najít
patřičné využití? „Myslím, že není
vhodná situace na trhu. Mezi lidmi
pozbývá dost peněz na to, aby se našlo
například dostatek zájemců o nové

bytové jednotky, které by se zde mohly postavit. A to platí i pro jiná odvětví, než je bytová výstavba,“ zamyslel
se Hradil. „Jestli se výhledově situace
zlepší, v tuto chvíli odhadnout nelze.
Myslím, že čas k využití pozemků určitě přijde, ale momentálně to není na
pořadu dne,“ uzavřel Petr Hradil.
Město tak může těšit alespoň fakt, že
areál už nečelí nájezdům bezdomovců, zlodějů a dalších individuí. Na vyklizených pozemcích totiž už jen roste
pouze tráva, keře či stromy...

Napsáno Zachránil život, a pak dostal padáka!
pred
ˇ
odejít ze služeb prostějovských hasičů.
Dostal totiž padáka i z vrátnice, kde nyní
působí. „Teď mám pět let do důchodu
a nevím, co budu dělat,“ postěžoval si
smutným hlasem Bohumil Švéda.
Ředitel Hasičského záchranného sboru Prostějov se však brání tomu, že by
hrdinný zachránce dostal výpověď
a celou věc se snaží uvést na pravou
míru. „Pan Švéda odešel od profesionálních hasičů již před více než rokem
na vlastní žádost a po vzájemné dohodě tak byla ukončena jeho činnost
u prostějovského sboru. Nyní na základě této dohody pobírá příspěvek za
službu. Poté jsme ho využili pro práci
na vrátnici v sídle HZS ve Wolkerově

ulici. Zde působí dosud, sice nikoliv
jako náš zaměstnanec, ale na základě
smlouvy o službách. Je pravda, že jsme
nyní v závěru roku museli snížit stavy
a nechtěli jsme propouštět profesionální hasiče. Takže jsme panu Švédovi vypověděli smlouvu a od začátku

příštího roku už nebude pracovat ani
na vrátnici. Určitě ale jeho bohatých
zkušeností využijeme a můžeme
s ním spolupracovat i nadále na základě různých dohod o pracovních
činnostech,“ slibuje ředitel HZS v Prostějově Petr Ošlejšek.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Vůli zachraňovat lidi a pomáhat všude tam, kde je třeba, to musí mít člověk v krvi.
Bohumil Švéda tenkrát před deseti roky na hasiče nijak nezanevřel, a pokud by
bylo třeba, určitě by někomu pomohl i dnes. Naštěstí není sám. Od roku 2005
Večerník informoval veřejnost již nesčetněkrát o dalších případech, při kterých
různí lidé neváhali a i za cenu vlastního ohrožení života vytáhli z maléru druhého člověka. V nedávné době Večerník například chválil kvarteto policistů, které
z hořícího auta zachránilo řidičku, respektive z hořícího domu jeho majitele.
Podobných pochval není nikdy dost!
(mik)

15121111280

že to udělal ten druhý. Vykopl jsem dveře
a uvnitř zakouřeného bytu jsem našel na
zemi ležet starší důchodkyni v bezvědomí. Vynesl jsem dámu ven a předal právě
přijíždějícím lékařům. Mrzí mne, že paní
tři dny nato v nemocnici zemřela. Byla
zle popálená na většině svého těla,“ popsal Večerníku svůj záchranářský čin Bohumil Švéda. To samé pak minulý týden
řekl starostovi Janu Tesařovi, který bývalého záchranáře ocenil. „Je jen málo lidí,
kteří by se něčeho podobného odvážili.
Ani já sám nevím, jak bych se v podobné
situaci zachoval,“ podotkl prostějovský
starosta.
Bohumila Švédu však dnes trápí, že
ke konci tohoto roku musí definitivně

15121111281

005

19. 12. 2

Vysloužilý profesionální hasič Bohumil Švéda se stal 2. září 2005
hrdinou. Z hořícího bytu paneláku
v ulici A. Slavíčka vynesl popálenou
důchodkyni. Minulý týden mu za
hrdinský čin osobně poděkoval
i starosta Jan Tesař. Bohumil Švéda
z Prostějova má však teď i jiné starosti, od hasičů totiž dostal padáka!
Pět let před důchodem...
„Bydlím o kousek vedle a z okna jsem
viděl mohutný dým. Sedl jsem na kolo
a přijel k domu. Na chodbě před zavřenými dveřmi stálo asi deset lidí, ale nikdo
se dovnitř neodvážil. Bohužel až později
jsem se dozvěděl, že nikdo z těch lidí ani
nezavolal hasiče. Každý z nich si myslel,

jak šel čas Prostějovem ...

náměstí T. G. Masaryka I

15121111271

Často měnilo názvy. Největší prostějovské náměstí se počátkem devatenáctého století nazývalo Hlavní, v letech 1881 až 1893 pak Dolní, poté až do roku
1918 náměstí Františka Josefa. Po vzniku samostatného státu to bylo Wilsonovo
náměstí, v letech 1928 až 1940 Masarykovo náměstí, během okupace v letech
1940 až 1945 Ring Platz, po válce opět Masarykovo náměstí, načež v letech 1953
až 1989 to bylo náměstí 9. května a konečně od prosince 1989 znovu náměstí
T. G. Masaryka. V budově staré radnice jistou dobu fungoval hostinec Pod Radnicí,
v jehož sklepě se konaly i koncerty. V rohovém domě U svatého Rocha (č. 11) měl
v roce 1866 nocovat císař František Josef.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

JSME JEDNA

RODINA
Řekni svým přátelům,

Příště: náměstí T. G. Masaryka II

15121111277

15121111274

že už jsi taky s náma
www.facebook.com/vecernikpv
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ČERNÁ
DALŠÍ VANDALSKÝ ČIN VE ŠKOLNÍ ULICI!
Komu vadí malby židovských domů na hradbách?

KRONIKA

PROSTĚJOV Strážníci městské policie předali státním policistům
vyšetřování dalšího vandalského činu, ke kterému došlo v noci
z úterý 8. na středu 9. prosince ve Školní ulici. Zatím neznámý
pachatel zde rozbil prosklenou tabuli, která informuje o historii
židovských domů v této lokalitě. Není to první případ poškození,
před dvěma roky pro změnu sprejer poničil malby na hradbách...

Michal KADLEC

Uběhly dva roky, a zákoutí, které mapuje kus historie Prostějova, se stalo znovu
terčem vandalismu. „Pravděpodobně
zásah kamenem utržila informační tabule umístěná u prostějovských hradeb
ve Školní ulici. Neznámý vandal roztříštil sklo, které ji chrání před vlivem počasí,“ prozradila Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov. Hned
ve středu ráno potvrdila tuto událost
i šéfka Okrašlovacího spolku. „Obrátila
se na mě městská policie s tím, že tabule
je poškozená. Sklo je úplně zničené,“ posteskla si Večerníku Milada Sokolová,
která nechala informující o historii této
části města vyrobit. „Případem se nyní

Na podzim roku 2013 dokončil
Okrašlovací spolek města Prostějova na hradbách malby dvou židovských domů v podobě, v jaké ve
Školní ulici stály před rokem 1970.
O měsíc později na čerstvou malůvku nastříkal sprejer velký obrazec.
„To muselo udělat s prominutím
nějaké hovado,“ komentovala tuto
událost dvěma roky pro Večerník
předsedkyně spolku a tehdejší radní města Milada Sokolová. Pachatel tohoto sprejerského činu nebyl
dodnes vypátrán.

168

Hotovost ze šuplíku

Lokalita u maleb židovských domů na městských hradbách se už podruhé stala terčem vandalů. Sprejer nebyl vypátrán,
zadaří se v případě rozbité tabule lépe?
2x foto: Michal Kadlec

zabývají muži zákona, škoda totiž není
zanedbatelná. Nechápu, co z toho lidé
mají, když ničí tyto věci. Před několika
dny zase někdo rozlámal lavičku, kterou
náš spolek instaloval u hlavního nádraží,“ přidala nešťastná Sokolová.
Stejně jako před dvěma roky, tak ani
letos čin vandala nezaznamenala kamera umístěná na budově magistrátu ve
Školní ulici. „Bohužel je to tak, nedispo-

nujeme záznamem z městského kamerového systému. Pátrání po pachateli
tak mohlo být snazší. Případ jsme zdokumentovali a předali Policii ČR,“ uvedl
pro Večerník Jan Nagy, velitel Městské
policie Prostějov. Také jeho podobné
vandalské „výlevy“ mrzí. „Stále se nikdo
z nás nedokáže smířit s tím, že někdo
zničí cennou věc, na které si někdo druhý dal tolik záležet. A které stojí spoustu

Ilustrační foto: internet
Minulý čtvrtek 10. prosince
krátce po poledni využil dosud
neznámý pachatel v prodejně na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově nepřítomnosti
prodavačky a ze šuplíku pod
prodejním pultem odcizil finanční hotovost ve výši 15 746
korun. Pachateli za přečin krádeže hrozí trest odnětí svobody
až na dvě léta.

peněz. Bohužel, denně se setkáváme
i s jinými činy vandalů. Některé se podaří díky místní znalosti strážníků objasnit,
v jiných případech zůstávají pachatelé
neznámí. Mnohdy nám pomáhají občané svým svědectvím, proto i v tomto
případě bychom uvítali, kdyby se někdo ozval. Kdokoliv mohl vidět, jak zmíněnou informační tabuli vandal rozbil,“
apeluje na veřejnost Nagy.

hodin

KRVAVÁ „FÉROVKA“ potrestána

Sebral notebook

Škodu za více než deset tisíc
korun způsobil zatím neznámý
pachatel, který se v noci z úterý
8. na středu 9. prosince vloupal do jedné z kanceláří v budově na ulici Hradební, do níž
se dostal po poškození dveří
a odcizil notebook značky Acer.
V případě zjištění pachatele mu
za trestný čin krádeže hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Tři násilníci do vězeňských mundúrů!

s městskou policií

Dárky „zadarmo“

zjistili jsme
BRNO,PROSTĚJOVPřípadbrutálního napadení jednačtyřicetiletého
muže trojicí násilníků v hospodě Na
sépce v Hluchově, k němuž došlo
18. července loňského roku, má
za sebou definitivní tečku. Krajský
soud v Brně řešil odvolání všech tří
útočníků proti rozsudku Okresního
soudu v Prostějově, který je poslal
na několik let do vězení. Neuspěl ani
jeden z nich!

Foto: internet

V průběhu minulého týdne se zvýšil
počet žádostí na linku 156 o výjezd
hlídky do obchodů, kde někteří nakupující procházejí přes pokladní
zónu, aniž by zboží zaplatili. Například dvacetiletý mladý muž si vložil do batohu lego, láhev Jim Beam
a kosmetiku v hodnotě přes 1 600
korun. Prozradil ho až bezpečnostní
rám. Zcela stejně se zachoval devatenáctiletý mladík. Ten měl u sebe
lyžařskou kuklu, pánskou kosmetiku
v částce 1 445 korun. A do třetice,
žena si uschovala zboží do tašky za
1 400 korun. Svůj čin ospravedlňovala
tím, že nemá peníze na dárky pro děti.
V uvedených případech byly věci vráceny zpět do prodeje. Přistižení skončí u správního orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku, kde jim
hrozí pokuta až do 15 000 korun.

O případu začátkem srpna loňského
roku jako jediný informoval Večerník.
V hluchovské hospodě došlo
k nebývalému masakru. Štefan S.
zde popíjel se ženou, kterou hledal
její partner. Když se Robert Pohl
dozvěděl, že přítelkyně sedí v hospodě
s jiným mužem, zavolal svým dvěma
kamarádům a vyjeli do Hluchova.
Zde došlo nejprve ke slovnímu incidentu, který vyvrcholil brutálním
napadením. Trojice útočníků zbila
a zkopala jednačtyřicetiletého Štefana
Š. tak, že dodnes trpí následky. Podle
znalců z oboru lékařství doživotními.

„Krajský soud v Brně potvrdil ve
středu druhého listopadu všem
třem obžalovaným nepodmíněné
tresty. Robert Pohl byl odsouzen
za zvlášť závažný zločin ublížení na
zdraví a přečin výtržnictví na pět let
vězení. Jeho komplicové Petr Kosek
a David Petřek půjdou do vězení na
tři roky za stejný zločin. Společně
a nerozdílně pak musí mému klientovi zaplatit 397 tisíc korun bolestného a dalšího odškodnění. Zároveň
jsou povinni uhradit zdravotní
pojišťovně částku čtyřiasedmdesát
tisíc korun za náklady na léčbu,“ sdělil

exkluzivně Večerníku Petr Skalka,
právní zástupce poškozeného. Jak
dodal, rozsudek již nabyl právní
moci, odsouzení mají už jen možnost
dovolání Nejvyššímu soudu ČR.
„Můj klient je s rozsudkem rovněž
obeznámen, ale zdraví mu to nevrátí.
Ano, soud mu přiřkl statisícové
odškodnění, otázkou ale je, zda mu
jej trojice odsouzených bude schopna někdy vůbec zaplatit. Jejich útok
byl proveden s obrovskou brutalitou,
a přitom kvůli malicherné záležitosti,“
okomentoval tento případ právník
Skalka.
(mik)

Okradený řidič

Hodinu po poledni ve čtvrtek
10. prosince se dosud neznámý
pachatel nezjištěným způsobem vloupal do kabiny nákladního automobilu značky Mercedes odstaveného na parkovišti
v Okružní ulici. Z kabiny zloděj
následně odcizil finanční hotovost 16 800 korun, která byla
uložena v ledvince uschované
pod palubní deskou. Pachatel
tohoto skutku je nyní podezřelý
z přečinu krádeže, za který mu
hrozí trest odnětí svobody až na
dvě léta.

Okradená seniorka při nákupu
ČERNÁ aneb Ježíšek je fuč...
KRONIKA
Kola jdou na dračku
Trestných
činů
krádeže
vloupáním poškození cizí věci
a porušování domovní svobody se dopustil neznámý
pachatel, který předminulou
sobotu 5. prosince v ulici
U Spalovny po překonání ostnatého drátu a dvoumetrové
zdi vnikl na dvůr domu, kde
se vloupal do sklepních kójí.
Zde odcizil dvě jízdní kola. Pachatel poškozením dveří do tří
sklepních kójí způsobil škodu
kolem sedmi a půl tisíce korun.
Odcizením jízdních kol vznikla
majitelům celkově škoda za
osmatřicet tisíc korun.

Zaplatí za tvrdohlavost

Čtyřiatřicetiletý muž odložil minulé úterý 8. prosince staré spotřebiče
na trávník ke kontejneru. Jednalo
se o dva kusy televizorů, lednice
a pračky. Jeho jednání si povšiml
oznamovatel a přivolal městskou
policii. Celá událost byla postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti veřejnému
pořádku, neboť je zakázáno odkládat odpad mimo vyhrazená místa.
Z důvodu, že dotyčný odmítl věci
odvést, budou mu vyčísleny náklady
za úklid, který provedou pracovníci
technických služeb. Ve správním řízení lze za tento přestupek udělit pokutu až do padesáti tisíc korun.

PROSTĚJOV O svoji peněženku
přišla dvaasedmdesátiletá žena
z Prostějova, která uplynulý pátek
11. prosince navštívila nejmenovaný prostějovský supermarket.
Při nákupu si svoji kabelku odložila na nákupní košík a když

chtěla platit, zjistila, že bude mít
pořádně zkažené Vánoce...
„Neznámý pachatel využil nestřežené
chvilky a z kabelky odcizil peněženku
i s finanční hotovostí sedmi tisíc a tří set
korun a osobními doklady. Ženě tak krádeží vznikla škoda za sedm a půl tisíce,“

Peníze a doklady

Minulou středu 9. prosince
mezi pátou a půl sedmou večer došlo ke krádeži dámské
peněženky v provozovně na
Hlaváčkově náměstí. Obětí krádeže se stala šestapadesátiletá
žena, která s peněženkou přišla
i o osobní doklady, doklady
k vozidlu, platební kartu a finanční hotovost 3 800 korun.
Poškozené ženě tak krádeží
vznikla škoda vyčíslená na čtyři
tisíce osm set korun.

prozradila o víkendu Tereza Neubauerová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje. „Policisté nabádají všechny občany k větší opatrnosti. Zloději využívají vánočního shonu
a toho, že lidé u sebe nosí větší finanční
obnosy,“ apeluje na veřejnost.
(pk)

OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016

Zloděj u hřbitova

Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý
pachatel, který minulé pondělí
7. prosince v dopoledních hodinách na parkovišti u hřbitova
v Lidické ulici vylomil zámek
a vnikl do zaparkovaného vozidla Škoda Felicia. Z kufru automobilu odcizil pánskou tašku
s osobními doklady. Celkově
tak majiteli způsobil škodu kolem tři tisíce sedm set korun.

MÁME NÁVOD JAK UŠETŘIT VÍCE JAK 100 KORUN, MÍT OBLÍBENÉ NOVINY
AŽ DO DOMU, ZÍSKAT DÁREK A JEŠTĚ VYHRÁT... NALISTUJTE STRANU 13

Půjčil si, ale neplatí

Z trestného činu podvodu je
podezřelý pětadvacetiletý muž
z Prostějova, který v době od
září do listopadu tohoto roku
podvodným jednáním za účelem půjčky vylákal od čtyřiašedesátiletého muže z Prostějova
finanční hotovost kolem 460
000 korun. Do současné doby
půjčené peníze nevrátil, proto
se poškozený obrátil na policii.

Další kabelka je fuč...

K další krádeži kabelky došlo
předminulý pátek 4. prosince na Floriánském náměstí
po šestnácté hodině. Šestapadesátiletá žena svou kabelku
odložila, načež v nestřeženém
okamžiku se jí zmocnil dosud
neznámý pachatel. Žena přišla
o osobní doklady, mobilní telefon, platební kartu a finanční
hotovost. Celková škoda byla
v tomto případě vyčíslena na
pět a půl tisíce korun.

JSME JEDNA

RODINA

xxx

www.facebook.com/vecernikpv

15012210019

Řekni svým přátelům,
že už jsi taky s náma

6

netové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 14. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

krimi
hodin

168

s městskou policií

Bezdomovci
na záchytku

Dvě totálně opilé osoby skončily uplynulou středu 9. prosince
v doprovodu strážníků na záchytce. V prvním případě se jednalo
o devětačtyřicetiletého muže,
který ležel přímo na chodníku
v Lidické ulici. Vzhledem k jeho
stavu nebylo možné u něj provést
dechovou zkoušku. Druhou osobou, která putovala na záchytku,
byla pětašedesátiletá žena. Ta spala
u bočního vchodu hlavního nádraží, načež nadýchala 2,98 promile.
V obou případech se jednalo o známé bezdomovce.

Pejskař už nedoufal

Majitel maltézského pinče nahlásil ve čtvrtek 10. prosince ztrátu
svého psíka. Po pěti dnech od
přijetí této zprávy oznámila žena
vběhnutí cizího psa do její zahrady. Hlídka nezvaného čtyřnohého
návštěvníka odchytila a převezla
na služebnu. Jelikož psík odpovídal popisu hledaného, byl v místě
bydliště zkontaktován možný majitel. Toto se potvrdilo a následně
došlo ke šťastnému shledání. Protentokrát byl přestupek vyřešen
domluvou.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

původní reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Marko Stojka podle obžaloby letos
v srpnu ve Vrahovické ulici v doprovodu bratrů Niko a Santini Horváthových
napadl jednoho prostějovského mladíka. Nejprve mu vzal skateboard a následně se po něm dožadoval peněz. Vyhrožoval přitom, že pokud je nedostane,
tak ho zmlátí a obere o vše, co u sebe
má. Poškozený ve strachu o své zdraví,
ne-li život, se nakonec se Stojkou vydal
k bankomatu v ulici Dukelská brána.
Z něj vybral tři tisíce korun, které Stojkovi předal. V této události spatřovala
státní zástupkyně Naděžda Kezniklová

spáchání trestného činu loupeže, za
který dotyčnému hrozilo až deset let vězení. Nepřidal mu ani fakt, že koncem
července vzal jinému mladíkovi jízdní
kolo s tím, že si bicykl „jen na chvíli půjčí“. Mladík se pak s ním shledal, až když
mu ho vrátila policie.
Marko Stojka se snažil v rámci své
obhajoby před tribunálem přenést
odpovědnost na bratry Horváthovy.
„Poškozený ze mě měl skutečně strach.
Ale bylo to kvůli tomu, že mu vyhrožovali bratři Horváthovi, nikoliv já.
S nimi jsem se následně také o peníze
rozdělil. Každý jsme si vzali tisícovku.
Já jsem pak peníze prohrál v automatech,“ vypověděl mladík, který během
soudního líčení ničím nepřipomínal
drsného pouličního lupiče.

Opakovaně trestaný zloděj Marko Stojka na ulici působil jako drsňák, soudní síň
však opouštěl se slzami v očích...
Foto: Martin Zaoral

„Přál bych si ještě dostat šanci začít
žít nový život a polepšit se. Nechci
promarnit svůj život v kriminále,“
prosil o slitování Stojka.
Soud mu však už po předchozích špatných zkušenostech neuvěřil. Mimo
jiné totiž bylo jednoznačně prokázáno,
že hlavním iniciátorem loupeže byl
právě on. Svědčila o tom jak výpověď
obžalovaného, tak i jeho kamarádů.
„Společně s bratry Horváthovými
skutečně sehrál divadlo s tím, že si
peníze od poškozeného chtějí pouze
půjčit. Vrátit je však očividně nikdy

neměli v úmyslu, ani tak nikdy nikdo
z nich neučinil. Obžalovanému přitěžuje zejména jeho bohatá trestní minulost, naopak polehčuje, že k získání peněz nepoužil přímého násilí, ale pouze
výhrůžky. Ze svých předchozích chyb
se však očividně nepoučil a tak v jeho
případě na něj nelze působit jinak než
právě nepodmíněným trestem,“ odůvodnila výši i druh čtyřletého trestu
soudkyně Šárka Dušková.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě procesní strany si ponechaly lhůtu
pro možnost odvolání.
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ČERNÁ

zjistili jsme

Dosud neznámý pachatel se předminulou sobotu 5. prosince v době
od dvaceti do dvaadvaceti hodin
vloupal do sklepní kóje bytového
domu v centru Prostějova. Ze sklepa následně odcizil pánské horské
jízdní kolo bílé barvy značky Maxbike. Další jízdní kolo bílé barvy,
tentokrát dámské, pak odcizil ze
dvora domu. Škoda byla vyčíslena
na osmatřicet tisíc korun, poškozením zařízení domu pak dalších sedmi a půl tisíc korun. Pachatel tohoto
skutku je nyní podezřelý ze spáchání přečinu porušování domovní
svobody, přečinu krádeže a přečinu
poškození cizí věci. Hrozí mu až dva
roky vězení.

PROSTĚJOV Hned sedm nových
úřednických míst na prostějovském
magistrátu bude zřízeno k 1. lednu
2016! Tedy pokud toto navýšení administrativních pracovníků schválí
na svém dnešním jednání zastupitelé.
Radní další miliony korun na mzdové
náklady vysvětlují tím, že se zvýšila
náročnost agendy a je tu potřeba
zřídit nový odbor magistrátu.

Michal KADLEC
Je to hodně zarážející rozhodnutí, obzvláště v době, kdy mnozí
zaměstnavatelé šetří každou korunu
a přibývající práci dokáží rozdělit mezi
stávající zaměstnance. Na magistrátu
se něčím podobným nezabývají. Je
víc práce? Tak přibereme další lidi! Na
toto téma se dá očekávat bouřlivá diskuze napříč politickým spektrem.
Jak Večerník zjistil, tři noví pracovníci
kolem sebe slyším i názory, že koneč- mají být přijati na nově zřízený Odně se vyrovnáváme Olomouci, kam bor územního plánování a památv minulosti Prostějované jezdili a zdejší kové péče. „Chceme, aby se posílil
vánoční trhy nám dávali za vzor. To mě
osobně hodně těší,“ dodala s úsměvem.
Vánoční jarmark v Prostějově ale skončí
a přijde čas „balit“. Dvě desítky dřevěných
domečků se rozeberou a jednotlivé díly se
zase na rok uloží do skladu. Opětovně se
naskýtá otázka, zda by město pro ně nenašlo častější využití. „To je dobrý námět
pro zamyšlení. Ale nedokážu si představit, PROSTĚJOV Nejdůležitější jednáže bychom montovali stánky třeba třikrát, ní zastupitelstva města je tady! Dnes,
čtyřikrát do roka na to, abychom napří- tj. v pondělí 14. prosince, zasedne
klad zabezpečili velikonoční trhy, Hanác- pětatřicet komunálních politiků do
ké slavnosti, nebo jiné akce,“ pokrčil v tuto lavic v obřadní síni prostějovské radnice, aby rokovalo o rozpočtu Prochvíli rameny Jiří Pospíšil.
stějova na rok 2016. Ale nejenom
o něm. Program jednání je nabitý
dalšími body, u kterých se čeká široká diskuze napříč politickým spekt-

Nehlídala si kabelku

V pátek 4. prosince před polednem
v Dukelské bráně si osmašedesátiletá žena při nakupování odložila
kabelku do nákupního vozíku. Dosud neznámý pachatel toho využil
a v okamžiku, kdy si ji nehlídala, se
kabelky zmocnil. Spolu s ní zákaznice prodejny přišla o mobilní telefon,
osobní doklady, platební kartu, dioptrické brýle, svazek klíčů a finanční hotovost jeden tisíc čtyři sta korun. Celková hodnota odcizených
věcí byla vyčíslena na 4 300 korun.

Jediným případem střetnutí s ohněm,
u kterého hasiči v uplynulých dnech
zasahovali, byl požár potravin v troubě.
„V pátek sedmadvacátého listopadu před
druhou hodinou v noci byl na operační
středisko oznámen valící se dým z bytu
na Vojáčkově náměstí v Prostějově. Na
místo vyjely tři jednotky hasičů, profesionální z Prostějova a dobrovolní hasiči

odboru Hasičského záchranného sboru Při dohořívání pak zapálí adventní věnec,
Olomouckého kraje Prostějov.
ubrus, televizi či nábytek,“ upozorňuje na
nejčastější chyby šéf prostějovských hasičů. Zároveň dává lidem recept, jak se toProvìøovali týlové
hoto nebezpeční vyvarovat. „Než svíčku
vybavení
zapálíte, pečlivě zvolte místo, kam ji umísTaké prostějovští hasiči cvičili. „Cílem je- títe. Ideální je nehořlavá podložka, napříjich cvičení bylo ověřit funkčnost osvět- klad talíř nebo kovový tácek. Pamatujte
lovacího balónu a stanového přívěsu, na dostatečnou vzdálenost od hořlavých
který obsahuje nafukovací stan, svítidla, předmětů, to znamená sedaček, záclon
topidlo a příslušenství, ale i prověřit jed- nebo závěsů. Svíčku nikdy nenechte bez
notku z jeho používání. Tyto prostředky dozoru. Když odcházíte z bytu nebo
jsou při mimořádných událostech použí- jdete spát, vždy ji důkladně uhaste. Pozor
vané pro týlové zázemí a štáb a jako místo také na děti a zvířata. Nikdy by neměly
pro lidi, kteří jsou postiženi mimořádnou zůstat sami v místnosti se zapálenou svíčudálostí,“ objasnil Novák.
kou. Při hře ji mohou převrhnout a kvůli
Tradičně v tuto dobu přichází ze stra- chvilce nepozornosti může dojít k popány hasičů i důrazné varování. Období lení nebo k požáru,“ apeluje na opatrnost
před Vánoci je totiž charakteristické Jozef Novák, ředitel Územního odboru
požáry svíček. „Každou adventní ne- Hasičského záchranného sboru Oloděli si většina z nás zapálí na věnci svíč- mouckého kraje Prostějov.
(mik)
ku a už si neuvědomíme, že jde vlastně
o otevřený oheň, který se snadno může
vymknout kontrole a způsobit požár.
Příčina požárů je leckdy velmi prostá.
Svíčku umístíme kamkoli nás napadne,
nemyslíme na žádnou nehořlavou podložku, a po zapálení na ni zapomeneme.

“

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.

zjistili jsme

MIHAI MATIES

JIŘÍ NEČEKAL

se narodil 5. listopadu 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 2. prosince 2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 37 do 38 let, měří mezi 180 až
185 centimetry, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědé vlasy.

se narodil 14. dubna 1974 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
2. prosince 2015. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 40 do 45 let, měří mezi
165 až 170 centimetry, má střední postavu a hnědé vlasy.

IZABELA LAKATOŠOVÁ

DUREJD KMENT

se narodila 16. července 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 9. září 2015. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 26 do 30 let a měří mezi
160 až 165 centimetry. Bližší údaje
nejsou známy.

se narodil 20. dubna 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání už 20. srpna
1999. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 40 do 45 let, měří mezi 175 až 178
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlasy.

by tepla. „Ten by měl přinést
modernější zařízení, tak
bychom od něj mohli
odebírat ještě levnější
teplo a teplou vodu.
Pro naše občany by tento
krok měl znamenat snížení
ceny o dalších čtyřicet korun za
gigajoul. Do výsledné ceny by se vše
promítla v roce 2017. Navíc jsme si
zajistili levnějšího dodavatele plynu,
tudíž za dva roky bychom mohli snížit cenu tepla ještě o dvacet korun,“
přidal Průša další dobré zprávy pro
prostějovské domácnosti s tím, že
už v příštím roce by při průměrné
spotřebě tepla mohla jednotlivá domácnost v Prostějově ušetřit oproti
letošku až 1 200 korun.
(mik)
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PROSTĚJOV Vedení Domovní správy Prostějov
se rozhodlo v příštím roce
snížit o šest procent cenu za
jeden GJ dodaného tepla. Podle jednatele by každá prostějovská domácnost tak mohla ročně
ušetřit přes tisíc korun. Vladimír
Průša rovněž nevyloučil, že snižování cen za teplo by mohlo pokračovat i v příštích letech.
„Zkalkulovali jsme předběžnou cenu
tepla na rok 2016 a po několika letech jsme se dostali pod hranici šesti
set korun na výslednou cenu 598,70

Foto: archív Večerníku

Muž tvrdě spal a v troubě
se mu pálilo maso. Hasiči
pekáč uhasili a byt odvětrali

PÁTRÁNÍ po kvartetu hledaných

rem. Primátorka Alena Rašková ale
zůstává ledově klidná. Večerníku se
svěřila, že při jednání nečeká žádné
emoční projevy...
Ještě před projednáváním rozpočtu
města na příští rok, které je naplánováno na 15:00 hodin, je na programu
jedno třaskavé téma. Rada města totiž
navrhuje přijmout na magistrát další
nové úředníky, což zcela jistě neujde
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Aktuálně po něm strážci zákona obnovili pátrání, muže majícího na svědomí život dítěte
hledá také Interpol. Bude někdy
zatčen a dostane se před soud,
kde by se po šestnácti letech dočkali rodiče zemřelého hocha
spravedlnosti?

korun za jeden gigajoule. Jde o šestiprocentní snížení ceny oproti letošnímu roku, dělá to zhruba čtyřicet
korun,“ potvrdil Večerníku Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy Prostějov.
V současnosti ukončila Domovní
správa výběrové řízení na partnera,
se kterým by chtěla vstoupit do výro-

3DYHO-DNXEÿtN RFKUQXWëDEH]SHQĚ]

Neuvěřitelných šestnáct let už prostějovská policie pátrá po Durejdu
Kmentovi. Ten v srpnu 1999 pod
kopcem v Mostkovicích autem
srazil a na místě usmrtil dvanáctiletého chlapce. Ještě týž den tenkrát
uprchl za hranice České republiky
a doslova se po něm slehla země.
Večerník ho díky Facebooku vypátral před dvěma roky, kterak si
užívá svobody v Karibiku.
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Maso nebylo k jídlu...

středisko oznámena dopravní nehoda. Na místo vyjeli profesionální hasiči
z Prostějova a dobrovolní z Vrbátek. Po
příjezdu zjistili, že jedno osobní vozidlo
skončilo v potoce. Aby jej bylo možno
vytáhnout, hasiči museli prořezat asi
čtyřmetrový pás dřevin. Poté automobil vyprostili a naložili na odtahovou
Auto až u kolejí
službu,“ informoval Jozef Novák s tím,
V úterý 24. listopadu vyjeli profesionál- že okolnosti nehody nyní šetří policie.
ní hasiči z Prostějova o půl šesté ráno
k dopravní nehodě na křižovatce silNaštìstí jen cvièení
nic z Kostelce na Hané do Prostějova
a z Mostkovic do Smržic. „Při nehodě se Ani v předvánočním čase hasiči nezahástřetla dvě osobní vozidla. Jedno z nich lí. Ti profesionální z Konice absolvovali
skončilo v těsné blízkosti železniční tra- v uplynulých dnech hned dvě cvičení.
ti. Provoz na trati nebyl zastaven, hasiči Jedno z nich bylo prověřovací, kdy o něm
provedli protipožární opatření, zajistili dopředu neměli ani tušení, a druhé takmísto nehody a asistovali Policii ČR při tické. „Tématem prověřovacího cvičení
vyšetřování havárie. Dvě zraněné osoby bylo vyproštění dřevorubce zavaleného
odvezla zdravotnická záchranná služba káceným stromem. Jednotka z Konice
na ošetření,“ uvedl první muž jednotky. provedla vyproštění dělníka za pomocí
pneumatických vaků a motorové řetězové pily. Téma taktického cvičení bylo obBylo tøeba øezat!
dobné, jen automechanika v autoservisu
K heroickým chvílím došlo první pro- zavalilo osobní vozidlo. K jeho vyproštěsincovou sobotu ve Vrbátkách. „Před ní hasiči použili také pneumatické vaky,“
půl pátou odpoledne byla na operační nastínil smysl cvičení ředitel Územního

Dalšího nového pracovníka přijme
od 1. ledna 2016 vedoucí dopravního odboru magistrátu Miroslav Nakládal. „Na odbor dopravy
se od nového roku přesouvá část
povinností výkonů státní správy.
Pokud je chceme zajišťovat kvalitně
a v plném rozsahu, nebude to možné
při současném počtu tamních
úředníků,“ vysvětluje Alena Rašková.
V součtu sedm lidí bude
samozřejmě znamenat i navýšení
mzdových nákladů. A půjde o miliony korun. „V tuto chvíli je ještě
těžké vyčíslit náklady, které na
svých bedrech ponese prostějovský
městský rozpočet. Očekáváme
nějaký příspěvek od státu, navíc další
finanční prostředky by se měly na
město přesunout z obcí Prostějovska.
Mnoho administrativních agend totiž
děláme právě za ně,“ nastínila primátorka Prostějova.
Večerník se tomuto tématu bude obsáhle věnovat i v příštím čísle. Stejně
tak přineseme reakce opozičních
zastupitelů, kteří zřejmě na rozhodnutí rady města o navýšení poštu
úředníků nenechají nit suchou...

PROSTĚJOV Tiskové konference
rady města se ve středu 9. prosince zúčastnil i bývalý prostějovský
primátor Miroslav Pišťák. Důvodem
jeho přítomnosti byla rozlučka s médii a poděkování za spolupráci.
„Většinu tohoto roku jsem zastával
funkci primátora a byl jsem členem
rady. V této souvislosti bych chtěl
vám všem poděkovat za spolupráci.
Nemusíme mít pokaždé úplně stejné názory, spolupráce členů vedení
města a novinářů je ale bezesporu
potřebná. A někdy může být dokonce
i prospěšná pro občany Prostějova,
kteří tak mají možnost seznámit se
s některými názory lidí, kteří toto
město řídí,“ řekl až dojemně Miroslav
Pišťák. Bývalý primátor ohlásil rezignaci na svůj post během Hanáckých
slavností v sobotu 13. září. Stalo
se tak na základě kauzy ohledně
přijetí finančního daru od soukromé
společnosti na předvolební kampaň,
kterou rozvířil deník MF DNES. „Bez
ohledu na to, co se událo, si za svými
názory a postoji stojím. Jsem pevně
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přesvědčen o tom, že jsem z funkce
primátora odešel se ctí! A stejně tak
jsem přesvědčen, že vedení města
v čele s primátorkou Alenou
Raškovou je zárukou toho, že
Prostějov se i nadále bude rozvíjet
ku prospěchu všech občanů,“ uzavřel
svůj proslov bývalý první muž radnice Miroslav Pišťák.
(mik)

„Nečekám žádné emoce,“ chytá se naděje primátorka A. Rašková

Hořelo naštěstí jen jednou, zato těch nehod...
z Vrahovic a Žešova. Bylo zjištěno, že majitel je sice doma, ale tvrdě spal a v troubě
se mu pálilo maso. Hasiči pekáč uhasili
a byt odvětrali. Nikomu se naštěstí nic
nestalo a ani nevznikla žádná škoda,“ popsal kuriózní zásah Jozef Novák.

význam územního plánování a toho,
jak by naše město mělo vypadat.
V současné době se v Prostějově staví
budovy, které sem podle našeho názoru nepatří. A tomu chceme zabránit.
Vznikne nový odbor i s městským
architektem, který tyto nešvary bude
hlídat,“ ospravedlňuje první ze série
náborů nových zaměstnanců magistrátu Alena Rašková, primátorka
Statutárního města Prostějova.
Magistrát bude i nadále platit tři
úřednice na Odboru občanských
záležitostí. „Během prvního pololetí
tohoto roku jsme na odboru, kde se vydávají občanské průkazy a pasy, zaznamenali obrovské kapacitní problémy.
Úřad byl zavalen žádostmi obyvatel
a dodnes je vyřizuje pouze s vypětím
všech sil. Nárůst této agendy se dá
očekávat i v příštích třech letech, kdy
desítky tisíc občanů z celého regionu
mají povinnost vyměnit si osobní
doklady. Z tohoto důvodu jsme pro
tento účel zřídili samostatné pracoviště
a třem úředníkům zajišťujícím tuto
činnost jsme prodloužili pracovní
smlouvy o další tři roky,“ uvedla k tomuto případu primátorka.
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HASIČSKÉ ZÁSAHY POD DROBNOHLEDEM
PROSTĚJOV Hasiči na
Prostějovsku vyjížděli v posledních dnech celkem k pětadvaceti
událostem. V uvedeném období
likvidovali naštěstí pouze jediný
požár, asistovali však hned u osmi
dopravních nehod a zasahovali
při devíti technických výpomocích. O tom všem, včetně několika výstrah v předvánoční době,
si Večerník povídal s Jozefem
Novákem, ředitelem Územního
odboru Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
Prostějov v rámci dlouhodobého
seriálu se šéfy jednotek IZS.
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SLIBY CHYBY. NEPOLEPŠITELNÝ LUPIČ MÍŘÍ ZA MŘÍŽE KRONIKA
Marko Stojka peníze z loupeže prohrál v automatech
Straka v centru města
PROSTĚJOV Na tohoto romského mladíka dopadla spravedlnost
hodně tvrdě. Ale nelze se vůbec divit. Notorický zloděj Marko Stojka
si už ve svých dvaadvaceti letech za opakované krádeže něco odseděl. Z vězení byl propuštěn letos v květnu, už v červenci ovšem opět
kradl. Poté dostal ještě šanci, když mu byl udělen trest obecně prospěšných prací. Velmi brzy však dokázal, že jakoukoliv shovívavost
si absolutně nezaslouží. A tak se dvaadvacetiletý Stojka vrátí zpět
do basy. Minulé úterý tam byl prostějovským soudem za loupež
a krádež poslán na čtyři roky... Večerník byl u toho!

Pondělí 14. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

ze strany 3

Večerník měl exkluzivní možnost těžce zkoušeného muže navštívit. Jak jsme zjistili, naštěstí má vedle sebe strážného anděla.
Jeho přítelkyně Nataša Balážová si ho vzala k sobě domů a pečlivě se o něj stará. Pavel Jakubčík se po brutálním neobejde bez
cizí pomoci, nemůže sám chodit, najíst se a ani vykoupat.
„Nejde ho nechat bez dohledu ani chvíli. Sice se už dokáže
postavit na nohy a udělat pár kroků, ale vrávorá. Samozřejmě ho i krmím, jídlo mu navíc musím rozmixovat. Měl
rozdrcenou čelist a ani po několika operacích nemá ústa
doposud funkční,“ svěřila se Večerníku Nataša Balážová.
Problémy má Pavel Jakubčík i při koupání a běžných fyzických potřebách. „Chodím s ním také na záchod, do vany
pak vždy dávám židli, na kterou si musí sednout. Pak ho
teprve zvládnu vykoupat. Stát by rozhodně nevydržel, obě
ruce má navíc ochablé a nepohne s nimi,“ popisuje další podrobnosti ze současného života oběti romského násilníka
jeho přítelkyně a opatrovnice.
Padesátiletý Pavel Jakubčík dokáže sice plynule mluvit, ale řeč
mu dělá značné potíže. „Možná mi to nebudete věřit, ale já si na
ten incident z ubytovny nepamatuji! Toho muže vůbec neznám,
tenkrát jsem tu romskou rodinu chtěl společně ještě s ostatními
nájemníky ubytovny upozornit, aby se v bytě nechovali tak
hlučně,“ vrací se k události, která mu navždy změnila život, Pavel

Jakubčík. „Myslím, že bych toho Oldřicha Fialu ani nechtěl potkat. Měl jsem možnost jít k soudu, ale zdravotně jsem na tom
byl špatně. A možná bych toto setkání neunesl ani psychicky.
Teď se o mě stará moje přítelkyně a jsem jí za to moc vděčný,“
pohlédl s úsměvem na Natašu Balážovou. „Svůj současný stav
se snažím brát s humorem, ale moc mi to nejde. Nechci se však
zbláznit,“ podotkl už o poznání smutněji padesátiletý muž.
Zmíněná žena prokazuje obrovskou trpělivost a stejně tak
velkou dávku obětavosti. Ke všemu totiž Pavlu Jakubčíkovi
lékaři zatím nepřiznali nárok na sociální dávky. „Podle vyjádření posudkového doktora je Pavel vlastně zdravý! Jako jeho
opatrovnice tak mohu počítat pouze se svými příjmy. Zaměstnání
nemohu nikde sehnat, takže pobírám sociálku okolo třinácti tisíc
korun. Když zaplatím nájem a další povinné poplatky, zbude nám
pro oba dva šestnáct stovek na celý měsíc... Pavel ale potřebuje drahé léky, na které už bohužel nemáme. Jsme zoufalí, ale nevzdáváme se a budeme bojovat,“ srší odhodláním Nataša Balážová.
Okresní soud v Prostějově poslal Oldřicha Fialu, který má Pavla
Jakubčíka na svědomí, na sedm a půl roku do kriminálu. Zároveň mu přikázal zaplatit své oběti přes tři sta tisíc korun bolestného. „Tyto peníze by Pavlovi výrazně ulehčily život. Ale copak
někdo věří, že mu je ten cikán někdy v životě zaplatí? Musíme
se spolehnout sami na sebe,“ dodává smutně Nataša Balážová.
Večerník bude strastiplný život Pavla Jakubčíka sledovat i nadále. Objeví se někdo, kdo by mu poskytl jakoukoliv pomoc?

pozornosti opozičním kritikům. Diskutovat se bude také o připravované
výstavbě Galerie Prostějov, největším
výběrovém řízení všech dob na komunální služby, své si řeknou zastupitelé
k blížící se rekonstrukci nejstaršího
sídliště v Prostějově Šárka. Na programu jsou pak další tři desítky bodů.
„Osobně neočekávám žádné emoce,
i když se celé jednání může samozřej-

mě opět protáhnout. Z důvodu velké
důležitosti tohoto zastupitelstva jsme
začátek posunuli už na třináctou hodinu. Co se týká rozpočtu, k němu
už proběhl seminář. A nepadly na
něm žádné závažnější připomínky,
ty jednoduché jsme už do finančního plánu začlenili. Věřím, že diskuze
o rozpočtu tedy bude věcná a konstruktivní,“ svěřila se Večerníku Ale-

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

na Rašková, primátorka Statutárního
města Prostějova.
Jen zopakujme, že letošní poslední
jednání prostějovského zastupitelstva,
které začíná ve 13:00 hodin, je veřejnosti přístupné a opět z něho bude
pořizován přímý přenos. Dívat se na
něj můžete prostřednictvím internetových stránek města prostejov.eu.
(mik)
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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 šesté pokračování...
ƔƔJaroslav Faltýnek (ANO 2011):
„Je to nesmysl, oba pánové jsou moji
dlouholetí přátelé, a to, že nyní stojíme na opačných politických březích,
na našem přátelství nic nemění! Navíc informace o darech, které pánové
Miroslav Pišťák a Alois Mačák řádně
přiznali i zdanili, byla veřejná. Figuruje
v každoročních majetkových přiznáních
komunálních politiků na radnici a nahlédnout do nich může každý občan!“
Takto nám odpověděla pravá ruka bosse
hnutí ANO 2011 Andreje Babiše těsně
poté, co Miroslav Pišťák rezignoval na
post primátora Prostějova a Alois
Mačák na funkce prvního náměstka
hejtmana Olomouckého kraje i prostějovského radního. Finanční dary od
soukromé firmy oběma politikům byly
dávno zveřejněny a nikdo proti nim
nic nenamítal. Nebylo taky proč. Až se
do toho pustil celostátní deník, který
vlastní právě Andrej Babiš. Je to náhoda? Co když je to tak, že ANO 2011 se
hodlá postupně zbavovat svých politických konkurentů formou vytahování pomyslné špíny?
ƔƔVáclav Šmíd (KSČM): „Tlak na
koalici je vyvíjen permanentně od jejího vzniku. Pevně věřím, že i současMILUJEM
E
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nou situaci bez problémů ustojí. Její
rozbití je snad spíše přáním některých
opozičních zastupitelů, a jak se říká,
přání je otcem myšlenky. Snahu opozičních zastupitelů k předčasným volbám plně podporuji a budu jim fandit,
aby toho dosáhli (ironický úsměv).
Věřím, že na mimořádném zastupitelstvu, které svolali, složí všichni mandáty zastupitele, což je první předpoklad
uskutečnění nových voleb!“
Opoziční zastupitelé
ještě své mandáty nesložili a také to od nich nelze očekávat.
Kde by potom někteří z nich exhibovali? Nikoliv samotný občan, ale kamery
snímající jednání zastupitelstva jsou
pro jedince z řad opozičních zastupitelů nedostižným magnetem. Jistě komunisté v čele města jsou stále trnem
v oku mnohým lidem. To si ale měl každý pečlivěji rozmyslet u voleb...
ƔƔAleš Nevrla (TOP 09): „Jezdecká kasárna jsou neoddělitelnou součástí historie Prostějova. Na místní
poměry monumentální objekt, který
pouze ztratil něco ze své krásy. Nejedná se o budovu historickou, k tomu
ještě nedostala šanci, ale jistě kulturně
zajímavou, jejíž zbourání by výrazně
ochudilo tvář města. Stavba je kvalitMILUJEM
E
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ní, existují zájemci o koupi i smysluplné využití budovy. Proč se město brání
této variantě, se musíte zeptat někoho
jiného!“
Stále stejná písnička!
Těžko říct, jak by
mohla demolice polorozpadlé barabizny bez špetky historické ceny ochudit tvář Prostějova. Hlavní argument
pro zbourání hlavní budovy Jezdeckých kasáren je podle většiny Prostějovanů jasný. Demolice a následná výstavba například domova pro seniory
by byly o třetinu levnější než rekonstrukce budovy. Dnes už je ale pozdě
bycha honit, o bourání je rozhodnuto.
ƔƔ Josef Augustin (KSČM): „Stávající koupaliště ve Vrahovicích potřebuje nutně komplexní renovaci, tedy
nezbytné finanční prostředky. Podporu vybudování nového plaveckého
areálu za velodromem v Kostelecké
ulici má KSČM ve svém volebním
programu. Která varianta bude radou
schválena, si netroufám předjímat. Ale
podle mého názoru si Prostějované
zaslouží jak vrahovické koupaliště, tak
„plavečák“ na Kostelecké.“
Což o to, rekonstrukci
dříve tolik populární
„jedničky“ za velodromem má už
druhé volební období v programu
i ČSSD. Jenomže podle aktuálního
vývoje to vypadá tak, že absolutní
přednost dostanou Vrahovice a tamní
koupaliště. Dva areály pro letní radovánky v plánu města prostě nejsou.
Co se týká Vrahovic, tady tlačí bota
asi opravdu víc, pokud radnice nevykoupí pozemky od Sokolů a nezahájí
rekonstrukci, koupaliště hygienici definitivně uzavřou.
Připravil: Michal Kadlec
MILUJEM
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství
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Prostějov (red) - V souvislosti
s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech 24. prosince až
31. prosince platit odstávka systému
pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů
a jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy
systému. „Podávat žádosti o vydání
občanky a cestovního pasu a předávat vyrobené doklady bude možné
nejpozději do 23. prosince včetně.
V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez
strojově čitelných údajů s dobou platnosti jednoho měsíce, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek,“
připomíná Jana Gáborová, tisková
mluvčí prostějovského magistrátu.

Úøedníci jen dopoledne
Prostějov (red) - Radnice hlásí omezení pracovní doby svých úředníků.
„Ve středu 23. prosince je stanovena
provozní doba Magistrátu města Prostějova pro veřejnost do 12.00 hodin.
Dále ve čtvrtek 31. prosince bude
provozní doba magistrátu pro veřejnost pouze do 11.00 hodin,“ upozorňuje veřejnost Jana Gáborová, tisková
mluvčí prostějovského magistrátu.
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POMNÍK NEZNÁMÉMU

Vánoční trhy zdárně konkurují hypermarketům! ÚŘEDNÍKOVI
Kdo by to byl před takovými pěti
lety řekl? Jestli se něco v Prostějově
za poslední dobu už na první pohled neskutečně zlepšilo, pak jsou
to zdejší vánoční trhy. Vzpomínám
si, že ještě v roce 2008 to na prostějovském náměstí v průběhu adventu
vypadalo asi jako na předměstí Dháky.
Ohyzdné železné konstrukce stánků
nedbale přehozené igelitovými plachtami opravdu ze všeho nejvíce připomínaly chudinskou čtvrť na periferii
hlavního města Bangladéše nedlouho
poté, co tuto oblast zasáhly ničivé povodně. Člověk nemohl nevidět obrovský kontrast mezi celkovou malebností
náměstí a jeho tristním předvánočním
využitím.
To se postupem let začalo sice pomalu,
ale jistě měnit. Za vzor nám mohla velmi dobře sloužit sousední Olomouc,

2TQUV÷LQXCPÆUKNGVQUTQ\OCPKV÷LwÊUQTVKOGPVMVGTÚPCDÊ\GLÊVTJQXEKRąKX¾PQéPÊOLCTOCT
MWPCP¾O÷UVÊXGUMT\GRQEJXCNWLÊ
Foto: Michal Kadlec

le města,“ přidává Pospíšil, který je
s letošní úrovní vánočního jarmarku
velmi spokojen. „Myslím si, že stánky
jsou pestré, člověk může najít spoustu rozmanitého druhu zboží. A navíc,
všichni Prostějované zcela jistě zaznamenali, že letos se mnohonásobně zvýšila i návštěvnost jarmarku,“ pochvaluje
si náměstek primátorky.
Peníze v tomto případě asi opravdu
nejsou pro město nejdůležitější. Výnosy z pronájmů stánků určitě nepokryjí veškeré náklady na zajištění provozu vánočního jarmarku, zejména
pak nákladů na energie. „Kdybychom
započítali také náklady na kluziště, tak
tomu zcela jistě tak bude. Opakuji však,
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kde i přes mrazivé počasí vánoční trhy
na náměstí lákaly tisíce lidí denně a
i díky tomu zde panovala jedinečná
atmosféra. To vše byl důvod, proč
řada Prostějovanů před svátky mizela
z města a mířila buď do hanácké metropole, nebo rovnou do Vídně. Také
jsem to tak dělal. Možná si budete
myslet, že jsem se zbláznil, ale jsem
přesvědčen, že letos už to podle mě
nikdo z nás nemá zapotřebí.
Zajisté. Olomoucké či vídeňské trhy
budou vždy „o něčem jiném“ než
ty v Prostějově. Ale od letoška už to
není otázka kvality, ale pouze kvantity. Prostě ve větších městech je toho
všeho „jenom“ víc: dřevěných stánků,
punče, světýlek, rukodělných výrobků, lidí... Toť ale vše.
Jako poslední skvělý tah se ukázalo
vybudování přenosného kluziště,

které celý prostor u muzea neskutečně oživilo. Pomineme-li náklady
nejen na pronájem, ale zejména na
provoz kluziště, pak je něco podobného v době, kdy široko daleko nezamrzne louže natož rybník, naprosto úžasná záležitost. A to nejen pro všechny
děti. Však některé z nich si tu poprvé
v životě letos nabily pozadí po té, co
konečně vyzkoušely tu opojnou možnost sklouznout se na bruslích. Určitě
to pro ně byl stejně skvělý zážitek jako
pro mého syna...
Samozřejmě. Kluziště, stánky, punč,
zvoničku - to vše mají v Olomouci
také. Co však máme v Prostějově navíc, jsou malé vánoční stromky nápaditě ozdobené dětmi z mateřských a
základních škol. Výborný nápad se u
nás chytl už loni. A jestli něco dodává náměstí tu tolik vzývanou „pravou

vánoční atmosféru“, pak to není jeho
světelná výzdoba či dřevěné stánky
(bez nichž by to samozřejmě nešlo),
tak právě tyto stromky. Nejenže náměstí zdobí, každý, kdo má jen trochu
zájem, si na nich může najít impulz
i spoustu inspirace pro vlastní domácí
tvoření.
Díky tomu všemu to letos v prosinci na prostějovském náměstí každý
den (včetně víkendů!) bzučí jako
v květnovém úle. I přes svůj relativně mladý věk jsem si nemyslel, že se
něčeho takového v éře hypermarketů ještě dočkám. Hromadný přesun
lidí z náměstí pod střechy krabic na
okrajích měst jsem považoval za sice
negativní, nicméně nezvratný trend
současné doby.
Jak se ukázalo, i s tím se dá bojovat.
Musíte mít ovšem co nabídnout!

Řádně se domluvit s jinou lidskou
bytostí je mnohdy doslova nadlidský
úkol. Příkladem za všechny může být
návštěva libovolně zvoleného úřadu.
Jakmile tam totiž dorazíte, přestávají
platit veškeré zákony logiky a vy si náhle připadáte třeba jako v animovaném
filmu ´Dvanáct úkolů pro Asterixe´, jen
s tím rozdílem, že tam trčíte bez druidova kouzelného nápoje.
Lítáte ode dveří ke dveřím z patra do
patra, abyste se dozvěděli, že požadovanou záležitost nevyřídíte bez formuláře staženého z internetu, a i kdybyste
jej měli, úřednice, která to vyřizuje, má
zrovinka jako naschvál dovolenou. Nevím jak vy, ale já mám při návštěvě toho
byrokratického pekla co dělat, abych se
nepomátla, i když v úřednickém doupěti hledám třeba jenom záchod.

Když už se pak ve finále dostanete
tam, kam jste chtěli, požadované
formuláře i doklady totožnosti máte
v pořádku a k dispozici, úředník sedí
tam, kde má a vy můžete konečně vyjevit své přání, ten na vás zírá, jako
by se u něj sice svítilo, ale nikdo nebyl
doma. Nechápe, co po něm chcete,
a i když zapojíte do vysvětlování
ruce, nohy, názorné ukázky a nejste
dalecí toho začít kreslit vysvětlující
obrázky, čučí na vás jako čerstvě vyoraná myš. A vy trpělivě vysvětlujete
a vysvětlujete, než vám konečně dojde dech i trpělivost, načež si řeknete,
stojí mi tohle martyrium za to?
Ale abych pořád jenom nebrblala,
vždyť úředníci jsou přece taky jenom lidi. Jo, to jsou ale lidožrouti
taky...

že cílem města není zisk,“ konstatuje Jiří
Pospíšil. Podobně reaguje i jeho stranická kolegyně. „Pokud budeme jenom
počítat, kolik se spotřebuje elektřiny,
kolik stojí provoz kluziště nebo vánoční
osvětlení města, to bychom nemuseli dělat nic! Adventní období je přece
o něčem úplně jiném. Lidé se mají potkávat, bavit se a dát si něco dobrého
u některého ze stánků. Já mám obrovskou radost z toho, že letos se centrum města podařilo výrazně oživit. Je
předčasné teď přemýšlet o tom, jestli je
to kluzištěm nebo Prostějovany přilákal na náměstí jarmark,“ uvedla Ivana
Hemerková (PéVéčko), náměstkyně
primátorky Prostějova. „Stále častěji

Kraj se vykašlal na Prostějov 35267520(.'2/(6$"
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PROSTĚJOV Jestliže v posledních
týdnech existovala ještě malinká
naděje, že Olomoucký kraj zařadí
do svého rozpočtu alespoň jednu
významnou dopravní investici pro
Prostějov, tak nyní definitivně pohasla!
Jak Večerník informoval už v předešlých vydáních, Olomoucký kraj nezačlenil do svého rozpočtu pro rok 2016
výstavbu ani jednoho z již vyprojektovaných rondelů v Prostějově. Hlavní
favorizovanou investicí byla stavba
dvou okružních křižovatek na Poděbradově náměstí, které by výrazným
způsobem ulehčily dopravním provozem přetížené lokalitě. „Prostějovský
magistrát nám nepředal projektovou
dokumentaci,“ brání se prostřednictvím své mluvčí hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. „Tak to nefun-

guje, projekt předáváme vždycky až ve
chvíli, kdy je nám investice přislíbena.
Letos se tak tomu nestalo,“ oponuje
zase Zdeněk Fišer, první náměstek
prostějovské primátorky.
Vůle Olomouckého kraje investovat do dopravní infrastruktury
v Prostějově je opravdu nulová. Ukazuje se, že po rezignaci Aloise Mačáka
na post prvního náměstka hejtmana
nemáme na krajském úřadu žádného
zastánce, který by miliony korun vybojoval. „Musím přiznat, že to tak prostě je. Pan Mačák byl tím, kdo dokázal
prosadit i ty největší dopravní investice.
Takový člověk nám teď na kraji chybí,“
konstatuje primátorka Alena Rašková,
sama členka rady.
Otázkou ale je, proč i další zástupci,
kteří jsou členy Zastupitelstva Olomouckého kraje, nebojují za zájmy
Prostějova mnohem intenzivněji
a hlavně razantněji. Snad alespoň
blížící se volby vylepší pozici tak, aby
naše město nezůstávalo na pokraji
zájmu nejen dopravních investic...
(mik)

1HGDOSíHGQRVW3/$7,/
PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek
10. prosince krátce před čtrnáctou
hodinou se v Okružní ulici udála
dopravní nehoda dvou osobních
vozidel. Viník havárie dostal od
policistů dvoutisícovou pokutu.
„Devětačtyřicetiletý řidič osobního
automobilu značky Škoda nedal na
křižovatce s ulicí Tylovou přednost
protijedoucímu vozidlu značky Fiat.
Došlo ke srážce, při které bylo vozidlo značky Fiat odhozeno vpravo
mimo komunikaci na chodník, kde
poškodilo obrubník. Ke zranění
osob při nehodě nedošlo,“ popsal
karambol František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní ,GFPQ\XQ\KFGNO÷NQXÚTC\P÷RQwMQ\GPÚDQM
(QVQ2QNKEKGè4
odbor Prostějov.
Hmotná škoda na vozidlech a ko- alkoholu před jízdou bylo u obou řidiče byl na místě vyřešen uložením
munikaci byla předběžně vyčíslena řidičů vyloučeno provedenými blokové pokuty ve výši dvou tisíc
na stopětadvacet tisíc korun. „Požití dechovými zkouškami. Přestupek korun,“ dodal Kořínek.
(mik)

Ale kdeže, stačí pantofle!
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OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016

HLAS LIDU

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 13

HLAS BOŽÍ
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PROSTĚJOV Drzost nejhrubšího
zrna! Vánoční čas je pro drtivou
většinu populace obdobím klidu a
vzájemného porozumění. Někteří
z nás však nemají úctu k ničemu
a zvláště k veřejnému majetku.
Své by o tom mohli vyprávět
například obyvatelé ulice Aloise
Fišárka, kterým se v uplynulém
týdnu naskytl nechutný výhled.
Z pětice nově vysázených smrčků
byl jeden o hlavu kratší...
„Já opravdu nevím, co k tomu mám
říci,“ kroutila nevěřícně hlavou Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějova.

Koneènì to nìkdo „napral“
Se zájmem jsem si v minulém vydání přečetla příspěvek „Tak to vidím já“, v němž
se pan Černošek vyjadřuje k současnému dění na prostějovské politické scéně.
Snad ještě nikdy jsem nečetla tak detailní a upřímný rozbor toho, co se v současnosti ve vedení města a hlavně na zastupitelstvu děje. Pan Černošek mi promluvil
ze srdce a myslím, že i většině lidí z Prostějova. Nebojím se napsat, že lidově řečeno trefil hřebíček na hlavičku! Jen párkrát jsem sledovala přímé přenosy z jednání
zastupitelstva. A když jsem slyšela mluvit pány Navrátila, Filouše či Matyáška,
v duchu jsem si rovněž říkala, za koho tito pánové vůbec mluví a co vůbec chtějí.
Pan Černošek ve svém zamyšlení jasně definoval, že tito opoziční zastupitelé si
berou občany jako svá rukojmí. Přesně tak! Jeden vedle druhého neustále upozorňují, že většina obyvatel chce to či ono. Ale vždyť je to lež! Jezdecká kasárna
chce zbourat drtivá většina lidí, naopak roztrhat Prostějov na několik samostatných celků, jak nyní prosazuje opozice, nechce až na pár jedinců vůbec nikdo.
A takto bych mohla pokračovat dalšími příklady, které opozice neustále obhajuje.
Proč se čekalo celý rok, než se někdo odvážný našel a napsal pravdu? A proč si takové zastupitele, kteří si komunální politiku pletou se závody, kdo podá více trestních oznámení na členy vedení města, vůbec volíme? Neměli bychom chtít, aby
naše veřejné věci spravoval někdo, kdo neustále všechno dobré jenom gumuje
a kriminalizuje. Pane Černošku, ještě jednou díky za vaše slova. Jenom doufám,
že padnou na úrodnou půdu!
Jarmila Navrátilová, Prostějov

(QVQ<FGP÷M8[UNQWåKN

Podle zjištěných informací se do
celé věci už zapojila i Policie ČR.
„Podali jsme trestní oznámení na
neznámého pachatele. Příslušníci
vyslechli několik lidí, prověřovali
získané informace, ale pachatele se
dopadnout prozatím nepodařilo,“
informovala Hemerková.
Nezbývá než doufat, že zbývající čtyři stromečky, které ztratily
svého kamaráda, již nikoho lákat
nebudou a vydrží na svém místě
minimálně do příštích Vánoc. Další
vyvstávající otázkou je, jestli může
takhle nabytý stromeček vůbec
někoho těšit...
(zv)

DALŠÍ PROSTÌJOVSKÝ VEÈERNÍK
VYCHÁZÍ V PONDÌLÍ
21. PROSINCE

15012920079

Prostějov (mik) - Už příští rok se začne realizovat první etapa revitalizace
nejstaršího sídliště v Prostějově. Ty budou celkem čtyři, Šárka se tak má změnit k nepoznání. „Všechny jednotlivé
etapy ponesou náklady shodně okolo
dvaceti milionů korun. Na každou
z nich dostaneme s největší pravděpodobností dotaci ve výši čtyř milionů
korun, v součtu tedy necelou pětinu
uznatelných nákladů,“ řekl Jaroslav
Šlambor, uvolněný radní za KSČM.
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Dotace pro Šárku

horšil při otázce, jaké tržby očekává
z vánočního jarmarku městská pokladna. „Kdyby radnice byla v roli
podnikatele či jakéhokoliv obchodníMichal
ho subjektu, nikdy bychom do organiKADLEC
zace vánočních trhů nešli. To je totiž
V této souvislosti se nám vybavuje jasně prodělečná záležitost. My ale
loňské vyjádření bývalého prostějov- proboha nejsme obchodníci! Vánoční
ského primátora, který se velmi po- jarmark děláme pro lidi, pro krásnou
Původní zpravodajství
pro Večerník

atmosféru a tradici,“ vysvětlil před rokem Miroslav Pišťák.
Stejné názory zastává i současné vedení magistrátu. „Tak především, město
není od toho, aby na vánočních trzích zbohatlo, proto máme nastavené přiměřené nájemné za pronájem
stánků. Hlavním cílem je, aby se oživilo náměstí, lidé se bavili a potkali se
v době adventu s těmi, které třeba celý
rok nevidí. Tento záměr se nám určitě
podařil,“ míní Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek primátorky pro majetkové
záležitosti.
Podle informací Večerníku má magistrát z vánočního jarmarku jediný
příjem, kterým je výnos z pronájmů
dřevěných stánků či jiných prodejních
míst. Ten činí v průměru sto padesát
tisíc korun ročně. „Podle mého mínění to málo není. Navíc jde o příjem
rozpočtu města, což znamená, že
se může objevit v kterékoliv kapito-

152 150

Prostějov (red) - Sedm set tisíc korun
schválili prostějovští radní Sportcentru
DDM v Prostějově na nákup nového
devítimístného automobilu, přičemž
čtyři sta tisíc korun bude převedeno
z rezervního fondu do fondu investic
tohoto zařízení. „Vozidlo bude používáno na převoz osob, materiálu a sportovních potřeb převážně v horských
oblastech a při činnostech Dětského
dopravního centra. Stávající dvě jsou
v provozu zhruba dvacet let a s tím
souvisí jejich nákladné opravy. Špatný
stav automobilů stále zvyšuje potřebu
zajištění dopravy externími firmami.
To pochopitelně zvedá náklady organizace i ceny pořádaných táborů
a akcí. Mnohdy jsou náhradní díly už
nedostatkové zboží a vozidla bývají
dlouhou dobu mimo provoz,“ vysvětlila důvod koupě Ivana Hemerková,
náměstkyně primátorky Statutárního
města Prostějova. Vypsáno bude výběrové řízení.

PROSTĚJOV Líbí se vám letošní vánoční jarmark? Drtivé většině
Prostějovanů ANO! Večerník do této chvíle nezaznamenal jedinou kritickou připomínku, což je s ohledem na předcházející
roky skoro zázrak. Letos se navíc změnila jedna podstatná věc
- návštěvnost náměstí T. G. Masaryka během adventního období
je nyní mnohonásobně vyšší než v uplynulých letech. Čím to je?
Lví zásluhu na tom má provoz mobilního kluziště, ale nesporný
podíl je přisuzován také daleko vhodnější skladbě v nabídce sortimentu trhovců. Ti tak logicky očekávají vyšší, možná až rekordní tržby. Večerník ovšem zajímala i druhá stránka věci, co z toho
bude mít magistrát? Dá se vůbec na jarmarku vydělat nějaká ta
koruna do veřejného rozpočtu?

publicistika

KOMENTÁŘ VEČERNÍKU

Jiří Pospíšil: „Radnice nemíní na vánočním jarmarku zbohatnout“

143 750

Nové auto
pro Sportcentrum

Pondělí 14. prosince 2015
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TRHOVCI OČEKÁVAJÍ REKORDNÍ TRŽBY. CO Z TOHO MÁ

139 700

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

174 000
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Není to jediný problém
Přečetla jsem si, že vedení města společně s městskou policií dělá všechno pro to, aby byl dopaden ničitel
stromků. Ale v Prostějově nás netrápí
jen tento vandal. Proč se nenasadí fotopasti do každé ulice? Možná by se
tak lehce pochytali všichni ti, kteří povalují popelnice, zapalují kontejnery,
lámou dopravní značky nebo kopou v
noci do dveří domů. Ničení stromků
přece není jediný problém, který trápí
Prostějovany! Petr Dvořák, Prostějov

Je tam fakt tma!
Moje dvě děti jsou na kluzišti před
muzeem každý den, což samozřejmě
vítám, protože jsme je s manželem
konečně dostali ven od počítačů. Připojuji se ale k upozornění z minulého
týdne, že vedle kluziště je tma. Hlavně
u laviček, kde se děti přezouvají do
bruslí. Myslím si, že nějaká ta lampa
navíc by tam neuškodila.
Jana Roháčková, Prostějov

VEÈERNÍK ZA 15 Kè str. 13

ČAS VÝLETOVÁNÍ POMALU KONČÍ...
snižuje počet dopravních omezení
a vše se začíná vracet do normálu
negativně nazývaného stereotypní
cesta do práce a zpátky. V předchozích týdnech a měsících nám
ovšem dávali silničáři spoustu
příležitostí k neplánovaným výletům a mohli jsme si vychutnávat
krásy české vlasti, byť jsme s tím
původně ani tolik nepočítali a dali
bychom přednost rychlému přesunu z místa A do místa B bez zbytečných zastavení.
becně ovšem platí, že člověk
rád objevuje nová místa a rád
blížeji poznává ta méně známá. No
a k něčemu podobnému dostávají
v tomto kalendářním roce prvotřídní příležitost čeští a zahraniční řidiči, kteří nemají jinou možnost, než
opustit své domovy a vypravit se
i na zdánlivě obyčejnou cestu.
a se jim ovšem díky nezbytným opravám, avšak současně i pracím na nejčastějších
objížďkách změní v nezapomenutelný zážitek, který si při nutnosti
opakovaných výprav pravidelně
oživují. V zásadě tu jsou tři hlavní

ANALÝZA
JIŘÍHO O
MOŽNÉHO
Pohled z okna dává jasně najevo, že léto již nenávratně skončilo a je tu podzim. Pokud se
navíc člověk rozhodne přímo
vypravit na ulici, dojde dokonce v názoru tak daleko, že už je
tu asi i astronomická zima.

S

klesajícími teplotami i sluneční intenzitou se také postupně

T

varianty a volba záleží na tom, co
preferujete a po čem lačníte.
koloně při omezení povolené
rychlosti způsobené nejčastěji snížením jízdních pruhů nebo
nasazením přenosných semaforů
to přirozeně vybízí ke zpomalení
a recitování krásných veršů jako
v případě pana doktora z filmu
Vesničko má středisková. To se
vám na jazyk derou samá poetická slovíčka, vnímáte barvy kolem
sebe a všímáte si i těch nejmenších
detailů, abyste zaznamenali každý
centimetr své trasy. Někdy se totiž
vyšší rychlost opravdu nenabízí.
o pravé kochání nastává, když
se vydáte po objížďce objížďky. Ano, zní to trochu komplikovaně a někdy to tak i vypadá. Viz při
pracích na úseku z Vyškova do Brna
či na jaře při budování kanalizace
ve Ptení a souběžné opravě silnice
nad Holubicemi. Ti emocionálněji
vybavení jedinci si kladou spíše řečnickou otázku, která studovaná hlava dokázala takto originálně využít
svůj přirozený intelekt, a rádi by
neznámému umělci osobně podě-

V

T

kovali, pogratulovali a předali také
nějaký ten dárek od cesty.
y flegmatičtější to naopak motivuje, aby smazali bílá místa
a projeli si oblasti, kam by jinak dobrovolně asi jen tak nezavítali. To vás pak
třeba cestou z Vyškova do Brna zavane i do takových příjemně znějících
obcí, jakými jsou Luleč, Habrovany,
Nemojany. No a na své si přijdou také
milovníci opravdových adrenalinových zážitků. Tedy buď zběsilým slalomem mezi poslušně se sunoucími
auty, což ovšem čas od času nevyjde
a člověk si pak říká, že pánbůh šetřil nejen na plánovačích, ale i samotných řidičích, nebo v případě
dlouhé měsíce uzavřeného Brodku
u Prostějova projet přímo uzavřeným
stanovištěm či nedalekou rychlostní
komunikací bez dálniční známky.
tohoto pohledu se tedy můžeme těšit na příchod zimy. To
se opravuje nejméně a dopravní
omezení jsou poměrně vzácná. Pro
vyprávění historek to sice není ani
trochu zajímavé, ale je fajn absolvovat i obyčejnou jízdu bez ničeho
mimořádného.

T

Z
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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!

www.vecernikpv.cz

Lucie PETRŽELOVÁ
8. 12. 2015 49 cm 2,70 kg
Lutín

Lucie JURÁŠKOVÁ
6. 11. 2015 50 cm 3,05 kg
Prostějov

Adéla ZEMÁNKOVÁ
7. 12. 2015 48 cm 2,55 kg
Bedihošť

Melissa MAGDACIN
8. 12. 2015 49 cm 3,70 kg
Prostějov

Elena NEZVALOVÁ
8. 12. 2015 50 cm 3,75 kg
Prostějov

Agáta ŠAMANOVÁ
8. 12. 2015 51 cm 3,15 kg
Prostějov

Jakub ŠÁLEK
6. 12. 2015 55 cm 4,10 kg
Věrovany

Tobias BERAN
7. 12. 2015 50 cm 3,20 kg
Prostějov

Etien LEHKÝ
8. 12. 2015 53 cm 3,60 kg
Klopotovice

„DĚkuji všem lidem,“ v

15120971265

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

OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ

NA VÍČKA NADÁLE
ČEKÁME V REDAKCI

PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU

NA ROK 2016

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

Nejenom rodiče těžce nemocného Davídka,
ale i PROSTĚJOVSKÝ Večerník žádá veřejnost o pomoc.
Víčka je možné nadále nosit do přímo k nám
do redakce v Olomoucké ulici.
„Za sběr víček předem všem moc děkujeme! Máme obrovskou
radost z toho, že ne všem je osud našeho Davídka lhostejný a
snaží se aspoň takto malinko pomoci,“ vzkazují dojatí rodiče
Zdeňka Staňková a Martin Vítek ze Ptení.

UŠETØI, ZÍSKEJ A VYHRAJ DESET TISÍC
NALISTUJTE STRANU 13

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.

ORNELA

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

HUGO

je kříženec středního vzrůstu ve věku zhruba tři až čtyři roky. Je
to milouš už od pohledu, ale i v povaze jde o úžasného pejska.
Miluje lidi a jejich společnost. Šťastný bude v domečku se zahrádkou, kde bude moci volně běhat a blbnout. S fenkou se
snese bez problému, na vodítku chodí pěkně, netahá.

ANDY

je asi pětiletý představitel plemene labrador velkého vzrůstu.
Je velmi přátelský a klidný pejsek, který je vhodný pro pánečka se zahrádkou. Musí mít dobře oplocený pozemek s dostatečně vysokým plotem. S fenkou se snese, na vodítku chodí
pěkně, netahá.

EVIČKA

je kříženec velkého vzrůstu ve věku zhruba jednoho roku. Je
to miloučká fenečka vyrovnané povahy. Ze začátku potřebuje
chvilku čas, než začne někomu novému důvěřovat, ale jak si její
důvěru získáte, je z ní ten největší mazel. Snese se s pejskem,
kem
em
m,
na vodítku umí, trošku tahá. Vhodná k dětem.

Pondělí 14. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

region
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zprávy z regionu
Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko
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aneb jsme
s vámi
u toho...

DRŽOVICEMI
OTŘÁSLA
MOHUTNÁ
EXPLOZE
Policie úterní událost vyšetřuje jako trestný čin!
FOTOGALERIE

JSME
BYLI O
H
U TO

klikni na

www.vecernikpv.cz

livé domy a pomocí přístrojů, které jsou
schopné detekovat výbušné plyny, byly
prováděno kontrolní měření ve všech
místnostech i sklepních prostorech. Pátrání po zdroji úniku ani přes důkladné
měření a monitoring nebylo úspěšné,“
popsala zásah hasičů jejich mluvčí Vladimíra Hacsiková s tím, že stále není jasná
příčina exploze.
Do Držovic byli povoláni také pracovředitelství Policie ČR Olomouckého níci energetiky, plynáren, vodovodů
kraje.
Na místo pochopitelně okamžitě vyjeli
prostějovští hasiči. „Byl nám nahlášen
únik neznámé látky do kanalizace v Držovicích. Oznamovatel uvedl, že slyšel
dva výbuchy,“ informovala Večerník
krátce po patnácté hodině Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje. Do Držovic vyjela jednotka s cisternou a speciální technikou v podobě
chemického kontejneru. „Hasiči po příjezdu zjistili, že výbuch odhodil kanálové
poklopy a několik kanalizačních vpustí
poškodil, na domech také vysklil několik František Rozsíval z Gorkého ulice
oken. Okamžitě byla zajištěna celá ulice, ukázal Večerníku místo ve sklepě svéasi na hodinu byl vypnutý elektrický ho domu, kde z podzemí vyšlehl obrovFoto: Michal Kadlec
proud: Následně se procházely jednot- ský plamen.

DRŽOVICE, PROSTĚJOV Rána jako z celé dělostřelecké baterie se ozvala minulé úterý odpoledne v Držovicích. Mohutná
exploze v místní kanalizaci Gorkého ulice vytrhala několik
poklopů kanálů a rozmetala i dlaždice z nedávno rekonstruovaného chodníku! Detonace postihla také obytné domy,
v některých nemovitostech popraskaly skleněné výplně oken
a v jednom sklepě došlo dokonce k požáru. Raritou je, že dodnes nikdo neví, co explozi způsobilo... Večerník byl přímo na
místě události.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
„V úterý osmého prosince kolem patnácté hodiny na ulici Gorkého v Držovicích
došlo k explozi ve splaškové kanalizaci.
Při výbuchu bylo poškozeno celkem
sedm kanálových vík, dvě stě metrů kanalizace a zámecká dlažba v okolí výpustí. Dále došlo k poškození šest oken na
přilehlém domu. Při explozi nedošlo ke
zranění osob, škoda na majetku nebyla
doposud vyčíslena,“ uvedl k případu Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského

Ani odborníci z plynáren zatím nedokázali odhalit, co je příčinou obrovské exploze v Držovicích. Výbuch po sobě zanechal
spoušť.
2x foto: Michal Kadlec

a kanalizací, zástupci životního prostředí a představitelé obce. Přímo na
místě neštěstí byl i Večerník! „Máme
tady odborníky, kteří snad zjistí, co se
stalo. Možná z nějakého potrubí unikl
plyn, který se v kanalizační síti kumuloval
a explodoval. Je to ale zatím amatérská
domněnka. Exploze každopádně poničila nové chodníky a doslova vytrhala
kanálové poklopy. Je veliké štěstí, že se nikomu nic nestalo,“ komentovala událost
Blanka Kolečkářová, starostka Držovic.
Jak Večerníku ještě prozradila, škody budou četné. „Jsme přesvědčeni, že půjdou
do desítek tisíc korun! Aby to nebylo
horší...,“ obává se držovická starostka.
Uhradit by je však měla pojišťovna.

Výbuchem zatím neznámé látky byli
postiženi především obyvatelé Gorkého ulice. Jeden z nich se Večerníku
exkluzivně svěřil se svým zážitkem.
„Uslyšel jsem ze sklepa strašnou ránu.
Běžel jsem rychle dolů do kotelny a viděl hroznou spoušť. Z odpadové roury vyšlehl plamen, od kterého chytily
moje pracovní oděvy zavěšené na zdi.
Celá kotelny byla plná kouře. Nechápu, co ten výbuch mohlo zapříčinit,
možná někde v kanalizaci prasklo plynové potrubí,“ krčil rameny František
Rozsíval z Gorkého ulice.
Během uplynulého víkendu jsme se ještě jednou spojili se starostkou Držovic.
Zajímalo nás, zda už je jasná příčina mo-

JAK TO BUDE DÁL aneb

skončí kluziště v Konici?
NAŠE TÉMA

KONICE Radnice v Konici již za rok nebude
muset provozovat takzvanou Víceúčelovou
halu nedaleko konické školy. Na její fungování ročně doplácí tři čtvrtě milionu korun.
Stejnou částku přitom z rozpočtu dostává
například místní „mateřinka“. Konice však
halu v současné době provozovat musí, což se
má ale brzy změnit. Bude to znamenat její definitivní konec?
Postavena byla v roce 2006, přičemž finance na
její vybudování šly ze státního rozpočtu, které
zprostředkoval konický rodák Miloslav Vlček
působící v té době ve vrcholné politice. Z podmínek

smlouvy vyplývá, že místní radnice musí halu provozovat nejméně deset let. Tato lhůta v příštím roce
uplyne. Bude to znamenat definitivní zánik tohoto
na první pohled ´Potěmkinovského projektu´?
„Hala funguje pouze tři měsíce, a to jako kluziště.
Na její provoz doplácíme asi tři čtvrtě milionu
ročně. Přesto bychom její zimní provoz rádi
zachovali i v následujících letech. Nechceme, aby
tento projekt byl zcela zmařen. Navíc je solidně
vytížená a lidé z Konice i z okolí si na možnost
bruslení zvykli. Myslím, že by jim kluziště chybělo,“
odpověděl na přímý dotaz Večerníku starosta
Konice František Novák s tím, že letos se může
pochlubit obzvláště kvalitním ledem.
Objekt v Konici ožije vždy první prosincový den
a zavírá se s koncem února.
(mls)

pro Večerník

Zdeněk
Ž
VYSLOUŽIL
NĚMČICE NAD HANOU Obavy
se nenaplnily. Pondělní generálka divadelní komedie ‚Ani o den
dýl´ v podání kvarteta němčických
ochotníků byla očitými svědky
hodnocena v superlativech. „Až
nás z toho mrazí, vyšlo to na jedničku, což v generálce není nikdy
dobré,“ poznamenal jeden z herců
Jiří Vosička. Páteční premiéra snad
byla ale ještě lepší! „Vstoje se na divadle ještě netleskalo,“ dodala po
premiéře Lenka Oulehlová, kulturní duše městečka z jihu regionu.
Večerník byl u toho!
O tom, že se v pátečním podvečeru
děje v Němčicích něco mimořádné-

ho, svědčila nadstandardně obsazená
parkovací místa v blízkém okolí kina
Oko, které hostilo premiéru divadelní hry Clémenta Michela. Krátce
před devatenáctou hodinou se před
vstupem do foyeru vytvořila dlouhá
fronta lidí natěšených na zbrusu nový
divadelní počin místních ochotníků.
„Jsou to Němčáci, lidi na ně přijdou
vždycky, jsou zvědaví,“ usmívala se
Oulehlová. Téměř do posledního
místečka naplněný sál pak netrpělivě
očekával nástup kvarteta herců. S mírným několikaminutovým zpožděním
se dočkali, své sympatie diváci projevili bouřlivým uvítacím potleskem.
Čtyřlístek ve složení Petra Konečná, Miluše Poláčková, Jiří Vosička
a Jaroslav Lejnar pak rozjel strhující
představení. Děj hry pojednával o nelehkém soužití tří dospělých lidí v jedné domácnosti. Z herců přímo sálala
energie, která se prakticky okamžitě
přenesla i do hlediště a tak se v téměř
dvouhodinovém představení nenašlo

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Nìmèice „dostaly“
dva tisíce tun zeminy
Němčice nad Hanou (mls) - Hned
dvě darovací smlouvy uzavřela
radnice v Němčicích nad Hanou
se společností FIBAS z Lutína. Ta
první se týkala uložení dvou tisíc
tun zeminy, které skončí na volné
ploše v areálu bývalého cukrovaru.
V souvislosti s tímto „darem“ stejná společnost němčické radnici věnovala 45 tisíc na podporu kultury,
školství a sportu ve městě.

Dìtkovice mìní
územní plán
Konické kluziště letos láká na obzvláště kvalitní led.

Foto: archiv Večerníku

DIVADELNÍ PREMIÉRA předčila očekávání
Němčickým ochotníkům se tleskalo vestoje!
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

hutné exploze. „Zní to možná divně, ale
stále se neví, co výbuch způsobilo. Bylo
tady několik týmů z plynáren, na nic ale
nepřišly. Příčina tak stále zůstává zahalena velkým tajemstvím,“ řekla Večerníku
uplynulou sobotu odpoledne Blanka
Kolečkářová. Jak ještě dodala, společně
s obyvateli Gorkého ulice nyní vyčísluje
škody na soukromém majetku, i na majetku obce.
Vyšetřování celé události se chopila
i policie, která dokonce nevylučuje, že byl
spáchán trestný čin! „Případ exploze neznámé látky v Držovicích je prošetřován
pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ potvrdil mluvčí krajské policie Josef Bednařík.

hluché místo. Hercům dodávaly krev
do žil spontánní výbuchy smíchu,
nezřídka doprovázené potleskem
na otevřené scéně. Složitý rodinný
trojúhelník, ve kterém si manžel Pavel (Jarda Lejnar), k sobě nastěhoval
plachého kamaráda Martina (Jirka
Vosička), aby mu pomohl vystrnadit
nechtěnou manželku Sofii (Petra Konečná), se zvrtl v nečekané rozuzlení
- Kamarád taky rád…!
Zajímavou postavou celé hry byla
i nápadně nenápadná nápověda Miluška Poláčková, která sice v průběhu
hry nahlas téměř nepromluvila, ale
svou přítomností dodala uvedenému představení zajímavý rozměr.
Výsledkem pak byly zasloužené
a téměř nekonečné „standing ovation“, za jaké by se nemuseli stydět ani
herci Národního divadla. „Takový
aplaus jsme absolutně nečekali. Vůbec jsme nevěděli, co máme čekat.
Skočili jsme do toho rovnýma nohama. V závěru jsme se už neudrželi

BYLI JSME
U TOHO

Dětkovice (mls) - Až do 28. prosince letošního roku lze nahlédnout
do návrhu Zadání územního plánu
obce Dětkovice na stavebním úřadu prostějovské radnice, obecním
úřadu Dětkovic i na webových
stránkách obce. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady,
které by umožnily další výstavbu
a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu
mezi zájmy životního prostředí,
hospodářství a společenství lidí.

Ulice se doèkají
nového osvìtlení

FOTOGALERIE
klikni na

Němčice nad Hanou (mls) - Lidem v Němčicích nad Hanou „se
rozsvítí“. Místní ulice Dukelská
a Lomená se dočkají nového osvětlení. Zemní práce zde provede společnost Commodum, a to za cenu
136 484 Kč bez DPH.

www.vecernikpv.cz

Je to za námi! Kvarteto herců (zleva) Petra Konečná, Jarda Lejnar, Milka
Poláčková a Jiří Vosička, si vychutnává nekončené ovace.
Foto: Zdeněk Vysloužil
a smáli se s diváky. Nešlo to zastavit,“
chrlil ze sebe bezprostřední dojmy Jiří
Vosička a dodal: „Diváci byli naprosto úžasní. Tu energii z hlediště jsme
cítili od úplného začátku!“
Veleúspěšná premiéra tak němčické
herce ze souboru Na štaci motivuje
do další práce. „Reprízy samozřejmě

budou. Nevynecháme Divadelní
Máj, vystoupíme i na prostějovském
Medartu a snad dostaneme i další nabídky,“ uzavírá Jiří Vosička.
Těm, co na premiéře z různých důvodů chyběli, tak němčičtí ochotníci
vzkazují: „Nebojte se, premiéra nebyla rozhodně derniérou!“

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
Zlodějem je kutil?

Nezvaného hosta měl jeden z neobydlených domů v Kelčicích. Zatím
neznámý pachatel se do něj vloupal
v přesně nezjištěnou dobu mezi
7. až 9. prosincem. Nejprve poškodil pletivo oploceného pozemku,
poté rozbil jedno z oken domu,
dostal se dovnitř a odcizil z něj
elektrický hoblík, elektrickou sponkovačku, soupravu na řezání trubkových závitů a vysavač. Celková
škoda odcizením a poškozením
byla předběžně vyčíslena na 6 300
korun. V případě zjištění pachatele
mu za trestný čin krádeže hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Neopatrná zákaznice
Uplynulou středu 9. prosince se
šestadvacetiletá žena stala při nakupování v prodejně v Konečné ulici
v Držovicích obětí zloděje. Dosud
neznámý pachatel ženě z kabelky,
kterou měla při sobě, odcizil peněženku s osobními doklady, platební
kartou a finanční hotovostí osmi set
padesáti korun. Celkem tak poškozené zloděj způsobil škodu ve výši
1 339 korun.

zprávy z regionu

Koruny LEVNĚJI
volejte 582 333 433

Hotovo, Horní Štěpánov
Budeme
mít
pravou
HOŘÍCÍ HVĚZDY NAD KONICÍ TANČILY DO RYTMU KOLEDY
je opět průjezdný
Na jednadvacátý ročník vánočních trhů dorazilo přes šest tisíc lidí!
„Hanáckou dálnici“!
PŮVODNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

Martin ZAORAL
KONICE Vždy jeden den v roce zaplní náměstí mraky lidí. Pokaždé
se jedná o sobotu před třetí adventní nedělí. Nejinak tomu bylo
také letos. Tisíce návštěvníků přitáhl i tentokrát punč, vánoční
stánky, řada hudebních vystoupení, dřevorubecká show a samozřejmě také ohňostroj, který tu tradičně vytváří společnost
Flame in Stars. Ten ani letos rozhodně nezklamal, přestože byl
méně bombastický jako ty v předchozích letech. Večerník vše
monitoroval pěkně zblízka...

F o too r e poo r táá ž

sa

Na vánočních trzích se pravidelně
schází lidé z Konice i širokého okolí,
kteří se třeba i celý rok neviděli. Letos se náměstí velmi solidně zaplnilo
již během dopoledního programu,
kdy zde se svými koledami vystoupily děti z dětského domova, pěvecký sbor Koníček či dívčí skupina
Rebelky. Odpoledne se představila
konická kapela Neopets, která má
pěkně našlápnuto a svým působením
začíná přesahovat hranice regionu.
Po jarním úspěšném vystoupení na
Dětském filmovém festivalu ve Zlíně

dostala pozvání zahrát si v prosinci
i na vánočních trzích. Dravé mládí
pak na pódiu vystřídali ostřílení mazáci. „Hrajeme už osmačtyřicet let.
Lidé se nás často ptají, zda nás to ještě baví a zda toho nechceme nechat.
Odpověď je jednoduchá. Baví a nechceme. (smích) Dokud se doplazíme na pódium a dokud na nás dorazí
alespoň jeden divák, pak budeme stále hrát,“ řekl nám zpěvák kapely Fešáci Robert Moucha, která v Konici
vystoupila i s dcerou legendy české
country Michaelou Tučnou.

jjaké
aké b
byly
ylyy vvánoční
án
nočn
ní ttrhy
rhyy v kkonici...
onicii....

3x foto: Martin Zaoral

Hlavní náměstí v Konici se v sobotu zaplnilo do posled- Na vánočních trzích si lze nakoupit vánoční dárky, ob- Ohňostroj v režii Flame in Stars i letos potvrdil svoji vysoního místa. Pokud by přišlo více lidí, museli by ve městě líbené jsou i nejrůznější nafukovací postavičky. Vůbec kou úroveň, novinkou byly plameny, které jako by zvaly
rovnou do pekla.
největší zájem byl však o punč.
postavit ještě jedno.

FOTO & VIDEO
GALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Na vánoční trhy si letos do Konice pozvali Fešáky i s Michaelou Tučnou. V předních
řadách se na tuto hudbu tančily country tance.
Foto: Martin Zaoral

Největší zájem a očekávání i letos
poutal ohňostroj. „Stále se snažíme
přicházet s něčím novým a lepším.
Po těch jednadvaceti letech je to čím
dál těžší. Letos jsme tak jako hudební
motiv pro úvodní část světelné show
sáhli ke koledě We wish you a merry
christmas,“ prozradil Večerníku těsně
před zahájením ohňostroje jeho autor
Miloš Polák. Po necelé čtvrthodince
bylo světelné představení u konce. Na
jeho závěr se ozval spontánní potlesk.
„Určitě se mi to líbilo. Jezdím sem už
několik let a ocenil jsem, že se zde opět

OLŠANY U PROSTĚJOVA Předminulý pátek 4. prosince po sedmnácté
hodině došlo na rychlostní komunikaci u Olšan u Prostějova k dopravní
nehodě osobního a nákladního automobilu. Řidič škodovky doplatil na
nepozornost při výjezdu na dálnici.
„Dvaačtyřicetiletý řidič osobního automobilu značky Škoda při najíždění na
rychlostní komunikaci ve směru na Olomouc nedal přednost ve stejném směru
jedoucímu nákladnímu automobilu
značky DAF s přívěsem. Došlo k bočnímu střetu vozidel. Osobní auto následně
poškodilo pravá svodidla a dvě směrové
desky. Celková výše způsobené hmotné Šofér této škodovky měl velké štěstí, že nákladní automobil do něj nenarazil příFoto: Policie ČR
škody byla předběžně vyčíslena na dvě mo.
stě osmdesát tisíc korun, ke zranění osob
naštěstí nedošlo,“ poznamenal František Požití alkoholu před jízdou bylo u obou osobního vozidla byl vyřešen na místě
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro řidičů vyloučeno provedenými decho- uložením blokové pokuty ve výši jednoÚzemní odbor Prostějov.
vými zkouškami. „Přestupek řidiče ho tisíce korun,“ dodal Kořínek. (mik)

objevily věci, které jsem zatím neviděl
jako například ty plameny hořící přímo nad střechou obchodního střediska. Pokud však mám srovnat, tak bych
řekl, že ten loňský dvacátý ohňostroj
byl asi o něco velkolepější než ten letošní,“ zhodnotil Petr Vaněk. Poté program pokračoval zábavou se skupinou
Kreyn. Zaplněné náměstí ještě předtím přišel pozdravit i konický starosta.
„Doufejme, že budeme všichni zdraví,
abychom se tu za rok mohli zase sejít,“ popřál přítomným na závěr svého
krátkého proslovu František Novák.

„Hanácká dálnice“. Tak se přezdívá
rychlostní komunikaci R46 mezi
Olomoucí, Prostějovem a Vyškovem.
V současné době je v některých úsecích povolená rychlost až sto třicet kilometrů v hodině, ale na mnoha platí
omezení o dvacet kilometrů nižší. To
se nezmění ani po Novém roce, kdy se
z rychlostní silnice stane oficiálně dálnice. „Úpravy se budou týkat zejména
přeznačení, které bude provedeno
v závěru roku. Od prvního ledna by
už měly být na komunikaci umístěny
nové značky,“ uvedl Martin Smolka,
ředitel Správy Olomouc ŘSD.
Omezení rychlosti souvisí s bezpečností. Aby se mohlo jezdit rychleji po

V Bílovicích a Lutotíně jezdil

šofér, kterému se zrovna dvakrát nepovedlo předjíždění.
„V sobotu pátého prosince krátce po
šestnácté hodině došlo na silniční
komunikaci mezi obcemi Vrbátky

Příjemnou práci rozhodně neměli těsně po nehodě pracovníci odtahové služby.
Foto: Policie ČR

a Blatec k havárii osobního automobilu. Jednadvacetiletý řidič vozidla
Volkswagen chtěl při jízdě směrem
k Blatci předjet jiné osobní vozidlo.
Z důvodu vyvolaného provozem se
řidič Volkswagenu rozhodl předjížděcí
manévr přerušit, zabrzdit a zařadit se
zpět za předjížděné auto. Při zabrzdění
však dostal smyk a vyjel vpravo mimo
komunikaci, kde se zastavil v korytě
potoka,“ popsal krkolomnou havárii
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob při havárii nedošlo,
hmotná škoda na Volkswagenu však byla
předběžně vyčíslena na sto deset tisíc
korun. „Alkohol u řidiče byl vyloučen
provedenou dechovou zkouškou. Jeho
přestupek policisté vyřešili uložením
blokové pokuty ve výši dvou tisíc korun,“
uvedl mluvčí prostějovské policie. (mik)

Ředitelství silnic a dálnic chystá demolici stávajícího nadjezdu nad silnicí R46 vedoucího do Duban.
Foto: archiv Večerníku

delším úseku nové dálnice, připravují
se dlouho plánované úpravy komunikace u Olšan. Právě v těchto místech
opakovaně dochází k řadě nehod. Rekonstrukce by se mohla rozběhnout
již v létě 2016. „Půjde o prodloužení
přídatných pruhů, úpravu ramp, vybudování nového mostu a rozšíření

mostu přes Blatu,“ přiblížil Večerníku
Martin Smolka s tím, že před pár dny
si ŘSD požádalo o stavební povolení.
Stavební akce by měla být zcela v režii Ředitelství silnic a dálnic a mluví
se o ní již dva roky. Její součástí mělo
být původně i vybudování protihlukové stěny.

zjistili jsme
HORNÍ ŠTĚPÁNOV Více než čtyři měsíce to měli lidé cestující mezi
obcemi Horní Štěpánov, Úsobrno,
Brodek u Konice velice komplikované a cesta se jim značně prodloužila.
Od poloviny července až do konce
listopadu totiž silničáři z gruntu spravovali silnici v Nových Sadech včetně
křižovatky na Jevíčko a objížďka platila pro všechny včetně autobusů.
„Občany jsme na tuto nepříjemnost
dlouhodobě připravovali, pochopili to
a žádné dramatické problémy se nekonaly. Výsledek stojí za dny odříkání a mám
radost, že už je vše hotové. Nyní je pro
nás ale zásadní, aby se v tom pokračovalo,“ sdělil exkluzivně Večerníku Vladimír
Svoboda, starosta Horního Štěpánova.
Třeba cesta od štěpánovského obecního úřadu k tomu úsobrnskému kla-

sicky měří sedm kilometrů, vinou této
kompletní uzavírky ale trasa mířící přes
Hrochov, Jednov, Labutice, Brodek
u Konice, Skřípov, Šubířov a Jaroměřice
zabrala více než třicet kilometrů. Pouze
hromadná doprava to měla jednodušší,
ta mohla využívat spojku vedoucí kolem
brodeckých větrných elektráren.
Příčinou byla oprava přibližně kilometrového úseku, na němž stavebníci kompletně vyměnili podloží, natáhli nový
asfaltový povrch včetně vodorovného
značení a také opravili jeden most. Investorem byl Olomoucký kraj a při zadání
veřejné zakázky činily odhadované náklady sedmadvacet milionů korun.
Jednalo se ovšem pouze o první etapu,
na ní by v budoucnu měl navázat průtah
zbylou částí obce s přibližně tisíci obyvateli. „Projekt je hotový a existuje stavební
povolení. Zatím ale nemáme žádné konkrétní zprávy o tom, kdy by se mělo začít
stavět. Tam už by se finančně podílela
i obec,“ podotkl Svoboda.
(jim)

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

PEKELNÝ VLÁČEK Starostka Vícova Jana Rozsívalová:
BÍLOVICE-LUTOTÍN Letošního
Mikuláše v Bílovicích a Lutotíně pojali velmi netradičně. Šťastným nápadem bylo využít bílovickou firmu,
která vyrábí silniční vláčky. Odtud
byl už jen krůček k modifikaci jednoho z vláčků na pekelný dopravní
prostředek.
„Jízda pekelným vláčkem“ byla organizovaná ve spolupráci s hasiči z Bílovic.
Vláček plný dětí a dospělých vyjel z Bílovic rozsvítit vánoční stromeček v Lutotíně a při zpáteční cestě musel zastavit
v pekle, kde uprostřed ohňové show

čekala dvacítka čertů. Program pak pokračoval v Bílovicích rozsvěcením vánočního stromu a dále v „pekle“ místní
hospody. Mikuláš zde podělil hodné
děti připravenými balíčky a zhruba dvě
stovky návštěvníků ještě dlouho vychutnávaly skutečně netradiční atmosféru.
„Spontánní příprava a realizace této jízdy byla možná jen díky nadšení mnoha
dobrovolníků. Odměnou jim byla velká
účast a viditelný úspěch, který se zračil
ve spokojených tvářích dětí i dospělých,“
ocenil organizátory starosta obce Miroslav Hochvald.
(tok)

Auto lovili v potoce!
VRBÁTKY Plné ruce práce měli pracovníci odtahové služby, kteří předminulou sobotu lovili havarované
vozidlo z potoka mezi Vrbátkami
a Blatcem. S autem ve vodě skončil
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OLŠANY U PROSTĚJOVA Rychlostní komunikace R46 končí! Od
začátku nového roku se oficiálně promění na dálnici a stane se
z ní D46. Kromě značení se toho
však pro řidiče mnoho nezmění,
a to včetně maximální povolené
rychlosti. Naopak rozsáhlé změny čekají samotnou dálnici právě
u Olšan, kde se chystají rozsáhlé
stavební úpravy.

Martin ZAORAL

Náklaďák o něho jen „škrtnul“

15121111278
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aneb jsme
s vámi u toho...

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Chytili ho s tabletem
Z trestného činu krádeže je podezřelý šestatřicetiletý muž z Prostějova, který předminulou neděli
6. prosince z obchodního domu na
ulici Konečná v Držovicích odcizil
tablet. Muž si vyhlédl tablet v hodnotě kolem 899 korun, který si vložil do batohu a pokusil se projít bez
zaplacení přes pokladny. Podezřelý
se tohoto jednání dopustil i přesto,
že byl v tomto roce řešen Okresním
soudem v Prostějově za obdobnou
trestnou činnost.

Pondělí 14. prosince 2015
www.vecernikp
www.vecernikpv.cz

Pekelný vláček vyjíždí z Bílovic.

Foto: Lucie Hochvaldová

Pekelníci se chystají.

Foto: Lucie Hochvaldová

„Nejnáročnější projekt za pětaosmdesát let!“
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
VÍCOV Lehce nad půl tisíce
obyvatel má hlášeno trvalý
pobyt ve Vícově. Patří mezi ně
i Jana Rozsívalová. Tato zkušená komunální politička získala
při loňských obecních volbách
již počtvrté za sebou nejvyšší
počet hlasů a nepřekvapilo tak,
že zůstala v čele obce i nadále.
Před několika týdny zahájila již
čtrnáctý rok v pozici starostky,
přičemž ten třináctý byl velice
hektický. I o tom byla řeč v dalším ze seriálu rozhovorů s čelními představiteli měst, městysů
a obcí prostějovského regionu.
●● Nejzásadnější aktivitou obce pro
letošní rok se stalo budování vodovodu a kanalizace. Lze říci, že už máte to
nejnáročnější za sebou?
„S výstavbou vodohospodářské infrastruktury jsme započali v říjnu loňského
roku. Jednalo se o nejnáročnější projekt
v naší obci za posledních pětaosmdesát
let. Samozřejmě velký vliv na tento projekt měly i komunální volby na podzim
2014, kdy se rozjela předvolební kampaň zaměřená některými protistranami
na zadlužení obce na konci volebního
období. Samotné stavební práce se víceméně rozběhly až letos na jaře a skalnaté
podloží i vedení starého vodovodu, který
je u nás v obci z roku 1930, po celou dobu
ztěžovaly průběh stavby. Díky teplému
a slunečnému počasí se pracovalo téměř

nepřetržitě, ale i toto mělo svá úskalí. Velká prašnost po dlouhou dobu obtěžovala
všechny obyvatele naší obce. I to, že se nedostali občané svými auty někdy víc než
měsíc až ke svým nemovitostem, ztrpčovalo lidem život.“
●● Takže toho museli lidé skousnout
opravdu hodně?
„Ano. V současné době už ale dochází
k opravám komunikací po výstavbě
a k přepojování vodovodních přípojek na
nový vodovodní řad. Doufám, že na jaře
příštího roku se nám podaří dát terénní
úpravy a povrchy komunikací do původního stavu tak, abychom měli obec zase pěknou, jako byla před výstavbou vodovodu
a kanalizace. Že se pouštíme do náročné
práce, jsme předpokládali, ale že to bude až
taknáročné,čímžmyslímskorokaždodenní
stížnosti občanů a problémy při stavbě, to si
nikdo z nás ani v duchu nepředstavoval...“
●● Jak významnou zátěž to pro obec
představovalo a bude představovat
i do budoucna?
„Stavební práce si i s technickým dozorem vyžádaly celkem čtyřiapadesát milionů korun bez daně, přičemž se nám
podařilo získat dotaci z ministerstva
zemědělství ve výši pětašedesáti procent
uznatelných nákladů. Tato akce samozřejmě zatíží obecní rozpočet, protože jsme si
museli vzít patnáctimilionový úvěr, který
budeme splácet po deset let.“
●● Byla to jediná letošní významnější akce?
„To rozhodně ne. Letos jsme za pomoci
Operačního programu Životní prostředí dokončili projekt energetické úspory
víceúčelové budovy na místě bývalé
základní školy. Znamenalo to zateplení
budovy, výměnu oken, dveří i topné soustavy. Máme tam knihovnu, posilovnu,

místnosti pro místní spolky i k využití
našim občanům pro různé společenské
akce. Také se nám podařilo získat dotaci z
Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na opravu sociálního zázemí naší
mateřské školy.
●● Do čeho dalšího byste se chtěli třeba i výhledově pustit?
„V dalších letech plánujeme vystavět parkoviště a vysázet zeleň na pozemku nad
bývalou základní školou, v současné době
je tato plocha využívána jako meziskládka stavby. Také budova obecního úřadu
potřebuje svoji rekonstrukci a mimo to

“

Foto: archív J. Rozsívalové

Až bude po výstavbě vodovodu
a kanalizace, spadne mi jeden velký
kámen ze srdce. A nejen mně...

v naší obci probíhají komplexní pozemkové úpravy. Takže pokud bude možno
využít dotací na některý z plánovaných
projektů, určitě bychom toho využili. Jedná se například o zpevnění polních cest
a podobně.“
●● Když jsme spolu hovořili naposledy, nabízeli jste pětadvacet stavebních
míst. Jak se je do současnosti podařilo
zaplnit?
„Poslední parcelu v lokalitě Na Horce se
nám podařilo prodat v prosinci 2013 a dá
se tedy říct, že jsme v tomto byli úspěšní.
V dnešní době je už několik rodinných
domů zkolaudováno, další čeká kolaudace v jarních měsících a na některých pozemcích vyrůstá hrubá stavba.“
●● Můžete být spokojena se současným životem v obci?
„Abych řekla pravdu, budu velmi ráda,
až bude všechno po výstavbě vodovodu

a kanalizace v pořádku. Vím, že není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.
Ale určitě mi spadne jeden velký kámen ze
srdce. A nejen mně. Přála bych si, aby si lidé
uvědomili, že na tomto světě jsme hrozně
krátkou dobu, jako na návštěvě. Měli bychom ji využít přátelštěji. Najít si čas na své
kamarády a koníčky, více se pobavit na akcích pořádaných nejen obcí, ale i místními
spolky. Tak bych si to představovala.“
●● Při volbách jste dostala suverénně
nejvyšší počet hlasů. Vnímáte to jako
ocenění své dosavadní práce pro obec?
„Já doufám. Je to zároveň i velká zodpovědnost a trpělivost pro toto volební
období. Stávající zastupitelstvo mělo
a stále má před sebou velký úkol v podobě
stavby vodohospodářské infrastruktury
a dotažení této akce do zdárného konce.
Je potřeba držet při sobě, což si myslím, že
se nám zatím daří.“
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rozhovor Večerníku

„ŘEKL JSEM, ŽE JEDU LYŽOVAT, A VRÁTIL SE PO ŠESTI LETECH!“
Letec RAF Emil Boček zavzpomínal na svůj dramatický život plný dobrodružství, odvahy i osobních tragédií

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkk
se ptal

Martin

ZAORAL

●● Do Anglie jste emigroval jako
velmi mladý, bylo vám šestnáct let.
Co tomu říkali vaši rodiče?
„Nic, protože o tom vůbec nevěděli...
(úsměv) Otce jsem v té době už neměl,
žil jen s maminkou, starším bratrem
a sestrou. Psal se konec roku 1939
a my měli prázdniny. Mámě jsem řekl,
že pojedu na tři dny lyžovat do Jeseníků. To samé udělal můj kamarád
Bořivoj, se kterým mě spojoval obdiv
k československým legionářům. Podle
jejich vzoru jsme se chtěli nechat naverbovat do zahraniční armády. Vzali
jsme tedy lyže, sedli oba do vlaku a vyrazili směr Hodonín. Už na nádraží se
na nás všichni dívali jako na blázny, že
jedeme s lyžemi zrovna do Hodonína,
kde nebyl žádný sníh...“ (smích)
●● Už samotná vaše cesta do Anglie
byla plná dobrodružství. Například
jste se ocitl i za mřížemi. Proč?
„Bylo to kvůli opakovanému pokusu
o nepovolené překročení hranic.
Naštěstí nás po pár dnech zase pustili. Tak jsme to zkusili znovu a opět
putovali do basy. Takhle se to opakovalo celkem třikrát. Nakonec jsme
se rozhodli dostat se v Budapešti na
francouzský konzulát. Problém byl
v tom, že ho celé dny hlídal policista.
Jednou u něj zastavilo auto a on se dal
s řidičem do hovoru. Toho jsme využili a pronikli dovnitř. Díky Francou-

zům jsme se pak dostali do Jugoslávie
a dále pak přes Řecko i Turecko až
do Bejrútu. Teprve z Libanonu jsme
mohli lodí odplout do francouzského
Marseille. Zde jsem se nechal naverbovat do cizinecké legie.“
●● Jaké byly vaše začátky u armády?
„Ve Francii jsem prošel krátkým výcvikem a měl se stát telefonistou. Pak
jsme odjeli na frontu, ale Němci nás
tlačili zpět, takže jsme jen ustupovali.
Ve francouzské armádě tehdy panovala totální dezorganizace. Například
jsme jednou fasovali střelivo. Každý
voják měl dostat pouze pět nábojů!
To bylo absolutně k ničemu. A tak
jsem šel několikrát dokola, abych těch
patronů měl více...“
●● Jak jste se nakonec dostal do Anglie?
„Koncem června 1940 jsme po ústupu dorazili do přístavu Sete, z něhož
jsme na egyptské lodi vypluli do Anglie. Přistáli jsme v Liverpoolu a z něj se
dostali do výcvikového tábora. Když
jsme poprvé dostali volno, tak jsem
chtěl jít někam tancovat. Problém
byl v tom, že jsem neuměl ani slovo
anglicky. Nechal jsem si proto některé fráze potřebné pro takové setkání
s dívkou napsat česky i anglicky na papírky. Ty jsem pak svým společnicím
postupně dával. Bylo to humorné.“
(úsměv)
●● U letectva jste začínal jako automechanik...
„Přestože jsem s něčím podobným
neměl nikdy nic společného, tak jsem
bez problémů udělal přijímací zkoušky a následně absolvoval kurz. Poté
jsem nastoupil k 312. československé
stíhací peruti, kde jsem opravoval
letadla v hangáru. Jednou jsem byl
svědkem toho, jak pilot podlétával
druhého a vrtule mu přímo ve vzduchu usekla hlavu! Letadlo havarovalo,
tak jsem šel k němu, odřezal popruhy
a vytáhl tělo z kokpitu. Pilotova hlava
se však už nikdy nenašla...“
●● S prací na zemi jste se však očividně nechtěl smířit. Co pokračovalo dál?
„Stále jsem pošilhával po pilotní škole. Ale nechtěli mě tam vzít. Tak jsem
úplně přestal chodit do hangáru
a zamířil tam jenom tehdy, když byla
výplata. (úsměv) Každý věděl, že to tak
dál nejde. Řekl jsem velitelům, ať mě buď
pošlou do pilotní školy, nebo zavřou do
vězení. Tak jsem se dostal do kanadské-

ho Calgary, kde
probíhal výcvik
pilotů. Lítali jsme
ve dne i v noci. Když
jsme měli volno, chtěli
jsme vyrazit k Niagarským vodopádům. Řekli
jsme tehdy, že nás tam potřebují pro filmové účely. To
nám ovšem neprošlo, protože
právě odjížděla loď zpět do Anglie. Po dalším výcviku jsem byl
tíhací
v říjnu 1944 přidělen k 310. stíhací
peruti, kde jsem zůstal až do konce
války.“
nci války
●● Jako stíhač jste ke konci
ombardémnohokrát doprovázel bombardéyl jste něry při letu nad Evropu. Byl
kdy sestřelen?
„To ne. Havárku jsem však jednu měl,
sel nouzovynechal mi motor a já musel
át na louku
vě přistát. Spadl jsem tenkrát
mezi krávy, rychle vyskočil,l, zapálil si
ěl jsem, že
a začal hrozně nadávat. Věděl
oblém byl
to nebyla moje chyba, problém
od hlavou
v tom, že vylétlo těsnění pod
yl oficiálně
motoru. Jindy jsem zase byl
omu došlo
prohlášen za mrtvého. K tomu
šel benzín
poté, co mi nad Belgií došel
a já musel nouzově přistátt na letišti
dně o mně
v Bruselu. Na anglické základně
e, takže se
pak neměli žádné informace,
en. Když se
rozneslo, že jsem byl sestřelen.
glie, tak mě
mi podařilo vrátit se do Anglie,
ěláš, vždyť
každý vítal slovy: Co tady děláš,
měv)
ty jsi už dávno mrtvej...“ (úsměv)
●● Ve službách RAF jste naposledy
vzlétl v květnu 1945. Co následovalo potom?
ový Spitfire
„V Anglii jsme vyfasovali nový
a s ním se vrátili zpět do Československa. Letěli jsme tehdy nad Německem a viděli tu strašlivouu spoušť
hled, na
pod námi. Byl to hrozný pohled,
nu. Na
který do smrti nezapomenu.
ovině
Ruzyni jsme přistáli v polovině
srpna 1945. “
tech
●● Jaké bylo po těch letech
vaše setkání s rodinou?
„Moje matka o mně celouu tu
děla.
dobu absolutně nic nevěděla.
ylo to
Vůbec jsem se jí neozval. Bylo
ů, později
i z bezpečnostních důvodů,
jsem se dozvěděl, že kvůli mému útěku strávil bratr osm měsíců ve vězení.
mu domu,
Když jsem dorazil k našemu
byl zamčený. Tak jsem zabouchal,
ala se, kdo
matka přišla ke dveřím, ptala
a. Po hlase
tam je. Zpočátku mi nevěřila.
mě totiž vůbec nepoznávala.. Pak přece

„Byl jsem svědkem, jak pilot podlétával
druhého
a vrtule mu přímo ve vzduchu usekla hl
avu!
Letadlo havarovalo, tak jsem šel k němu,
a vytáhl
tělo z kokpitu. Pilotova hlava se už nikd
y nenašla...“
jen otevřela a my se srdečně přivítali.
Udělala mi bílou kávu z kozího
mléka, na které jsem
vyrostl. Trošku
jsem se napil
a už jsem
ji nechtěl.
Smrděla mi.“
(úsměv)
●● Než uplynul rok, tak
jste československou armádu opustil. Proč?

„Za tím opět stál můj kamarád Bořivoj,
se kterým jsem kdysi prchal z Československa. Zlákal mě, že bychom mohli
společně podnikat jako soukromí automechanici. Později jsme ale zjistili, že
spolu podnikat nemůžeme, protože se
stále hádáme. (úsměv) Tak jsem se osamostatnil, ale kamarádi jsme zůstali po
celý život. Naše přátelství mělo však tra-

Foto: Martin Zaoral

gický konec. Bořivoj později emigroval do Rakouska. V osmdesátých letech jsem jej navštívil ve Vídni.
Žil si tam spokojeně, nic mu nechybělo.
Přesto jsem se měsíc po našem setkání
dozvěděl, že ho našli oběšeného. Nevěřím, že to udělal sám, myslím, že v tom
měl někdo prsty... Nikdy se však na nic
nepřišlo.“
●● Přestože jste byl vojákem relativně krátkou dobu, dočkal jste se těch
nejvyšších vojenských poct. Co pro
vás znamenají?
„Určitě si jich vážím, ale ze všech těch
ceremonií si úplně nejvíc vybavuji relativně nedávné setkání u prezidenta
České republiky Miloše Zemana. Při
této příležitosti se odhaloval
obraz, kde anglické
letadlo za druhé světové války sestřeluje německého

nepřítele. Tehdy se
nás na hradě sešlo pět
příslušníků RAF s pěti
německými veterány
z Luftwaffe, proti kterým
jsme kdysi bojovali. Jak jsme tak debatovali, tak náš pilot Jirka Hartman zjistil,
že mezi těmi Němci je i jeden, kterého
přímo v boji on sám sestřelil! Po všech
těch letech se tak opět sešli, ale už ne ve
vzduchu, ale uprostřed vší té hradní parády. Dlouho spolu přátelsky hovořili.
Byl to jen jeden z mnoha důkazů toho,
že časy se prostě mění...“

vizitka
Brigádní generál

15121111272

PROSTĚJOV Říká se, že hrdinů
jsou plné hřbitovy. Brigádní generál Emil Boček se navzdory tomuto tvrzení dožil v plném zdraví
úctyhodných dvaadevadesáti let.
Poslední žijící český letec, který
během druhé světové války pilotoval legendární Spitfire, dorazil
koncem listopadu do Prostějova.
V místním muzeu zahájil výstavu
o osudech svých kamarádů z RAF.
Při této příležitosti vzniklo nesporně zajímavé povídání Večerníku
s tvrdohlavým člověkem, který bez
ohledu na následky vždy dělal to, co
považoval za správné...

EMIL BOČEK

✓ narodil se 25. února 1923 v Brně-Tuřanech,
kde dodnes žije
✓ v roce 1951 se oženil s Evou Svobodovou, s níž
má syna Jiřího a dceru Zuzanu
✓ po vychození obecné a měšťanské školy v Tuřanech se začal učit strojním zámečníkem. Z domova odešel tajně 27. 12.
1939, když mu bylo šestnáct let
✓ účastník československého zahraničního odboje v letech 1939 až
1945, příslušník čs. letectva ve Velké Británii
✓ po dobu svého působení u 310. perutě RAF uskutečnil šestadvacet
operačních letů a nalétal třiasedmdesát hodin a padesát minut
✓ v srpnu 1945 přistál s ostatními piloty čs. stíhacích perutí v Praze-Ruzyni, následně byl přidělen k Leteckému pluku 2 v Praze-Kbelích
a povýšen na rotmistra letectva v záloze. O rok později odešel z armády a pracoval jako soukromý automechanik, později jako zaměstnanec
Mototechny
* v letech 1958 až 1983 byl zaměstnán jako soustružník ve výzkumném
ústavu Čs. akademie věd v Brně, později v brněnském Drukovu
* je nositelem celé řady tuzemských i zahraničních vyznamenání, mimo
mnoha dalších mu byl udělen Československý válečný kříž, obdržel
i britské ocenění War Medal
* v roce 2010 dostal nejvyšší státní vyznamenání České republiky Řád
Bílého lva
zajímavost: dlouhodobě usiloval o vybudování sochy Edvarda Beneše
v Brně, o jeho životě vznikl v roce 2012 dokument NEZLOMNÝ
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předplatné / společnost

VÌRNOST SE VYPLÁCÍ!
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AŽ DO KONCE ROKU POUZE ZA 780 KČ

Zvýhodněná nabídka na celoroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku stále trvá

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
N
POUZE 15 Kč!
U
R
O
K
C
Í
S
I
T
T
E
* garanci za včasné dodání do schránky poskytla Česká pošta a.s.
O DES
!
I
(v případě jakýchkoliv potíží vám Večerník zajistí dodání chybějícího čísla
T
S
O
V
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!

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

AKCE PLATÍ DO KONCE ROKU 2015!
všechny beneffity budou poskytnuty během ledna 2016

došlo na naši adresu...

➢ ze strany 3

Při nákupu se dá cítit dobře
„Na náměstí naproti radnice je krásná prodejna Ovoce a zeleniny manželů Nevrlých. Mimo toho, že mají neustále čerstvé
a krásné zboží převážně od českých dodavatelů, jsou velice
příjemní k zákazníkům, samozřejmě stejně jako celý jejich
personál. Všechen svůj volný čas věnují manželé své prodejně,
neustále vymýšlejí co vylepšit, aby se zákazníci v jejich prodejně
cítili dobře. A opravdu se jim to daří. Lidé odcházejí spokojeni a
to je hlavní. Osobně tam chodím ráda a často.

Paní Nevrlá také každý rok peče nové perníčky na výzdobu
prodejny i výlohy, sama si vše vyzdobí a zkrášlí. Stráví nad tím
mnoho času, ale na toto vánoční období se těší vždy už od léta,
a plánuje, co vše si nachystá a upeče. Myslím, že by si tento milý
obchůdek zasloužil, a hlavně paní Nevrlé by to udělalo určitě
velikou radost, kdyby lidé z Prostějova a okolí viděli jejich krásnou výzdobu.“
čtenářka Večerníku (jméno autorky má redakce k dispozici)

INFORMUJE
Slavnostní předání zrekonstruované budovy
Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov

10 důvodů, proč si objednat předplatné!

* 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



2x foto: OHK Prostějov

stavebním. K tomuto datu došlo ke
změně názvu školy na Švehlova střední
škola polytechnická Prostějov. Nyní je
největší odbornou školou prostějovského regionu a nabízí vzdělání v potravinářských, automobilních i stavebních
oborech, včetně vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola
má šest odloučených pracovišť a nabízí
zájemcům o studium veškeré služby
spojené s vlastním domovem mládeže,
školní jídelnou a moderní tělocvičnou.
Ředitel školy připomněl, že slavnostní
setkání se koná u příležitosti dokončení
rozsáhlé rekonstrukce odloučeného

pracoviště školy a u příležitosti zhodnocení přínosu ukončeného dotačního
období v letech 2007 až 2013. Projekt
Realizace úsporných opatření na střední škole Švehlova Prostějov, spočíval
v zateplení obvodových stěn, výměně
výplní a zateplení podlahových, stropních a střešních konstrukcí, byl spolufinancován EU - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Z rozpočtu Olomouckého kraje byla
v letošním roce financována investiční
akce rekonstrukce elektroinstalace odloučeného pracoviště Svatoplukova 80.
Samotná škola se zapojila do celé
řady dotačních titulů MŠMT v rámci
OPVK. „Realizací těchto projektů jsme
mohli vybavit odborné učebny moderní výpočetní technikou, zřídit střediska
praxe potravinářských, automobilních
a stavebních oborů s kompletním vybavením těchto pracovišť. Evropské
peníze jsou pro školu velkým přínosem,
bez kterých by se nám nepodařilo zrealizovat naše záměry,“ uvedl ředitel školy
Radomil Poles. Společné setkání ukončili přítomní hosté prohlídkou školy.

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
...ještě

+

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



Předminulý pátek 4. prosince 2015
se za účasti náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro oblast školství
Zdeňka Švece, vedoucího OŠMT
Olomouckého kraje Miroslava Gajdůška a poslance Parlamentu ČR
Ladislava Oklešťka, uskutečnil akt
slavnostního předání zrekonstruované budovy Švehlovy střední školy
polytechnické Prostějov, odloučeného pracoviště Svatoplukova 80.
Pozvání přijali také významní představitelé Statutárního města Prostějova
- náměstkyně primátorky Ivana Hemerková a náměstek primátorky Jiří Pospíšil,
sociální partneři školy, ředitelka kontaktního pracoviště ÚP Prostějov Věra Crhanová a ředitelka Okresní hospodářské
komory v Prostějově Helena Chalánková, ředitelky a ředitelé základních škol regionu a zástupci spolupracujících firem.
Všechny přítomné přivítal ředitel školy
Radomil Poles, který seznámil hosty
s historií školy, jenž v letech 2006 a 2012
prošla v rámci optimalizace odborného
školství Olomouckého kraje dvěma základními změnami. V roce 2006 došlo
ke sloučení Švehlovy střední odborné
školy a SOU zemědělského a v roce
2012 se tyto subjekty sloučily se SOU

UŠETŘÍTE PENÍZE I ČAS...

Pondělí 14. prosince 2015
www.vecernikpv.cz
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Takynevítecodřívkoupitakomuudělatvětšíradost?Prostějovanésevtěchtodnechvrhnoudonákupů,přikterýchbudouznačněnervózní.Ztohovyplyneiatmosféraveměstě,
nejen v supermarketech budeme svědky nevšední paniky...

BERANI - 20.3. až 18.4. Nemusíte se
hned mračit na každého, kdo vás pokárá. Ano, dostanete se do palby kritiky,
ale naštěstí to s vámi budou všichni
myslet jenom dobře. Zamyslete se
nad sebou a všechno, co lze napravit,
stihněte ještě letos.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Nejednou se
dostanete do situace, že nebudete
vědět co dřív. Stres a v některých případech i zbytečná zbrklost vás budou
provázet na každém kroku. Nemůžete
stihnout všechno, včas si vyberte jen ty
nejhořlavější priority.
BLÍŽENCI - 20.5. AŽ 19.6. Zaplaťte
všechny složenky, které se vám tento týden objeví ve schránce, a vůbec
se nesnažte nějakou platbu odložit.
Pokud své povinnosti podceníte, nemusíte se dočkat klidných Vánoc a do
nového roku vstoupíte s restem.
RACI - 20.6. až 21.7. Nezvyšujte
hlas tam, kde to absolutně není potřeba. Vaše hádavá povaha se v těchto
dnech projeví naplno a získáte si tím
další nepřátele. Pokud chcete dosáhnout kýžených cílů, vylaďte si svůj
obličej do úsměvného tvaru.

LVI - 22.7. až 21.8. Během tohoto
týdne očekávejte návštěvu, která vás
rozhodně nepotěší. Ten dotyčný si
bude nárokovat peníze, které mu dlužíte už delší dobu. Dluh vyrovnáte, ale
bude to pro vás znamenat komplikace
během Vánoc.
PANNY - 22.8. až 21.9. Hádka s partnerem nemusí být jedinou, do které se
pustíte. Žlučí vám hnou i některé výroky kolegů v práci, což nemůžete nechat
jen tak bez povšimnutí. Moc pohody si
tedy neužijete, budete se muset bránit,
seč vám síly stačí.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Nedotýkejte
se ničeho, co je pod elektrickým proudem! Při vaší pověstné nešikovnosti
vám nyní hrozí úraz, který by mohl mít
dalekosáhlé následky. Domácí práce
nechte na partnerovi a v zaměstnání ať
si kávu vaří každý sám.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Vaši mysl
plně zaměstnají přípravy na vánoční
svátky. Jistě ještě máte nějaký ten den
čas, ale bylo by trestuhodné nechávat vše na poslední možnou chvíli.
Vezměte celou rodinu do města, ať si
každý vybere dárek sám.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Můžete očekávat menší výhru v loterijní
hře, ovšem na žádné zbohatnutí to
nebude. Pár tisícovek navíc ovšem
rozhodně vylepší rodinný rozpočet.
Co kdybyste letošní silvestr strávili na
horách, jak jste si přáli?
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Dostanete se do situace, při které budete muset velmi jasně a zřetelně říct
svůj názor. Ve vaší firmě se totiž chystají velké změny, a pokud nadřízení mají
s vámi počítat i nadále, musí vědět, co
jste zač. Nepokazte to!
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Dávejte
si pozor na jakýkoliv pohyb, v těchto
dnech jste až příliš náchylní k úrazu.
Úzkostlivý pozor si dávejte při přecházení silnice, tady budete v největším
nebezpečí. Oddechnout si můžete
plně až po příchodu domů.
RYBY - 19.2. až 19.3. Váš kalendář
je plný různých setkání a obchodních
schůzek. Jestli některé nepřeložíte,
vánoční svátky pro vás nebudou existovat. Plnou hlavu starostí nechte v
zaměstnání, doma se tvařte odpočatě.
Jinak si popudíte rodinu.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ
HVĚZDÁRNA
OD 14. DO 20. 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

SALÁT...
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Brambory 1 kg

15,90

29,90
(2kg)

21,90

14,90

9,90

14,90

Cibule 1 kg

15,90

13,90

16,90

14,90

9,90

13,90

Majonéza Helmann`s
420 ml

26,90

39,90

34,90

49,90

25,90

29,90

Směs do bramborového
salátu 330 g

-

-

24,90

16,50

27,90

16,50

Vejce čerstvé 6 ks

19,90

19,90

27,10
(10ks)

17,90

22,90

18,90

Sterilovaný hrášek
400 g

19,90

10,90

13,90

28,90

28,90

16,90

Naše RESUMÉ

Už je to za dveřmi. Co nevidět, zasedneme ke štědrovečernímu stolu, kde na většinu
z nás bude čekat podomácku vyrobený bramborový salát. A je dobré vědět, že ze základních surovin zakoupíte nejlevnější brambory, cibuli i majonézu Helmann´s v Tesku, směs do salátu nabízí nejvýhodněji shodně Kaufland a Penny market, sterilovaný
hrášek v Lidlu a pro vajíčka se vraťte zpátky do Kauflandu. Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden ve středu 9. prosince 2015

Úřad práce upozorňuje na výměny průkazů
pro osoby se zdravotním postižením
Už jen do konce letošního roku
mají držitelé dočasných průkazů
osoby se zdravotním postižením
(OZP) a průkazů mimořádných
výhod možnost, zajistit si výměnu
za nový průkaz OZP. V případě,
že tak neučiní, nebudou moci po
1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví
průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský
nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje
všechny dosavadní průkazy OZP.
„Doklady jsou platné už jen do 31.

12. 2015. Úřad práce ČR začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015.
Stále je však řada lidí, kteří se s žádostí
o výměnu na úřad práce dosud neobrátili.“ uvedla ředitelka Odboru kontaktního pracoviště Prostějov Věra
Crhanová.
Pro účely vydání nového průkazu
OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz
(rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako
při každých úředních jednáních, musí
držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé,
kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP
po 1. lednu 2014, nemusí vyplňovat

žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný
formulář, který dostanou na přepážkách Úřadu práce ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní
úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které Úřad práce
ČR vydával podle legislativy účinné
do 31. prosince 2013, musí před samotnou výměnou podat ´Žádost
o přechod nároku na průkaz OZP´.
Až poté jim může Úřad práce ČR
průkaz v nové podobě vydat.
Bližší informace na telefonu 950 154
558, 950 154 553, e-mail: andrea.po(red)
spisilova@pv.mpsv.cz.

15120971282

Konstelace hvězd Prostějova
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vzpomínky / řádková inzerce
KOUPÍM

REALITY

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

15012320037

15012320038

Galerie umění Prostějov (bývalá G.
Stavební firma hledá pozemek pro Koupím byt 3+1 v Pv, RK ne, tel.: Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 776 210 671
veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborREALITNÍ KANCELÁŘ
Hledám podnájem 1+1, nebo 1+kk níkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
VNB REALITY
do 6.tis vč. inkasa. Tel.:739 216 997 tel.: 608 805 775, J. Skácel.
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Pronájem bytu 2+1 (6 000 Kč) a Aukční ceny ihned v hotovosti zaIng. Zuzana Kučerová, 774 409 430 3+kk (8 000 Kč) naproti divadla v platíme za kvalitní obrazy 17. - 20.
Dne 19. prosince 2015
aktuálně NABÍZÍ:
si připomeneme 1. smutné
století, zlaté a stříbrné mince, hodiny
Pv .Tel.: 725 549 790
BYT3+1,OV/P,71m2 1.360.000Kč
výročí od úmrtí
a hodinky, zbraně, stříbrné předměty,
BYT3+1,DB/P,74m2 1.360.000Kč Pronajmu 1 +kk na Stražisku, šperky a veškeré starožitnosti. Prosípana Karla NOVOTNÉHO
RDOtaslavice
960.000Kč tel.:602 745 131
z Prostějova.
me pouze kvalitní a hodnotné předDnes, tj. 14. prosince 2015
RDPlumlov
1.350.000Kč
Za tichou vzpomínku
měty, nejlépe celé sbírky či pozůstavzpomínáme 10. výročí úmrtí
RD Držovice
1.575.000Kč
děkují manželka
losti. Info René Simon, tel.: 736 127
paní Zdenky ŠUSTROVÉ
FINANCE
RD Plumlov,novost. 3.990.000Kč
a synové s rodinami.
661, simonrene@seznam.cz
ze
Žarovic.
Kostelecn/H Peníze pro všechny ihned při podPozemek1.417m2
S láskou v srdci vzpomínají
Pozemek9.518m2
BrodekuPV pisu! Zvýhodněné podmínky, žád- Odkoupím a v hotovosti ihned prosyn Zdeněk s rodinou.
platím
starožitnosti
umělecké
a
sběIng.MarieVymazalová,774421818 né poplatky. Volejte: 775 02 12 12
ratelské předměty, staré knihy, poaktuálně NABÍZÍ:
hlednice, mince, medaile, obrazy,
BYT 1+1, cihla, 54m2 590.000 Kč
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
zbraně, uniformy, vyznamenání,
BYT 3+1, Kralice n/H1.090.000 Kč
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
hodiny,
fotoaparáty,
rádia,
gramoRD 2+6, Brodek u PV1.890.000 Kč
fony, nábytek z chromových trubek
RD 3+kk, 1800 m2, NOVOSTAVBA,
i barevného umakartu, lustry, lampy,
Brodek u Konice
2.700.000 Kč
kamna, porcelán, keramiku, sklo, věci
Pozemek , 1800 m2, Brodek u K.
ze stříbra, šperky, staré hračky, veterá230.000 Kč
ny a věci na ně a další. Přijedu, rychle a
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
Dne 15. prosince 2015
solidní jednání. Tel.: 605 138 473
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
si připomeneme 1. smutné
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč v PV
Koupíme starožitný nábytek, obravýročí, kdy nás navždy opustil
* Rodinné domy v PV a okolí
zy, zbraně, vojenské předměty, hodipan Zdeněk VÍTEK
* Chaty, zahrady a pozemky
ny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
z Prostějova.
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ
a jinou veteš. Vykoupíme také celé
S láskou vzpomíná
Dne 15. prosince 2015
pozůstalosti a zajišťujeme komplexnejbližší rodina.
vzpomeneme 3. smutné výročí,
Koupím byt 1+1, 2+1. Telefon:
ní vyklízecí práce. Seriózní jednání
kdy nás navždy opustila
774101818
a platba hotově. Tel.: 773 113 303.
paní Milada PÍRKOVÁ.
Rok za rokem ubíhá,
Sháním ke koupi vlastní byt,
Stále vzpomíná manžel,
čas prý rána hojí,
PRODÁM
i původní stav. 773 513 220
dcera a syn s rodinami.
!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotévzpomínky
však stále bolí.
ky, zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů
Pronajmu 2 kanceláře po rekon- = vaše výhoda, konzult. zdarma Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. AKCE! Cena 500 Kč/
strukci, 40 m2, 3.350 Kč/měs. Kol- 739 066 462, 603 317 378
Kdo v srdcích žije, neumírá…
prms., vč. DPH. Doprava zajištěna.
lárova, Prostějov, tel.: 777 089 860
Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze Tel.: 582 371 493 nebo 605 405 953
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Sháním ke koupi rodinný dům
ZD Moravan Domamyslice
v okolí Prostějova. SMS Tel.:
Sad Mostkovice
773 545 092
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
Koupíme byt 1+1,spěchá. Hoto(pro maloodběratele i velkoodběratele)
vost. Tel.: 774 421 818
Po až pá: 7.00 do 15.00 hodin.
Dne 17. prosince 2015
Tel.: 602 510 465
Koupím byt 3+1 v Prostějově,
uplyne 1. smutný rok od chvíle,
Dne
13.
prosince
2015
v os. vl. Nejsem RK, platím
Prodej palivového dřeva, polena 33cm,
kdy nás navždy opustila
jsme vzpomínali nedožité
hotově.Tel.:739 616 970
metrovky, odřezky od pily. Cena od
paní Ludmila ŠKOBRTALOVÁ
85. narozeniny
490 Kč/m. Doprava zajištěna. Tel.:
z Prostějova.
pana Svatoše STRUPKA
Koupíme dům v PV. Telefon:
734 481 013
S láskou v srdci vzpomínají
ze Smržic.
774858723
manžel a děti.
Všichni, kdo jste ho znali,
Bylinné preparáty - ALVEO, mob.:
vzpomeňte s námi. Děkují
731543065, www.akuna.prostejov.cz
Pronajmu garážové stání, nebo
manželka, syn a dcery s rodinami.
www.vecernikpv.cz
garáž na Svatoplukové ul. tel:.
AKCE! Prodej bukového palivo777 01 03 23
vého dříví. Cena 500 Kč/prms.
+ 15% DPH. Doprava zajištěna.
Koupím byt 3+1 v Pv. Financování
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic.
SLUŽBY
zajištěno. 774 739 539
Tel.: 582 388 101
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Koupíme byt 2+1 v Pv. Spěchá.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov. PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO TVRTel.: 774 405 644
DÉ + MĚKKÉ (PILINY+ZBYTKY
podlahy. Domamyslická 104, PV.
DŘEVA) , MOŽNOST DOPRAVY.
www.stolarstvijancik.cz,
v barevném provedení
Nabízíme k pronájmu zavedenou
Bližší informace na tel. čísle: 606 893
Tel.: 604 820 358
a vybavenou provozovnu „Sport
919, email:zouharhonza@email.cz
pouze za
bar“ s možností provozování herny
Čištění kanalizací a odpadů
Prodám dvouplotýnkový plynový
v Krasicích. V případě zájmu zašleOdvoz fekálií
tel.: 582 333 433 * mob. 608 960 042
vařič s plynovou 10 kg lahví, tel-:
te kontaktní údaje na e-mail: avs@
e-mail: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz
Tel.: 774 368 343
720
234
033
avs-automaty.cz, nebo volejte na
tel.: 582 368 524 nebo 608 300 102, Stěhování bez pomoci zákazníka
po-čt: 7.30 -15.30 hod.
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
smuteèní oznámení
Prostějov 604 389 367
Pohřební služba Pavel Makový,
Koupíme dům se zahradou
Stěhování, vyklízení.
Kravařova 11, tel.: 582 332 100
a sklepem.Vyplatíme ihned
Tel.: 775 132 134
zálohu 200 tis. Kč. 774 414 525
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Provádíme dokonalé stroj. čištění
Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Pv, sed. souprav a koberců. M. Revay,
Pohřební služba A.S.A. TS,
tel.: 776 668 683
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098
www. revay.cz
Pronajmu dlouhodobě nové podPohřební služba Pavel Makový
Provádíme rekonstrukce bytových
krovní byty 2+kk na ulici NerudoNejsou již mezi námi
Poslední rozlouèení
jáder od A do Z, Tel.: 774 06 22 53
va, ne RK, mobil: 605 907 890
ZIMNÍ AKCE SLEVA 10%
Jaroslav Oháňka 1941 Prostějov Pondělí 14. prosince 2015
Růžena Vidová 1937 Prostějov Ludmila Kohoutková 1933 Smržice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 16. prosince 2015
Antény Jiříček nabízí až 47 tv progra- Jaroslav Zabořil 1945
Čelechovice na Hané
mů bez poplatků. Tel.: 776 340 848, Marie Smékalová 1927 Vřesovice Milan Soldán 1932 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
www.anteny.kvalitne.cz
Alois Popelka 1942
Prostějov Vladimír Vysloužil 1947 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ing. Jiří Procházka 1962 Kandia Zdeněk Čermák 1953 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Opravy oděvů
Libuše Žilková 1959
Bousín Čtvrtek 17. prosince 2015
Obuvi a batohů
Petr Pořízka 1952 Čechy pod Kosířem 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila
Slouková
1942
Prodám zděnou, patrovou, podOpravy deštníků
Vrahovice Pátek 18. prosince 2015
sklepenou chatu 2+1 v obci MysleBroušení nůžky nože
Jan Kohut 1933
Prostějov Jiřina Doleželová 1933 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
jovice. Více info Kamil Koňařík, tel:
Vedle knihkupectví u radnice
František Látal 1964
Prostějov
Vyškov
602 192 583
Zuzana Smýkalová 1977
Pivín František Dopita 1928
702 870 751
Ohrozim
Alena Šatníková 1928
Želeč Břetislav Bureš 1946
Provádíme také zcelování
Pronajmu cihl. byt 1+1 + balk ul.
Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Šlikova Pv, po rek., vl. kot. a měř., Palírna Otaslavice oznamuje, že
náj 4.500 + ink.(možná garáž).
přijímá objednávky na zpracováNejsou již mezi námi
Poslední rozlouèení
Tel.: 604 820 358
ní ovoce. Kontakt: 582 370 058, Jitka Hrubanová 1938 Prostějov Pátek 18. prosince 2015
777 340 485. Více informací nalez- Jaroslav Neuwirth 1935 Prostějov Jarmila Slavotínková 1923 Kelčice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pronajmu vyt. garáž, ul. Šlikova Pv. nete na www.palirnaotaslavice.cz.
Marcela Chytilová 1956 Prostějov Květoslav Ambrozek 1957 Vrbátky 12.30 Obřadní síň Prostějov
Tel.: 604 820 358
Miroslav Jahoda 1926 Prostějov
Nabízím veškeré malířské a natěAlojzov Milan Lžičař 1970
Drahany
Jiří Přidal 1952 Kralice na Hané Růžena Čížková 1960
Pronajmu garáž na Močidýlkách, račské práce, možnost vystěhování
tel.: 728 567 556
i úklidu, tel.: 799 797 657
Pohřební služba A.S.A. TS
Prodám družstevní byt 3+1 v PV,
Nejsou již mezi námi
Poslední rozlouèení
1. patro, balkon, výtah. Dům po re- STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
Pátek
18.
prosince
2015
Alfred
Kuřil
1948
Prostějov
konstrukci, cena 1 300 000 Kč, tel.: 721 344 771. Práce strojem UNC,
Josef Ponížil 1947 Čechy pod Kosířem 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jan Kratochvil 1944 Bedihošť
výkopové, terénní práce.
604 185 244

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

Dne 15. prosince 2015
vzpomeneme
nedožité 90. narozeniny
pana Josefa NAVRÁTILA
z Otaslavic.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Božena s rodinou

Dne 16. prosince 2015
uplyne 1. rok, kdy nás navždy
opustila naše maminka,
babička a prababička
paní Dobromila MAŇÁKOVÁ
z Mostkovic.
S láskou v srdci vzpomínají
dcery a synové s rodinami.

Snad byl už čas odejít,
bylo to tak v knize osudu psáno,
zbyly jen sny, co mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli vyprodáno.

Dne 8. prosince 2015
jsme vzpomínali
10. výročí od úmrtí
pana Svatoše MENŠÍKA
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a dcery s rodinami.

NOVÌ

200 Kè

Rok za rokem ubíhá, čas prý
rány hojí, je to však jen zdání.
Zůstává bolest a vzpomínání.

Dne 15. prosince 2015
uplyne 18 let od úmrtí našeho
drahého tatínka a dědečka,
pana Milana PUPÍKA.
S úctou a láskou
vzpomínají dcera a vnuci.

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

Dne 17. prosince 2015
uplyne 1. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Jiří GREGOR.
Všichni, kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Ludmila,
dcera Marta a Alena
s rodinami.

Pondělí 14. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst
SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

Přijmeme přijímacího technika do
autoservisu v Prostějově.Nástup možný ihned. Praxe v oboru automotive
výhodou. Strukturovaný životopis zasílejte na email lukas@pneufloryk.cz.
Přijmeme zedníky, brigádníky
tel.: 605 483 602
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru na
zkrácený pracovní úvazek ženu
v invalidním důchodu. Místo výkonu Prostějov. Podmínka čistý
trestní rejstřík. Informace na tel.
č.: 602786692

Přijmeme automechanika do autoservisu v Prostějově. Platové ohodnocení až 20 000,-. Nástup možný
ihned.Pro info. volejte 777 870 729.
Přijmu řidiče MKD skupiny C.
Karta řidiče nutná. Plat 20 až 30
tis. Kč. Víkendy převážně volné.
Tel .: 777 797 263

Hledáme stavebního dozora
ke spolupráci, tel:. 605 483 602

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
Přijmeme pracovníky do pekařské provozovny. Třísměnný provoz (možná
úprava) i část úvazek. Info.: 582 342 095

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

HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Přijmeme servírku na zkrácený úvazek po-pá od 10. -16. 00
hod. pouze s praxí v restauraci.
Tel.: 777 011 699

Pozice

Firma H&D a.s. se sídlem Olomoucká ul. 37, Prostějov přijme do
stálého pracovního poměru samostatnou účetní. Požadavky: odborné vzdělání ekonomického směru
s maturitou, nejméně 5 let praxe
na pozici samostatné všeobecné
účetní, znalost podvojného účetnictví a práce s účetními programy.
Nabízíme zázemí stabilní a výkonné firmy i odpovídající finanční
ohodnocení. Odpovědi prosím na e-mail: finance@hdas.cz
nebo na výše uvedenou adresu.
Přijmeme kuchaře/-ku na HPP, minutky, nutná praxe. Životopis posílejte na : info@bowlingpalace.cz
Tel.: 728-634274

www.
vecernikpv.cz

Cukrář/-ka
Konstruktér/- ka
Kontroloři kvality
Kuchař/-ka
Obsluha bio. stanice
Ošetřovatel/-ka drůbeže
Provozní elektromechanik
Tesaři
Uklízeč/-ka
Číšníci/servírky

Plat (Kè)
11-15 000 Kč
25 000 Kč
13 500-15 000 Kč
12 500-18 000 Kč
20-25 000 Kč
60-70 Kč/hod.
19 000 Kč
90 Kč/hod.
4500-6500 Kč
12 500 Kč

Provoz
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
turnusový
jednosměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
turnusové služby

Kvalifikace
střední odborné
úplné střední odborné
úplné střední odborné
střední odborné
zákl. + praktická
střední odborné
střední odborné
střední odborné
zákl. + praktická
střední odborné

P. Říman Pv
KENDRION Pv
WISCONSIN ENGINEER Pv
JP-WORK Agency Pv
AGROPELLETS Pv
STATEK Prostějov
PROFROST Pv
STŘECHY KREPL Určice
Fedor Auto, Pv
V. Répal, Kralice na Hané

HLEDÁTE BRIGÁDU?
NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Číšníci/ servírky
15 000 Kč
pružný
zákl. + praktická
Ivona Navrátilová, Olšany u Pv
Bližší info na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.

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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

PŘÍŠTÍ ČÍSLO PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
vychází v pondělí 21. prosince
Poslední vydání pro rok 2015 vyjde

28.prosince

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

15121011268

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

115121111279

15121121273

Firma

15121111275

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.

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

15100970984
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Pondělí 14. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

soutěže
soutěž

19

ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 49/2015:

Také ve druhém 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 17. prosince 2015,
12:00 hodin, pokud není u některého z klání uvedeno jinak!

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Partyzánská
Milan JANEČEK, Waitova 30, Pv
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 1200 Kč od restaurace U Koníčka.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

M Rottrová
Marie
Anna INDRICHOVÁ, Sídl. svobody 13/44, Pv
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

OLEJŮ
František KADLČEK, LIPOVÁ 45
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny,
který věnoval partner kola FT OIL.
SU
DO
KU

správně:

vyhrál/-a

4,7,4,4
Pavla KAŠTILOVÁ, Belgická 2, Pv
Výherce získává: POUKAZ na výrobu OBRAZU NA PLÁTNĚ,
který věnoval partner kola Grafikstar.
správně:

15120161235

SUDOKU

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Vánoční dárky najdete na ulici Plumlovská
manželé MACKOVI, Sidl. Sport 793, Kostelec na Hané
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
od Zdravotnických potřeb VELEBOVÁ.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč KOOSTAV OKNA.

15110411095

22. PROSINCE VÁNOČNÍ KONCERT - ZAHRAJE .... .......

15012860074

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Ublížit

Ošklivý
prodavač
novin

Německé
mužské
jméno

Stará
platidla

Ryba

Značka
osmia

Srbská
čepice

Asijský
sokolík

Naše TV
stanice

Fanoušek
Bohemky
Minulého
roku

Cíp
květního
kalichu

Umět

Oročové

Japonská Pádová
řeka
otázka

Pokoj
sloven.

Místnost
pro tření
lnu

Zdemolovat
Tel. spol.
Íránu zk.

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kód
Etiopie
Turecký
zápasník
Kamarádi
knižně
Opak
aniontu

Africké
opice

Tkanice
zastar.

Amanti
Tenká stěna slang.
Třetí
mocnina

Děti
expresiv.

Symbol
zbožnosti

Mrzout
Značka
platiny
Druh papouška

Izraelský
ministr

Regionál.
televize
Děčín
zkratka
Mez. org.
pro rozhl.
a tel. vysílání zkr.

Zábava
Špička

Citosl.
troubení

15111061112

Stupeň
citl. filmu
Bojový
sport
Plachetní
plavidlo
In. tenisty Lendla
Schůze
zastar.

Pokladna
obecně

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

Jihoam.
kopytník
Ženské
jméno
Kód letiš.
Istanbul

Íránský
rial zkr.

Obch. inspekce zk.
Zpěvní
hlas

Kroměřížská
firma

Rašeliniště
u Chebu

Klub atletů zkr.
Symetrála

Značka
manganu
Pracovník
v tiskárně

Akadem.
Heslo
výtvar.
umění
Podnik
zkratka v Táboře
Solmiz.
slabika
Jednotka
informace

Kus ledu

Olympij.
rekord zk.
Spojka

Tunelář
slangově
Čes. armáda zk.

Obíhat
In. herce
Töpfera

3. díl
tajenky

Zájmeno
osobní

Útvar
druhohor

Umělý
člověk
Hlasitý
doušek
Čistidlo
skla

Velkonosý muž
Druh
tabáku

Jinak
zvaný

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
posilu prostějovských Jestřábů ...

Proud

Druh
japonské
flétny

Svoje

Lovkyně
perel

Cizí
ryba
Citosl.
drknutí

Značka
tantalu

Aristid
domácky

Dny římského kalendáře

Rod tropických
mravenců

Ušní
lékařství

Uvnitř
sloven.

1. díl
tajenky

Solmiz.
slabika

2. díl
tajenky

Mongolský
pastevec

Šicí
vlákno

ušt;
orant;
Deri;
jokobue;
karaka;
kir; Olka;
NIR; Nani;
Ibi; Atli;

15120761263

-BoK-

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč
od firmy PONOŽKY OD MARUŠKY.

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 200 Kč
NA KONZUMACI a 200 Kč na POČÍTAČOVÝ
KOUTEK, který věnovala kavárna AVATARKA.

SEKTY, AMINA, IDEJE, KMETI, ODPAL, KOTEC, TYKEV, DISKUSE, TÁBOR,
CHRCHEL, KECAT, NEROSTY, MYSLET, ŽORŽETY, FORTE, PINAKL, EDICE,
STRUPY, KOKŘI, ODSYP, OTŘES, STARCI, PLECHY

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce
POUKAZ v hodnotě 500 kč na ošetření pleti.
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Pondělí 14. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

zveme vás...

TIP Večerníku
BLUE EFFECT

KDY: PÁTEK 18. PROSINCE, 20:00 HODIN
KDE: APOLLO 13, BARÁKOVA 4, PROSTÌJOV
Prostějovský hudební klub Apollo 13 zásobuje v poslední
době své přívržence nepřeberným množstvím vynikající
muziky. Víkend co víkend se na prknech klubu střídají skvělé kapely, až začíná být problém si z nich vybrat.
A tento pátek tomu nebude jinak. Nejen Prostějovanům
totiž přijede zpříjemnit předvánoční náladu kapela Blue
Effect v čele s famózním kytaristou a skladatelem Radimem Hladíkem.
Skupina vznikla již v roce 1968 a od té doby hraje nepřetržitě
v různém složení dodnes. Mezitím jí prošlo množství skvělých
muzikantů, například i Lešek Semelka či Luboš Pospíšil. Asi
nejsilnější sestava byla ovšem s Vladimírem Mišíkem. Z té doby
pochází také obrovský hit Sluneční hrob, který se ještě více proslavil jako ústřední melodie dnes již kultovního filmu Pelíšky.

TIP

k obrazovce

Finálová skupina Prostějov 18. - 20. prosince

Po odchodu Vladimíra Mišíka se vůdčí osobností Blue Effectu stal právě Radim Hladík, který je také jediným stálým
členem skupiny od již od jejího založení. V současné době
skupina hraje ve složení: Radim Hladík (kytara), Hanza
Křížek (zpěv, kytara, klávesy), Wojtech (baskytara), Václav
Zima (bicí). Stále aktivně koncertují, jen během prosince
odehrají osm koncertů a na jeden z nich se můžeme těšit
právě v Apollu 13.
Pokud máte rádi poctivou, melodickou a propracovanou
jemně rockovou muziku a písničky se silnými texty, je návštěva koncertu Blue Effectu pro vás téměř povinností. Tato hudební stálice je již od svého počátku zárukou hudební kvality.
Startuje se v pátek 18. prosince od dvaceti hodin.

18. prosince:
20. prosince:
TK AGROFERT Prostějov – TK SPARTA Praha TK AGROFERT Prostějov
19. prosince:
– (vítěz skupiny LIBEREC)
(vítěz skupiny LIBEREC) – TK SPARTA Praha 21. prosince: FINÁLE

BASKETBAL:
Neděle 20. prosince:
9.30: Orli Prostějov – BCM Ostrava (12.
kolo extraligy kadetů, hala Sportcentra Pv).

LEDNÍ HOKEJ:
Pátek 18. prosince:
17.15: LHK Jestřábi Prostějov – Valašský
hokejový klub Vsetín (19. kolo Ligy juniorů, sk. Východ, Víceúčelová hala-ZS).

NEDĚLE
20.12.2015
20:15 HODIN

akce
v regionu...

PYŠNÁ PRINCEZNA

Nezmaři v Muzeu Kočárů

Pohádka ČR (1952)

Režie: B. Zeman
Hrají: V. Ráž, A. Vránová, S. Neumann, M.
Kopecký, J. Hlinomaz, M. Sýkorová
Pohádka všech českých pohádek o pyšné
princezně Krasomile, která odmítla vzít
si za muže krále Miroslava. Ten si to však
nenechal líbit a v přestrojení za zahradníka
se dostal do služby na její zámek. Pomocí
práce a lásky napravil princezninu pýchu,
nejdřív však pro ni vypěstoval zpívající
květinu. A to nebylo v Půlnočním království jen tak – díky proradným rádcům
král zakázal v celé své zemi zpívat. Než se

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

vše v dobré obrátilo, museli král Miroslav
s princeznou Krasomilou uprchnout ze
zámku, cestou se skrývat u prostých lidí,
a díky tomu princezně došly věci, o kterých
neměla dosud ani tušení… Tato půvabná
filmová pohádka režiséra Bořivoje Zemana
lámala rekordy v návštěvnosti a doposud
se bez jejího uvedení neobešly snad žádné
Vánoce. Uvedení Pyšné princezny však
potěší v kteroukoli roční dobu. Princez nu
Krasomilu si zahrála mladá Alena Vránová,
v době natáčení a prvního uvedení filmu se
však skutečně jmenovala ještě Kohoutová.

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Úterý 15.12. 10:00 - 11:00
i pro školy a školky
Sobota 19.12. 13:30 - 15:30
www.vecernikpv.cz

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
AVATARKA s.r.o.
Nám. T. G. Masaryka 20
V úterý 15. prosince 2015 od 19 hodin - Vánoční koncert s klavíristou ELLYM LODEWYKEM
Ve středu 16. prosince 2015 od 7 do 10:30
hodin - PODNIKATELSKÁ SNÍDANĚ
– uzavřená společnost
V pátek 18. prosince 2015 od 17 hodin
- AKCE NA NÁMĚSTÍ - hraje skupina,
„MILVUS“
V sobotu 19. prosince 2015 od 9 do 18 hodin
- ADVENTNÍ JARMARK – drobné dárkové předměty a vánoční dekorace v prodeji
u kávičky nebo punče
V neděli 20. prosince2015 od 14 do 18 hodin - ADVENTNÍ JARMARK – drobné
dárkové předměty a vánoční dekorace v prodeji u kávičky nebo punče

Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
V sobotu 19. prosince od 10:00 do 13:30
hodin Vánoční stromek pro zvířátka předvánoční vycházka lesem ze Stražiska
do Ptenského Dvorku je určena rodinám
s dětmi i dalším zájemcům.
Odjezd vlakem z Prostějova hl. nádraží na
Stražisko v 10:02 hodin.

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
Multikulturní klub rodičů a dětí pravidelně v pondělí a čtvrtek od 9:30 do
11:30 hodin.
Pro děti je kromě pravidelných aktivit
(říkanky, písničky, tanečky) připraven program „Za 70 dní kolem světa“, kde se děti
naučí něco o životě v cizích zemích.
Multikulturní podvečery: pravidelně od
MC Cipísek 2015
17:00
do 19:00 hodin
Rodičovská setkání - pravidelná setkáČajovna
- pravidelně ve čtvrtek od 16:00
vání rodičů. Zápis do programů v cyklu
leden-březen pro nové zájemce a den ote- do 19:00 hodin
vřených dveří je v ůterý 15. prosince od
RÙZNÉ...
8:30 do 12:00 hodin.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v ProKŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CEN- stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
TRUM MATKY MARKÉTY – setkávání kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
rodičů s dětmi.
každé pondělí a středa od 9:00 do křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
12:00 hodin nabízí rodičovské inspirace, pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
přednášky, hernu pro děti a tvůrčí a pohy- nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
bové činnosti.
Richard Pachman a Dita Hořínková:
tradiční Adventní koncert v sobotu
VEÈERNÍK ZA 15 Kè
19. prosince v 17.00 hodin v Husově sbostr. 13
ru, Demelova 1, Pv.

ční
Váno rty
konce
úterý 15. prosince
18:00 pěvecký sbor PROMĚNY
kostel sv. Cyrila a Metoděje, Brněnská ul.
čtvrtek 17. prosince
18:00 pěvecký sbor NOTA BENE
kostel sv. Cyrila a Metoděje, Brněnská ul.
sobota 20. prosince
18:00 Vánoční písně
a skladby J.J.Ryby a J. Marhuly
+ smíšený pěvecký sbor EXAUDI
modlitebna sboru, U Kalicha 1

čtvrtek 17. prosince
VÁNOCE V DIVADELNÍ KAVÁRNĚ
19:00 Manželský čtyřúhelník
Ztřeštěná komedie o rozdílech
mezi muži a ženami
(Duha, Školní 4)
pátek 18. prosince
STŘEDOVĚKÝ VÁNOČNÍ PODVEČER
17:00 Milvus
Hudební skupina, která vás přenese o několik století zpátky
(náměstí T. G. Masaryka)
sobota 19. prosince
VÁNOČNÍ ODPOLEDNE S MICHALEM NESVADBOU
(Duha, Školní 4)
8:30 - 10:00 Promítání pohádek; 10:00 Promítání pohádky Tři bratři
13:00 Promítání pohádky Popelka; 15:30 - 17:30 Vánoční minidílna
18:00 Michalovi mazlíčci
neděle 20. prosince
10:00 - 12:00 Promítání pohádek ;(Kino Metro)

Tuto sobotu 19.
prosince se v rámci
„Adventních večerů“ představí v Muzeu
kočárů v Čechách pod Kosířem hudební
skupina Nezmaři. Tato folková skupina
byla založena v lednu 1978 a od té doby
prošla řadou změn. V roce 1982 skupina
získala ocenění Malá Porta, která byla
udílena novým nadějným skupinám.
A v následujícím roce již získala jednu
z hlavních cen Porty. Hlavní cenu potom
skupina získala ještě v roce 1984, a poté
se rozhodla již v dalších ročnících nesoutěžit. V současnosti vystupuje ve složení
Pavel Zajíc, Tonda Hlaváč, Pavel Jim
Drengubák a Šárka Benetková.

Vánoční sportování seniorů

Město Němčice nad Hanou zve občany
seniorského věku na „Vánoční sportování seniorů“, které se bude konat ve středu
16. prosince od 14:000 hodin ve sportovní hale Suprovka. Na programu
bude zábavné sportovní odpoledne pro
všechny seniory. O kulturní program se
postarají děti z MŠ, ZUŠ a DDM Orion.

Adventní koncert v Určicích

V sobotu 19. prosince od 17:00 hodin
se v kostele sv. Jana Křtitele v Určicích
bude konat „Adventní koncert“. Skladby pro sbor a varhany přednese komorní sbor Magnificat řízený ředitelem
kůru a varhaníkem katedrály sv. Petra
a Pavla v Brně Petrem Kolářem.

FILMOVÉ, DIVADELNÍ

OKÉNKO A VÝSTAVY

aneb, co se kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 14. prosince
14:00 Pondělní bijásek
Zvonilka a tvor Netvor
americký film
17:30 Room
20:00 Rodinný film
úterý 15. prosince
14:00 Úterní bijásek
Zvonilka a tvor Netvor
17:30 Tři vzpomínky
20:00 Room
středa 16. prosince
17:30 Room
20:00 Tři vzpomínky
čtvrtek 17. prosince
00:01 Star Wars: Síla se probouzí 3D
noční představení
americký dobrodružný film
17:00 Star Wars: Síla se probouzí 2D
20:00 Star Wars: Síla se probouzí 2D
pátek 18. prosince
17:00 Star Wars: Síla se probouzí 2D
20:00 Star Wars: Síla se probouzí 2D
sobota 19. prosince
17:00 Star Wars: Síla se probouzí 3D
20:00 Star Wars: Síla se probouzí 3D
neděle 20. prosince
10:00 Adventní filmové dívánky:
Splněná přání
17:00 Star Wars: Síla se probouzí 3D
20:00 Star Wars: Síla se probouzí 3D

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 19. prosince
8:30 Hvězda betlémská III.
10:00 Tři bratři
14:00 Popelka

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám.1, Prostějov
pondělí 14. prosince
19:00 ČTYŘI DOHODY - Láska
Vztahy Přátelství
Jak je vidí šaman DON MIQUEL RUIZ...
Účinkuje: Jaroslav Dušek
úterý 15. prosince
19:00 PÁTÁ DOHODA
Účinkuje: Jaroslav Dušek
sobota 19. prosince
19:00 LÉTAJÍCÍ RABÍN
předvánoční koncert

DIVADLO POINT
středa 16. prosince
19:00 E=mc2, LÁSKO MOJE
Komedie o velké lásce

VEÈERNÍK ZA 15 Kè str. 13

Muzeum a galerie Zámek Prostìjov
v Prostìjovì
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 31. ledna 2016
SKVOSTY ČESKÉ KRAJINOMALBY
do 31. ledna 2016
SKLO A BARVA

ŠPALÍÈEK

pondělí 14. prosince
17:00 VÁNOČNÍ
DRAMAŤÁCKÁ BESÍDKA
ZUŠ V. Ambrose (sál zámku)
do 23. ledna 2016
V. MEMORIÁL LUĎKA MAŘÁKA
výstava Spolku prostějovských fotografů
(sál RIC)

Uprkova 18, Prostějov
Galerie umìní Pv
do 10. ledna 2016
Magdalena Dobromila Rettigová
Školní 49, Prostějov
a VÁNOCE V MĚŠŤANSKÉ RODINĚ do 18. prosince
šta
ta
ROZLOUČENÍ s Galerií Bašta

Galerie U Hanáka

Školní 24, Prostějov
do 15. prosince
Pavlína Novotná - NEPÁL ŽIJE
do 29. prosince
Tomáš Lorenc - MIHOTÁNÍ VE VAKUU OSOBNÍ NORY
pátek 18. prosince
17:30 VII. klubová výstava
vernisáž výstavy FOTOKLUBu Prostějov

kavárna Galerie
Národního domu
Školní 49, Prostějov
do 28.ledna 2016
18:00 JANA BAYEROVÁ: OBRAZY

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
pátek 18. prosince
20:00 Legendární Blue
Effect v Prostějově....!!!
Host: Marek Soldán
sobota 19. prosince
20:00 ČAROVNÁ NOC
Zdeněk Zed Danyi - bubenický
workshop! Kapely: NOTION DEEP,
JOY BAND, ATD, OTHER SIDE

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

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ PŘEDVÁNOČNÍ
A MŮŽETE VYHRÁT AŽ
PROMĚNA

15121111285

10 000
Kč
nalistujte zpět stranu 13

®

MIILUJE
M
VEČER E
NÍK

servis pro ženy

SPORT

strany 26 a 27

KULTURA

SPOLEČNOST
MŇÁGA CECEK ZPÁTKY
navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 14. prosince 2 0 1 5
Číslo 50•Ročník 19

NADCHLA V EXTRALIZE!

Naleznete
uvnitř

HAVELKA
ZÁŘIL

●●DoMěstskéhodivadlazavítaladalší legenda české kulturní scény. A stálo
to za to!
strana 24

DĚTSKÝ
ČIN ROKU

2x foto: internet

Foto: Zdeněk Vysloužil

PROSTĚJOV Výborné výkony prostějovského hokejisty Jiřího Cetkovského (na snímku uprostřed) v jestřábím dresu nezůstaly bez odezvy v řadách extraligových oddílů. Dvaatřicetiletý
odchovanec nastoupil po svém příchodu z druholigového Trutnova k osmi duelům, nastřádal
v nich jedenáct bodů za tři branky a osm asistencí, v posledních šesti duelech vždy bodoval
a s bilancí plus osm je druhý hned za Matoušem Venkrbcem. I proto po něm opět sáhly v nejvyšší soutěže trápící se Pardubice, které jej přitom před sezonou nechtěly. Comeback si„Cecek“
prožil už ve včerejším duelu proti Plzni.
(jim)

strana

JEDNOU
VĚTOU

24

VÍCE K TOMUTO TÉMATU A TRADIČNÍ HOKEJOVÉ
ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANÁCH 34 A 35

Světlana v Prostějově!
FOTO GALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

●● Lukáš Krajíček ukončil dlouhé
čekání a v dresu Dynama Minsk se
jednou asistencí podílel na zdolání
Čerepovce v poměru 5:0. Pro dvaatřicetiletého prostějovského rodáka to byla osmá přihrávka v sezóně KHL. Z reprezentační akce
se však kouči Vůjtkovi omluvil.
●● Oblíbený prostějovský pěvecký
sbor Proměny vystoupí toto úterý
15. prosince v PAXu kostela Svatého
Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici.
Akce začne v 17:30 hodin. O dva dny
později se představí na náměstí T. G.
Masaryka, kde budou spolu se skautským rojem Světlušek od 10:30 hodin
zpívat vánoční písně a koledy u příležitosti rozdávání Betlémského světla.
●● Exjestřáb Vladimír Luka se
proměnil v penaltového mága
a dvěma přesnými nájezdy rozhodl o páteční dvoubodové výhře
Třince v souboji s chomutovskými
Piráty a při svém druhém extraligovém startu dosáhl na svůj první
kanadský bod.

2x foto: Tomáš Kaláb

Při příležitosti oslav prvního výročí otevření květinářství VaLo přijela
řij l včera
č odpoledne
d l d na autogramiádu herečka a zpěvačka Světlana Nálepková, které uvázal speciální kytici jediný florista
v Prostějově Václav Vanda. Pro své příznivce připravena cédéčka s melodiemi z dob první republiky
Světlana přijela do Prostějova už počtvrté, několikrát v našem městě zpívala. Kromě autogramiády
(ve výřezu) v podvečer zazpívala v kavárně Café Corso, která si připomíná už páté výročí otevření.

Exkluzivní rozhovor přinese Večerník v příštím předvánočním vydání!

➢

●● Mladý žák vrahovické školy
Tomáš Soldán převzal prestižní ocenění...
strana 25

PROČ S TÍM
PRAŠTIL?!

●● Exkluzivní rozhovor s dnes již bývalým cyklistou SKC TUFO Prostějov
JakubemFilipem.
strana 32

Zveme na šlágr Večerníku - TENIS

TK Agrofert čeká
obhajoba titulu

PROSTĚJOV V tradičním předvánočním čase budou kurty prostějovské
tenisové haly opět hostit rozhodující zápasy extraligy smíšených družstev.
DomácíTK Agrofert bude útočit již na osmý titul v řadě.
„Dlouhodobě jsme jednoznačně nejlepším klubem v České republice
a to chceme opět potvrdit ziskem zlaté medaile. Role největšího favorita
se rozhodně nezříkáme,“ řekla krátce před začátkem extraligových zápasů
Petra Černošková, ředitelka prostějovských tenisových projektů.
Soutěž začne 17. prosince zápasy v Milovicích a Liberci, kde domácí družstvo vyzve Pardubice. Vítěz tohoto duelu postoupí do prostějovské skupiny, ve které TK Agrofert vyzve 18. prosince pražskou Spartu a 20. prosince
Liberec nebo Pardubice. Pokud se potvrdí papírové předpoklady, čeká
hanácký klub 21. prosince finále. Soupeřem bude výběr Milovic, Jihlavy,
Přerova nebo 1. ČLTK Praha.„Sílu soupeřů respektujeme a rozhodně nikoho nepodceníme. Na druhou stranu se ale chceme soustředit především
na vlastní výkon. Kvalitu v sestavě máme a věřím, že se to na kurtech potvrdí,“ poznamenala Černošková.
ProTK Agrofert je extraligový titul jasnou a důležitou tečkou za tenisovým
rokem, což připomíná také Miroslav Černošek, šíf prostějovského tenisu.
„Chceme ukázat, že jsme opravdu nejlepší. Hráči se budou snažit našim
talentům ukázat, jak se hraje velký tenis. Potkávají se v našem areálu a to
vytváří inspirující prostředí. Bude tomu i v průběhu extraligy krátce před
vánočními svátky,“ míní Černošek.
Hrát budou největší místní hvězdy v čele s Berdychem a Kvitovou i zahraniční posily. Vstup do haly v areálu NTC MORAVA Za Kosteleckou ulicí je
zdarma.
(lv)
VEŠKERÉ INFORMACE K LETOŠNÍMU ROČNÍKU TENISOVÉ
EXTRALIGY NAJDETE VE SPECIÁLU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ
DNEŠNÍHO VYDÁNÍ VEČERNÍKU!

➢
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výsledkový servis

Sportovní sumáø
Prostějov

BK JIP

Pardubice

Střelba 2b.: 41/23:53/26 Asistence:
Trojky:
11:2 Osobní chyby:
Trestné hody: 15/11:14/11 Získané míče:
Doskoky:
34:41 Ztracené míče:
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

SESTAVA
PARDUBIC:

90
69

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
21-21
34-16
24-16
11-16
55-37

18:14
19:18
9:8
14:20

Rozhodčí:
Vyklický,
Matějek, Kučera
Diváci: 538.

Palyza Lukáš 20, Slezák Pavel 14, Marko Roman 14, Roseboro Brett 12, Tomanec Jan 10, Šteffel David 8, Kouřil Radovan
7, Peterka Ondřej 5, Sehnal Marek 0, Dokoupil Petr 0, Novák
Martin 0.
Trenér: Zbyněk Choleva.

„Po Děčínu jsme se otřepali
a podali vynikající výkon “
trenér Prostějova Zbyněk CHOLEVA
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Jindřichův Hradec
Ariete
Prostějov
Střelba 2b.: 64/25:41/25 Asistence:
Trojky:
6:12 Osobní chyby:
Trestné hody: 10/6:19/14 Získané míče:
Doskoky:
31:42 Ztracené míče:

74
100
15:24
19:15
6:9
13:12

skóre
18-17
22-27
20-33
14-23
40-44

Rozhodčí:
Paulík, Kec,
Kučírek
Diváci: 450.

SESTAVA
JINDŘICHOVA
HRADCE:

Vošlajer 16, Zuzák 13, Melski 9, Šoula 8, Novák 7, Nofflet 6,
Lamar 5, Stegbauer 5, White 5, Novák 0, Šebek 0, Hanuš 0.
Trenér: Karel Forejt

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Roseboro Brett 25, Slezák Pavel 16, Dokoupil Petr 15, Palyza
Lukáš 13, Šteffel David 11, Marko roman 10, Peterka Ondřej
5, Tomanec Jan 2, Kouřil Radovan 2, Sehnal Marek 1, Novák
Martin 0.
Trenér: Zbyněk Choleva.

„Hlavně za druhý poločas si
Prostějov vyhrát zasloužil.“
jindřichohradecký kouč David MUSIL
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kooperativa nbl - 18. kolo

Bohemilk Tuři

Svitavy

Ariete

Sokol II Prostějov

Sestava a branky Prostějova: Hrubý – Kozlovský 4, Vasilyev 2,
T. Jurík 1, Jurečka 2, Bečička, Münster 1, Procházka 7, Šestořád 1,
Mikulka 1, Raška, Kosina 7.
Trenér: Svatopluk Ordelt.

Prostějov

Střelba 2b.: 44/24:48/26 Asistence:
Trojky:
8:6 Osobní chyby:
Trestné hody: 8/5:17/12 Získané míče:
Doskoky:
36:40 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
20-21
17-25
24-23
16-13
40-44

12:18
19:19
4:8
15:15

Rozhodčí:
Kučera,
Baloun, Večeřa
Diváci: 784.

SESTAVA
SVITAV:

Jones 25, Doaks 24, Teplý 10, Špaček 9, Bašta 3, Barker 2,
Vaňak 2, Jaroš 2, Šindelář 0, Andres 0, Jurka 0.
Trenér: Stanislav Petr

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Šteffel David 18, Roseboro Brett 16, Palyza Lukáš 15, Tomanec Jan 14, Marko Roman 12, Slezák Pavel 5, Kouřil Radovan 2, Sehnal Marek 0, Dokoupil Petr 0, Novák Martin 0,
Peterka Ondřej 0.
Trenér: Zbyněk Choleva.

„Průběh zápasu byl všelijaký,
hráli jsme kostrbatě.“
lodivod Orlů Zbyněk CHOLEVA
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DALŠÍ VÝSLEDKY
Dohrávka 6. kolo: USK Praha - Nymburk 67:93 (17:17, 32:41, 49:64). Nejvíce bodů: J. Bohačík
17, Michal Mareš 11, Josipovič 9 - Peterka 24, Dixon 16, De Zeeuw a Hruban po 14, Randle 10.
17. kolo: Kolín - Ústí nad Labem 77:61 (18:10, 32:31, 54:55). Nejvíce bodů: McEachin a Skinner po
17, Machač 16, Vocetka 12 - Abercrombie 14, Barham 13, Čarnecký a Pecka po 12 * Pardubice - Svitavy
88:58 (23:11, 40:27, 66:41). Nejvíce bodů: Švrdlík 16, Wall 14, Sanders 13, Kohout 12, Pandula 11 - Jones
16, Šindelář 11, Vaňák 10 * Brno - Ostrava 69:50 (16:13, 30:18, 48:33). Nejvíce bodů: Jones 14, Egwuonwu 13, Hrabovský 9 - P. Bohačík 20, Kerr 8, Hooker 7 * Děčín - Opava 79:86 po prodl. (18:19, 36:39,
53:55, 69:69). Nejvíce bodů: Houška 18, Šiška 15, Stria 14, Kroutil 10 - Šiřina 25, Cvek 14, Dragoun 11.
18. kolo: USK Praha - Děčín 53:59 (16:10, 25:22, 41:41). Nejvíce bodů: Alič a Mareš po 11 - Vyoral 14, Jelínek a Landa po 11, Pomikálek 10 * Opava - Jindřichův Hradec 93:85 (20:26, 37:48,
59:63). Nejvíce bodů: Dragoun 18, Šiřina 16, Blažek 14, Gniadek 13, Vlček 12 - Nofflet 24, Vošlajer
a Zuzák po 14, Lamar 10 * Ústí nad Labem - Brno 95:90 (27:22, 49:46, 68:59). Nejvíce bodů:
Barham 33, Čarnecký 17, Pecka 16 - Nehoda 22, Pumprla 14, Egwuonwu 10 * Pardubice - Kolín
(14.12., 18:00) * Ostrava - Nymburk (18.3., 17:30).

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

skóre min.
15:25
22
23:25
27
25:23
28
15:25
22

Rozhodčí: Ryabtsov (Rusko) a Jankovic (Srbsko). Čas: 1:39 hodiny. Diváků: 1400

Rozhodčí: Bauer – Berger. ŽK: 2:4. Vyloučení: 1:5.
Sedmičky: 8:2. Diváků: 75.

„Je to škoda, že jsme prohráli, ve finále
jsme ale s body ani moc nepočítali.“

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

SESTAVA

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

CASALMAGGIORE:

prostějovský kouč SVATOPLUK ORDELT

strana 39 „Ukázalo se, že Casalmaggiore je lepší než my.“
kouč Prostějova Miroslav ČADA

HÁZENÁ - 11. KOLO 2. LIGY MUŽŮ

Házená Tišnov
Sokol Kostelec n.H. - HK
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poločas: 16:11

29
26

UNIQA EXTRALIGA ŽEN - 12. kolo

Rozhodčí: Douda Škroch. ŽK: 2:3. Vyloučení:
2:3. Sedmičky: 1/1:3/3.
Diváků: 65. .

P. Navrátil, Mayer - Přikryl 4, Smékal 8, J. Prášil 3,
Diviš, Kopečný, Dostál 3, Varhalík 4, Vymětal 4, V.
Prášil, Oščádal, Říčař.
Trenér: Jiří Grepl.

VK AGEL
Prostějov
Královo Polo
Brno
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DALŠÍ VÝSLEDKY 11. KOLA 2. LIGY HÁZENÉ:
Napajedla - Ivančice 29:32, Bohunice - Telnice 32:18, Velké Meziříčí - Juliánov (předehráno 7.11. s výsledkem 34:37), Kuřim - Maloměřice 32:26.

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

Tým

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

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

9
8
8
6
6
4
4
4
4
4
2
2

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

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

286:246
310:270
309:274
334:307
304:300
280:279
273:294
294:328
290:308
328:354
277:297
310:338

19
17
17
14
12
9
9
9
8
8
5
5

KAM PŘÍŠTĚ NA HÁZENOU...
12. kolo, sobota 20. února: Bohunice – Kostelec na Hané (15.00), Kuřim – Juliánov
(16.30), Ivančice – Maloměřice (17.00), Velké Meziříčí – Telnice (17.00), Hustopeče – Napajedla (neděle 21.2., 10.30), Tišnov – Prostějov (neděle 21.2., 17.00).



Tým

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

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

Z

V1

V2

P1

P0

17
5
17
17
17
17
17
16
16
17
18
16

15
4
12
11
11
8
7
6
6
6
5
4

2
1
5
6
6
9
10
10
10
11
13
12

1301:1112
468:380
1339:1200
1348:1236
1348:1260
1198:1176
1175:1315
1072:1111
1166:1241
1275:1375
1375:1514
1157:1302

88.2
80.0
70.6
64.7
64.7
47.1
41.2
37.5
37.5
35.3
27.8
25.0

KAM PŘÍŠTĚ...
Dohrávka 18. kola, pondělí 14. prosince: Pardubice - Kolín (18:00).
19. kolo, středa 16. prosince, 18.00 hodin: BK ARMEX Děčín – NH Ostrava, Lions
Jindřichův Hradec – USK Praha, mmcité Brno - BK JIP Pardubice (18.30), GEOSAN
Kolín - BOHEMILK Tuři Svitavy (17.45), BK Opava – Ariete Prostějov (PP ČT
SPORT).
20. kolo, sobota 19. prosince, 17.30 hodin: SLUNETA Ústí nad Labem - BK ARMEX Děčín (pondělí 21.12., 18.00), Ariete Prostějov – GEOSAN Kolín (17.00),
USK Praha - BK Opava, BOHEMILK Tuři Svitavy – mmcité Brno (17.00).

Výsledky a tabulky Champions League:
Chemik Police oplatil Istanbulu porážku
Evropská Liga mistryň 2015/2016 ve
volejbalu pokračovala čtvrtým kolem
v základních skupinách, které bylo současně posledním v tomto kalendářním
roce. Závěrečná dvě dějství dlouhodobé
části totiž přijdou na řadu až ve druhé polovině ledna.
V „prostějovské“ skupině Chemik Police
zdolal obhájce trofeje Eczacibasi Istanbul,

čímž mu oplatil předchozí prohru a získal
zásadní tři body pro boj o postup do play
off, případně též o prvenství. Z ostatních
výsledků určitě zaujme premiérový triumf
nováčka soutěže Stuttgartu nad Lokomotivem Baku, úspěch Sopot v Novaře, debakl
Cannes v Jekatěrinburgu či další selhání
Telekomu Baku s Drážďany. V dalších
střetnutích již kralovali favorité.
(son)

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM
●● celobarevné vydání

●● více sportu

●● více fotografií

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

skóre min.
25:17
24
25:14
22
31:33
33
25:18
23

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

SESTAVA
BRNA:

Suchá, Tesařová, Měrková, Hrazdírová, Keddy, Pospíšilová,
libero Melichárková. Střídaly: Mikelová, Šloufová, Diatková,
Podhrázká. Připravena byla: Podhrázká.
Trenéři: Bruno Napolitano a Zdeněk Sklenář

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 11. KOLE


3
1

Rozhodčí: Ištvanech a Bohačík. Čas: 1:42 minut. Diváků: 300.

kostelecký trenér JIŘÍ GREPL

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 18. KOLE

77
82

1
3

poločas: 15:15

„Cloumá se mnou zlost,
nepředvedli jsme očekávaný výkon!“

kooperativa nbl - 17. kolo
čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

29
26

Legata Hustopeče

Švrdlík 16, Pandula 14, Sanders 13, Nečas 11, Kohout 4,
Půlpán 4, Příhonský 4, Wall 3, Roub 0, Formánek 0.
Trenér: Dušan Bohunický

Lions

VK AGEL
Prostějov
Pomi
Casalmaggiore

* výsledky * statistiky * tabulky

HÁZENÁ - 11. KOLO 2. LIGY MUŽŮ

kooperativa nbl - 16. kolo

Ariete

LIGA MISTRYŇ; skupina „C“ - 4. kolo

„Zápas jsme si zbytečně zkomplikovali...“
asistent VK AGEL Lubomír PETRÁŠ
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DALŠÍ VÝSLEDKY UNIQA EXTRALIGY
12. kolo: Prostějov - KP Brno 3:1 (17, 14, -31, 18). Nejvíce bodů: Topičová 17, Vargasová 15, Gambová 13 - Měrková 21, Keddyová 15, Suchá 13 * Šternberk - Ostrava 0:3
(-24, -18, -8). Nejvíce bodů: M. Janečková 10, Borovcová a M. Šenková po 5 - P. Kojdová
14, Nachmilnerová a Toufarová po 13 * Frýdek-Místek - Olymp Praha 2:3 (24, -17,
28, -19, -8). Nejvíce bodů: Pavelková 26, Závodná 19, Štrbová 18 - Nová 18, Melicharová
a Hodanová po 15 * Přerov - Olomouc 0:3 (-12, -21, -16). Nejvíce bodů: K. Kohoutová 8, Gálíková 6, Polášková 5 - Dědíková 13, Kubová 11, Dumančičová 9.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 12. KOLE


Tým

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

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

V2

P1

P0

Sety

Míče

12 11 0
11 8 2
10 8 0
11 5 0
11 4 2
11 3 0
11 2 2
10 1 1
11 0 0

Z

V1

1
0
0
2
0
2
1
0
1

0
1
2
4
5
6
5
8
10

35:5
30:11
25:8
20:20
19:20
15:27
17:26
11:26
4:33

981:671
969:848
779:616
870:773
846:848
830:947
852:949
686:868
595:888

Body

34
28
24
17
16
11
10
5
1

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

VOLEJBAL KAM PŘÍŠTĚ...
13. kolo, sobota 19. prosince, 17.00 hodin: Olymp – Šternberk, Ostrava – SG Brno,
Olomouc – Prostějov, KP Brno – Frýdek-Místek (18.00)

výsledkový servis
Champions League žen
- 4. kolo základní èásti
Skupina A: Allianz Stuttgart - Lokomotiv Baku 3:1 (23, 24, -16, 16), Azerrail
Baku - Dynamo Kazaň 1:3 (-20, 21, -21, -17).
Průběžné pořadí: 1. Kazaň 12 (12:2), 2. Lokomotiv Baku 6 (8:7), 3. Azerrail
Baku 3 (5:9), 4. Stuttgart 3 (3:10).
Skupina B: Gorgonzola Novara – Atom Sopoty 1:3 (22, -21, -22, -21), Vakifbank
Istanbul - Calcit Lublaň 3:0 (19, 8, 17).
Průběžné pořadí: 1. V. Istanbul 12 (12:1), 2. Sopoty 9 (9:4), 3. Novara 3 (5:9),
4. Lublaň 0 (0:12).
Skupina C: VK AGEL Prostějov - Pomi Casalmaggiore 1:3 (-15, -23, 23,
-15), Chemik Police - Eczacibasi Istanbul 3:1 (22, 19, -25, 21).
Průběžné pořadí: 1. Casalmaggiore 9 (11:6), 2. Police 8 (9:6), 3. E. Istanbul 7
(9:6), 4. Prostějov 0 (1:12).
Skupina D: Uraločka Jekatěrinburg - RC Cannes 3:0 (19, 14, 10), Volero Curych
- Vizura Bělehrad 3:0 (11, 23, 16).
Průběžné pořadí: 1. Curych 12 (12:0), 2. Jekatěrinburg 8 (9:5), 3. Bělehrad 3
(3:9), 4. Cannes 1 (2:12).
Skupina E: Impel Wroclaw - Fenerbahce Istanbul 0:3 (-23, -22, -18), Telekom
Baku - SC Drážďany 2:3 (-21, 20, -21, 17, -7).
Průběžné pořadí: 1. Fenerbahce Istanbul 11 (12:3), 2. Drážďany 7 (10:7), 3.
Wroclaw 4 (5:9), 4. T. Baku 2 (4:12).
Skupina F: Alba Blaj - Dynamo Moskva 0:3 (-18, -13, -17), Rocheville Le Cannet
- Nordmeccanica Piacenza 0:3 (-21, -19, -15).
Průběžné pořadí: 1. Piacenza 12 (12:1), 2. Moskva 9 (10:3), 3. Blaj 3 (3:10), 4.
Le Cannet 0 (1:12).

Pondělí 14. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

výsledkový servis

WSM Liga - 31. kolo

LHK Jestřábi
Prostějov

2

pp 3

SK HS

(2:1, 0:1, 0:0 – 0:1)

Třebíč

Branky a nahrávky: 10. Dragoun (Venkrbec, Cetkovský), 19. Dragoun (Cetkovský,
Mojžíš) – 5. Zohorna (Raška), 34. Polodna (Štindl, Pekr), 65. Pekr (Erat). Rozhodčí: Fiala
– Adamec, Poruba. Vyloučení: 6:7. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Střely na branku:
47:28. Diváků: 1242.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Drtina, Protivný, Husák, Mojžíš, Sova,
Vokurka, Rudl – Dragoun, Cetkovský, Venkrbec –
Šlahař, Meidl, Krejčík – Novák, Moskal, Zadražil – Kajaba, Illéš, Čuřík.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

SESTAVA
TŘEBÍČE:

Vejmelka – Malena, Bartoň, Bilčík, Štindl, Šaur, Niko, Přibyl –
Erat, Dolníček, Švec – Kusko, Polodna, Pekr – Wasserbauer,
Paška, Zohorna – Čech, Miškovský, Pokorný.
Trenér: Jiří Mička.

„Bohužel Třebíč dala tři góly
a u dvou jsme měli asistenci.“
trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
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WSM Ligy - 32. kolo

HC

Most

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

LHK Jestřábi
řáábi
Prostějov

Branky a nahrávky: 9. Moskal (Novák, Husák), 25. Moskal (Dragoun, Cetkovský),
41. Dragoun (Vokurka). Rozhodčí: Petružálek – Talpa, Rozlílek. Vyloučení: 3:4. Využití:
0:0. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 34:30. Diváků: 156.
SESTAVA
MOSTU:

Petrásek – Baránek, Sklenička, Hora, Cvrk, Strejček, Zeman, Bittner – Doležal, Tauš, Kubinčák – Rod, Alinč, Slavíček
– Nedrda, Hanzl, Smolka – Válek, Řehoř.
Trenéři: Josef Beránek a Jan Zachrla.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Drtina, Vokurka, Mojžíš, Sova, Husák, Protivný, Rudl, Špaček – Dragoun, Venkrbec, Cetkovský –
Novák, Moskal, Volek – Čuřík, Meidl, Šlahař – Zadražil, Illéš.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

„Bylo to povinné vítězství. Hra však byla dost
rozháraná a dost nám pomohla dobrá obrana.“

asistent Jestřábů Jiří VYKOUKAL
strana 35
WSM LIGA - 33. KOLO

LHK Jestřábi
Prostějov

5

6

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

HC Duklaa
Jihlava

Branky a nahrávky: 14. Meidl (Čuřík), 16. Novák (Moskal), 36. Illéš (Drtina, Zadražil),
49. Dragoun (Cetkovský), 56. Venkrbec (Cetkovský), 58. Venkrbec (Dragoun) – 2.
Březina (Flek), 10. Březina (Flek), 25. Důras (Diviš), 37. Flek (Březina, Anděl), 51. Gríger
(Melenovský). Rozhodčí: Trombík – Ganger, Konvička. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0. V
oslabení: 1:0. Střely na branku: 47:31. Diváků: 1353.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Sova, Špaček, Husák, Protivný, Vokurka, Drtina – Cetkovský, Dragoun, Venkrbec – Volek,
Moskal, Novák – Čuřík, Meidl, Šlahař – Illéš, Zadražil,
Luňák.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

SESTAVA
JIHLAVY:

Honzík – Štebih, Grebenyuk, Kaláb, Šimek, Parýzek, Zadražil,
Dundáček – Gríger, Melenovský, Diviš – Důras, Skořepa, Jergl
– Flek, Březina, Anděl – Malec.
Trenér: Petr Vlk.

„První polovinu jsme tahali
za kratší provaz, ale s přibývajícím časem
jsme hru Jihlavy vyrovnali.“
trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
strana 34
PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 33. KOLE


Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

19
21
18
15
14
12
15
11
12
13
13
9
8
8

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

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

6
9
9
9
13
11
14
12
12
16
17
20
19
21

131:92
109:78
115:85
109:76
103:94
104:114
97:96
82:89
81:100
113:119
99:106
82:96
86:122
80:124

Bodů

69
68
65
59
52
52
51
48
47
44
44
33
33
28

KAM PŘÍŠTĚ NA HOKEJ...
Předehrávky 34. kola, pondělí 14. prosince 2015, 17.30 hodin: Most - Kadaň, Jihlava - Slavia Praha (středa 16.12., 17.30), Havířov - Prostějov (pátek 18.12., 18.00).
Předehrávka 35. kola, sobota 19. prosince 2015, 17.00 hodin: Benátky nad Jizerou
- Ústí nad Labem.
Předehrávka 36. kola, úterý 15. prosince 2015, 18.00 hodin: Ústí nad Labem Prostějov.

DALŠÍ VÝSLEDKY
31. , 32. A 33. KOLA
WSM LIGY
31. kolo: Benátky n/J – Most 2:4 (0:2, 0:1,
2:1). Branky: 45. Čermák (Plodek, Pletka),
50. Jonák (Dlouhý, Pabiška) – 2. Slavíček
(Nedrda, Hora), 16. Hanzl (Hora), 31. Hanzl
(Rod), 41. Doležal (Kubinčák, Tauš). Diváci: 236 * Ústí n/L – České Budějovice 1:4
(1:2, 0:1, 0:1). Branky: 18. Pohl (TS) – 10.
Heřman (Nouza, Zíb), 17. Babka (Kuchejda, Žálčík), 31. Pajič (Květoň, Chovan), 60.
Heřman (Pajič, Zíb). Diváci: 1257 * Šumperk
– Litoměřice 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Branky: 11.
Berger (Valášek), 22. Beránek (Ondráček),
59. Doležal (Ondráček, Beránek). Diváci:
820 * Přerov – Havířov 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).
Branky: 2. Goiš (Stoklasa, Kovařík), 36. Goiš
(Grof), 57. Sýkora (Goiš), 59. Procházka
(Pšurný) – 28. Okál (Kanko, Korím). Diváci:
1948 * Kladno – Jihlava 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).
Branky: 14. Rudovský (Stach), 26. Kindl (Bílek), 34. Rudovský (Nash, Stach), 53. Machač
(Rudovský), 56. Ptáček (Bílek, Stach) – 10.
Důras, 27. Důras. Diváci: 2723 * Slavia Praha
– Kadaň 2:3pp (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1). Branky:
27. Vas (Krstev, Robinson), 54. D. Hruška
(Jiránek, Mikulík) – 14. Sloboda (Charousek),
50. Chrpa (Kverka, Mrázek), 64. Szathmáry
(Trefný). Diváci: 961.
32. kolo: České Budějovice – Kadaň 4:2
(3:0, 0:1, 1:1). Branky: 1. Pajič (Kolmann,
Chovan), 4. Prokeš (Kříž), 13. Pajič (Žovinec),
41. Straka (Zíb) – 39. Vaněk (Šťovíček, Müller), 60. Šťovíček (TS). Diváci: 4522 * Třebíč –
Slavia Praha 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). Branky: 49.
Pekr (Dolníček, Erat) – 7. Knot (Hruška D.),
52. Vas (Robinson, Žiga). Diváci: 1670 * Jihlava – Benátky n/J 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). Branky:
8. Melenovský, 42. Skořepa (Důras, Kaláb), 51.
Březina (Kaláb, Malec) – 1. Plodek (Čermák,
Trška). Diváci: 1159 * Havířov – Kladno 5:6
(2:0, 2:2, 1:4). Branky: 7. Štumpf (Pechanec,
Krisl), 19. Klimša (Horák), 30. Štumpf (Tomi,
Pechanec), 40. Gřeš (Štumpf), 52. Tomi
(Hudeček, Krisl) – 25. Skuhravý, 32. Stach
(Bílek), 41. Skuhravý (Rudovský, Machač), 48.
Bílek (Dvořáček, Růžička), 53. Stach (Nash),
55. Bílek (Dvořáček, Stach). Diváci: 1755 *
Litoměřice – Přerov 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).
Branky: 8. Beránek (Ondráček, Rousek), 50.
Vantuch (Racek, Kopta), 51. Kopta (Čáp,
Vantuch) – 47. Goiš (Kovařík, Ferenc). Diváci: 820 * Ústí n/L – Šumperk 3:4 (1:0, 2:4,
0:0). Branky: 19. Roubík (Brož, Holomek),
21. Brož (Melka, Rys), 40. Roubík (Kloz, Holomek) – 21. Plášek (Havlík), 28. Drtil (Fořt),
38. Půhoný (Kaut), 39. Vrdlovec (Havlík, Milfait). Diváci: 583.
33. kolo: Slavia Praha – Most 4:1 (2:0,
1:1, 1:0). Branky: 15. Mikulík (D. Hruška,
Čermák), 15. Šafránek (Micka, Bahenský),
23. Knot (Mikulík, Čermák), 60. Vas (Robinson, Knot) – 32. Slavíček (Alinč). Diváci:
1255 * Kladno – Litoměřice 4:7 (2:4, 2:2,
0:1). Branky: 14. Pitule (Repe, Horna),
19. V. Bílek (Stach, Růžička), 30. V. Bílek
(Stach, Rudovský), 32. V. Bílek (Skuhravý)
– 4. Švagorvský (Doležal), 7. Doležal, 16.
Kalla (Šulc), 17. Doležal (Kalla), 21. Ondráček
(Rousek, Vantuch), 28. Doležal (Kalla, Šulc),
59. Kopta (Vantuch, Jank). Diváci: 2264 *
Benátky n/J – Havířov 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).
Branky: 38. Vlach (Stránský) – 24. Kanko
(Okál, Maliník), 26. Okál (TS). Diváci: 240 *
Šumperk – České Budějovice 2:5 (1:3, 0:0,
1:2). Branky: 14. Fořt (Milfait, Vrdlovec), 54.
Haas (Gewiese) – 4. Chovan (Suchánek), 11.
Kuchejda (Straka, Nouza), 18. Babka (Žálčík,
Švihálek), 55. Babka (Žálčík), 60. Nouza (Babka). Diváci: 1116 * Přerov – Ústí n/L 4:2
(1:0, 3:2, 0:0). Branky: 14. Mrázek (Popelka,
Ferenc), 21. Grof (Chmelíř, Procházka), 28.
Šťastný (Mrázek), 40. Procházka (Pšurný)
– 25. Kloz (Tenkrát), 26. Merta (Holomek,
Andres). Diváci: 2109 * Kadaň – Třebíč 4:1
(1:0, 0:0, 3:1). Branky: 16. Vrána (Trefný,
Hejcman), 48. Vrána (Vaněk, Drobný), 54.
Kverka (TS), 56. Kadlec (Hlava, Hejcman) –
50. Wasserbauer (Bilčík). Diváci: 840.

ŠACHOVÉ
PARTIE
KRAJSKÝ PØEBOR – 5. KOLO:
ŠK Jeseník – ŠK ROŠÁDA Prostějov 3:5 (Hastík – Závůrka 0:1, Kozák
– Dvořák 0:1, Rychlík – Tichý 0:1,
Gondek – Pavel 1:0, Matlocha –
Vaculka 0,5:0,5, Střecha – Zvoníček
0,5:0,5, Halama – Gorba 0,5:0,5,
Vraspír – Snášel 0,5:0,5), AŠK DA
Olomouc „A“ – TJ Sokol Šumperk
7:1, ŠK Šternberk – TJ Sokol Skalička 5,5:2,5, TJ Zlaté Hory – TJ Sokol
Přemyslovice 4,5:3,5 (Banasik – Matoušek 1:0, Siekaniec – Zapletal 1:0,
Tustanowski – Kašparovský 1:0, Kraus – Hájek 0,5:0,5, Müller – Štaffa
0:1, Bartkowicz – Trávníček 0,5:0,5,
Hudský – Prucek 0,5:0,5, Burgetha –
Ošťádal 0:1), TJ Sokol Velké Losiny
„B“ – AŠK DA Olomouc „B“ 7,5:0,5,
TJ ŠK DUE POP Uničov – Sigmia
Olomouc 4,5:3,5.

Tabulka:
1. AŠK Olomouc „A“
4
2. TJ Velké Losiny „B“ 4
3. TJ Sokol Přemyslovice 4
4. TJ DUE POP Uničov 3
5. ŠK Šternberk
3
6. TJ Zlaté Hory
2
7. ŠK ROŠÁDA Prostějov 2
8. TJ Sokol Šumperk
2
9. ŠK Jeseník
2
10. TJ Sokol Skalička
0
11. AŠK DA Olomouc „B“ 0
12. Sigmia Olomouc
0

0 1 12 27.0 20
0 1 12 26.5 21
0 1 12 26.5 17
1 1 10 23.5 14
0 2 9 21.5 14
2 1 8 22.5 19
1 2 7 19.0 11
1 2 7 17.5 9
0 3 6 18.0 11
2 3 2 15.5 11
1 4 1 11.0 5
0 5 0 11.5 5

OKRESNÍ PØEBOR
– 5. KOLO:
SK Prostějov „E“ – SK ROŠÁDA Prostějov 4:1 (Milan Londin – Navrátil 1:0,
Trimmel – Vysloužil 1:0, Skládal – Krejsa 1:0, Grbin – Navrátil 1:0, Táborský
– Jodl 0:1), SK Prostějov „D“ – SK
Prostějov „C“ 1,5:4,5 (Král – Š. Londin
0:1, Tesař – Hradský 0,5:0,5, Strejček
– Piskovský 0:1, Martin Londin – J. Urban 0:1, Vystavěl – T. Urban 0:1).

Tabulka:
1.
2.
3.
4.

SK Prostějov „C“
5
SK Prostějov „E“
3
SK Prostějov „D“
1
ROŠÁDA Prostějov „C“ 1

0 0 15 20.5 17
0 2 9 12.5 10
0 4 3 9.0 6
0 4 3 8.0 4

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

ZIMA JE TU
HLEDEJ NÁS I NA WEBU

WWW.VECERNIKPV.CZ
WWW.VECERNIKPV.CZ

BERDYCH UKONČÍ

angažmá v exhibiční lize
DILLI, PROSTĚJOV V mírném
předstihu ukončil své angažmá v exhibiční lize International Premier Tennis
League Tomáš Berdych. Prostějovský
tenista startoval za tým UAE Royals,
před sérií posledních dvou turnajů v
Dubaji a Singapuru však oznámil, že
se s letošním ročníkem soutěže loučí. V
šesti utkáních UAE Royals absolvoval
dvouhru i čtyřhru a měl v nich shodnou bilanci, která v součtu znamenala
poměr dvou výher a čtyř porážek.

23

Před svým odchodem český tenista
prohrál s Rafaelem Nadalem, porazil Nicka Kyrgiose a nestačil na
Pierre-Hugues Herberta. Současně
odehrál také tři čtyřhry s bilancí 1:2
na zápasy.
V soutěži startuje rovněž Karolína
Plíšková v sestavě Singapore Slammers. Na kurtu se představila v utkání s Anou Ivanovičovou. Se Srbkou
prohrála po vyrovnaném průběhu
5:6 v tie-breaku.
(lv)

FOTO & VIDEO
GALERIE

FUTSAL
PROSTĚJOVSKA

klikni na

www.vecernikpv.cz

KOSTELEC NA HANÉ, NĚMČICE NAD HANOU Trápení
Griffins! Další dějství regionálních futsalových soutěží přineslo
několik překvapivých výsledků. Největším je nulový zisk SK
Griffins v nejvyšší soutěži. Další
perličkou je střelecká potence
Michala Spáčila. Kanonýr Relaxu, nasázel o víkendu ve čtyřech
zápasech neuvěřitelných třináct

branek! Nošením dříví do lesa by
pak bylo komentování sólojízdy
Botafogy ve 2.A třídě. V soutěži
veteránů, pak ztratila překvapivě
Modelárna remízou s kobeřickým
nováčkem.
Sledujte webové stránky vecernikpv.cz, v průběhu týdne zveřejníme kompletní výsledkový sumář, doplněný o pořadí kanonýrů
v jednotlivých soutěžích. (zv, koc)

1. TØÍDA
3. turnaj, sobota 12. 12. 2015, hala Kostelec n. H.:
FC Relax A - Mechechelen 4:2 (1:2), P. Kiška, Matoušek, M. Spáčil, M. Machálek - F. Pospíšil, Ošlejšek. Sexmeralda A - SK Griffins 98 3:1 (2:0), Tyl, A.
Pospíšil, Přikryl - Hatle. AC Zavadilka 2000 A - Mechechelen 1:6 (1:3), Zapletal
- Pekař 2, F. Pospíšil, Zabloudil, Bílek, Mazouch. FC Relax A - Sexmeralda A 4:2
(3:1), M. Spáčil 3, Kucharčuk - Sečkář, Přikryl. SK Griffins 98 - Mechechelen 4:5
(1:3), Trajer 2, Machynek, Ordelt - Ošlejšek 2, F. Pospíšil, Mazouch, Zabloudil. AC
Zavadilka 2000 A - Sexmeralda A 2:1 (1:1), Zapletal, Petržela - Jareš.

Prùbìžná tabulka 1. tøídy:
1. Relax Pv
6 5
1
0
23:8
16
2. Mechechelen
5 4
0
1
23:14
12
3. Anděl Pv
6 2
2
2
19:20
8
4. Griffins 98 Pv
5 2
1
2
21:19
7
5. Sexmeralda
5 2
1
2
13:11
7
6. Zavadilka
5 2
0
3
7:13
6
7. Nezamyslice
6 2
0
4
12:21
6
8. Konice
5 1
1
3
14:15
4
9. Ariston Pv
5 1
0
4
7:18
3
Příští program: 4. turnaj, sobota 19. 12. 2015, 8.00-12.00 hodin, hala Nezamyslice n. H.:
FC Relax - SK Griffins 98 (8:00), AC Zavadilka 2000 - FC Anděl (8:40), ŽE-STAV
Nezamyslice - SK Griffins 98 (9:20), AC Zavadilka 2000 - FC Relax (10:00), FC Anděl
- ŽE-STAV Nezamyslice (10:40), SK Griffins 98 - AC Zavadilka 2000 (11:20).
Příští program: 5. turnaj, neděle 20. 12. 2015, 8.00-12.00 hodin, hala
Nezamyslice n. H.:
Vyprahlo Konice - Sexmeralda (8:00), SK Ariston 92 - Mechechelen (8:40),
Mechechelen - Sexmeralda (9:20), SK Ariston 92 - Vyprahlo Konice (10:00),
Sexmeralda - SK Ariston 92 (10:40), Vyprahlo Konice - Mechechelen (11:20).

2.A TØÍDA
3. turnaj, neděle 13. 12. 2015, hala Němčice n./H.:
P. Kocoviny - Galacticos 2:1 (0:1), Vrba, Prokop - Hyžďal. Sexmeralda „B“
- Atletico Smržice 1:2 (1:1), Kolík - Klus 2. Atletico Smržice - P. Kocoviny
2:0 (2:0), Martínek, Ježek. Galacticos - Sexmeralda „B“ 4:0 (2:0), Závodný
2, Dostál, R. Švéda. Atletico Smržice - Galacticos 0:0, Botafoga - Fakin
FC 11:0 (2:0), Petržela 4, Vybíhal 2, Kratochvíl 2, Rus 2, Petrásek. Brodek u
Pv - Medvědi 5:4 (3:0), Zapletal 3, Matoušek, Hochman - Čumperle 3, Koutný.
Medvědi - Botafoga 3:7 (1:5), Koutný 2, Čumperle - Petrásek 2, Petržela 2,
Rus, Takáč, Jamrich. Fakin FC - Brodek u Pv 5:11 (2:7), Jansa 4, Zeman Piňos 4, Zapletal 4, Slouka, Fürst, Matoušek. Medvědi - Fakin FC 3:4 (0:4),
Kučera 2, Čumperle - Jansa, Klváček, Petrů, Zeman.

Prùbìžná tabulka 2.A tøídy:
1. Botafoga
7 7
0
0
55:15
21
2. Brodek u Pv
7 5
0
2
31:28
15
3. Smržice
7 4
1
2
17:16
13
4. P. Kocoviny
7 3
1
3
19:18
10
5. Sexmeralda B
7 3
1
3
20:20
10
6. Fakin
7 2
0
5
17:36
6
7. Galacticos
7 1
1
5
11:23
4
8. Medvědi
7 1
0
6
24:38
3
Příští program: 4. turnaj, sobota 19. 12. 2015, 12.00-18.00 hodin, hala
Nezamyslice n. H.:
Medvědi - Galacticos (12:00), Fakin FC - Brodek u Pv (12:40), Brodek u Pv Botafoga (13:20), Fakin FC - Galacticos (14:00), Medvědi - Brodek u Pv (14:40),
Atletico Smržice - Sexmeralda „B“ (15:20), Botafoga - Pobřeží Kocoviny (16:00),
Sexmeralda „B“ - Botafoga (16:40), Atletico Smržice - Pobřeží Kocoviny (17:20).

2.B TØÍDA
Soutěž měla volný víkend, pokračuje až příští neděli.
Příští program: 3. turnaj, neděle 20. 12. 2015, 12.00-18.00 hodin, hala
Nezamyslice n. H.:
FC Relax „B“ - FC Vrahovice (12:00), Torpedo - AC Zavadilka 2000 „B“ (12:40),
FC Orange - FC Memphis (13:20), FC Vrahovice - Torpedo (14:00), AC Zavadilka 2000 „B“ - FC Relax „B“ (14:40), FC Memphis - BVD (15:20), FC Orange
- Bedihošť (16:00), FC Relax „B“ - Torpedo (16:40), BVD - Bedihošť (17:20).

LIGA VETERÁNÙ

LIGA VETERÁNÙ
Příští program: 4. turnaj, neděle 20. 12. 2015, 12.00-18.00 hodin, hala
Němčice n./H.:
FC Relax Prostějov - Pokop Domamyslice (12:00), Moravská Modelárna - FC
Litrpůl (12:40), Bexim Paletten - Kobra Kobeřice (13:20), Pokop Domamyslice
- Moravská Modelárna (14:00), FC Litrpůl - FC Relax Prostějov (14:40), Kobra
Kobeřice - AC Zavadilka 2000 (15:20), Bexim Paletten - AC Štika Prostějov
(16:00), FC Relax Prostějov - Moravská Modelárna (16:40), AC Zavadilka
2000 - AC Štika Prostějov (17:20).

3. turnaj, neděle 13. 12. 2015, hala Němčice n./H.:
FC Relax Prostějov - Kobra Kobeřice 5:4, M. Spáčil 4, Černý - Zbořil 2, Rochla,
Dokoupil. Moravská Modelárna - AC Štika Prostějov 6:0, Olšanský 3, Antl 2,
Kaprál. AC Štika Prostějov - FC Relax Prostějov 0:11, M. Spáčil 5, Růžička 4,
Keluc, Černý. Kobra Kobeřice - Moravská Modelárna 1:1, Dokoupil - Návrat.
AC Štika Prostějov - Kobra Kobeřice 1:3, Pospíšil - Valný, Rochla, T. Bureš.

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

5
4
4
5
5
5
5
5

5
4
3
2
2
1
1
0

0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
2
3
4
4
5

20:7
29:7
15:6
13:13
17:16
12:19
4:19
3:26

15
12
10
7
6
3
3
0
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kultura v Prostějově a okolí...

PARTY JAK MÁ BÝT!
BYLI JSME
U TOHO

VIDEO&FOTO

ROCKEŘI Z VALAŠSKA
ROZPÁLILI HANÁKY
PROSTĚJOV Páteční vystoupení valašské rockové legendy
v prostějovském Apollu zanechalo v návštěvnících hluboký
dojem. Perfektní muzikantský fortel, skvělá pódiová show,
ale hlavně vřelý kontakt s publikem - to byla pravá nefalšovaná skupina Mňága a Žďorp! „Hrálo se nám dobře. Lidi
byli veselí, takže super,“ vysypal ze sebe Petr Fiala, frontman
kapely. „Paráda, vynikající atmoška,“ smála se zase fanynka
Lenka. Stejný pocit měl po své návštěvě i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
Ž
VYSLOUŽIL
Popularita party valašských hudebníků
se za dlouhé roky jejich vystupování
vyšplhala na české scéně hodně vysoko. Koncertní show skupiny Mňága
a Žďorp vyprodává sály i kluby po celé
republice a ani prostějovské Apollo nebylo výjimkou. „Jedna z nejlepších akcí
letošního podzimu. Takových co nejvíc,“
usmíval se při sklízení aparatury Miroslav
Hasa, provozovatel klubu Apollo 13.
Muzikanti zralého věku dokázali svý-

mi chytlavými songy rozproudit krev
v žilách prakticky všem přítomným
a bylo zcela jedno, jestli se jedná o náctileté teenagery nebo životem otřískané
ceníky. „Samozřejmě že z toho máme
dobrý pocit. Je jedno kolik je lidem let,
hlavní je, že se dobře baví. Dávají nám tu
potřebnou energii, kterou jim pak vracíme zpátky,“ vyjádřil se exkluzivně pro
Večerník k širokému věkovému spektru
svých fanoušků Petr Fiala.
Do Apolla zavítali o páteční noci i produkcí „Mňágy“ absolutně nepolíbení posluchači. Při zběžném pohledu do davu,
kde byly k vidění skupinky spontánně
tančících lidí, jste na otrávený, či dokonce nudící se obličej nenarazili. „Báječný!
Jsme tu s kamarádkou a ta je v tomhle
klubu úplně poprvé. Já jsem zase úplně

prvně na téhle skupině a strašně si to
užíváme, opravdu nemám co dodat,“ vyjevila své pocity rozesmátá Alena Kutná.
O tom, že byl koncert „Mňágy“ přijat
opravdu s nadšením, svědčí i několik
přídavků, které si natěšený dav vynutil
neodbytným vyvoláváním muzikantů
zpět na scénu. „Je to normálka. Někdy
přidáváme i víc. Rozdíl mezi vystupováním na Moravě a například v Praze
nevidím. Všude je stejnej bordel,“ culil
se Petr Fiala a pokračoval: „V Prostějově
hrajeme jednou za dva tři roky. Je to pro
nás ideální klub. Sejdou se dvě tři stovky
lidí a koncert je kontaktní. Hrozně se
nám tu líbí, určitě přijedeme znovu!“
Velkou spokojenost s atmosférou
i s vystoupením kapely pak potvrdil
i šéf Apolla. „Kouzlo ´Mňágy´ je v písničkách. Hrají vždycky naplno, navíc
pořád skvěle. Stále přicházejí s novými
věcmi. Domluvili jsme se narychlo, protože jim něco vypadlo. Byli tu i loni, ale
myslím, že tento koncert byl ještě lepší
než minule,“ vysekl kapele poklonu Miroslav Hasa.
Pódium Apolla si neodpočine ani
v následujících dnech. Hned na pátek 18. prosince je naplánováno vystoupení další hudební legendy. Do
Prostějova zavítá Blue Effect!

GALERIE

Pavla Vašková

Úžasná atmosféra sálající z jazzové
a swingové muziky třicátých let divadlo zcela ovládla. Melody Makers
jsou vždy zárukou kvality a pozitivní divácké odezvy, ovšem tentokrát
přijeli skutečně v nebývalé formě.
Nejen, že podali skvělé energické
muzikantské výkony, ale byli i velmi okouzlující a vtipní. Speaker,
tanečník a zpěvák Ondřej Havelka
si tentokrát jako hosta přizval i svého syna Vojtěcha, jenž pokračuje
v jeho šlépějích, co se týká hudební i herecké kariéry. Nedávno jsme

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers si jako hosta pozvali Vojtěcha
Havelku.
Foto: Pavla Vašková
jej mohli v Prostějově také vidět
v hudební komedii Zločin v Posázavském Pacifiku.
Jak se sluší na koncert určený k výročí, v jeho průběhu zazněly nově
nastudované skladby, ale i oblíbené
hity. K těm patřily zejména Mě to
tady nebaví, která příznačně zazněla
hned na úvod, Děkuji, bylo to krásné, Vendelíne, co děláš nebo Půlnoční blues. Členové orchestru se
od samého počátku zaměřují na au-

tentickou rekonstrukci dobových
skladeb, k čemuž přispívají nejen
svými účesy, kostýmy či uhlazeným
vystupováním, ale i používáním
dobových interpretačních technik
a hudebních nástrojů. Zajímavé je,
že jeden z těchto nástrojů je pravděpodobně spjatý přímo s naším
městem.
„Slyšel jsem historku, která bude
nakonec zřejmě pravdivá, o původu
trubky kapelníka Juraje Bartoše. Tu

pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
PROSTĚJOV Páteční program
Prostějovské zimy nabídl všem
přítomným návštěvníkům největší hity skupiny Abba. Zazpívat je přijely hvězdy muzikálu Mamma Mia!, jehož česká
verze se právě s úspěchem hraje
v pražském Kongresovém centru.
Do Prostějova dorazila například
Míša Nosková či místní rodák Mi-

titulní písně Mamma Mia zazněly například i hity Honey Honey, Dancing
Qeen, Super Trouper nebo Money,
Money, Money.
Náměstí se poměrně solidně zaplnilo, když mluvit o davech se v tomto
případě nedalo, a někteří si chvílemi
i zabroukali. Ovšem pěvecké výkony
na pódiu se určitě za hvězdné považovat nedaly, nemluvě o tom, že
textům nebylo příliš rozumět, což
bylo ale zřejmě v tomto případě spíše dobře.
Mezi čtyřmi účinkujícími pěvecky vynikala zejména Míša Nosková, přesto
ale české verze hitů tak nějak ztratily
ten správný „šmrnc“ a „drajv“, kterým
se můžou pyšnit originály. Dá říct, že

PROSTĚJOV Stále doufal, že navzdory krutě náročnému losu
naváže alespoň částečně na loňské senzační tažení Champions
League se třemi nesmírně cennými skalpy favoritů i postupem do
play off. Teď už hlavní trenér volejbalových Agelek Miroslav Čada
ví, že znovu projít do vyřazovacích bojů určitě nevyjde a porazit ve
zbývajících dvou střetnutích jednoho z gigantů Eczacibasi Istanbul
či Chemik Police bude s ohledem na dosavadní průběh skupiny
C ohromně těžké. Po prohře 1:3 s Casalmaggiore dokázal zkušený
kouč otevřeně mluvit pro Večerník o tom, proč to letos Prostějovu
na mezinárodní scéně nevychází...

Fotoreportáž

Foto: Zdeněk Vysloužil

jakk see mrttvilyy dušše....
2x foto: Zdeněk Vysloužil
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5. (NE)FAKTOR X
Hudebníci jekli na sto procent.

Koncert si užívali fanoušci všech generací.

trubku prý přivezl z Ameriky jeden
nejmenovaný prostějovský podnikatel, který ji panu Bartošovi věnoval.
Nástroj má zřejmě pohnutou historii. Dostal ji někdy na konci války americký mladík, jenž následně
bohužel padl ve Vietnamu. Ten nástroj má naprosto specifický zvuk,“
podělil se s Večerníkem o perličku
návštěvník Jiří. „Koncert Melody
Makers jsme s manželkou navštívili
před několika lety. Samozřejmě se
nám velmi líbil. Ovšem po tomto zážitku musím říct, že se stále zlepšují,“
svěřil se při odchodu.
A že dvouhodinový koncert plný jazzových swingových melodií známých
z hollywoodských muzikálů či od
nejslavnějších světových big-bandů
diváky nadchl, což bylo patrné při
neutuchajícím závěrečném potlesku. I přes to, že frontmana Ondřeje
Havelku nakonec přepadla hlasová
indispozice, přidali ještě energický
kousek „Beat Me, Daddy, Eight To
The Bar“ neboli „Mlať mě, táto, osmkrát do taktu“.

PROTĚJOV Akce s názvem Čarovná noc proběhne tuto sobotu
19. prosince v prostějovském klubu
Apollo 13 a v hlavních rolích budou
muži za bicími. Zdeněk ZeD Danyi
zde předvede své umění v rámci
pokračování projektu bubenických
workshopů. Jako hosta si tentokrát
pozval „bicmena“ Jiřího Lýska.
V průběhu večera vystoupí také několik výborných kapel, které spojuje
buď přímo jméno Zdeňka Danyiho,
nebo další skvělí bubeníci.
Zdeněk Danyi je známý a oblíbený „nájemný“ prostějovský hráč. V současné
době ho můžete vidět a slyšet například
v kapelách Tenebra, Arest, Spectrum II,
A.T.D Prostějovský výběr a Joy Band.
A právě ve dvou z těchto hudebních formací se ukáže i v sobotu.
Prostějovský výběr snad ani není třeba
představovat, snad jen ve zkratce lze
říct, že, jak již napovídá název, jedná
se o revival skupiny Pražský výběr a je
plný perfektních muzikantů. Hudební

styl, který produkuje Joy Band, by se dal
označit jako „progresivní retro“. Podle
slov jeho členů se jedná o „minimalistický gigantismus s lineárně verzatilní
tendencí, který, jakkoli je slepou uličkou
hudební evoluce, posluchačům otvírá
ústa, rozšiřuje zornice a v krvi prudce
zvyšuje hladinu serotoninu“.
S kapelou Notion Deep zase Zdeňka
Danyiho pojí rodinné pouto, protože
v této kapele hrající progresivní melodický metal pro změnu bubnuje
jeho syn Petr. Notion Deep vydali 11. 11. svoje první album ZERO
a také videoklip k písni Devil’s dance,
který má plno pozitivních ohlasů. I na
jejich vystoupení se můžete těšit v rámci
Čarovné noci. Celý program pak završí
metalová partička Other Side, ve které
funguje opět výborný bubeník Pavel
Černý.
Již po vyjmenování všech účinkujících je téměř jasné, že v Apollu
nemůže chybět žádný milovník metalu.
(pav)

Diváci byli nejvíce zvědaví na rodáka Michaela Foreta
chael Foret. Večerník nemohl před
radnicí chybět...
Muzikál Mamma Mia! je hitem století. Jeho londýnská premiéra proběhla
v roce 1999 a na Brodway se poprvé
představil v roce 2001. Tuto divadelní show vidělo v mnoha jazycích
od té doby již několik milionů lidí.
Následovala filmová verze, ve které si
titulní roli zahráli Meryl Streep a Pierce Brosnan. Čeština je již patnáctým
jazykem, ve kterém se tento divadelní
kus od loňského roku zpívá. Písně
švédské Abby jsou na něm jistě to
nejlepší. A právě tyto hity v češtině,
v překladu Adama Nováka, přijeli
představit na prostějovské náměstí
čtyři protagonisté muzikálu. Kromě

„Soupeř byl prostě lepší a vyspělejší, to musíme

Marek SONNEVEND

Frontman Petr Fiala potvrdil, že mu kontakt s publikem problém nedělá.

program neurazil, ale ani nenadchl.
Mezi lidmi byl cítit zájem, který
vždycky vzrostl, když přišlo nějaké
pěvecky vydařenější místo, ale vzápětí
opět opadl, když se nepovedlo zazpívat čistě dvojhlasy nebo „vylezlo“
z textu některé opravdu nepodařené
místo.
Možná by bylo publikum nadšenější,
kdyby písničky zůstaly v angličtině,
která k nim prostě patří nejvíc. „Bylo
to divné. Neseděly mi ty texty a chvílemi se mi zdálo, že dokonce zpívají
falešně. Navíc si nejsem jistý, ale mám
pocit, že některé ty písně byly položeny níž, než je originální tónina,
a ztratily tím svou sílu,“ nešetřil kritikou posluchač Pavel.

Hvězdy muzikálu v čele s Prostějovanem Michaelem Foretem zazpívaly na
náměstí.
Foto: Pavla Vašková
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na
rovinu
přiznat,“
konstatoval
Miroslav
Čada
důvodů...
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Prostějovské náměstí rozezněly písně z muzikálu MAMMA MIA!
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

$*(/.<

klikni na

Melody Makers dýchli kouzlo třicátých let... V Apollu se bude
čarovat na bicí

PROSTĚJOV Vyprodané Městské
divadlo přivítalo uplynulý čtvrtek
slavný orchestr Melody Makers
Ondřeje Havelky. Ten přivezl
zbrusu nový program postavený
u příležitosti dvacátého výročí
založení souboru s příznačným
názvem „Nás to tady furt baví“
a připravil pro všechny zúčastněné
neopakovatelný zážitek. Večerník
byl u toho!

netové stránky www.vecernikpv.cz
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potenciál“

trojicí Pomi Casalmaggiore, Eczacibasi
Istanbul, Chemik Police. Tyhle vynikající mančafty udrží konzistentní hru
vysoké kvality v podstatě celé střetnutí,
zatímco my pouze jeho část. A na své
výkyvy samozřejmě doplácíme.“
ƔƔ V minulém ročníku Ligy mistryň jste třikrát vyhrály a získaly
dohromady sedm bodů, teď máte po
čtyřech zápasech nulu. V čem vidíte
hlavní důvody?
„Je pravda, že naše letošní skupina je ještě náročnější než loňská, neboť tentokrát
máme za soupeře tři naprosto špičkové
týmy v opravdu vrcholné formě. Ani
před rokem jsme to však neměly vůbec
jednoduché, jenže tam se nám po dvou
úvodních porážkách 0:3 začalo dařit
situaci otáčet svým vlastním herním
zlepšováním. Byť to tenkrát bylo hodně
těsné a dva ze tří úspěšných duelů jsme
vybojovaly i se štěstím 3:2. Hlavně jsme
ale dokázaly od jistého momentu opakovaně odvádět sto procent svých možností jak individuálně, tak týmově, maximálně bojovat, tvrdě makat a být chytré
i šikovné v klíčových koncovkách setů.
A tohle nám v probíhající sezóně zatím
stoprocentně nevychází. Například
máme v družstvu dvě mladé Kubánky
s velkým potenciálem, kterým však ještě
chybí zkušenosti k tomu, jak hrát tyhle
velké top zápasy. A stejně špičkově jako
loni nehrajeme ani my ostatní, co jsme
zde byly už loni. Celková výkonnost
dosud není na takové úrovni jako v minulém ročníku, tím víc musíme pracovat
na dalším zlepšování.“

ƔƔ Co vám ve středečním utkání
běželo hlavou v polovině druhého
dějství za stavu 15:25 a 5:12? Nebál
jste se debaklu?
„Na takové myšlenky není během
utkání vůbec čas. Hlavně jsem se snažil vyburcovat hráčky, zmobilizovat
celý tým, reagovat na nepříznivý vývoj
a něco účinného vymyslet, udělat. Na
filozofování co a jak dál je vždycky prostor až po skončení celého zápasu. My
jsme se v dané situaci snažili především
zlepšit slabší servis, abychom soupeře
dostali pod větší tlak na přihrávce a následně mohli sami lépe bránit. To se nakonec povedlo a útok hostí pro nás přestal být tak zdrcující. My jsme tedy svou
hru zkvalitnili, Casalmaggiore naopak
polevilo, jak už to za příliš jednoznačného průběhu bývá. Přesto jeho hráčky
v součtu udělaly neporovnatelně méně
chyb než my, když jsme výborné míče
střídali se zbytečnými nepřesnostmi až
hrubkami. Vyšší kvalita a lepší technika
soupeře se přitom nejvíc projevovaly ve
způsobu, jakým obě družstva řešila těž-

ké herní situace. V tomhle byl markantní rozdíl, právě při přechodu z obrany
do útoku jsme výrazně zaostávali.“
ƔƔ Mrzí vás poslední sada, kdy protivník znovu jasně dominoval?
„Ukázalo se, že jeden získaný set byl
tentokrát asi naším maximem. Týmy
jsou momentálně po výkonnostní
stránce někde jinde, což si musíme přiznat.“
ƔƔ Považujete letošní základní skupinu v Champions League za ještě
nabitější oproti loňsku?
„Určitě ano. Zatímco v minulém ročníku nebyla Rabita Baku v optimální
pohodě a s Kazaní i Chemikem se
dalo svým způsobem hrát, tentokrát
jsou všichni tři naši soupeři absolutně
top. Kdokoliv z trojice Eczacibasi, Police, Casalmaggiore je spolufavoritem
celé Ligy mistryň a velkým adeptem
na postup do závěrečného Final Four,
o čemž snad nikdo nemůže pochybovat. Potvrdilo se tím, co jsme říkali
hned po červnovém losu soutěže: že
to letos budeme mít opravdu strašně
těžké. Problém rozhodně nespočívá v
tom, že bychom pro úspěch málo dě-

“

Úplně jednoznačné porážky
mančaft drtí a vnitřně nahlodávají,
proto je jakýkoliv získaný set aspoň dílčím pozitivem...

lali a nesnažili se na maximum. Protivníci jsou jednoduše lepší, volejbalově
vyspělejší.“
ƔƔ Vnímáte alespoň jednu získanou
sadu coby malou náplast?
„Pochopitelně je lepší prohrát 1:3, než
znovu 0:3, tudíž určitá náplast to je.
Úplně jednoznačné porážky mančaft
drtí a vnitřně nahlodávají, proto
je jakýkoliv získaný set aspoň
dílčím pozitivem. Byť jen
malým...“ (lehký úsměv)
ƔƔ S čím tedy půjdete
ve druhé půlce ledna
po delší pauze do
závěrečných dvou
bitev elitního poháru Evropy?
„Zase zkusit všechno, co půjde, abychom vyhráli nějaké další sety a pokud se ideálně zadaří,
tak třeba i celý zápas.
Jakkoliv to v Istanbulu
i doma s Chemikem bude
opět nesmírně složité. Určitě
předem nic nevzdáme a budeme se rvát ze všech sil, ale realita
je taková, že jsme ve značné míře
odkázáni na to, co nám dovolí silnější soupeř...“

Tuto sobotu na třaskavé DERBY V OLOMOUCI!

PROSTĚJOV Evropská Champions League sice pro volejbalistky
VK AGEL v tomto kalendářním
roce už skončila, ale přesto je ještě
před vánočními svátky čeká jeden
velice těžký duel. Bude jím hanácké
derby na hřišti UP Olomouc, kam
prostějovský tým zavítá již v sobotu
19. prosince od 17:00 hodin. Půjde
o střetnutí třináctého kola UNIQA
extraligy žen.
Agelky byly před sezónou opět považovány za jasného favorita na zisk
dalšího mistrovského titulu a vysokoškolačky je po letním posílení kádru
měly nejvíc ze všech prohánět. Tyto

role oba celky v podstatě plní, pokud
odhlédneme od shodného klopýtnutí s progresivní Ostravou. „Vékáčko“
jí podlehlo 2:3 hned v úvodním dějství, „úpéčko“ pak 1:3 v osmém pokračování soutěže. Jinak nadcházející
protivníci pouze vítězili a v prvním
vzájemném souboji suverénně uspěl
obhájce titulů 3:0 po setech 25:12,
25:22, 25:10. Tím pádem je první
v tabulce, kde hlavní adept na ligové
stříbro zatím dlí na třetí pozici.
Ovlivnit sobotní mač určitě může
také počínání obou rivalů na evropské
pohárové scéně. Zatímco Prostějov
v extrémně těžké skupině elitní Ligy

mistryň vyválčil ze čtyř utkání jedinou
sadu, Olomouc dokázala po vyřazení
německým Schwerinem z CEV Cupu
(druhý nejvyšší pohár) hladce vyhrát
vstupní duel Challenge Cupu (pohár
číslo tři) nad chorvatskou Porečí 3:0.
A v poslední době podávají svěřenkyně Jiřího Teplého dost přesvědčivé výkony, naopak parta Miroslava
Čady občas připustí menší výpadek.
Jako naposledy proti Královu Poli v podobě zbytečně ztracené sady.
Přesto půjde do prestižní bitvy v roli
favorita bez pochyb VK AGEL. „Hned
po Brnu jsem holkám zdůraznil, že nás
čeká hodně důležitý zápas, kterému

uzpůsobíme přípravu během celého
týdne. Dosud jsme to tak nedělali, neboť přednost logicky dostávaly stěžejní konfrontace v Champions League.
Ta však pokračuje až ve druhé půlce
ledna, tudíž na Olomouc se opravdu
důkladně nachystáme,“ ujistil hlavní
trenér prostějovského družstva Miroslav Čada. „Víme, že soupeř dokáže hrát
hodně kvalitní volejbal a zvlášť ve své
hale může být velmi nebezpečný. Tím
víc potřebujeme svůj dobrý výkon,
abychom splnili roli favorizovaného
týmu a odvezli si domů vítězství. Děvčatům věřím, že to zvládnou,“ zdůraznil
Čada.
(son)
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jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 3:3, 3:6,
5:8, 13:8, 13:11, 15:11, 15:13, 21:13,
21:15, 23:15, 25:17. Druhý set: 8:0,
10:2, 10:4, 16:4, 18:7, 21:7, 21:11,
24:12, 25:14. Třetí set: 1:1, 1:3, 2:6,
4:6, 7:9, 7:12, 9:12, 11:13, 13:14,
15:17, 17:17, 17:19, 18:20, 20:20,
23:21, 23:24, 24:25, 25:26, 27:26,
27:28, 29:28, 29:30, 31:30, 31:33.
Čtvrtý set: 3:0, 4:2, 6:2, 7:4, 10:4,
10:6, 13:7, 15:8, 15:11, 16:13, 22:13,
22:15, 23:17, 25:18.
PROSTĚJOV Zápas dvanáctého
kola UNIQA extraligy žen mezi volejbalistkami Prostějova a KP Brno
se dlouho odvíjel přesně dle předpokladů v režii favorizovaných Agelek. Ty však ve třetí sadě výrazně
polevily, čímž umožnily bojujícím
soupeřkám těsně vydřít dramatickou koncovku a tím si odvézt pro ně
potěšitelnou prohru. Domácí mohl
těšit jen povinný zisk tří bodů do
tabulky a spolehlivý výkon v první
polovině utkání, zatímco jeho druhá půlka se účastnicím Champions
League příliš nepovedla.
Podobně jako při nedávném střetnutí Českého poháru se Šternberkem

si kouč vékáčka musel i v sobotním
klání brzy brát oddechový čas poté,
co jeho chybující svěřenky rychle
nabraly tříbodové manko (z 3:3 na
3:6). Vyplatilo se, neboť zanedlouho
při smečovaném podání Tinklové se
soupeřky ocitly pod zvýšeným tlakem
a aktivita okamžitě přešla na domácí
stranu díky dlouhé šňůře osmi míčů
za sebou z 5:8 na 13:8. Rozhodnuto
však nebylo tím, že jihomoravský celek hned vzápětí zkorigoval (13:11).
Jenže v dalším průběhu vstupní sady
už prostějovský nápor neustál (hlavně pasáž při servisu střídající Soares)
a skóre vyznělo jasně - 25:17 a 1:0.
Úvod druhého dějství, to byl libozvučný hanácký koncert. Tentokrát skvěle podávala Topič, celému
družstvu Agelek výtečně fungovaly
všechny činnosti a z toho rezultovaly dva nemilosrdné trháky. Nejprve
na 8:0, pak ještě z 10:4 na 16:4. Brněnské mladice v těchto fázích vůbec nezvládaly čelit vysoké kvalitě
sedminásobných mistryň republiky,
které rozjely pohlednou show. A za
stavu 21:7 jim nechybělo mnoho
k uštědření jednociferného debaklu.
V závěru se ale protivnice přece jen
zvedly a nepříjemnou hrozbu odvrátily - 25:14 a 2:0.
Zlepšená koncovka přitom připomněla, že v hostujícím mančaftu se
skrývá určitý potenciál, který Napo-

litanovy svěřenky naplno odkryly
zkraje třetího setu - 2:6. Čadova parta
musela stejně jako v tom prvním dohánět ztrátu a tentokrát nešlo o tak
snadnou záležitost. Po jejich předchozí dominanci totiž nezůstalo ani stopy,
naopak děvčata KP se chytila dobrým
servisem. A utekla dokonce na 7:12.
Teprve v tomhle okamžiku favorit
znovu zařadil vyšší rychlostní stupeň,
aby potrestal občasné chyby méně
zkušených protihráček, jež umožnily
postupně otočit vývoj ve prospěch
VK AGEL (11:13, 17:17, 23:21). Leč
následně přišel dost nečekaně ještě jeden zvrat, kdy hrubky najednou vyráběly domácí plejerky. Pět setbolů sice

dokázaly v nervózní koncovce zrušit,
ovšem ten šestý nikoliv a srdnatě bojující Královo Pole překvapivě urvalo
celou sadu – 31:33 a bylo to 2:1!
Za dané situace poslal kormidelník
Prostějova na plac do té doby odpočívající tahounky Weiss s Markevich
a papírově silnější soubor naplno zabral. O osudu čtvrté části tudíž od začátku nevznikly žádné pochyby, opět
lépe šlapající Agelky měly zbytek duelu pevně ve své moci kromě jednoho
výpadku uprostřed setu (z 13:7 na
16:13). Finální výsledek přesto vypadal vinou dílčího zaváhání v dílu číslo
tři jinak, než z pohledu obhájkyň titulů měl - 25:18 a 3:1.
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„Zápas jsme měli dobře rozehraný a zbytečně si jej zkomplikovali. Potíže nastaly už v koncovce druhého setu vinou našeho polevení, kterým se soupeř
chytil. My jsme odešli na přihrávce, což společně s problémy v obraně pokračovalo většinu třetí sady. Navíc její závěr mi z naší strany připadal ustrašený,
tím pádem hosté zaslouženě zkorigovali. Do sestavy tak musely hráčky, jež
měly původně odpočívat, a zlepšením rytmu i výkonu jsme zbytek střetnutí
zvládli v pohodě. Výsledku 3:1 je však samozřejmě škoda.“
Bruno NAPOLITANO - trenér Královo Pole Brno
„Pro náš mladý tým je jedna získaná sada na hřišti velmi kvalitního Prostějova
opravdu hodně pozitivní, zvlášť tak brzy po těžké pětisetové bitvě v Bukurešti a navíc bez zraněné Míši Doležalové. Třetí část jsme dnes odehráli skutečně
výborně, jinak měl navrch favorit. Ale právě takové těžké zápasy jsou pro holky
nejvíc přínosné.“
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Prostějov (son) - Nejen hráčské
hvězdy v kádru, ale také velkou star
na lavičce má Pomi Casalmaggiore.
Nejlepší italský klub současnosti
totiž vede nesmírně uznávaný, nadmíru úspěšný i celosvětově slavný
trenér Massimo Barbolini. A svému
týmu jde náramně k duhu, vždyť po
čtyřech kolech je v čele extrémně
nabité skupiny C Ligy mistryň před
obry Eczacibasi Istanbul i Chemikem Police!
„Samozřejmě jsme zatím maximálně spokojení. Mít ze čtyř utkání v tak
silné konkurenci devět bodů a vést
průběžnou tabulku je pro nás vynikající, máme z toho velkou radost.
Na druhou stranu ještě zdaleka není
konec a pořád se může stát, že vůbec
nepostoupíme do play off. Každopádně svůj první dílčí cíl skončit ve
skupině aspoň třetí a zajistit si přesun do čtvrtfinále CEV Cupu jsme
už splnili. Teď chceme víc,“ povídal
ve středečním večeru sympaticky
působící Barbolini.
Dlouholetý kouč volejbalové reprezentace žen Itálie se následně rozhovořil o celé základní grupě i ambicích a možnostech Pomi v aktuálním
ročníku Champions League. „V normální skupině této soutěže se zpravidla sejdou dva, maximálně tři hodně
silné týmy. Nám se však stalo, že jsou
na nejvyšší top úrovni všechna čtyři družstva. A tím těžší to všechna
mají. Dvakrát porazit Prostějov bylo
velmi složité, i když podle výsledků
to tak nemusí vypadat. Každopádně
jsme šťastní za šest získaných bodů
z tohoto dvojboje a teď půjdeme dál
krok za krokem. Ještě jedno vítězství
potřebujeme k postupu do play off,
což už by pro nás znamenalo pěkný
úspěch. Účast v závěrečném Final
Four? To je zatím daleko, ale pokusit
se o splnění takového snu rozhodně
můžeme,“ pravil Barbolini s úsměvem.

7LIRVLVHEDYLOL
Prostějov (son ) - Asi nejvíc ze
všech si duel mezi VK AGEL a Pomi
užili fandové Casalmaggiore, kteří
do České republiky přicestovali se
svým milovaným kolektivem. Horkokrevných tifosi dorazila přibližně
dvacítka, byli pořádně slyšet a mohli
se radovat ze sladkého triumfu.
Měli transparenty, vlajky, řehtačky,
megafon a především zvučné hlasy zvýrazněné vynikající náladou.
Sotva italští příznivci přišli do haly
Sportcentra DDM Prostějov, už
spustili. Skandování, popěvky, chorály. A vydrželi v podstatě bez přestání od 16:30, tedy půl hodiny před
začátkem utkání, až do 19:15. To
už čtyřsetová bitva dávno skončila, což však rozparáděným fandům
z jihu Evropy vůbec nevadilo. Naopak
ještě dobrých dvacet minut po závěrečném míči pořád provolávali slávu
jednotlivým hráčkám, všem členům
realizačního týmu i vedení klubu.
Důležité současně bylo, že diváčtí
návštěvníci z Apeninského poloostrova celou dobu povzbuzovali i se
chovali ve vší slušnosti bez jakýchkoliv negativních momentů či excesů. Naopak pozitivně vyprovokovali
jinak usedlé Hanáky v hledišti k výraznější podpoře svých barev, čímž
hned dvojnásobně přispěli k výborné atmosféře střetnutí hraného před
více než tisícovkou přihlížejících.

ƔƔvíce informací
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AGELKA PODLE

VEČERNÍKU
NINA HERELOVÁ
Ani jeden ze dvou zápasů uplynulého týdne nevyšel
prostějovským volejbalistkám podle představ, tím
složitější tentokrát bylo z jejich středu vybrat nejlepší hráčku. Například Melissa Vargas zvládla dobře
bitvu s Casalmaggiore, ale nedařilo se jí proti Brnu, kde
zase kvalitně útočila a mizerně přijímala Barbora Gambová. Naopak Mira Topič vyhořela ve středu, naopak se jí
vedlo v sobotu, kolísavou formou trpěly i další plejerky VK. Nakonec jsme tedy zvolili
slovenskou blokařku Ninu Herelovou, kterou trenér Miroslav Čada vůbec nevyslal
na Pomi (vzhledem k její rostoucí formě možná k vlastní škodě) a příležitost dostala
až s Královým Polem. Využila ji zdatně, když dosáhla solidního počtu deseti bodů
při vysoké úspěšnosti útoku šedesát procent, jednom vítězném bloku a jedné přesné
přihrávce. Na titul Agelky Večerníku tentokrát stačilo dost málo...

OKÉNKO KAPITÁNKY

aneb pohledem Solange SOARES
„Ve středu proti Casalmaggiore jsme se snažily na maximum, ale bohužel to nestačilo na víc než jeden získaný set, což je slabá útěcha. Nepomohl nám hlavně
špatný začátek, kdy jsme si až moc dlouho zvykaly na špičkovou kvalitu soupeře. Nechci, aby to znělo jako výmluva, ale všichni ostatní účastníci naší skupiny
v Champions League mají výhodu v tom, že těžké zápasy hrají v podstatě každý
týden, zatímco my jen občas. Turecká, italská i polská liga se v daném ohledu
nedají srovnat s českou a jakmile pak máme přepnout z domácí úrovně na tu
mezinárodní, jde o problém. Že pořád nejsme úplně v pohodě, to potvrdilo
i sobotní utkání s Brnem. Trochu nám utekl úplný začátek, ale potom jsme
střetnutí měly až do konce druhého setu pod kontrolou. Pak Královo Pole zlepšilo obranu, z naší strany tam bylo zbytečně moc chyb, a proto jsme třetí sadu
těsně ztratily. Nakonec s vítězstvím nebyly ještě větší problémy, ovšem samy
víme, že bychom měly hrát mnohem lépe.“
SOLANGE SOARES
kapitánka VK AGEL Prostějov

Extraliga: utkání KP Brno kontumováno!
PROSTĚJOV Velkým třeskem prošla
UNIQA extraliga žen. Hlavním důvodem přitom nebylo dění přímo na
palubovce, ale za úřednickým stolem.
Vzešel z toho jeden kontumační výsledek a s tím spojený výrazný propad jednoho týmu tabulkou!
Postiženým klubem se stalo Královo Pole
Brno vinou toho, že do týden starého duelu proti Přerovu neoprávněně nasadilo
hráčku. Šlo o mladou plejerku staženou
z SG Brno, která v rámci předehrávky
11. kola soutěže nastoupila už 10. října
právě za juniorský výběr do střetnutí se
Šternberkem. Tím pádem nesměla hrát
ve stejném dějství za Královo Pole, jenže
nikdo z vedení jihomoravského oddílu si
to neuvědomil a na prohřešek vůči předpisům se přišlo až dodatečně. Nemohlo
následovat nic jiného než kontumace
původního výsledku 3:0 na opačných
0:3 ve prospěch Prechezy, navíc brněn-

ský celek ještě přišel o jeden trestný bod.
Tím spadl ze slibné čtvrté příčky až na
sedmé místo s těžko dostižitelnou ztrátou
na elitní kvarteto. Alespoň že si trochu
spravil náladu jedním získaným setem
v Prostějově, který kvitovala i někdejší
Agelka Vendula Měrková. „Od prvního
balónu jsme nastoupily až moc opatrně
a domácí nás dva sety jasně přehrávali.
V tom třetím jsme ale přitvrdily na podání, což se nám vyplatilo cenným ziskem
jedné sady. Celkově bereme výsledek 1:3
u tak silného soupeře určitě jako dobrý,“
řekla Vendy. Návrat do svého bývalého
působiště prý zase tolik neprožívala. „Osm
let je strašně dlouhá doba. Hala sice zůstala
skoro stejná, ale družstvo se tady kromě
Soli úplně změnilo. Pomatovala jsem si
ještě některé členy realizačního týmu a víc
znám spíš několik současných členek VK
z německé bundesligy,“ doplnila Měrková.
Celý článek najdete na www.vecernikpv.cz.
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Proč? Večerník nabízí pět stěžejních
PROSTĚJOV Volejbalistky VK AGEL prohrály všechny čtyři dosavadní zápasy v Champions League 2015/2016 a už dvě kola před
koncem základní skupiny C tak mají jednu smutnou jistotu: nezopakují loňský postup do play off Ligy mistryň. S předstihem dokonce padla i možnost přesunu ze třetího místa tabulky do čtvrtfinále
CEV Cupu, tedy druhého nejvyššího poháru Evropy. Agelky prostě
skončí ve své grupě na poslední čtvrté příčce, což se sice v drtivé
konkurenci tří klubových gigantů obecně čekalo, ale přesto změna předpokladů v krutou realitu zamrzí. Večerník nabízí přehled
klíčových příčin letošního rychlého konce na mezinárodní scéně.
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jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 0:1, 2:1,
3:4, 5:5, 5:9, 6:11, 7:16, 8:18, 10:18,
11:19, 11:22, 13:22, 15:25. Druhý set:
0:2, 3:4, 3:6, 4:9, 5:12, 10:12, 11:13,
11:16, 12:17, 16:17, 18:20, 20:20,
21:21, 21:23, 23:25. Třetí set: 2:2,
2:4, 5:4, 8:5, 10:6, 10:9, 13:11, 13:13,
16:14, 18:17, 20:17, 20:19, 22:19,
22:21, 23:23, 25:23. Čtvrtý set: 0:2,
3:4, 3:6, 4:9, 8:9, 8:11, 9:13, 11:14,
11:17, 13:17, 14:21, 15:25.
PROSTĚJOV Touha prostějovských volejbalistek po prvním bodovém zisku v evropské Champions
League 2015/2016 zůstala opět
nenaplněna. Ve čtvrtém kole našlapané základní skupiny „C“ Agelky
podlehly italskému Casalmaggiore
1:3, čímž alespoň získaly svůj premiérový set v aktuálním ročníku
soutěže, ale víc jim lépe hrající soupeřky nedovolily. S předstihem je
tak rozhodnuto, že letos ženy VK ani
nepostoupí do play off Ligy mistryň,
ani se nepřesunou do čtvrtfinále
CEV Cupu...
Vyrovnaný průběh středečního klání vydržel do stavu 5:5, kdy hostující
tým udeřil výbornými bloky. Hanačky
vinou horší přihrávky útočily z těžkých pozic a opakovaně troskotaly na

Kostelecký kovář v superfinále:

Ivo Stawaritsch
čtvrtý v republice!
Vyhlášení výsledků superfinále se uskutečnilo uplynulou středu v Praze
na Žofíně. „Zúčastnili jsme se jej s celou rodinou. Přímým přenosem
celý program vysílala ČT 24 a musím říct, že tam panovala opravdu
krásná atmosféra,“ popisoval Stawaritsch.
Celková nominace obsahovala 3360 živnostníků z celé republiky
a šikovný kovář z Kostelce se umístil na čtvrté příčce. „Dostal jsem se
mezi pět superfinalistů, což je vynikající výsledek. Skončit čtvrtý je sice
sportovní terminologií nejhorší, ale já to tak neberu. Ani nevím, o kolik
hlasů, to nám neřekli. V každém případě letošní rok byl veleúspěšný,
opravdu si těchto ocenění nesmírně vážím,“ líčil exkluzivně pro Večerník Stawaritsch.“
(zv)

Miroslav ÈADA - trenér VK AGEL Prostìjov
„Ukázalo se, že Casalmaggiore je lepší než my... Hlavně dělá mnohem méně chyb
a nejen díky tomu dnes zaslouženě vyhrálo, stejně jako v úvodním vzájemném
utkání před dvěma týdny. Nám se nepovedl začátek, když jsme do zápasu vstoupili
špatným podáním a dovolili soupeři dostat se do herní pohody. Zlepšení přišlo až
od půlky druhé sady, následně jsme s favoritem drželi do konce třetího setu krok.
Celkově však hosté prokázali vyšší kvalitu zejména na bloku, což jsme jim umožnili i
způsobem našeho smečování.“
Massimo BARBOLINI - trenér Pomi Casalmaggiore
„Domácí byli opravdu silným soupeřem a měli jsme to tady dost těžké. Proto nás
hodně těší jak kvalitní výkon vedoucí k výhře, tak důležité tři body do tabulky, i když
zatím není nic rozhodnuto. Máme před sebou ještě dvě nesmírně obtížné bitvy v
naší velmi našlapané skupině, ovšem s dneškem můžeme být naprosto spokojeni.
Porazit Prostějov na jeho půdě nebylo vůbec jednoduché.“
šanci nevyužily. A doplatily na to těsně
ztraceným závěrem - 23:25 a 0:2.
Ani start třetího dějství nevěstil nic
dobrého (2:4), leč AGEL se z trablů
naštěstí záhy vyhrabal jak otočením
na 5:4, tak následným trhákem na
10:6. Vyšší počet nepřesností až hrubek se přesunul na stranu souboru
z Apeninského poloostrova, čehož
domácí využívali. Proto škoda, že
opětovným zaváháním pustily sokyně zpátky na dostřel - 10:9. Tím se
vývoj zase vyrovnal (13:13), přesto
zůstával volejbalově oživený kolektiv
pořádajícího klubu dál o kousek vepředu (16:14, 20:17, 22:19). Oproti
úvodu střetnutí zkvalitnil vše o sto
procent a zaslouženě vydřel svůj premiérový set v letošní Lize mistryň,

byť koncovka přinesla velké drama 25:23 a 1:2.
Zkraje čtvrté části naopak musela prostějovská družina dotahovat, což se jí
moc nedařilo. Italky se totiž ztrátou
sady nenechaly nijak rozhodit, zvýšily
koncentraci a poměrně rychle prchly
do nepříjemného rozdílu 4:9. Naději
vykřesala Markevich třemi super servisy (8:9), ovšem konkurovat favoritovi
bylo evidentně pořád složitější. Celek z Hané nedokázal stabilně držet
úroveň hry na potřebné maximální
výši, dopouštěl se občas výpadků
a to vlévalo vodu na mlýn papírově silnějšího rivala. Ten už si zbytek duelu
bezpečně pohlídal jasným způsobem
a kýžený výsledkový triumf Češkám
jednoduše neumožnil – 15:25 a 1:3.

zjistili jsme

PROSTĚJOV Moc chtěly, ale nešlo
to. Odvést stabilně skvělý výkon po
celé střetnutí s italským Casalmaggiore bylo nad současné možnosti
prostějovských volejbalistek, jež tak
od vynikajícího protivníka logicky
utrpěly už čtvrtou porážku v letošní Lize mistryň. O příčinách dost
výstižně pohovořila v následujícím
interview německá nahrávačka VK
AGEL Kathleen Weiss.

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
ƔƔ Můžete duel okomentovat ze
svého pohledu?
„Aspoň jsme získaly svůj první set
v letošní Champions League, kde bojujeme v opravdu extrémně těžké skupině... Dvě sady jsme odehrály dobře
až výborně, dvě naopak špatně. Určitě
máme velký potenciál, ale zatím jej
nedokážeme plně využít. Sráží nás časté chyby zbytečné, někdy až hloupé,

“

a s těmi nemůžeme v tak těžkém utkání
pomýšlet na úspěch.“
ƔƔ Co se vám honilo hlavou v polovině druhé sady, kde jste ztrácely
15:25 a 5:12?
„Říkala jsem si, že není možné, abychom
my celé střetnutí hrály tak špatně a Pomi
tak perfektně. Nutně bylo potřeba do
našeho projevu přidat mnohem víc
agresivity, odvahy a obecně vyšší kvality.
Rozhodně však nebylo dobré, že jsme
do zápasu vstoupily tak ustrašeně, mdle
a jen koukaly, co s námi italský protivník dělá. Přirovnala bych to k situaci,
kdy se před vámi objeví tygr a jakmile stojíte proti němu, musíte reagovat
okamžitě. Ne až tehdy, kdy už je pozdě.
My jsme se místo toho jeden a půl setu
rozkoukávaly a pořád čekaly, co přijde
dál. Tam jsme zbytečně moc ztratily,
v případě našeho lepšího startu by šance
na úspěch byla výrazně větší. Problém
máme také v nedostatečné stabilitě naší
hry. Například tentokrát jsme se po tom
mizerném začátku chytily a od poloviny
druhého setu až do konce třetího předváděly kvalitní volejbal, jenže vzápětí
šel náš výkon zase citelně dolů. Právě v
tom spočívá největší rozdíl mezi námi a

Přirovnala bych to k situaci,
kdy se před vámi objeví tygr a jakmile
stojíte proti němu, musíte reagovat okamžitě.
Ne až tehdy, kdy už je pozdě.
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Vánoční jarmark
na Melantrišce

PROSTĚJOV Advent je dobou oče-kávání, rozjímání a dobročinnosti..
Od přelomu třináctého a čtrnáctého
století je spjatý s pořádáním výročh
ních trhů či jarmarků. V tehdejších
dobách se lidé zásobili potravinamii
y,
a oblečením nutným k přežití zimy,
chtěli se pobavit, prodat zboží a za utržené peníze koupit něco k Vánocům.
Na ZŠ Melantrichova v Prostějově je
tomu trochu jinak!
„Výtěžek z vánočního jarmarku poputuje na pomoc potřebným a peníze
věnujeme nadaci Dobrý anděl. I ten
letošní byl tradičně spojený se dnem otevřených dveří. Návštěvníci se vánočně
naladili poslechem vánočních koled, vyrobili si vánoční ozdoby v rozmanitých
dílničkách a připomněli si různé tradice,“
prozradila Šárka Dědochová.

I když je advent dobou postní, mnozí
neodolali a ochutnali sladké dobroty
v Kavárně u Huhuláka. „Kolektiv školní
kuchyně připravil výbornou kyselici,
jednohubky a vánoční punč. Škola byla
plná vánoční pohody a radosti, všichni
si to krásně užili,“ usmála se.
A jak dopadla sbírka? Na transparentní účet nadace Dobrý anděl poputuje
18 237 korun. „Děkujeme všem, kteří
přispěli na dobrou věc, a přejeme pohodové Vánoce,“ vzkázala Šárka Dědochová.
(red)

Ivo Stawaritsch s manželkou Jarmilou na slavnostním vyhlášení v Praze.
Foto: Kristýna Stawaritschová

OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016

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

Foto: archív ZŠ Melantrichova

DĚTSKÝ
ČIN
ROKU
MÍŘÍ
DO
VRAHOVIC!
Za úspěchem Tomáše Soldána a spol. je dobrý nápad i dlouhodobá kolektivní práce
PROSTĚJOV Tohle se opravdu moc povedlo! Pomoc druhým
stejně jako dobré ideje si určitě zaslouží ocenění. Toho se začátkem prosince na Staroměstské radnici v Praze dostalo Tomáši
Soldánovi. Žák 3. B ZŠ v ulici Majakovského ve Vrahovicích
uspěl v anketě Dětský čin roku. S kamarády ze školní družiny
se mu totiž loni podařilo zrealizovat soutěž pro seniory Moje
oblíbená hračka. Babičky a dědečci díky ní dostali příležitost
vrátit se k tomu, co jim už nikdy nikdo nevezme a k čemu se
budou vždy rádi vracet: ke vzpomínkám na vlastní dětství...

Martin ZAORAL

=$=1÷/2 NA
7,6.29&(

společnost

PRAHA, KOSTELEC NA HANÉ Další velký úspěch. Umělecký
cký kovář
amného
Ivo Stawaritsch z Kostelce na Hané se těší z druhého významného
e dostal
ocenění. Po titulu Živnostník roku Olomouckého kraje se
o jako
i mezi nejlepší pětici živnostníků České republiky. „Beru to
vnostohromný úspěch. V celkové nominaci bylo přes tři tisíce živnostníků,“ poznamenal celkově čtvrtý Ivo Stawaritsch.

,7$/6.É/eĠ%$$*(/.É01(=$%5$/$ Weiss: „Nevyužíváme svůj
soupeřově obraně, čímž Pomi čtyřmi
body za sebou uteklo na 5:9. Navíc se
jeho hráčky tímto trhákem dostaly do
velké pohody, zatímco domácí plejerky
postihlo herní trápení. Logicky následovala až příliš jednoznačná pasáž ve
prospěch dominantních Italek, které
suverénně ovládaly dění na palubovce
ve všech činnostech a získaly luxusní
desetibodový náskok - 8:18. Ten do
konce zahajovací sady skvělým výkonem bez problémů udržely, naopak
Prostějov stále tápal - 15:25 a 0:1.
Navíc i druhý set začal ve stejném
duchu. Agelkám se až na výjimky vůbec nedařilo čelit perfektním útokům
všech zakončovatelek Casalmaggiore
v čele s vynikající Stevanovic, přičemž
ofenziva samotného vékáčka příliš
nefungovala. Což se však dalo říct rovněž o podání, příjmu a zejména výše
zmíněném bránění, Čadovy svěřenky
prostě marně hledaly na rozjetého
protivníka recept. Povedlo se to až za
hrozivého skóre 5:12 při servisu Markevich, kdy se celé družstvo českých
mistryň zvedlo sérií pěti bodů v řadě
- 10:12. Sice následoval nový kratší výpadek vinou vlastních chyb (11:16),
ale italské šampiónky už viditelně
přestaly být natolik suverénní a rázem
s nimi šlo hrát. Důkaz přineslo okamžité dotažení na 16:17, načež se oba
mančafty přetahovaly o každý míč. Po
bodovém bagru libera Kovářové(!)
ženy VK dokonce vyrovnaly (20:20)
a vzápětí mohly jít do vedení, jenže

Pondělí 14. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

Do organizování soutěže se společně
s Tomášem pustila asi desítka žáků navštěvujících družinu základní školy ve
Vrahovicích. „Patřili mezi ně hlavně moji
spolužáci z 3.B, ale byli u toho i mladší.
Nápad vzešel z toho, že nás zajímalo,
co měli naši prarodiče za hračky. Za tři
měsíce jsme obdrželi devadesát soutěžních prací, obrázky a fotografie hraček,
se kterými si hrály děti v době, kdy jsme
ještě nebyli na světě. Velké překvapení
pro nás bylo, že dříve děti neměly tolik
hraček jako my a některé z nich neměly

žádné. Ke štěstí jim stačilo třeba jen to,
když skákaly v kalužích,“ prohlásil Tomáš
Soldán, jehož nejoblíbenější hračkou je v
současné době tablet.
Děti z nejzajímavějších příběhů vytvořily sborník, který doplnily o barevné
a originální ilustrace. Ten potom věnovaly babičkám a dědečkům. „Předání
bylo velmi dojemné, sborník jsme
pokřtili dětským šampaňským a slavnostní den obohatili naším společným
vystoupením,“ dodal Tomáš, který se
v průběhu uplynulého týdne dozvěděl,
že se stejným projektem on i jeho kamarádi uspěli v soutěži Brána k druhým.

Jako cenu si všichni odnesli klíček na krk
doplněný o kompas.
Přes tyto úspěchy rozhodně neusíná
na vavřínech a už nyní s kamarády připravuje další ročník soutěže. „Tentokrát jsme zvolili téma Království vody,“
upřesnil klučina, který má k tomuto
živlu očividně blízko. „Napsal již vlastní knížku o planetě růžového žraloka,“
prozradila nám na něj Naďa Kalábová,
vychovatelka školní družiny, která stojí
za řadou realizovaných nápadů. „Mimo
jiné pravidelně navštěvujeme seniory
v Centru sociálních služeb v areálu staré
nemocnice. Zrovna toto pondělí tam
vystoupíme s pohádkou ´Jak zvířátka
na dvorku objevila motorku´, kterou
jsem dětem z naší družiny vytvořila přímo na tělo,“ usmála se Naďa Kalábová,
která již na první pohled dobrými nápady doslova srší. Z nich pak těží nejen její
šikovní svěřenci ze školní družiny, ale
zejména všichni, kterým děti pod jejím
vedením svými vystoupeními, výrobky
či úsměvy rozdávají radost.

Tomáš Soldán si odnesl vítězství nejen ve Vlastivědě, ale také v anketě Dětský čin roku.

Foto: Martin Zaoral

Blíží se charitativní ples
Za třídění odpadu
keramickou popelnici POMÁHÁME TANCEM!

PROSTĚJOV Podesáté v historii předali zástupci Olomouckého kraje a Autorizované obalové
společnosti EKO-KOM ocenění
v soutěži „O keramickou popelnici“ obcím a městům, jejichž
občané nejlépe třídí využitelné
odpady. Jedno z ocenění získalo
iměstoProstějovvkategoriiměstnad
15 000 obyvatel. Ceremoniál byl
součástí informační kampaně „Jak
se točí odpady“, jejímž dlouhodobým cílem je podpořit a zlepšit třídění odpadů v regionu.
„Největší dík patří našim občanům,
je jejich zásluha, že jsme získali toto
ocenění,“ řekl na tiskové konferenci
rady města Jiří Pospíšil, náměstek
primátorky Statutárního města Prostějov. „Doposud jsme vybudovali
175 míst na třídění odpadu s minimální docházkovou vzdáleností
a další ještě vzniknou. Budeme muset ale samozřejmě brát ohled na ži-

Keramická popelnice za čtvrté místo v soutěži přibude do vitríny v kanceláři náměstka primátorky Jiřího Pospíšila.
Foto: Michal Kadlec
votní prostředí v souvislosti se zábory prostranství,“ dodal Jiří Pospíšil.
Prostějov v kategorii nad 15 tisíc obyvatel skončil na čtvrtém místě a získal
bílou keramickou popelnici. Zvítězila

Olomouc následovaná Šumperkem
a Hranicemi. Za Prostějovem skončil
Přerov. Na třetím místě v kategorii do
500 obyvatel skončily vloni stříbrné
Hradčany-Kobeřice.
(mik)

PROSTĚJOV Spolek Pomáháme tancem pořádá
již popáté charitativní ples, který se tentokrát koná
v sobotu 9. ledna 2016 ve Společenském domě
v Prostějově. Výtěžek opětovně poputuje do SŠ, ZŠ
a MŠ Prostějov, která díky němu bude moct financovat terapie pro žáky MŠ speciální na Mozartově i ZŠ
speciální na Tetíně. Záštitu nad akcí tentokrát převzal europoslanec Jiří Pospíšil.
„Návštěvníci se rozhodně nebudou nudit. Taneční bloky budou proloženy zajímavým programem. Vystoupí
například studio Free Dance, ale také pole dance tanečnice Defi z olomouckého studia Apokalips. Zařadili
jsme také ukázku orientálních tanců. Zřejmě největší
novinkou tohoto ročníku je zlínská kapela Gibon, která
na charitativním plese vystoupí poprvé.,“ láká na ples organizátorka Tereza Dokládalová.
Ples slavnostně zahájí ve 20.00 hodin představitelé spolku Pomáháme tancem spolu s hosty. Kromě europoslance Jiřího Pospíšila převzala patronát i Milada Sokolová,
předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.
„Zlatým hřebem večera ale samozřejmě bude předání
šeku zástupcům mateřské a základní školy speciální. Za
tyto prostředky bude realizována mimo jiné Canisterapie, tedy terapie prostřednictvím speciálně cvičených

psů. Tuto metodu si chválí jak zaměstnanci školy, tak rodiče žáků, protože má na děti opravdu blahodárný vliv.
Bohužel na ně nemá škola ve svém rozpočtu peníze,“
vysvětluje Tomáš Lázna, předseda Pomáháme tancem
a šéf organizačního týmu.
Lístky na ples si můžete pořídit v předprodeji za 200
Kč, studenti jen za 150 Kč. „Máme tři předprodejní místa: Pizzerii U Hradeb na Školní, Kožené zboží
Martina Matušů na náměstí T. G. Masaryka a nakonec kavárnu Planeta Malého prince ve Společenském
domě na Komenského ulici,“ uvedla Dokládalová.
Na plese bude připravena také bohatá tombola. „Kromě
koupě vstupenek a losů do tomboly můžete akci podpořit rovněž nákupem placek Pomáhám tancem!, které jsme i letos připravili ve dvou unikátních designech.
Věřím, že účast bude solidní a pomůžeme potřebným,“
dodal Lázna
„Je mi velkou ctí, že jsem již počtvrté převzala záštitu
nad charitativním plesem spolku Pomáháme tancem.
Pevně doufám, že se s maximem z vás na tomto plese
uvidím a společně podpoříme dobrou věc,“ vzkázala
Milada Sokolová prostřednictvím PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který je i letos mediálním partnerem
a sponzorem akce.
(red)
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Hvězda osmé vítězky se napl VENKRBCE
PROMÌNY
tisíc korun
PŘEDVÁNOČNÍ PROMĚNA IMAGE: LENKA MÜLLEROVÁ JE FAKT KOČKA!
připravila
pro Večerník

VEÈERNÍKU

JESTŘÁB PODLE

exkluzivní
snímky

Aneta Josef
KŘÍŽOVÁ POPELKA
Již téměř tři čtvrtě roku můžete sledovat náš exkluzivní
projekt s názvem PROMĚNY IMAGE, který pokračuje podle plánu a nyní již doznal svého osmého pokračování.
Jako první místní periodikum pro vás Večerník v tomto
roce přichystal změnu image se vším všudy, tedy včetně
účesu, líčení až po nový šatník. Každá naše PROMĚNA
obnáší profesionální poradenství ohledně oblékání,
kosmetiky, líčení a také úpravy vlasů. Naším cílem jsou
pravidelné změny image vašeho vzhledu. Závěrem pak
nechybí ani profesionální fotografování. Chceme vám
totiž pomoci vypadat tak, jak si představujete.
O všechny naše vítězky je vždy postaráno jako o princeznu
a jinak tomu nebylo ani tentokrát. Přihlášek do prosincové PROMĚNY IMAGE přišlo snad ještě více než obvykle.
A vybrat ze všech krásných zájemkyň pouze jednu, to byl
opravdu oříšek. Jelikož se snažíme, aby naší proměnou
prošly všechny věkové kategorie, vybrali jsme tentokrát
pětadvacetiletou Lenku Müllerovou. Naše osmá vítězka
byla profesionálním týmem hýčkaná a zkrášlovaná celkem
osm hodin. Výsledkem pak byla vydařená změna image...
Vše jsme opět pečlivě zmonitorovali, takže co
nenajdete zde, stačí navštívit internetové stránky
www.vecernikpv.cz!
„Lenka se do prosincové proměny
přihlásila kvůli tomu, že potřebovala
pomoci se svým vzhledem. Jak sama
prozradila, pracuje mezi lidmi, kde je
více než důležité vypadat na úrovni.
Lenka s úpravou image začala sama
asi před měsícem. Pokoušela se líčit
a změnila šatník, i přesto ale bylo
potřeba provést větší změnu. Náš
profesionální tým tak měl za úkol
naší osmé vítězce ukázat, jak se
správně nalíčit, jak se starat o vlasy
a jaký styl oblékání jí nejvíce sluší,“
prozradila na adresu osmé vítězky
Aneta Křížová, patronka projektu
PROMĚNY a redaktorka Servisu
pro ženy.
„Jsem spíše městský typ, ráda nosím džíny, pěkné tričko DV÷
a nějaké hezké boty. Pracuji jako dispečerka, kde
jsem neustále v kontaktu s lidmi, ale
nejen kvůli práci chci změnit svůj
vzhled. Před námi je nový rok, tak
ať do něj úspěšně vstoupím s novým
vzhledem,“ svěřila se Lenka těsně
předtím, než jsme začali se změnou
oblečení.
volejte
I tentokrát přišla
na řadu jako první
582 333
433 O pár
změna šatníku
a poradenství.
dní později na všechny čekal natěšený
tým vlasových stylistek společně

s vizážistkou. „Nejdříve jsme ale Lenku nafotili i natočili, to proto, abychom měli řádně zdokumentovaný
její původní vzhled. Následně bylo
opět zakryto zrcadlo a prosincová
PROMĚNA IMAGE mohla odstartovat,“ uvedla Aneta Křížová.
A jaké měla slečna Müllerová další
pocity, než se jí ujaly vlasové stylistky? „Těším se, ale musím se přiznat,
že jsem trochu nervózní. Přeci jen
vůbec netuším, co se mnou má váš
tým v plánu. Ale doufám, že budu
moci bez ostychu vyjít na ulici,“
usmála se. Po pár minutách se uvolnila a nechala se po několik dalších
hodin hýčkat. Ani tato proměna
by se samozřejmě neobešla bez
závěrečného pózování a focení, tentokrát v prostorech Zlaté brány, kde
pětadvacetiletá žena naprosto bez ostychu pózovala jako modelka.
Celé dva dny pro vás Večerník opět
pečlivě sledoval a monitoroval. Naše
v pořadí již osmá proměna trvala
rekordních osm hodin a již nyní
mohu prozradit, že z Lenky Müllerové se stala oslnivá kočka. ¨
Pojďme se tedy společně krok
po kroku podívat, jak celá změna
image probíhala…

PØED...

PO...

LEVN÷JI

1. krok... OBLEÈENÍ

Začali jsme změnou šatníku. V boutique Magnolia móda čekal na naši čtenářku natěšený tým. Lenka Müllerová je krásná
mladá slečna, proto je škoda, že doposud volila usedlejší styl. Cílem bylo naši čtenářku oživit a dodat jí jiskru a mladistvost.
„Slečna Lenka je přirozeně krásná, což je potřeba vyzdvihnout ještě i vhodnou kombinací oblečení. V jejím věku si může dovolit být kreativnější a klidně si s oblečením více pohrát,“ konstatovala s úsměvem Jitka Vlachová, majitelka Magnolia móda.
„Její postava je hezká, není tedy potřeba nic maskovat. Ba naopak. Díky vyšší postavě je dobré volit střihy s prodlouženou délkou jako delší sáčka nebo svetříky či třeba overal, který jí skvěle padl. Mladé dívky se nemusejí módy bát, mohou zkusit i to, co by
si běžně neoblékly, což byl třeba případ zmíněného overalu, který měla slečna Lenka na sobě vůbec poprvé,“ přidala dále módní
expertka. „Podle barevné typologie k ní sedí jemnější pastelové barvy, které jsme také zvolily pro závěrečný outfit. Křiklavé
a neonové barvy by zbytečně působily laciným dojmem. Zvolily jsme tedy čisté a jednoduché linie, které jsou v současné době
v módě. Ty lze efektně doladit doplňky jako šperky či šátkem,“ prozradila Jitka Vlachová.

2. krok... ÚÈES-barvení
V kadeřnickém a kosmetickém salónu Evitas na náměstí Padlých hrdinů se již nemohly vlasové stylistky dočkat, až promění
další naši čtenářku. Iveta s Evou konstatovaly, že Lenčin účes potřebuje oživit jak na barvě, tak i účesu. Navíc jako mladá slečna
potřebuje dodat jiskru. „Namíchaly jsme medové a pískové odstíny barev. Nechtěly jsme příliš zesvětlovat, protože to není
vhodné v kombinaci s tmavýma očima, které čtenářka má. K tmavým očím se hodí teplé barvy, čehož jsme prostřednictvím
zvolených odstínů docílily. Co se týče kvality vlasů, tak Lenčiny vlasy byly hodně zničené. Byla tedy nutná regenerace, která
vlasům navrátí kvalitní vzhled a zlepší se i jejich struktura,“ objasnily vlasové stylistky Iveta Tesařová s Evou Bartoškovou.

3. krok... ÚÈES - úprava støihu
Jakmile byla barva hotová, přišla na řadu úprava střihu. „Konečky vlasů měla Lenka hodně zničené, takže bylo nutné dosavadní
střih zkrátit. Zvolily jsme účes podle nejnovějších trendů podzim - zima, tedy delší mikádo. Lence by k jejímu typu obličeje
neseděla ofina, takže jsme vytvořily delší patku, což opět patří mezí současné trendy. Tento účes není pro údržbu nijak náročný.
Nejprve jsme nanesly ochranné prostředky před foukáním. Je důležité vlasy před každým foukáním a žehlením ošetřit ochrannými prostředky, jinak se vlasy ničí. Následně jsme je vyfoukaly přes kartáč. A aby vznikl objem, lehce jsme vlasy kolem obličeje
natočily. Takto nabudou na objemu. Pro finální úpravu pak u tohoto účesu postačí lak na vlasy,“ popsaly druhou polovinu své
práce vlasové stylistky Iveta a Eva.

4. krok... LÍÈENÍ
Aby byla změna image kompletní, svěřili jsme Lenku vizážistce Dagmar Rozehnalové. „Jelikož čtenářka s líčením teprve
začíná, bylo nutné nejprve osvětlit, jak má správně pečovat o pleť. Také jsme se věnovaly poradenství ohledně denního
i večerního líčení,“ prozradila. „Poté jsem upravila tvar obočí a následně ho společně s řasy nabarvila. Oči tak hezky prokoukly. Následně přišla na řadu péče o pleť. I když má slečna Lenka mladou plet, objevují se jí už nyní žilky. Bylo tedy vidět,
že dosavadní péče o pleť byla nedostatečná, neboť není správně vyživená. Každá žena a v každém věku o sebe musí řádně
pečovat, k tomu tedy patří přinejmenším ranní a večerní nanášení vhodného krému na pleť. Jinak opravdu trpí a dává to
svým vzhledem najevo,“ vysvětluje vizážistka. „Před samotným líčením jsem nanesla krém a provedla korekci žilek. Na
jejich skrytí je nejvhodnější používat zelený korektor, poté nemohl chybět make up. Celkové líčení jsem pak volila do
hnědých kouřových tónů, což také ladilo k barvě vlasů a to jsem doladila hnědou tužkou i řasenkou. Závěrem jsem provedla korekci obličeje pomocí světlého
a tmavého pudru. Nechyběla ani závěrečná fixace pudrem, líčka a jemnější rtěnka,“ dodala Dagmar Rozehnalová.

5. krok... FOTOGRAFOVÁNÍ
Na závěrečné finále si Lenka Müllerová oblékla růžovou halenku, teplákové prodloužené sáčko a šedé džíny. Celý něžný outfit byl doladěn krásnými šperky
a slušivým šátkem. Na focení se s Večerníkem vydala do prostor Zlaté brány. „Všudypřítomní lidé Lenku ani na minutku nevyvedli z míry a vedla si naprosto
perfektně. Navíc vánoční výzdoba dotvořila výbornou atmosféru,“ popsala Aneta Křížová, patronka projektu.
„I když to možná nebylo poznat, tak při focení jsem byla nervózní, ale hrozně jsem si vše užívala. Fotit se v obchodním centru, když kolem vás chodí známí i neznámí
lidé, není úplně jednoduché, ale bylo to super. (úsměv) Mám novou zkušenost, které si moc cením,“ sdělila v průběhu focení s úsměvem Lenka Müllerová.

ÚSTY

Matouši Venkrbcovi, jenž u nich působil
vjarnímplayoff.„UJirkyuvidíme,jaksetovyvine.Pardubicenásvsobotuvečerpoprosily,
protože se jim tři útočníci ocitli mimo sestavu, u Matouše jsme zatím nesouhlasili, nemohli jsme si totiž dovolit, aby tam jeli oba.
O vánoční přestávce to možná bude jinak,
s oběma ale počítáme v pondělí osmadvacátého prosince proti Litoměřicím,“ sdělil podrobnosti Vykoukal. A právě tento souboj
může být na nějakou dobu opět posledním
v prostějovském dresu pro Cetkovského, na
konci tohoto kalendářního roku mu totiž
vyprší současná smlouva. „Bude záležet na
Pardubicích a jejich plánech, je to jejich hráč.
Ideální by bylo, aby byl u nás a oni si ho pouze občas stáhli na výpomoc. V následujících
deseti dnech to budeme intenzivně řešit.
Když k nám přicházel, nevěděli jsme moc,
co od něj čekat, podařilo se nám ale složit
kvalitní silovou lajnu, která těží z důrazu před
bránou. Kdyby odešel, tak bychom se s tím
opět museli vypořádat,“ podotkl s tím, že
vpřípaděprostějovskýchhráčůjesituacejiná
anaprvnímmístějsoupovinnostiuJestřábů.
Naopak první celý týden v prostějovské sestavě má za sebou Matěj Zadražil.
„V Karlových Varech toho moc nenahrál,
ukázal ale svůj potenciál. Umí se udržet na
kotouči, dát přesné přihrávky přes hokejku.
Vary si ho ale mohou kdykoliv stáhnout,“
upozornil. Nic nového není v případě příchodu zkušeného obránce. Nikdo zatím
před zimním stadionem nečeká. „Hledáme jehlu v kupce sena. Je to ožehavé téma
pro většinu klubů, ani v extralize těch kvalitních příliš není a také nároďák s tím má
problémy,“ pokrčil rameny Jiří Vykoukal.
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MOST, PROSTĚJOV Podruhé v ročníku se Luboši Horčičkovi podařilo
udržet čisté konto a vůbec poprvé
tento jeho výkon vynesl Jestřábům
všechny tři body. Na ledě Mostu si hosté rozdělili své branky rovnoměrně
do všech částí a prostějovští hokejisté
tak potřinácté v sezóně zvítězili. Díky
úspěšnému výjezdu na severozápad
Čech se po několika týdnech znovu
vrátili do elitní desítky...
Do sestavy Kamila Přecechtěla se po drobném zranění vrátil Dominik Volek, jenž zaujal pozici v Moskalově útoku, v soupeřově
soupisce se naproti tomu objevil dobře
známý Tomáš Rod. Ten nedávno ukončil
své angažmá ve Francii a vydal se zpátky
do České republiky, angažmá našel u lit-

PROSTĚJOV Při neúčastí tradičního kapitána Pavla Mojžíše se
kapitánské céčko přesunulo na
dres Matouše Venkrbce (na snímku). Téměř dvoumetrový hokejista
a v posledních týdnech nesmírně produktivní hráč se ukázal být
tou pravou volbou. Právě on totiž
v posledních pěti minutách zařídil
po asistencích svých útočných parťáků Cetkovského s Dragounem
finální obrat proti Jihlavě, takže
všechny body sobotního střetnutí
zůstaly na Hané.

Jiří MOŽNÝ
ƔƔ Prakticky po celou dobu jste
prohrávali, nakonec berete všechny
body. Trochu divoký zápas, viďte?
„No, řekl bych, že jsme takový se
spoustou gólů a obratů letos ještě neodehráli. (úsměv) Důležité bylo, že se
nám podařilo vždy dotáhnout, a paradoxně to byl nakonec souboj brankářů, kdy se Lukáš ukázal o něco lepší
než hostující gólman. Jeho inkasované
branky v závěru byly trochu lacinější
a pomohl nám. Získali jsme tři body,
což pomůže naší psychice, abychom si
více věřili.“
ƔƔ Jak bylo náročné se srovnat s lehce inkasovanými brankami, zejména bezprostředně po vyrovnání?
„To bylo nesmírně těžké, nepodařilo
se nám remízový stav udržet snad ani
dvě střídání. Bylo to těžké na psychiku, ale od druhé třetiny jsme tahali za
jeden provaz a zápas jsme nevzdali,
což nakonec rozhodlo.“

ƔƔ Opět úřadovala vaše formace.
Čím jste pro soupeře tak nebezpeční?
„No, je to taková alchymie a také dílo náhody, že si až tolik vyhovíme. Je to super
a musíme z toho vytěžit co nejvíce bodů,
dokud se nám daří. Spíše trenéři ale budou vědět, proč nás dali dohromady
a proč to tolik vychází. Tentokrát tomu
přitom dlouho nic nenasvědčovalo.
Jsou zápasy, kdy se nám daří a třeba jako
v Mostě si vytváříme šance od samého
začátku zápasu. Teď tomu tak nebylo
a první dvě třetiny jsme nehráli vůbec
dobře. Ale branky vstřelili ostatní, a my
jsme se naštěstí probudili v pravý čas.“
ƔƔ Vyhovujete si až tolik?
„Zatím to tak je, poskládali jsme takovou vysokou lajnu. Říkal jsem Jirkovi,
když tady přišel, že se nám moc nedaří.
On sám ale bez zaváhání odpověděl,
že mě zvedne, tak se mu to podařilo.
(úsměv) Odstavit ho od kotouče nebo
mu dělat nějaké problémy u mantinelu je pro obránce těžké, totéž před bránou. Jednoduše si je odmítne a takový
hráč je platný v každém týmu.“
ƔƔ Uplynulý týden jste získali
sedm bodů. Cítíte sami, že se opět
zvedáte?
„Ani na chvíli se nesmíme uspokojit
a do Vánoc nás čeká ještě několik zápasů. Je potřeba se vyždímat, a dokud
se daří, tak z toho vytěžit všechno.
Navíc je tabulka strašně vyrovnaná
a každý bod je důležitý.“
ƔƔ Po Slavii a Budějovicích jste
porazili další tým ze špičky, naopak proti slabším se trápíte. Co za
tím může vězet?

„Věřím, že to není naší nezodpovědností, protože v posledních zápasech
hrajeme lépe venku než doma. Nemůžeme si dovolit chudým rozdávat
a naopak ideálně porážet i celky pod
námi, jako se nám to podařilo v Benátkách a Mostě.“
ƔƔ Teď hrajete dvakrát venku se soupeři kolem desátého místa?
Co na ně vymyslet?
„Je tam strašně
mužstev v malých
rozestupech a každý zápas je důležitý. O to podstatnější
je, že jsme vyhráli
a můžeme být trošku
klidnější, přece jen pod
tlakem tam bude domácí tým. Povinnost

„Před zápasem jsem přemýšlel nad
tím, jak se cítím, a nakonec asi ne.
Vzhledem k tomu, jak se tady vyvíjí
zdejší mančaft, tak zodpovědnost
cítím stále větší, ale je to dáno tím,
že jsem jedním z mála, co je tu hned
od začátku. Vnímám, že jsem s Pro
Prostějovem spjatý a zodpovědnost cítím. Ale je jedno, jestli
mám na hrudi céčko, nebo
nemám.“
ƔƔ Blíží se nejen Vánoce, ale i období, kdy se
extraligové celky více
poohlížejí po posilách
z první ligy. Na jaře jste
pomáhal Pardubicím, nekontaktoval vás i nyní někdo?
„„Ne.
„N
e. Asi by nikdo nekontaktoval mě,

Foto: Jiąí Možný

“

Vnímám, že jsem s Prostějovem spjatý
a zodpovědnost cítím. Ale je jedno, jestli
mám na hrudi céčko, nebo nemám...

bude na jejich straně a my předvádíme
venku dobrý nátlakový hokej, v Mostě, Benátkách, Českých Budějovicích
jsme neodehráli špatné zápasy. Takže
věřím, že tam nějaké body uhrajeme.“
ƔƔ Kapitánské céčko připadlo právě
vám, cítil jste větší zodpovědnost?

ale šlo by to přes Jirku Vykoukala.
O ničem takovém v tuto chvíli nevím, přece jen takové výkony jsem
zatím nepodával. (úsměv) Možná Jirka Cetkovský se pojede do Pardubic
podívat, ale musím se přiznat, posun
do extraligy mě ani nenapadl.“

vínovské prvoligové farmy. Při posledním
střetnutí těchto dvou celků se Jestřábům
velice vydařil úvod a brzy se ujali tříbrankového vedení, také tentokrát si nemohli
stěžovat. Hned v úvodu si vysloužili přesilovku, kterou ale znehodnotil následný
Cetkovského faul, o chvíli později se vydal
vstříc Petráskovi Novák a na počátku deváté minuty se už skóre přece jen změnilo.
Domácí se hnali ve čtyřech do útoku, ztratili však puk ještě ve vlastní třetině, Novák
poslal na stříbrném podnose přihrávku
Moskalovi a zkušenému útočníkovi se
konečně podařilo prolomit neúspěchy
v koncovce a prázdnou bránou nepohrdl
- 0:1. Střelecky aktivnější sice byli hokejisté Mostu, leč do žádné opravdu vyložené
šance se nedostali a klasickým pokusům
se ve všech případech úspěšně postavil
extraligou ošlehaný gólman Prostějova.
Také druhá branka padla po velké chybě
Severočechů v obranném pásmu. Jeden
z domácích beků si ustlal u mantinelů, volného kotouče se ujal Cetkovský, jež oka-

mžitě předal Dragounovi. A dvaatřicetiletý
útočník narýsoval napříč útočnou třetinou
další přesný pas na Moskala. O dva roky
starší forvard si přihrávku zpracoval a sám
před gólmanem nezaváhal - 0:2. Nepohodu v domácím celku dokumentoval ještě
před polovinou zápasu také Strejček, jenž
namazal Venkrbcovi. Urostlý zadák se ale
v nájezdu neprosadil a po šesti zápasech
Kladnu, Benátkám, Českým Budějovicím,
Slavii, Kadani a Třebíči skončila jeho bodová série.
V těchto momentech už častěji stříleli
hosté a přenesli si to i do závěrečné dvacetiminutovky. Hned v jejím úvodu navíc
přišla další pojistka, ani nyní to neměl
střelec až tak obtížné. Vokurka tvrdě vypálil od modré a povyjetý Petrásek vyrazil
puk pouze k nohám Dragouna. Pro něj
nebylo problém zamést touš do zcela volné brány a po pouhých sedmnácti sekundách od úvodního buly platil stav 0:3.
Blízko ke skórování byli i další členové
jestřábí letky. Patrik Husák si sjel na kruh

ÚSTY TRENÉRč
Jan ZACHRLA – HC Most:
trenér se po utkání nevyjádřil

a čtyři minuty před koncem napálil tyčku,
naprosto totožně dopadl o dvě a čtvrt minuty později Jakub Šlahař. Také on mířil
jen do brankové konstrukce. Mnohahodinová cesta autobusem zpět na Hanou
tak mohla být veselá, opět po týdnu a

Jiøí VYKOUKAL – asistent
LHK Jestøábi Prostìjov:
„Luboš podal opět skvělý výkon a my
jsme moc rádi, že si konečně udržel
čisté konto. Opravdu si to zasloužil.
Hlavní je, že mu k tomu pomohli
i kluci. Za výhru jsme opravdu moc
rádi. Bylo to takové povinné vítězství.
Hra však byla dost rozháraná a dost
nám pomohla dobrá obrana. Nakonec jsme si vytvořili i několik tutových
šancí. Dragoun i Venkrbec šli na brankáře sami, ale další gól už nepřidali.“
půl se Jestřábům podařilo z cizího kluziště uzmout všechny body. Naposledy se
tak stalo na konci listopadu v Benátkách.
A současně se podařilo bodovou sérii
protáhnout na čtyři střetnutí, to je vyrovnání sezónního maxima.
(jim)

NA PROMĚNY IMAGE!
NUDA
s Třebíčí přinesla jen bod

2:3
PP

PROSTĚJOV Již pátý zápas za
posledních deset dní čekal minulé pondělí večer na hokejisty
Prostějova i Třebíče. A nabitý
program se na hře obou celků
projevil. Pouhých dvanáct stovek
diváků, kteří zavítali do hlediště
Víceúčelové haly-zimního stadionu, se tak po většinu času spíše
nudilo. Hosté přijeli s jasnou taktikou bránit, co to půjde, domácí pro
změnu nedokázali nic kloudného
vymyslet a z přesilovek bolely oči.
Po delší době se tak z tribun ozýval
silnější pískot adresovaný hráčům,
za hru, kterou museli sledovat, by si
zasloužili vrácení vstupného...
Jestřábi disponovali obrovskou
střeleckou převahou, extraligového
gólmana Karla Vejmelku zasypali
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téměř padesáti pokusy. Ve všech
částech byli v tomto směru aktivnější
než jejich soupeř, víc než bod jim to
ale nepřineslo. Velice brzy se navíc
pořádající výběr musel vypořádat
s tím, že prohrává. Neuběhlo ani
pět minut hry, když zůstal před
Horčičkou volný Radim Zohorna
a brněnský útočník v dresu Třebíče
se dorážkou prosadil - 0:1. Ještě
v úvodní části se domácím podařilo
výsledek obrátit. Nejprve se po
vystižení hostující rozehrávky prosadil z prostoru pravého kruhu Michal Dragoun (1:1), stejný hráč se
do střelecké listiny zapsal i necelé
dvě minuty před pauzou, kdy střelou
z úhlu překvapil soupeřova gólmana
- 2:1. Náskok drželi Jestřábi přesně
patnáct a půl minuty čistého času.
A mohli ho i zvýšit, když Cetkovský
dostal puk do jízdy a ocitl se sám
před Vejmelkou, jenže mu poslal puk
jen do připravené lapačky. Třebíč tak
trestala a byl to Petr Polodna, kdo vyrovnal na 2:2.

V úvodu třetí části byly oba týmy
blízko třetí brance. Nejprve jen po pár
sekundách hry neuspěla první útočná
formace hostí, na opačné straně mohl
zkompletovat hattrick Dragoun, leč
nemířil přesně. Na počátku závěrečné
desetiminutovky domácí přece
jen trochu přitlačili a zintenzivnili
obléhání, jediným výsledkem ovšem
byl oddechový čas hostující lavičky
pět a tři čtvrtě minuty před koncem řádné hrací doby. V čase 58:33
se Jestřábům naskytla možnost rozhodnout, když byl vyloučen Kusko.
Žádný tlak ani šance ale nenastaly,
místo toho za pouhých čtrnáct sekund
putoval na trestnou lavici i Cetkovský.
Úrovni utkání a předvedené hře
odpovídala i kvalita rozhodčích,
kteří také neměli svůj den. Domácí
ještě dostali možnost výhody čtyři
na tři, jejíž valnou část si převedli
do prodloužení, opět z toho ale nic
nebylo.
Rozhodnutí tak padlo na druhé
straně. Protivný poslal Wasserbauera

k ledu čistým bodyčekem, za nějž by
se dočkal ocenění od legendárního
Oldřicha Machače, hlavní arbitr
to ale viděl jinak a ocenil to dvěma
minutami. No a dvaadvacet sekund

před koncem se k puku dostal mezi
kruhy Matěj Pekr, neukvapil se, udělal
kličku a zamířil přesně. Dva body tak
zamířily na Vysočinu a na Hané zůstal
jen jeden.
(jim)

ÚSTY TRENÉRč
Kamil PØECECHTÌL

– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Doma se musí vyhrávat a tři body jsme
neudělali. Třebíč tu předvedla přesně to,
co jsme očekávali. Těžko jsme se přes
ně probíjeli a musím říct, že nám trošku chyběla šťáva, po těch zápasech, co
jdou krátce za sebou, se energie těžko
střádá. Neměli jsme takový šmrnc jako
v posledních zápasech. Ale to samé bylo
i na druhé straně. Bohužel Třebíč dala
tři góly a u dvou jsme měli asistenci.
A přesilovky? Věnujeme se tomu hodně
a na tréninku se přesilovka jeví dobře,
přijdeme ale do zápasu a vypadá to, jako
bychom se viděli poprvé.“

Radomír NOVÁK – asistent
SK Horácká Slavia Tøebíè:
„Jsme rádi, že jsme utkání zvládli vyhrát, byť za dva body. Prostě jsme to
vydřeli, ubojovali, zvládli jsme oslabení
a jsme vděčni za toto vítězství. Týmy
měly určitý záměr, od toho se to odvíjelo. Nechci to pitvat dopodrobna,
náš záměr byl ale daný a jsme rádi za
tu výhru. Chtěli jsme výborně zvládat
defenzivní činnosti a být úspěšní v nějakých finálních fázích v předbrankovém prostoru soupeře. Je potřeba říct,
že program mají všichni stejný a jsou
v podobné únavě, takže se na to nemůže nikdo vymlouvat.“

Havíøov provedl zmìny
Havířov (jim) – Na nejméně vydařenou sezónu od návratu do první ligy se
rozhodlo havířovské hokejové vedení
zareagovat dalšími zásahy do hráčské
zare
kád
kádru. Na seznamu nepotřebných se
objevil obránce Radim Ostrčil, který
obje
nově zamířil do Vsetína. A spekuluje
nov
se i o odchodu Aleše Staňka, jenž se
ned
nedávno vrátil z hostování v Prostějově, ale zatím se stále hledá. Naopak
jově
Frýdku-Místku se
z druholigového
d
zpět do „AZetu“ vrací oblíbenci fanoušků David Klimša a Michael Folnou
týn. Slezany navíc trápí marodka, na
kter
kterou naposledy přibyli Jakub Kotala
a Karol
Ka Korím.

Most platí za dresy
Pra (jim) – Pokutu třicet tisíc
Praha
korun udělila Disciplinární komise
koru
Českého svazu ledního hokeje odČ
ddílu HC Most. Potrestala ho za to,
že šestice
š
hráčů nastoupila v několika
zápasech bez jmenovek na dresech,
zápa
čímž Severočeši porušili Soutěžní řád
i Technické normy soutěže. Výjimka
totiž platí pouze pro první dva starty
hráče za příslušný klub.

Pravidlo o juniorech
pøerušeno
Praha (jim) – Stejně jako před rokem,
tak i letos Výkonný výbor hokejového
svazu rozhodl, že během závěrečné
přípravy a samotného světového šampionátu hráčů do dvaceti let nebude
platit pravidlo o zařazování mladých
hráčů na soupisky. Toto rozhodnutí
se vztahuje na všechny kluby Tipsport
extraligy i WSM ligy.

Slavia obmìnila trenéry
Praha (jim) – Pavel Hynek skončil na
lavičce hokejové Slavie a mužstvo po
něm převzal jeho dosavadní asistent
Milan Razým. Kouči s dlouholetými
zkušenostmi z plzeňské lavičky bude
nově vypomáhat Jan Srdínko, jednačtyřicetiletý sedminásobný mistr
republiky v dresech Vsetína a Slavie si
tuto pozici u prvního týmu vyzkoušel
již v uplynulém ročníku.

Šumperk opustil Petira
Šumperk (jim) – Do druholigových
francouzských Mylhúz se vydal jednadvacetiletý šumperský útočník Michal Petira. Pardubický odchovanec,
v jejichž dresu prošel dorosteneckou
i juniorskou extraligou si na podzim
odbyl premiéru ve druhé nejvyšší
české soutěži a v jednadvaceti duelech
stihl dvě branky a čtyři trestné minuty,
nyní se vydal do města nacházejícího
se kousek od hranic s Německem
a Švýcarskem. Klub ho na svém webu
jako svou velkou posilu oficiálně uvítal
a představil v pátek.

Kuchyòka zvolil Nìmecko
Ústí nad Labem (jim) – Štěpán Kuchyňka v nejbližší době další zápasy
za Ústí nad Labem nepřidá. Odchovanec tohoto oddílu letos hostoval
v druholigovém Děčíně, kde si držel
bilanci více než bodu na zápas, nyní
neodmítl nabídku celku Ratinger Ice
Aliens a přesunul se do čtvrté nejvyšší německé soutěže. Německý klub
o tom informoval na svém facebookovém profilu. V minulých dvou sezónách nasbíral třiadvacetiletý útočník
celkem šestapadesát prvoligových
startů, dosáhl v nich na jednu branku
a dvě přihrávky.

Rozhovor
vor
lýým
s bývalým
m
hráèem
bù
Jestøábù
Jánem Nikem
najdete na

www.
vecernikpv.cz
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lední hokej

VEČERNÍKU
MICHAL DRAGOUN
D

Bodově se v uplynulém týdnu
t
dařilo celé úvodní
formaci. Matouš Venkrbec
Venkr
se zaskvěl zejména dvěma zásahy v závě
závěru duelu proti Jihlavě,
všech duelech poctivě sbíJiří Cetkovský ve všec
ral nahrávky a podstupoval
podst
řadu osobních
soubojů, do role hlavního
hl
zakončovatele
se ale oděl Michal Dragoun. Dvaatřicetiletý dvojnásobný domácí šampion nejprve dvěma bran
brankami pokořil třebíčVejmelku, poté se jednou
ského Karla Vejm
prosadil
p
pr
o
i proti brankářřům Mostu a Jihlavy
a navrch ještě přidal
dvě nahrávky a tři kladné
dv
body.
b
d Kmenový hráč pražské Sparty si tak upevnil vedení v oddílové produktivitě, když za celou dosavadní část základní části stihl v první lize
vyprodukovat již šestadvacet bodů za osm branek a šestnáct asistencí.

aneb pohledem
Pavla Mojžíše
„Z víkendového zápasu proti
Jihlavě mě bohužel vyřadily kašel
a horečka, doufám ale, že budu
fit co nejdřív. Kluky jsem sledoval alespoň online na internetu
a mám radost, že se jim podařilo
zvítězit. Celý týden nám začal
hned v pondělí duelem proti
Třebíči. Bylo to takové zvláštní utkání, které pro diváka určitě nebylo moc atraktivní. Program ale
mají všechna mužstva stejný, takže
se určitě na nic vymlouvat nebudeme. O dva dny později v Mostu byla první třetina vyrovnaná,
ale pak si myslím, že jsme byli lepší
a zaslouženě jsme vyhráli. Celkově
tak máme za uplynulý týden sedm
bodů z devíti, to je super. Ale sezona je ještě dlouhá a musíme jít zápas od zápasu a bodovat. Nyní nás
čekají dva venkovní zápasy a v Ústí
i v Havířově se budeme snažit
vyhrát a soupeřům opět
poodskočit.“
PAVEL MOJŽÍŠ
obránce
LHK Jestřábi Prostějov

o DV÷

Koruny

LEVN÷JI
volejte
582 333 433
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Poprvé od konce února a záchranářských bitev s Mostem
a Havlíčkovým Brodem se Jestřábům podařilo během jediného utkání vsítit šest branek.
A opět na tom mělo velký podíl

6

hlavní útočné komando Cetkovský, Dragoun, Venkrbec,
které dohromady nastřádalo
šest bodů za tři branky a stejný
počet nahrávek. A Jiří Cetkovský dokázal bodovat již pošesté
v řadě.

ZJISTILI
JSME ...

Do českých hokejových soutěží se vrátili hned dva bývalí Jestřábi. Po dvou
měsících strávených ve druhé nejvyšší
francouzské lize opustil tým Neuilly-sur-Marne z předměstí Paříže Tomáš
Rod a sedmadvacetiletý útočník se
vydal zpět do severozápadních Čech.
Místo Ústí nad Labem, kde strávil minulých pět sezón, se dohodl s Mostem,
za který nastoupil do všech tří duelů
uplynulého týdne a zapsal jednu přihrávku. A vůbec premiérové starty ve
WSM Lize si nyní připisuje David Jurík. Člen úspěšné postupové sestavy
Prostějova z ročníku 2013/2014 loni
nastoupil třikrát za Valašské Meziříčí
a letos osmkrát za Vsetín, na počátku
prosince ho angažoval Šumperk. Na
kontě již má čtyři střetnutí a také první branku, když po přihrávce Davida
Šebka rozhodl proti Havířovu.

elektronická tužka
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

HRÁT V PONDĚLÍ? PRO KOHO?!

Letošní ročník první ligy oproti mi- la za tím jen hostující taktika, ale
nulosti nabízí hned dvě reprezen- slabší tempo, více nepřesnosti a méně
tační přestávky a základní část díky vydařených akcí bylo k vidění z obou
tomu skončí o dva týdny později stran víc než dost.
než naposledy. Program je ale i tak Ještě větším argumentem pro redukci
až přehnaně nahuštěný. Jen úvod- pondělků by ale měl být pohled do
ní čtyři měsíce dlouhodobé soutěže hlediště. Jednoznačně platí, že právě
v sobě zahrnují osm vložených pon- na počátku týdne jsou návštěvy nejdělků, další tři nastanou do polovi- nižší. Jedinou výjimkou byl souboj
se Slavií, ale při něm hrály roli jiné
ny února.
Je trochu s podivem, že hokejový faktory – jméno soupeře a také presvaz tolik pospíchá a chce mít dva- miérové domácí utkání v sezóně.
apadesát kol odehraných o více než Další zápasy už tak slavné nebyly.
dva týdny dříve než v případě extra- Na Kladno přišlo v Prostějově pouligy. Zejména, když druhá nejvyšší ze šestnáct set diváků, na Ústí nad
soutěž hraje po předkole pouze dvě Labem pod patnáct set návštěvníků
kola play off, a na nejhorší kvar- a naposledy na Třebíč pouze lehce
teto nejvyšší mužské soutěže čeká přes dvanáct stovek. Ve všední dny
plných dvanáct střetnutí ve skupině obecně panuje menší zájem než
o víkendu, ale pondělní čísla jsou ješo udržení.
Nabitý program zvyšuje riziko zra- tě slabší než ta středeční.
nění a stupňující se únava, do níž Občasné proložení tímto termínem
být nanajdete
škodu, ale hrát
se promítá i cestováníFotogalerii
napříč repub- nemusí
a video
užtakto
likou, se může projevit i na úrovni prakticky každý druhý týden je až
utkání. Tak jako brzy
tomu bylo
natřeba přehnané. Třeba se nad tím svazoví
v pondělí při duelu s Třebíči, které funkcionáři v létě zamyslí a změní
příliš koukatelné nebylo. A nestá- své stanovisko.

www.vecernikpv.cz

VÍTĚZÍCÍ
JESTŘÁBY
OPUSTIL
KAJABA,
ZÁJEM
JE
O
lno rozzářila...
Na děti z prostějovské nemocnice se mezi diváky vybralo přes patnáct
otázky pro ženu,
4 co se změnila...
„Cítila jsem se
PROSTĚJOV Tři zápasy s bilancí dvou výher a jedné remízy sehráli v uplynulém týdnu prostějovští Jestřábi. Minulé pondělí nepotvrdili výhodu domácího prostředí proti Třebíči, zpátky si ale
vzali ztracené body v Mostě a poté v dramatickém víkendovém
souboji dokázali zdolat Jihlavu. Výsledkem tak je posun na devátou pozici s jen nepatrným mankem na další celky. K bodům opět
výrazně pomohla první lajna Cetkovský – Dragoun - Venkrbec,
po níž už pošilhávají také v extralize. Naopak jiný útočník René
Kajaba se dobrovolně rozhodl vrátit do Vsetína.

1. krok... OBLEÈENÍ

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
Sedm bodů během jednoho týdne ještě
Jestřábi v tomto ročníku nezískali, podařilo
se jim to až o druhém prosincovém sedmidenní. Duel s Třebíčí nudil, v Mostě hráči
Prostějova průběžně navyšovali náskok,
nejatraktivnější tak byla podívaná proti
Jihlavě, kdy se domácím vždy podařilo
smazat ztrátu a nakonec i dokonat obrat.
„Jihlava poznala, jaké to je, protože nám
se to v posledních zápasech stávalo velice
často, že jsme vedli, ale nakonec jsme si
to krátce před koncem hrubou chybou
pokazili a prohráli jsme. Tentokrát tomu
bylo snad poprvé v celé sezóně opačně
a po hrubé chybě jihlavských zadáků jsme
se dostali k vyrovnání, načež jsme celý zápas otočili,“ usmíval se spokojený jestřábí
kouč Kamil Přecechtěl.
A radost mohou mít po víkendu rovněž
děti z prostějovské nemocnice, které
nemohou trávit Vánoce doma. Právě
pro tamější dětské oddělení totiž probíhala sbírka pod taktovkou Fans of Prostějov a návštěvníci zimního stadionu se
složili na celkem 15 150 korun.
Šest branek dokázal současný tým vstřelit poprvé od letní přípravy a potvrdil tak
svůj potenciál, v plném rozsahu se ale
ukázaly i starosti při bránění, takže soupeř
mohl poměrně lehce skórovat. „Bohužel,
v tomto máme neustále mezery. Hrajeme
dobře sedm deset minut, pak ale uděláme
hrubou chybu, kterou soupeř potrestá.
Dostáváme neskutečně laciné branky
a podrážíme si tím nohy i v dalších zápasech. Mužstvo samozřejmě po inkasovaných brankách trochu ztrácí jistotu, do hry

se vkrádá nervozita a není to takové ucelené. Je to velký problém,“ uznal Přecechtěl.
Radost na tváři mu ale vykouzlilo další
zdolání týmu z absolutního čela prvoligové
tabulky. „Svědčí to o tom, že taktika, kterou
na nás špičkové týmy volí, nám sedí, zatímco taktika mužstev dole nám nesedí. My
se jako každé mužstvo hůř prosazujeme
do připravené obrany, tam je potřeba víc
přesných přihrávek, to nám momentálně
dělá obrovské problémy,“ povšiml si kouč
Jestřábů. „Byl to velice infarktový zápas,
takový se jen tak nevidí. Dostali jsme velice
laciné góly, na nichž se podepsali brankář
i defenziva celého mužstva. Nemyslím si
ale, že by nastalo uspokojení po Mostu,
kde jsme udrželi nulu, byl to totiž nejslabší tým, s jakým jsme se utkali,“ vysledoval
sportovní manažer Jestřábů a současně
asistent u prvního mužstva Jiří Vykoukal.
U sobotního utkání už nebyl René Kajaba,
mladý útočník se totiž rozhodl kvůli malému vytížení vrátit z Prostějova zpět do
Vsetína a ve stejném termínu již pomáhal
Valachům ke zdolání Poruby v poměru
6:3. „Bavili jsme se o tom s panem Vykoukalem a byl jsem tam již během reprezen-

jako princezna!“

Jestąábí radost po vstąelených brankách byla proti Jihlav÷ obrovská, nakonec si
2. krok...
spoleén÷ sÚÈES-barvení
fanoušky zajásali hned šestkrát.
Foto: Jiąí Možný

tační přestávky, tehdy jen na střídavé starty. Na Prostějov ale budu vzpomínat jen
v dobrém, jsou tu výborní lidé a nemám
si nač stěžovat. Letos jsem ale moc nebyl
spokojen s prostorem, který jsem dostal.
Byly zápasy, které mi vyšly a cítil jsem se
dobře, ale i zápasy, kdy mi to moc nešlo.
Takový je hokej,“ bilancoval dnes již bývalý prostějovský útočník. Ten nyní věří, že se
mu ve žluto-zeleném dresu opět bude dařit jako v minulosti a znovu tak bude moci
nakouknout do druhé nejvyšší domácí
soutěže. „Cítím, že rok a půl v první lize mi
pomohl a teď je naším cílem dojít do play
off, porazit Frýdek-Místek a postoupit do
první ligy. Máme čtyři vyrovnané formace
a sešli se kvalitní hráči, takže věřím, že se
nám to podaří,“ sdělil Večerníku René Kajaba odhodlaně.

3. krok... ÚÈES - úprava støihu

4. krok... LÍÈENÍ

V souvislosti s třiadvacetiletým útočníkem
se spekuluje rovněž o přesunu do Přerova.
Samotný hráč to nechtěl nijak komentovat
a generální manažer Zubrů Lubomír Svoboda odmítl, že by na této informaci bylo
něco pravdivého. „Je to velice snaživý kluk,
který se pral o své místo v kádru. Loni dostal více příležitostí, letos tolik nehrál. Čekali
jsme od něj víc branek, to je ale těžké, když
neměl až takový ice-time. Naším cílem je,
aby víc hrál a měl opět radost z hokeje. Nikde navíc není psáno, že se tu třeba za rok
nemůže opět objevit,“ podotkl Vykoukal.
Den po výhře nad rekordmanem v počtu
československých titulů se prostějovský
odchovanec Jiří Cetkovský představil
v dresu Pardubic. A zastoupení Jestřábů
v tomto utkání mohlo být dvojnásobné,
Východočeši totiž pošilhávají rovněž po

„Cecek“ se vrátil do extraligy, Vitásek o patro níž
➢ ze strany 21
Právě v dresu Východočechů strávil
dvoumetrový
urostlý
forvard
a oblíbenec fanoušků Jiří Cetkovský
nejúspěšnější část své kariéry, kdy
během celkem jedenácti sezón přispěl
k hned třem extraligovým titulům.
Před startem sezóny ale neprošel
posledním zúžením kádru a vydal se
do partnerského východočeského
oddílu, kde se statisticky trápil, aby
výrazně ožil až po návratu na rodnou
Hanou.

Velice odlišný průběh má zatím aktuální sezóna pro jiného
prostějovského odchovance. Ondřej
Vitásek přišel vinou zranění o závěr
minulého ročníku, letos ale odehrál
úvodních deset kol, a pak po menší
pauze přidal dalších pět mačů, než
ho v polovině listopadu opět vyřadil
úraz. Mimo hru tak byl celý měsíc
a vrací se až nyní. I proto zamířil na
rozehrání do středočeského oddílu.
„Stalo se tak z mé vlastní iniciativy.
Tým už byl v Brně a já doma, tak jsem
zavolal trenérům Liberce i Benátek
a domluvil se. Chtěl jsem klukům

5. krok... FOTOGRAFOVÁNÍ

pomoci a také se do toho po dlouhé
pauze opět dostat. Původně jsem měl
být mimo hru dokonce šest týdnů,
ale musím poděkovat lidem, co se
o mě starali, že se to podařilo zkrátit,“
popisoval.
V neděli už opět byl na soupisce Bílých Tygrů, na led se ale při domácí
výhře nad Litvínovem nepodíval a byl
připraven pouze jako záloha. „Vím, že
bude těžké prosadit se zpátky do sestavy, nic ale nevzdávám. Budu makat
a snažit se, abych trenérům ukázal,
že na to mám,“ vzkázal odhodlaně.
(jim)

ƔƔ Lenko, jak se po proměně cítíte?
„Naprosto skvěle! Nový účes je vzdušný
i svěží, jsem s ním úplně spojená. Nikdy dřív
jsem se neodvážila zkrátit si vlasy více jak
o pár centimetrů, teď jsem takřka na mikádo
a nemůžu si to vynachválit. Oblečení i líčení je
také perfektní. Nemám slov, fakt skvělé!“ (úsměv)
ƔƔ Splnila tedy naše PROMĚNA vaše
očekávání?
„Ano, určitě. Chtěla jsem zkusit něco nového
ať už v oblasti vlasů, kosmetiky, tak i oblečení.
Odborníci z těchto oblastí mi se vším velmi
dobře a mile poradili. Můžu jen pochválit jejich
přátelský a vstřícný přístup. Připadala jsem si
jako z nějakého filmu. (smích) Běžně si člověk na
sebe tolik času neudělá a ani kolikrát nemá možnost nechat si dopřát takových služeb. Mé
očekávání bylo jednoznačně splněno!“ (úsměv)
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Přítel i rodina byli velmi příjemně překvapení a novou image mi chválili. Některým jsem
ani neříkala, že se chystám zúčastnit PROMĚNY IMAGE, o to více v šoku byli. (smích)
I moje okolí pělo samou chválu a ze všech stran jsem slyšela jen kladné ohlasy, což je moc
příjemné.“ (úsměv)
ƔƔ Přihlásila byste se do PROMĚN Večerníku znovu?
„Byla to skvělá zkušenost a určitě bych do proměny šla znovu. Všichni mě hýčkali, starali
se o mě a obletovali, což se jen tak nevidí. Až budou o Vánocích pohádky o princeznách,
určitě si vybavím pocit, kdy jsem se díky Večerníku jako princezna opravdu cítila. Mohu
všem doporučit, opravdu to stojí za to!“ (úsměv)

PROSTĚJOV Tři dny po čistém
kontě proti Mostu neměl Luboš Horčička ani trochu svůj den a nebyl obvyklou oporou zadních řád Jestřábů.
V mnoha momentech se nevedlo ani
zbytku prostějovské defenzivy a výsledkem bylo hned pět obdržených
branek, hlavní pozornost na sebe ale
vzal dlouho se trápící útok. Domácí
dokázali dát ještě víc gólů než jejich
soupeř a po Slavii či Českých Budějovicích tak na Hané neuspěl další celek
z absolutní prvoligové špičky.
V sobotu se hrálo velice slušné utkání,
když rozhodčí rozdali pouze dva menší
tresty na obou stranách. O to více pokusů mířilo na bránu. Hostující Jihlava se
dostala přes třicet střel, domácí celek se
dokonce blížil k hodnotě padesáti ran za
šedesát minut. Dlouho mu to ale nebylo nic platné, „vojáci“ totiž sázeli laciné
branky a zdálo se, že body poputují na
Vysočinu.
Střelecký účet utkání třiatřicátého kola
WSM ligy založil hned po sedmasedmdesáti sekundách jihlavský Březina,
jemuž se podařilo zamířit pod víko
a najít místo nad Horčičkou - 0:1. Stejná
situace se opakovala o osm a půl minuty
později, kdy to opět po Flekově vybídnutí zkusil Březina a spíše takovým pokusem na náhodu uspěl, takže hned na

Kamil PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Viděli jsme pro diváky velice atraktivní
utkání, pro nás až tak atraktivní nebylo.
(úsměv) Čtyřikrát jsme prohrávali a čtyřikrát se nám podařilo vyrovnat, nakonec jsme utkání ještě otočili. Vstoupili
jsme do něj ale špatně a první polovinu
jsme tahali za kratší provaz, ale s přibývajícím časem jsme hru Jihlavy vyrovnali
a v závěru jsme měli více štěstí. Kluci ukázali velkou vnitřní morální sílu.
Dokazují neustále, že chtějí, a někdy se
to podaří, jindy ne. V závěru jsme měli
trochu štěstí, ale prvním předpokladem
bylo, že za nepříznivého stavu bojovali.“

Petr VLK
– HC Dukla Jihlava:
„Jsme samozřejmě zklamaní, že jsme
si odsud neodvezli žádné body. Začali jsme dobře, ale vlastní nedůsledností a laxností jsme dovolili soupeři
srovnat. Potom jsme stále odskakovali na rozdíl jednoho gólu, ale bohužel hlouposti, které jsme tam v závěru
udělali, byly nehorázné a domácí
toho využili. Jestliže hrajeme pět minut před koncem přesilovku a soupeř
nám ujede dva na jednoho, tak to je
hloupost a nemá to s netaktičností
nic společného. To jsou hloupé věci,
které do hry nepatří.“

ní nahrávač Jakub Flek uspěl dorážkou
Březinovy střely - 3:4. V polovině poslední dvacetiminutovky se ale probudila i první útočná formace Jestřábů.
O stav 4:4 se zasloužil Dragoun poté, co
si slabší chvilku vybral i gólman Jihlavy
a Cetkovského střelu z dálky vyrazil jen
kousek před sebe. Hosté měli ještě jednu odpověď, když přesně dvě minuty
nato našel Melenovský zpoza brány
u brankoviště číhajícího Grígera.
A v čase 54:14 bylo ještě hůře, to byl
za podražení odeslán na trestnou lavici
Zadražil. Jenže právě v početní nevýhodě ujeli Dukle Cetkovský s Venkrbcem.
První jmenovaný vystřelil a druhý přesně dorážel - 5:5! Utkání tak směřovalo

do prodloužení, které tři minuty před
koncem odmítl opět Cetkovský. Od levého rohu mu přihrávku adresoval Dragoun a vytáhlý forvard mířil přesně nad
pravý beton, načež vypukla obrovská
radost domácích hráčů - 6:5! O minutu později si hosté vzali oddechový čas
a zkusili to bez gólmana, leč neúspěšně
a také bez soustavného tlaku. Jestřábům
se dařilo vyhazovat kotouče a několikrát
byli blízko pojistce. Nejvíce v momentě,
kdy Venkrbec přivezl puk na červenou
čáru a adresoval přihrávku na Luňáka,
ale příliš dopředu, takže z toho pouze
byl souboj v rohu kluziště. Ale daleko od
domácí branky a všechny body tak putovaly na prostějovské konto.
(jim)

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

KOMENTÁì PATRONKY
PROJEKTU PROMħNY
„Z naší předvánoční PROMĚNY mám
velkou radost. Myslím, že se opět skvěle povedla. Lenka se rozloučila se svým starým já
a do nadcházejícího roku vejde jako jiný
člověk. Nový účes, líčení i oblékání dodalo této
slečně na sebevědomí a charisma. Víte, ani
sebelepší fotografie nedovedou vždy vystihnout to, jak člověk výborně vypadá a jaký je.
Přesněji nedovedou vystihnout to, co z člověka
vyzařuje, což je případ naší osmé finalistky.
Z Lenky šla cítit laskavost, dobrota a vnitřní
čistota, což ji dělalo samu o sobě krásnou.
Velké díky za všechno patří našemu profesionálnímu týmu. Zároveň bych vás všechny
ráda pozvala do další PROMĚNY IMAGE.
Jak samy pokaždé vidíte, není se čeho bát.

Naší proměnou už prošly křížem krážem
ženy všech věkových kategorií a různého povolání. Měli jsme tu třicetiletou prodavačku,
šestatřicetiletou zdravotní sestru, sedmdesátiletou aktivní seniorku, třiapadesátiletou
úřednici, čtyřiačtyřicetiletou asistentku ředitele,
třiačtyřicetiletou barmanku, sedmapadesátiletou dělnici a vše završila pětadvacetiletá
Lenka Müllerová, která nabyla na osobitosti,
stylu a půvabu. To vše je důkazem toho, že
můžete být krásná v každém věku, a my vám
tohle přání rádi splníme. Již nyní se těším na
další z vás.“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

Jihlavu spláchla nevídaně produktivní ofenziva
LHK PV
ÚSTY TRENÉRč
HLASTE SE!
6:5
HC JIH
konci úvodní desetiminutovky platil stav
0:2 a drtivá většina z třinácti a půl stovky
diváků nadšena nebyla.
Trochu optimismu do jejich žil vlil až ve
14. minutě Václav Meidl. Urostlý útočník hraje kvůli úrazu v obličeji s mřížkou,
ani to mu ale neubralo na důrazu a nasazení, po rozehrání v Havířově si navíc ze
Slezska přinesl i střeleckou formu a po
Čuříkově přiťuknutí zamířil přesně - 1:2.
A radost měl obrovskou, div že v euforii
nerozbil zadní plexisklo. Za pouhých
osmdesát sekund navíc bylo srovnáno,
postaral se o to nejlepší kanonýr Jestřábů
Martin Novák - 2:2.
Tímto stavem skončila celá první třetina, vyrovnaná nejen na skóre, ale i na
střely. Tu druhou část vyhráli domácí
na pokusy podle oficiálních údajů drtivě
20:7, přesto odcházeli do kabin za nepříznivého stavu 3:4. Hlavním viníkem
byl jihlavský brankář David Honzík, jenž
chytal famózně a dokázal zneškodnit i ty
nejvyloženější pozice. Zejména se blýskl
při více než minutovém oslabení tří proti pěti, kdy se vytáhl proti projektilům
z dálky, tečím i dorážkám z bezprostřední blízkosti. V tu chvíli navíc hosté opět
vedli, když po vyjetí z rohu prokázal své
bohaté extraligové zkušenosti Michal
Důras - 2:3. O další srovnání se až v závěru šestatřicáté minutě postaral Illéš,
jenž úspěšně tečoval Drtinovu střelu od
modré - 3:3. Svůj první bod od příchodu
z Karlových Varů si díky druhé asistenci
připsal Matěj Zadražil. Neuběhla ale ani
půlminuta a hosté opět vedli, dosavad-

Müllerová

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

HLEDÁME DALŠÍ ČTENÁŘKU
NA PROMĚNY IMAGE!

NUDA

PRO NÌŽNÉ POLOVIÈKY...
původní zpravodajství z Prostějova
ostějova
pro Večerník Aneta KŘÍŽOVÁ
ŽOVÁ

Milé čtenářky a milí čtenáři,
srdečně vás všechny vítám, a doufám,
fám, že
si i při shánění dárků prostřednictvím
vím této
strany, alespoň na chvíli odpočinete.
e. Hezky
se tedy usaďte, přibližte si opět sklenku
nku vody
a třeba i něco dobrého. Pojďme se společně
podívat, co jsme si pro vás připravili.
Prioritou dnešního dílu jsou pochopitelně
chopitelně
PROMĚNY IMAGE. Protože jsou však
šak Vánoce
doslova za dveřmi a budeme vybírat
rat vánoční
stromečky, podíváme se na to, jakou
ou vyzařují
energii. Také si povíme něco zajímavého
avého o sóji
a přidáme několik zajímavých tipů
ů od našich
partnerů na zkrášlení či vánoční dárek.
ek.
Příjemné a ničím nerušené čtení vám za celý kolektiv přeje Aneta Křížová

Motto na tento týden:

„o stížnosti,
Drž se dál od lidí, kteří přichází jen proto, aby se podělili
problémy, katastrofy, obavy a pomlouvání jiných.
Jestli někdo hledá odpadkový koš, aby do něj hodil své smetí,
ať to není tvá mysl.
Dalajláma

“

I vánoční stromky vyzařují energii
R ady a tipy
Přemýšlíte, jaký letos koupíte stromek na Vánoce? Živý, nebo umělý?
Samozřejmě by to měl být živý! Umělé atrapy jsou vyráběny z těžkých
kovů, z PVC a dalších jedovatých
látek, které poškozují zdraví i životní prostředí. Navíc není nad to mít
doma stromek, který na rozdíl od
toho umělého vyzařuje nejen vůní,
ale ohromnou energii. Nejenže tedy
zútulní domov, ale také dokáže pomoci s různými neduhy, umí zahnat
zlé bytosti či přivolat spoustu dalšího. Ovšem záleží na tom, jaký druh
stromku si vybereme...
V květnu jsme si v této rubrice povídali
o energii stromů a bylo vám přislíbeno,
že před Vánocemi probereme vánoční stromky, tedy borovici, smrk a jedli.
A tento čas právě nastal! Stromek nevybírejte jen podle toho, jak vypadá, ale
zkuste poslechnout svůj vnitřní hlas,
svoji intuici. Každý ji máme, někdo ji
vnímá více a někdo ještě zatím méně.
Stromek, který nás bude táhnout nejvíce, je pro nás ten pravý, ačkoliv nemusí
vzhledově patřit zrovna mezi nejdokonalejší. Jeho magická energie si nás přitáhne z nějakého důvodu. A nemyslete
si, že pojem energie je něco, co neexistuje. Naopak je všechno kolem nás a bez ní
bychom tu nebyli ani my.
Určitě jste na vlastní kůži sami pocítili,
jaké mají stromy účinky, jen jste si toho
možná nevšimli nebo jste to nevnímali
či to dokonce brali jako samozřejmost.
Procházky parkem či lesem jsou prá-

ÚSTY

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

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

Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava)
na email: vecernik@pv.cz. Do předmětu emailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“,
nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Napište také váš věk, velikost oblečení, důvod, proč se do proměny hlásíte, proč
bychom měli vybrat právě vás, také odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 6. ledna 2016. Těšíme se na spolupráci s vámi.

ÚSTY

vě tak příjemné kvůli tomu, jak na nás
stromy blahodárně působí. Umějí z nás
vytáhnout různé neduhy či pohladit na
duši a nejen to. Možná jste o Vánocích
zaznamenali, že je vám poblíž vašeho
vánočního stromku lépe ať už psychicky,
nebo i fyzicky.
To právě díky zmíněné energii. Každý
strom ale vyzařuje odlišnou energii. Při
výběru toho vánočního je dobré brát
v potaz to, co potřebujeme u nás doma
zlepšit, tedy zdraví, klid, pohodu, možná
trpíme nějakými bloky nebo bychom si
rádi k sobě přitáhli duchovní bytosti?
Začněme borovicí. Co vidíte a cítíte
při pohledu na tento druh? Jehličí roste uceleně a s rozestupem. Působí tak
pomalým dojmem, klidně a nenásilně.
Energie borovice totiž působí na vnitřní rovnováhu a harmonii. Dovede utišit
roztěkanost dětí i dospělých, pomůže
s nemocemi, které jsou důsledkem
stresu, například žaludeční neuróza či
žaludeční vředy. Zároveň její energie
napomáhá k opatrnosti, pečlivosti a pilnosti. Kromě toho výborně působí při
astmatických potížích, kašli a
bronchitidě, také posiluje plíce a průdušky. Je tedy vhodná i pro kuřáky. Borovicové větve podle výzkumů urychlují
rekonvalescenci zvláště u pacientů s nemocnými plícemi a přinášely i úlevu při
migréně. Má také schopnost odčerpávat
smutek.
Dalším stromkem, který si s oblibou
nosíme na Vánoce domů, je jedle neboli
král lesa. Tento strom je vhodný pro lidi,
kteří žijí velice hekticky, v neustálém
stresu a jsou zavalení prací. Ochraňuje
i před přepracovaností. Dále je vhodný

pro osoby, které mají nízké sebevědomí
v partnerských vztazích, jsou nerozhodní, ale i pro ty, co jsou dlouhodobě nemocní a vyčerpaní z těchto neduhů. Jedle má schopnost navracet pevné zdraví,
regenerovat vitalitu. Svojí energií rozdává optimismus a zahání pesimismus
a strach. Při zlých snech a nemocech
se větvičky jedle vloží pod polštář a zlé
sny by měly vymizet a nemoc by měla
postupně ustupovat. Nemocní lidé by se
měli objímat nebo opírat o jedli. Časopis
Medium uvedl, že ruské výzkumy prokázaly, jak větve sibiřské jedle umístěné
poblíž nemocného snižují množství mikrobů až o padesát procent. Právě jedle
je tím stromem, který přitahuje duchovní bytosti. Můžou to být andělé, víly,
duchové, ale i negativní bytosti a entity.
A poslední z „vánočních stromů“ je
smrk. Ten je považován za strom s univerzální energií. Když nebudeme vědět
účinky ostatních stromů, lze použít
smrk. Ten se totiž používá jak při duševních,
psychických tak i fyzických obtížích.
V přítomnosti smrku se budeme cítit
příjemně a bezpečně. Svou magickou
sílou a energií chrání před zlem, nemocemi a nepřízní osudu. Na rozdíl od jedle nepřitahuje ani duchovní bytosti, ani
žádné entity. Ovšem děti si se smrkem
dobře rozumí a mnohdy si s ním povídají. Smrk také pomáhá při bolestech zad,
revmatismu a upevňuje nervy. Zároveň
předává životní sílu a zbavuje negativních myšlenek.
Přejeme vám, ať vám vánoční stromek
do vašeho obydlí přinese klid, harmonii, radost a vše, o čem sníte...
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ESKÁČKO OCENILO své hráče v mládežnických kategoriích
PROSTĚJOV Obnovená tradice se zrodila uplynulý pátek ve
Sportcentru DDM. V jeho sále se totiž sešly mládežnické týmy
přípravek a žáků, aby byli v přítomnosti rodičů oceněni jednotliví hráči za celoroční poctivou práci na trénincích i v zápasech.
Slavnostní část byla následována neformálním posezením s
rodiči s občerstvením a diskotékou. Večerník, mediální partner
1.SK Prostějov, byl u toho!

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Bylo půl páté odpoledne a prostorný sál se zcela zaplnil, přičemž
stoly byly obsazeny drobotinou
i většími fotbalisty se svými

trenéry, rodiče lemovali místnost. Jakmile dorazila primátorka
Statutárního města Prostějov
Alena Rašková, přivítal všechny
přítomné předseda klubu Petr
Langr, kromě první ženy města
rovněž ředitele základní školy na
ulici E. Valenty Josefa Fialu, se
kterou klub spolupracuje v rámci
specializovaných fotbalových tříd.
Generální manažer „eskáčka“
František Jura poděkoval rodičům

Primátorka Alena Rašková zakončila slavnostní předávání cen. Foto: Tomáš Kaláb

nejen za hojnou účast, ale
především za nepřetržitou podporu svých ratolestí, aby se mohly
fotbalu a sportu obecně věnovat,
neopomněl ani na dík městu za
podporu činnosti klubu. Ocenění
kategorie přípravek lemovala
zdařilá prezentace sestavená z fotografií a videomateriálů pořízených
v průběhu roku. Následně už
před pódiem defilovaly týmy
od těch nejmenších ve věku do
sedmi let až po jedenáctileté
adepty nejrozšířenější míčové
hry. Doprovázeni svými trenéry
obdrželi z rukou předsedy klubu
medaile, různé klubové propagační
předměty, knihu o Lionelu Messim a nádavkem dort se sladkým
názvem klubu.
Ve druhé části následovala kategorie žáků, tedy hráčů mezi dvanácti
a patnácti lety. Zde vybrali trenéři
vždy trojici nejlepších, kterým
cenu v podobě sošek fotbalisty
předali právě vzácní hosté Alena
Rašková a Josef Fiala. Po ocenění
jednotlivců přišla na řadu videoprojekce s představením jednotlivých žákovských týmů,
zakončená prezentací těch, kteří
již ve svých kategoriích reprezentovali Českou republiku.
„Za nejrozšířenější sporty stále
považuji hokej a fotbal, takže
mám radost, že v našem městě
vyrůstá tolik nadějných talentů

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Další VEČER MISTRŮ

Mladým fotbalistům gratuloval předseda klubu Petr Langr.

obou těchto sportů,“ pronesla
v závěrečném vystoupení primátorka města, která rovněž
poděkovala rodičům za jejich snahu umožnit svým dětem zdravou
a smysluplnou zábavu.
Večer pak následovalo neformální setkání s rodiči, pro něž bylo
připraveno bohaté občerstvení.
Diskotéka přivábila na parket
zprvu děti, které zde zůstaly
s rodiči, později se přidali i dospělí.
„Chtěli bychom tímto večerem
položit základ nové tradice našeho
klubu, který hodlá každoročně
v tomto předvánočním čase ocenit
své nejlepší hráče a zároveň ukázat
rodičům, do jaké míry si vážíme jejich spolupráce, bez níž by výchova
fotbalistů nebyla možná,“ svěřil
se závěrem Večerníku František
Jura.

Foto: Tomáš Kaláb

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Sál Sportcentra při ocenění hráčů mládeže praskal ve švech. Foto: Tomáš Kaláb

už klepe na dveře
sezóně ve všech sekcích, bude za účasti
mnoha významných osobností modelem „oscarového“ večera provázet
Petr Salava. „V současné době připravujeme ceny pro naše úspěšné hráče
a hráčky a je jich opravdu hodně. Opět
budeme mít co slavit,“ pousmál se Tomáš Cibulec, manažer TK PLUS.
V plánu ani letos nechybí zajímavý
doprovodný program. Především
pro nejmenší děti pořadatelé připra-

JSME JEDNA RODINA

vují jisté překvapení... Mezi vzácnými hosty budou i čelní hvězdy klubu
v čele s Tomášem Berdychem, Jiřím
Veselým, Petrou Kvitovou a Lucií Šafářovou. V průběhu Večera mistrů by
také měl být v hotelové recepci vystavený pohár pro vítězky Fed Cupu, na
který se mohu všichni podívat. „Pro
mladé hráčky i hráče to může být
příjemnou inspirací,“ dodal Cibulec.
(pk)

www.facebook.com/vecernikpv

15120811284

PROSTĚJOV Také v letošním
roce vedení TK Agrofert Prostějov
ocení své úspěšné tenisty a tenistky
všech věkových kategorií. Tradiční Večer mistrů proběhne v Hotelu Tennis Club již tento čtvrtek
17. prosince a dá se očekávat opět
příjemná atmosféra.
Setkání nejúspěšnější tenistů a tenistek prostějovského klubu, aby přijali
ocenění za výkony, které dosáhly v
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ŠAFÁŘOVÁ A KVITOVÁ DOSTALY CENY
PROSTĚJOV Lucie Šafářová a Petra Kvitová patřily i letos mezi
svými kolegyněmi a soupeřkami k nejoblíbenějším hráčkám
na okruhu WTA. Obě české reprezentantky získaly druhý rok
po sobě stejná ocenění od samotných tenistek.

Ladislav VALNÝ
Kvitová dostala podruhé za sebou a celkově potřetí Karen Krantzcke Sportsmanship
Award, v níž se oceňuje profesionalismus, přístup a smysl pro fair play. Šafářová
letos vyhrála dva grandslamy ve čtyřhře, českému týmu pomohla ke čtvrtému zisku Fed Cupu a probila se do elitní světové desítky. Navrch se pak dočkala prestižní
ceny, když ji ostatní tenistky už druhý rok po sobě odměnily cenou pro hráčku, která
ostatním nejvíc pomáhá a je laureátkou Peachy Kellmeyer Player Service Award.
„Děkuji vám, udělali jste mi velkou radost,“ poděkovala Šafářová na Twitteru.
Šafářová je od roku 2009 členkou osmičlenného hráčského výboru, který tenistky
zastupuje při jednání s WTA. Jde například o složení turnajového kalendáře či projednávání jiných záležitostí mezi vedením asociace a hráčkami.

BLÍŽÍ SE ZMĚNY
V KÁDRU 1.SK PROSTĚJOV
PROSTĚJOV Byť soutěže spí
zimním spánkem, předvánoční
týden bude hektický i pro fotbalové funkcionáře. Právě v příštích
dnech by totiž měly být známé
první změny v kádru prostějovských fotbalistů, kteří jsou po šestnácti kolech MSFL v tabulce na
druhém místě. Vedení tak pro
jarní část vyhlásilo boj o postup.
„Zbývají nám individuální pohovory

s posledními několika hráči, po nich
bude jasné, kdo případně kádr opustí,“
představil Večerníku svoji pracovní náplň týdne generální manažer a trenér
„eskáčka“ František Jura. Pilno bude
mít i o víkendu. „Pravděpodobně
v sobotu proběhne jednání s první posilou kádru, věřím, že se domluvíme
na spolupráci,“ doplnil Jura s tím, že
příští pondělí by Večerník mohl přinést představení nového hráče. (tok)

Foto: koláž Večerníku

REPREZENTAČNÍ KOUČ

V PROSTĚJOVĚ!
EX

EXKLUZIVNĚ

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
V posledních týdnech se jestřábí
ofenziva rozjela a zejména díky šesti
gólům proti Jihlavě opustila poslední místo z celé první ligy. Sobotní
duel navíc ukázal, že lze zvítězit
i v momentě, kdy se nedaří obraně.
DEBAKL
Velké překvapení na úkor jednoho z futsalových favoritů se událo
v Kostelci na Hané. „Griffini“ totiž
nestačili jak na Sexmeraldu, tak na
Mechechelen a místo boje o titul
to vypadá spíše na záchranářské
starosti.

VYHLÁŠENÍ JIŽ V PÁTEK!

Místem činu bude TABU
PROSTĚJOV Slavnostní okamžik
je tu! Půlroční snaha účastníků
naší tipovačky FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU bude odměněna již tento pátek 18. prosince
2015. Místem konání dekorování
nejúspěšnějších znalců regionálního fotbalu bude od 18:00 hodin
nově otevřená Restaurace TABU
(bývalý Europenzion) v Olomoucké ulici!
Slavnostního dekorování nejlepších
tipérů by se mělo zúčastnit devět nejúspěšnějších mužů celkového pořadí
plus trio nejvýše umístivších se žen.
Nejhodnotnější ceny jsou připraveny
pro trio medailistů, ale zkrátka nepřijdou ani ostatní. Večerníku se podařilo
oslovit celou řadu partnerů, kteří poskytli spoustu zajímavých odměn. Fot-

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

baloví znalci, jenž se prostřednictvím
nejčtenějšího regionálního periodika
aktivně zapojili do naší soutěže, se tak
mohou těšit na předčasného ježíška!
Níže uvedení pozvaní hosté budou ještě telefonicky kontaktováni, aby svou
účast na premiérovém tipérském galavečeru potvrdili.
(zv)
ELITNÍ DEVÍTKA: 1. Jakub JAMRICH 124 bodů, 2. Oldřich LOŠŤÁK
113 bodů, 3. Eduard DRTIL 112 bodů,
4. David BLAHÁK 110 bodů, 5. Zbyněk LOŠŤÁK 107 bodů, 6. Vladimír
KAŠTYL 105 bodů, 7. Rudolf TREFENÝ 103 body, 7. Ladislav ŠŤASTNÝ
103 body, 9. Josef NÉMETH 101 bod.
TOP TRIO ŽEN: Roxana MÜLLEROVÁ 100 bodů, Lenka KARÁSKOVÁ 100 bodů, Petra HALOUSKOVÁ
96 bodů.

ČÍSLO VEČERNÍKU
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Deset dnů strávila na Hané vzácná návštěva, generalita z Kuby. Na snímku vlevo lékař reprezentace Ramses Raymond
Yaňez, Malissa Vargas, Sulian Matienzo a kouč kubánského národního týmu Roberto García.
Foto: Pavel Navrátil

PROSTĚJOV Deset dní strávil
v České republice na pozvání VK
AGEL Prostějov národní trenér
kubánských volejbalistek Roberto
Garcia, z toho jej sedm dnů doprovázel ho na Hané i lékař této reprezentace Ramses Raymond Yaňez.
Hlavní důvod je nabíledni: osobní
poznání klubového působiště jejich
státních svěřenek Sulian Matienzo

FUNKCIONÁŘE ODNESL ČERT
Zajímavý pohled nabízely o minulém víkendu
oficiální stránky házenkářského svazu. Ačkoliv už
byla pokročilá nedělní hodina, oficiálně známý byl
pouze výsledek sobotního dopoledního mače. Je
pravdou, že tento server není zcela spolehlivý a o
spoustě zápasů se člověk dočte až v pondělí, přesto
se jednalo o velký unikát. Napadlo mě tak jediné
racionální řešení, který by to vše vysvětlilo. V sobotu
večer procházel po celé republice Mikuláš se svou
družinou a o ty nejvíce zlobivé se postarala skupinka
čertů. A právě pro házenkářské funkcionáře si asi přišli
přednostně, proto už nemohli v sobotu večer ani
během neděle informovat o tom, jak dopadla zbývající odehraná střetnutí. Alespoň tak se to dlouhé hodiny jevilo. Pravda, nakonec se tam ještě jeden výsledek
objevil a o vystoupeních regionálních zástupců
jsme díky osobní účasti měli dobrý přehled, ale i tak
bylo co zlepšit. Zřejmě tak dostali ještě jednu šanci,
protože o právě skončeném víkendu nebyl problém.

a Melissy Vargas. A Večerník byl
u toho!
„Roberto je celosvětově známý a uznávaný kouč, proto jsme jej společně
s doktorem u nás pochopitelně moc
rádi přivítali. Oba přiletěli v pátek čtvrtého prosince do Prahy, kde zůstali na
náš sobotní zápas na Olympu. Poté
cestovali společně s námi autobusem
do Prostějova, kde zhlédli středeční

KAJABA MŮŽE CHYBĚT
Dosud posledním hráčem, který opustil jestřábí řady,
se stal na konci uplynulého týdne René Kajaba. Tento
hráč tu zažil poslední dvě letní přípravy, neúspěšnou
loňskou sezónu i úvodní část té letošní. Osobně na
mě tento hráč působil jako velký střelec, ostatně s vizitkou druholigového kanonýra také ze Vsetína přicházel.
Přípravná část mu vždy vyšla výborně a patřil k těm
nejproduktivnějším, před rokem byl dlouho jediným,
kdo dokázal nahánět strach soupeřům. Letos bohužel
tolik příležitostí nedostal, když ale nastoupil, tak
prokázal, že tím snajprem může být. Bohužel zatím
nemá takové jméno a větší prostor tak dostávali jiní,
kteří si to třeba ani tolik nezaslouží. Ale holt se od nich
očekává, že budou hvězdy, tak nemohou sedět, ale musí
hrát. Je ale pravdou, že z tohoto kroku může nakonec
nejvíce profitovat samotný hráč, konečně bude opět
hodně hrát, což je mnohem lepší než se trápit jako
člen nehrající čtvrté formace, který se dostane na led
maximálně na pár střídání.

utkání s Casalmaggiore. Ramses pak
ve čtvrtek odletěl zpátky domů, zatímco Roberto ještě zůstal na další extraligový souboj proti KP Brno a na Kubu
se vrátil v neděli třináctého prosince,“
prozradil program vzácné návštěvy
kormidelník Agelek Miroslav Čada.
více čtěte
na straně
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VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

Ode dneška je to přesně deset dní do okamžiku, kdy
nastane Štědrý den a téměř každý z nás najde pod
stromečkem minimálně nějakou tu drobnost. Vánoce
se tak nezadržitelně blíží a společně s nimi nastává ve
většině sportovních odvětví krátká přestávka. Platí
to zejména pro mládežnické a nižší soutěže, profesionálové to tak jednoduché nemají, protože právě na
jejich zápasech bývá v závěru roku největší účast. Nastává tak trochu hlušší časový úsek věnovaný zejména
odpočinku a radostem prožitým s těmi nejbližšími.
Při pohledu do rozpisu utkání je zřejmé, že nejvíce
napilno budou mít extraligoví hokejisté, poměrně nabitý program mají rovněž Jestřábi a víceméně rutina
čeká na basketbalisty. Tradičním svátkem pak bude
tenisová extraliga, kde se ani letos nepředpokládá
nic jiného než prostějovská korunovace a potvrzení
faktu, že to nejlepší z domácího chovu patří do zdejší
vyhlášené stáje. Diváci se tak opět mohou těšit na krásnou podívanou.

OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016
MÁME NÁVOD JAK UŠETŘIT VÍCE JAK 100 KORUN, MÍT OBLÍBENÉ NOVINY AŽ DO DOMU,
UŠETŘI, ZÍSKEJ A VYHRAJ DESET TISÍC NALISTUJTE STRANU 13
ZÍSKAT DÁREK A JEŠTĚ VYHRÁT...

Třetí set sobotního duelu proti KP
Brno byl pro „Agelky“ nesmírně
dlouhý a namáhavý. Rozhodl ho
teprve čtyřiašedesátý míč, který určil, že celá sada připadne v poměru
33:31 hostujícím Jihomoravankám.
VÝROK VEČERNÍKU

„I MY JSME DOSTALI
NABÍDKU, NEMOHLI
JSME SI TO
ALE DOVOLIT.“
předseda TJ Prostějov
MILOSLAV MUSIL odmítl kvůli
financím účast gymnastek v extralize
KOMETA VEČERNÍKU

JIŘÍ
CETKOVSKÝ

Úvod podzimu nezastihl dvaatřicetiletého útočníka v dobré formě
a tápal. Okamžitě po návratu na
Hanou ale pookřál, vy
vyhrává osobní souboje
a sbírá jeden bod za
druhým. Odmě
Odměsta
nou se mu stal
návrat zpět do
extraligy.
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navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz

Fotbal Extra - 4.díl

Víkendy od srpna až do listopadu byly společně s několika
vloženými středami ve znamení fotbalu. Díky přívětivému
počasí se podařilo téměř bez komplikací odehrát všechna
naplánovaná fotbalová střetnutí včetně jarních předehrávek,
vedle několika kontumací se jen výjimečně odkládaly zápasy
na konec zimní přestávky. Pro všechny fotbalové činovníky
i příznivce tohoto kolektivního sportu tak až v polovině listopadu odstartovala několikaměsíční pauza, než se okresní,
krajské i ještě vyšší soutěže opět rozjedou. Tento čas mohou věnovat nejen zaslouženému odpočinku, nýbrž také
čtení PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Nastala totiž doba na
podrobnější analýzu a rekapitulaci toho, co se v závěru léta
a v průběhu podzimu na trávnících od třetí ligy dospělých
a nejvyšších mládežnických lig a až po nejnižší okresní fotbalové soutěže událo.
Po úvodním ohlédnutí za vystoupeními mužů, žen i mládeže
jsme minule zabrousili hned do dvou různých soutěží, kdy jsme
zmapovali cestu 1.SK Prostějov Moravskoslezskou fotbalovou
ligou a naťukli též krajský přebor. A to sumářem celé soutěže
i vystoupení Kralic na Hané, nyní formou statistik, redakčního
pohledu a čtyř rozhovorů zabrousíme do určického ležení.
Příště už nahlédneme pod pokličku I.A třídy O KFS, v lednových číslech se dostane i na zbylé krajské a okresní soutěže.

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

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

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)

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

neděle 9. srpna
neděle 16. srpna
neděle 23. srpna
pna
neděle 30. srpna
pna
středa 2. září
neděle 6. záříí
neděle 13. září
áří
neděle 20. září
ří
středa 23. září
ří
sobota 26. září
ří
neděle 4. října
na
neděle 11. října
neděle 18. října
neděle 25. října
neděle 1. listopadu
sobota 7. listopadu
sobota 14. listopadu

Dvoustranu připravil: Jiří Možný; Foto: Zdeněk Vysloužil, internet; Zdroje statistik: www.is.fotbal.cz a www.vysledky.lidovky.cz

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

b
e
an

V předešlým čtyřech sezónách byly
Určice druhým nejúspěšnějším fotbalovým kolektivem regionu, hned
za 1.FK a posléze 1.SK Prostějov.
Nejprve to byly dvě sezóny na špici
krajského přeboru, poté jedna zdařilá a jedna nepříliš povedená sezóna
v divizní „E“ skupině. Po jarním sestupu ale nyní hrozí další pád, poslední Litovel totiž ztrácí jen bod. Večerník se pokusil zanalyzovat, co stálo za
tak nejistou pozicí do zbytku sezóny.

Miroslav Nejezchleb, Michal Skopalík, Tomáš Los, Martin Svozil, Ivo
Zbožínek. Co jméno, to fotbalový pojem. Celá tato pětice a společně s nimi
i valná většina jarního kádru opustila
určickou loď po potopení k diviznímu
dnu a staronový kouč Evžen Kučera
tak musel nejen hledat klasické doplnění sestavy, ale také tvořit zcela novou osu týmu.

tem ale je, že nové určické „áčko“
inkasovalo v průměru více než dvě
branky na zápas. Horší jsou v tomto
směru jen Kojetín, Litovel a Chválkovice. To je s výjimkou loňské sestupové sezóny velice netypické.
Statistiku navíc nezkreslují velké

14 – Bronislav Mlynář (Jeseník), Matěj Šinogl (Velké Losiny), 11 – Milan
Šmíd (Mohelnice „B“), Petr Zifčák (Šternberk), 9 – Radim Pokorný (Ústí),
Jakub Krčmář (Kojetín), 8 – Tomáš Hlaváček (Šternberk), Jan Šuba (1.HFK
Olomouc „B“), Lukáš Benýšek (Hněvotín), 7 – Michal Trajer (Určice), Tomáš
Orava (Ústí), Michal Muzikant (Medlov), Lukáš Woitek (Jeseník), 6 – Petr
Halouzka (Určice), Radek Štefek (Chválkovice), David Lošťák, Pavel Kryl
(oba Hněvotín), Radim Vaněk, Zdeněk Horák (oba Kojetín), Vít Koplík (Želatovice), Patrik Sencovici (Ústí), Marco Boscato (1.HFK Olomouc „B“), Petr
Navrátil (Velké Losiny).

ANALÝZA
debakly, mezi ně lze počítat pouze
pět pozdravů od Šternberka a čtyři
z Medlova. Hned v deseti případech
se podařilo soupeři skórovat alespoň dvakrát během utkání.

Trajer se
hledal
Před novou sezonou opustila mužstvo řada opor a nový tým se často ocitl na kolenou, jako na snímku Michal Trajer.

Sedm gólů z patnácti odehraných
zápasů není pro útočníka špatná bilance, od šestadvacetiletého forvarda se ale čekalo, že dodá výraznější
brankový příspěvek a bude velkým
postrachem pro soupeřovy obrany.
V celkové podzimní bilanci se navíc
Pøíliš prùchozí ukrývá jedno mimořádně vydařené
utkání, kdy se do sítě Chválkovic
obrana
trefil hned čtyřikrát. Jinak v koncovce spíše strádal a kalendářní rok mu
Souvisí to s prvním bodem a tvor- ukončilo zranění na půdě holického
bou nové ideální jedenáctky. Fak- „béčka“.

Hned šest určických střetnutí skončilo o jedinou branku, ovšem pouze
v jednom takovém případě se mohli
radovat hráči z oddílu jižně od Prostějova. Stalo se tak při nečekané
výhře 2:1 na půdě Ústí a byla to výjimka, na kterou poukázaly porážky

●● Co bylo tím hlavním důvodem,
který vás ke comebacku přesvědčil?
„Byl jsem zraněný a nějakou dobu
nehrál, takže jsem byl rád, že se opět
mohu zapojit a byl spokojený, že mě
oslovily zrovna Určice. Lákalo mě objevit se v krajském přeboru. Vždy jsem
se chtěl vrátit, ale když byla možnost
hrát vyšší soutěže, tak by bytehdejší
mančafty opouštět, zejména v době,
kdy ještě Určice hrály I.A třídu.“
●● Mužstvo se přes léto výrazně obměnilo. Jak se vám líbily jeho výkony?
„První část byla na dobré úrovni, uhrály se kvalitní zápasy. Horší bylo posledních pět kol, kdy už nám docházely síly.
Rádi jsme viděli konec... Nyní je potřeba nabrat síly a kondici na další část
sezóny.“
●● Opět jste střídal pozice v obraně
i záloze, kde se osobně cítíte lépe?
„Mně je vcelku jedno, jestli hraji stopera nebo defenzivního středního záložníka, to záleží na trenérovi, kam mě postaví. Důležité je, jak se sejdeme, kdo je
zdravý, jak to více vyhovuje trenérovi.“

●● Jste nejstarším hráčem kádru, jaká
byla spolupráce s tolika mladíčky?
„To se musím zasmát, v šatně mi říkají
taťka. (smích) Přišli noví kluci z nižších soutěží, ale musím říct, že se s tím
poprali slušně. Snažili se bojovat každý zápas, chodili poctivě na tréninky,
byla na nich vidět snaha a spolupráce
se nám dařila skvěle. Hodně mě ale
mrzelo, že když jsem se po tolika letech vracel, tak jsem si nemohl zahrát
s většinou kluků, co tady byli. Odešli a
nedá se nic dělat, zůstali tady z divizního kádru jen čtyři. Nakonec jsme se
ale dali dohromady a funguje to.“
●● Jak moc mladý se při zmíněném
oslovení cítíte?
„Já se tomu fakt jenom směji. Cítím se
dobře, ale nejhorší pro mě jsou svalová
zranění, která se neustále opakují. Musím pořád trénovat, což je pak složité.
Nevím, čím to je. Možná tím, že dříve
jsem byl zvyklý trénovat čtyřikrát týdně a k tomu ještě zápas, zatímco teď
jen dvakrát a někdy třikrát. Anebo už
jsem vážně starý.“ (úsměv)

Tìsné zápasy
pro soupeøe

nice „B“ dokázaly v podzimních
mačích urvat všechny tři body ve
svůj prospěch, s Hněvotínem má
nováček krajského přeboru bodově
vyrovnanou bilanci 3:3, ale horší
skóre. Proti týmům z dolní poloviny tabulky se podařilo urvat pouze
Trápení
výhru nad jedenáctými Chválkos nejhoršími
vicemi a remízu s devátými Želatovicemi. Nebýt tak překvapivých
Aktuálně poslední Litovel, před- nad Jeseníkem a Ústím, bylo by zle
poslední Kojetín i třináctá Mohel- nedobře.
0:1 se Zábřehem a Mohelnicí „B“, 1:2
s Kojetínem i Litovlí, 2:3 s 1.HFK
Olomouc „B“, kde Určice ztratily
dvoubrankové vedení.

●● Podzimní část nedávno skončil.
Je pro vás zklamáním, jak to nakonec dopadlo?
„Jsme sice dole, ale bodově je tabulka
až do devátého místa strašně vyrovnaná, takže ze statistického hlediska je
situace celkem ošemetná. Negativně
bych to tedy až tak nehodnotil...“

●● A jak byste se tedy za první polovinou sezony ohlédl?
„Vzhledem k tomu, že se kádr skládal
úplně od nuly, tak jsem to upřímně na
začátku čekal i horší! Prakticky v žádném zápase jsme vyloženě nepropadli,
až na jeden dva duely to nebyly žádné
hrůzy. Kluci většinou přišli z nižších
soutěží a celkem jsem se toho obával, nakonec to po herní i bodové stránce není
z mého pohledu tak hrozné. Na druhou
stranu bylo plno zápasů, kdy jsme mohli
uhrát lepší výsledek, ale nepovedlo se.“
●● Zmínil jste skládání nového kádru. Jak složité bylo zvyknout si na
sebe a sehrát se?
„Kluci jsou většinou z Prostějova nebo
přilehlého okoli, takže sedmdesát osmdesát procent jsem jich znal. Sice ne
z hřiště, ale potkávali jsme se. Za dva
tři měsíce se samozřejmě nedá sehrát,

Nedávná valná hromada určického Sokola rozhodla,
že v čele tamějšího fotbalového oddílu bude i nadále pokračovat Květoslav Petružela. Devětašedesátiletý funkcionář se
nebránil přenechat svou pozici někomu mladšímu a zapálenému, nikdo takový se ale nenašel a vedení tudíž zůstalo beze
změny. To kádr „A“-týmu se přes zimu pravděpodobně měnit bude a pokračující šéf věří, že jarní část bude úspěšnější
než dosavadní průběh krajského přeboru.
„Podzim jsme odehráli s tím, co se nám přes léto podařilo sehnat.
Jednalo se převážně o mladé hráče a tým jsme posílili o tři čtyři
jména, od nichž jsme očekávali, že hra mužstva zkvalitní,“ vrátil se
Květoslav Petružela na počátek sezóny. Záměr se ale až tak úplně
nevydařil a Určice se trápily v defenzivě i ofenzivě. „Spoléhali jsme
třeba na Michala Trajera a jeho střelecký potenciál, náš útok byl ale
slabý. Pro nás všechny byly uplynulé týdny ponaučením... Věřím,
že se mladí otrkali a jarní část bude o něčem jiném,“ připustil šéf
klubu, že se současným stavem nepanuje přímo nadšení.
Nyní je na novém kouči Radku Tomšicovi, aby si sestavil tým
podle svých představ. Na konkrétní jména je ale ještě čas. „Doposud jsme neměli sezení na toto téma, posily ale budou. Trenér si
už začal shánět hráče, k tomu se asi někteří kluci vrátí z hostování
a doplníme to dvěma třemi nadějnými dorostenci. Mužstvo pro
druhou polovinu sezony se již začíná rodit,“ prozradil Petružela.
Právě v mládeži se Určice o budoucnost až tolik obávat nemusejí, dorostenci naposledy skončili těsně druzí v krajském přeboru
a nyní jsou čtvrtí. Stejně tak i starší žáci se řadí do lepší poloviny
nejvyšší krajské soutěže. „Nemáme sice přípravku, ale zato dvoje
žáky, jeden dorost i ‚béčko‘, vše chceme ponechat i dál. Mladí jsou
na tom výborně a dorostenci si dokázali poradit i s absencí Patrika
Zapletala, který za minulou sezónu sám nasázel přes padesát branek,“ poodhalil.
Stejně tak se fotbalisté i nadále mohou spolehnout na významnou
podporu z obecního rozpočtu, byť nastal jarní sestup. „Určickému
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èíslo/hráè

Z

G

ŽK

ÈK

brankáøi
Ondřej KOSTELKA

10

0

1

1

Petr ŠTEVULA

9

1

1

0

Dominik BOKŮVKA
Otakar CETKOVSKÝ
David GOTTVALD
Adam JOSIF
Tomáš LAKOMÝ
Marek ZACPAL
Lukáš ZELINA

15
16
14
1
15
13
15

0
4
0
0
1
0
2

3
2
0
0
6
2
4

0
0
0
0
1
0
0

obránci

záložníci

obecnímu úřadu patří velké poděkování, bez něj by na tom byl
zdejší fotbal velmi špatně. Nemohu ale zapomenout ani na rodiče,
trenéry, okolní obce a další sponzory, není to sice jednoduché, ale
daří se nám rozpočet naplnit,“ neopomněl šéf klubu zmínit pomoc okolí.
Veškerá snaha věnovaná „áčku“ odpovídá metě, kterou před
sebou Určice mají - zabránit druhému sestupu v řadě a uhájit
příslušnost mezi krajskou elitou i pro další ročník. „Pevně věřím
v záchranu. Může se stát, že se nám to nakonec nepodaří, ale něco
takového si nepřipouštím. V bojích o udržení je namočeno šest
sedm oddílů, což bude stát úsilí, ale podaří se to,“ zůstává Květoslav
Petružela optimistou.

Petr HANÁK
Patrik HOCHMAN
Martin HÝBL
Richard PAUL
František PLAJNER
Vojtěch SLEZÁK
Martin SURALA
Dominik ŠATNÝ
Marcel ZABLOUDIL

2
17
4
1
17
3
12
3
15
útoèníci

0
2
0
0
1
0
1
0
1

0
4
0
0
2
0
2
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Erik DREKSLER
Petr HALOUZKA
Milan MOHELNÍK
Michal TRAJER

3
16
5
15

0
6
0
7

0
1
0
3

0
0
0
0

Patrik ZAPLETAL

14

1

1

0

REALIZAÈNÍ TÝM
M

Trenér: Evžen KUČERA
Asistent: Miroslav VLÁČIL
Vedoucí mužstva: František HÝBL
Předseda oddílu: Květoslav PETRUŽELA
Sekretář: Petr KOUŘIL
Poznámka: Za jménem následuje počet utkání, vstřelených branek
(u brankářů vychytaných nul), žlutých a červených karet.

„V šatně mi říkají taťka,“ usmívá se navrátilec Otakar Cetkovský „ZA TŘI MĚSÍCE MUŽSTVO NEVYBUDUJETE!“
Ač Otakar Cetkovský oslavil počátkem tohoto roku teprve jednatřicáté narozeniny, stal se jednoznačně
nejstarším a vzhledem k odehraným
soutěžím i nejzkušenějším členem
určického kádru. Někdejší hráč LeRKu a později 1.SK Prostějov, Vyškova, Zábřehu, Hulína, Boskovic, Konice, Kralic či Klenovic se v létě vrátil
zpátky domů, když přišel výměnou
za Petra Ullmanna, a po přibližně
čtvrtstoletí se z něj opět stal kmenový
hráč Určic. Naskočil do všech utkání
s výjimkou druhého kola a zaznamenal celkem čtyři branky, když mimo
jiné chodil na pokutové kopy.
●● V létě jste na sebe opět oblékl
dres mateřských Určic. Jaké to je
hrát doma?
„Vrátil jsem se asi po pětadvaceti letech, kdy jsem zde s fotbalem začínal.
(úsměv) Určice skládaly nové mužstvo, hodně hráčů odešlo, tak jsem byl
osloven, jestli bych se nechtěl připojit
a pomoci jim, tak jsem souhlasil.“

●● Hrajete také vy přes zimu futsal?
„Ne. Jelikož mě už pasují do role taťky,
tak mám pauzu a chodím s klukama
z Určic každý pátek hrát florbal“. (úsměv)
●● Strávil jste mimo jiné také kus
kariéry v Rakousku, tam už vás to
nelákalo?
„Abych přiznal, tak sám ani nevím,
jestli v Určicích zůstanu, nebo ne. Dostal jsem nabídku právě z Rakouska
a zvažuji, jestli tam budu jezdit, nebo
zůstanu tady. Záleží i na tom, kdo
v týmu zůstane, kdo přijde, kdo odejde, je to ještě ve hvězdách. Naštěstí je
čas, uvidíme po Novém roce. Přípravu
začnu v Určicích.“
●● Jak očekáváte, že se bude jarní
část vyvíjet?
„Já bych chtěl, aby to pro Určice dopadlo dobře, zachránily se a hrály ve

“

Kouče Evžena Kučeru lákalo skládaní kádru, po podzimu však kkončí
ončí

středu tabulky. Záleží na vedení klubu,
kdo zde zůstane, koho osloví, jaké posily přijdou. Nechtěl bych, aby hrály
u spodku tabulky, to si nezasloužíme.
Máme určitě na střed tabulky i výše.“

Hodně mě mrzelo, že když jsem se
po tolika letech vracel, nemohl si už
zahrát s většinou kluků, co tady byli.

„Kluci na mě spoléhali a vzhlíželi ke mně,“ přiznal Dominik Bokůvka
Po skončení minulé sezóny prošla soupiska určického Sokola radikální obměnou. Drtivá většina tehdejších opor
mužstvo opustila a vydala se jinam.
Hlavním úkolem tedy bylo vytvořit novou partu, která by důstojně prošla krajským přeborem. A jedním z mála, kteří
se rozhodli tento úkol podstoupit, byl
i Dominik Bokůvka (na snímku). Čtyřiadvacetiletý fotbalista načal v Určicích
již šestý ročník a byl jedním z těch, na
nichž hra nejvíce stála.

poèínání
Sokola Urèice

5 DŮVODŮ, PROČ TO PRO URČICE NEDOPADLO LÉPE Předseda oddílu Petružela:
Nejlepší støelci soutìže:
„Pevně věřím v záchranu“

Hromadný
exodus
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takový úkol vyžaduje mnohem větší
dobu, takže nedorozumění ve hře nějaká byla, ale s tím se muselo počítat,
když se mužstvo skládalo od nuly.“
●● Jako jeden z mála členů divizního kádru jste v Určicích zůstal i po
sestupu zpět do kraje. Co vás přesvědčilo?
„Byly dva hlavní důvody. Jednak jsem
v podstatě celé léto byl pryč, takže nebyl čas někde strávit přípravu a bez přípravy by to moc nešlo někde se uchytit, ale hlavní pro mě byl trenér. Vrátil
se pan Kučera, s nimž jsme vždy měli
super vztah. To mě utvrdilo v tom, že
v Určicích ještě zůstanu.“
●● A nelitujete toho?
„Těžko bych se při letní absenci někde
uchytil. Navíc jsem žádné konkrétní nabídky do vyšších soutěží neměl. Nemůžu říct, že bych toho litoval, to určitě ne.“

●● Hodláte v Určicích setrvat i pro
zbytek sezóny?
„Na odchodu nejsem, žádnou nabídku jsem nedostal a nikdo mě neoslovil... (úsměv) Zatím jsem hráčem
Prostějova a hostování tu mám do jednatřicátého prosince. Co bude dál, to
se uvidí. Od vyjití z dorostu jsem stále
v Určicích a teď mě zdejší funkcionáři
oslovili, že by rádi konečně získali na
přestup, protože se mi vždy po půlroce
obnovovala hostovačka. Probírali jsme
i tuto možnost.“
●● Platí i ve vašem případě, že si zimní přestávku zpestříte „sálovkou“?
„Od sportu si odpočinu, takže rozhodně ne. Chodím pravidelně běhat a bez
sportu nemůžu být. Baví mě to, dělám
fotbal odmala, dá se říct, že tím žiju.
A také vím, jaké to je zpátky naskočit,
když vynecháte. Obzvláště v zimní

přípravě, kdy se většinou i vzhledem
k počasí hodně běhá, což pro mě není
optimální. Proto se udržuju a snažím se
něco dělat už předem. Sálovku hraju za
Relax, ale vzhledem k času toho moc
nestíhám.“
●● Co je potřeba zlepšit pro jaro,
aby výsledky byly lepší?
„Zlepšit se nedá nic, pokud nemáte
dostatečně kvalitní kádr. Je otázkou,
jací lidi se tu v lednu sejdou. Nevím, jak
jsou na tom ostatní kluci, jak je na tom
vedení, co má vyjednáno, s kým počítá dál a s kým ne. Vůbec to nezávidím
Určicím, i teď ke konci se nás na zápasy scházelo jedenáct dvanáct a museli
jsme brát z dorostu...“
●● Cítil jste se být jedním z klíčových hráčů?
„Kluci na mě spoléhali a vzhlíželi ke
mně, někdy až zbytečně, protože ne

vždy jsem zrovna pomohl. Ale cítil
jsem, že jsem jedním z těch, na které
tým spoléhá a kdo by to měl vzít na
sebe.“
●● Zažil jste i divizní časy, není tedy
pro vás krajský přebor trochu málo?
„Toť otázka... Rozhodně bych se chtěl
vrátit do divize, ale volného času také
moc nemám. Studuji v Brně a záleží,
jak by všechno bylo. Kdyby se naskytlo
něco schůdného z mé strany i ze strany klubů s dojížděním na tréninky, tak
bych se rozhodně nebránil, ale skloubit
to časově by byla druhá věc.“
●● Určice dostaly průměrně více
než dvě branky na zápas, v čem byl
takový problém?
„Plynuly převážně z nedorozumění
a hodně jsme si jich dali sami, když
jsme byli nedůslední při bránění a nahráli přímo protihráčům... Přičítal bych

to i nesehranosti a zbrklosti, kluci měli
zpočátku velký respekt ze soutěže, báli
se hrát a měli respekt ze soubojů. Obranu bych nijak nehanil, ale určitě by to
mohlo být lepší.“

Hodně odlišné pocity než před
lety zažíval na určické lavičce
Evžen Kučera. Právě jeho jméno
je spjato s největšími úspěchy
tamějšího prvního mužstva,
které vybojovalo postup do divize i následnou záchranu. Letos
v létě po pádu zpět do krajského
přeboru se opětovně ujal tvoření
nového kolektivu, avšak ambice,
alespoň co se týče umístění, se
tentokrát nepodařilo naplnit.
Následně se padesátiletý trenér
z pracovních důvodů své pozice
vzdal. Jeho ohlédnutí za uplynulými sedmnácti koly tak přineslo i pár myšlenek směrem do
budoucna...
●● Odpovídají výsledky Určic letní
radikální proměně mužstva?
„Samozřejmě. Mužstvo, které tam momentálně je, bylo prakticky úplně jiné než
to, které v Určicích fungovalo posledních
čtyři pět let. To se odrazilo nejen na výsledcích, ale také na samotném herním
projevu. Ten byl někdy výborný, místy
průměrný, ale také zničehonic špatný...“
●● Je to dáno tím, že současní hráči
nemají příliš zkušeností s krajským
přeborem?
„Zaprvé nemají příliš zkušeností, zadruhé je mužstvo mladé a zatřetí se kluci
viděli poprvé. Za tři měsíce mužstvo
nevybudujete!“
●● Takže jarní část by mohla být z tohoto pohledu lepší?
„Já jenom doufám, teď je spoustu času
a ví se, kde Určice nejvíce pálí bota. Musí
se na určitých místech doplnit kádr
a v příštích čtyřech měsících se dobře
připravit na druhou polovinu sezony.
Základ je dobrý, teď jde jen o to vhodně
tým doplnit.“
●● Krajský přebor jste naposledy
trénoval na jaře 2013, změnila se tato
soutěž nějak?
„Ano. Myslím si, že už nemá takovou
úroveň jako před dvěma třemi lety. Nyní

zde jsou jen čtyři mužstva na slušné
úrovni a pak dalších dvanáct, která mohou hrát o záchranu. Není to dáno tím,
že by první kvarteto bylo tak kvalitní, ale
prostě nejsou hráči a všichni jsou rádi, že
kádry vůbec složí...“
●● Na druhou stranu se zvýšila dramatičnost.
„Ano, ta je velká. Jak jsem říkal, čtyři
mužstva mohou postoupit a zbytek
spadnout.“
●● Co by šlo přímo na určickém kolektivu ocenit?
„Fakt, že mladí kluci až na jednu dvě výjimky makali a chtěli pracovat. Většinou přišli z
nižší soutěže a je to pro ně skok. Přece jen
jde o rozdíl proti I.B nebo I.A třídě, kterou
hráli do té doby. Snažili se, chodili na tréninky v maximálním počtu, chtěli hrát, učit
se, uměli zabojovat. Po těchto stránkách
bylo všechno v pořádku.“
●● A byli v mužstvu jedinci, bez nichž
se těžko hrálo?
„Stejně jako všude jinde, i tato kabina
má opory. Jednou takovou je Dominik
Bokůvka. Bez něj se hodně těžko hrálo a
projevilo se to v dalších zápasech. Rozjeli jsme se, měli za sebou šňůru tří kvalitních zápasů, kdy jsme soupeře porazili,
pak Domča odjel se školou na tři zápasy
pryč, do toho se zranil útočník Patrik Zapletal a dá se říci, že se nám hra rozpadla,
načež do konce podzimu se nechytli.
I když se pak Dominik vrátil, tak už nebyl takový klid, pohoda, v některých zápasech jsme měli i smůlu.“
●● Skvěle vám vyšla střední pasáž,
pak však nastal velký útlum...
„Střední pasáž vycházela proto, že doba
přípravy moc dlouhá nebyla a to optimální vyplynulo až v půlce soutěže. Pak
jsme odehráli velice kvalitní zápasy, ale
přišly už výše zmíněné absence. To se
ukázalo jako klíčové.“
●● Jak výrazně bude podle vás nutné
do mužstva zasáhnout?
„Moje představa před odchodem byla
taková, že se bude muset zasáhnout
výrazně. Tedy sehnat dva zkušené starší
hráče, kteří tomu dodají fazónu, takovou

korunku, kdy dokáží během zápasu zareagovat na změnu hry. Hlavně to musí
být hráči do defenzivy. Ta Určice tíží,
dostali jsme spoustu gólů. Měl jsem
dlouhý, snad tříhodinový rozhovor s novým trenérem. Určice si myslím vybraly
velmi dobře, je to kouč otevřený komunikaci. Pomáhám mu s oslovováním
hráčů, konzultuji s ním úpravy. Tak je
to nyní nastaveno a jména se postupně
dovíte. Mužstvo by mělo být silnější, než
bylo teď.“
●● A je kde brát?
„Je to velmi těžké, nějaké hráče máme
vytipované. Nejvíce samozřejmě spolupracujeme s prostějovským ‚eskáčkem‘,
které je nám vzdáleností nejblíže, spousta našich hráčů je od nich. Už vznikla nějaká forma i s Vyškovem a teď bychom
se chtěli ještě po této stránce domluvit
s Přerovem. Jsou to mančafty k nám
nejblíže, hrají vysoké soutěže a od nich
mohou přijít talentovaní hráči.“
●● Zimní pauza je obdobím zaslíbeným futsalu, někteří trenéři jej ale
kvůli riziku zranění moc rádi nemají.
Jak se k tomu stavíte vy?
„Na jedné straně je pravda, že to zranění může přijít, ale říkám ještě jednu věc.
Umělá tráva je krásná věc, ale pro riziko
úrazu je mnohem horší než tělocvična.
V přechodném období jsem rád, že kluci
něco dělají, pořád hrají, a nejsem vyloženě proti tomu. Samozřejmě v momentě,
kdy začne příprava, tak už tomu nejsem
nakloněn.“ (úsměv)
●● Očekáváte v případě Určic tuhý
záchranářský boj?
„Já to říkám stále. Před sezónou jsem
si myslel, že patnáct bodů bude stačit
a budeme v klidu, vidíte ale, jak je soutěž vyrovnaná. Každý bod bude dobrý
a každý zápas důležitý. O záchranu
bude hrát nejméně osm mužstev. Byl
jsem přesvědčen, že nejvíce je namočena Litovel, překvapila mě, že tolikrát
bodovala. Bohužel my jsme je nakopli
tím, že u nás vyhráli 2:1. Myslel jsem si
něco podobného i o Chválkovicích, ale
vidíte, poslední zápasy jim vyšly, když

vyhrály třeba na 1.HFK. Kojetín hrál
hodně špatně, očekávám ale, že teď přes
zimu se hodně zvedne, protože skončí
jako farma s Kroměříží. Kdyby to bylo
tak jak dosud, tak bych řekl, že Chválkovice, Určice, Kojetín, Litovel jsou nejvíce
ohrožené týmy.“
●● Před pár dny jste oficiálně opustil
určickou lavičku, jak na toto angažmá
budete vzpomínat?
„Tak jako na všechny štace - velmi rád.
Všechny mi daly příležitost. Začínal jsem
v Agrostroji, pak jsem byl v Čechovicích,
kde jsem zůstal nejdéle, následně v Kostelci, odkud jsem šel přímo do Určic.
A na můžu vzpomínat jen v nejlepším,
protože všude chtěli kluci i vedení dělat
pro fotbal maximum. Je sice pravda, že
Čechovice a Určice mi přirostly k srdci více, ale je to dáno i skladbou hráčů.
Znovu podotýkám, nemohu si stěžovat
na nic.“

“

Uvažuji o tom, že bych Čechovicím pomohl.
V tuto chvíli to ale není na pořadu dne. Když
mám chvilku, pomáhám se skládáním kádru Určic.

●● V čem se podzimní určická štace
lišila od první v tamějším klubu?
„Tentokrát jsem přišel a nebyl tam
kámen na kameni, tím to bylo nové.
Domluvili jsme se s vedením na konci
sezóny při posledním divizním mistráku, takže času bylo strašně málo.
I když je fotbal populární hra, tak se jí už
nevěnuje až tolik lidí, byť krajský přebor
je v regionu hned po ‚eskáčku‘ nejvyšší
soutěž. Bylo tedy hrozně těžké sehnat
a dát dohromady kádr. Oslovil jsem
snad čtyřicet kluků, dvaadvacet mi slíbilo, že se do přípravy zapojí, ale v konečné fázi jich přišlo jen patnáct. Po této
stránce to bylo hrozně těžké. Málo času
a prázdniny byly hodně perné...“
●● Nelitoval jste za těchto okolností,
že jste do toho vůbec šel?
„Byly chvilky, kdy jsem toho měl dost, to
je pravda. Ale lákalo mě skládání úplně

nového mužstva, je to něco jiného. Dosud jsem vždycky přišel k mužstvu, kde
už bylo jádro a kádr se doplňoval pouze
jedním dvěma hráči. Chtěl jsem vědět,
jestli dám dohromady mužstvo, které
bude konkurenceschopné v kraji. Stres
to tedy trochu byl.“ (úsměv)
●● Máte jasno, co vy a fotbal na jaře?
„Novinami probíhalo naznačení mého
odchodu do Čechovic. Je pravda, že
jsem s nimi v kontaktu byl, ale ani ne
s vedením jako spíše s Marou Začalem,
který vede ‚béčko‘. Momentálně na fotbal vůbec nemyslím, nevylučuji však,
že se může během následujících měsíců
něco vyvrbit. U sportu bych chtěl zůstat
a do budoucna uvažuji o tom, že bych
Čechovicím pomohl. Na jaké úrovni to
ale bude, zatím nevím. V tuto chvíli to
není na pořadu dne. Když mám chvilku,
tak poradím se skládáním kádru Určic.“
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rozhovor Večerníku

JAKUB FILIP: „NEBYLO UŽ JINÉHO VÝCHODISKA...“
Mladý prostějovský cyklista se nečekaně rozloučil s aktivní kariérou. Proč?

Jiří

MOŽNÝ

vycházela vstříc, takže v zimě jsem chodil
kolem poledne na trénink. Jelikož bydlím asi deset kilometrů od Prostějova,
jezdil jsem tak ráno už na kole do školy,
pak jsem hned vyrážel na tréninky, abych
toho stihl co nejvíce za světla.“ (úsměv)
●● Jezdíte nyní na kole aspoň rekreačně, nebo ho teď už nechcete ani
vidět?
„Teď jsem na kolo nesedl od posledních
závodů, jedinou výjimkou jsou pro mě
tréninky s dětmi. Kola jsem si za život za
zatím užil hodně, nyní to chce
pauzu. Věřím ale, že po

15120371252

●● Co vás přimělo
ělo k tak radikálnímu
nčit závodní kariéru,
rozhodnutí ukončit
kterou jste měl původně tak dobře
rozjetou?
ost šla v posledních
„Moje výkonnost
el dolů. A po monoměsících bohužel
nukleóze, kterou jsem měl před dvěma
lety, se už nikdy nevrátila na takovou
e. Když to řeknu lidoúroveň jako dříve.
em se už jen tak nějak
vě, od té doby jsem
hledal... Krok, který jsem učinil, se
mné dohodě s trenéry
zrodil po vzájemné
i vedením.“
●● Uzrávalo to ve vás tedy delší dobu?
t... Snažil jsem se cyk„Dá se to tak říct...
listice věnovat, coo to šlo, a dával jsem
tomuto sportu odmalička úplně maximum. Někdy to však nepřinášelo
zvu. (povzdechne
očekávanou odezvu.
si) První sezónuu jsem to
emoci,
ještě připisoval nemoci,
u té další nevím, kde
akse stala chyba... Takéže už nebylo jiného východiska,,
než to zabalit.“
●● Jak bylo naa
psychiku složitéé
vracet se zpátkyy
hé
po tak dlouhé
pauze?
„Co jsem se bavil
s ostatními, takk mi
akmile
všichni říkali, že jakmile
se jednou kariéraa přeruší,
tak se už do toho člověk fakt těžko dostává. Tělo si odvykne, vypadne
že a už tak moc nez pravidelné zátěže
ak často mnohem více
chce. Člověk se pak
vše bylo náročnější. Nešlo to ale na úkor nějaké době na něj opět
do všeho nutit, je to dost i o hlavě.“
p
●●Prožíval jste svým způsobem trá- školy, to jsem nikdy nechtěl. Naštěstí sednu. Poohlížím se ale spíšee po
ní se?
jsem měl vstřícnou třídní a celá škola mi horském kole,, že bych naněm
ě jezěm
pení a přemáhání
na něm

dil rekreačně, závodně bych asi nechtěl.
Teď toho mám ovšem opravdu až nad
hlavu. Zkouším spíše rekreačně běhat.“
●● Horské kolo vás nadchlo právě
z důvodu, že jste na něm nemusel závodně jezdit?
„Něco jsem na něm odtrénoval v zimě
a je to výrazně jiné, zábavnější. Nejedete
pět hodin pouze na silnici a není to tak
jednotvárné. Je to pro mě něco nového
oproti klasické cyklistice.“¨
●● Najednou máte asi mnohem víc
volného času...

●● Můžete si nyní dovolit volnější jídelníček?
„To tak je, před závody jsem jedl hlavně
lehčí jídla, nyní se nemusím úplně hlídat
a mohu jíst to, na co mám chuť. Ale podvědomě si nedávám smažená a nezdravá
těžká jídla. Mám to už tak prostě zažité,
přece jen je to deset let.“
●● Víme, že prostějovský klub neopouštíte. Jaká bude vaše nová pozice?
„Ano, máte dobré informace. (úsměv)
Pustil jsem se do trénování, mám na starosti ty nejmladší naděje do třinácti let.

●● Jaké to pro vás bude nyní sledovat i ty velké závody pouze z pozice
kouče?
„Nevím... To nedokážu říct do té
doby, dokud ten pocit nezažiju na
vlastní kůži. (úsměv) Asi budu lépe
vidět chyby a budu se mladým snažit
vysvětlit, co bych já udělal jinak a jak
by na to měli jít. Snad budou moje
zkušenosti pro ně přínosem a k něčemu to bude.“
●● Čeho si z řady svých úspěchů ceníte nejvíc?

„Snažil jsem se cyklistice věnovat,
co to šlo, a dával jí úplně maximum,
nepřinášelo to ale očekávanou odezvu
.“
„Cyklistika mi zabrala tak pět hodin
denně, k tomu obléct se, nachystat kolo,
přijet, umýt se, protáhnout se, strečink.
Hodně jsem se toho bál a myslel si, že
nebudu vědět, co s ním, naštěstí to ale tak
nemám...“
●● Dá se říci, že váš konec aktivní
kariéry nejvíce ocenila právě přítelkyně?
„No, to tak úplně také není... Otevřely se
mi víkendy, doteď jsem totiž každý býval
na závodech, ale přes týden je to tak zhruba stejné.“

Tak by to mělo být i do budoucna, navíc
bych měl pomáhat Martinu Cetkovskému při závodech.“
●● Co můžete dětem předat?
„Něco jsem si zažil, na kole jsem si
něco odseděl a můžu je naučit, jak
správně jezdit, na co by si mohli dávat
pozor. Myslím si, že budu vstřícný trenér. Nejsem typ, který by byl ostrý, navíc u těch mladých by to bylo špatně.
Je to sice individuální, nechci je ale do
ničeho tlačit.“
●● Byl to váš nápad vrhnout se do
trénování?
„Prvotní myšlenka přišla od vedení, pak
jsme se dohodli, že bychom to mohli
zkusit. Napřed jsem jim říkal, že nevím,
jak to budu mít s prací. Vše je u mě totiž
takové náročnější.“
●● Kolik tréninků už máte za sebou?
„Začal jsem v půlce září, takže skoro
tři měsíce. Nejprve šlo o takové seznamování se s dětmi. Přebral jsem je po
Ondrovi Hnízdilovi, zpočátku to byly
dvě holky a dva kluci Teď je jich celkově sedm, takže průměr vychází co měsíc, to nový člověk. (úsměv) Zpočátku
jsme jezdili jen tak libovolně na kole,
teď už máme na programu bazén i tělocvičnu, v sobotu chodíme na fotbal
a zaběhat si.“

„Asi prvních dvou sezón v mužích.
Tam jsem obsadil čtvrté místo na
mistrovství Evropy, na ‚svěťáku‘ v Kazachstánu jsem byl šestý. Hodně mě
potěšily domácí závody, byť jsem býval bohužel vždy třetí. To mě hodně
potěšilo a budu na to rád vzpomínat.“
●● A jak se ohlížíte za svou jezdeckou
kariérou?
„Užil jsem si na dráze maximum, co to
šlo. Jak jsem už zmínil, po té nemoci šlo
opravdu už o trápení, ale do té doby se
mi vcelku dařilo. Myslím, že výsledky
byly velice dobré. Jsem vděčný za skutečnost, že jsem potkal spoustu příjemných lidí, mohl se podívat do světa. Musím uznat, že to byly povětšinou strašně
příjemné chvíle, mám řadu skvělých zážitků. Cyklistika je pěkný sport, ale docela náročný časově i fyzicky. A asi také
finančně. Při této příležitosti musím
říct, že v Prostějově máme v rámci České republiky nadstandardní podmínky.“
●● Vidíte tedy budoucnost prostějovské cyklistiky optimisticky?
„Máme zde velkou základnu, ale celkově
je všechno s mládeží složitější. Myslím
si, že jsou všichni hodně líní, ale u nás
se sešla docela dobrá banda a budu rád,
když je to bude bavit a zůstanou u toho
co nejdéle.“

vizitka
JAKUB FILIP

Foto: Jan Brychta

✓ narodil se 31. července 1992
✓ kmenový oddíl: SKC Tufo Prostějov
✓ největší úspěchy: 4. místo ve scratchi na ME
U23 (2011), účast na silničním MS i ME U23
(2012), 3. v časovce na MČR U23 (2011), 3. na
juniorském MČR družstev a 6. v časovce (2009), 1. v bodovačce dvojic,
2. v časovce družstev a olympijském sprintu, 3. ve scratchi na MČR
kadetů (2008).
zajímavost: stal se prvním prostějovským cyklistou, který startoval na
silničním světovém šampionátu dospělých

15012210020

v rámci
ho
exkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

„Ano. Bylo to vážně jedno velké trápení, nic mě nebavilo. Na kole jsem jezdil
znechucený a věděl jsem, že je konec.
Bohužel...“
●● Jak dlouho jste se vůbec věnoval
cyklistice?
„Začínal jsem ve třinácti letech, takže
závodně jsem jezdil více než deset let. Po
celou dobu se vše točilo kolem cyklistiky
a školy, bylo to tak půl na půl.“
●● Máte představu, kolik kilometrů
jste ročně najel?
„Ono se to měnilo. Mohl jsem začít na
nějakých dvanácti třinácti tisících a teď
jsem končil na bezmála sedmadvaceti
tisících. Takže za těch deset let už jsem
takové slušně ojeté auto. (smích)) Od
doby, co jsem přešel mezi muže, tak
se porce pohybovala od pětadvaceti do
těch sedmadvaceti tisíc. Záleželo také na
tom, jaká byla zima. Ročně to tedy dělalo
osm set padesát až devět set padesát hodin. Ať už to byl bazén,
posilovna, tělocvična
nebokolo.
nebo kolo.“
●● Co obnášela taková příprava a následnásezona?
sledná sezona?
„Zpočátku se sice
jednalo o takovou
zábavu, postupem
času mi cyklistika
zabírala stále
víc a víc
hodin,

15110511097

PROSTĚJOV Do roku 2013 se Jakub Filip posouval stále dál a dál,
načež to dotáhl například až na mistrovství světa v dráhové cyklistice.
Před dvěma lety ale přišla nečekaná
mnohaměsíční stopka, kterou měla
na svědomí zákeřná mononukleóza.
Po vyléčení se v té době jednadvacetiletý jezdec prostějovského oddílu
SKC TUFO snažil vrátit zpět mezi
elitu, výsledky už ale nepřicházely.
Nyní si tak řekl dost a z někdejšího
mistra České republiky či třetího
vačce jednotlivců při
muže na bodovačce
mara Malečka se stáMemoriálu Otmara
vá kouč místní cyklistické mládeže.
Zcela nečekaný krok byl nosným tématem dalšího ze seriálu našich rozavými osobnostmi...
hovorů se zajímavými

Pondělí 14. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

sport

33

Prostějovské gymnastky si VYCVIČILY PRVOLIGOVÝ BRONZ
BRNO, PROSTĚJOV Pouze slavné značky Sokol Brno I
a Bohemians Praha dokázaly předčit sestavu prostějovských
gymnastek při finále první ligy družstev. Tým ve složení Darina
Dvorská, Magdaléna Holcová, Zuzana Mazalová, Eva Míčková,
Dominika Ponížilová a Markéta Vidmuchová posbíral na přeskoku, bradlech, kladině a prostných celkem sto třicet šest a půl
bodu, stříbro bylo ve druhé nejvyšší soutěži vzdáleno jen o půldruhého bodu...

Jiří MOŽNÝ
„Vyšlo to podle našich očekávání, málokdy se totiž vše vydaří na
sto procent a každý musí počítat
s chybkami u sebe i ostatních. Byl
to slušný výkon a víceméně podle
předpokladů třetí místo,“ těšilo
předsedu a trenéra TJ Prostějov
Miloslava Musila. Druhá „Bohemka“ byla jen o kousek dál, na první Brno to již bylo přes šest bodů.
„Jsou to obrovské oddíly s historií,
podporou, zázemím. Něco jako
ve fotbale Sparta se Slavií. Těžko

se jim konkuruje a také loni jsme
skončili třetí,“ připojil kouč.
Trio Holcová, Míčková, Ponížilová
absolvovalo všechny čtyři disciplíny a nejvíce se dařilo Ponížilové.
Třináctiletá gymnastka získala celkovou známku 47,9 bodu a mezi
jednotlivkyněmi skončila třetí. Jen
o dvě pozice níž se umístila Míčková, jí se podařilo získat o 1,4 bodu
méně. A coby osmnáctá byla klasifikována Holcová. „Vidmuchová
má dlouhodobě problémy s koleny,
a proto šla jen na bradla. Pro zbývající duo Dvorská, Mazalová to

byly zatím největší závody v životě
a uspěly,“ upozornil Musil na dívky
ročníků narození 2003 a 2004, které se podělily o zbylé tři sestavy.
Nad první ligou ještě stojí pětičlenná extraliga, jíž také kraloval
Sokol Brno I v sestavě s olympioničkou Janou Šikulovou i rakouskou posilou Jasminou Maderovou.
Nechybělo ale moc a Prostějovanky se mohly utkat i v tomto měření
sil. „Zpravidla postupuje vítěz, ale
je to finančně náročnější, takže
některé oddíly tam nechtějí postoupit. I my jsme dostali nabídku,
nemohli jsme si ale posun nahoru
nejen z ekonomických důvodů dovolit. Jedná se sice pouze o jeden
závod, ale pravidla umožňují hostování jedné cizinky. A všichni si tak
přivedou někoho, kdo byl na olympiádě do dvacátého místa, to je posune neskutečně dál a my bychom
skončili špatně,“ vysvětlil Musil.
A pohled do výsledkové listiny mu
dává za pravdu. O Rakušance Ma-

Zleva Zuzana Mazalová, Markéta Vidmuchová, Darina Dvorská, trenérka Veronika Lukášová, Dominika Ponížilová, Magdaléna Holcová a Eva Mičková, které
skončily v Brně třetí.
Foto: Pavel Ponížil

derové již byla řeč, čtvrtým Vítkovicím přidala její krajanka Beatrice
Stritzlová šestačtyřicet bodů, třetí
Ostravě pomohla Maďarka Boglarka Dévaiová dokonce více než dvaapadesáti body. Celková dosažená
známka by ale Prostějovu zajistila
i tak čtvrté místo.
„Probírali jsme to, ale nakonec
jsme se rozhodli takto. Možná kdyby byla děvčata zdravá dříve, tak
bychom šli do extraligy. Myslím si
ale, že jsme se nerozhodli špatně,“
přemítal Musil.
Tímto domácím šampionátem
družstev se uzavřely významnější závody pro rok 2015, nyní se
již pohledy soustředí na blížící se
mistrovství Evropy. Také tam by
Prostějov mohl mít své zástupce.
„Reálnou šanci mají Eva Míčková
mezi ženami, Dominika Ponížilová v juniorkách a Daniel Ponížil
s Jindřichem Šafranem mezi kadety.
Spokojeni budeme, když pojedou
alespoň dva,“ sdělil Miloslav Musil.

Košíkářky dvakrát přetlačily Šumperk Sourozenci Šikulovi ovládli lezeckou stěnu
ŠUMPERK, PROSTĚJOV Už
jen tři výhry ve zbývajících šesti
zápasech základní části scházejí
basketbalistkám TJ OP Prostějov
k tomu, aby se umístily v nejlepší
čtyřce východní skupiny druhé
ligy a kvalifikovaly se do boje
o postup do celostátní první ligy
žen. Svou pozici si upevnily dvojzápasem proti Šumperku, kdy
uspěly jak na domácí palubovce,
tak na půdě soupeře.
„Měli jsme z toho obavy, ale holky
to zvládly výborně. Museli jsme se
obejít bez Míši Krátké, která si pora-

nila nohu a dostala na několik týdnů
berle, i tak jsme dokázali zvládnout
koncovky a vyhráli jsme oba zápasy,“
liboval si trenér prostějovského celku Željko Živkovič.
První zápas se pro jeho hráčky nevyvíjel vůbec dobře. Domácí Šumperk
byl od počátku ve vedení, vyhrál
první dvě čtvrtiny a třetí skončila
prakticky nerozhodně. Do závěrečné části tak Severomoravanky
vstupovaly s náskokem sedmi bodů.
Na konci ale bylo vše jinak a rozdílem tří bodů mohly slavit ´oděvářky´. „Po celou dobu jsme prohrávali,

Výsledkový servis 2.ligy basketbalistek
TJ Šumperk – TJ OP Prostějov 66:69 (15:11, 20:16, 18:19, 13:23)
Sestava a body Prostějova: Fialová 26, T. Frgalová 13, Kalábová 5,
Švécarová 11, Kozáková 5, Melková 9, Dufková, Hýblová. Trenér:
Željko Živkovič.
TJ OP Prostějov – TJ Šumperk 62:54 (26:10, 14:16, 14:18, 8:10)
Sestava a body Prostějova: Fialová 11, T. Frgalová 8, Kalábová 16,
Švécarová 11, Kozáková 8, Melková 2, Dufková 4, Hýblová 2. Trenér: Željko Živkovič.
Ostatní výsledky 1. a 8. kola 2. ligy žen, sk. „B“:
Tišnov „B“ – Zlín 71:38, Havířov – Příbor 65:88, Nymburk „B“ –
Poděbrady 60:51, Zlín – Tišnov „B“ 54:71, Příbor – Havířov 79:55,
Poděbrady – Nymburk „B“ 44:74.
Tabulka:
1. Basketball Nymburk „B“ 8 7 1
567:418
15
2. TJ OP Prostějov
8 7 1
555:434
15
3. BK Příbor
8 5 3
546:499
13
4. BK Handicap Tišnov „B“ 8 5 3
518:485
13
5. TJ Šumperk
8 4 4
541:466
12
6. BK Havířov
8 3 5
448:578
11
7. Gemini Zlín
8 1 7
387:557
9
8. Basket Poděbrady
8 0 8
409:534
8

v závěru se nám ale podařilo duel
překlopit na naši stranu, holky
zaslouží pochvalu,“ ocenil Živkovič bojovnost a vůli poprat se
o výsledek.
V odvetě na prostějovské palubovce,
čímž začala druhá polovina soutěže,
byl průběh zcela odlišný. Domácí
celek na soupeře vletěl, jen za úvodních deset minut mu nasázel šestadvacet bodů a dostal se do šestnáctibodového vedení.
Ve zbývajícím čase sice aktuálně pátý
celek tabulky stahoval, ale pouze nepatrným tempem. Ač tedy pro sebe
basketbalistky Šumperka získaly zbývající tři čtvrtiny, své manko stáhli jen
na polovinu. „Vedli jsme až o osmnáct
bodů, pak se jim ale podařilo snížit až
na čtyři. My jsme ale měli více sil, lépe
jsme se koncentrovali a nenechali
jsme si výhru vzít. Je to pro nás dobrý výsledek a naše výkony jsou znát
i na tabulce,“ může se kouč prostějovských basketbalistů kochat pohledem
na současné pořadí.
Po osmi odehraných kolech patřila
prostějovskému výběru druhá pozice, jen o skóre za vedoucím Nymburkem. Dalším dvoukolem pokračoval
program basketbalistek o uplynulém
víkendu, kdy zajížděly do Havířova
a Příboru. Výsledky najdete aktuálně na www.vecernikpv.cz, podrobnější zpravodajství pak přineseme
v příštím čísle tištěného vydání.
(jim)

PROSTĚJOV V rodinný šampionát Hany a Jaroslava Šikulových
se změnilo mistrovství republiky
i Český pohár v lezení na rychlost
a také seriál závodů v lezení na obtížnost. Oba prostějovští lezci potvrdili
svou výkonnost a domácí sbírku rozšířili o další medaile a trofeje.
„Výsledky jsou dobré, oba navíc patří
mezi nejmladší ve své kategorii a ještě
v příštím roce v ní budou moci startovat,“ těší Jaroslava Šikulu staršího,
jenž obě své děti trénuje. Již samotné
příjmení evokuje manuální zručnost
a duo mladších žáků to bezezbytku
naplňuje. V Kladně se počátkem
listopadu více dařilo Haně, která
v kategorii U12 nenašla přemožitelku
a odměnou jí bylo i opanování dlouhodobé pohárové soutěže. Její mladší
bratr se stal také mezi dvanáctiletými
a mladšími vicemistrem republiky
a v Českém poháru k tomu přidal

Mistryní republiky mezi dívkami U12 se stala Hana Šikulová (uprostřed).
Foto: Jaroslav Šikula

bronz. „Každý měl šest pokusů na
zdolání patnáctimetrové stěny a počítal se ten nejrychlejší čas. Sešla se domácí špička a nechyběl nikdo z těch
nejlepších,“ neskrýval radost spokojený kouč i rodič v jedné osobě.

Jaroslav Šikula (na nejvyšším stupínku) ovládl seriál závodů v lezení na obtížnost
Tendon U14.
Foto: Jaroslav Šikula

Na konci minulého měsíce se pak ještě
uskutečnilo finálové kolo závodů Tendon U14 v lezení na obtížnost. Hana
Šikulová měla v kategorii U12 početně
nejnabitější konkurenci čítající více
než padesátku jmen. Výsledkem bylo
třetí místo v posledním dílu a druhá
pozice v celkovém pořadí. Ještě lépe si
vedl Jaroslav, který při finále bral stříbro a v součtu si jím upevnil konečný
první post.
„Těmito závody jsme úspěšně zakončili sezónu 2015. Přestávka je však velice
krátká a lezci se již nyní připravují na
start nového ročníku. Snažíme se lézt
co nejvíce, posléze budeme pilovat
techniku. A první závody jsou tu už
v polovině ledna příštího roku,“ upozornil Jaroslav Šikula starší.
(jim)

Korfbalisté zdolali Kolín i Znojmo

PROSTĚJOV Na vítězné vlně se
v úvodu nové sezóny vezou prostějovští korfbalisté. Výběr SK RG nejprve
v polovině listopadu vstoupil do nového extraligového ročníku zdoláním
předloňského mistra z Kolína, poté
si poradil rovněž s obhájcem bronzových medailí ze Znojma. Na domácí
půdě v tělocvičně reálného gymnázia
tak zůstává tým dospělých neporažen
a nyní se utká s Brnem.

Proti Kolínu
rozhodl úvod
Nejcennějším z výše nastíněných triumfů je pro celek z Prostějova plný
bodový zisk v domácí extraligové
sezóně proti Kolínu. Středočeši patří
tradičně mezi ty nejlepší, na Hané však
již po poločase prohrávali o sedm košů
a tento rozdíl zůstal až do konce téměř
nezměněn.
„V prvních třech útocích byl zápas celkem nervózní a vyskytovalo se dost
technických nepřesností, přesto se projevila síla domácího týmu, hlavně na

straně mužů. Naše družstvo si vytvořilo
do poloviny poločasu náskok pět jedna,
když hlavně v obraně úplně zablokovalo mladé hráče soupeře,“ těšilo kouče
Davida Konečného.
S postupujícím časem se sice začala
prosazovat děvčata Kolína, ale i domácí
pokračovali ve střelbě košů a navyšování skóre. „Výsledkem bylo celkem jednoznačné vedení po poločasu čtrnáct
ku sedmi. Druhý poločas se nám sice
přestalo dařit střelecky, snad z obavy, že
bychom mohli vyhrát, ale Kolín se i dále
trápil v útoku,“ oddychl si.
Výsledkem byla do čtyřicáté minuty
utkání jen nepatrná změna skóre na
15:9. „Pět minut před koncem Kolín
snížil na patnáct jedenáct a začalo hrozit zbytečné drama. Naštěstí se náš tým
opět rozstřílel a podržel si celkem jasné
a zasloužené vítězství dvacet ku čtrnácti,“ těšil kouče úspěšný vstup do nové sezóny. A vyplatila se i kvalitní příprava na
soupeře. „Věděli jsme, že Kolín má sílu
v dívčí části týmu a že by s nimi mohly
mít naše holky problémy, takže cílem
bylo pomoci našich děvčatům v obra-

ně přes obranu kluků. To se nám dařilo
celý zápas a čtrnáct obdržených košů je
dobrý výsledek,“ užíval si lodivod příznivých výsledků. V útoku chtěl se svými
svěřenci hrát přes mužskou část týmu,
to se dařilo hlavně v prvním poločase.
„Čtrnáct vstřelených košů je super. Bohužel ve druhé polovině se nám asi na
patnáct minut úplně přestalo dařit střelecky, snad ze strachu, že bychom mohli
soupeře jednoznačně porazit. Naštěstí
obrana fungovala stále dobře, naši kluci
zablokovali kluky soupeře a ve hře jedna na jednu si už naše holky poradily.
Ke konci zápasu jsme se opět rozstříleli
a podrželi jsme si zasloužené a celkem
jasné vítězství,“ měl radost Konečný.

Výhru nad
Znojmem vystøelil
Uherka
Znojmo je svým složením a věkem
velmi podobné prostějovskému týmu,
pro soupeře ale mluví více zkušeností
z těžkých zápasů a řada reprezentantů
s velkými zkušenostmi ze seniorských

šampionátů. Na Hané to ale nehrálo
rozhodující roli a body zůstaly doma.
„Celý zápas se hrál ve vysokém tempu
a hlavně první poločas byl ve znamení
velké úspěšnosti střelby obou týmů.
V něm jsme měli bodově navrch, ale
skóre bylo stále těsné s rozdílem do dvou
košů. Až ke konci poločasu se z dálky trefil náš střelec zápasu Galíček a určil poločasový rozdíl 15:12 pro nás,“ pustil se do
ohlédnutí kouč David Konečný.
Druhý poločas byl nejprve podobný
tomu prvnímu a domácí si stále drželi
dvoubodový náskok, ale kolem čtyřicáté minuty zápasu se začala karta obracet
a vypadalo to, že Prostějovu dochází síly.
Znojmo šlo dokonce do dvoubodového vedení a navíc se zranil Tichý, jehož
musel vystřídat velezkušený Uherka.
„Naštěstí se našim hráčům stále dařilo
střelecky a náskok jsme minut před
koncem zápasu stáhli srovnáním na
24:24. Teď už bylo jasné, že rozhodne
jeden jediný koš a ten dal veterán týmu
Martin Uherka. Rozhodl tak o druhém
vítězství našeho týmu v letošním ročníku extraligy,“ radoval se Konečný.

Prostějovský kouč tak měl opět důvod
k úsměvu od ucha k uchu. „Jsem nadšený nejen z tohoto víkendu, ale i z celkového vstupu našeho týmu do sezóny. Snad
se nepletu, ale jde asi o nejlepší zahájení
sezóny našeho klubu v extralize. Vím, že
musíme zůstat nohama na zemi, protože
jde pouze o start soutěže a čeká nás ještě
hodně těžkých zápasů, ale také vím, že
jdeme správnou cestou a soupeře můžeme dále překvapovat a sami se můžeme
dále zlepšovat,“ svěřil se.
Pochvaluje si také nynější široký kádr,
díky němuž se daří nahradit i celkem
čtyři dlouhodobé marody. A při duelu
s Jihomoravany se podařilo oslabit hlavní
zbraň protivníka.
„Čekali jsme, že soupeř bude tradičně
spoléhat na rychlý pohyb svých hráčů
s velkým množstvím přihrávek a kvalitním doskokem vysokých mladých
hráčů. Věděli jsme, že pokud k tomuto Znojmo přidá kvalitní střelbu, tak
naše šance budou minimální. Cílem
pro zápas bylo tedy eliminovat doskok
soupeře a tím mu pokud možno nedovolit opakovanou střelbu, dále jsme

nechtěli se Znojmem rychle běhat
a přistoupit na jejich tempo hry,“ odtajnil předzápasovou taktiku.
A slova chvály měl Konečný i na svůj
útok, jemuž se dařilo vytvářet tlak,
přesně střílet i doskakovat. „Opět
musím vyzvednout výkon Michala
Marka, který si práci pod košem doslova užíval, ale i ostatní naši kluci byli
na doskoku úspěšnější než soupeř.
Poté následovala nahrávka na děvčata
a musím pochválit i je, střílely dobře
a v součtu daly třináct košů z pětadvaceti,“ vyzdvihl.
Sám si dobře uvědomuje, že je stále na
čem pracovat a pozornost si zaslouží
individuální chyby a třeba osm ztrát.
„Ale věřím, že tyto chyby pramení
z mladého věku našeho týmu a že s
rostoucími zkušenostmi je budeme
minimalizovat. Chci hráčům poděkovat, myslím si, že to byl zatím jejich
nejlepší zápas, který odehráli. Všichni
do zápasu šli od začátku až do konce
naplno a přesně se snažili plnit to, co
jsme si před zápasem řekli. Udělali mi
velkou radost,“ sdělil David Konečný.
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TABULKA SE TRHÁ. ARIETE SE TLAČÍ NA ŠPICI

OREL
PODLE
PO
POD
DLE

„Třetí místo považujeme za výborné umístění,“ usmívá se Ivan Pospíšil

VEČERNÍKU
BRETT RO
ROSEBORO
O
JJediný
Je
diný zámořský basketbalista v sestavě Prostějova
tějo se dostává do patřičných obrátek, což
potvrdil
v průběhu posledních tří zápasů.
p
K úspěchu nad Pardubicemi pomohl dvanácti
n body a šesti doskoky. Vzápětí byl rozhodující
d
osobností duelu v Jindřichově Hradci.
p
K pětadvaceti
bodům přidal třináct doskočených míčů a jeho koeficient úspěšnosti se zastavil nna čísle 31. Herní pohodu si přenesl také do
střetnutí
se svitavskými Tury a se šestnácti body
stře
byl druhým nejlepším střelcem svého týmu.

OKÉNKO ŠÉFA

aneb pohledem generálního manažera
„Z pohledu procentuální úspěšnosti jsme se dostali nad sedmdesát procent
a to je po pomalejším startu do sezóny hodně kvalitní číslo. Tým si postupně
sedá a ukazuje svoji kvalitu i vnitřní sílu. Potvrdilo se to na začátku minulého
týdne. Porážku s Děčínem jsme museli rychle hodit za hlavu a soustředit se
na silné Pardubice. Výsledkem bylo vysoké vítězství o jednadvacet bodů, což
ukazuje na mentální sílu kolektivu. Prostě se kluci otřepali a jeli dál. Vzápětí
zvládli dva náročné výjezdy na palubovky soupeřů. To vše naznačuje, že se
podařilo dát dohromady opět kvalitní sestavu, která míří za úspěchem.“
Petr FRIDRICH,
generální manažer Ariete Prostějov

PROSTĚJOV Pouze pět týmů české nejvyšší soutěže má po osmnácti odehraných kolech Kooperativa NBL aktivní bilanci výher
a porážek. Odstup nejlepších od zbytku tabulky se tak postupně
zvyšuje. A je rozhodně potěšitelné, že v horních patrech tabulky
jsou také basketbalisté Ariete Prostějov. Sice prohráli pět zápasů,
své ztráty ale vždy dokázali nahradit.Výkony nejsou vždy optimální, ale úspěchy pravidelně přibývají a to je z pohledu případného
výhodného postavení v tabulce po základní části potěšitelné.
původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Někdy je to kostrbaté, což byl třeba případ našeho posledního zápasu. Svitavy jsme dokázali porazit.
Ale měl jsem pocit, že i když v našem týmu bylo pět dvouciferných
střelců, u kterých to vypadalo, že

RYCHLÝ
VEČERNÍK

sobota 19. prosince
17:00

Roseboro
vylepšil rekord
Prostějov (lv) - Od začátku sezóny sleduje všechny hráče v nejvyšší
soutěži Kooperativa Faktor. Cílem
nového statistického ukazatele je
poměřit atraktivitu hry jednotlivých hráčů a týmů a současně motivovat basketbalisty k atraktivnější
hře a tím zvyšovat celkovou úroveň
soutěže. V popředí průběžného
pořadí se z prostějovských Orlů
drží nejvýše Brett Roseboro, který
je zatím třetí. V Jindřichově Hradci
dokonce vylepšil rekord Kooperativa Faktoru v jediném utkání, když
mu statistici napočítali 21 bodů. Ty
získal také za tři smeče (3x3 b.), za
dva Alley-oop smeč (2x5 b.) a jeden
blok (2 b.). Velký podíl na Alley-oop smečích měl Radovan Kouřil,
autor rozhodujících přihrávek.

V Opavì se bude
hrát o tøetí místo
Opava (lv) - Potřetí v průběhu posledních pěti zápasů budou prostějovští basketbalisté na obrazovkách
České televize. V průběhu přímého
přenosu se tentokrát představí na
palubovce silné Opavy, která zatím
prohrála o jediné utkání více než
Orli. Půjde tak o přímý souboj o třetí místo v tabulce soutěže. „Opava
má k dispozici silný tým, což ukázala v Děčíně, kde po prodloužení
zvítězila. Výborně ji diriguje Šiřina
a jeho přihrávky umí spoluhráči
zužitkovat. Ve vlastní hale navíc
neprohrávají, i když se naposledy
s Jindřichovým Hradcem pořádně
nadřeli. Ale každý zápas je jiný a my
musíme být připraveni na to, že Slezané půjdou za vítězstvím. Nám se
ale výsledkově docela daří i na palubovkách soupeřů a to se pokusíme
potvrdit i v tomto utkání,“ uvedl trenér Ariete Zbyněk Choleva.

Prostějovští Orli letí vzhůru.
Foto: www.orliprostejov.cz

místo po základní části. „Škoda,
že jsme prohráli v prvním kole
v Ostravě, a pak smolně doma
s Děčínem. Mohlo to být ještě
veselejší. Ale stále máme před sebou hodně zápasů a můžeme tyto
ztráty nahradit,“ říká kouč Zbyněk
Choleva.

Pardubice neměly proti orlím střelcům šanci

FANOUŠKY ČEKÁ
PV
KOLÍN S PUNČEM AR
BK PAR
V posledním zápase před Vánocemi nastoupí basketbalisté Ariete Prostějov v sobotu 19. prosince doma proti Kolínu. A právě během tohoto
utkání se bude v hale pro zahřátí podávat „hanácký“ punč, kterým vedení klubu tradičně vítá příchod nejkrásnějších svátků v roce. Na stejný den je současně naplánované setkání hráčů s příznivci.
„Posezení s hráči i trenéry proběhne u Dušana Běhala v restauraci u haly
Sportcentra DDM. Věříme, že přijde co nejvíce našich fanoušků a setkání si
všichni společně patřičně užijeme,“ zve všechny příznivce generální manažer Ariete Prostějov Petr Fridrich.
(lv)

se jim daří, tak tomu tak nebylo.
Přesto jsme body získali a z toho
měli všichni radost. Ale herně tam
bylo docela hodně chyb,“ uvědomuje si trenér Prostějova Zbyněk
Choleva.
V minulých sezónách měli Orli
problémy s papírově slabšími soupeři především na jejich palubovkách. Probíhající ročník z tohoto
pohledu přinesl zatím viditelné

zlepšení. Ariete se umí v hostujícím prostředí prosadit. „Momentálně jsme třetí a to považujeme
v současné době za výborné umístění. Stále sice děláme chyby, které
nás stály některé zápasy, ale věřím, že se ještě budeme zlepšovat.
Když ještě více omezíme ztráty
a přidáme malinko pod vlastním
košem, budeme ještě nebezpečnější,“ doufá šéf klubu Ivan Pospíšil.
Mírný náskok na čele průběžného
pořadí nadále drží Děčín, následovaný Nymburkem. Ten zatím prohrál jediné ze čtyř utkání a dá se
předpokládat, že se časem dostane
na první pozici. Týmy na třetím
až pátém místě dělí jediná výhra
a právě s Opavou a Pardubicemi
budou zřejmě Orli bojovat o třetí

90
69

PROSTĚJOV Po hořké porážce
s Děčínem střelou Bosáka z poslední sekundy neměli basketbalisté Prostějova čas na nějaké velké rozebírání nepříjemné ztráty.
Hned minulé pondělí na ně v dalším televizním utkání čekal znovu
špičkový soupeř. Také Pardubice
totiž mají v probíhajícím ročníku
Kooperativa NBL vysoké ambice,
Orli ale předvedli zodpovědný
výkon a silnému soupeři ukázali,
že se s nimi musí počítat. Zvítězili
vysoko 90:69.
Východočechům patřily v hale Sportcentra DDM úvodní minuty, během
nichž řádil především exprostějovský

Kamil Švrdlík. Jeho osm bodů v řadě
přineslo Pardubicím vedení 13:7.
Ztráta šesti bodů ale pro domácí výběr nebyla nijak tragická. Už do konce
čtvrtiny hráči Zbyňka Cholevy své
manko smazali a do druhé desetiminutovky vstupovali za nerozhodného
stavu 21:21.
V následující pasáži se navíc dostali do
velkého náporu. Ve třinácté minutě
vedli poprvé dvouciferným rozdílem
(33:22) a svého soupeře přehrávali
i nadále. V závěru prvního poločasu
pak po dvou trojkách Pavla Slezáka
a jedné Lukáše Palyzy zaokrouhlili svůj náskok na dvacetibodový 53:33.
O výsledku definitivně rozhodl nástup
do třetí části hry. Pavel Slezák přidal
další dvě přesné trojky a v 23. minutě
posunul vedení svého týmu na 65:39.
O tři minuty později se z dálky trefil
i Roman Marko, navýšil rozdíl ve skóre

CO ZAZNĚLO NA TISKOVC
TISKOVCE...
CE...
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„My jsme rádi za výhru a za fakt, že jsme Pardubicím vrátili první zápas
z jejich palubovky. Také jsme moc potěšeni, že jsme se otřepali z té nešťastné prohry s Děčínem. Útočně jsme podali vynikající výkon, hlavně ta druhá část druhé čtvrtiny byla famózní, kdy jsme těžili ze ztrát soupeře, dávali
střely a tam jsme zápas zlomili a získali velkou dávku sebedůvěry. Z ní jsme
potom těžili po zbytek utkání.“
Dušan BOHUNICKÝ - BK JIP Pardubice:
„Prostějov vyhrál zaslouženě. Myslím si, že se zápas lámal v těch úvodních
šesti minutách, kdy jsme nedokázali vstoupit do zápasu a využít zlé momenty Prostějova, a potom samozřejmě v druhé čtvrtině, kdy jsme špatně
přistupovali z pohledu obrany a nechali rozehrát hráče typu Palyza a Slezák.
Nechali jsme je dát lehké střely za tři body, a pak se už Orli nedali zastavit.“
na 71:45. V té chvíli byl poměr proměněných tříbodových střel 10:0.
Závěrečnou desetiminutovku sice
Pardubice vyhrály o pět bodů, to ale
pouze kosmeticky upravilo bodový

rozdíl mezi soupeři. Vítěze táhl dvacetibodový střelec Lukáš Palyza, velkou
podporu měl v kvartetu dalších dvouciferných střelců, z nichž nejpilnější
byl křídelník Pavel Slezák.
(lv)

Triumf na jihu Čech se zrodil až ve druhém poločase
L JH
AR PV
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JINDŘICHÚV HRADEC Nepříjemným soupeřem byl v sedmnáctém kole nejvyšší domácí soutěže
Jindřichův Hradec. Především v domácím prostředí totiž umí být Lvi
hodně nepříjemní a to Orli pocítili
na vlastní kůži. Prosadili se až zlepšeným výkonem po přestávce a domů
si odvezli důležité vítězství 100:74.
Zápas nabídl zajímavý průběh. Zpočátku basketbalisté Jindřichova Hradce svého protivníka zaskočili. Výbor-

ná obrana a nízké procento střelby
Prostějova znamenalo po prvních
sedmi minutách vedení domácích
14:6. Mohlo být i výraznější, kdyby
nepřicházely zbytečné chyby a ztráty míčů. Prostějov se totiž do konce
čtvrtiny probral a snížil ztrátu na pouhý bod.
Ani ve druhém dějství však bojovnost
domácích neustala. Po pěti minutách
se opět dostali do vedení o tři body,
Prostějov po dalších ztrátách kontroval a za další dvě minuty vedl stejným
rozdílem. V závěru trefil Dokoupil
dvě trojky v řadě a upravil vedení
týmu na 44:40 po dvou čtvrtinách.
Druhý poločas byl však o úplně ně-

čem jiném. Prostějov trefil, co svedl,
domácí se naopak začali trápit. Obrana
začala mít výpadky a soupeř trestal. Ve
25. minutě byla sice ztráta domácích
stále čtyřbodová, pak však přišla série
tří trojek Prostějova v řadě a hra Lvů se
rozsypala. Do konce čtvrtiny na hřišti
již existoval pouze jeden tým a Orli
před poslední kvartou vedli o sedmnáct bodů.
Tým Ariete si udržel vysoké procento
úspěšnosti i v poslední čtvrtině, která
se v podstatě dohrávala. Pivot Roseboro smečoval do koše jeden míč za
druhým, k dobrému výkonu se rozehrál i Slezák a Prostějov si došel pro
výhru.
(lv)

CO ZAZNĚLO

NA
A TISKOV
TISKOVCE...
VCE...

David MUSIL - Lions Jindřichův Hradec:
„Hlavně za druhý poločas si Prostějov vyhrát zasloužil. Z naší strany to bylo
jako den a noc, především v obraně. Špatně se mi to hodnotí. Chtěli jsme již
porazit někoho z horní pětky, jako se to daří nám vyrovnaným týmům. Začátek
se nám podařil, škoda, že jsme nevyužili slabší chvilky Prostějova a neudrželi
náskok, který jsme ze začátku měli. Od třetí čtvrtiny jsme neměli nárok.“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Ze začátku to z naší strany nebylo dobré, dlouho jsme se hledali a nemohli
se dostat do tempa. První půlka se mi nelíbila. Držel nás však Dokoupil s pěti trojkami. Ve druhé se to zlepšilo, přidali se další hráči střelbou a spoluprací
v obraně. Probudil se Roseboro, ve třetí čtvrtině jsme dali snad šest trojek a tam
se to definitivně zlomilo. Jsme rádi za výhru z venkovního hřiště.“

Tuři bojovali do konce. Rozhodla koncovka
T SV
AR PV
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SVITAVY Až poslední minuta
rozhodla o vítězství v utkání svitavských Turů a celku Ariete Prostějov. Čtvrtý úspěch na palubovkách soupeřů si nakonec odvezli
svěřenci kouče Cholevy po výsledku 82:77, v průběhu závěrečných
minut se ale strachovali o výhru,
protože během zápasu ztratili slibný dvouciferný náskok.
Svitavští nastoupili do zápasu již s Doaksem. V úvodu sice seděl na lavičce,

přesto dvě trojky poslaly Tury do vedení 6:0. Následující úsek patřil hráčům Prostějova a rázem to bylo 8:14.
Jan Špaček dvěma trojkami nenechal
hosty své vedení navýšit a tak to bylo
po deseti minutách 20:21 z pohledu
domácích.
Druhé dějství bylo vyrovnané do
stavu 26:27, pak se střelecká produkce Turů zadrhla a soupeř toho
dokonale využil až k vedení 30:42. Po
dorotování sestavy přeci jen domácí
basketbalisté dokázali v závěru první
půle rozdíl ve skóre stlačit do jednociferných hodnot, přičemž Orli vedli
o devět bodů - 37:46.
Po přestávce nastoupily oba týmy
útočně naladěné. Přestřelku lépe zvlá-

dal Prostějov, který své vedení navýšil
až na patnáct bodů - 58:43. Pak ovšem
přišly velké chvíle dvojice Jones - Doaks, která svými koši začala z náskoku
soupeře ukrajovat bod po bodíku. Do
závěrečné desetiminutovky šel Prostějov již jen s osmibodovým vedením,
které se postupně snižovalo.
Sedm minut do konce to již bylo
pouze o bod a Tuři měly míč. Špačkova otevřená trojka ovšem košem
nepropadla a naopak v dalším útoku přišla ztráta, která dala zadarmo
hostům vedení 68:71. Přetahovanou
o každý bod ukončil až v poslední
minutě Lukáš Palyza, který proměnil čtyři trestné hody v řadě a bylo
hotovo.
(lv)

CO ZAZNĚLO NA TISKOVC
TISKOVCE...
CE...
Stanislav PETR - Bohemilk Tuři Svitavy:
„Prostějov je jednoznačně lepší tým než ten náš, ale jak je vidět, dá se hrát
s jakýmkoli soupeřem, i když naše výkony v posledních zápasech nebyly dobré. Jsem rád, že se náš tým zvedl z minus patnáct až na minus tři. Jak je vidět,
příchod Doakse má velký vliv na hráče, kteří si s ním věří, ale i v celkovém herním projevu a bodech. Těší mě malé vítězství ve třetí a poslední čtvrtině.“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Průběh byl všelijaký... Dali jsme domácím šanci stáhnout dvouciferný
rozdíl, takže z toho byla skoro nervózní koncovka. Nehráli jsme dobře,
bylo to kostrbaté a nebyl to náš výkon. Celý zápas nám dělal problémy
Jones, po poločase se k němu přidal i Doaks, který nebyl tak výrazný
v první půlce. Ve druhém to bral na sebe, domácím dost pomohl a tam
jsme měli určitě bránit lépe.“

Pondělí 14. prosince 2015
www.vecernikpv.cz
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DĚJINY SE NEPŘEPISOVALY: RELAX USTÁL ATAK „MECHOŠŮ“!
KOSTELEC NA HANÉ Byli blízko, ale nedošli. Šlágrem víkendového futsalového programu byl prvoligový souboj neporažených.
Letos dobře hrající Mechechelen se popasoval s mistrovským
Relaxem. Vyzyvatelé byli blízko výhře, ještě deset minut před
koncem drželi jednobrankový náskok, ale šampion se z utahující
se smyčky vyvlékl bleskovým obratem. „Podle mě jsme vyhráli
zaslouženě, i když se utkání nevyvíjelo dobře,“ poznamenal
nejzkušenější hráč vítězů Petr Kiška.
původní reportáž
táž
pro Večerník

Zdeněk
L
VYSLOUŽIL
Pro letošní ročník solidně doplněný
tým Mechechelenu nastoupil proti
kompletnímu Relaxu s oprávněným sebevědomím. „Trochu jsme
kádr omladili. Samozřejmě stavíme pořád na stejných zkušených
hráčích, ale mladí zapadli dobře.

Máme ještě další v záloze,“ prozradil
Jiří Pollák, trenér Mechechelenu.
Jeho svěřenci vtrhli do utkání velmi dobře, výsledkem toho byla
i vedoucí branka Pospíšila. Strojové kombinace Relaxu se rozbíjely
o soustředěnou defenzívu soupeře a ‚Mechoši´ hrozili z brejků.
Vyrovnávací gól přišel po deseti
minutách, kdy se prosadil veterán
Petr Kiška, hrající se jmenovkou
Gryglák. „Bohužel. Většinou nosím
desítku, ale na dresu s tímto číslem
bylo jméno Matoušek a to bych na
sebe nevzal! Tak jsem musel vzít

FC Relax Prostìjov - Mechechelen Prostìjov 4:2 (1:2)

Branky: 10. P. Kiška, 20. Matoušek, 21. M. Spáčil, 29. Machálek - 3. Pospíšil, 11. Ošlejšek.
Rozhodčí: I. Antoníček, Dokoupil. Žlutá karta: 25. Mazouch (M). Diváků: 30.
Sestava Relaxu: Konečný - Matoušek, Kucharčuk, M. Spáčil, P. Kiška - Kocourek, Frantík, T. Machálek, M. Machálek, J. Spáčil. Trenér: František Kocourek.
Sestava Mechechelenu: Švéda - Dostál, Zabloudil, Ošlejšek, Pospíšil - Bílek, Pavlát, Mazouch, Pekař. Trenér: Jiří Pollák.

zavděk Gryglákem,“ vysvětloval
Kiška. Radost jeho spoluhráčů však
dlouho netrvala, rychlou odpověď
našel Radek Ošlejšek a bylo to 1:2.
„Mechoši“ drželi těsný náskok
i ve druhé půli, ale tlak Relaxu měl
vzrůstající tendenci. Srovnání přinesla krásná kombinace, na jejímž
konci stál Matoušek - 2:2. Totální
K.O. pak zasadil soupeři o necelou
půlminutu později Michal Spáčil
- 3:2. „Jakmile jsme dali ten rozdílový gól, už jsem věřil ve výhru,“
komentoval Kiška. „Mechoši“ se
dokázali vybičovat k závěrečnému
náporu, ale po předchozích slabších
chvilkách se blýskl gólman Konečný. Definitivní uklidnění přinesl gól
Milana Machálka v předposlední
minutě - 4:2. „Začali jsme dobře,
soustředěně. Bohužel jsme tenhle
standard nedokázali udržet. Drželi
jsme vedení, ale po dvou chybách,
jsme inkasovali dva slepence. Při
bránění jejich akcí jsme působili
nefutsalově. Relax je natolik kvalitní tým, že už šanci nepustil,“ zhodnotil utkání Jiří Pollák, jenž dodal:
„Myslím si, že bychom letos měli
skončit do třetího místa.“
Výsledkový servis i s pozvánkou
na další program najdete na straně 23 dnešního vydání.

Relax (v červeném) si nakonec s kvalitním soupeřem poradil.

Foto: Zdeněk Vysloužil

Jde to i s Gryglákem!
Zajímavostí sobotního turnaje byly dresy Relaxu. S jinými jmény pobíhalo po place hned několik hráčů, ale
nejvíce do očí bijící byla postava Petra Kišky se jménem Gryglák na zádech. Nejzkušenější hráč, dnes už hrající
legenda tohoto klubu, a nemá dres s vlastní jmenovkou!
„No, je to trochu neúcta ke starším hráčům. Chtěl bych říci něco vtipného, ale nic mne nenapadá,“ začal s komentářem
situace Petr Kiška a s cukáním v koutcích pokračoval: „Mladí kluci nechtějí hrát v našich starých dresech, třeba Roman Kocourek je trochu rozmazlený. Přitom ty dresy se kupovaly v šestadevadesátém a pořád jsou pěkné!“
Známý šprýmař pak přidal další perličku. „Zvolil jsem dres Gryglák, přiznám se ale, že jsem z toho měl obavy. Ten
dres totiž do dneška nedal gól, až dnes tedy. Je to taková motivačka pro Davida, přišel se podívat a viděl, že to jde
i s takovým dresem,“ uzavřel se smíchem Petr Kiška.
(zv)

Prostějov na závěr padl v Hustopečích Kostelec v Tišnově nezářil...
HUS
PRO
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HUSTOPEČE, PROSTĚJOV S dvanácti body a nulou v tabulce pravdy
skončil házenkářský podzim pro
Sokol II Prostějov. Svěřenci Svatopluka Ordelta odjížděli k poslednímu souboji tohoto kalendářního
roku do Hustopečí, které o týden
dříve dokázaly vyhrát v Kostelci,
a ani jim se nepodařilo proti tomuto jihomoravskému soupeři uhrát
alespoň remízu.
„Byl to bojovný zápas, udělali jsme
ale více technických chyb a soupeř
toho využil. V prvním poločase jsme
s ním drželi krok a podařilo se nám
dotáhnout, také druhý byl po celou
dobu o dvě tři branky. Na lepší skóre
jsme ale nenašli síly, byli lepší,“ uznal
trénující předseda oddílu.
Jednalo se tak o podobný průběh
jako v Kostelci, kde domácí po

půli dokonce vedli, ale úspěšným vstupem do druhého dějství se Legatě podařilo výsledek
otočit. „Hráli po celý zápas to, co
jsme očekávali, stále stejný styl
hry. Na nás to ale platilo. I proto,
že jsme ve druhé půli neproměnili
spoustu střel. Trefovali jsme tyčky a také zakončovali v nesprávný
okamžik. Jedenáct branek za třicet
minut je na nás málo,“ povzdechl si. Jeho tým tak vyhrál pouze
na žluté karty a dvouminutové
tresty, konkrétně v poměru 2:4
a 1:5. „Dvojky byly oprávněné
a pramenily z našeho špatného postavení, vždy jsme tam byli o půl
sekundy později a místo přerušení
hned přišel až následný faul. Taky
jsme trošku polevili v obraně,“ analyzoval.
Hustopečím se tak podařilo potvrdit pověst zkušeného mančaftu
a získat osmou výhru v úvodní
půlsezóně, jež znamená přezimování na třetí pozici jen o skóre
za Ivančicemi. „Je to škoda, že jsme

prohráli, ve finále jsme ale s body
ani moc nepočítali,“ konstatoval
Ordelt.
Výsledkem tak je páté místo po
podzimu s mírnou ztrátou na
týmy před sebou i lehkým
náskokem na pronásledovatele.
„Můžeme s tím být spokojeni.
Momentálně výsledek reálně odpovídá našim možnostem a předpokládám, že jej udržíme i na jaře,“
bilancoval.
Úplná pauza ovšem hráčům zatím nenastala, stane se tak až
v sobotu 19. prosince. „V tomto týdnu ještě budeme mít tréninky a pak
si dáme vánoční fotbálek U Kalicha.
Přípravu pak zahájíme v pondělí
4. ledna a první dva tři týdny budeme věnovat hrubé síle, teprve pak
přijdou na řadu herní kombinace,“
představil plány kouč Sokola II.
Jarní část zahájí prostějovští házenkáři v neděli 21. února, to
zavítají na půdu aktuálně desátého Tišnova. Nyní tak nastalo
období desetitýdenní pauzy. (jim)
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TIŠNOV Odjížděli nažhavení,
vrátili se na…! Nedělní mistrák
v tišnovské hale toužili kostelečtí házenkáři proměnit v bodový
zisk. Plánované vítězné tažení na
půdě outsidera však dostalo vážné trhliny vinou vlastní vlažnosti. „Zahráli jsme velice slabě a za
takový výkon se body nedávají,“
smutně konstatoval kostelecký
trenér Jiří Grepl. Jeho svěřenci
v celém průběhu utkání ani jednou nevedli a museli se smířit
s tříbrankovou porážkou - 26:29.
Domácí soubor do nedělního duelu
nastřádal pouhé dvě výhry a rozhodně nenastupoval v roli favorita. Tišnovské plejery však posadila do sedla děravá defenzíva Hanáků. „Vůbec
nám nevycházela vysunutá obrana
1-5. Soupeř nám pronikal do šestky, nedařilo se ani Pavlu Navrátilovi

REPREZENTAČNÍ KOUČ Oděvářky přivezly ze Vsetína

KUBYVPROSTĚJOVĚ!

jen bod a čeká je boj

o druholigovou záchranu
Foto: Pavel Navrátil

<<Dokončení ze strany 29
Oba vyslanci z Karibiku toho v
srdci Evropy stihli opravdu mnoho. „Kromě zmíněných střetnutí si
podrobně prohlédli celé zázemí v
hale Sportcentra DDM, ubytování
Suli a Meli, lékařské zajištění včetně
AGEL Sport Clinic - Centra sportovní a preventivní medicíny v areálu
prostějovské nemocnice i celé prostředí města a okolí. Zašli se podívat
rovněž do školy, kterou navštěvuje
Melissa, a samozřejmě nechyběli na
řadě našich tréninků. Mohu říct, že
se vším byli viditelně spokojení a také

nám sami říkali, jak je o jejich děvčata dobře postaráno,“ zmínil Čada.
Navíc měli Garcia s Yaňezem během svého pobytu v ČR na programu ještě jeden důležitý bod: seminář pro trenéry VK AGEL a TJ OP.
„Po vzájemné domluvě se uskutečnil
v úterý osmého prosince večer a zúčastnili se jej téměř všichni koučové
působící v Prostějově jak u žen, tak
u mládeže. Osobně mě Robertovy
postřehy o kondiční přípravě i útočné
fázi hry dost zaujaly a věřím, že ostatní si z přednášky včetně závěrečné
diskuse též něco odnesli,“ řekl Čada.

PROSTĚJOV Závěr úvodní poloviny druhé ligy žen volejbalistkám TJ OP Prostějov moc
nevyšel. V devátém dvoukole
skupiny „C“ této soutěže prohrály oba duely ve Vsetíně, když
z důležitých soubojů s tabulkovým sousedem vytěžily jediný
bodík.
První utkání přitom probíhalo nahoru-dolů jako na horské dráze.
Vstupní set ovládl suverénně domácí tým, v dalších dvou kralovali
hosté a poté se vývoj zase totálně
otočil k závěrečnému výsledku
3:2 (10, -17, -15, 11, 8). Následná
odveta byla konstantně vyrovnaná ve všech třech sadách a rozhodovaly až dramatické koncovky,
jež pokaždé lépe zvládl výběr VK
Austin. Ze druhého vzájemného

duelu tak vzešel rezultát 3:0 (22,
22, 24).
Pro „oděvářky“ jsou sobotní porážky nepříjemné z toho důvodu,
že je ponechaly na potenciálně
sestupové osmé příčce, navíc se
čtyřbodovou ztrátou na sedmé
místo a nepříjemně dotírajícími
Svitavami za zády. V odvetné části startující 9. ledna tudíž budou
muset svěřenky trenéra Ladislava
Sypka pořádně zabrat, aby i nadále uhájily druholigovou příslušnost.
Průběžné pořadí 2. ligy žen, skupina „C“ po 18. kole: 1. Nový Jičín
45, 2. Ostrava B 39, 3. Kylešovice
34, 4. Šlapanice 29, 5. Juliánov 29,
6. Bílovec 28, 7. Vsetín 24, 8. OP
Prostějov 20, 9. Svitavy 15, 10.
Opava 7.
(son)

v bráně,“ krčil rameny trenér Grepl.
Hostující kouč reagoval změnou taktiky. „Vzali jsme si na osobku Havláta, jenž je ústřední postavou Tišnova.
Do branky nastoupil Honza Mayer,
jenž se poměrně chytil,“ prozradil
své tahy Grepl. „Bohužel jsme povolili soupeři odskok z 6:4 na 11:4, což
považuji za zlomový moment celého
zápasu,“ pokračoval kouč.
Kosteleckým se sice podařilo do
poločasu stáhnout alespoň na
rozdíl pěti gólů, po přestávce se
rychle přitáhli na rozdíl tří - 17:14.
„Ve druhé půli jsme se trochu
zlepšili, ale za každou naši branku
jsme většinou ihned inkasovali,“
líčil nepříznivý vývoj Jiří Grepl.
Přesto se jeho ovečkám podařilo tři minuty před koncem dostat
na rozdíl jediného gólu - 25:24.
„Zase jsme ale závěr nezvládli.
Přišly dvě technické chyby, nepřipravená střelba a bylo vymalováno,“ popsal finiš Grepl. „Z hráčů si
tentokrát nezaslouží pochvalu nikdo. Snad jen Honza Mayer snese

přísnější měřítko, dělal, co mohl, ale
na lepší výsledek to nestačilo. Z naší
strany zkrátka zpackaný zápas.“
Tři za sebou jdoucí porážky udělaly
rázem z dobře rozjetého podzimu
ospalou zimní můru. Přestože jsou
Kostelečtí stále na šesté příčce, před
sestupovými pozicemi mají minimální náskok. „Jsme si toho vědomi. Počítal jsem s tím, že bychom
v Tišnově mohli něco uhrát. Zajímavé je, že jsme s týmy, které jsou
v tabulce dole, vesměs prohráli.
Připadám si tak jako Jánošík, který bohatým bere a chudým dává,“
zamyslel se Jiří Grepl a uzavřel:
„Alespoň já tak mám v zimní pauze
o čem přemýšlet. Bude potřeba najít
příčiny některých věcí, které se nepodařily.“
Statistiky z utkání najdete na
straně 22 dnešního vydání.
Druholigové házenkáře čeká dvouměsíční zimní pauza. Kostelec na
Hané odstartuje odvetnou polovinu
v sobotu 20. února příštího roku na
(zv)
palubovce lídra z Bohunic.

Boxeři dobyli Děčín
DĚČÍN, PROSTĚJOV Tři zápasy,
tři vítězství. Tým BC DTJ Prostějov
nenechává nikoho na pochybách,
kdo by se měl stát extraligovým
šampionem pro ročník 2015/2016
a každým dalším střetnutím si svou
pozici upevňuje. Po výhře v Ústí nad
Labem a doma nad Třeboní dokázali svěřenci Petra Novotného porazit
také děčínského soupeře a po zdolání
zřejmě největšího konkurenta zůstali
stoprocentní.
„Je to perfektní. Měli jsme silnou sestavu
a dva body z venku se počítají. Vyhráli
jsme zaslouženě a jasno bylo už před poslední kategorií,“ radoval se Novotný.
V nejnižší váze do šestapadesáti kilogramů došlo k repríze souboje z mistrovství
republiky a také tentokrát slavil proti
Ivanu Pavlyukovi Filip Barák. To Viliam
Tanko se představil o osm kilogramů
výš než o víkend dříve na slovenském

šampionátu a na Erika Hulieva nestačil.
Vítěznou premiéru v prostějovském
dresu si odbyl Pavol Polakovič mladší
a dařilo se i Mírovi Šerbanovi. Jakub
Bambuch poté začal volněji a na Vitalije
Boyka nestačil, jenž polotěžkou váhu domácí neobsadili a v těžké váze si Erik Tlkanec poradil s Davidem Hoškem, takže
ani závěrečná porážka Michala Zezulky
s Pavlem Šourem už neznamenala nic
dramatického.
„Nyní před sebou máme odpočinek
a možnost nabrat síly i věnovat se rodině,
po Novém roce se do toho opět pustíme.
Zápasů je před námi ještě hodně a uvidíme, jak bude vypadat sestava naše i soupeřů. Další souboj nás čeká o posledním
lednovém víkendu,“ představil plány Petr
Novotný.
Podrobněji se tomuto vítěznému duelu
prostějovských boxerů budeme věnovat
(jim)
v příštím čísle.

Rohovník Armex Dìèín – BC DTJ Prostìjov 6:10
Do 56 kg: Ivan Pavlyuk - Filip Barák 0:2 na body, do 60 kg: Erik Huliev
- Viliam Tanko 2:0 na body, do 64 kg: Jan Ktabeneš - Pavol Polakovič 0:2
na body, do 69 kg: Jiří Leitner - Miroslav Šerban 0:2 na body, do 75 kg:
Vitali Boyko - Jakub Bambuch 2:0 na body, do 81 kg: Jan Mužík 0:2 bez
boje, do 91 kg: David Hošek - Erik Tlkanec 0:2 na body, nad 91 kg: Pavel
Šour - Michal Zezulka 2:0 na body.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

PROSTĚJOV ZŮSTÁVÁ HLAVNÍM MĚSTEM ČESKÉHO TENISU
Zástupci TK Agrofert sbírali úspěchy po celém světě a patří k oporám nároďáků

původní zpravodajství
pro Večerník LADISLAV VALNÝ

PROSTĚJOV Už jen letmý pohled na světové žebříčky
dostatečně dokumentuje, že prostějovskému tenisu se
v končící sezoně dařilo opět nadmíru velice dobře. Stačí se podívat na samotnou špičku mužského i ženského pořadí. Tomáš
Berdych skončil rok 2015 na šestém místě, Petra Kvitová rovněž
zavírá první půltucet, Lucie Šafářová dosáhla životní deváté
příčky a mezi TOP Ten se během sezony probojovala také
Karolína Plíšková, aktuálně jedenáctá hráčka světa. Podobná
situace platí také v národních žebříčcích a to ve všech věkových
kategoriích. Není tedy divu, že jsou to právě opory TK Agrofert,
kteří září v boji za dres se lvíčkem na prsou. Večerník se za uplynulými dvanácti měsíci, které vyvrcholí v příštích dnech extraligou smíšených družstev, podíval trochu podrobněji.

Zdeněk Kolář

Gabriela Pantůčková

Michal Konečný

Barbora Krejčíková

Jaroslav Pospíšil

Dušan Lojda

Petra Cetkovská

9. 11. 42.

Tereza Smitková

Lukáš Rosol
Karolína Plíšková

6.

Petra Kvitová

6. 41. 55.

Adam Pavlášek

Jiří Veselý

Lucie Šafářová

Tomáš Berdych

Do sezóny vstoupil nejlepší český tenista s novým podpůrným týmem.
Tomáše Krupu a Davida Vydru nahradil Venezuelan Dani Vallverdu, kondici
měl na starost Chorvat Azuz Simčič
a britský odborník Jez Green. Změna
Berdychovi rozhodně neuškodila. Na
konci sezóny si naopak vysloužil pochvalu od Novaka Djokoviče, podle
něhož prostějovský hráč v posledních
měsících hraje lepší tenis než dříve.
Berdych odehrál téměř osmdesát zápasů s bilancí 57 výher a 22 porážek.
Poprvé v kariéře se probil až na čtvrté
místo světového žebříčku, na kterém
vydržel dva týdny. Získal dva turnajové
tituly v čínském Šen-čenu a Stockholmu, navíc si třikrát zahrál finále. Na
grandslamu se nejdále prokousal do
semifinále hned v lednu na Australian
Open. „Byl to velmi dobrý rok. Když se
člověk podívá na to, že je pouze pět lepších hráčů na světě, tak to je taky docela
slušný výsledek,“ komentuje uplynulé
měsíce třicetiletý tenista. Pošesté za
sebou zakončil rok mezi světovou
desítkou a pošesté si zahrál na závěrečném Turnaji mistrů pro nejlepších osm hráčů sezóny.
Také v roce 2015 byl Berdych vzorem
vyrovnaných výkonů. Příliš se mu ale
nedařilo v soubojích s těmi nejlepšími,
i když dokázal porazit Rafaela Nadala,
Jo-Wilfrieda Tsongu a Miloše Raonice.
Ze dvanácti duelů se soupeři ze světové
desítky vyhrál však jen tři. „Ty nejlepší
bych chtěl porážet častěji. To je můj
plán pro příští sezónu,“ souhlasí rodák
z Valašského Meziříčí, který stále touží
po zisku grandslamového titulu.
Pro úspěšného tenistu byl končící rok
klíčový také v osobním životě. V Monte Carlu si vzal dlouholetou přítelkyni
Ester Autorovou, s níž chodil od podzimu 2012, zasnoubili se na konci minulého roku. „Udělal jsem krok v osob-

ním životě, oženil se. Ale jinak dál hraji
tenis. Jsem rád, že obojí funguje, to je můj
cíl,“ pochvaluje si Berdych. Už teď se začal připravovat na další rok profesionální
túry. A společně se svým týmem věří, že
má před sebou řadu povedených zápasů. Ve výkladní skříni prostějovského tenisu jsou hvězdy jako Petra Kvitová, Lucie Šafářová, ale i Karolína Plíšková či Barbora Strýcová, jež ovládly i letošní Fed Cup.
2x foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
„Cítím, že mě čekají ještě dva nebo tři
grandslamech to ale příliš slavné nebydobré rokyy a těším se na ně.“
Raketa Plíšková
Národní týmy zùstaly
Životní rok s postupem
lo. V Austrálii skončila již ve třetím kole,
a první titul Veselého
v prostìjovských
mezi desítku
v Paříži došla do osmifinále a nedařilo se
barvách
Vynikající rok prožila Karolína Plíšjí ani ve Wimbledonu. Obhájkyně titulu
ková. Už jho začátek přinesl další Dominance prostějovského tenisu na
byla druhou nasazenou, loučila se však
kariérní posun. Díky finálovým české scéně se naplno projevila také
už po třetím utkání a zapsala nejhorší
účastem v Sydney a Dubaji se stala v hlavních reprezentačních výběrech
výsledek na turnaji od roku 2009. Na
českou dvojkou a poprvé také repre- České republiky. Sestava ženského
US Open ale poprvé v životě postouzentovala Českou republiku ve Fed družstva v úspěšném finále Fed Cupu
pila do čtvrtfinále a také díky tomuto
Cupu. V Kanadě oba své duely bez to jen potvrzuje. O pohár se zasloužil
úspěchu se popáté v řadě dostala do sinCelkem devětasedmdesát utká- gapurského Turnaje mistryň. V něm se
problémů zvládla a výrazně tak při- „prostějovský“ tým ve složení Petra
ní sehrál letos prostějovský te- předvedla v kvalitní formě a postoupila
spěla k postupu. Výhra na domácím Kvitová, Lucie Šafářová, Karolínista. Bilanci má pozitivní.
podniku WTA v Praze a úspěšná šta- na Plíšková a Barbora Strýcová ze
až do boje o titul, když dokázala vyřadit
Životní sezonu prožila prostěce na trávě v Birminghamu posunuly Sparty, která letos hostuje v TK Agi
Marii
Šarapovovou.
Ve
finále
nestačila
Horská dráha
jovská dvojka, která na okruhu
na
Polku
Agnieszku
Radwaňskou.
„Na
s hladkým pøistáním
WTA vyhrála hned pět turnajů. Karolínu už na dohled nejlepší desít- rofert. Také proto měla z úspěchu velce. Postup do finále na podniku ve kou radost i Petra Černošková, šéfka
víc už jsem neměla. Můžu být ale spoHodně divoký rok s téměř dokona- kojená. Po celé té sezóně byl vůbec zá- Už na konci roku 2014 Lucie Šafá- Stanfordu už pak znamenal v tomto tenisových projektů TK PLUS a první
lou tečkou má za sebou Petra Kvitová. zrak, že jsem na Masters postoupila,“ řová prohlásila, že jejím cílem pro ohledu definitivu. Přesně 10. srpna místopředsedkyně Správní rady pražV únoru na pět týdnů přerušila sezó- uznala Kvitová a spěchala do Prahy na příští sezónu je postup do nejlepší 2015 se Karolína Plíšková stala ské Sparty. „Holky odvedly vynikající
nu, když se cítila být totálně vyčerpaná finále Fed Cupu proti Rusku. V utkání světové desítky. Své předsevzetí sedmou tenistkou z České repub- výkon, Šarapovová sama na všechno
a prožívala prázdnotu. Sama přiznala, před natřískanou O2 Arénou získala naplnila vrchovatě a z pohledu liky, která se dostala mezi deset nestačila a jak to zvládla Karolína, to
že na delší dobu nevzala raketu do ruky. první český bod a pomohla k výhře 3:2 tenisu prožila nejlepší měsíce ve nejlepších hráček na okruhu. Ve byla fantazie! Výkon v deblu? Znovu
V srpnu pak lékaři z Centra pohybové na zápasy. Pak mohla se spoluhráčka- své kariéře. V Melbourne dosáhla druhé části sezóny sice částečně do- se ukázalo, že žádné prognózy neplatí,
medicíny v Praze označili za příčinu mi slavit další týmový titul a největší na premiérový grandslamový titul, platila na nabitý program a prohrála Bára s Karolínou se prostě nenechaly
jarní pauzy mononukleózu, kterou pro- úspěch sezony. „Tuto soutěž mám když s Američankou Bethanií Mat- několik vyrovnaných zápasů, na zastavit a bylo jedno, že hrály poprvé.
kázaly testy, a tenistka musela být pod ráda, sama atmosféra mě dobíjí. Je to tekovou-Sandsovou, s níž hrála prv- konci roku se přesto dokázala zved- Bylo mi hodně líto Lucky, vím, jaká je
dohledem doktorů. Těžké okamžiky úžasný pocit reprezentovat, a navíc před ní společný turnaj, vyhrála ženskou nout. V čínském Ču-Chaj postou- to týmová hráčka, jak všechno prožívá.
ale zvládla a přes řadu problémů zůstala vlastními fanoušky. Vždy si to užívám,“ čtyřhru.
pila do finále a především zářila ve Musela být hodně smutná, ale tenis
y
v absolutní špičce. „Prožila jsem oprav- vyznala
Prostějovské tenistce se dařilo také ve Fed Cupu proti Rusku. Za stavu umí být i takhle zlý. Zranění ji posadise Petra Kvitová.
du hodně náročné období. Nebylo to
dvouhře. V Kataru získala šestý titul 1:2 dokázala vyrovnat stav finále lo na lavičku, teď jí přeji, aby byla brzy
snadné, ale na druhou stranu jsem si
ve dvouhře na okruhu WTA Tour a pak s Barborou Strýcovou zís- zpátky na dvorci,“ komentovala finále
uvědomila, jak mám ráda tenis,“ ohlédla
a vůbec první v kategorii Premier. To kala rozhodující bod ve čtyřhře. Černošková.
se za složitými okamžiky tenistka.
ale zdaleka nebylo vše. Pravidelně „Prožila jsem toho strašně hodně.
Výsledkově nebyla sezóna špatná.
postupovala do závěrečných kol jed- Pro další kariéru to bude významný
První titul získala Kvitová hned zkraje
notlivých turnajů a svoji formu naplno rok. Ale chci se ještě zlepšit,“ tvrdí
roku v Sydney. Další triumfy přidaprodala na Roland Garros. V singlu Plíšková.
la v Madridu, kde přehrála i světopoprvé postoupila do finále na grand- Divoké přemety provázely Jiřího
vou jedničku Serenu Williamsovou
slamu a se svou deblovou parťačkou Veselého. Usadil se ve světové paa v New Havenu. Zde v rozhodujícím
ovládla čtyřhru. Úspěch ve dvouhře ji desátce, jeho výkony ale byly hodsouboji porazila kamarádku Lucii Šafářo- V přepočtu více jak jednaosm- posunul na žebříčku na sedmé místo. ně nevyrovnané. Získal sice titul
vou. „Takové zápasy nemám příliš v lásce, desát milionů korun si letos „Kvůli tomu jsem celý život tréno- v Aucklandu, hrál finále v Bukurešti,
ale patří k tenisu,“ uvedla Kvitová. Na vydělala nejlepší česká hráčka.
vala a podstupovala velkou dřinu. jenže během celého roku šestnáctJe to úžasný pocit. Ani v těžkých si- krát vypadl hned v prvním kole a to
tuacích jsem se nevzdala a odměna sráželo jeho sebevědomí. „Pořád jsem Hned čtyřikrát za posledních
prostìjovští tenísté na okruhu ATP
přišla,“ radovala se Šafářová.
se snažil pracovat naplno a doufal, že pět let ovládla Pohár federace
česká reprezentace opírající se
Druhá část sezóny nebyla lehká. Sice se to zlomí. Někdy to vyšlo, jindy ne.
o prostějovské hráčky
vyhrála čtyřhru v Torontu a zahrála si Bylo to psychicky hodně náročné,“
finále v New Havenu, v polovině září uznal Veselý. Současně doufá, že Prakticky totožné složení měl davisale byla hospitalizována ve Fakultní mu rok 2016 přinese více rados- cupový výběr. Ten se po letech úspěnemocnici Brno pro bakteriální infek- ti a kvůli tomu angažoval trenéra chů při absenci Tomáše Berdycha
160. 348.
387. 401. 648.
ci, která se přidružila k poranění břiš- Tomáše Krupu, bývalého kouče zachraňoval v elitní skupině v baráži,
ního svalu. Vynechala několik turnajů Tomáše Berdycha nebo Radka Ště- když v prvním kole nestačil na Ausa vypadla z herního tempa. Předchozí pánka. „Věřím, že se pod jeho vede- trálii. Na indické půdě se to podavýsledky jí přesto zajistily premiéro- ním posunu a dosáhnu na podobné řilo a záchranu vybojovali členové
vý start na Turnaji mistryň a to hned výsledky jako ti, se kterými pracoval,“ TK Agrofert Jiří Veselý, Lukáš
v obou soutěžích. V deblu se hráčce řekl Veselý, který sní o tom, že se jed- Rosol a Adam Pavlásek, které doZdroj: www.atpworldtour.com TK Agrofert s Mattekovou-Sand- nou dostane ve světovém žebříčku do plnil Radek Štěpánek, další tenista
s prostějovskou minulostí. Rosol
sovou příliš nedařilo, ve dvouhře ale nejlepší desítky.
vybojoval první bod, dvojice Štěpánek
dokázala
získat
jedno
vítězství.
Její
prostìjovské tenistky na okruhu WTA
- Pavlásek ovládla důležitou čtyřhru
úspěch nad Němkou Kerberovou naa Veselý zajistil Česku účast mezi nejvíc posunul do semifinále kamarádku
lepšími. „V Indii to nebylo snadné.
Kvitovou. „Ráda dělám lidem radost,“
Nemáme tolik kvalitních hráčů, navíc
komentovala celou situaci Šafářová.
podmínky byly složité. Ale nástrahy
V samotním závěru sezóny do
jsme zvládli, což je strašně důležité
fedcupového
finále
proti
Rusku
124. 130. 190. 367.
nejen pro nás jako tým, ale i pro teninezasáhla kvůli zraněnému zápěssový svaz a veřejnost. Nevím, kdo by
tí. „Celkově to byl pestrý rok. Až na
chodil na druhou divizi. Takové zápaty zdravotní problémy jsem měla jen
sy by asi nikoho nebavily,“ oddechl si
skvělé zážitky a docela ráda bych si
Premiérového triumfu na okrupo záchraně nehrající kapitán daviscuto zopakovala v roce 2016, kdy je na
hu ATP dosáhla největší naděje
pového výběru Jaroslav Navrátil, další
programu i olympiáda,“ ohlédla se v novozélandském Aucklandu.
Zdroj: www.wtatennis.com Šafářová.
Prostějovan v reprezentaci.
Barbora Strýcová

Vyrovnanost má
jméno Berdych

