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HROMADNÁ SEBEVRAŽDA Vzal Petr Gottwald
u metropole se dotkla i Prostějovska!

Rodina ze Smržic smutní:
DCERA SE UŽ Z PRAHY
NIKDY NEVRÁTÍ...

?
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Známý fotbalový hráč i trenér

Je to strašná záhada, vůbec to nechápeme.
Vždyť nám po ní nezůstala ani jedna fotka,
svěřil se nešťastný otec Vladimír Menšík
Tragédie natřetí. Taková hromadná sebevražda, jaká se uprostřed minulého týdne
odehrála u obce Roblín západně od Prahy, nemá v Česku obdoby! „Zemřeme,“ rozhodla se trojice nešťastných lidí středního věku a ve staré škodovce se otrávila výfukovými
plyny. Byla mezi nimi i sedmatřicetiletá Šárka Menšíková ze Smržic... Foto: internet
INZERCE

9 771212 667008

9

více čtěte na straně 10

měl JAKO BACHAŘ převzít 150 000 korun

Prostějov/mls, pk- Tak tahle klička mu nevyšla! Přestože jako někdejší ligový fotbalista byl
Petr Gottwald veleben zejména pro svoji šikovnost vyhnout se soupeři, a i jako trenér je
chválen za neobyčejnou mazanost, mimo hřiště se dopustil faulu, který vybočil z mezí zákona. V době, kdy se doslova na každém kroku řeší korupce, která je prolezlá společností
skrz na skrz, měl totiž jako dozorce v olomoucké vazební věznici převzít úplatek ve výši
stopadesáti tisíc korun! Kauza, jenž se v úterý uplynulého týdne ocitla u Okresního soudu v
Prostějově, se zdá být na první pohled zcela jasná, byť obviněný vše popírá. Spolu s Gottwaldem byl před soud postaven i jeho spoluhráč z futsalového týmu F.C. Anděl Jaromír Dostál
z Mostkovic, který měl „kšeft” mezi ním a oním vězněm zprostředkovat...

Podrobnější reportáž přímo ze soudní síně si můžete přečíst na straně 2,
exkluzivní rozhovor s Petrem Gottwaldem pak přinášíme na straně 13

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zakázaný prodej
Pochůzkový prodej je v
Prostějově zakázán tržním
řádem. Ve čtvrtek odpoledne
byla vyslána hlídka z centra města ke kontrole dvou
mužů, kteří nabízeli zboží
kolemjdoucím
občanům.
j j
ppříchodu ppánové
Do jejího
odešli směrem k ulici Školní
a poté se je již nepodařilo nalézt. Strážník je podle zákona oprávněn uložit prodejci
za porušení tržního řádu na
místě blokovou pokutu do
výše jednoho tisíce korun.

LOUPEŽ v bývalé SANDŘE: Muž přišel s nožem,
POKLADNÍ ŠLO O ŽIVOT!

V Prostějově se začíná nebezpečně a hlavně pravidelně loupit! Strach a obavu o svůj život měla
minulé pondělí i pětatřicetiletá pokladní supermarketu v Západní ulici. Večer, těsně před zavírací dobou, vstoupil do prodejny maskovaný muž
a namířil na ni nůž. Chtěl jedno: peníze!
Prostějov/mik
„V pondělí šestadvacátého listopadu krátce před půl sedmou
večer došlo k loupežnému přepadení jedné z prodejen na ulici
Západní v Prostějově. Nezná-

mý lupič, maskován punčochou
a kapucí přes hlavu, vstoupil
dovnitř. Na pokladní namířil
nůž a požadoval vydání peněz.
Pětatřicetiletá pokladní ho neposlechla a v zájmu ochrany
svého zdraví utekla směrem

Policie má popis lupiče,
žádá veřejnost o pomoc!
Jednalo se o muže ve věku
kolem 30 let, vysokého asi 175
centimetrů, podsadité postavy se širokými rameny, vzpřímeného postoje. Obličej měl
hranatého tvaru s výraznou
bradou. Mluvil spisovně, bez
jakéhokoliv nářečí, hlas měl
klidný a hluboký. Na sobě měl
zelený kabát s kapucí, dlouhý
do půli stehen, zapnutý na
zip; černé kalhoty, na rukou

Opilý neujel
Předminulou neděli o půlnoci
hlídka přistihla jednadvacetiletého řidiče osobního vozu,
který nerespektoval zákaz
odbočení. Po spáchání dopravního přestupku nemínil
na výzvu hlídky zastavit a
snažil se strážníkům ujet. To
se mu nezdařilo. Muž neměl
u sebe doklady a jevil známky požití alkoholu. Dechovou
zkouškou u něj byla naměřena hodnota 0,99 promile. Na
y ppřivolána Policie
místo byla
ČR k dalším úkonům.

Nejapná zábava
V pondělí v noci bylo přijato
sdělení o skupině mladíků,
kteří dotlačili před restauraci na ulici Kostelní přívěsný vozík. Ten ponechali
uprostřed vozovky a utekli.
Hlídka dotyčné neobjevila.
Přívěsný vozík nebyl poškozený. Strážníci zkontaktovali majitele, který si přívěsný
vozík převzal.

Hvízdal a hulákal
Ve středu po druhé hodině v
noci strážníci spatřili muže,
který se nejistým krokem pohyboval po silnici v Krasické
ulici, hvízdal a hulákal. Hlídka
ho upozornila
na pprotiprávní
p
p
chování. Šestadvacetiletý občan se zklidnit nemínil a při
své další cestě udeřil do informačních tabulí. Následovala
dechová zkouška, při které u
něj byla zjištěna hodnota 1,4
promile alkoholu. Vzhledem
k dané situaci byl dotyčný
převezen
na služebnu Policie
p
ČR pro zabránění dalšího nezákonného jednání.

Volal o pomoc
Volání o pomoc zaslechl
obyvatel sídliště. Ve středu
po dvacáté hodině toto nahlásil na linku 156 s podezřením, že pravděpodobně
byl někdo napaden. Strážníci v uvedeném místě zjistili
j ppřítomnost hlídky
y Policie
již
ČR, která pomáhala cyklisp pádu
p
tovi po
z jjízdního kola.
Čtyřiapadesátiletý muž se
nemohl sám zvednout, proto volal o pomoc, tudíž se o
žádné napadení či přepadení
nejednalo. I přesto občanovi, který měl obavu o cizího
člověka, patří poděkování.

Kácení povoleno!
Ve středu před polednem
byla přijata na linku 156
žádost o prověření oprávněnosti kácení stromů v oblasti
Kolářových sadů. Hlídka na
místě zastihla dva muže. Ti
prováděli prořez stromů a
keřů v okolí koryta potoka,
který se bude čistit. Tyto
úkony jsou schváleny odborem životního prostředí.

2

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 3. prosince 2012

Místo činu. Supermarket v Západní ulici v Krasicích se stal terčem loupežného přepadení. Neznámý
muž se po útěku pokladní nakonec „obsloužil“ sám...
Foto: Policie ČR a Michal Kadlec

měl rukavice. Kapuci měl nasazenou na hlavě, obličej měl
maskovaný silonovou punčochou hnědé barvy. V levé ruce
držel nůž s černou plastovou
rukojetí a lesklou čepelí v délce 20 až 30 centimetrů. Před
prodejnou měl připraveno
dámské jízdní kolo červené
barvy, na které nasedl a ujel.
Policie ČR se tímto obrací na
širokou veřejnost se žádostí o

pomoc při objasnění tohoto
případu. „Přivítáme jakékoliv informace, které by vedly k
objasnění případu a dopadení
pachatele. Tyto formace mohou občané sdělit na telefon
974 781 336 - SKPV Prostějov, nejbližší policejní služebně
nebo na bezplatnou telefonní
linku 158,“ sdělila mluvčí prostějovské policie Irena Urbánková.

do prodejny. Lupič neváhal, z
pokladny vytrhl zásuvku i s penězi a odešel pryč. Před prodejnou nasedl na připravené dámské jízdní kolo červené barvy a
odjel směrem k aquaparku...,“
popsala Večerníku události jako
z krimiseriálu Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Zraněn naštěstí nebyl nikdo.
Prodejna přišla v řádu o více než
patnáct tisíc korun. „Policisté na
případu intenzivně pracují a po
pachateli pátrají. Za zločin lou-

peže nyní hrozí neznámému lapkovi, v případě jeho dopadení,
trest odnětí svobody v rozmezí
od dvou do deseti let,“ dodala
Irena Urbánková.
Večerník se vydal do zmíněného supermarketu v Západní
ulici. Bohužel, přepadenou
ženu jsme tady nezastihli. „Paní
pokladní má volno a určitě se
k případu nebude chtít vyjadřovat. A já také ne, přepadení
vyšetřuje policie a nemám od ní
povolení cokoliv komentovat,“
sdělila nám vedoucí prodejny.

Povedený SYNÁČEK Čtyřicet LUMPÁREN a dost!
Matka souhlasí s jeho stíháním… Sériový zloděj dopaden, promluvil i okradený
Prostějov/mik - Není zrovna
běžné, aby vlastní matka udala svého syna a ještě k tomu
souhlasila s jeho trestním stíháním. Zřejmě hodně vzteku
v sobě nosila žena z Prostějovska, které povedený synáček
ukradl z trezoru peníze a ještě
k tomu se tajně projížděl jejím
autem…
„Hned ze tří trestných činů, a to
trestného činu krádeže, neoprávněného užívání cizí věci a maření
výkonu úředního rozhodnutí a
vykázání, je podezřelý devatenáctiletý mladík z Prostějovska,“
potvrdila Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově. Vzápětí vysvětlila,
co mladík vyvedl. „V průběhu
uplynulých čtrnácti dnů ukra-

dl své matce klíče od trezoru a
vozidla. Z trezoru pak vzal čtyři
tisíce korun a s autem se vydal
na vyjížďku. Nakonec ho nechal
odstavené u jedné z křižovatek
a nepozorovaně klíče vrátil. Během šetření muži zákona zjistili,
že mladík má navíc Magistrátem
města Prostějova vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel
až do září příštího roku a usedl za
volant, když neměl,“ popsala Večerníku mluvčí policie.
Škoda byla vyčíslena na čtyři tisíce korun. „Matka dala souhlas
s trestním stíháním svého syna.
V pátek si mladík vyslechl sdělení podezření z výše uvedených
trestných činů, za které mu nyní
hrozí trest odnětí svobody až na
tři léta,“ dodala Irena Urbánková.

ze soudní síně...

Prostějov/mik - Prostějovská
policie má na svém kontě zářez
do pažby hluboký jako coloradský kaňon! Kriminalisté lapili a
usvědčili sedmadvacetiletého
muže, který na Prostějovsku
vykrádal hospody, sklady, novostavby, garáže a dokonce i
centrum sociálních služeb. A
nebyl to žádný troškař, doposud byl usvědčen ze čtyř desítek
takových lumpáren!
Ve středu uspořádali policisté
tiskovou konferenci, na které o
svém úspěchu informovali novináře. Pozvání přijal i jeden
z okradených podnikatelů, jehož
hospodu zmíněný lump vyloupil také. „V minulosti jsem byl
vykraden už několikrát. Zloděj
mi vzal cigarety za patnáct tisíc.

Musel jsem pak koupit nové zásoby, za dalších deset tisíc opravit
zničené okno a dveře, pak jsem
ještě dostal pokutu, že jsem se nedostavil k soudu. Tohle jedno vykradení mě stálo asi šedesát tisíc.
Od pachatele jsem nic nevysoudil
a představte si, toho lumpa soud

potrestal veřejně prospěšnými
pracemi. Doufám, že tenhleten
chmaták půjde sedět natvrdo, jinak je ta dobře odvedená práce
policie k ničemu,“ ulevil si na
adresu justice Eugen Kudláček.
Více se dočtete na straně 10
dnešního vydání.

Promluvili oba. Jeden z okradených hospodských Eugen Kudláček a šéf prostějovské policie Pavel Novák na středeční tiskové
konferenci.
Foto: Michal Kadlec

V souvislosti s korupcí byl postaven mimo vězeňskou službu

Prostějov/mls - V úterý se u prostějovského soudu sešli „staří
kamarádi“, kteří jsou lidem z
Prostějova doposud velmi dobře
známí spíše z fotbalových hřišť.
Petr Gottwald společně s Jaromírem Dostálem z Mostkovic
spolu působí ve futsalovém
týmu FC Anděl, avšak nyní mají
na krku velký problém mimo
hrací plochu. Prvně jmenovaný
fotbalista je v současné době stále zaměstnán jako dozorce v olomoucké vazební věznici. Není
ovšem vyloučeno, že už dlouho
nebude...
Gottwald byl totiž postaven mimo
službu a brněnský státní zástupce
na něj podal žalobu. Coby zaměstnanec vězeňské služby totiž
měl převzít sto padesát tisíc korun za to, že „zpříjemní“ pobyt

ptával se i svého starého kamaráda
Jaromíra Dostála, který si už dříve
své „odseděl“. Ten si vzpomněl,
že z futsalového týmu F. C. Anděl
zná Petra Gottwalda, který pracuje
jako dozorce v olomoucké vazební
věznici. Všichni tři se ještě s dalšími svědky setkali v Tipsport baru v
Plumlovské ulici. „Šlo mi o to, aby
moji příbuzní za mnou do vězení
nemuseli daleko dojíždět a abych v
něm mohl i nadále pracovat. Petr
Gottwald mi tyto výhody slíbil. Za
to jsem mu v motorestu na benzince OMV u Olomouce předal sto
padesát tisíc korun. Zvukový záznam z této schůzky jsem si nahrál
na svůj mobilní telefon, abych o
předání peněz měl alespoň nějaký
důkaz. Kromě toho jí zpovzdálí
přihlížel můj kamarád, který mi
peníze půjčil,“ popsal Jaroslav
Švestka, který už na první pohled
nepůsobí dojmem, že by se jen tak
nechal opít rohlíkem.

Nesplácel úvěry
Prostějovští kriminalisté zahájili
trestní stíhání čtyřiapadesátiletého
muže z Prostějova,
který si vyslechl obvinění
ze spáchání trestného činu
úvěrového podvodu. Muž v
prosinci loňského roku uzavřel u čtyř společností pět
úvěrů na nákup zboží, ale
tyto nesplácel. K dnešnímu
dni neuhradil žádnou částku
a při sjednávání smluv uvedl
nepravdivé údaje. Celková
škoda činí téměř 113 tisíc
korun.

Kontejner zmizel
Z trestného činu krádeže je
podezřelý zatím neznámý
lapka, který ukradl volně
přístupný velkoobjemový
j , umístěnýý u hřbikontejner,
tova v Protivanově. Škoda
byla vyčíslena na 57 tisíc
korun.

Násilím do auta
Za pomocí násilí neznámý
lapka vnikl v úterý ráno do
kabiny Fordu Tranzitu, zaparkovaného v Komenského ulici. Z kabiny ukradl dvě
navigace, osobní doklady a
peníze. Celková škoda byla
vyčíslena na 18 tisíc korun.

Sušit prádlo nešel

Devětatřicetiletý PETR GOTTWALD měl slíbit „LEPŠÍ VĚZENÍ“
ve vězení odsouzenému Jaroslavu Švestkovi. To, že by přebral
nějaké peníze, Gottwald ovšem
stále popírá a tvrdí, že chtěl
Švestkovi pouze poradit. Proti
němu však stojí řada důkazů včetně výmluvné zvukové nahrávky,
pořízené přímo při předávání peněz. Spolu s Gottwaldem byl před
soud postaven i jeho spoluhráč z
FC Anděl Jaromír Dostál z Mostkovic, který měl „kšeft” mezi ním
a Švestkou zprostředkovat.
„Mně ani tak nejde o těch sto padesát tisíc, o které mě obrali, ale
hlavně o tu lidskou stránku věci,
kdy se k vám váš kamarád zachová jako prase! Všechno se to dalo
normálně vyřešit,“ hněval se před
tribunálem Jaroslav Švestka. Celá
kauza spadá do doby, kdy měl
právě Švestka poprvé nastoupit
do vězení. Podle svých přátel z
toho byl nervózní a zjišťoval, jak
to ve světě za mřížemi chodí. Vy-

ČERNÁ KRONIKA

O poměrech ve vězení neměl tušení. Gottwald mu totiž dle obžaloby
slíbil mnohem víc, než by skutečně mohl splnit. A tak po svém
nástupu do vězení Švestka putoval
do věznice s ostrahou, která funguje v Heřmanicích u Ostravy. Následně na mobilní telefony Jaromíra Dostála a Petra Gottwalda přišla
výmluvná SMS. „Jarda Švestka
byl eskortován do Ostravy. Co
to má znamenat? Buď peníze
vraťte, nebo zajistěte služby,
za které jste je inkasoval!“ Tuto
zprávu poslala Švestkova přítelkyně, která byla přítomná i schůzce
v prostějovském Tipsport baru.
Oba obžalovaní připustili, že se
se Švestkou v baru setkali. Gottwald dokonce nepopíral, že se s
ním před jeho nástupem do vězení
sešel i v motorestu na benzince u
Olomouce. „Při této příležitosti
jsme se s panem Švestkou bavili
pouze o tom, jak to ve vězení cho-

dí. Žádné peníze mi nepředal,“
snažil se hájit Petr Gottwald, který
má v současnosti trvalé bydliště
hlášeno na prostějovské radnici.
Jeho výpověď soudkyni příliš nepřesvědčila. „Uvědomujete si, že
vaše tvrzení je v přímém rozporu
s obsahem nahrávky, která byla
pořízena během vaší schůzky
s panem Švestkou?“ reagovala
Adéla Pluskalová. Také obhajoba
Jaromíra Dostála nepůsobila právě
přesvědčivě...
Rozsudek v tomto případě ovšem
nepadl, jednání bylo mimo jiné
kvůli výslechu přítelkyně Jaroslava Švestky odročeno. Pokud bude
Petr Gottwald pravomocně uznán
vinným, bude z Vězeňské služby
ČR propuštěn. V současné době
je postaven mimo službu a pobírá
polovinu platu.
Exkluzivní rozhovor s Petrem
Gottwaldem přinášíme na straně 13!

po kvartetu hledaných

Z trestného činu krádeže je
podezřelý zatím neznámý
lapka, který se v noci z pondělí na úterý vloupal do
prádelny v jednom z domů
na ulici Brněnská. Z ní pak
ukradl úhlovou brusku a
vodoměr. Celková hmotná škoda byla vyčíslena na
téměř čtyři tisíce korun.

Neopatrná ženská
S prázdnou neodešel zloděj,
který se v úterý dopoledne
u jednoho z prostějovských
supermarketů vloupal do
osobního vozidla. K události došlo v dopoledních
hodinách. Jednatřicetiletá
žena si nechala na předním
sedadle položenou kabelku.
Lapka toho využil, do auta
se vloupal a kabelku odnesl.
Poškozená v ní kromě peněženky s penězi měla i osobní
doklady, mobilní telefon,
fotoaparát, klíče a další věci.
Celková hmotná škoda byla
vyčíslena na 21 tisíc korun.

Okradený rybář
V noci z pátku na sobotu
odcizil zloděj ze společné
chodby domu v Olomoucké
ulici věci za 22 tisíc korun.
Majitel jednoho bytu si na
chodbě ponechal přes noc
dvě pětilitrová balení vína,
rybářskou tašku se čtyřmi
pruty a navijáky a s dalšími rybářskými potřebami.
Když ráno chtěl věci odnést,
již zde nebyly.

Prostějov/mik

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

inzerce

OTAKAR BABINEC

EVA ČERMÁKOVÁ

LENKA GAMBOVÁ

FRIGYES VARGA

se narodil 30. dubna 1973 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 13. listopadu 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 38 let, měří 180 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.

se narodila 3. srpna 1962 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání už dne 15. dubna 2010.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 48 do 55 let, měří mezi 155 až
167 centimetry, má střední postavu a hnědé vlasy.

se narodila 10. listopadu 1954 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Hledaná je v pátrání už
neuvěřitelných třináct let, od 16.
června 1999. Její zdánlivé stáří
je 60 let, měří 168 centimetrů. V
době zahájení pátrání měla hubenou postavu, plavé blond vlasy s
melírem a zelené oči.

se narodil 11. června 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání už dne 13. září 2011. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 40
do 45 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má střední postavu,
modré oči a hnědočerné vlasy.

Zpravodajství

Policie hledala ve Vrahovicích

FALEŠNÉ BANKOVKY!

Vrahovice/mik - Závažný případ, o kterém však policie nechce prozradit takřka nic! Nebýt některých občanů Vrahovic,
kteří Večerník upozornili na
policejní razii v jednom z domů
této příměstské části Prostějova,
zůstalo by vše utajeno. My však
nyní víme, že dva mladí muži
jsou podezřelí z výroby falešných peněz!
Uprostřed minulého týdne Večerníku navíc jeden z našich
zdrojů sdělil, že policisté si ve
čtvrtek 22. listopadu odnesli
z bytu dvou mladíků i několik
již vyrobených falešných bankovek. „V tuto chvíli můžeme jen
potvrdit, že došlo k domovní prohlídce a že se policie zabývá případem možné výroby falzifikátů
bankovek. Vzhledem k náročnému vyšetřování nebudeme případ
dále komentovat,“ zodpověděl
takto stručně všechny naše dotazy
Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
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STADION VE SPORTOVNÍ ULICI chce město
získat od soukromého majitele do vlastnictví!

Ilustrační foto
Večerníku se však podařilo kontaktovat matku obou
mladých mužů, která s nimi
žije ve společném bytě a kde
také došlo k policejní razii.
„Žádné falešné peníze u nás
policie nenašla. Někdo mé
syny nařknul, že tisknou falešné bankovky, to ale rozhodně není pravda. Policie
při domovní prohlídce mým
chlapcům zabavila jen dva
notebooky, které prý bude
nyní zkoumat. Já celou zá-

Rozladěným pamětníkům svitla jiskra NADĚJE:

ležitost beru jako výmysl či
snahu někoho pomstít se mým
synům,“ svěřila se nám žena,
která si z pochopitelných důvodů nepřála zveřejnit své
jméno. „Uvažuji o trestním
oznámení na neznámého pachatele, pravda se pak ukáže.
Policie nám tou domovní prohlídkou udělala akorát ostudu
po celých Vrahovicích...,“ láteřila rázná dáma.
Večerník bude celý případ
i nadále bedlivě sledovat!

V takový obrat už nikdo z pamětníků slávy prostějovského fotbalu či atletiky nevěřil! Už několikrát v průběhu posledních dvou nebo tří let jsme
na stránkách Večerníku informovali o neutěšeném stavu dříve tolik navštěvovaného nejen
fotbalového stánku ve Sportovní ulici. Ten už
ale léta bezduše chátrá, přičemž dřívější majitel
Bořivoj Kresta ho prodal a nový vlastník Marek
Pořízka tady uvažoval o výstavbě rodinných domů. Teď ale město chce stadion získat do svého
vlastnictví a zachovat ho v novém územním plánu jako sportoviště!
Prostějov/mik
Dobrou zprávu, kterou se Večerník dozvěděl jako první,
potvrdil v pátek náměstek primátora Zdeněk Fišer. „Stadion
ve Sportovní ulici je už dlouhá
léta v soukromých rukách. Po
panu Krestovi ho nyní vlastní
prostějovský podnikatel Marek

Pořízka, s nímž jsme vstoupili
do jednání. Před časem tento majitel požádal o změnu
územního plánu s tím, že chtěl
pozemek využít pro výstavbu
rodinných domů. My jsme s
tím ale nesouhlasili, protože
tato lokalita se nachází uprostřed rozsáhlého sportovního
komplexu. Rada města se tak

Vrátí se sláva? Stadion ve Sportovní ulici zatím jen chátrá a už
pouze náznakem připomíná slavné doby fotbalových „Želízek“ či
velkých atletických závodů.
Foto: Michal Kadlec
rozhodla i tento stadion zachovat do budoucna pro sportovní účely. Navíc pan Pořízka
ohledně výstavby domů narážel na hygienické předpisy, neboť pozemek se nachází příliš
blízko železniční trati a je tak v
hlukovém ochranném pásmu.
Věřím tedy, že naše plánované společné jednání povede ke

vzájemné spokojenosti,“ sdělil
Večerníku Zdeněk Fišer.
O čem se bude jednat? O
koupi stadionu do městského
majetku nebo o jiných alternativách? „Pan Pořízka před
rokem radnici nabízel stadion
s pozemky k prodeji za částku
zhruba patnácti milionů korun.
Dokončení na straně 13

V Prostějově ubývá SEBEVRAŽD. Ale pozor, blíží se PŘEDVÁNOČNÍ DEPRESE...
ŠÉF ZÁCHRANKY: „KDYŽ SI NĚKDO VEZME ŽIVOT, NECHÁ TO
STOPY I NA PROFESIONÁLNÍCH ZÁCHRANÁŘÍCH!“
dokonaným nebo nedokona- provádíme úkony k jeho zaným, patří do spektra indikací jištění a následně transportu
k výjezdům záchranky. Sa- do zdravotnického zařízení.
mozřejmě ty dokonané, tedy Pokud mu selhávají životní
končící smrtí člověka, zvláště funkce, provádíme resuscitaci
mladšího a zdravého, jsou k jejich podpoře nebo obnovevždy velmi smutné a zanecha- ní a pokud je již postižený po
jí stopy i na profesionálních smrti, vykonáváme ohledání
záchranářích, kteří jsou na zemřelého. Další úkony jsou
ledacos zvyklí,“ poznamenal již v moci policistů, hasičů a
Gurka, který nám vzápětí po- eventuelně psychologa, je-li
psal úkony, které lékaře zdra- potřeba poskytnout duševní
ze statistik
Urbánková,
i ik IIrena U
bá k á votnické záchranné služby na podporu blízkým zemřelého,“
tisková mluvčí Policie ČR v místě neštěstí čekají. „Pokud prozradil šéf prostějovské záProstějově.
pacient jeví známky života, chranky.
Na toto smutné téma jsme si
Počet sebevražd v Prostějově
v pátek povídali i s ředitelem
prostějovské záchranné služby Radomírem Gurkou, který
o něm ví velmi mnoho ze své
praxe. Buď přímo on, nebo
jeho podřízení vyjíždějí ke
každému případu sebevražedného činu v Prostějově. „Výjezdy k sebevraždám, ať již

Nedávné neštěstí stařenky, která si v panelovém domě na sídlišti E. Beneše s největší
pravděpodobností dobrovolně vybrala cestu
na onen svět skokem ze šestého patra na dno
výtahové šachty, byl dalším z řady případů sebevražd, které jsou ročně v Prostějově zaznamenány. Pozitivním faktem ovšem je, že sebevrahů v městě ubývá, i když jen nepatrně...
Prostějov/mik
„Počet sebevražd v Prostějově má skutečně od roku 2009
sestupnou tendenci. Zatímco
v uvedeném roce si Prostějované sáhli dobrovolně na svůj
život v pětatřiceti případech,
vloni už policie řešila jen čtyřiadvacet těchto tragédií. A letos
za první pololetí evidujeme v
uvozovkách pouze osm sebevražd,“ prozradila Večerníku

Prokleté RADARY, zase NIC!

Radnice zrušila výběrové řízení…

Další odklad. Stacionární radary začnou v Prostějově měřit rychlost vozidel nejdříve na jaře příštího roku. A začnou vůbec?
Foto: archiv Večerníku
Prostějov/mik - Toto už začíná být k smíchu! Obnovení
měření rychlosti stacionárními radary se Oopět odkládá. Před dvěma týdny Večerník informoval, že kvůli
INZERCE

nedostatkům v nabídkách
tří uchazečů o pronajímatele
radarů bylo vyhlášení vítěze
konkurzu odloženo. A nyní,
když k tomuto aktu mělo dojít, bylo celé řízení zrušeno!

Rychlost vozidel se tak bude
v Prostějově měřit nejdříve
v dubnu příštího roku…
„Do výběrového řízení se nám
přihlásily tři firmy. Konkurz
byl nastaven tak, že jsme požadovali měření okamžité rychlosti při průjezdu vozidla okolo radaru. Druhou významnou
podmínkou z naší strany bylo,
aby veškerá změřená data
byla schraňována na jediném
úložišti, a to na městské policii. Tedy aby se k citlivým
osobním údajům nedostala
nepověřená osoba. Bohužel,
jedna z firem nabízela jen měření úsekové rychlosti, kdy její
přístroje sledovaly a sčítaly
rychlost auta v délce jízdy až
sto metrů. Druhá z firem zase
měla velký nedostatek v návrhu smlouvy, který se pouhým

dotazováním nedal odstranit.
Tyto dva zájemce jsme tedy
vyřadili, čímž pádem nám
zbyl jediný zájemce. Ovšem
podle zákona nemůžeme vybrat jako vítěze výběrového
řízení v případě, že v soutěži
zůstal sám. Celý konkurz jsme
tak bohužel zrušili,“ vysvětlila
Večerníku příčinu zrušeného
výběrového řízení náměstkyně primátora Prostějova Alena
Rašková, která je členkou výběrové komise.
Měření rychlosti je tímto rozhodnutím opět odloženo, a to nejspíš
na několik dalších měsíců. „Než
vyhlásíme nové výběrové řízení
a po dodržení všech možných
lhůt, které nám ukládá zákon,
můžeme vítěze vyhlásit nejdříve
na jaře, zřejmě až někdy v dubnu,“ potvrdila Alena Rašková.

Smutné tragédie. Za posledních pět let si v Prostějově vzalo dobrovolně svůj život přes sto osob. Mezi
nejčastější způsoby odchodu z tohoto světa zvolili lidé zastřelení, požití léků ve spojení s alkoholem případně skok pod vlak.
Ilustrační foto
Mezi nejčastější způsoby
sebevražd podle něho patří
přejetí vlakem, oběšení, pád
z výšky, použití střelné či
řezné zbraně a otrava výfukovými plyny. „Časté je také
požití léků, mnohdy v kombinaci s alkoholem, ale zde
se velmi často ve spolupráci

s nemocničními lékaři podaří
pacienta zachránit,“ dodává
Radomír Gurka.
Podle odborníků právě nyní
nastává pro mnohé labilní
osoby těžké období předvánočních depresí. Na lidi doléhá velmi svízelná ekonomická situace, v prosinci navíc

někteří jedinci trpí samotou.
„Sebevraždy byly, jsou a bohužel i budou. Sebevraždu jako
odchod ze života si vybírají
i mladí, zdraví, zaměstnaní a
finančně zajištění, takže to svádět jen na svízelnou dobu nelze,“ sdělil Večerníku na závěr
ředitel prostějovské záchranky.

Další kulaté jubileum: DIAMANTOVÁ SVATBA!

Manželé Dobešovi z Dřevnovic
oslavili šedesát let společného života

Diamantoví manželé. Dobešovi od rodiny dostali krásný
dort, na němž byla vytištěna i jejich šedesát let stará svatební
fotografie.
Foto: Martin Zaoral

Dřevnovice/mls - Se svatbami, které
mají za sebou několik desetiletí, se
jakoby roztrhl pytel. Po platinovém
slibu z minulého vydání tu máme
diamantovou svatbu, což při dnešní
rozvodovosti se jen těžko někomu z
mladších podaří něco takového zopakovat. Manželé Eduard (83) a Marie
(81) Dobešovi z Dřevnovic oslavili v
pátek šedesát let společného života
většinou bok po boku. A oslava to
byla vskutku veselá. „Jestli jsme na
sebe byli někdy naštvaní? To víte, že
jo! Ale peřina to vždycky spravila,“
prozradil Večerníku, který taktéž
dorazil s blahopřáním, recept na
šťastné a dlouhotrvající manželství
Eduard Dobeš. Na podobné téma během páteční oslavy žertoval i jeden z
jejich synů. „My bychom u vás rádi
přespali, ale nechceme vám narušit
vaši svatební noc...,“ prohodil s potutelným úsměvem.
více si můžete přečíst na straně 10

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

40

+ S
Svítí
ííd
do d
daleka.
l k Za
Z roztomilého
il
doprovodného programu, plného vánoční
Manévry
hudby a andělského tance, byl rozsvíu pochodu.
cen vánoční strom na náměstí T.
Když je v ProstěG. Masaryka. Občané tvrdí, že
jově napaden člověk
tak krásný strom už před
nebo okradena stará seniorradnicí dlouho nestál.
ka, jediný policista není široko
Navíc moderně
daleko. Středeční pochod mladých lidí
nazdobeproti nočnímu násilí byl však doný...
provázen desítkami strážců zákona. I
toto patří k absurditám města.

Přesně tolik vloupaček a
krádeží má na svém triku
sedmadvacetiletý muž z
Prostějovska, kterého minulý týden usvědčila policie. A chmaták to byl velmi
zdatný, do objektů se kaskadérskými způsoby dostával i přes třímetrové zdi či
oplocení.

-

Osobnost týdne

Výrok týdne

EUGEN
KUDLÁČEK

„A
A JESTLI
JES
ESTL
TLII VYHRAJOU
VYHR
VY
HRAJ
AJOU
OU
KOMANČI, TAK
TAKOVÉ FRONTY
BUDOU IMRVÉRE.
I NA BANÁNY
A KAKAO!“

Hospodský z Prostějovska byl několikrát okraden sériovým chmatákem, kterého minulý týden do
padla policie. Na policejní tiskové
konferenci se pak odvážně a bez
obalu pustil do justice, která podle
jeho názorů podobným lumpům
nahrává svými nepochopitelnými
soudními rozhodnutími!

Čilý stařík vtipkoval
ve frontě u pokladny
v Bille uvnitř Prioru...

„MY Z KONCE SVĚTA“ ANEBO VÁŽNĚ ZE STŘEDU MĚSTA

Název dávného dětského seriálu mi naskočil, když
jsem během posledních čtrnácti dnů vyslechl celkem čtyři příběhy spoluobčanů z centra Prostějova
a přilehlých ulic, které měly jisté společné téma. A
tak se dnes s vámi o ně podělím...

Analýza
Martin Mokroš
Ten první je z nedávno rekonstruované Olomoucké
ulice. Mluvíme neustále o
ekologii, pečujeme o zeleň,
máme dokonce plán na revitalizaci zeleně a ejhle. Na
zelených plochách u tamního
sídlištního komplexu si vesele parkují automobily, které
nejenže brání průchodu na
chodnících, ale ony plochy
pěkně rozjíždějí. Takže zde
vzniká krásné oraniště, které
se v době dešťů naplní blátíčkem a bahýnkem, tudíž máte
reálnou naději, že budete

náhodou nebyli vyhmátnuti
bdělým okem. O svém vlastním autě a parkování raděj
ani nemluví...
Třetí příběh pochází z Hlaváčkova náměstí, kde se
tamní obyvatelé nejprve podivovali nad tím, že nájem za
parkovací místa jim byl několikanásobně zvednut. Jsou
to však lidé vcelku chápaví,
a tak si řekli, že v době všeobecného zdražování a zvedání cen čehokoliv se není
čemu divit. Co je ovšem nadzvedlo dále, byla informace,
že pozemky, na kterých jejich auta stojí, budou dány
do aukce. V tom nejhorším
případě se může stát, že o svá
místa přijdou, neboť je může
přeplatit nějaký spekulant a
s pozemky udělat cokoliv.
Například je zde nechat parkovat za „tržní“ cenu, což
znamená za cenu mnohonásobně převyšující cenu měst-

ušpiněni létající směsí onoho
blátivého hnusu. Zákazové
značky nikoho netrápí a vše
se děje pod bohorovným klidným pohledem strážnictva, a
to i přes upozornění občanů.
Zde dodávám, těsně před
odevzdáním své analýzy, že
se ledy zřejmě pohnuly a poprvé se na NĚKTERÝCH autech objevily „botičky“.
Druhý příběh je příběhem
začínající
podnikatelky,
která ze své provozovny za
OD Prior pozoruje, jak návštěvníci centra města nervózně hledají místo k parkování, a hořce lituje toho, že
nemohou zaparkovat někde
v klidu na velkém prostranství a zajít do jejího podniku
na kávičku. Místo toho totiž
zběsile hledají parkovací
místo, pak absolvují zběsilý
úprk na úřady za vyřízením
svých záležitostí a pak úprk
zpět ke svým vozům, aby

skou. Magistrát se vyjádřil
občanům ve smyslu, že aukce
musí být vyvěšena na úřední
desce, tudíž něco podobného
hrozí, ale že kdyby se nemusela dodržovat litera zákona,
tak by samozřejmě nejraději
prodal pozemky jim. Nějak
se kdokoliv opomenul vyjádřit, proč pozemky do aukce
vůbec jdou...
Poslední příběh, který jsem
ovšem vyslechl od nejpobouřenějšího obyvatele města,
pochází z ulice Kravařovy,
ulice v samém centru města,
kde se problematika parkování řeší již několik let. Jak
ovšem podotkl rozhořčený
občan, jenž v tomto místě
bydlí již třicet let, tedy od miminka, radnice nevymyslela
dlouhodobě zhola nic. A tak se
jemu, případně jeho partnerce
stává, že po pětiminutovém
parkování a vynesení malého dítěte v kočárku do svého
bytu mu již u auta hlídkují
muži v černém. A nastává ona
známá peripetie s botičkou,
která končí správním řízením,
neboť dotyčný se spravedlivě
rozhořčí a chce si to jít vyříkat
s magistrátním úředníkem na

patří k bohatým, se chystá
na finančně krušné roky, ve
zdravotnictví se dějí věci a
v sociální a důchodové politice dochází k podivným
dohodám a vznikají tím ještě
podivnější zákony.
Současná vláda schválila jakousi důchodovou reformu, na
niž opozice reagovala logicky.
Až bude u moci, zruší ji. I ve
Večerníku vyšel článek „Výši
svého důchodu můžete ovlivnit už nyní“. Takových informací nalezneme v médiích
desítky. Otázkou zůstává, zda
nám k něčemu jsou?!

ní město a jeho systém zón.
Prostě a jednoduše bydlíš
tady, tak ano, parkuj s povolovací kartou. Jsi cizí, máš
prostě smůlu, mazej dál od
centra a jdi pěšky. Také by
třeba stálo za úvahu uvolnit na celý den parkoviště u
zámku, kde je přes den poloprázdno, ale zákazových
značek spousta, prý pro
sto(!) povolenek magistrátních úředníků. Ale hlavně
konečně postavme velký,
několikapatrový podzemní
parkovací dům poblíž centra, shoďme ze stolu snové
vize o nákupních galeriích
a udělejme něco užitečného,
co uleví přecpanému středu
Prostějova. Pomůžeme jak
návštěvníkům
Prostějova,
tak hlavně místním a já pak
třeba také vyslechnu pozitivní příběhy od spokojených
spoluobčanů.
Blíží se vánoce, tak co třeba
nastínit nějakou konkrétní
vizi jako vánoční dárek, aby
si někdo nepřipadal jako ve
starém dětském seriálu „My
z konce světa“. A poslední zprávy říkají, že se něco
chystá, takže třeba?

komentář redaktora

ZATÍM PENĚZ UBÝVÁ, KAM SE ČLOVĚK PODÍVÁ
Rostislav Kocmel

Havlíčkovu ulici. Obzvláště
se pak čílí nad „správním“ poplatkem 300 Kč za odstranění
oné botičky. V závěru vyjde
najevo, že vše vzniklo díky
telefonátu „všímavého“ spoluobčana, a tak v době, kdy
se na jiném místě přepadává,
okrádá, ubližuje na zdraví ze
strany živlů, kterých je město
bohužel stále plné, musí jeden
vůz a jedna hlídka městské
policie řešit něco, co má počátek v soustavném neřešení
parkování v centru města. Situace je skoro na denním pořádku, pouze osoby se mění.
Ano, parkování v centru je
společné téma všech těchto
čtyř příběhů spoluobčanů,
jejichž jména mám samozřejmě k dispozici, a tak si
říkám, co se bude dít a jak
se to bude řešit. Současná
místa v bývalé sodovkárně, u
hradeb, u Špalíčku (mimochodem, zde již půl parkoviště
zmizelo a máme zde jakési
nové stavby) a další prostě nestačí. Občané, kteří zde bydlí,
jsou ještě navíc vytlačováni
různými způsoby.
Říkám si, že jako malý vzor
by nám mohlo sloužit hlav-

Zadlužení
důchodci
anebo
konec
špatný...
e
n
glosa týd
Martin Zaoral

Říká se, že
konec dobrý,
všechno dobré. U někoho
vše může být
jinak. O tom
Fenoménem dnešní doby
svědčí i příse stává strach z finanční
pad sebevraždy osmasedmnejistoty. Abych to blíže
desátileté ženy z Prostějova,
specifikoval, tak z finanční
o kterém jsme informovali
nejistoty naprosto všude. Stát
v čísle 47. Pokud se někdo v
nemá peníze, kraje mají málo
takovém věku rozhodne pro
peněz, město Prostějov, které
dobrovolný odchod ze života, dá se předpokládat, že za
tím budou stát neřešitelné
zdravotní problémy. Podle
výpovědí ženiných sousedů to
ovšem vypadá jinak. Zdá se,
Pomalu, ale jistě se dostáváte do vánoční pohody, ovšem ještě
že její smrt způsobily trable s
toho musíte hodně stihnout. A nejenom vy. Než si doma natáhpenězi...
nete nohy na pohovce, nějaký ten stres si zřejmě ještě vytrpíte. A
Stará paní určitě není sama. Nestejně tak i obchodníci, úředníci i strážci zákona ve městě. Tak
dávno se v celostátních médiích
se na to připravte.
objevila informace, že velmi
brzy budou exekutoři strhávat
peníze z penze každému třetímu
důchodci! A dá se čekat, že tato
čísla budou stále růst. Nic otřesBerani - 20.3.- 18. 4. Dostanete zajímavou na- Váhy - 22.9.-21.10. Nedávejte se dohromady s nějšího jsem nečetl ani v tom
bídku, nad kterou budete přemýšlet více, než je nikým, koho si předem neotestujete. Býváte větši- nejhorším hororu. Dluhy jsou
zdrávo. Ale proč ne, když vaše přikývnutí může nou opatrní, ale v nejbližších dnech můžete lehce nesporně obrovskou zátěží pro
znamenat rapidní obrat ve vašem dosavadním ži- skočit na špek. Buďte maximálně ve střehu a ani
votě. Jenom prosím žádná unáhlená rozhodnutí.
na chvíli nepolevte v opatrnosti.
Býci - 19.4.-19.5. Zřejmě nejste spokojeni se Štíři - 22.10.-20.11. Nemějte nikomu za zlé, že
svým vedením života, ale děláte jen velmi málo vám chce poradit. Většinou se v těchto dnech okopro to, abyste něco změnili. Lépe řečeno, neděláte lo vás budou motat lidé, kteří vám nechtějí ublížit,
vůbec nic! Co se takhle poohlédnout ještě po něja- právě naopak. Nebojte se jim svěřit své tajemství
ké brigádě ke zlepšení finanční situace?
či trápení. Uvidíte, že dobrá rada se hodí.
Blíženci - 20.5.-19.6. Kudy tento týden projdete, Střelci - 21.11.-20.12. Nedávejte si žádné velké
tam to najednou ztichne. Buď z vás mají lidé re- cíle, nemáte zrovna výdrž splnit něco velkého či
spekt a bojí se vás, nebo spíše mají obavy, že do- překvapivého. Na druhé straně se vám bude dařit v
nášíte nadřízeným. Popravdě řečeno, už několikrát domácím prostředí a hlavně v partnerském vztahu. Nádraží. Místo, které inspiruje umělce, ale bohužel také
jste se zachovali tím druhým způsobem.
Tady budete dominovat.
Raci - 20.6.-21.7. Nedělejte žádné prudké pohyby, Kozorohové - 21.12.-19.1. K lidem se tento tý- kriminálníky. Zatímco ti první
které by mohly způsobit váš infarkt. Tento týden den chovejte přívětivě, budete pod drobnohledem ho rádi navštěvují a obdivují
se prostě hoďte do klidu, odpočívejte. Nerozčilujte mnoha očí. Není třeba tak dávat někomu záminku, přijíždějící i odjíždějící vlaky
se, nepijte kávu a nekuřte. Ostatně, události tohoto aby vás vzápětí pomluvil a poškodil v očích nadří- spolu s lidským hemžením, ti
zených. O víkendu si pořádně odpočiňte.
týdne vám nestojí ani za odplivnutí!
druzí na nádraží žijí a snaží se
Lvi - 22.7.-21.8. Možná vás někdo z blízkých pře- Vodnáři - 20.1.-18.2. Čeká vás celkem bouřlivý nějakým způsobem na davu
kvapí nečekaným dárkem. Ten sice potěší, ale vy týden plný překvapení a zvratů. Ze začátku se přiživovat. Tento kolorit prosami víte, že ten druhý bude za to určitě něco chtít. budete potit z mnoha nečekaných úkolů, které se vází celý civilizovaný svět od
Pokud se nechcete dostat do trapné situace, jaké- zdají být neřešitelné. Vzápětí ale přijde pomoc a doby, kdy vlaky začaly jezdit.
najednou se dostanete do neuvěřitelného laufu.
koliv pozornosti nyní odmítejte.
To, čemu Marx říkal lumPanny - 22.8.-21.9. Nejste zrovna typy, které by Ryby - 19.2.-19.3. V partnerském soužití se obje- penproletariát, boháči lůza a
lehce překously jakékoliv ponížení. Proto při po- ví malý mráček na jinak poklidném nebi. Pokud čemu my dnes říkáme nepřikusu o ponížení vybuchnete hněvem, což bude vůbec stojíte o to ho rozehnat, aby se z něj neblýs- způsobiví občané, tak to se ve
případ tohoto týdne. Do krve se pohádáte s jedním kalo, musíte učinit řadu ústupků. Jste to totiž právě větší míře shromažďuje právě
vy, kdo je příčinou nečekaného sváru.
z kolegů, se kterým se už dlouho nemusíte.
na nádražích.
Já osobně se laicky domnívám,
že jsou naprosto k ničemu.
Všechno, co se týká peněz,
rozpočtů a finančních nebo
sociálních plánů, je v provizorním stádiu. Současní vládci a my všichni s nimi čekáme
na jakýsi zásah z nebes a ten
pořád ne a ne přijít. Problém
je ovšem v tom, jestli někdy
vůbec taková zázračná doba
přijde. Zatím peněz ubývá,
kam se člověk podívá...

Konstalace hvězd Prostějova

psychiku každého člověka. Zatímco mladí před sebou mohou
vidět perspektivu, že se ze všeho
za pár let nějak dostanou, senioři už tuto naději hledají mnohem
složitěji...
Přitom za jejich problémy
často nestojí nezodpovědnost
samotných seniorů. Ti se totiž
do finančních potíží dostávají
především kvůli tomu, že chtějí
pomoci nejbližším, tedy svým
vlastním dětem a vnukům. Aby
pro ně získali peníze, podepisují
často velmi nevýhodné smlouvy
s lichváři. Dopady mohou být
strašné. V některých případech
se totiž děti se svými zadluženými rodiči ve finále už ani nestýkají. Mají strach, aby si exekutor
nemyslel, že si u nich jejich rodiče něco schovali a nenavštívili
je taky... To může a nemusí být
i případ sebevražedkyně z prostějovského sídliště E. Beneše.
Ta se měla lidem v okolí svěřit s
tím, že prodala dům a přestěhovala se do podnájmu právě proto, aby pomohla dceři a vnukovi.
Jisté je, že naši rodiče a prarodiče byli ve srovnání s námi
zvyklí žít postatně skromněji.

Dříve totiž nebylo tolik věcí,
které bychom „nezbytně nutně
potřebovali“, a to hlavně proto,
že je mají všichni ostatní. Náklady na „normální život“ byly
dřív výrazně nižší. Pokud by
tomu tak nebylo, tak by většina ze současných důchodců s
průměrnými českými důchody
ani nebyla schopna vyjít, natož něco našetřit. Mnoho z nás
mladších si však zvyklo dostávat vše a hned. Mohlo to začít u
hraček a končí to u vybaveného
bytu a rychlého auta. Pokud na
cokoliv z toho okamžitě nemáme peníze, citíme se nervózní,
naštvaní, méněcenní. Na(ne)
štěstí jsou tu ještě rodiče. Vždyť
jak zpívá kapela Divokej Bill:
„Jen táta a máma jsou s náma,
napořád s náma...“
Nikdo z nás neví, jak odejde z
tohoto světa, a už vůbec netuší
kam. Říká se pouze, že jaký život, taková smrt. Něco na tom
bude, přesto bychom se někdy
hodně divili. U poměrně velkého počtu lidí si můžeme jen
postesknout: měli krásný život,
ale ten konec, ten si opravdu nezasloužili...

Agentura
Nádražní lumpenproletariát

...ještě

+

Tak tomu vždy bylo a ještě
dlouho tomu tak bude. Je
tedy s podivem, jak policie
a orgány příbuzné pomalu v celé republice zjišťují,
co se jim na železnici děje.
Agentura Hóser sice Pros-

tějovany uklidňovat nechce,
ale pravda je taková, že čím
větší město, tím je pobyt na
nádraží nebezpečnější pro
občana řadového. Naprostý
prim má hlavní nádraží v
Praze, které se před nedávnem začalo měnit v Bronx.
Ovšem ozbrojené složky zákona zakročily a zakročují i
nadále. Nutno podotknout,
že i tady se mluvilo a mluví o velkém kriminálním a
bezpečnostním překvapení.
Česká republika je plná překvapení...
Za Agenturu Hóser Rosťyk
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která se tentokrát rekrutovala
k několika tématům. Z celé
plejády vašich podnětů
a příspěvků jsme vybrali trojici nejzajímavějších, kterou
vám nyní předkládáme...

Ostraha tu schází
Bohužel dávno pryč jsou
doby, kdy na každém větším nádraží bylo oddělení
ozbrojené ochrany železnic.
Možná si někdo vzpomene na železniční policisty v
modrých uniformách. Ti pravidelně procházeli nádražní
halou a jeden vždy hlídkoval
na peróně. Nikdo si jako teď
nedovolil někoho okrást a už
vůbec ne napadnout. Jezdím
z Prostějova do Kostelce na
Hané a zpátky každý den. Na
hlavní nádraží vždy chodím
se smíšenými pocity, protože
se tu často schází ta největší
spodina společnosti. Policista nikde a kamery nejsou
všemocné, okradeného či
napadeného neochrání, čin
jenom zdokumentují. Snad
České dráhy opravdu něco
vymyslí a posílí bezpečnost
na nádraží...
Jan Vybíral, Prostějov

Není ten strom zbytečný?
Mám ráda Vánoce a také
každoroční atmosféru na
prostějovském náměstí v
tento čas. V úterý jsem sledovala, jak technické služby pracně přiváží obrovský
smrk a usazují ho na tradiční
místo za sochu T. G. Masaryka. Je pěkný, což o to. Ale
když se na toto místo člověk
pořádně zadívá, nutí ho to k
myšlence, zda už není zbytečné přivážet vánoční strom
odněkud z dálky. Vždyť nějaké peníze to určitě stojí, i
když byl věnován. V těsné
blízkosti na náměstí totiž už
rostou další tři smrky, které
sice ještě nejsou tak velké,
ale pro účely Vánoc by se
určitě hodily. Nedalo by se i
takto šetřit?
Jana Satoranská, Prostějov

Byl to pro mě šok!
Ve vašich novinách jsem se
na titulní straně dočetla, že
policie zatkla sériového zloděje Stanislava Kučeru. Byl
to pro mě neuvěřitelný šok.
Bydlel u nás v domě a vůbec
jsme si nikdo nepomysleli,
že by se mohlo jednat o nějakého grázla. Ten pán se přistěhoval asi před půl rokem.
Byl takový tichý, ale slušný.
Vždy uctivě pozdravil, jednou dokonce v baráku cosi
sousedům opravil. Věděli
jsme o něm jen, že pochází
odněkud z Čech. A pak se
dočtu, že měl být ve vězení a
v Prostějově se jenom schovával. Holt se potvrdilo rčení,
že člověk míní a život mění...
Božena Nováková, Prostějov

Máte něco na srdci?
Myslíte si své,
o tom co se děje na
Prostějovsku?
Chcete vyjádřit
svůj názor k článku,
který jste si právě přečetli?
PIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce, či na e-mail:

VECERNIK@PV.CZ!
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
První adventní svíčka již byla zapálena, vánoční stromeček a betlém
jsou umístěny na svém tradičním místě, stánky jsou připraveny, město
ozdobeno, pomalu, ale jistě se jím začínají trousit lidé omámení nákupní horečkou. Za tři týdny jsou tu Vánoce, a tak je nejvyšší čas začít
s přípravami. Proto jsme se tentokrát v prostějovských ulicích ptali...

ZAČALI JSTE UŽ S PŘÍPRAVAMI NA VÁNOCE?
Libuše NĚMCOVÁ,
Prostějov

Jan KURČÁK
Prostějov

NE

NE

„Ještě jsem
s přípravami nezačala,
tedy až na
úklid. Minulý týden jsem
začala okny a
postupně budu pokračovat. Tak
za týden až čtrnáct dní začnu s
cukrovím, vánoční výzdobou
a další věcmi, týkajícími se
těchto krásných svátků. Co se
týče dárků, tak ty už nepořizuji.
Kolikrát se člověk netrefí, a tak
už raději dávám peníze, ať si
každý koupí, co potřebuje a co
se mu líbí.“

„Přípravu na
Vánoce moc
neřeším, dárky totiž mám
nakoupené už
s předstihem.
Nemám rád
nakupování a vůbec shánění
a řešení věcí kolem Vánoc na
poslední chvíli. Navíc se tak
vyhnu nepříjemným frontám a
davu lidí. Určitě je potřeba napéct cukroví a udělat i nějaký
ten úklid, ale to nechávám na
mamce. Do těchto záležitostí jí
nemluvím, ale pokud jsem požádán, tak samozřejmě pomůžu.“

Letošní Vánoce prožijte s

www.vecernikpv.cz
Denně aktualizované stránky!

Vyšetřovací spis uzavřen,
konečně

BUDE SOUD!

První líčení s Mičkou
a Braunerem
proběhne už
osmého ledna!

sdělil můj obhájce. Podle něho už byli vyslechnuti
všichni, kdo s případem měli něco společného.
Navíc prý už jsou vyhodnoceny všechny stopy
odebrané na místě činu. Konečně se prokáže skutečnost, že ani jedna z nich nepatří mně! Neustále
se snažím vyšetřovatele přesvědčit, že jsem v bytě
zavražděného vůbec nebyl, navzdory tomu, co
tvrdí pan Mička,“ stojí v dopise Davida Braunera.
Jak vzápětí Večerníku sdělil, ještě před termínem
soudního projednávání chce prostřednictvím obhájce podat stížnost proti svému vazebnímu stíhání. „Vůbec nechápu, proč jsem ještě ve vazbě.
Z rozboru stop je jasné, že s vraždou nemám nic
společného,“ dodává Brauner.
V jeho závěru ještě stále vazebně stíhaný muž odmítá, že by před vraždou dostal od někoho ze známých
tip, že nebohý senior vlastní vzácnou sbírku starých
mincí. „Já určitě ne! To se zeptejte pana Mičky, od
koho dostal informaci, že ten důchodce měl mít v
bytě nějakou cennost. Já žádného známého pana
Mičky neznám a už vůbec ne jménem, příjmením
ani bydlištěm. Ono tohle ostatně padne u soudu,
protože je to pravda a je to jen malá část toho, co se
u přelíčení řekne. Jsem od začátku obviněný z něčeho, co jsem neudělal. Nevidím tedy důvod, proč
čekat na soud ve vazební věznici. Snad soud vyhoví
mé stížnosti na vazební stíhání. Pokud by mě pustili
na svobodu, hodně by se ulevilo i mým rodičům.
Mám hodně nemocného otce a v průběhu mé vazby
byl z vážných zdravotních důvodů převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice...,“ posteskl
si v závěru svého dopisu, adresovaného PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku, David Brauner.
Naše redakce bude nadále přímo u toho!

Olomouc, Prostějov/mik
Ač to policie ani Krajské státní zastupitelství
v Brně Večerníku nepřiznaly, dozvěděli jsme
se žhavou novinku v případě březnové vraždy jednaosmdesátiletého důchodce z Okružní
ulice z jiných zdrojů a jako první! Víme totiž, že vyšetřovací spis olomoucká kriminálka
definitivně uzavřela i se seznamem vyhodnocených stop zajištěných na místě činu. Hlavní
obviněný Roman Mička i jeho údajný komplic stanou poprvé u soudu již 8. ledna 2013!
Naše redakce kromě toho obdržela minulý týden
další z dopisů, kterými nás v poslední době zásobuje z Vazební věznice v Olomouci David Brauner. Muž, který Večerník už pár dnů po vraždě jednaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice, k níž
došlo v pátek 2. března, sám upozornil na svoji roli
v tomto případu i na jméno Romana Mičky, který
je hlavním obviněným v celé kauze. I podle Braunera už policisté celý vyšetřovací spis uzavřeli.
Přestože toto tvrzení Večerníku zatím nechce potvrdit Krajské ředitelství Policie ČR v Olomouci,
ani Krajské státní zastupitelství v Brně, David
Brauner tvrdí, že kriminalisté už spis odevzdali krajské státní zástupkyni. „Tuto informaci mi

Objednávejte předplatné pro rok 2013 NADÁLE za zvýhodněnou cenu!

volejte 582 333 433, 608 960 042

pište: inzerce@
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Zkuste v těchto dnech zapomenout na klasickou
a místy už hodně nudnou erotiku, zapojte fantazii!
Jestli se například vy, muži, chcete obléknout jako
doktor a něžně si pohrát se sexy sestřičkou nebo
předstírat, že jste někdo jiný bez kostýmů, může být
nesmírně uvolňující opustit svou identitu na hodinu,
nebo víc. Také si zkuste v posteli trochu zahrát! Říkejte partnerovi jiným jménem a předstírejte, že jste
někdo úplně cizí. Ale dejte situaci věrohodný příběh. Například: ona je tanečnice na cestě do taneční školy, ale zastihne ji obrovská sněhová bouře. Vy
budete tak hodný, že jí nabídnete místo a teplou
postel, kde bouři přečká. Pak ji pomalu budete svádět. Záleží na vaší fantazii, zapojte se do toho oba.

Ilustrační foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

Od nového roku opět posílí
SOUKROMÍ EXEKUTOŘI
Prostějovsko/mls

jak šel čas Prostějovem ...

PONDĚLÍ 5. prosince 2011
Zvířata, rabiáti, gestapo. Taková přízviska si podle mnohých
Prostějovanů zasluhují soukromí exekutoři, kteří jsou schopni pro
různé věřitele vymoci váš finanční závazek i za cenu všemožných
a nechutných praktik. Pracují bez jakékoliv kontroly, bez hrozby
sebemenšího trestu v případě porušení zákona. Krátká je na ně exekutorská komora, bič na ně nemají ani soudci. Stížnostmi na postup
exekutorů byl zaplaven i prostějovský soud. „V loňském roce bylo v
Prostějově nařízeno přes šest tisíc exekucí a letos toto číslo nebude
o nic menší. Drtivou většinu z nich vykonávají soukromí exekutoři,
často z jiných měst. A v tom vidím ten hlavní problém,“ uvedl
předseda Okresního soudu v Prostějově Vladimír Váňa.

Hradební ulice

Tudy vedly hradby. Hradební ulice své pojmenování získala 31.
května 1881 podle městských hradeb, kolem kterých vedla. Domy
zde byly postaveny pouze na jedné straně. Do roku 1892 a v letech
1940-1945 byla zvána německy Schanzen-Gasse. Ulice byla součástí židovského ghetta, ve středověku se zde nacházel starý židovský
hřbitov. V roce 1888 byla ulice vydlážděna. Poslední zbytky hradeb
byly zničeny na podzim roku 1981, východní část ulice zanikla v souvislosti se stavbou kulturního domu. Dům č. 23 patřil židovské náboženské obci.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Blahoslavova ulice

Letošní Vánoce prožijte s

napsáno před

www.vecernikpv.cz

10

Denně aktualizované stránky!

Vybíráme pro vás „půltucet“
Adventní
kalendář 75g

Vánoční figurka
100g

Marcipán 175g

39,90

44,50

13,90 (50g)

lety

... tentokrát ze sortimentu:

KEČUPY

Vánoční figurka
(stromeček) 30g

Vánoční balíček
250g

Ledová čokoláda
200g

-

6,90

89,90

-

24,90

-

9,90 (60g)

-

24,90

14,90 (50g)

19,90

-

7,90

29,90 (100g)

-

12,90

21,90

79,90 (1000g)

6,90 (60g)

27,90 (225g)

-

19,90

24,90

26,90

5,90

39,90

-

9,90 (50g)

11,90

47,90 (400g)

12,90 (40g)

34,90 (100g)

49,90 (170g)

PROSINEC 2012
Během posledního roku k omezení vlivu soukromých exekutorů rozhodně nedošlo. Po poslední novele zákona, která vstoupí v platnost už
za pár dní, se možnosti exekutorů dokonce rozšíří. Od nového roku
budou moci exekutoři bez varování zablokovat účet manžela či
manželky dlužníka, aniž by tento musel o exekuci uvalené na
partnera vědět. Mnoho rodin se tak dostává do obrovské existenční
nejistoty, kdy mohou rázem přijít o jediný příjem rodiny. Další novinkou bude možnost zabavit dlužníkům i řidičské průkazy. Výjimkou mají být pouze řidiči, kteří průkaz potřebují pro svůj výdělek.
Další záležitosti, které novela přinese, jsou pro dlužníky spíše příznivé. Předtím, než se věc dostane k soudu, musí být každý dlužník na
svůj dluh upozorněn. Kromě toho půjde spojit více exekucí do jedné.
Dlužník by tak měl zaplatit náklady jen na jedno exekuční řízení. Také
už by nemělo docházet k případům exekucí zvířat, nebudou se tedy
už opakovat případy, kdy majiteli odvezli psy a on ani nevěděl kam..

Naše RESUMÉÉ
Blíží se nám svátky vánoční, které jsou tady už za tři
týdny a to je pomalu nejvyšší čas, poohlédnout se
po něčem na stromeček.
Adventní kalendář, díky
němuž si můžete "odpočítávat" chybějící večery
do Štědrého dne, koupíte
nejlevněji v Bille, vánoční
figurky v Tesku, marcipán
v Liddlu, stejně jako figurku-stromeček. Pro celý vánoční balíček si zajděte do
Kauflandu a ledovou čokoládu pořiďte z Billy.
Přejeme sladké Vánoce...

Syn ZAKOPAL TĚLO
otce, BRATR HO UDAL

Uběhlo deset
dní od vyřešení závažného zločinu, který
v našem okrese nemá obdoby. Sedmnáctiletý chlapec z
Konicka, který byl již policií
vyšetřován pro majetkové
delikty, zabil svého otce. Těžko říct, jestli by byl tak rychle
vypátrán, kdyby ho neudal
jeho vlastní, o dva roky mladší
bratr!
„Jak již bylo několikrát uvedeno
ve sdělovacích prostředcích, pro
policii začal případ oznámením
manželky oběti, která muže již
přes týden postrádala. Po čtyřicetiletém manželovi bylo okamžitě
vyhlášeno pátrání. První informace zněla v tom smyslu, že by
se mohl nacházet v sousedním
okrese v Kozově u Bouzova.
Tuto historku úmyslně roznášel
jeho sedmnáctiletý syn, posléze
se ukázala jako nevěrohodná.
Směr pátrání se otočil právě na
uvedeného syna, který vzápětí
přiznal, že měl s otcem déletr-

vající neshody. Posléze u výslechu řekl, že při poslední hádce
skutečně vytáhl nůž, na který se
otec sám nabodl. Tehdy poprvé
přiznal, že otec je mrtev a jeho
tělo zahrabal nedaleko Ponikve,“
sdělil nám Zdeněk Riedinger, ředitel Policie ČR v Prostějově.
Ve čtvrtek až do nočních hodin
policisté kopali na udaném místě, ale tělo se najít nepodařilo.
Práce pokračovaly druhý den.
„To jsme šli vlastně už najisto,
neboť v noci patnáctiletý bratr
vraha vše přiznal a přesně udal
jiné místo, kde byl jejich otec zakopán. Navíc prozradil i skutečnost, že jejich otec byl zavražděn
starším bratrem, a to několika
údery sekyrou. V pátek odpoledne pak bylo tělo vykopáno
a převezeno k soudní pitvě. Sedmnáctiletému mladíkovi bylo
sděleno obvinění z trestného
činu vraždy,“ uvedl Zdeněk Riedinger s tím, že vražedná zbraň
byla policisty zajištěna a poslána
k odborné expertíze.

Zpravodajství
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HISTORICKÉ DOMY ZA PRIOREM NEBEZPEČNĚ CHÁTRAJÍ, HROZÍ ZŘÍCENÍ
Majitelka Lenka Skácelová rekonstrukci nezahájila, památkáři našli chyby v projektu

Na konci roku 2010 zakoupila prostějovská podnikatelka Lenka Skácelová od města dva historické žiPrimátor Miroslav Pišťák:
dovské domy za Priorem na rohu Demelovy ulice a „Domy už nejsou v majetku města.
náměstí Svatopluka Čecha. Radnice se těchto neNemůžeme se ale tvářit,
movitostí chtěla zbavit, v pokladně totiž už neměla
že se nás ten průšvih netýká!“
peníze na jejich údržbu, natož na generální opravu.
Podnikatelka domy plánovala zrekonstruovat a využít
pro kulturní účely. Jaký je však výsledek dvouleté sna- sousední Demelově ulici se společhy? Drastický! Oba domy jsou polorozbořené a navíc ným vnitřním dvorem se nacházejí
veškeré rekonstrukční práce byly přerušeny. Tedy lépe v památkové zóně a jeden z nich
řečeno, ani nezačaly. Do hry totiž vstoupili památkáři, je současně i kulturní památkou
zapsanou v Ústředním seznamu
kteří upozornili na chyby v projektu rekonstrukčních kulturních památek České repubprací. Reálně tak hrozí zřícení obvodových zdí a navíc liky. To samozřejmě klade vyšší
nároky na kvalitu a zpracování
malér se zapojenou elektřinou, která domy prochází...
Prostějov/mik
„Celá věc je velice jednoduchá,
rekonstrukční práce nebyly přerušeny, neboť nebyly dosud ani zahájeny. Před třemi měsíci proběhlo
na zmíněných domech pouze odstranění části stavby z důvodu havarijního stavu objektů. Stalo se tak
na základě dlouhodobě neuspokojivého technického stavu objektů
na náměstí Svatopluka Čecha, do
nichž zatékalo. Voda způsobila následně i závažné statické poruchy,
které bylo s ohledem na ohrožení
zdraví a života kolemjdoucích občanů města nutno neprodleně řešit.
Odstranění části objektu proběhlo
v souladu s vydanými stanovisky

orgánu státní památkové péče a
došlo také k základnímu zabezpečení staveb proti zatékání a dalšímu poškození,“ seznámil Večerník
s dosavadními pracemi, které nyní
odrážejí současný stav obou židovským domů za Priorem, vedoucí
oddělení památkové péče stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova Daniel Zádrapa.
„Následně začaly probíhat projektové přípravy rekonstrukce a obnovy těchto objektů, což si vyžádalo
trochu delší čas nejen s ohledem na
složitější komunikaci s mimoprostějovskou projekční kanceláří, která projekt obnovy zpracovávala,
ale také proto, že všechny objekty
na náměstí Svatopluka Čecha a v

projektu obnovy a vyřízení všech
potřebných povolení,“ přidává Daniel Zádrapa.
Tím, že byla rekonstrukce přerušena, však reálně hrozí nebezpečí, že na objektech vzniknou
další velké škody. Prší do nich
a navíc se blíží zima a mrazy.
Může tak dojít k naprostému
zničení těchto památek. „K
určitým škodám na zmíněných
domech samozřejmě dojít může,
objekt v takto ´odstrojeném´ stavu
je náchylnější na vlivy okolního
prostředí, ale ani v předchozím
stavu domy nebyly příliš imunní
vůči povětrnostním podmínkám.
Zájmem státní památkové péče
bezesporu je, aby obnova objektů proběhla co nejdříve a aby se

dostaly do dobrého technického
stavu, pokud možno ještě před
zimou. To však nejsme v této
fázi schopni zcela ovlivnit,
závazné stanovisko k rekonstrukci jsme již před časem
vydali a harmonogram dalšího
postupu závisí především na současné majitelce těchto domů,“
uzavřel toto téma ze strany prostějovských památkářů jejich šéf
Daniel Zádrapa.
Do problému s historickými
domy se bude snažit zasáhnout i
město. Přestože už nejde o majetek radnice, primátor Večerníku
přiznal, že se bude snažit pomoci
domy zachránit. „Vím, že jsme
domy prodali a nyní je vlastní
paní Skácelová, která má povinnost je do konce roku 2015 kompletně zrekonstruovat. Situace je
ale nyní vážná a my se nemůžeme
tvářit, že se nás to netýká. Jde o
historické domy v centru města,
takže pokud se naskytne příležitost, měli bychom pomoci. Třeba
financemi z fondů obnovy kulturních památek. Je to ale na diskuzi
na zastupitelstvu,“ nastínil Miroslav Pišťák, primátor statutárního
města Prostějova svůj osobní pohled s tím, že rozhodnutí je skutečně v moci všech zastupitelů.
Majitelka uvedených domů
Lenka Skácelová jen nerada komunikuje s novináři. Večerníku

se ji ale podařilo kontaktovat.
Prostějovská podnikatelka však
redakci poskytla jen stručné vyjádření. „Rekonstrukce se zdržela
jen na základě menších nedostatků
v projektu. Ty jsme odstranili a ve
čtvrtek šestého prosince máme
přímo v objektech schůzku se zástupci stavebního úřadu i oddělení
památkové péče. Pokud se domluvíme a vše dobře vyjde, můžeme
brzy dostat stavební povolení a
rekonstrukci okamžitě zahájíme,“
svěřila se Lenka Skácelová.
Nebude však pozdě? Aktuálně totiž hrozí i velké problémy
s elektroinstalací! „Nejenom že
tady hrozí, že baráky spadnou někomu na hlavu, ale v těch ruinách
je stále funkční elektřina, na kterou
je napojen i náš kostel. Blíží se

„Chyby se napravily, nyní
žádáme o stavební povolení,“

prozradila Večerníku majitelka
mrazy a sníh, jestli se voda dostane k drátům a dojde k nějakému
zkratu, bude to pořádný průšvih,“
podotkl například Miloš Košíček,
farář vedlejšího kostela husitské
církve.
Večerník tak bude celou situaci
i nadále bedlivě sledovat.

Co bude dál? Vedoucí oddělení památkové péče prostějovského
magistrátu Daniel Zádrapa Večerníku pomohl vysvětlit, co se děje
s ruinami dvou historických židovských domů za Priorem. Po pravdě řečeno, situace je velmi vážná. 2x foto: Michal Kadlec + internet

Hygienici nesmyslně odkládají měření hlučnosti, prý až bude listí na stromech

NELEGÁLNÍ CHLAST PROUDIL

DO SVĚTA Z PROSTĚJOVSKA!
Třicetiletý muž zásoboval smrtícím koktejlem celé Brněnsko

Brno/mik - Brněnským vyšetřovatelům z oddělení hospodářské kriminality se podařilo
na konci předminulého týdne
zadržet a obvinit dvě osoby,
které do Brna distribuovaly
destiláty obsahující jedovatý
metylalkohol. Jedním z pachatelů, kterým nyní hrozí až
desetiletý kriminál, je třicetiletý muž z Prostějovska!
Šetření začalo předminulý
čtvrtek, kdy byl do brněnské
fakultní nemocnice převezen
pětapadesátiletý muž z Brněnska s podezřením na otravu metylalkoholem. V krvi měl nadlimitní koncentraci tohoto jedu a
od začátku hospitalizace byl v
kritickém stavu. „V neděli 25.
listopadu pak zemřel a následná pitva potvrdila, že příčinou
úmrtí byla intoxikace metylem.
Předminulý pátek pak byl do
nemocnice v Brně převezen
další, tentokrát dvaačtyřicetiletý muž. Také u něj se prokázala nadlimitní hodnota metylu v
krvi. Naštěstí však do nemocnice přišel včas a léčba etanolem
tak byla úspěšná do té míry, že
pacient již byl propuštěn do domácího ošetřování. Kriminalisté
ještě týž den zajistili v bydlišti
prvního muže několik lahví s
destiláty, které odvezli k laboratorním rozborům. Smrtelná
koncentrace metylu byla potvrzena ve vodce. Tu měl požívat
i druhý z hospitalizovaných

mužů,“ uvedla na webových
stránkách Krajského ředitelství
Policie ČR Jihomoravského
kraje tisková mluvčí Petra Vedrová.
Získané poznatky u obou případů vedly ke stejnému zdroji.
Už v pátek 23. listopadu byla po
intenzivním šetření kriminalistů zadržena padesátiletá žena z
Brna a třicetiletý muž z Prostějovska. „Při domovních prohlídkách, které předminulý víkend
probíhaly u obou podezřelých,
pak kriminalisté objevili a zajistili 140 barelů s různými destiláty. Celkový objem kanystrů byl
kolem jednoho tisíce litrů. Část
odebraných vzorků z těchto
barelů byla pozitivní na metyl,
na část výsledků rozborů ještě
kriminalisté čekají vzhledem
k velkému objemu zajištěných
destilátů. Distributorem toho-

to smrtícího koktejlu byl právě třicetiletý muž, který jej
dodával ženě z Prostějovska
do Brna, a ta jej dál prodávala. Oběma bylo sděleno obvinění z trestného činu ohrožování
zdraví závadnými potravinami
a jinými předměty z nedbalosti, za který jim v tomto případě
hrozí trest odnětí svobody až na
deset let. Soudce pak souhlasil
se vzetím obou obviněných do
vazby. Napojení těchto obviněných na další osoby je předmětem dalšího šetření,“ dodala
mluvčí jihomoravské krajské
policie Petra Vedrová.
Bližší podorobnosti se Večerníku nepodařilo do uzávěrky
tohoto vydání zjistit, po prodejci závadného alkoholu ale
budeme pátrat dál! Víte o něm
něco vy? Volejte 582 333 433,
pište redakce@vecernikpv.cz!

Na JIŽNÍ KVADRANT stále nemohou nákladní auta

Prostějov/mik - To je už opravdu k smíchu! Jde o neschopnost úředníků radnice prosadit dobrou věc nebo o totální
naschvál hygieniků? Vždyť
si to vezměte, na spojku mezi
Krasickou a Určickou ulicí už
skoro dva roky nesmějí vjet
nákladní vozidla. Ptáte se,
proč tomu tak pořád je?
Podle hygieniků by totiž průjezd
těžkých vozidel zvýšil hlučnost
nad stanovenou normu. Ale
proč hygiena nechce hlučnost
změřit nyní, když město za dva
roky na komunikaci provedlo
několik protihlukových opatření? „Těžko říct, jestli se celý
problém protahuje uměle. Je ale
pravda, že měření hluku chce
hygiena provést až někdy na začátku léta příštího roku, prý až
na stromech vedle komunikace
budou listy. Ty prý rovněž tlumí
hluk a naměřené hodnoty budou
vypovídající. To je ale podle našeho názoru nesmyslné. Zaprvé
tam těch větších stromů zrovna
moc není a za druhé, když hluk
bude změřen teď, tak je to směrodatnější, protože v létě budou
hodnoty přece ještě nižší. Pokud
by tak bylo měření nyní v pořádku, mohl by se průjezd nákladních vozidel klidně povolit už

teď. Stanovisko hygieniků tak
nechápeme a považujeme ho za
nesmyslné,“ sdělila Večerníku
Alena Rašková, náměstkyně
primátora Prostějova, která je
v Prostějově zodpovědná za dopravu. Nejen podle ní by bylo
povolení nákladní dopravy v
jižním kvadrantu jenom vítáno.
„Stále zaznamenáváme stížnosti
občanů, hlavně z Drozdovic, že
je tady průjezdnost kamionů a
větších vozidel již neúnosná,“
dodala Alena Rašková. „Tento
problém se stále odkládá. Nejprve to bylo kvůli nevyřešeným
pozemkům, poté jsme museli
na základě nešťastné nehody na
přechodu pro chodce nechat odstranit část protihlukové stěny,
která zavazela ve výhledu chodcům i řidičům. Tento díl stěny
jsme ale přemístili blíže k domům v ulici Boženy Němcové.
Podle nás by tak už nyní měření
hluku mohlo být provedeno, ale
bohužel budeme asi muset počkat, až na některých stromech
vyroste listí,“ dodal ironicky
druhý z primátorových náměstků, Zdeněk Fišer.
Pro slova ohledně této kauzy
nejde daleko radní a předseda
dopravní komise Zdeněk Peichl.
„Mám nepříjemný pocit, že jde

také o neschopnost některých
městských úředníků prosadit
jednoznačně pozitivní dopravní
záležitost. Hrozně mi vadí, že
město vybudovalo komunikaci
za třicet milionů korun a tato
silnice měla výrazně ulevit přetížené dopravě v Drozdovicích a
dále v centru města. Místo toho
je však jižní kvadrant díky nesmyslným požadavkům hygieny

Jak ještě dlouho? Na jižním kvadrantu platí už dva roky zákaz
vjezdu nákladních vozidel. Udělají hygienici něco pro toto město a
odvolají tento zákaz?
Foto: Michal Kadlec

Fasáda i balkóny radnice

rovněž projdou rekonstrukcí

Trefa do černého. Tyto barely se smrtícím metanolovým koktejlem našli brněnští kriminalisté v domě mladého muže na Prostějovsku.
Foto: Policie ČR Brno

Objednávejte předplatné pro rok 2013

NADÁLE za zvýhodněnou cenu!
volejte 582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

Prostějov/mik - Vedení statutárního města se nechce
spokojit pouze s vnitřní
rekonstrukcí zanedlouho už
stoleté radnice. K významnému výročí stavby v roce
2014 chtějí radní stihnout zajistit i rekonstrukci fasády budovy, stejně jako zubem času
poškozených balkonů.
„Rada města odsouhlasila zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci fasády,
balkonů, krovů a střechy nad
zasedací místností radnice.

Tato stará budova úřadu bude
mít za dva roky stoleté výročí
a do této doby bychom chtěli
všechno stihnout. V rámci
zadávacího řízení jsme se
rozhodli, že projekt svěříme
firmě CAD Projekt, která nám
už některé projekty vypracovávala,“ sdělil Večerníku
Miroslav Pišťák, primátor
prostějovského magistrátu.
Jak vzápětí poznamenal, na
projektovou dokumentaci byla
z rozpočtu města vyčleněna
částka ve výši půl milionu
korun. Není ovšem jisté, zda

zmíněná rekonstrukce se do
oslav stoletého výročí radnice
stihne. „Protože na všechno
v rozpočtu na příští rok mít
peníze nebudeme, celá rozsáhlá rekonstrukce exteriéru
radnice proběhne po etapách.
Například s opravou fasády
počítáme až na rok 2014.
Uvidíme, skutečně to záleží na
finančních prostředcích, mluvíme tady o desítkách milionů.
Nemůžeme většinu peněz na
stavební investice utratit za
opravu radnice,“ dodal na
vysvětlenou primátor.

Smetanovy sady se už dávno Prostějovem prošel POKLIDNÝ POCHOD PROTI NOČNÍMU NÁSILÍ
měly rekonstruovat, neděje se nic!
Prostějov/mik - Již začátkem listopadu měli do Smetanových sadů naběhnout
dělníci, začít kácet nemocné
stromy a připravovat rekonstrukci cestní sítě, další
veřejné zeleně a výměnu
veřejného osvětlení. Proč
se ale v parku v samotném
centru města stále nic neděje?
„Během výběrového řízení na
dodavatele se jeden z uchazečů odvolal vůči rozhodnutí
výběrové komise. Ta totiž
vybrala nejlepšího i nejlevnějšího uchazeče o tuto veřejnou
zakázku na rekonstrukci Smetanových sadů. Z tohoto důvo-

du se komise musela znovu po
stanovené lhůtě sejít, odvolání
posoudit a vydat své stanovisko. Nyní ale běží další lhůta
pro možné odvolání, tudíž se
začátek rekonstrukce parku
odkládá,“ vysvětlil důvody
Zdeněk Fišer, náměstek primátora Prostějova zodpovědný za stavební investice.
Zahájení rekonstrukce Smetanových sadů, které má začít
masívním kácením zhruba tří
desítek stromů, je tak nejisté.
„Věřím ale, že do konce roku
se práce zahájí tak, aby na
jaře či začátkem léta byl park
zrekonstruován,“ dodal náměstek Fišer.

Prostějov/mls - Pokud někdo měl
obavy, že v Prostějově žijí násilníci, kteří si na proticikánských
náladách budou vybíjet vlastní
frustrace, může být určitě v klidu. „Pochod za všechny slušné
občany, kteří mají strach jít po
setmění do ulic“ prošel ve středu
od prostějovské radnice k zimnímu stadionu bez jakýchkoliv
problémů. Na rozdíl od toho v
Dřevnovicích se obešel nejen bez
násilí, ale i bez skandování rasistických hesel. Přes původní větší
odhady se jej ale zúčastnila pouze stovka převážně mladých lidí.
Už na samotném začátku pochodu
jeho organizátor zopakoval to, co
už několikrát zaznělo. „Tohle určitě
není pochod pouze proti cikánům,
Vietnamcům či komukoliv jinému.
Je to pochod slušných lidí, kterým
se nelíbí to, co se po setmění děje

v našich ulicích,“ vyjádřil se přímo
před radnicí organizátor akce Petr.
Na sraz se dostavili převážně dvacetiletí hoši, k nimž se ovšem přidalo i několik rodin s malými dětmi
a spontánně pak také pár důchodců.
Na průvod přitom po celou dobu
bedlivě dohlíželi jak policisté, tak
městští strážníci. Nic však řešit nemuseli. Oproti pochodu v Dřevnovicích, kterého se zúčastnili mimo
jiné příslušníci krajní pravice, dali
účastníci prostějovského pochodu
jasně najevo, že je jim násilí naprosto cizí... Jediným heslem, které
skandovali, bylo hokejové „kdo
neskáče, není Čech“...
„Chci vám poděkovat za to, že jste
přišli a že jste se chovali slušně,
nikoliv tak jako ti, jejichž chování
nám nemůže být lhostejné,“ rozloučil se Petr se všemi před Víceúčelovou halou, kde měl přibližně za

využíván jen z poloviny,“ sdělil
Večerníku svůj názor Zdeněk
Peichl.
V pátek jsme se několikrát snažili
spojit s vedoucí prostějovského pracoviště Krajské hygienické stanice
Andreou Kolmanovou, ale marně.
Prý je neustále v terénu. Snad se
tedy byla v pátek podívat na jižní
kvadrant a příští týden se Večerníku
podaří zjistit její stanovisko…

řada Prostějovanů obavy, pochod
se opravdu ukázal jako setkání
slušných lidí, kterým nejsou lhostejné současné prblémy a zároveň
se neomezují na anonymní nadávání v hospodách či v internetových diskusích.
Myšlenka na celou akci vznikla po
útoku na hokejistu prostějovských
Jestřábů Roberta Jedličku, který
byl v Olomouci napaden skupinou
cikánských násilníků. Stalo se tak
Foto: Martin Zaoral poté, co se zastal své přítelkyně a
jejích kamarádek, na které Romopůl hodiny začít domácí hokejový vé vulgárně pokřikovali. S otřesem
zápas prostějovských Jestřábů proti mozku a ošklivě vypadajícím poraKarviné.
něním v obličeji pak musel být hosCelá akce problém s útoky na pitalizován v nemocnici a několik
nočních ulicích určitě nevyřešila, zápasů absentoval v prostějovském
to však ani nebyl její účel. Řešení sestavě.
problémů s násilím v ulicích je Zda-li bude mít středeční pochod
zcela v kompetenci policie, která nějaké druhý díl, není v tuto
na něj dohlížela. Přestože měla chvíli známo.

Bezpečnost
na nádraží
zajištěna

Prostějov/pk - Titulek napovídá
o tom, že zodpovědné instituce
i v minulém týdnu řešily stav na
hlavním nádraží v Prostějově,
kde se před pár dny stal odsouzeníhodný incident. Skupina
romských spoluobčanů tam přímo na peronu brutálně zkopala
mladého muže, což vyvolalo
jednoznačné reakce. „Osobně jsem byl celým případem
natolik rozhořčen, že vyvíjím
maximální úsilí k tomu, aby se
nic podobného neopakovalo.
Bezpečnost na prostějovském
nádraží zůstává naší prioritou,“
pronesl Alois Mačák, první
náměstek Krajského úřadu v
Olomouci, pod něhož doprava
spadá. „Měli jsme jednání jak
na bezpečnostní radě kraje,
tak pochopitelně s Českými
dráhami a s Policií ČR i Městskou policií v Prostějově. Jejím
výsledkem má být maximální
spolupráce všech složek s jediným cílem: zajistit na nádraží
bezpečnost,“ prozradil Večerníku Mačák. V praxi by to mělo
vypadat tak, že budeme v prostorách hlavního nádraží daleko více vídat policejní hlídky,
a na vše bude dohlížet i najatá
bezpečnostní agentura. Za své
si bere situace i velitel Městské
policie v Prostějově. „Strážníci
budou na nádraží chodit daleko
častěji než doposud. Situaci budeme věnovat maximální pozorost,“ uvedl Jan Nagy.

Téma Večerníku

Už jen párkrát se vyspíme a zase přijde den, kdy se
dětí bojí a rodiče se naopak těší, až k nim do domu
přijdou čert s andělem a hlavně Mikuláš. Děti by
rozhodně tento den měly prožít s radostí a hlavně beze strachu. Jak vůbec má vypadat správná
mikulášská návštěva? A strašit, či nestrašit děti? A
proč k nám vlastně Mikuláš chodí? Na všechny tyto
otázky najdete odpověď v dalším Večerníkovském
tématu, které je tentokrát věnováno právě - ale
Připravila: Aneta Křížová
nejen - Mikuláši.

STRAŠIT, NEBO NESTRAŠIT

na Mikuláše?

Společně s hodným Mikulášem
a krásným andělem většinou
chodí více či méně strašidelný
čert. Někteří rodiče se už nemohou dočkat, až se převléknou za čerty nebo polednice či
obdobné strašáky a za neustálé
zlobení své děti pořádně postraší, což by je třeba mohlo
alespoň na chvíli srovnat. Je ale
vhodné malé děti strašit?
Podle psychologů bychom si
měli uvědomit, že děti do sedmi
let většinou považují postavy Mikuláše, anděla a čerta za skutečné.
Zvláště pokud čert nebo jiný podobný strašák se chová a vypadá
opravdu děsivě, mohou být děti
tak vystrašeny, že si sebou tento
zážitek ještě dlouho ponesou. Takové děsy se pak u dětí projevují
jako různá traumata. Strašení je
podle psychologů stejné jako bití.
Některé dítko bude chtít po ještě
dlouhou dobu neustálou přítomnost matky nebo otce, protože

bude mít pocit, že jej pořád musí
ochraňovat, jiné začne počurávat
a další může začít koktat.
Co se týče vyrovnanějších a nebojácných dětí, čerta si pozvat
můžete, ale zapomeňte na přílišný křik a strašidelné zvuky, ale
i slova. Chceme-li dítě na jeho
„špatné“ chování nějak upozornit, vložte mu do balíčku společně s cukrovinami bramboru nebo
uhlí. Dítě se nad tím zamyslí a
mělo by si z této nadílky vzít
lehké ponaučení. Pokud máte
doma kojence nebo batole, rozhodně byste je neměli vystavovat
srdceryvným scénám s vyděšenými staršími sourozenci. Ač
se to nezdá, i tak malý človíček
vnímá dění kolem sebe a zvláště
pak pocity. Takto malé děti jsou
pak ve stresu, v nejistotě, mohou
vyrůstat s obavami o své sourozence apod. PAMATUJTE, ŽE
STRACH NENÍ VÝCHOVNÝ
PROSTŘEDEK!

Jak avizujeme v horní části, dnes si pro vás
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil vskutku
speciální stranu, v níž se mísí dvě témata. Kromě
blížících se mikulášských radovánek to je tolik potřebná profese. Dočtete se totiž něco o velmi zajímavém a zároveň stále populárnějším povolání,
jakým je hodinový manžel. Že jste o tom ještě
neslyšeli nebo přesně nevíte, o co jde? Nebojte,
všechno vám prozradíme. Společně se podíváme na to, kdo vlastně hodinový manžel je, zjistíme, odkud tento nápad vůbec pochází a mnoho
dalšího. Přejeme vám příjemné adventní chvíle v
naší společnosti.. Připravila: Nikol Hlochová
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Proč k nám chodí Mikuláš?
Za touto pěknou tradicí stojí
skutečná historická postava
katolického biskupa Mikuláše. Žil v první polovině čtvrtého století na území dnešního
Turecka a zemřel přesně 6.
prosince. Svatý Mikuláš byl
považován za nejštědřejšího
a nejlaskavějšího člověka široko daleko. Už jako jinoch
se lišil od svých vrstevníků,
místo hraní a lumpáren se
věnoval studiu Bible. K Mikuláši se váže řada legend...
Jedna z nejznámějších vypráví,
že jeden z jeho sousedů náhle
přišel o peníze a byl donucen
ze svých tří dcer udělat prostitutky. Mikuláše to vyděsilo a
přimělo ho to k velkorysému
činu. Mikuláš pocházel z bohaté rodiny, a tak dal sousedovi
zlato, aby mohl dcery této „prá-

ce“ zbavit. Udělal to ale tajně,
zabalil do kusu látky velkou
hroudu zlata a hodil ji v noci
komínem do sousedova domu.
Takto to zopakoval ještě dvakrát. Soused však napotřetí Mikuláše uviděl a utíkal za ním,
aby zjistil, kdo je ten dobrodinec. Když Mikuláše poznal,
ten ho žádal, aby nikomu neříkal, od koho zlato dostal.
Další legenda vypráví, jak Mikuláš pomohl lodi, která se na
moři dostala do velké bouře.
Mikuláš se náhle objevil a námořníkům ukázal na zadrhnutá
lana, mezi kterými seděl čert.
O jeho dobrém srdci vypovídá
i to, že když mu zemřeli rodiče, rozdal své dědictví chudým
a pro sebe si nenechal údajně
vůbec nic. Později byl zvolen
biskupem. Za svůj život se ze

všech sil snažil pomáhat lidem
v nouzi a také bránil víru před
pohany a zastával se nespravedlivě odsouzených. Proto se
dnes každý Mikuláš ptá: „Byl
jsi hodný?“ Aby mohl spravedlivě posoudit dětské prohřešky.
Legenda také vypráví, že Mikuláš i po své smrti každý rok o
Vánocích procházel v přestrojení městem, obcházel obydlí
chudých a kladl jim přede dveře pozlacená jablka a ořechy. A
tato tradice mikulášské nadílky
se dochovala dodnes. A aby
bylo vše na světě v rovnováze,
chodí s Mikulášem vždy anděl
a čertík.
Jak už je u nás zvykem, Mikuláš naděluje menší dárečky, avšak neměl by nahrazovat Ježíška, alespoň tedy v
našem státě.

Jak by měla vypadat SPRÁVNÁ MIKULÁŠSKÁ NÁVŠTĚVA
* Pokud budou Mikuláše a
jeho partu představovat vaši
známí, určitě s nimi proberte,
co mají říkat. Mikuláš by měl
určitě začít chválou, aby se
dítě nebálo, a pak lehce přejít
k tomu, co je potřeba vylepšit. Vhodné je, když má Mikuláš svatou knihu a čte z ní,
co mu rodiče předem napsali.

okno společně s dopisem od
Mikuláše. V dopise by měla být
pochvala a vůbec mile působící
text. Ke konci může Mikuláš
uvést, že se těší, až třeba za rok
přijde osobně.

staví, rovnou raději řekněte, přivřenými dveřmi. Stačí si
že se vaše dítě bojí, aby ihned připravit malý dialog a dětnezačali se strašením.
ská fantazie opět udělá své.

* Děláte-li Mikuláše sami, s
výstrojí klidně improvizujte,
dětská fantazie udělá většinu
* Děti snášejí Mikuláše a práce za vás. Určitě si ale dejte
hlavně čerty lépe venku, jdě- záležet na změněných hlasech,
te s nimi tedy na procházku a aby vás dítě nepoznalo.
raději z dálky ukažte, jak se
* Jestliže je dítě bojácné, vy- po ulici producírují tyto po- * Pokud nemáte přestrojení,
nechejte pohádkové postavy a stavy. Pokud vás osobně na rozhovor s Mikulášem nebo
dejte mikulášskou nadílku za ulici Mikuláš s ostatními za- čertem odehrajte klidně i za

* Mikuláše a jeho kamarády si
můžete objednat i po telefonu
nebo přes internet. Agenturu si
ale prověřte. Nevýhodou je, že
nevíte, kdo vlastně přijde. Nejlepší je se spolehnout na doporučení od známých či přátel.
Pokud si návštěvu domluvíte,
sami si určete, jak by měla vypadat.

Hodinový manžel

=
ŠIKOVNÝ CHLAP NA SVÉM MÍSTĚ
Kdo to je?

Hodinoví manželé jsou zkrátka správní chlapíci,
kteří ovládají snad desatero různých řemesel tak,
aby byli schopni vyřešit vaše problémy v domácnosti. Pomohou vám téměř se vším - od zatlučení
hřebíku až po opravu domečku. Nejsou ale všemocní, proto nemůžete počítat například s tím, že vám
vyperou prádlo, vyžehlí, pohlídají dětičky a domácí
mazlíčky, nebo dokonce poskytnou nějaké erotické
služby. Jinak jsou ale moc šikovní a budete „kulit
oči“, co všechno dovedou...

trpělivý, měl by umět naslouchat tomu, co se od
něj žádá a dohodnout se na kompromisu, v neposlední řadě by se měl také trochu vyznat v technice
a v nových trendech bydlení.

Kde se vzal, tu se vzal…

Samotný nápad, aby šikovní muži pomáhali ostatním, vznikl před devíti lety na Urale. Nina Rachmaninová dostala totiž v roce 2003 převratný nápad,
který se rychle ujal a po čase se začal jako blesk
šířit do okolních zemí. První firma na „pronájem
manželů“ vznikla v Moskvě a setkala se s obrovCo všechno musí potencionální
ským ohlasem. Není divu, že netrvalo dlouho a tenhodinový manžel splňovat?
to nápad se začal šířit jako blesk do okolních zemí a
Určitě si teď kladete otázku, jestli tuhle práci může usadil se o něco později i u nás. Prvním hodinovým
dělat každý šikovnější chlap. Správný hodinový manželem u nás byl pan Vladimír Šimík z Brna.
manžel by měl být hlavně manuálně zručný, Ten s touto činností začal už v roce 2005.

POMOC V NESNÁZÍCH.
To je hodinový manžel

INZERCE

Hodinový manžel - možná
ve vás toto spojení vyvolává
kdovíjaké představy, ale jste
na omylu. Manželé na hodinu
jsou šikovní chlapíci, kteří jsou
schopni v domácnosti opravit
vám všechno možné i nemožné.
O sexuálních službách (jak si
někteří „neználci“ stále myslí) tady nemůže být v žádném
případě řeč. Ovšem tím neříkáme, že by se nějaký takový
některým z nás občas nehodil,
viďte? Ale to už odbíháme do
jiných „pracovních sfér“...
Takový hodinový manžel má
bezesporu mnoho kladů. Tedy
ne že bych s ním měla já sama
nějaké zkušenosti, ale pár názorů jsem už slyšela a v drtivé
většině byly kladné. Nejenže
u hodinového manžela nemusíte doslova škemrat, aby rychle
dorazil a s něčím vám pomohl,

jak se to může stát u některých
řemeslníků, ale obrovskou výhodou také je, že vám domů
mohou v určenou hodinu přijít
třeba rovnou dva nebo tři „manželé“, kteří se s vervou pustí
do díla (záleží samozřejmě na
množství a typu práce, kterou
potřebujete udělat). Nebudou
po vás škemrat pivo, nebudou chtít přestávky, protože
je v televizi zrovna „strašně“
důležitý zápas, budou prostě
pracovat.
Hodinový manžel je ve své podstatě takový „pan dokonalý“,
dokáže si totiž poradit téměř se
vším... Od oprav a stěhování přes
ořezávání stromů, opravu střechy nebo okapů až po uklízení
nebo mytí oken. Zlatým hřebem
by bylo, kdyby vám ještě po
celém dni uvařil večeři a uklidil byt, ale to bohužel už není

v jeho kompetencích, škoda…
Obrovskou a nespornou výhodou také je, že ať už vám doma
opraví cokoliv, hodinoví manželé si po sobě vždycky uklidí,
to už není dneska moc běžné,
co myslíte? Tyto služby poskytují náhradní manžílci všem bez
rozdílu. Svobodným, rozvedeným, vdaným, ženám i mužům,
mladším i starším. Je pravda, že
ne v každé rodině je přítomen
nějaký muž. A co si budeme
povídat, i pokud tam je, tak ne
vždycky je schopný něco opravit, smontovat a podobně.
Co dodat závěrem? Pokud si v
nějaké situaci nedokážete poradit sami, nebo nemáte žádného
šikovného mužského zrovna
na obzoru, zkuste vytočit číslo
nějakého hodinového manžela
z okolí, možná budete překvapeni…

INZERCE
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Expres
z regionu
Arka zve na miku
mikulášské
ikulá
láššské
ké
jízdy na koních
Lhota u Konice/mls - V sobotu 8. prosince 2012 od 11.00 hodin pořádá Jezdecký klub Arka
ze Lhoty u Konice setkání dětí
i dospělých, známých i cizích,
spojené s vozením dětí na
koních. Děti s maskou se budou
moci svézt zdarma. Součástí
akce bude soutěž o nejkrásnější
mikulášský perník, nejkrásněji
nazdobeného koně, nejhezčí
masku i o nejpěknější skupinu
zvířat i lidí.
Ve Vrbátkách plánují
vepřobraní
Vrbátky/mls - Obec Vrbátky
zve na mikulášské oslavy s
dobrým jídlem a příjemnou
zábavou. Tradiční Vrbátecké
vepřobraní proběhne v sobotu 8. prosince od 14.00 hodin.
Adventní večer u kočárů
prozáří Eva Henychová
Čechy pod Kosířem/mls
- Zpěvačka a kytaristka Eva
Henychová na svých koncertech oslovuje publikum
všeho věku, ale především
lidi přemýšlivé, tázající se a
hledající. Přesvědčit se o tom
budou moci všichni, kteří v
sobotu 8. prosince v 17.00
hodin dorazí na druhý adventní večer do depozitáře
Muzea kočárů v Čechách
pod Kosířem. Slovem bude
večerem provázet Václav Obr.

Jaroslava Kröner vysvětlil Večerníku problém s firmou Ecosystem

STRAŽISKU HROZÍ VRACENÍ DOTACE ZA PANELY NA KOUPALIŠTI
Kvůli krachu firmy, která je montovala, řeší obec problémy se servisem

Zkrachovalou firmu Ecosystem Radovana Gajdoše
byl Stražisku čert dlužen! Obec už dokonce zvažuje na jejího jednatele podat trestní oznámení.
Pochybení při osazení solárních panelů na koupališti totiž uplynulý čtvrtek potvrdila i další kontrola ze
Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Obci tak
hrozí vracení části dotace ve výši 1,2 milionu korun.
Panely i s příslušenstvím celkem přišly na 1,7 milionu
korun. A to není vše. Na základě smlouvy o pronájmu reklamní plochy dluží další firma pana Gajdoše
Stražisku sto dvacet tisíc korun...
Stražisko/mls
Ohledně celého případu se Večerník v průběhu uplynulého týdne
opět obrátil na starostu obce Jaroslava Krönera. Ač se s námi minule odmítl bavit, nyní nám veškeré
informace poskytl. „Ve čtvrtek
jsme tady skutečně měli další kontrolu ze SFŽP. Konstatovali, že výběrové řízení proběhlo v pořádku.
Pouze prováděcí firma dodala panely od jiného výrobce, než měla.
Jejich rozměry i další náležitosti
jsou však v pořádku. Přesto nám
hrozí, že budeme muset vrátit část
dotace ve výši milion dvě stě tisíc
korun, kterou jsme na jejich pořízení dostali. Za vzniklou situaci
může technický dozor a především
dodavatel, kterým byla firma Eco-

system Radovana Gajdoše. Proto
na jejího jednatele zvažujeme podat trestní oznámení pro podvod,“
popsal v pátek aktuální stav starosta obce. Zároveň se ohradil proti
tomu, že by instalace panelů neměla na teplotu vody na koupališti
vliv. „Můžeme doložit provozními
deníky, že průměrná teplota vody v
koupališti následně vzrostla na pětadvacet až šestadvacet stupňů Celsia, tedy o dva až tři stupně. To je
na naše podhorské podmínky dost
velký úspěch,“ vyjádřil se Jaroslav
Kröner, který zároveň upozornil,
že celková cena 1,7 milionu korun kromě panelů zahrnuje i další
příslušenství, sloužící pro přenos
tepla a ohřev vody v bazéně. Zároveň Večerníku potvrdil, že krach
společnosti Ecosystem Radovana

Gajdoše obci způsobil nemalé potíže. „Na jaře jsme měli problém
se zprovozněním celého systému
na ohřev vody. Naštěstí jsme měli
kontakt na dělníky, kteří nám zde
panely instalovali. Ti to nakonec i
spustili. Kdo jim však jejich práci
zaplatil, to nevím,“ uvedl dále Kröner. Problémy může mít obec i
do budoucna, a to se záručním
a pozáručním servisem celého
zařízení. „Vše sice v létě fungovalo, jak mělo, ale na koho se máme
obrátit, pokud tomu tak nebude?
A pak je tu ještě jedna věc. Pan
Gajdoš s námi uzavřel smlouvu o
pronájmu reklamní plochy. Za sto
dvacet tisíc si měl dát na koupaliště
billboard. Této možnosti sice zatím nevyužil, nicméně ze smlouvy
vyplývá, že nám měl od ledna letošního roku do ledna toho příštího
částku splácet. Zatím ovšem neuhradil ani korunu,“ prozradil starosta Stražiska, který naznačil, že
peníze bude po jednateli zkrachovalé společnosti požadovat. „Fakt,
že společnost Ecosystem zkrachovala, aniž by byly vyřešeny všechny její závazky a nám nyní hrozí,
že budeme muset vracet dotace,
tak to vnímáme jako podvod na
obec ze strany pana Gajdoše. Proto jsme připraveni řešit to právním způsobem,“ uzavřel prozatím
Jaroslav Kröner.

Na Stražisku. Samotné solární panely dle starosty tvoří přibližně pětinu ceny celého zařízení na ohřev
vody, které přišlo na více jak jeden milion sedm set tisíc korun.
Foto: archiv

Budou lidé jezdí do Chornice zase vlakem?
Jednání na úrovni krajů začalo

Olomoucký kraj/pk - Jak Večerník informoval v minulém
vydání, tak se i stalo. Ve čtvrtek uplynulého týdne skutečně
započala jednání na úrovni
Olomouckého a Pardubického
kraje, jejímž tématem bylo:
návrat v předchozím volebním
období necitlivě zrušených vlakových spojů. A jak nám sdělil
jejich přímý iniciátor a účastník Alois Mačák, vše vypadá
na návrat starých dobrých
časů!

„V první řadě bych chtěl říct, že se
jednalo o první vstupní jednání, z
něhož nelze dělat žádné konkrétní
závěry. Osobně jsem však optimistou a v tomto případě to platí
dvojnásob. S mým protějškem Jaroslavem Duškem šlo o opravdu
konstruktivní debatu, v níž jsme si
vyměnili základní informace,“ popsal Alois Mačák průběh schůzky
se známým železničářem, který
se po volbách stal náměstkem
Pardubického kraje. „Prakticky
existují tři varianty řešení a nyní

záleží, jak se podaří všechny náležitosti vyřešit. Pokud bych měl
hovořit o termínu, tak směrem
Chornice a Dzbel bychom měli
jezdit určitě už v příštím roce. Kdy
přesně, to opravdu záleží na okolnostech včetně a technologických
hlediskách včetně zapracování
do jízdního řádu,“ doplnil Alois
Mačák, současný první náměstek
Krajského úřadu v Olomouci. Ten
už se nechal dříve slyšet, že znovuprovoznění této tratě si bere za
svoji osobní prioritu.

V Jednově rozsvítí Na Stražisku UPEKLI HÁJENKU Stihnou se OPRAVY
vánoční strom
HRÁZE do jara?

Suchdol-Jednov/ jim-– Obecní úřad Suchdol, místní spolky a farnost připravují na nejbližší sobotu slavnostní rozsvícení vánočního
stromu a mikulášskou nadílku. Obě akce se uskuteční 8. prosince
od 17 hodin před kostelem v Jednově a kromě Mikuláše zpříjemní
večer svým vystoupením školka, schola i trubači. Nebude chybět
ani teplý čaj a svařené víno.

U Haček někdo „čubnul“
uložené smrkové dřevo

Hačky/mik - Tak to bude mít zajištěné topení na několik let
dopředu! Tedy pokud jej nechytnou a nezavřou do basy... Řeč
je o zatím neznámém chmatákovi, který za obcí Hačky ukradl
spoustu uskladněného dřeva.
„Z trestného činu krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel,
který za obcí Hačky ukradl smrkovou kulatinu. K události došlo v
době od 27. do 29. listopadu na křižovatce obcí Hačky, Bohuslavice a Hvozd na Prostějovsku. Lapka stačil ukrást pětadvacet kubíků
smrkové kulatiny v délce pět, osm, deset a dvanáct metrů. Jedné
z poškozených obcí tak vznikla škoda 45 tisíc korun,“ sdělila Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Policisté případ vyšetřují pro trestný čin krádeže, za který trestní
zákoník stanoví trest odnětí svobody až na dva roky.

Perníková chaloupka. Cukrářský výtvor paní Čížkové je věrnou
kopií hájenky v Malenách.
Foto: Martin Zaoral
Stražisko/mls - Perníková replika hájenky v Malenách vévodí
letošní vánoční výstavě, která je
od pondělí 26. listopadu k vidění v budově místního obecního
úřadu. Své výtvory na ní vystavuje celkem čtrnáct majitelů
páru šikovných rukou.
Roztomilí pejsci ze včelího vosku
s knoty svíček trčími z hlav, krásně propracovaní slámoví andělé či
zajímavý betlém z místního koste-

představujeme regionální podnikatele

Nábytek Rot vám vyrobí kvalitní sedačku na zakázku
Němčice nad Hanou/pr - Firma Nábytek Rot působící v
Dražovicích je rodinnou firmou, která vyrábí kvalitní
sedací soupravy. Její majitelé
manželé Rotreklovi z původních stájí, které byly součástí
jejich domu, vlastními silami
vybudovali velký komplex
čalounických dílen. Zároveň
zdokonalili i výrobu konstrukcí, tzv. koster sedacích
souprav. Tato výroba je uskutečňována v prostorách haly
v JZD Dražovice.
Úspěch firmy spočívá zejména
v dlouholetých zkušenostech.
Konkuruje levnému nábytku z
velkých zahraničních společností především tím, že vyrábí
sedací soupravy maximální
kvality a především na zakázku.
Jejich zákazníky jsou hlavně ti,
kdo požadují možnost úpravy
rozměrů a preferují české výrobky. V současné době je na-

bídka sedacích souprav vystavena v 13 prodejnách, od září roku
2005 prodávají také ve vlastním
obchodě s nábytkem v Němčicích nad Hanou.
Sortiment 14 sedacích souprav
byl na základě průzkumu trhu
rozšířen o novou sedací soupravu Lambo, která je již vystavena na prodejně v Němčicích nad Hanou. Její předností
je polohovací opěrná část (5
poloh) a velká plocha pro pohodlný odpočinek. V současné
době také probíhá vývoj nové
pohovky určené na stálé spaní
s možností vyměnitelné matrace. Na základě zvýšené poptávky po samostatných křeslech
rozšířili jejich nabídku o další
pohupovací a polohovací typy.
Při výrobě sedacích souprav
firma Nábytek Rot používá
stále nové a kvalitnější materiály, jako jsou například vodou
omyvatelné látky, nebo na přá-

ní zákazníka studenou pěnu do
výplně sedáků.
„Naše firma se zaměřuje stále
na stejný cíl, tedy na kvalitní zakázkovou výrobu a spokojenost
zákazníka. Každému se individuálně věnujeme, snažíme se
poradit s výběrem druhu sedací
soupravy. Upravíme rozměry
na výšku i na šířku. Pomůžeme
s výběrem potahové látky a nakonec soupravy rozvážíme přímo zákazníkům,“popsala strategii firmy Marie Rotreklová.
Firma má širší než jen regionální působnost. Jejich práci
můžete vidět například v kasinu v Hatích u Znojma, kde
je jejich kruhová sedačka
ústředním bodem, dále vybavili sedacími soupravami například taneční klub v centru
Českých Budějovic. V letošním roce také vystavovali své
výrobky na pražském (vysočanském) veletrhu.

la, o němž nikdo neví, jak by mohl
být starý. Tak to jsou jen některé z
mnoha zajímavostí letošní vánoční výstavy na Stražisku, která určitě stojí za shlédnutí. Pokud děláte
rádi svým blízkým radost nějakou

originální maličkostí, pak si jich ze
Stražiska možná odvezete víc, než
byste sami čekali.
Celé výstavě však hned na první pohled vévodí věrná kopie
hájenky v Malenách, kterou
z perníku vytvořila paní Eliška Čížková. „Ona ji na výstavu
dát vůbec nechtěla, ale my jsme
ji ukecali. Je to opravdu do detailu propracované včetně dřeva
nařezaného na zimu, lavice přede dveřmi či poznávací značky
auta,” vysvětlila nám jedna z organizátorek expozice.
Pokud chcete výstavu na Stražisku navštívit, musíte si pospíšit. V budově místního obecního
úřadu bude k vidění už pouze
do středy 5. prosince a to každý
den od 8.00 do 15.00 hod.

Udělali jste vy nebo vaši blízcí z perníku či jiného materiálu před letošními Vánocemi něco výjimečného? Neváhejte
a pošlete nám snímek vašeho výtvoru do redakce. Na fotografie zachycující vaše nápady se těšíme na emailové adrese
editor@vecernikpv.cz. Ty nejvydařenější z nich rádi zveřejníme.

Dozvíme se možná už v pátek
Opět ji odkryjí až na jaře.
Vrchní část hráze plumlovské přehrady přikryli dělníci
tmavou fólií. Měla by zajistit,
aby do hráze přes celou
zimu nezatékalo.
Foto: Martin Zaoral

Mostkovice/mls - V pátek by měl u hráze plumlovské přehrady proběhnout neveřejný kontrolní den. Během něj bychom se mohli dočkat
odpovědí na celou řadu otázek. Rozvrh prací na opravě hráze Plumlovské přehrady se totiž upravuje každý týden. Pro další vývoj prací
by však měl být zásadní už tento pátek...
„V současnosti probíhá měření stavu hráze přehrady georadarem. Jeho
výsledky budou známé v pátek, kdy na přehradě proběhne neveřejný kontrolní den. Výsledky měření nám hodně řeknou o tom, v jakém stavu se
vnitřek hráze nachází. Na základě toho stanovíme další postup prací,“ nechala se slyšet tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.
Dozvíme se tedy už v pátek, kdy by měly být práce na návodním límci dokončené a zda je opravdu reálné jarní napouštění plumlovské přehrady?

Šofér náklaďáku nedal ve Vrbátkách přednost
Projíždějící auto odmrštil na dopravní značku!

Vrbátky/mik - Jedno přehlédnutí dopravní značky STOP na křižovatce a malér je na světě! O tom
se přesvědčil ve čtvrtek devětadvacátého listopadu ráno řidič náklaďáku, který na křižovatce ve
Vrbátkách smetl osobní vozidlo. To se zastavilo až
na jiné značce.
„Ve zmíněný den před devátou hodinou došlo na
silnici třetí třídy v obci Vrbátky k dopravní nehodě
nákladního a osobního vozidla. Z dosavadního šetření vyplývá, že čtyřiačtyřicetiletý řidič nákladního
vozidla Scania, který jel uvedeným úsekem směrem na Prostějov, přehlédl dopravní značku „stop“
a vjel do křižovatky. Tam došlo ke střetu s osobním
vozidlem Renault Espace, které řídil dvaačtyřicetiletý řidič. Nárazem bylo osobní vozidlo odmrštěno
mimo komunikaci, kde porazilo dopravní značku,“
popsala Večerníku karambol Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Alkohol byl na místě u obou šoférů vyloučen
dechovou zkouškou, ke zranění osob nedošlo.
Celková hmotná škoda byla vyčíslena na 85 tisíc
korun.
Řidiči nákladního vozidla byla na místě uložena
bloková pokuta ve výši 2 500 korun a nehoda se šetří pro porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ dodala mluvčí prostějovské policie.
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Po celém regionu se lidé sešli při rozsvěcení vánočních stromů
V Určicích i v Plumlově byl pro účastníky připraven bohatý program

Prostějovsko/mls - První adventní víkend bylo v centrech
obcí a měst v regionu rušno.
Navzdory zimě mnozí lidé vyrazili do ulic, aby jim neuniklo slavnostní rozsvěcení toho
jejich vánočního stromu. Při
této příležitosti ocenili nejen
vánočně laděná vystoupení,
ale hlavně rozlévaný svařák,
který snad byl připraven pouze z rumu s „rodným listem“...
Například v Určicích byl letos
pro všechny lidi zvědavé na rozsvícení vánočního stromu naplánován rozsáhlý program, který
u zdejší nové radnice začal už v
16.00 hodin. V rámci něj mimo
jiné vystoupily také děti z místní mateřské a základní školy,
jejichž produkce si snad zasloužila lepší nazvučení. Nicméně

jinak bylo vše díky společné
organizaci hasičů, zahrádkářů a
obce velmi solidně připraveno
nchystáno. Celá akce, kterou si
užily hlavně děti, byla zakončena ohňostrojem.
Ve velkém letos pojali rozsvěcení
vánočního stromu také v Plumlově. Na náměstí jim ho přijel ve
stylovém kočáře rozsvítit samotný anděl. Doprovázel jej Mikuláš,
který upozornil, že na nedalekém
zámku proběhne čertovský rej
v režii jeho dalších společníků.
„Nemyslete si, že moji čerti do
pekla berou jenom zlobivé děti.
Například loni jsme v nedalekých Zpívání v Plumlově. Adventní atmosféru dokreslily spirituály a váFoto: Martin Zaoral
Soběsukách sbalili jednu babičku noční koledy.
za to, že celý rok zlobila dědečka...,“ rozesmál a zároveň upo- si děti z Plumlova mohly ten svůj rozsvícením stromu rozhodně nezornil diváky všech generací Mi- strom příští rok samy pojmeno- skončilo. Z náměstí se lidé mohli
kuláš, který rovněž navrhl, že by vat. Ani v Plumlově to samotným vypravit na nedaleký zámek, kde

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

pro ně byly připraveny spirituály
v podání kapely No problem či
vánoční koledy, s nimiž vystoupil plumlovský pěvecký sbor.
Následovala zde pak i bohatá
Mikulášská nadílka a zmiňovaný
čertovský rej.
Nebylo přitom zlobivého dítěte,
které by se právě na tuto akci
dostavilo bez obav, že skončí v
pekle v nějakém tom kouřícím
hrnci. To se však nestalo a voňavé páry stoupaly pouze z hrnců
s punčem či z uzených dobrot.
Určice, Plumlov, ale i řada
dalších obcí v regionu pak i
letos sloužily jako dobrý příklad toho, že právě rozsvěcení
vánočního stromu je bezesporu
velmi vděčnou akcí, na kterou
místní lidé s dětmi v hojném počtu vždy rádi zamíří.

do obcí dorazily Vánoce...

3x foto: Martin Zaoral

Hrubčice/mik - Na Prostějovsku lze i v dnešní době na
loukách, polích a v lesích objevit stále plno pozůstatků po
druhé světové válce. Svědčí o
tom další nález funkčního dělostřeleckého granátu, který
byl ve čtvrtek objeven na poli
mezi Hrubčicemi a Otonovicemi.
„Dvaatřicetiletý muž tento dělostřelecký granát objevil za
pomoci detektoru kovů a oka-

mžitě informoval policii. Na
místo se dostavili pracovníci
pyrotechnické služby, kteří potvrdili, že se jedná o ostrý dělostřelecký granát ze druhé světové války, ráže 75 milimetrů,
dlouhý 24 centimetrů. Na místě
ho zajistili a převezli ke zneškodnění. Ke škodě na majetku
ani ke škodě na zdraví nedošlo,“ informovala Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.

Z domu v Seči chmaták
ukradl šperky za 100 tisíc
Lipová-Seč/mik - Oči pro pláč zbyly majiteli rodinného domku
v Lipové-Seči po návštěvě nezvaného hosta. V úterý se k němu
vloupal zatím neznámý chmaták, který mu ukradl šperky za
sto tisíc korun.
„Z trestného činu krádeže a porušování domovní svobody je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se v úterý sedmadvacátého
listopadu vloupal do jednoho z rodinných domů v obci Lipová Seč.
Lapka se do domu dostal po překonání plastového okna a ukradl
z něj několik kusů šperků. Předběžně byla škoda odcizením a poškozením vyčíslena na sto tisíc korun. V případě zjištění pachatele
mu za uvedené trestné činy hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od
jednoho roku do pěti let,“ prozradila Večerníku k tomuto případu
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově Irena Urbánková.

Chtěl se prý jen projet:

U baru v Plumlově ukradl škodovku
Plumlov/mik - Neuvěřitelná
ledabylost byla potrestána.
Chlapík z Plumlova zaparkoval před místním barem
svoje auto značky Škoda a
odešel se občerstvit. Vůz však
nechal odemčený a klíče zůstaly v zapalování. Není divu,
že toho ihned využil zloděj!
„Z trestného činu neoprávněného užívání cizí věci je podezřelý zatím neznámý výtečník,
který v noci z úterý na středu
ukradl osobní vozidlo Škoda
Forman. Jeho majitel ho nechal
zaparkované u jednoho z barů v

Plumlově a v zapalování zapomněl klíče. Neznámý výtečník
toho využil, vozidlo nastartoval
a odjel s ním. Krátce po půlnoci bylo vozidlo policejní hlídkou nalezeno v Soběsukách u
křižovatky silnic na Krumsín,
Žárovice a Vícov. Nebylo poškozené a ani z něj nikdo nic
neukradl. Škoda byla vyčíslena pouze na benzínu, a to ve
výši padesáti korun,“ popsala
Večerníku na první pohled bagatelní případ Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.

Objednávejte předplatné pro rok 2013
V Určicích. Desítky lidí v obci se sešly u zdejší nové radnice. Stylový příjezd. V Plumlově Mikuláš s Andělem, který strom Už září do noci. Ve chvíli, kdy anděl rozsvítil modrý řetěz koPřipraven pro ně byl bohatý program, který zakončil ohňostroj... nakonec i rozsvítil, dorazili ve starém kočáře.
lem vánoční strom, zaplněné náměstí hodně nahlas vydechlo.

NADÁLE za zvýhodněnou cenu!
volejte 582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz

IVANA DVOŘÁKOVÁ: „Snažíme se plnit naši dlouhodobou vizi“
Starostka Němčic nad Hanou vnímá přání občanů, prostředky jsou však omezené

Němčice nad Hanou - Ivana Dvořáková (na snímku) je
starostkou Němčic od roku 2005, přičemž čtyři roky předtím
na radnici působila v pozici místostarostky. Němčice se za
tu dobu jednoznačně „postavily na nohy“, a to i ve srovnání s obdobně velkými městy v regionu. Přitom jejich rozvoj
nedoprovázelo výrazné zadlužení do budoucna. Městu se
totiž na většinu projektů dlouhodobě daří získávat nejrůznější dotace. Úspěšná starostka byla nedávno zvolena do
Rady Olomouckého kraje, kde chce využít svých zkušeností
z komunální politiky. „Mohu to vše zvládat jen díky dobrému
týmu, který máme na radnici, a také podpoře rodiny,“ říká mimo jiné v obsáhlém interview, jehož první díl vám přinášíme
právě nyní, němčická první dáma Ivana Dvořáková.
„Hlavní prioritou pro nás bylo dokončení kanalizace a výstavba nové čisV roce 2010 jste opět byla tičky odpadních vod, protože ta stará
zvolena starostkou. Co se za už byla technologicky zastaralá. Navíc
tu dobu v Němčicích nad Hanou část Němčic, například část Masarykop
p
y dosud odkanalizovaná.
povedlo zlepšit?
vyy ulice,, nebyla
Tento projekt jsme letos v květnu dotáhli do zdárného konce. Byla to velká
přiš na šedesát
investiční akce, která přišla
čás peněz šla z
milionů korun. Velká část
j
dotací, městský rozpočet jsme
tedy tolik
nezatížili. I tak jsme si nna zbytek muprio
seli vzít úvěr. Další prioritou
pro nás
bylo postavení tělocvičn
tělocvičny při základní
Martin Zaoral

škole. Její absence pro nás představovala dlouhodobý a vleklý problém. Děti
neměly kde cvičit a musely chodit do
sokolovny, což nebylo právě ideální.
Podmínkou prostějovských hygieniků
pro další zachování naší školy bylo to,
že děti budou do sokolovny docházet
pouze po nezbytně nutnou dobu. Proto
jsme museli pracovat na tom, aby škola
měla svoji vlastní tělocvičnu. Hala se
tak připravovala víc jak dva roky, její
výstavbu schválilo už předchozí zastupitelstvo. Nakonec se stavěla menší, než
bylo původně plánováno. Plocha na cvičení sice zůstala stejná, ale na rozdíl od
původního projektu ubyla horolezecká
stěna a zmenšily se šatny a zázemí. Nyní
se výstavba haly blíží do finiše, v lednu
bychom měli ukončit stavbu, následně
se bude vybavovat zařízením a koncem
února bychom ji rádi otevřeli pro děti.”
Po čem naopak lidé volají a zatím na to nejsou peníze?
„Jsou to určitě dětská hřiště, která u nás
nejsou právě v nejlepším stavu. Máme
také zpracovaný projekt obnovy koupaliště, který jsme však v tuto chvíli kvůli
nedostatku peněz odsunuli na okraj. Uvidíme, jak to bude dál. Sama jsem byla
pro přírodní koupaliště, jehož provoz je
nejen levnější, ale i šetrnější k přírodě a
může sloužit jako oddechová zóna po
celý rok. Na této variantě jsme se na-

„Jso to určitě dětská hřiště,
„Jsou
kt
která u nás nejsou právě
v nej
nejlepším stavu. Máme také
zp
zpracovaný projekt obnovy
ko
koupaliště, který jsme však
v ttuto chvíli kvůli nedostatku
ppeněz odsunuli na okraj...“
Srážka v křižovatce. Řidič tohoto Renaultu doplatil ve Vrbátkách na ignoraci předpisů
ze strany šoféra náklaďáku, který mu na křižovatce nedal přednost. Foto: Policie ČR

Na poli u Hrubčic
našli ostrý granát!

®

První žena Ivana Dvořáková o tom,
co lidem v Němčicích nejvíce schází

konec domluvili. Na normální bazén
mohou lidé zajet někam do okolí, třeba
do Nezamyslic, Kojetína či Chropyně.
Dále nám zbývá opravit hřbitov, v tomto
případě jsme čekali na změnu územního
plánu. I tak jsme zde udělali nový vodovod a osvětlení. Čeká nás vydláždění cest
a vybudování kolumbária a parkoviště.
Plánujeme i nový chodník ke hřbitovu,
nyní lidé chodí po rušné silnici. Vím
dobře, že tohle všecho by lidé u nás přivítali. Jakmile se nám podaří získat nějaké
p
peníze,
rádi se do toho pustíme.”
Jak je to s parcelami pro výstavbu rodinných domů?
„To je určitě další velký úkol pro naše
město. Původně jsme měli v územním
plánu řadu lokalit, kde stavět nakonec
inzerce

nemůžeme. Je to mimo jiné i kvůli
Českým drahám, které chystají výstavbu vysokorychlostní železniční
trati mezi Brnem a Přerovem a mezi
Nezamyslicemi a Olomoucí. Tomu
jsme se museli přizpůsobit. Kromě
toho v letošním roce skončila komplexní pozemková úprava, ze které
vyplynou potřebná protipovodňová
a protierozní opatření. Záplavy při
deštích totiž také část Němčic trápí.
Směrem na Víceměřice a Mořice tedy
máme vyčleněnou lokalitu, kde jsme
chtěli stavět rodinné domy. Bude se
tam ovšem moci stavět, až proběhnou
ý zmíněná opatření.”
výše
Zbývaly tedy pozemky po bývalém cukrovaru...

„Ano, je to jediné místo, kde jsme mohli vybudovat infrastrukturu pro nové
rodinné domky. Tento projekt skončí v
nejbližších dnech. Na pozemky už je zavedena elektřina, plyn, voda a kanalizace.
Vybudovali jsme tam i silnici a chodník.
Jednotlivé pozemky jsou tedy připraveny k prodeji. V těchto dnech se rozjíždí
prezentace ve sdělovacích prostředcích.
Na pozemcích zatím může vyrůst čtrnáct
rodinných domů, přičemž cena za metr
čtverečný je čtyři sta korun. Pokud však
majitel novostavbu zkolauduje do čtyř let,
tak polovinu z ceny mu vrátíme. Fakticky
se tak u nás dají získat stavební pozemky,
které stojí dvě stovky za metr čtverečný,
což si myslím, že je hodně výhodné.“
Druhou část exkluzivního rozhovoru
pro Večerník s Ivanou Dvořákovou
přineseme v příštím vydání!

Zpravodajství
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Dva muže a dívku našli v autě s výfukem zavedeným dovnitř. MRTVÁ BYLA ZE SMRŽIC!
Máme výpověď otce Šárky Vladimíra Menšíka
Záhadná smrt tří lidí, kterou od středy minulého týdne vyšetřují pražští kriminalisté, otřásla
celou Českou republikou. Dva muži a jedna
žena byli nalezeni otrávení výfukovými plyny
v autě nedaleko hlavního města. Žádný dopis
na rozloučenou ani jinou zprávu o důvodu
hromadné sebevraždy policie zatím nenašla.
Jak dlouho mrtví ve voze byli, pak také není
zřejmé. Co už je však jisté, je skutečnost, že
zemřelou ženou byla sedmatřicetiletá Šárka
Menšíková, která pocházela ze Smržic na
Prostějovsku!
Praha-Roubín,
Smržice/lef, pk
Soudní pitva sice potvrdila, že
dva muži a jedna žena, které
ve středu objevili mrtvé ve vínové škodovce u obce Roblín
západně od Prahy, spáchali
sebevraždu. Přesto nad jejich smrtí stále visí otazníky.
Trojice se v autě zavřela a
skrz okno utěsněné mikinami
natáhla hadici, která do škodovky přiváděla smrtonosné

výfukové plyny. Hadice vedoucí od výfuku dovnitř vozu,
utěsněné škvíry a fakt, že lékař
na mrtvolách při předběžném
ohledání nezjistil žádné stopy
násilí, vypovídají o tom, že si
zvolili smrt dobrovolně. Proč
ale Martin M. (†39), Jan K.
(†27) a Šárka M. (†37) museli zemřít? Byli všichni tři
stoupenci nějaké fanatické
náboženské sekty? Ukončili
své životy kvůli dluhům, nebo
měli strach před zákonem?

„Sektu jsme prozatím vyloučili a případ stále vyšetřujeme jako sebevraždu,“ uvedl v
celostátním tisku šéf policistů
Prahy-západ Michal Murín.
„Z pitvy vyplynulo, že se udusili výfukovými zplodinami,“
upřesnila mluvčí středočeské
policie Soňa Budská.
Případ tak zatím kriminalisté neodložili. Pátrají stále po
tom, proč se trojice ve vínové
Škodě Felicii s ústeckou registrační značkou společně vrhla
do náručí smrti. „Nebyli ze
stejného místa. Jeden pocházel z Prahy, druhý ze středních Čech a další z Prostějovska. Nyní zjišťujeme jaké je
pojily vazby,“ dodala Budská.
Jakmile policie objasní, co sebevrahy spojovalo, mohl by se
vyjasnit i motiv jejich šíleného
činu.
Jak jsme již prozradili, onou
nešťastnou ženou byla Šárka
Menšíková, původem ze Smržic. Z dostupných informací
na internetu vyplývá, že se v
Praze živila především firmou
na úklid a stěhování. Podnikat

ovšem mohla například také
v nemovitostech či skladování
v dopravě. Moc se jí však nedařilo, například finanční závazky vůči institucím končily v
posledních letech až insolvencí. A právě peníze by prý mohly být tím důvodem, proč s tím
Šárka práskla...
Ostatně ani nejbližší příbuzní
si její smrt nedokážou vysvětlit. Podle nich to byla vyrovnaná a soběstačná žena. „Je to
pro nás strašná záhada. Vůbec
to nechápeme. Šárka byla odmalička tvrdá holka, nebála se
riskovat a jít za svým cílem.
Nemáme nejmenší tušení,
proč by páchala sebevraždu,“
uvedl otec mrtvé ženy Vladimír Menšík. Sedmasedmdesátiletý muž svoji dceru přitom
neviděl už řadu měsíců a těšil
se, že společně stráví Vánoce.
Šárka totiž odešla před více
než deseti lety do Prahy za
prací a domů jezdívala maximálně třikrát až čtyřikrát
do roka. S rodinou udržovala jen minimální e-mailový či telefonický kontakt.

Policie lapila chmatáka-horolezce
na
video rnikpv.cz
ece
ww.v

w

Prostějov/mik - Jak předesíláme na druhé straně dnešního
vydání, prostějovským kriminalistům se podařilo v uplynulých
dnech objasnit ČTYŘICET
případů krádeží vloupáním, ke
kterým docházelo od listopadu loňského roku do září roku
letošního v Prostějově a okolí.
Vedení prostějovské policie to
potvrdilo na středeční tiskové
konferenci.
„Na základě operativního šetření
byl jako pachatel uvedených skutků zjištěn sedmadvacetiletý muž z
Prostějovska, který v devětatřiceti
případech provedl dokonanou
krádež vloupáním, v jednom případě se jednalo o pokus vloupání.
Nejedná se o žádného nováčka,
již v minulosti byl za majetkovou
trestnou činnost potrestán,“ sdělil v úvodu tiskové konference
plukovník Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR v
Prostějově.
V hledáčku neskutečného
chmatáka uvízlo několik firem,
pohostinství, restaurací, pro-

Rodné hnízdo sebevražedkyně. Dům u kostela ve Smržicích, kde Šárka Menšíková vyrůstala a kde měla
doposud trvalé bydliště, se od středy uplynulého týdne zahalil do smutku. Na menším snímku nahoře místo
neštěstí s vozidlem, kde trojice lidí středního věku spáchala sebevraždu. Foto: František Omasta + internet
„Naposledy jsem s ní mluvil
v říjnu. Slibovala, že koncem
roku přijede. Měla jít teď někdy
vytahovat šrouby z nohy, tak
jsme se těšili, že přijede a zůstane tady celé Vánoce. Já osobně
jsem si ale přál, aby se vrátila
natrvalo. To už se bohužel nesplní,“ povzdechl si otec.
Co přesně v Praze jeho dcera
dělala, ale Vladimír Menšík
neví. „Snad provozovala něco
pro nějakou firmu z domu.
Bydlela, pokud vím, v něja-

v Prostějově, dvakrát v Bedihošti, jednou pak v Čehovicích,
Čechovicích a Výšovicích. Artikl
jeho krádeží byl bohatý a rozmanitý. Bral cigarety, cukrovinky,
alkohol, peníze, nářadí, kabely a
podobně,“ upřesnil Pavel Novák.
Podle jeho dalších vyjádření pachatele kolikrát neodradilo ani
vysoké oplocení či zeď. „Všechny překážky vždy hravě překonal,
za to by se kolikrát nestyděl ani

Pronikl všude. Jak potvrdil šéf prostějovské policie Pavel Novák,
zadržený zloděj dokázal při vloupačkách překonat i ocelové mříže.
Foto: Michal Kadlec a Policie ČR

STOVKY
VLOUPAČEK
ROČNĚ
V letošním roce od 1. ledna do

31. října řešili prostějovští policisté 1 187 majetkových trestných činů, z nichž se ve 405
případech jedná o případy krádeže vloupáním. Ve stejném
období v roce 2011 řešili 1 157
majetkových trestných činů, z
nichž se ve 421 případech šlo
o případy krádeže vloupáním.

jedna veliká záhada,“ řekl Večerníku otec.
Pro příbuzné, kteří teď místo
Vánoc budou připravovat pohřeb, je další krutou ranou to,
že po nebohé Šárce jim nezůstala na památku jediná fotka!
„Nemáme opravdu vůbec žádnou. Ani na hrob nemůžeme
dát její podobenku. Snad jestli
nám policajti dají její občanku, tak budeme mít aspoň tuto
malou fotku...,“ povzdechl si
zlomený Vladimír Menšík.

OKRADENÝ HOSPODSKÝ SE PUSTIL

DO KRITIKY JUSTICE

VYKRADL ČTYŘICET OBJEKTŮ!

dejen, barů, motorestů, pivnic,
kantýn, stánků s občerstvením,
skladů s hutním materiálem,
ale také například dům v rekonstrukci, podzemní garáže
i centrum sociálních služeb.
„Ve dvaceti případech se jednalo
o hospody, bufety či restaurace,
z nichž některé navštívil i dvakrát, v jednom případě dokonce
třikrát. Na svých zlodějských
toulkách tak pětatřicetkrát kradl

kém pronajatém bytě s nějakými třemi mladíky. Ale jména neznám. Ti lidé, se kterými
ji našli mrtvou, to ale podle
všeho nebyli,“ konstatoval
muž.
Nedokáže si také vysvětlit,
jak se mohla dát dohromady
s muži, s nimiž zemřela v jejich autě „Netuším, kde k těm
chlapům přišla. V tomto směru ona byla velmi opatrná a
hned tak s někým se neskamarádila. Je to pro nás opravdu

Eugen Kudláček: „Zloději dostávají
domácí vězení, je to k smíchu!“
Kritikou soudu nešetřil. Eugen
Kudláček, jeden z řady okradených, ve středu před novináři
chválil policii, ale ostře se pustil
do prostějovského soudu.
Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik - Policisté ho pozvali na tiskovou konferenci, aby
veřejně promluvil o zkušenostech se zloději. Hospodský Eugen
Kudláček to vzal od podlahy. Policii pochválil, soudce setřel!
„Patnáct let provozuji restaurační
zdatný horolezec,“ dodal šéf pro- zařízení. Za tuto dobu jsem byl už
stějovské policie.
šestkrát vykraden. Je pravda, že
Sedmadvacetiletý zloděj nyní už z toho počtu případů jsem vloupábručí ve Vazební věznici v Olo- ní hlásil policii pouze třikrát. Ke
mouci. Celkově svým jednáním chvále policie musím zdůraznit, že
způsobil škodu za 334 tisíce korun všechny případy, které jsem nahláa hrozí mu až pětiletý kriminál.
sil, vyřešila. Jenomže u soudu to
Videozáznam z tiskové kon- s pachateli nedopadlo vždy tak, jak
ference můžete zhlédnout na jsem si představoval,“ řekl zkraje
www.vecernikpv.cz
svého peprného proslovu Eugen

Svatby se od ledna

Kudláček. Následně se pustil do
kritiky justice. „Polovinu událostí,
kdy mi byla vykradena hospoda,
jsem nehlásil, protože být vykraden a tahat se potom po soudech,
není zrovna levnou záležitostí pro
poškozeného. Nejdříve zjistíte, že
vám zloděj ukradl cigarety za patnáct tisíc, přičemž poškodil okno,
dveře a další zařízení hospody. To
musíte opravit, takže celková škoda pak činí okolo pětadvaceti tisíc
korun. V ten den strávíte několik
hodin na služebně policie, kde sepisujete všelijaké protokoly, čímž
přicházíte o ušlý zisk. Pak musíte
sehnat jiných patnáct tisíc korun,
abyste dokoupili zpátky zboží, které vám bylo odcizeno. To už se dostáváme na nějakých čtyřicet nebo
i padesát tisíc. No a v tom vám
začnou chodit doporučené dopisy
od soudu a mezi nimi i květnové
předvolání na srpnové líčení se
zlodějem, který vás okradl. Konkrétně mně se stalo, že jsem prostě
v návalu práce na tento soud zapomněl, nedostavil jsem se k němu a

tak následovala pokuta. A pak ještě
ten šok při opakovaném soudním
jednání už v mé přítomnosti. To byl
opravdu trpký zážitek..,“ neskrýval
rozhořčení prostějovský hospodský. „To jednání bylo krátké, asi desetiminutové. Soudce se mě jenom
zeptal, jakou jsem utrpěl škodu. Pak
vynesl rozsudek a zloděj dostal domácí vězení! Ten lump pak odcházel ze soudní síně a smál se mi do
očí. Samozřejmě, že mi nikdy škodu nenahradí, protože je to člověk,
který nikdy nepracoval, fetuje a živí
se jen krádežemi. Když jsem byl
potom nedávno vykraden znovu,
případ jsem zase nahlásil. Jak teď
všichni víte, zloděje chytla policie a
ten chmaták toho měl na svědomí
mnohem víc. Policie odvedla skvělou práci, ten grázlík je už ve vazbě.
Jenom teď s hrůzou čekám, zda
ho soudce nepošle do pionýrského
tábora nebo mu nedá ještě metál.
Snad dostane pořádný kriminál,
protože nic jiného si nezaslouží,“
vyslovil závěrem svého monologu
zaryté přání Eugen Kudláček.

PUNČ
NA
NÁMĚSTÍ
SI
DEJTE
BEZ
OBAV
přesouvají do „Národa“

Prostějov/mik - S nevšední změnou se musejí od nového roku
na nějaký čas smířit snoubenci, kteří se rozhodli vstoupit do
stavu manželského. Z důvodu
rekonstrukce obřadní síně na
prostějovské radnici se pár
měsíců bude oddávat v Národním domě!
„V souvislosti s probíhající rekonstrukcí prostějovské radnice bude
v prvním čtvrtletí roku 2013 uzavřena obřadní síň. Svatební obřady
budou po dobu uzavírky probíhat
v Národním domě,“ potvrdila Večerníku Marie Javůrková, vedoucí

odboru občanských záležitostí
Magistrátu města Prostějova. „Při
hledání náhradního řešení jsme ze
začátku naráželi na problém, že
Národní dům je značně vytížený
mnoha kulturními a společenskými akcemi. Po dohodě s paní
ředitelkou jsme ale nakonec našli
dva až tři volné termíny pro každý týden, kdy zde bude moci být
uskutečněn svatební obřad. Žádáme tímto snoubence i svatebčany
o pochopení a budeme se snažit,
aby obřady v Národním domě
byly stejně důstojné jako na radnici,“ dodala Marie Javůrková.

Kulturní zpravodajství
najdete dnes na straně 23

Hygienici zkontrolovali všech devět stánků nabízejících alkohol

Prostějov/mls - „Do punče
dáváme pouze alkohol do
dvaceti procent. Takže otrava
metanolem u nás rozhodně
nehrozí,“ reagovala v sobotu
večer na dotaz Večerníku, který se vydal „zrevidovat“ stav
oblíbeného nápoje, jedna z
prodavaček na prostějovských
vánočních trzích Klaudie Finková. V pořádku by podle
hygieniků měly být i všechny
ostatní stánky nabízející na náměstí T. G. Masaryka alkohol
či jiné občerstvení.
Prostějovské vánoční trhy začaly
v pátek, tentýž den se hygienici
vydali na kontrolu. Punče, svařené víno či ohřívané likéry na

náměstí T. G. Masaryka nabízí
celkem devět stánků, u dvou dalších si můžete koupit pouze jídlo.
Hygienici vše pečlivě zkontrolovali. „Ani u jednoho ze stánků
jsme nezaznamenali jakýkoliv
problém,“ potvrdila prostějovská
hygienička Zuzana Bartošová s
tím, že hygienici se ke stánkům
budou opakovaně vracet. Není
divu. Podle policistů se totiž
někde skrývá ještě asi pět tisíc
litrů lihovin obsahujících smrtelně jedovatý metanol.
Stánky s občerstvením mají na prostějovském náměstí otevřeno každý den od osmi hodin ráno do osmi
hodin večer. „Dvanáct hodin stojíte
na mrazu, jen občas si odskočíte

na záchod či na jídlo. Naštěstí mě
někdy vystřídá kamarádka, mezi
stánkáři si také vypomáháme navzájem. Ovšem když po těch dvanácti hodinách na nohou přijdete
domů, tak ještě hodinu rozmrzáte,
než můžete začít vůbec něco dělat.
Jsou to tvrdě vydělané peníze, ale
co mně zbývá, když musím sama
živit své dvě děti,“ prozradila Večerníku Klaudie Finková ze stánku
U Anděla, která punče v Prostějově
prodává už čtvrtým rokem.
Vánoční trhy budou na prostějovském náměstí probíhat až
do 23. prosince. Doprovázet je
bude seriál kulturních akcí pod
souhrným názvem „Prostějovská zima”.

Stánek s punčem „U Anděla“. Na tomto snímku z prostějovského náměstí jsou k vidění hned čtyři andělé. Dokážete objevit všechny čtyři? Můžeme jen napovědět, že jeden z nich se na vás upřeně dívá... Foto: M. Zaoral

Anketa MĚSTO PRO BYZNYS: MANŽELSKÉ KRIZE VYŘEŠILI V PEŘINÁCH
V kraji jsme králem, republikově však v propadlišti...
Eduard a Marie Dobešovi z Dřevnovic oslavili šedesát let společného života

Prostějov, Praha/mik - Nedávno jste si na stránkách
Večerníku mohli přečíst o
úspěchu Prostějova v prestižní anketě renomovaného
týdeníku Ekonom s názvem
„Město pro byznys“. Anketa, hodnotící podnikatelské
prostředí, ekonomiku, bezpečnost a mnoho dalších
aspektů, vystřelila na první
místo v rámci celého Olomouckého kraje právě Prostějov. Jenomže jak jsme se
záhy dozvěděli, tento úspěch
hodně zhořknul při pohledu
na výsledky v rámci celé České republiky...
Zatímco totiž Prostějov v
Olomouckém kraji dominuje, v republikovém žebříčku
se krčí až na propastném 92.
místě! „Nevypadá to pro vaše

město moc optimisticky, ale
zkuste se v celkovém pořadí
podívat také na ostatní města
Olomouckého kraje. Ta další
nejsou od Prostějova tak moc
vzdálená. Výzkum Město pro
byznys ovšem nehodnotí kraje,
nýbrž jednotlivá města a obce
s rozšířenou působností,“ sdělil exkluzivně Večerníku Petr
Lutonský z pražské společnosti
Communa, zabývající se tímto
podrobným výzkumem.
„Tuto skutečnost lze vysvětlit, i
když neznám všechna kritéria,
podle nichž se města v anketě
hodnotí, jediným způsobem.

V Olomouckém kraji to prostě
není nejlepší... V podmínkách
pro podnikání, obchod a veřejný život tady dominujeme, ale
na celostátní konkurenci třeba
i mnohem menších měst to
prostě nestačí,“ pokrčil rameny
Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov.
Z celkového počtu 205 hodnocených měst skončil v rámci
České republiky Prostějov na
92. místě. Ještě hůře jsou tedy
na tom Šumperk (117.), Lipník nad Bečvou (118.), Přerov
(134.), Hranice (140.), Zábřeh
(148.), Šternberk (171.) a Olomouc (172.).
Kompletní celostátní pořadí v anketě Město pro
byznys naleznete na našich webových stránkách
www.vecernikpv.cz!

Prostějov/mls - Eduard a Marie Dobešovi se vzali 29. listopadu 1952 v Dobromilicích po
čtyřleté známosti a proto se v
pátek uplynulého týdne dočkali významného jubilea.
„Seznámili jsme se tak, že já
jsem chodil do skauta a Marie
do junáku. Mně tehdy bylo devatenáct a jí sedmnáct. Junačky
tehdy narozdíl od nás skautů nesměly do lesa, dodnes si pamatuji, jak jsme si ji dobíral, že, kdo
se bojí, nesmí do lesa. Nakonec
jsme spolu začali chodit a sem

tam společně zašli i do toho lesa.
Když jsem se pak vrátil z vojny,
tak jsme se vzali,“ zavzpomínal
Eduard Dobeš, který pochází z
Dřevnovic. A právě do rodného hnízda si po svatbě přivedl i
svoji novomanželku, které do té
doby žila v Doloplazích. Pak už
vše zlé i dobré oba manželé zvládali společně.
Občas se sice museli potýkat
například s finančními problémy, ale vše prý zvládali. „Už od
svatby se o sebe museli postarat
sami, můj tatínek těsně po ní ze-

volejte 582 333 433, 608 960 042

mřel a ani Edovi rodiče neměli
peníze, aby nás podporovali.
Museli jsme se hodně otáčet.
Ale to musí i dnešní mladí,“
ohlédla se nazpět Marie Dobešová.
Eduard coby vyučený zámečník
celý život pracoval v Hanáckých
železárnách, Marie nějaký čas
byla zaměstnána v Oděvním
podniku a po desetileté mateřské
pauze nastoupila jako prodavačka v kantýně na vlakovém nádraží. Společně vychovali tři syny,
sedm vnoučat a těšit se mohou

pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ JE TADY!
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už i ze šesti pravnoučat. Sami
prý během manželství výraznější
krizi neměli.
„My jsme spolu vydrželi a ani jsme
nepřemýšleli o tom, že bychom se
opustili. Dnes je doba ale jiná. Třeba
i našim dvěma synům manželství
nevydrželo. Když se rozváděli, nesli
jsme to poměrně dost těžce. Nicméně nyní už si oba našli nové manželky, mají děti a jsou zase spokojení.
A to je kromě zdraví určitě to nejdůležitější,“ vzkázali prostřednictvími
Večerníku všem lidem diamantoví
manželé Dobešovi.
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ZASTUPITELSTVO ZRUŠILO SMLOUVU s Modřany Power
TOP 09 opět v opozici za každou cenu!
Na úterním mimořádném zasedání řešili prostějovští zastupitelé zapeklitou situaci kolem pozemků
v průmyslové zóně. Společnost Modřany Power
nesplnila svůj závazek postavit ve stanoveném
čase na pozemcích výrobní areál a sklad hutního
materiálu. Pozemky navíc v rozporu se smlouvou
zastavila bance. Přestože firmě už vyšlo město několikrát vstříc, pohár trpělivosti přetekl. Zastupitelé
schválili návrh radních odstoupit od smlouvy a požadovat smluvní pokuty v plné výši!
Prostějov/mik
Rozsáhlý
desetistránkový
materiál do zastupitelstva
připravil odbor správy a
údržby majetku města, který
patří pod metodické vedení
prvního náměstka primátora
Jiřího Pospíšila (na archivním snímku). „Zastupitelé dostali na stůl dvě možné varianty
řešení, většina hlasů se přiklonila k návrhu rady, tedy odstoupit
od smlouvy, po započtení všech

pokut získat pozemky zpět do
vlastnictví města a nabídnout je
dalším investorům,“ uvedl pro
Večerník Pospíšil.
O rozruch se při jednání postarala Danuše Pelikánová,
zastupitelka za TOP 09. „Materiál jsem nedostala ve stanoveném termínu před zastupitelstvem, i přes moji urgenci mi
nebyl dodnes doručen,“ řekla
Pelikánová a navrhla k překvapení všech stáhnout celý bod z
programu... Na to poznamenal

Radek Zacpal (ODS), že podklady byly v zákonné lhůtě
sedmi dnů před jednáním zveřejněny na internetu, a návrh
Pelikánové na stažení nebyl
zastupiteli schválen.
V následné diskuzi však Danuše
Pelikánová přiznala, že den před
zastupitelstvem se sešel klub
TOP 09 a měla tak možnost,
podle svých slov, „nasát“ problematiku. Navrhla hlasovat
pro opačnou variantu, než pro
kterou se vyslovila rada města,

a to dál jednat se společností
Modřany Power. Přitom na
zářijové schůzi zastupitelé za
TOP 09 hlasovali proti dalšímu jednání s touto firmou.
„Rozumím tomu, když opozice
kritizuje kroky vedení města a
nehlasuje pro ně. Je to její plné
právo. Hledat však politiku tam,
kde by měl vítězit zdravý rozum
a zájmy města, to vidím jako
velmi zvláštní přístup, kterému
nerozumím,“ podotkl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějova.
Zastupitelstvo většinou hlasů
nakonec schválilo, že město
odstoupí od vzájemné smlouvy a získá pozemky o celkové
rozloze 73 tisíc metrů čtverečních zpět do svého vlastnictví.
Firmě vrátí čtyřiadvacet milionů korun s tím, že od kupní
ceny třicet milionů odečte šest
jako penále za to, že nepostavila slíbenou továrnu. Situaci s
pozemky komplikuje zástavní
právo ve prospěch banky, které

bylo zřízeno v rozporu s kupní
smlouvou, protože bankovní
úvěry evidentně nešly na stavbu
výrobního areálu. Pokud firma
Modřany Power na odstoupení od smlouvy nepřistoupí, je
město připraveno spor řešit
soudně.
Podobný malér řešilo město
v souvislosti s průmyslovou
zónou poměrně nedávno.
„Firma Galva taktéž nedodržela podmínky smlouvy, v daném
termínu nevybudovala areál,
který slíbila postavit. V mezidobí zastavila pozemek bance
a v poslední fázi chtěla převést
pozemek na soukromé osoby.
To musí každý uznat, že to není
férové jednání,“ připomněl Pospíšil. „V tomto případě my o
žalobě neuvažujeme, my žalobu
podáváme, protože musíme jednat s péčí řádného hospodáře a
máme zájem, aby na pozemku
vyrostl výrobní areál, který by
přinesl další pracovní příležitosti pro náš region. Pokud vám
ovšem v konečném důsledku firma sdělí, že na pozemku oproti
původním plánům chce pouze
parkovat techniku, bagry a ná-

kladní vozy, tak je to z mého pohledu nesolidní jednání,“ dodal
první náměstek primátora.
Podle Pospíšila není jednoduché
podobným problémům s neseriózními investory předcházet. „V
současném právním systému to
je skutečně obtížné, ale musíme
každou smlouvu promýšlet do
posledního detailu, abychom
minimalizovali rizika,“ uzavřel
toto téma Jiří Pospíšil.

Problémy v průmyslové zóně.
Jak Večerníku potvrdil první náměstek primátora Jiří Pospíšil,
dva investory donutilo město odstoupit od smlouvy na pronájem
pozemků. Koláž Pv Večerníku

Město chce pozemky od státu, Stovkami tisíc přispěje radnice
přibude ale nákladů i starostí na opravy památek

Prostějov/mik - Prostějovští radní na svém posledním zasedání projednávali
mimo jiných bodů programu i na první pohled velice
zajímavou a majetkově lákavou záležitost. Jde totiž o
přechod nemovitostí z majetku České republiky do
vlastnictví města.
Večerník samozřejmě primátorovi ihned položil otázku, o
jak lukrativní věc vůbec jde.
„Zatím se žádný převod majetku nekoná, budeme o něj ale
každopádně co nejdříve žádat.
Rada vyslovila už souhlas s podáním žádosti na jejich vydání

a bude o tom jednat vláda této
země. Jde většinou o pozemky,
na kterých jsou silnice, chodníky či veřejná zeleň,“ prozradil
Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov.
„Například budeme žádat o
pozemky s komunikací v ulici J. B. Pecky, dále pozemky
před garážemi v ulici Stanislava
Manharda, plochu před dalšími garážemi v Moravské ulici,
zastavěnou plochu s nádvořím
v Močidýlkách a celou řadu
dalších nemovitostí. Pro město
to ale nebude žádný lukrativní
byznys, i přesto, že půjde o bezúplatný převod. Žádný užitek z

toho mít nebudeme, právě naopak, přibudou nám jen starosti s
údržbou,“ dodal první muž prostějovského magistrátu.
Logicky nás tedy napadla
otázka, proč město o státní
pozemky vůbec žádá. „Mezi
námi, já bych některé věci do
majetku města vůbec nechtěl!
Na druhé straně, jestli nějaká
nemovitost je součástí města,
máme k tomuto majetku daleko
blíž než stát a budeme se o něj
moci lépe postarat. Jenom podotýkám, že jedním z důvodů
naší žádosti je i fakt, že stát se o
tento majetek nestará skoro vůbec,“ vysvětlil Miroslav Pišťák.

Radní pod palbou

Prostějov/mik – Městská rada
se předminulé úterý zabývala
programem regenerace městské památkové zóny. Z jednání
vyplynulo, že radnice přispěje
na opravu některých nemovitostí v městské památkové zóně,
přestože není jejich vlastníkem.
„Součástí tohoto programu je
systém, kdy majitel nemovitosti
v městské památkové zóně může
požádat stát o příspěvek na rekonstrukci. Ten se skládá ze tří částí.
Určitou část nákladů na opravu
památky si zaplatí majitel sám, něčím musí ze zákona přispět město
a o úhradu části nákladů na rekon-

strukci je možné požádat stát prostřednictvím dotačních titulů. Bohužel stát na opravy nebo údržbu
památek přispívá rok od roku stále
menšími částkami,“ nastínil Miroslav Pišťák, primátor statutárního
města Prostějova.
Jak se Večerník dozvěděl, město
přispěje hned na několik objektů poblíž centra, konkrétně
v památkové zóně. „Příspěvek
vyčleníme na restaurování květinových žardin na terase nové
radnice směrem do dvora, na renovaci maleb uvnitř kostela Jana
Nepomuckého, jehož majitelem
je Českomoravská provenience

Pomoc kostelu. Prostějovská radnice přispěje také třemi sty tisíci korunami na renovaci maleb uvnitř kostela Milosrdných bratří. Foto: internet
řádu Milosrdných bratří, dále na
rekonstrukci fasády prostějovského zámku a také na výměnu
vitrážového okna na schodišti sokolovny, která je v majetku Sokola

I. Na cizí majetek, tedy na kostel,
přispějeme částkou tří set tisíc
korun, na sokolovnu pak částkou
sto tisíc korun,“ poznamenal Miroslav Pišťák.

Objednávejte předplatné pro rok 2013 NADÁLE za zvýhodněnou cenu!
volejte 582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

... ještě v prosinci

od 690 korun

Prostějov je mezi pětkou nejlepších Zdravých měst České republiky

„Snažíme se, aby úřady byly co nejvíce otevřeny občanům,“

vidí jeden z důvodů úspěchu náměstkyně primátora Alena Rašková

Prostějov - Město Prostějov obhájilo své vynikající hodnocení v rámci mezinárodního programu místní Agenda 21. V projektu Národní sítě
Zdravých měst ČR je zapojeno 107 měst, obcí
a mikroregionů. Jen pětice měst se však může
pochlubit nejvyšší kategorií, jakou lze v České republice v hodnocení místní Agenda 21 dosáhnout.
Jsou jimi Chrudim, Litoměřice, Kopřivnice, Vsetín
a Prostějov! Obhajovat elitní postavení odjely 20.
listopadu do Chrudimi koordinátorka Zdravého
města Alena Dvořáková s náměstkyní primátora
Prostějova Alenou Raškovou (na snímku). Právě
tuto čelní představitelku statutárního města jsme si
pozvali k naší pravidelné palbě...
INZERCE

Michal Kadlec
Paní náměstkyně, s jakými pocity jste se vrátila ze slavnostního vyhlášení výsledků?
„Slavnostní ocenění a předání
diplomů osvědčujících dosažené hodnocení proběhlo v úterý
20. listopadu 2012 v Praze na
konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR 2012, která
byla v letošním roce spojená s
Přehlídkou nejlepších místních
Agend 21. Cítili jsme se velice
dobře. Zvláště poté, co jsme se
dozvěděli, že jsme obhajobu
zvládli a patříme do první pě-

tice nejlepších měst. Bylo to
lů
krásné setkání představitelů
ná
měst. Nepletla se sem žádná
ypolitika, vzájemně jsme si vyměnili své zkušenosti.“
O co vůbec v
e?
Agendě 21 jde?
„Především jde o to, aby do
ce
činnosti úřadu byli co nejvíce
zapojeni obyvatelé Prostějova i všechny organizace, které na území našeho
města existují. Tak, aby
měli všichni co nejvíce
možností spolurozhodovat
o tom, kam se Prostějov
bude dál ubírat. My jsme se
k Agendě 21 a takzvaným

Zdr
Zdravým
městům přihlásili v
roce 2000. A o rok později byla
na zastupitelstvu podepsána
dek
deklarace
a přihláška do mezináro
národního
programu Agenda
21. Cílem místní Agendy 21
je vytváření procesů, které
příz
příznivě
ovlivní kvalitu živon
ta nejen
současných obyvatel
měs ale také život generací
měst,
jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností.“
Jak se tato
teorie projevuje v Prostějově v
praxi?
„Jako příklad z praxe
Foto: archív Večerníku
mohu uvést, že jako jedno

z mála měst máme například
unikátní systém veřejné dopravy, plně vybavený ekologickým pohonem na stlačený
zemní plyn. Snažíme se o úřad
co nejvíce otevřený občanům,
ať již ve vztahu k vyřizování
jejich záležitostí na magistrátu,
tak i k možnostem vyjadřovat
se k otázkám dalšího vývoje.
Z dalších konkrétních zavedených kroků magistrátu můžeme
zmínit projekt pojízdného úřadu, bezplatné telefonní linky, ve
srovnání s jinými městy rozsáhlé úřední hodiny a také bezproblémový přístup občanů přímo
k vedení města.“

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
styl a svět módy...

Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější
poznatky ve světě zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

SPOLEČENSKÉ ŠATY

Plesová sezona startuje, proto
je už nejvyšší čas poohlédnout
se po pěkných šatech. PleMilé kamarádky Večernice,
sy jsou velkou společenskou
událostí, což každá žena moc
dobře ví, a tak se snaží vypadat co nejlépe...
Stejně jako minulý rok i letos
pokračuje trend rafinované elegance. Důraz se klade na naprostou jednoduchost, doplněnou o
zajímavý prvek. Šaty by tak již
se, jaké společenské šaty jsou tuto sezonu v módě, a také si vyrobímee
neměly být přezdobené různými
výborný domácí dezert. I dnes se můžete těšit na další díl zajímavéhoo
flitry a přemírou řasení a vrstvení. Co se týče dlouhých šatů, v
rozhovoru.
kurzu jsou šaty s kratší, ale zdobTradičně příjemné a třeba i poučné čtení
nější vlečkou a šaty vypasované.
Nejlépe doplněné o jemný a
Večernice vám přeje Aneta Křížová (na snímku).
elegantní pruh či pásek, umístěný právě v pase (viz. obrázek).
Módní návrháři doporučují šaty
z lehkých a jemných materiálů.
Pokud chcete jít s módou, sáhněte po krajkových šatech jakékoli
délky. Nemusí být hned průhledné, k dostání jsou i šaty, které
mají pod krajkou různé barvy
spodniček. Jestliže jsou vaší
předností krásné nožky, nebojte
se je ukázat v šatech s vysokým
rozparkem, který taktéž hraje
ství a velkou společnost. Mohou prim. Nechcete dlouhé šaty?
Myšlenku, že barvy jsou od- ference barvy a zároveň odmítBílá:
mít sklon k hektickému životní- Pak jsou letos v módě hlavně
razem našeho života, hlásal již nutí určitých barev. Vychází se z
kdysi Johann Wolfgang Go- předpokladu, že volba barev je mají ji rádi především zdrženli- mu stylu.
šaty s délkou těsně nad kolena
ethe. Snad každý máme své ob- závislá na charakteru osobnosti i ví lidé, kteří mají rádi svobodu
nebo těsně pod kolena ve spojeZelená:
líbené barvy, ale to, že některou na objektivně působících činite- a nespoutanost. Upozorňuje na
ní s vysokými podpatky. Barvu
z barev upřednostňujeme, má lích. Teorie uvádí, že míra obliby nevinnost a čistotu osoby, ale ně- lidé často nosící zelenou barvu
svůj důvod. Preference určité nebo odmítnutí dané barvy pou- kdy může evokovat zranitelnost a jsou hrdí, vyrovnaní a přizpůsobarvy podle psychologů vyja- kazuje na to, které psychologické povrchnost.
biví jedinci, kteří kladou důraz na
dřuje charakter člověka, ale i potřeby člověk potlačuje, odmítá,
klid. Klid hledají tak dlouho, až ho
Fialová:
jeho vlastnosti, pocity a postoj či naopak upřednostňuje (netýká
naleznou. V jejich životě je důležik životu. Barva oblečení údaj- se jen oblečení, ale i pocitů, vje- je projevem vyrovnanosti, srdeč- tá rovnováha, kterou právě zelená
ně ovlivňuje náladu, což asi mů, např. přiřazení barvy k pocitu nosti a důvěryhodnosti. Nositelé symbolizuje.
všichni známe, ale prý ovliv- nemoci, radosti, smutku atd.) Co této barvy mívají umělecké skoMůžou být pozitivní, ale i negaRůžová:
ňuje i to, jak přistupujeme k o nás tedy barvy napoví? Je prav- ny. Lidé, kteří mají rádi fialovou
tivní, silné nebo slabé. Řeč je o
nahodilým problémům...
děpodobné, že se člověk ne vždy barvu, jsou většinou individua- je typická pro citlivé a sentimen- emocích, které máme všichni,
Samozřejmě preferenci určité ztotožní s obsahem toho, co o listé, snílci, bádaví jedinci s ne- tální jedince. Mají potřebu ochra- jen se u každého z nás projevubarvy ovlivňuje mnoho faktorů něm barva prozradí. Jak již bylo závislými názory, ale někdy až ny a touží po pozornosti. Jsou to jí trochu jinak. Někdo se umí
jako věk, pohlaví, ale i období, řečeno, oblíbenost barev záleží na s přehnanými nároky na druhé.
jemní, romantičtí a trpěliví lidé. ihned ovládnout, jiný nikoliv.
ve kterém se právě nacházíme a mnoha faktorech, ale ze studií je
Není příliš spojována se silnými Občas se ale dostaneme do siModrá:
které prožíváme. V potaz se také patrné, že intuitivní výběr barev
emocemi. Lidé nosící často růžo- tuace, kdy je někdo v našem
bere estetické cítění, vliv reklamy je to, co má vypovídací hodnotu, značí konzervativní povahu, ne- vou barvu se těžko vyrovnávají okolí pod vlivem silných emocí
a my nevíme, co s ním. Jak tedy
a módních trendů, ale i vlastní taktéž dlouholetá oblíbenost urči- rada dělá změny a drží se svých s dospělostí.
v takové situaci postupovat?
hodnot a postojů. Lidé preferující
zhodnocení toho, zda nám barva té barvy.
Červená:
Vžijte se
modrou barvu jsou opatrní, rozsedí k jinému oblečení či zda nám
Černá:
vážní, klidní a věrní. Chtějí mít tuto výraznou barvu mají rádi ro- Je důležité emoce druhého přivůbec sluší. Existují však psychození vůdci. Často přikazují, řídí, jmout a vžít se, namísto analyzologické metody, kdy pomocí dia- upozorňuje na nevyřešené vnitřní všeho hodně, ale jsou pasivní.
ale i když to tak někdy nevypadá, vání a posuzování. Představte si
gnostiky zjistíme, co o nás zvole- konflikty, zklamání z okolí, nejisOranžová:
své příkazy myslí dobře. Jsou to sami sebe v situaci toho druhého
né barvy, které jsme si intuitivně totu a nerozhodnost. Často bývá i
vybrali, prozradí. Jednou ze zná- odrazem protestu a vzdoru, snahy tuto barvu preferují lidé optimis- lidé přímí, silní, cílevědomí, od- a jeho v té vaší. Zkuste si v duchu
mějších technik je třeba Lüsche- vzbudit zájem jiných lidí. Lidé, tičtí, dynamičtí a vůbec aktivní, hodlaní a vášniví. Někdy agresiv- představit, co byste chtěla vy, aby
rův barvový test. Ten je založen kteří ji nosí, očekávají od ostat- ale zároveň tvrdohlaví a příliš ní a impulzivní. Touží po velkém vám dotyčný říkal, tedy pokud je
ctižádostiví. Mají rádi dobrodruž- úspěchu.
stejného ražení jako vy.
na vyhodnocení významu pre- ních lidí respekt.
Neklaďte zbytečné otázky
Pokud se snažíte z dotyčného
něco vymámit a on ne a ne odpovolejte 582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz
vědět, už to dál nezkoušejte, jen
v něm emoce zesílí. V emočním
vypětí je těžké odpovídat na otázky typu co, kdy, kde a jak se vlastně stalo. Můžete položit snad je-

poradna...

VÍTE, ŽE barvy jsou skutečným

obrazem našeho života?

PRO LETOŠNÍ SEZONU

Foto: internet
si můžete vybrat podle libosti.
Trendy sice ukazují na purpurovou, vínovou, jasně červenou, zlatou, hořčicovou
a béžovou barvu, ale nikde
není psáno, že jsou tyto barvy vhodné pro všechny typy
žen. Ne každé ženě sluší to, co
zrovna „frčí“. Rozhodně se ale
vyhněte šatům s bohatou sukní,
které ještě stále nabízí většina
půjčoven. Honosné šaty s velkou sukní, jaké nosily princezny,
jsou už dávno z módy. Pokud
nepatříte mezi příznivce šatů,

můžete vyzkoušet sukni nebo
kalhoty s vysokým pasem, které
budou taktéž působit velice elegantně a navíc originálně.
K oblečení s vysokým pasem
se na ples hodí nejlépe saténový
svršek. Jestliže máme vybraný
večerní oděv, nesmíme zapomenout na doplňky, vhodnou obuv
a hlavně řádný make up, který
by na ženě rozhodně neměl chybět. Mimo jiné nezapomeňte na
vzpřímená záda a krásný úsměv,
jedině tak můžete prodat to, na
čem jste celé hodiny pracovala...

rrády
á vám poradíme...

CHCETE UMĚT ZKLIDNIT EMOCE?

Objednávejte předplatné pro rok 2013 NADÁLE za zvýhodněnou cenu!

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ JE TADY!
NALISTUJTE STRANU 21
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rozhovor se zajímavou osobností...

„Nejsme to my, kdo maluje, jsme pouze prostředníky...,“
vysvětluje Anetta Pantělejevová princip automatické kresby

Prostějov - Po malé pauze se v našem seriálu zajímavých rozhovorů opět vracíme k alternativním metodám. Tentokrát se budeme věnovat automatické
kresbě. Jak nám může v životě pomoci? Co vůbec
je automatická kresba? A jak funguje? To vše a ještě
více se dozvíte v následujícím exkluzivním rozhovoru,
který Večernici poskytla paní Anetta Pantělejevová,
která se právě automatické kresbě věnuje...
Aneta Křížová
Můžete nám úvodem
vysvětlit, co je to automatická kresba?
„Jde o jeden z nástrojů poznání.
Je to prostředek, který umožňuje
dát energetickým vibracím konkrétní, ´uchopitelnou´ podobu.
Toto vnímání je založené na faktu, že všechno je energie.“
Automatická
kresba
prý není ovlivněna rozumem ani představami, ruka
kreslí zcela sama. Skutečně!?
„Ano, opravdu je tomu tak. Stačí uchopit tužku, přiložit ji na
papír, zaměřit svoji pozornost
určitým směrem, to znamená
naladit se a pak už jen sledovat
´přenos´ . Energie jde skrze nás,
nejsme to my, kdo maluje, jsme
pouze prostředníky. Pro mě je
to pořád objevný a vzrušující
proces.“

Automatická
kresba
jako diagnostická metoda vykresluje energetické poruchy tělesných orgánů, zachycuje patogenní jevy a může
nám pomoci i s psychickými
problémy, zmírnit tragické zážitky...
„Diagnostická metoda je jednou
z forem využití automatické
kresby. V tomto případě se jedná

o vyhledávání a zaznamenání
negativní energie a bloků, bránících přirozenému proudění energie. Cílem je nalézt a objasnit
příčinu a tuto pak transformovat,
udělat nápravu. Dá se použít tak,
jak uvádíte, na pomoc se vztahovými problémy, ke zmírnění
psychických problémů,
ů, tragických zážitků a na spoustu
ustu dalších problémů.“
Jaké jsou další možnosti
omatické
využití
automatické
kresby?
aždý, kdo
„Možností je hodně. Každý,
automatickou kresbu ovládá,
žití svým
přizpůsobuje její využití
vnitřním potřebám. Obecně
známé jsou tyto další možnosti,
ko forma
které se využívají i jako
arteterapie: vykreslení určitého
tlačovaná
problému, čímž se potlačovaná

energie přenese na papír a nám
se uleví, dále například kresba
léčivých, harmonizačních obrázků, při jejichž vytváření se
nalaďujeme a propojujeme s
pozitivní energií, např. andělů, přírody... Obrázek pak sám
působí jako zářič
harmonické
energie.“

Komu je vůbec automatická kresba určena?
„Nabízí se odpověď, že úplně
všem. Zejména léčivé vibrace
harmonizačních energetických
obrázků, které hladí po těle i
duši. Jako nástroj je automatick
automatická
k esba určena pro všechny
kr
kresba
všechny,
k eří dokáží být otevření
kt
otevřen
kteří
vnějším podnětům a
k eří vnímají svět
kt
svě
kteří
a naší existenci v
š rších vzájemši
vzájem
širších
ných souvislossouvislos
ných
t ch.“
te
tech.“

na pomoc se vztahovými problémy,
my,
ke zmírnění psychických problémů,,
tragických zážitků a na spoustu
dalších potíží“

ANETTA PANTĚLEJEVOVÁ
o možnostech využití této metody

Foto: archv Anetty Pantělejevové

dinou příhodnou otázku: „Co by
ti teď pomohlo?“ Místo otázek
však spíše používejte oznamovací věty, kterými vlastně popíšete,
co u dotyčného vidíte, například
„asi jsi čekala něco jiného, vidím,
že jsi naštvaná, asi nemáš náladu“
a podobně. U dotyčné osoby to
vzbudí pocit porozumění.
Neraďte
I když většina z nás má tendenci
jinému něco v dobrém úmyslu radit, jen málokdo to příjme. Zvláště
v emočním vypětí člověk nesnese
rady. Jestliže vás situace nenechá
chladnými a chcete radit, zkuste
používat formulace v první osobě,
například „já bych to takhle nedělala, já bych to chápala jinak, já
bych raději…“ apod. Pak je již na
druhém, jestli vaši nenásilnou radu
použije. Pokud vás však dotyčný o
radu požádá, je na místě mu nějakou radu poskytnout.
Ukažte zájem
Je důležité, co říkáte, co děláte,
ale i jak se u toho tváříte a také
způsob, jakým svoji pomoc pre-

zentujete. Řeč našeho těla mnohdy řekne více než vyřčená slova.
Pokud budete i v myšlenkách
projevovat zájem, pak se právě
to promítne do vašeho jednání a
bude to naprosto přirozené. Tedy
pokud o to druhý stojí.
Poslouchejte
Nechejte druhého říci vše, co mu
leží na srdci, místy dejte krátkými slůvky (vím, dobře, aha)
najevo, že vás zajímá, co právě
prožívá. Jednou můžete zkusit
situaci zlehčit, pokud však reakce dotyčného bude nepřiměřená,
raději se ztište, dále poslouchejte
a pokračujte v projevování zájmu
pomocí vašich myšlenek.
Vyjádřete podporu
Při ukončení hovoru nezapomeňte vyjádřit podporu dotekem
nebo slovy, například „to bude
dobré, zvládneš to, budu na tebe
myslet, kdybys něco potřebovala,
jsem tady...“ Tohle vzbudí podporu a oporu z vaší strany a také domněnku, že dotyčný na problém
není sám...

kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...

KARAMELOVÝ ŘEZ

z BeBe sušenek

Ingredience:
6 vajec
100 g mletého cukru
100 g hladké mouky
250 g tvarohu

250 g másla
marmeláda
100 g čokolády na vaření
1 karamelové salko
prášek do pečiva (dle potřeby)

Nejprve upečeme piškot, a to tak, že z šesti bílků ušleháme
sníh, přidáme mletý cukr, šest žloutků a nakonec pomalu
vmícháme hladkou mouku a dáme péct. Jakmile nám upečený
piškot vychladne, pomažeme marmeládou (vhodnější je
kyselejší - meruňka, rybíz), na to naskládáme BeBe sušenky
(můžete zkusit šachovnici světlé a tmavé). Dále si vytvoříme
lahodný krém: společně vyšleháme tvaroh, máslo (rozpustíme
nad párou) a karamelové salko a naneseme jako další vrstvu.
Nakonec polijeme čokoládou a dáme na pár hodin ztuhnout
do lednice. Pak můžeme krájet. Dobrou chuť!

Zpravodajství
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JEDNOSMĚRKA v Melantrichově ulici? Ledy se hnuly, CYKLOSTEZKA
Je to nesmysl, tvrdí dopravní odborníci
do Žešova začne první etapou
Prostějov/mik - Doprava v
Melantrichově ulici byla po
tolik žádané rekonstrukci
vozovky a parkovacích pásů
obnovena. Zároveň s tím se na
dopravní komisi města objevil
návrh úzkého okruhu podnikatelů z této lokality, aby radnice celou ulici zjednosměrnila! To ale zřejmě neprojde!
„Existenci tohoto návrhu
mohu potvrdit. Jednosměrku

požadují lékaři, kteří si brzy
mají otevřít ordinace v jednom
z rekonstruovaných domů v
Melantrichově ulici a ještě
několik zdejších živnostníků.
Chtějí, aby tak jejich klienti
či pacienti měli kde parkovat. Budeme o tom na komisi
samozřejmě jednat, už teď
ale vidím jen malou šanci na
schválení tohoto požadavku,“
sdělil Večerníku Zdeněk Pe-

ichl, radní a předseda dopravní
komise města.
Obdobného názoru je také vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. „Ten
požadavek nevychází z reality. Zjednosměrnění provozu
v Melantrichově ulici by tady
naprosto zkomplikovalo celou
dopravu. Například ze Starorežné vyjíždí denně desítky
nákladních vozidel a celkově

je v ulici provoz hodně hustý.
Tím pádem by musely stovky řidičů denně hledat jinou
cestu a zahltily by tak například Plumlovskou ulici,“ míní
Miroslav Nakládal. „Navíc je
podél nově zrekonstruované
vozovky vybudováno dostatek
mimoúrovňových parkovacích
míst, takže zmínění lékaři mohou být i tak spokojeni,“ dodal
šéf prostějovské „dopravky“.

Na jaře a nyní. Komunikace v Melantrichově ulici se po půlroční rekonstrukci změnila k nepoznání. Zbrusu novou vozovku chtějí někteří
zdejší obyvatelé zjednosměrnit, což odborníci považují za velmi nepravděpodobné.
2x foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik - Ještě to není
stoprocentní vítězství, zatím
jen třetinové. Ale po dlouhých
letech marných vyjednávání o
výkupech pozemků na žešovském kopci, nyní už konečně
radnice může přikročit k projektu první etapy výstavby
cyklostezky do Žešova!
„Předmětem projektu je realizace I. etapy cyklistické stezky do Žešova. Jedná se o úsek
vedoucí od městského hřbitova
po začátek zahrádkářské kolonie o délce zhruba 400 metrů.
Předpokládané celkové náklady
tohoto projektu jsou ve výši 1,3
milionu korun.
Město požádá o dotační příspěvek ze státního fondu dopravní
infrastruktury. Ten může být
poskytnut maximálně ve výši
pětašedesáti procent celkových
uznatelných nákladů stavební
části při výstavbě cyklistické
stezky,“ uvedl Miroslav Pišťák,
primátor Prostějova.

Tady končí. Už je to více než tři roky, co původně naplánovaná cyklostezka z Prostějova do Žešova musela být ukončena za městským
hřbitovem. Brzy se posune dál…
Foto: archiv Pv Večerníku
Podle prvního muže radnice by
stavba čtyřsetmetrové části od
hřbitova po rozcestí k zahrádkářské kolonii měla začít už na
jaře příštího roku. „Bohužel,
ještě doposud nejsou vyřešeny
všechny majetkoprávní záležitosti. Kdyby ano, postavila by

se cyklostezka celá. Projektová
studie je už připravena pro druhou i třetí etapu a já věřím, že i
na ně brzy dojde. Nerad bych
totiž, aby se v novinách objevovaly formulace, že stavíme
cyklostezky odnikud nikam,“
podotkl Miroslav Pišťák.

Obžalovaný dozorce vězeňské služby Petr Gottwald v exkluzivním rozhovoru pro Večerník říká:

„MÉ OBVINĚNÍ JE ZALOŽENO NA VÝPLODU PANA ŠVESTKY“

Prostějov - Známý fotbalový hráč i trenér
Petr Gottwald má velké problémy. Během
své profesionální kariéry patřil k oporám tehdy druholigového LeRKu Prostějov, oblékal dresy Jihlavy, Dolních Kounic i
pražských Bohemians. V dresu „Klokanů“ si také připsal svých sedm startů
v nejvyšší české soutěži. Tu si zahrál také v Jižní Koreji, kde v roce 1993 oslnil na Světové univerziádě a přispěl k triumfu České republiky. Ještě dodnes hraje nižší soutěž v Rakousku a je hráčem prostějovského futsalového
týmu F. C. Anděl. Současně už také poměrně úspěšně zahájil trenérskou
dráhu, když od starších dorostenců 1.SK Prostějov přešel před rokem k
mužům Kralic na Hané, s nimiž zdárně prodělává proces stabilizace. Mimo
trávník už mu však tak vesele není. Petra Gottwalda, jež je stále zaměstnán
jako dozorce v olomoucké vazební věznici, totiž obvinili z přijetí úplatku ve
výši 150 tisíc korun. Tři dny po odročení hlavního líčení (čtěte na straně
2) jsme jej požádali o exkluzivní interview a širší vyjádření k jeho případu.
Během telefonického rozhovoru odpovídal velmi ochotně. Působil přitom
výrazně sebevědoměji než u samotného soudu. To, že by od odsouzeného
Jaroslava Švestky vzal nějaký úplatek, nadále kategoricky popíral.

Není Vilém Novotný
jako Vilém Novotný

Vranovice-Kelčice/Prostějov/mls - Svět je malý a Vilémů Novotných v něm více,
než byste čekali.
V článku z minulého čísla jsme
psali o podvodníkovi Vilému
Novotném, který obral paní
Jaroslavu o půl milionu korun,
aniž by jí peníze vrátil. Následně se panu Vilému Novotnému
z Vranovic-Kelčic, který v
obci provozuje čerpací stanici
a mimo jiné v nedávných volbách kandidoval do krajského

zastupitelstva za ODS, ozvali
lidé s tím, že oním podvodníkem je právě on. Tak tomu
ovšem není. V tomto případě
se skutečně jedná o shodu
jmen. Obžalovaný Vilém Novotný, o kterém jsme psali v
článku, nemá trvalé bydliště ve
Vranovicích-Kelčicích, ale v
Opavě. Také rozhodně neprovozuje čerpací stanici, ale měl
by být zaměstnaný jako řidič.
Takže pozor - Není Vilém Novotný jako Vilém Novotný...

Objednávejte předplatné pro rok 2013

NADÁLE za zvýhodněnou cenu!
volejte 582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz

Martin Zaoral

Máte za sebou
první líčení u
soudu. Musím se tedy zeptat,
cítíte se vinen?
„Určitě ne, rozhodnutí soudu
ovšem nedokáži předem odhadnout. Bude záležet na tom, jaké
důkazy státní zástupce předloží. Já stále tvrdím, že je to celé
holý nesmysl a celá obžaloba je
založena na výplodu několikrát
trestaného Jaroslava Švestky...“
Tento muž vás
předtím, než
jste se dvakrát setkali, vůbec
neznal. Proč si myslíte, že by
měl potřebu si něco takového
vymýšlet?
„To si nedokážu vysvětlit. Mohla za tím stát osobní msta vůči
jeho bývalému obchodnímu
partnerovi panu Dostálovi, který

Foto: Jiří Možný
byl obžalovaný spolu se mnou.
Co ti dva spolu měli, do toho já
nevidím.“
Sám pan Švestka ovšem tvrdí,
že pan Dostál byl pouze prostředníkem a sto padesát tisíc
předal vám v motorestu u benzínky. Proč jste na takové místo s člověkem, který měl zanedlouho nastoupit do vězení,
sám vůbec chodil?
„Bral jsem ho jako kamaráda
Jardy Dostála, se kterým jsem

vat každý den. Vánoční punč
bude vždy jiný, s jiným ovocem i s jinou obsluhou,“ prozradil s úsměvem Ladislav
Burgr, sekretář Rotary klubu
Prostějov.
A proč by nás měl zahřát
hned dvakrát? První zahřátí
je jasné, punč určitě nebude
podáván studený. Podruhé
by mohl zahřát, protože vaše
peníze utržené za punč budou
použity na charitativní projekty. Rotariáni totiž všechny
suroviny na výrobu punče
platí ze své vlastní kapsy.
A komu peníze za punč pomohou? Prostějovští rotariáni se

Copak pan Švestka něco takového skutečně nevěděl?“
Jako další důkaz proti vám
slouží SMS, kterou vám na váš
mobil měla poslat přítelkyně
pana Švestky. V ní po vás chce
peníze zpět, protože jste nedodržel to, co jste mu měl slíbit...
„Nevzpomínám si, že bych takovou SMS někdy dostal. Vyloučit to ovšem nemohu. Pokud
mi přišla, tak předpokládám, že
to bylo z neznámého čísla. Zřejmě jsem její obsah nechápal a
prostě ji hned smazal.“
Na závěr bych
se rád zeptal,
jestli si berete z celé kauzy nějaké poučení?
„Ze všeho nejvíc mě mrzí, že
jsem se s nějakým panem Švestkou vůbec kdy setkal a doufám,
že už ho víckrát neuvidím!“

Chodník v Olomoucké se letos neopraví
Zeleň se ale vrátí, byť je prostor omezen
Maraton potřebných oprav v Olomoucké ulici položením
nového asfaltu neskončil, vzal si však zimní přestávku.
Chodník, který lemuje frekventovanou silnici po levé straně
ve směru od centra města, se tak sice tento rok oprav nedočká, ale podle všeho na něj dojde řada v příštím letopočtu.
Samotná rekonstrukce kanalizační sítě a následně i povrchu
vozovky si ovšem vybraly jednu daň, když musely být pokáceny všechny stromy a zmizel i celý travnatý pás....
Prostějov/mls, mik
Olomoucká ulice letos určitě prokoukla. Nejprve se na chodník po
pravé straně položila zbrusu nová
zámková dlažba. Následovalo
uzavření levého jízdního pruhu
a výměna starého vodovodního
potrubí. Na závěr přišlo frézování
vozovky a položení nového asfaltu. Jak už jsme ovšem několikrát
na stránkách Večerníku informo-

vali, stále zbývá opravit ještě třicet metrů silnice v obou směrech
od železničního přejezdu. To by
mělo být součástí rekonstrukce
celé křižovatky se Sladkovského
ulicí. Její zahájení se ovšem bohužel neustále oddaluje.
To ovšem není vše! „Kdy se začne s opravou chodníku na levé
straně Olomoucké ulice?“ to je
otázka, která zajímá nejednoho z
Prostějovanů. Většina z nich totiž

Na opravu si počká. Druhý chodník v Olomoucké
ulici se letos opravovat nebude. Foto: Martin Zaoral
předpokládala, že oprava chodníku, který není zrovna v nejlepším
stavu, plynule naváže na předchozí práce. Tak tomu ovšem
letos nebude. Možná na něj dojde
řada příští rok...
„Rada města Prostějova na opravu chodníků v příštím roce uvolnila sedm a půl milionu korun. Za
něj se opraví chodníky po celém
Prostějově. Není vyloučeno, že
mezi ně bude patřit i druhý chod-

BEZPEČNÝ VÁNOČNÍ PUNČ, který zahřeje hned dvakrát!
Prostějov/red - V pondělí 10.
prosince se na náměstí T. G.
Masaryka otevře ojedinělý
stánek s vánočním punčem.
Večerník pro vás zjistil, v
čem je tento stánek jiný než
ostatní a proč nás zahřeje
hned dvakrát...
Jedná se o stánek prostějovského ROTARY klubu, který se
již od roku 1995 v našem městě věnuje (nejen) charitativním
aktivitám. Členové klubu se
rozhodli, že budou každý den
připravovat a prodávat vánoční
punč. A v čem bude tento stánek výjimečný?
„Předně bude bezpečný, jelikož všechny alkoholické suroviny na přípravu punče nakupují rotariáni v prostějovské
likérce Garnette & Starorežná,
a tak si každý zákazník může u
stánku vyžádat potvrzení nebo
rodný list k alkoholu. Navíc
každý den připravuje punč jiný
náš člen. A jak je známo, když
dva dělají totéž, nikdy to není
stejné. Můžete proto ochutná-

pravidelně hrával futsal. Chtěl
jsem mu pouze pomoci. Na panu
Švestkovi totiž bylo vidět, že je
před nástupem do výkonu trestu
ve velkém stresu. Chtěl jsem ho
jenom uklidnit, to je vše.“
Ze zvukové nahrávky, kterou
si pan Švestka nahrál na svůj
mobilní telefon, však vyplývá
něco jiného...
„Tu nahrávku vnímám jako
zásah do svých osobních práv
a svobod. Nicméně její obsah
se dá vyložit různým způsobem, podle mě se na ní nic
zásadního neříká. Mně to přijde celé naprosto absurdní a
vykonstruované. Proč bych
panu Švestkovi sliboval něco,
co jsem mu z povahy své funkce ani nemohl splnit? Vždyť o
umístění do typu věznice nerozhoduje dozorce, ale soud.

Foto: Rotary klub Prostějov
rozhodli výtěžek z vánočního
punče rozdělit mezi Klub stomiků v Prostějově a domov
Na Zámku Nezamyslice. Klub
stomiků funguje v Prostějově
již více než dvacet let a jeho
náplní je setkávání lidí se stej-

nými zdravotními problémy,
odborné přednášky apod. Domov Na zámku v Nezamyslicích se stará o děti i dospělé s
mentálním postižením, kteří
potřebují určitou míru podpory, a snaží se jim zajistit životní

podmínky srovnatelné s běžným životem.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se již těší, že u rotariánů ochutná vánoční punč a
zároveň tak pomůže dobré
věci. Srdečně zveme i vás...

Hotovo. Stavbaři již provedli dlážděné příjezdové plochy k domům.
Foto: Michal Kadlec

ník v Olomoucké ulici,“ vyjádřil
se v této souvislosti náměstek
prostějovského primátora Jiří
Pospíšil.
A co se týká situace kolem zeleně? Na to Večerníku odpověděla
tisková mluvčí radnice. „Vzhledem k vedení množství inženýrských sítí, a tím i omezenému
prostoru pro výsadbu stromů,
budou použity dřeviny buď úzce
sloupovitého nebo kulovitého

tvaru. Z druhů přichází v úvahu
kultivary javoru babyky nebo
kmenné tvary keřových druhů.
Například může jít o ibišek nebo
šeřík, které poměrně nízko koření
a nedojde tak ke kolizi s inženýrskými sítěmi,“ sdělila Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu
města Prostějova. Jak dodala, konečný počet stromů a keřů bude
možné stanovit až po vytýčení sítí
v Olomoucké ulici.

STADION VE SPORTOVNÍ ULICI ...

(dokončení ze strany 3)
„To je v této chvíli pro město
neakceptovatelné. Ale jelikož
o stadion opravdu stojíme,
hledáme cesty, jak majiteli
vyjít vstříc a dohodnout se na
převodu celé nemovitosti. Jednou z možností je nabídnout
panu Pořízkovi náhradní pozemek v jiné městské lokalitě
či jiné nemovitosti v uvedené
hodnotě,“ nastínil plány města
Zdeněk Fišer. „Každopádně
bychom si přáli, aby stadion
ve Sportovní ulici byl v novém
územním plánu města, který
budeme schvalovat v únoru
příštího roku, zachován jako
místo pro sportovní aktivity.
Uděláme pro to maximum,“
dodal náměstek primátora, který je zodpovědný za stavební
investice.
Možné dohodě je nakloněn i
sám Marek Pořízka, kterého
Večerník oslovil ještě o víkendu. „V červnu roku 2011
jsem skutečně dával městu
nabídku k odprodeji pozemků ve Sportovní ulici, bylo

mi tehdy ale prostřednictvím
odboru správy majetku města
panem Štěpaníkem sděleno,
že nabídka je neakceptovatelná. Před měsícem jsem se ale
dohodl s náměstky primátora
Zdeňkem Fišerem a Alenou
Raškovou, že se pokusíme dohodnout na směně pozemků.
Pokud bude náhrada adekvátní, není důvod, proč bych na ni
nepřistoupil,“ nastínil své plány Marek Pořízka, současný
majitel chátrajícího stadionu
ve Sportovní ulici.
Pokud k dohodě dojde, svítá
fotbalistům i atletům naděje
na rekonstrukci stadionu a na
návrat zašlé slávy tohoto tradičního sportovního stánku.
„Pojďme ale krok po kroku.
Rekonstrukce stadionu je během na velmi dlouhou trať.
Nejdříve ho musíme získat a
pak přemýšlet, kde vzít dalších
padesát či šedesát milionů na
samotnou rekonstrukci. A to
bude hodně složité...,“ krotí
přehnaných náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Školství, zdraví a děti
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Veronika Hrubanová
26. 11. 2012 52 cm 3,70 kg
Krumsín

Kristýna Múdrá
24. 11. 2012 49 cm 3,40 kg
Určice

Adam Kolařík
24. 11. 2012 51 cm 3,40 kg
Prostějov

Viktorie Vítková
24. 11. 2012 51 cm 3,20 kg
Kostelec na Hané

Vojtíšek Zapletal
26. 11. 2012 50 cm 4,05 kg
Prostějov

Eliška Vondráková
24. 11. 2012 50 cm 3,55 kg
Vysočany - Molenburk

Jan Beran
27. 11. 2012 52 cm 3,65 kg
Lutín

Klára Mazalová
25. 11. 2012 49 cm 3,70 kg
Olšany u Prostějova

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 a
dárek přímo domů graficky
zpracovaný portrét
i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Z NEMOCNICE ...

SPOKOJENÍ PACIENTI! Prostějovská

nemocnice je čtvrtou nejlepší v republice

Pacienti Nemocnice Prostějov, která je členem
skupiny AGEL, jsou s poskytovanou péčí velmi
spokojeni. Vyplývá to z výsledků ankety Nejlepší
nemocnice České republiky 2012 organizace
HealthCare Institut, kde se prostějovská nemocnice umístila v rámci celkového celorepublikového
srovnání spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů na čtvrtém místě. Zároveň obsadila krásnou třetí příčku v kategorii „Nejusměvavější
nemocnice v ČR 2012“.
Hana Szotkowská,
mluvčí holdingu AGEL
„Umístit se ze stošedesáti hodnocených nemocnic v České
republice na čtvrtém místě - a
zejména pak v hodnocení spokojenosti pacientů - vnímáme
samozřejmě jako velmi příjemný a krásný výsledek. Jsme
rádi, že naši pacienti hodnotí
takto příznivě naši práci a s
ohledem na umístění prostějovské nemocnice v doprovodné kategorii ´usměvavá
nemocnice´, tentokrát dokonINZERCE

ce na třetím místě, se zdá, že i
celková atmosféra v nemocnici
je vnímána a hodnocena velmi
dobře,“ neskrýval spokojenost
nad výsledky celostátní ankety
ředitel Nemocnice Prostějov
Ing. Tomáš Uvízl. „Snažíme se
již několik let zdůrazňovat význam kulturní a vlídné komunikace i obecně humánní rozměr
poskytování zdravotní péče.
Výsledek celostátní ankety nasvědčuje, že tyto hodnoty naši
pacienti vnímají. Děkuji svým
kolegům v nemocnici a děkuji
také našim pacientům za takto

Poslali kladný vzkaz. Pacienti prostějovské nemonice se v anketě
vyslovili pro velkou spokojenost se službami místních lékařů.
Foto: archív Nemocnice Prostějov
vlídné hodnocení, které zároveň
přijímáme s velkou pokorou.
Každý den léčíme stovky pacientů a v každém jednotlivém
případě chceme nadále usilovat
o spokojenost každého z nich,“
zhodnotil dále Uvízl s tím, že
výsledky bere především jako
závazek do budoucna.
V rámci průzkumu bylo během
letošního roku osloveno více
než čtyřicet tisíc pacientů, kteří
odpovídali na otázky týkající se

kvality péči i chování zaměstnanců, a to například zda se jim
představila ošetřující sestra či lékař, jestli jim byl dobře vysvětlen zdravotní stav a kroky, které
zdravotníci plánují provést.
V celorepublikovém hodnocení se umístila výborně všechna zdravotnická zařízení skupiny AGEL, která dosáhla v
hodnocení vždy alespoň osmdesátiprocentní pacientské
spokojenosti.

Objednávejte předplatné pro rok 2013

NADÁLE za zvýhodněnou cenu!
nci
... ještě v prosi

od 690 korun

volejte 582 333 433,

608 960 042
pište: inzerce@
@vecernikpv.cz

Projektový den „Škola v Evropě, Evropa ve škole“ na Střední škole designu a módy v Prostějově

Prostějov/akr - V úterý 27.
listopadu procestovali prostějovští žáci základních a
studenti středních škol celou
Evropu. Střední škola designu a módy totiž uspořádala
projektový den s názvem
„Škola v Evropě, Evropa ve
škole“.
Návštěvníci tak prostřednictvím kulis, prezentací a výkladů mohli vycestovat až do
Ruska, Španělska, Švédska,
Francie, Holandska, Anglie a
Irska, Skandinávie, Německa,
Švýcarska, ale navštívili i naši
rodnou zemi. Dozvěděli se tak
známé i neznámé informace o
evropských zemích. Při svém
cestování studenti narazili třeba na španělské fotbalisty, Eiffelovu věž, kavárnu ve Francii
nebo tanečnice flamenga. Po

cestě ochutnávali dobroty,
které jsou typické pro jednotlivé země.
V Holandsku si tak pochutnali
na sýrech, v Itálii zase na bazalkovém pestu, ve Španělsku
na sangrii. Jelikož návštěvníci
byli nezletilí, tento typický
španělský nápoj byl samozřejmě bez alkoholu.
Akci připravili studenti Střední školy designu a módy v
Prostějově ve spolupráci
s Domem zahraničních služeb v Praze. Projektového dne
„Škola v Evropě, Evropa ve
Na cestách. Žáci základních a studenti středních škol v Prostějově v rámci projektu „Škola v Evropě,
škole“ se zúčastnilo 250 stuEvropa ve škole“ projezdili prostřednictvím kulis, prezentací, zajímavých výkladů a ochutnávek skoro
dentů a žáků prostějovských
celou Evropu. Nezapomněli ani na naši krásnou zemi.
Foto: archív SŠDAM Prostějov
škol. Pro pedagogy těchto
škol pak připravila agentura
NAEP přednášku o možnos- „Studenti se na tento projekt a Ing. Ivetou Praskačovou pečlivě se jim, myslím, povedlo,“ zhodnotech celoživotního vzdělávání připravovali téměř dva měsíce. pracovali na co nejdokonalejším tila pro Večerník výjezd ředitelka
v rámci evropských grantů.
Společně s Mgr. Alicí Švalbovou ztvárnění jednotlivých zemí, což SŠDAM PhDr. Ivana Vaňková.

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo
na tel. č. 588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních
pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky a
polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

SEMTAMNÍK
pondělí 3. prosince ve 14.00 povídání o účincích bylin na lidské
zdraví a nemoci a informace z
oboru naturopatie v klubovně
SONS. Přednáší paní Duplinská
s kolegyní.
středa 5. prosince ve14.00 prezence a výběr členských příspěvků
14.15 „Předvánočním posezením“ v sále restaurace U Tří bříz.
čtvrtek 6. prosince
Od 13.00 do 16.00 pletení z pedigu v klubovně SONS
Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s., místní organizace
v Prostějově, Kostelecká 17,
pořádá pro členy v úterý 13.
listopadu 2012 ve 14.00 hodin
členskou schůzi, která se koná
ve Společenském domě v Prostějově, Komenského 6. Bližší informace v kanceláři č.106
nebo na tel.č. 588 000 167,
724 706 773

12. ročník Mikulášského přespolního běhu se koná v sobotu 8.
prosince v Otaslavicích. Prezentace
začne od 13.30 hodin u sokolovny a
start proběhne ve 14.00 hodin. Poběží se 4 km polní a lesní cesty. Další
informace na tel.: 739 423 853
V sobotu 8. prosince od 17.00
hodin proběhne v kulturním
domě v Kralicích na Hané Adventní posezení. Vystoupí soubory Klas, Klásek a Kláseček.

TIP Večerníku
HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK
KDE: Společenský dům Prostějov, Komenského 6
KDY: úterý 4. prosince v 19.00 hodin

JK ARKA Lhota u Konice pořádá Mikulášské ježdění na koních v sobotu 8. prosince od 11.00
hodin. Připraveny jsou různé soutěže pro děti.
V sobotu 8. prosince v 17.00 hodin proběhne slavností rozsvícení
vánočního stromu před kostelem
v Jednově.
Muzeum kočárů v Čechách pod
Kosířem zve na Adventní večery,
které proběhnou v sobotu 8., 15.
a 22. prosince od 17.00 hodin.
Rezervace na tel.: 608 610 324 a
608 421 853

Po dlouhých letech míří do
Prostějova několikanásobná
zlatá slavice HANA ZAGOROVÁ se speciálním hostem
Petrem Rezkem a skupinou
Jiřího Dvořáka. Exkluzivní
galavečer se uskuteční JIŽ
zítra, tj. V ÚTERÝ 4. PROSINCE 2012 od 19:00 hodin
v Prostějově ve Společenském
domě (KaS Centrum)!
Jedna z největších hvězd české scény populární hudby,
zpěvačka, textařka, herečka a
moderátorka Hana Zagorová,
přijede do Prostějova na svůj
předvánoční koncert ve Společenském domě. Na koncertě s ní
vystoupí tradiční speciální host

ENTENTÝKY Z KERAMIKY je název Výstavy keramických výrobků dětí Speciální
školy při SŠ, ZŠ a DD Prostějov.
Výstava trvá do 14. prosince
v Galerii umění Prostějov.
Hanácká výstava holubů a holubů rysů se uskuteční v sobotu
Valná hromada Honebního 8. prosince od 10.00 do 18.00 a
společenstva Kostelec na Hané v neděli 9. prosince od 8.00 do
se bude konat v pátek 7. prosin- 13.00 ve výstavním areálu Plumce 2012 od 16.00 hodin v jídel- lovská 50, Prostějov.
ně mateřské školy Kostelec na
Hané, Sportovní ulice.
V sobotu 8. prosince od 10.00 do
Ekocentrum IRIS,
15.00 hodin ve výstavním areálu
Tvořivý čtvrtek proběhne 6. na Plumlovské 50, proběhne výHusovo nám. 67, Prostějov.
12. 2012 od 16:00. Můžete si stava králíků Moravských bílých
tvořivá dílna
přijít vyrobit vánoční dárky – hnědookých.
pondělí 3. prosince Keramika
od 16.00 do 18.00 na Kovárně bižuterie ze skleněných korálků,
Ekocentra Iris. Pracovní oblečení Atelier Olomoucká 25.
s sebou.
Sportcentrum-DDM zve na Krajský úřad Olomouckého kraje oznamuje PŘEVZETÍ
akce na pomoc zvířatům
pátek 7. prosince Dobrou noc Valašský jarmark do Rožnova ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE Z DŮVODU ZÁNIježku od 15.30 do 17.00 na Ko- dne 15.12.2012. Cena 300 Kč/ KU OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH
osoba. Cena zahrnuje dopravu SLUŽEB PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDr. MILANA
várně Ekocentra Iris.
Benefiční akce – beseda o jež- autobusem a vstup do Dřevě- HANÁKA s místem ordinace ve Svatoplukově ulici.
cích, jejich životě a zimním ného městečka. Informace: Krajský úřad upozorňuje, že zdravotnickou dokumentaci předá
spánku. Povídání bude doplněno Mrg. T. Zajíčková, 582 332 297, odbor zdravotnictví na základě oznámení pacienta, o němž je
tato zdravotnická dokumentace vedena, nebo na základě vyžáukázkou živých ježků Pokud se 737 069 621,
dání nově zvoleného poskytovatele zdravotních služeb, tomuto
nemůžete akce zúčastnit, ale rádi tzajickova@sportcentrumddm.cz
byste na ježky přispěli, můžete
zařízení. Proto je nutné nejprve se zaregistrovat u nového lékaře
nadílku donést do Ekocentra V neděli 9. prosince proběhne a potom se obrátit ve věci zdravotnické dokumentace na Krajský
Iris, a to každé úterý a čtvrtek na zámku v Plumlově Vánoč- úřad Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví.
8-11 a 13-16 hod. O předání do ní koncert Zdislavy Krausové Písemné žádosti zasílejte na adresu: Krajský úřad Olomoucké
Stanice se postaráme.
- Otrubové.
kraje, Odbor zdravotnictví,Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc.

MC Cipísek,
Sídliště svobody 6, Prostějov
Pravidelné individuální psychologické poradenství s olomouckou
klinickou psycholožkou dle objednání.
Odpolední herny pro rodiče
s dětmi – Vždy v pondělí a středu
15.00 – 17.00.
úterý 4. 12-Mikulášská nadílka
dopoledne v přednáškovém sále
Národního domu pro nahlášené.
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OZNÁMENÍ krajského úřadu

český zpěvák, kytarista, hudební
skladatel, textař a moderátor Petr
Rezek, její dlouholetý kolega.
Doprovázet je bude skupina Jiřího Dvořáka Boom!Band. Ta
se hned od začátku své existence
začala úspěšně prosazovat jako
špičková doprovodná skupina
největších pěveckých hvězd.
Zpěvačka Hana Zagorová vlastní po Lucii Bílé nejvíce ocenění
Zlatý slavík v kategorii zpěvaček
a stala se držitelkou devíti Zlatých slavíků nepřetržitě od roku
1977 až do roku 1985.
Během vánočního koncertu
zazní, nejen nové písně z repertoáru Hany Zagorové, ale také
divácky velice oblíbené neznámější hity obou interpretů, jako
například Duhová víla, Jinak to
nejde nebo Studánko stříbrná.
Vstupenky jsou stále v předprodeji na těchto místech:
* hudební nástroje, Kramářská
1, tel.: 582 346 869
* Společenský dům Prostějov
(KaS Centrum), tel.: 582 333 003
* v síti TICKETSTREAM.cz
Zakoupit si jej příznivci budou
moci také přímo na místě!
Nebo je pět z vás může vyhrát
v soutěžit s Večerníkem, kterou najdete na straně 23!
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 4. 12.
9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 8. 12.
13.30 - 14.30 hodin

neděle 9. 12.
09.30 - 11.30 hodin

Kino Metro 70
pondělí 3. prosince
14.00 Na půdě aneb Kdopak
má dnes narozeniny?
animovaná pohádka
17.30 Twillight Sága:
Rozbřesk 2
20.00 Twillight Sága:
Rozbřesk 2
úterý 4. prosince
14.00 Na půdě aneb Kdopak
má dnes narozeniny?
17.30 Co kdybychom
žili společně?
tragikomedie
20.00 Twillight Sága:
Rozbřesk 2
středa 5. prosince
17.30 Twillight Sága:
Rozbřesk 2
20.00 Co kdybychom
žili společně?
čtvrtek 6. prosince
17.30 Sedm psychopatů
americká krimikomedie
20.00 Sedm psychopatů
pátek 7. prosince
15.30 Legendární parta 3D
americký animovaný film
17.30 Sedm psychopatů
20.00 Sedm psychopatů
22.15 Návrat do Silent Hill
3D americký horor
sobota 8. prosince
15.30 Legendární parta 3D
17.30 Legendární parta 3D
20.00 Sedm psychopatů
22.15 Návrat do Silent Hill
neděle 9. prosince
10.00 Adventní filmové dívánky – Pohádky pod sněhem
15.30 Legendární parta 3D
17.30 Legendární parta 3D
20.00 Sedm psychopatů

Kulturní klub DUHA
čtvrtek 6. prosince
19.00 Divadelní kavárna
ZMÝLENÁ PLATÍ
pátek 7. prosince
Od 18.00 do 22.00 Taneční večer nejen pro seniory
neděle 9. prosince
15.00 Vánoční koncert
Husův sbor CČSH, Demlova 1

Objednávejte předplatné pro rok 2013
NADÁLE za zvýhodněnou cenu!

volejte 582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel. 582 332 100.
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Nejsou již mezi námi...
Ludmila Sekorová 1929
Miroslav Procházka 1950
Prostějov
Dobrochov
Filip Horák 1992 Prostějov
Eva Zemanová 1936
Prostějov Františka Urbánková 1922
Želeč
Františka Rastrová 1929
Přemyslovice Bohuslav Klváček 1930
Vysočany - Molenburk
Pavla Pírková 1926 Krumsín
Milan Ruský 1926 Držovice
Anna Koryntová 1939
Prostějov Helena Pavlovičová 1955
Prostějov
Jana Nezhybová 1942
Prostějov Věra Hálová 1927
Otaslavice
Miroslav Vidmuch 1940
Mostkovice Božena Slepánková 1925
Buková
Margita Vančurová 1930
Prostějov Radoslav Tvrdý 1937 Lešany
Bernard Ďurják 1928 Plzeň Jaroslava Zacpalová 1931
Klenovice na Hané
Roman Procházka 1961
Prostějov
Rozloučíme se...
Pátek 7. prosince 2012
Šárka Menšíková 1975 Smržice
11.00 Obřadní síň Prostějov
Věra Šindelářová 1925 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Růžena Kolaříková 1929 Otaslavice
13.00 kostel Otaslavice + hrob

Soudní dražba
movitých věcí
Okresní soud v Prostějově
nařídil dražbu movitých
věcí, která se koná v pátek
7. prosince 2012 v 9.00 hodin na exekučním oddělení
na Sídlišti svobody naproti
sběrnému dvoru.
Dražba je nařízena proti povinným Denise Tesařové z Prostějova a Petr Večerkovi z Prostějova. Dražit se bude barevný
televizor Mascom (úhlopříčka
32 cm) s dálkovým ovládáním
s vyvolávací cenou 10 korun,
DVD OK Line s dálkovým
inzerce

Městské divadlo
v Prostějově
pátek 7. prosince
19.00 SPIRITUÁL KVINTET - koncert
neděle 9. prosince
15.30 a 17.30 ADVENTNÍ KONCERT RG A ZŠ
MĚSTA PROSTĚJOVA
- koncert se koná k 20. výročí založení školy

Kinoklub DUHA
středa 5. prosince
15.00 Kluk na kole
sobota 8. prosince
9.00 Vánoční pásmo IV.
pásmo pohádek
20.00 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka
Hnátka, česká komedie

Apollo 13
pátek 7. prosince
20.00 KLEMENTOVA
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Originální, pravá a tradiční
Mikulášská nadílka od Klementova Lazaretu pro děti
všeho věku. Čeká Vás pořádná výslužka rockové muziky,
nových písní a sehraných
tanečních kreací… SHOW
MUST GO ON!!! POZOR na
NAPODOBENINY, o které
se někteří snaží, pravá nadílka
je od nás u nás a pro vás!
sobota 8. prosince
20.00 REVOLTA
& Fudja & Malda

SVÉ TIPY
na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail: vecernik@pv.cz

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ JE TADY! od 690 korun
NALISTUJTE STRANU 21
Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.
Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883

Simetrix
pátek 7. prosince
21.00 DJ Martty
(Martin Čapka)
sobota 8. prosince
21.00 DJ Doktor

ovládáním s vyvol. cenou 50
korun, barevný televizor neznačkový s vyvol. cenou 10
korun a kombinovaná lednice
s vyvol. cenou 50 korun.
Prohlídka dražených věcí je
možná pouze v den dražby
při registrací dražitelů od
8.30 do 9.00 hodin.

Letošní
Vánoce
prožijte s
www.vecernikpv.cz

Denně
aktualizované
stránky!
inzerce

OD 3. 12. 2012 DO 9. 12. 2012

TELEFON 582 344 130

Ve čtvrtek v 18.00 hodin přednáška SLUNCE A POČASÍ.
Jak souvisí počasí na Slunci s počasím na Zemi? Přednáší
Prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc., PřF MU Brno.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy každý večer v 18.30 hodin. Neplatí ve čtvrtek. Také ve středu
v 17.30 hodin.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná každé
odpoledne ve 14.00 hodin.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK má schůzku ve středu v 16.30 hodin.
Ve středu v 15.30 hodin pohádka pro děti JAK VOJENSKÝ
BUBENÍČEK ZACHRÁNIL SVĚT.
V neděli v 15.00 hodin SOUTĚŽ pro děti do 10 let, SLUNEČNÍ
SOUSTAVA - SOUSEDÉ ZEMĚ.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV a expozici OPTIKA spatříte
na začátku výše uvedených pozorování.
inzerce

Rozhovor Večerníku
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 3. prosince 2012

Exkluzivní interview s Jiřím Hubeným, jehož škola před Vánoci oslaví dvacet let existence

„POTVRZOVAT NAŠE ÚSPĚCHY JE STÁLE TĚŽŠÍ!“
Prezidenta českých tanečníků mrzí, že rodiče musí šetřit na volném čase svých dětí...

Prostějov - Taneční škola Jiřího Hubeného vznikla už
v roce 1992 a její vstup mezi taneční elitu byl rychlý. Již
v červnu 1996 získala tituly mistrů České republiky a první
titul mistra Evropy. Zkušenosti a odbornost lektorů, píle
i cílevědomost tanečníků plus velký zájem rodičů - to vše
přispělo k tomu, že škola záhy získala i tituly mistrů světa.
Za dvacet let své existence osudově zasáhla do životů
více jak dvou tisíců dětí, které překonaly sebe samé a po
zásluze pak prožily pocity euforie, na které nikdy nezapomenou. Zároveň v mnoha koutech republiky i světa
zviditelnila Prostějov. „Tanci jsme s dcerou Kateřinou
obětovali večery i víkendy. Když se ostatní bavili, my jsme
pracovali. Nikdy bych však neměnil,“ ohlíží se za dekádou
dvou desítek let existence své školy prezident České taneční organizace Jiří Hubený.
Martin Zaoral
Během dvou dekád jste
dosáhli neuvěřitelné řady
úspěchů. Jaké jsou ty poslední?
„Koncem září jsme se vrátili z
maďarského Pésce, kde se konalo mistrovství světa v tanečních
kategoriích Street dance show,
Show dance a Světový pohár v
Disco dance. Jeli jsme tam tentokrát v menším obsazení než
obvykle, přesto se našim tanečníkům podařilo opět uspět. Ve
Street dance show juniorů se Valentýna Stejskalová stala mistryní
světa! Alice Flajsarová ve finále
skončila na šestém místě. Její
bratr Radek Flajsar pak ve Světovém poháru v Disco dance zvítězil, Kateřina Rozkošová v téže
kategorii skončila druhá. Sourozenci Flajsarovi pak ve dvojicích
neměli konkurenci.“
Jak často a kam na podobné soutěže vyjíždíte?
„Absolvujeme minimálně osm
zahraničních soutěží v roce. A to
jak mistrovství Evropy, tak mistrovství světa. Ve třech věkových
kategoriích tančíme hip-hop,
disco dance a street dance show.
Vyjíždíme podle toho, jak se nám
zadaří na domácím šampionátu.
INZERCE

Jezdíme hodně do Německa, ale
také do Dánska, Švédska, Slovinska a řady dalších zemí. Peníze se
však shánějí komplikovaně a čím
dál hůře. Naštěstí nás podporuje
prostějovská radnice a hlavně
rodiče, kteří nám vycházejí maximálně vstříc.“
Čemu své úspěchy přisuzujete?
„Rozhodně to není zadarmo.
Vyplývá to z nadšení, s jakým
do toho jdou děti i trenéři. Navíc
brzy po založení se nám podařilo
najít i zajímavý směr v tancování. Češi na nějakou dobu zcela
ovládli všechny světové soutěže.
Do tance jsme přinesli větší rytmizaci, práci těla, rukou, tancovali jsme přesně do hudby a dělali
u toho větší show než tanečníci z
jiných zemí.“
Od diskotékových tanců, v nichž jste vždy vynikali, se pozornost v posledních letech přesouvá hlavně k
hip hopu. Jak to zvládáte?
„Pravdou je, že disco se v tuto
chvíli příliš nerozvíjí, nahoru jde
jednoznačně právě hip hop a jiné
takzvané pouliční tance. Je to fenomén dnešní doby, který hýbe
současnou hudbou. Česká taneční organizace má asi třináct tisíc

členů, z toho víc jak polovina tančí právě hip hop. To je obrovská
síla! Není to jen o tanci, je to celá
svébytná kultura. Lidi mají své
názory, své oblékání, svůj způsob
vyjadřování. Ovšem kdo tancoval disco, ten se s hip hopem bez
problémů vyrovná.“
Kdy to pro vás bylo za
těch dvacet let nejtěžší?
„Asi nyní. Byly doby, kdy jsme
ročně měli dvě stě žáků, nyní jich
máme kolem sedmdesáti. Důvodem jsou finance, doba nám nepřeje. Nemůžeme donekonečna
zvyšovat školné, přitom náklady
stále stoupají. Navíc když lidi
nemají peníze, tak první oříznou
právě zájmy děti. Co jiného?
Třeba jídlo a oblečení prostě mít
musí. Navíc v Prostějově vyrostly další dva úspěšné taneční
kluby. Každý sice děláme něco
jiného, nicméně zájem dětí, které
by chtěly tančit, se tím tříští. Obhajovat v takové situaci naše vybojované pozice je čím dál těžší.

Je téměř neuvěřitelné, že se nám
to stále daří. Mám z toho obrovskou radost.“
Co tanec dětem přináší?
„Naučí se ovládat své tělo
způsobem, který se jim může
hodit i jinde než při tancování a
navíc si zlepší fyzičku. Není vůbec jednoduché minutu makat
úplně naplno a ještě se u toho
tvářit vesele. Například Radek
Flajsar, který měl teď úspěchy
v Maďarsku, je házenkář a tanec mu velice pomáhá i v tomto
sportu, kde jde hodně nahoru.
Podstatné však je, že děti mají
co dělat a mají nějaký cíl. Ví, že
na tréninku na ně například čeká
devatenáct lidí a že pokud nedorazí, nepůjde formaci nacvičit.
Učí je to soudržnosti i odpovědnosti vůči ostatním místo toho,
aby vysedávaly u počítače nebo
někde dělaly nepořádek. Navíc
když uspějí třeba na mistrovství
Evropy a hraje se česká hymna,
tak si možná poprvé v živo-

tě naplno uvědomí, kam patří
a začnou být pyšní na to, že jsou
Češi.“
Vaší školou prošlo přes
dva tisíce dětí. Jste s nimi
stále v kontaktu?
„Každý rok těsně před Vánoci děláme taneční show, kde se
sejdeme s lidmi, kteří od nás
vyšli třeba před pěti lety. Tanečníci jednotlivých generací mohou
vzájemně srovnat své schopnosti.
Většinou říkají, že vše jde neustále dopředu, údajně oni sami by
něco takového nezvládli...“
Letos se tímto způsobem
v divadle sejdete už podvacáté. Co chystáte?
„Bude toho hodně. Pozveme
řadu lidi, kteří tancovali třeba už
pod závodním klubem OP Prostějov. Rádi bychom, pokud by
dorazili přátelé z jiných tanečních škol. Z našich někdejších
žáků by měl přijet například
Martin Pešek, který svého času
tancoval s Jiřím Kornem, poz-

První velký triumf. Jiří Hubený před fotografií nadšených vicemistrů světa ze slovinské Portoroži v roce
1999. Ondřej Berky, který tehdy tancoval, nyní ve škole
funguje jako lektor.
Foto: Martin Zaoral

kdo je
jiří hubený

Narodil se 227.
7 května 1949 v L
Loučicích
ou
u
Chlumce nad Cidlinou. Jeho tatínek byl chemickým
ý inženýrem
ý
a ppracoval v cukrovarech v
různých částech tehdejšího Československa. Začátkem šedesátých let i s celou rodinou přesídlil
do Bedihoště, kde byl zaměstnán v cukrovaru. Jiří Hubený se vyučil na
chemickém učilišti, v roce 1978 si dálkově dodělal maturitu na prostějovské obchodní akademii. V té době se už začal věnovat výuce společenského tance, ve kterém s manželkou Danou sklízeli úspěchy. Mimo
jiné se jim podařilo získat titul mistrů Moravy. Taneční školu, fungující v
pprostorách prostějovského
p
j
Autoklubu v Bulharské ulici, Jiří Hubenýý založil po rozvodu v roce 1992. Je prezidentem České taneční organizace,
držitelem mezinárodní licence a porotcem Světové taneční organizace.
S manželkou Danou má dvě děti. Jak dcera Kateřina (36), tak syn Jiří
(39) se tanci věnují. Stejně je tomu u jeho zatím jediné vnučky Anissy
(4), která je do jeho taneční školy zapsána už od tří let. Mezi jeho záliby
kromě tance patří hudba všech žánrů a jízda na kole.

ději se prosadil jako choreograf
a nedávno mi říkal, že dokonce
i zpívá. Dorazí snad i Tomáš
Smyčka, který tancuje v souboru
Dance2 XS, což je profesionální
mezinárodní taneční skupina.
Těch lidí je hodně. Vystoupit by
měli zpěváci, s nimiž jsme spolupracovali. Chceme promítnout
stará videa a vytáhnout i archivní
fotografie. Akce se bude konat
dva dny, ve čtvrtek dvacátého a
v pátek jednadvacátého prosince. Když to tak říkám, možná
jsme s přípravami měli začít už
před rokem...“
Tanci jste zasvětil život.
Díky němu jste se seznámil i se svojí ženou...
„Tancovali jsme spolu společenské tance, stali jsme se i mistry
Moravy. Když jsme se rozvedli,
šli jsme každý svojí cestou. Ona
zůstala u společenských tanců,
zatímco já založil tuhle školu, kde
jsme se zaměřili na moderní způsob tance. Oproti společenským
tancům, které jsou hodně svázané, jsem v nich cítil podstatně
větší svobodu...“

Pro rozvoj školy byla klíčová i vaše dcera Kateřina...
„Vystudovala trenérství tance na
Karlově univerzitě v Praze i univerzitě v Olomouci. Trénovat u
nás začala rok po založení školy.
Trávila tu nejvíce času ze všech,
většinou osm hodin denně. K
dětem měla logicky nejblíž. Teď
už tomu tak úplně není, má rodinu a naplno se věnuje povolání,
kterým je schopná se na rozdíl
od tance uživit. Stále sem však
dochází a její slovo a nápady od
ní lidé tady berou.”
Co byste si přál do budoucna?
„Tancovat, tancovat, tancovat...
Jedeme dál od soutěže k soutěži,
od ročníku k ročníku. Na soutěže
rádi jezdíme nejen proto, že tam
můžeme předvést výsledky naší
tvrdé práce. Stejně podstatné je
i to, že tam potkáme své konkurenty, kteří se často stali našimi
přáteli. Jsme zvědaví a těšíme se
na to, kdo s čím přijde. Vzájemně
se tak srovnáváme i obohacujeme. A to je právě ta věc, co nás
žene stále dál.“

sportovní menu
www.tkplus.cz
lední hokej
KORHOŇ ODCHÁZÍ

TRHÁK TÝDNE

Zvučná výpomoc
Jestřábů získala
angažmá v Anglii
čtěte
na straně

PĚTICE BOXERŮ DTJ PROSTĚJOV JEDE NA REPUBLIKU!
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Prostějov/son

VOLEJBAL
POSLEDNÍ ŠANCE!

Prostějovské "Agelky"
jdou v Lize mistryň
na polské Sopoty...
čtěte
na straně

30

lední hokej

STŘEDA 5. 12.

7:00

partneři BC DTJ Prostějov

MEZINÁRODNÍ PŘEDVÁNOČNÍ
TURNAJ 2. TŘÍD

...ještě

Víceúčelová hala-ZS v Prostějově

volejbal

JIŽ TRADIČNÍ TERMÍN V PRVNÍ POLOVINĚ PROSINCE PŘINÁŠÍ
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ V BOXU MUŽSKÉ KATEGORIE. LETOS SE NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT KONÁ OD 6.
DO 8. 12. V RAKOVNÍKU A ODDÍL BC DTJ PROSTĚJOV TAM BUDE ZASTUPOVAT PĚT BORCŮ.
ZÚČASTNÍ SE JAKUB VÁVRA VE VÁZE DO 56 KILOGRAMŮ, HAMO
APERJAN DO 60 KG, MIROSLAV ŠERBAN DO 64 KILO, MARTIN
ČÍŽEK DO 81 KILOGRAMŮ A PETR NOVOTNÝ (NA SNÍMKU) DO
91 KG. MINIMÁLNĚ TŘI Z TOHOTO KVINTETA PŘITOM MAJÍ MEDAILOVÉ AMBICE A VYLOUČEN NENÍ ANI ÚTOK NA TITULY.
„PRO NÁS MORAVÁKY TO VŠAK BUDE O TO TĚŽŠÍ, ŽE MISTROVSTVÍ PROBĚHNE V ČECHÁCH A MUSÍME POČÍTAT S URČITÝM
Foto: archív Večerníku
ROZHODOVÁNÍM SUDÍCH. PŘESTO CHCEME PŘIVÉZT DOMŮ
NĚJAKÉ PLACKY A JÁ VĚŘÍM, ŽE NA NĚ DOSÁHNEME. BYŤ PŘÍPRAVA TŘEBA V MÉM PŘÍPADĚ NEBYLA ZDALEKA
IDEÁLNÍ. PROČ? TO ZATÍM NECHCI ROZEBÍRAT. TEĎ JE DŮLEŽITÉ UDĚLAT NĚJAKÝ ÚSPĚCH NA REPUBLIKOVÉM
PŘEBORU,“ ŘEKL KAPITÁN A SOUČASNĚ DRUHÝ TRENÉR EXTRALIGOVÉHO MUŽSTVA BC DTJ PETR NOVOTNÝ.

město
Prostějov

+

liga mistryň
Akce pro fandy prostějovského hokeje:

ZÁKLADNÍ SKUPINA „B“ - 5. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV

vs.

TREFL SOPOTY (Polsko)
STŘEDA 5. 12. 2012 18:00 hodin
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

SOBOTA 8. 12.

17:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD – 23. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC SLEZAN OPAVA
Víceúčelová hala-ZS v Prostějově

volejbal

SOBOTA 8. 12.

17:00

EXTRALIGA ŽEN – 13. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
PVK PŘEROV
10:00

EXTRALIGA KADETŮ – 12. KOLO

BK BCM PROSTĚJOV
BC NOVÝ JIČÍN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

NEDĚLE 9. 12.

u vánočního stromu!

Prostějov/son - Kdo je příznivcem hokejistů LHK Prostějov a chce si užít předsváteční pohodu společně s hráči A-mužstva tohoto klubu, má ideální příležitost. Oddílové vedení totiž pro fanoušky připravilo akci pod názvem Setkání
s Jestřáby u vánočního stromu, která proběhne v neděli 9.
prosince od 15.00 do 17.00 hodin na Masarykově náměstí.
„U stánku s prostějovskými klobásami bude většina členů
mužského áčka. Kluci rozdají podpisy v rámci autogramiády, zájemci se s nimi mohou vyfotit nebo si popovídat a
dokonce hráči budou rozlévat svařené víno či grog. Prostě
půjde o takové přátelské setkání v rámci předvánočních
trhů,“ sdělil předseda LHK Michal Tomiga.
Takže pokud chcete autogramy, společné snímky, pochválit
Jestřáby za skvělé výkony v letošní sezoně, vyzvědět zajímavé informace přímo od zdroje a přitom všem se dobře
najíst i napít, neváhejte. Cesta za současnými hvězdami
prostějovského hokeje je otevřená!

Curych (Švýcarsko)/oš, pk
- Páté místo vybojovala
dvojice cyklistů SKC Prostějov Jakub Filip a Ondřej
Ponikelský na šestidenních
v Curychu, které se konaly
od 28. listopadu do 1. prosince. Prostějovská dvojice se
na pátém místě průběžného
pořadí umístila již po první
noci a stejná příčka jim také
zůstala v celkovém pořadí po
sobotní závěrečné noci. Třetímu zástupci SKC Prostějov
se dařilo méně, Michal Mráček ml. ve dvojici s rakouským reprezentantem Christopherem Imrekem obsadil
jedenácté místo v celkovém
pořadí.

Pro vítězství si poměrně suverénním způsobem přijela
domácí dvojice Stefan Küng a
Théry Schir, na místě druhém
se umístila nizozemská dvojice
Didier Caspers a Melvin van
Zijl, třetí místo patřilo smíšené švýcarsko-belgické dvojici
Gaël Suter a Gert-Jan van Immerseel. Trenér Michal Mráček starší byl s výkonem svých
svěřenců spíše spokojený.
„Jakub s Ondrou podali velice
slušný výkon, a to i po taktické
stránce. V některých momentech měli i trochu smůly, a to
když už v první etapě měli oba
pád. Nejprve Jakubovi některý
se závodníků najel na zadní
kolo a ke konci etapy, když se

Ondra nevyhnul padajícímu
závodníkovi před sebou. Konec etapy musel dojíždět Jakub
sám, bez střídání. Kluci to ale
zvládli a především Ondra mě
svým výkonem určitě potěšil.
Ukazuje se, že bude pro tým
přínosem a kvalitu bude mít i
na dráze, což je pro SKC velmi
důležité,“ uvedl po včerejším
návratu do Prostějova kouč
cyklistů Michal Mráček starší.
„Od Michala jsem toho tolik
neočekával, přece jen se vrací
po určité pauze a bylo to vidět. Závodit však nezapomněl
a bylo vidět, že se lepší etapu
od etapy,“ dodal ještě k výkonu svého syna a druhého člena
úspěšného páru.

NOVÁ TENISOVÁ HALA nabídne dokonalé podmínky

Hala Sportcentra DDM Prostějov

NEDĚLE 9. 12.

Setkání s Jestřáby

ÚSPĚCH CYKLISTŮ: Filip
s Ponikelským v Curychu pátí

17:00

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ – 13. KOLO

HC GREWIS PLUMLOV
HC UHERSKÝ BROD
Víceúčelová hala-ZS v Prostějově

aktuality ze sportu hledejte na

www. vecernikpv.cz

Prostějov/pk - Český tenis zažívá nejslavnější období ve své
historii - muži po dvaatřiceti
letech vyhráli Davis Cup, ženy
obhájily Fed Cup, TK Agrofert měl zastoupení v Turnajích mistrů ve dvouhrách i
čtyřhře, Berdych s Kvitovou
na začátku roku vyhráli Hopman Cup.
Samotný „Berďa“ má za sebou
nejlepší sezonu ve své kariéře,
je šestý na světě, byl velkou
osobností celého Davisova poháru, poprvé také získal v jedné
sezoně dva turnajové tituly - v
Montpellier a ve Stockholmu,
a dostal se do semifinále US
Open, potřetí v řadě se pak
představil na Turnaji mistrů v
Londýně. Třebaže měla letos
Petra Kvitová zdravotní problémy, byla v Melbourne a v Paříži
na Grand Slamech v semifinále, vyhrála turnaje v Montrealu
a New Haven. Velkých úspěchů
dosáhl ve čtyřhře Radek Štěpánek. A Lucie Šafářová životním
výkonem nejen dotáhla český

A staví se, staví. Areál "starých" tenisových kurtů ve Sportovní ulici bude zase o něco modernější.
Společnost TK PLUS totiž připravuje další dárek mladým nadějím, z nichž by měli vyrůst nový Berdych
či Kvitová....
Foto: TK PLUS
tým k obhajobě Fed Cupu, ale
dostala se i na své životní žebříčkové maximum – je sedmnáctá na světě!
A česká domácí scéna? Blíží se extraliga, ve které chce
prostějovský TK AGROFERT
získat už jedenáctý mistrovský
týmový titul. V mládežnických
kategoriích z pěti mistrovských
titulů získal Prostějov čtyři, jen
jednou odešel poražen ve finále

šampionátu mladšího žactva,
kdy nestačil na pražskou Spartu. „Loni jsme říkali, že se dá
jen těžko obhájit pět mládežnických titulů, nakonec jsme
letos získali čtyři zlata a jedno
stříbro,“ říkala ředitelka tenisových projektů TK PLUS Petra Langrová. „Co je však pro
nás zavazující? Jako nejlepší
klub v České republice musíme nejen získávat mistrovské

tituly, ale hlavně je obhajovat.
A k tomu potřebujeme co nejlepší podmínky,“ dodává Petra
Langrová.
Když nedávno po zisku Davis
Cupu hodnotil nehrající kapitán
českého týmu Jaroslav Navrátil
podmínky pro výchovu talentované mládeže v Národním
tenisovém centru Morava, řekl,
že prostějovský areál patří mezi
nejlepší v Evropě. Dvacet ven-

kovních a tři halové tenisové
kurty, samozřejmě s dokonalým rehabilitačním zázemím,
to všechno nabízí ideální podmínky k tréninku. V blízké
době bude prostějovskému
tenisovému klubu sloužit nová
hala s jedním tenisovým dvorcem a zázemím pro trenéry. Na
výstavbě se velkou měrou finančně podílí i statutární město
Prostějov. „Každá nová investice rozšíří náš areál a nabídne
další možnosti k intenzivnímu
tréninku a přípravě,“ konstatuje
Michal Ptáček, provozní ředitel
prostějovského klubu.
Už skoro dvacet let platí Prostějov = město sportu. „Bez dokonalé spolupráce s městem Prostějov bychom jen těžko mohli
stát za sportovními projekty,
které zviditelňují náš region,“
dodává jednatel TK PLUS Petr
Chytil.
Druhou část obséhlého rozhovoru exkluzivně pro Večerník
s Miroslavem Černoškem si
můžete přečíst na straně 32!

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 48 na snímku byla budova bývalého
supermarketu v ulici Anglická v Prostějově. Vylosovanou výherkyní je Majka LUSKOVÁ, Okružní 61, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově
najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte 582
333 433 DO PÁTKU 7. LISTOPADU 2012, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 10. PROSINCE 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
Ani v dnešním vydání na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika nechybí vaše
oblíbené zápolení, které vám
opětovně přinášíme v rámci
zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“! Také
v tomto čísle se tudíž opětovně
setkáváte s fotografií jisté zná-

mé osobnosti veřejného života,
která je graficky mírně „poupravena“. A vaším tradičním
úkolem je poznat, kdo že se to
na snímku nachází...
Ti z vás, kteří budou na správné
vlně, nám mohou své tipy nahlásit do redakce a v případě, že budete mít štěstí při losování, máte

Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

OŘECHOVÁ VÝHRA S LICEOU!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.

Každá správná hospodyňka ví, že LICEA pro
vánoční pečení nabízí prodej jáder vlašských...

TIP
k obrazovce
TAKOVÁ
NORMÁLNÍ
RODINKA
film ČR 2008

NEDĚLE 9. 12. 2012

20:20 HODIN

BĚTA, BODLA, BOTA, ČELO, EURO, EVKA, CHRIE,
IŠKA, JÁVA, KRMĚ, KÝTA, LAOS, MASO, METR, MOŠT,
NATĚ, NISA, OKAPY, OVCE, PAST, PATRNĚ, PRTĚ,
SETR, ŠITÍ, TMELITI, TRÁN, TRATĚ, TŮNĚ, TUŠE,
ÚDAJ, ÚTVARY, VLEK
... znění tajenky nám zašlete na e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, či na známou adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433,
a to opět do PÁTKU 7. PROSINCE 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„BRAMBORY“. Dalším vylosovaným výhercem se stal
Josef CETKOVSKÝ, Kraličky 9, jenž se tak může těšit na
poukaz pro NÁKUP V PRODEJNĚ LICEA (místní nádraží
v Prostějově) v CELKOVÉ HODNOTĚ 300 Kč! Vyzvednout si jej lze přímo v redakci, a to již od dnešního dne, pondělí 3. prosince 2012.
Ti, kdo nevyhráli, nemusí smutnit. Ba právě naopak.
Dnes si totiž můžete s naším novým partnerem tohoto
zápolení, kterým se nedávno stala známá firma LICEA,
opět pořádně zasoutěžit. Ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, mohou získat opět POUKÁZKU NA NÁKUP V
PRODEJNĚ LICEA O CELKOVÉ HODNOTĚ 300 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto ryze
PŘÍJEMNOU CENU, zveřejníme již v příštím vydání PV
Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 10. prosince 2012.
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šanci na výhru. DNES přitom
můžete JIŽ POTŘICÁTÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU
v podobě poukázky od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
už šestaosmdesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Aloise Mačáka. Nového prvního
náměstka Krajského úřadu
v Olomouci a člena Rady statutárního města Prostějova
poznala celá plejáda z vás, načež
se v osudí objevilo dohromady
hned 843 správných odpovědí!
Z losovacího koše se tentokrát
usmálo štěstí na výherkyni,
kterou se stala Martina STUDÝNKOVÁ, E. Beneše 3/6,
Prostějov. Od Večerníku tak
obdrží zajímavou cenu v podobě poukázky od RESTAURACE POD KAŠTANY v HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned znovu v rámci
tohoto čísla, přičemž tentokrát
jsme po čase opětovně zabrousili do kulturních vod. Už zítra
totiž na pódiu Společenského
domu vystoupí opravdová osobnost, žena s jemným hlasem a legenda tuzemské popové scény...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze sedmaosmdesátého kola čekáme v redakci
opět do PÁTKU 7. PROSINCE 2012, 12.00 hodin - volejte
582 333 433, pište SMS na 608
960 042, či e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno výherce, který od nás
obdrží další cenu, zveřejníme
zase v příštím čísle, jež vyjde
v PONDĚLÍ 10. PROSINCE
2012.

ným kutilem, který většinou
spí nebo jí, dva hyperaktivní
syny, jimž nikdo neřekne jinak než Raubíři. Neformálním členem rodiny je pak
pan Poštolka, který v domě
za městečkem tráví podezřeMáte pocit, že je vaše rodina le mnoho času! Jedno úplně
praštěná? Seznamte se s Ha- běžné rodinné odpoledne
nákovými! V hájence na sa- oznámí mladší dcera Káča
motě jich žijí na hromádce už rodině, že čeká dítě. Zdeněk
čtyři generace. Babička pře- se chce zachovat jako čestný
kypuje životním elánem a její muž a s Kateřinou se oženit.
vášní je psaní detektivek. Její Jeho matka však pro toto
dcera, paní Hanáková, rázná řešení nemá pochopení, a
žena s velkým srdcem, miluje tak se Zdeněk stává dalším
zpěv, ale protože nemá talent, obyvatelem rodinného domu
celý život dělala kuchařku. Hanákových. Ti si ho hodlají
Pan Hanák je výpravčí, jeho pečlivě prověřit, a tak Zdeňka
celoživotními láskami jsou čeká řada nástrah a zkoušek.
zvířata všech druhů a veli- Projde šťastně až k svatbě,
kostí, která pěstuje v domě i nebo bude soužití s takovou
okolí. Starší dcera Pavla má normální rodinkou nad jeho
s mužem Petrem, příležitost- síly?
VÍCE NEJEN O TOMTO ČESKÉM TRHÁKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Režie: Patrik Hartl
Hrají: Jiří Mádl, Eva Holubová, Marián Labuda, Ivana
Chýlková, Jaromír Dulava,
Vanda Hybnerová, Monika
Zoubková

DESÍTKA S DR. OETKEREM...

Už takřka tři měsíce je partnerem tohoto soutěžního
klání známý a populární
DR. OETKER, s nímž se
tak v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“, znovu setkáváte u populárního
zápolení, které si získalo své
věrné a početné publikum!
A jelikož pravidla této hry
zcela jistě všichni znáte, můžete se tak znovu a bez zbytečného ostychu pustit do
bádání, čímž současně začít
usilovat o motivační prémii,
kterou je dárkový balíček právě od společnosti DR. OETKER, jenž obsahuje směs
zajímavých cen v CELKOVÉ
HODNOTĚ 500 KČ!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete
posílat na známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,

či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká
10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo
582 333 433 a to opět do
PÁTKU 7. PROSINCE
2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 4 - 5 - 2 - 7,
načež v pořadí celé historie
tohoto klání se už celkově
osmasedmdesátou výherkyní
stala Zdena HOŠKOVÁ,
Raková 39, Laškov, jež si
tak už dnes přímo v sídle redakce může vyzvednout zmíněnou cenu od legendárního
Dr. OETKERA v avizované
CELKOVÉ HODNOTĚ 500
Kč!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vyjde v PONDĚLÍ 10.
PROSINCE. Tak nezbývá,
než abyste začali již luštit...

HLEDÁNÍ
JE U KON
KONCE
N CE

Nabídka realit a nemovitostí

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+kk E.Beneše, PV, zrekonstr.,balkon,
sklep 4300 Kč/měs. + 1200Kč/měs. ink.
2,5+1 s lodžií, Havlíčkova, PV, 1.patro,
103m2, po rekonstr.
6700/měs. + ink.
2+1, balkon,ul. Dolní, PV, po úpravách
7500Kč/měs. vč. inkasa
3+1 s lodžií, ul. Hybešova, PV
9000Kč/měs. vč. ink.
3+1 s velkým balkonem, ul. Svolinského,
PV,
SLEVA! 9500Kč/měs. vč. ink.
3+kk s terasou, nadstand. cihl.byt 100m2
s vl.vytápěním u centra PV
10 000Kč/měs.+ ink.

BYTY- PRODEJ
1+1, Tylova, PV
520 000Kč
3+kk s terasou, cihl.,100m2,u centra PV.
Nadstand. byt.
Cena a info v RK.
3+1 s garáží, Nám. Spojenců, PV. Os.
vl.,cihl, 2. patro, 78m2, v ceně garáž ve dvor.
traktu
SLEVA: 1 400 000Kč!

Pronájem
zavedené
restaurace
s penzionem, ubytovnou a parkováním
v Prostějově.
CENA a INFO v RK!

Rostislavova 8
796 01 Prostějov
ROSTISLAVOVA
8, PROSTĚJOV
☎ 582 341
705
tel. fax: 582 341 705
☎ 608
805
659,
775
775 341 705, 608 805341
659 705
E–mail:
e-mail:jhreality@jhreality.cz
jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 555.000,2+1, Přerov, Dvořákova ul.
Kč 750.000,3+1, Ptení, okr. Pv
Kč 318.000,3+1, Přerov, ul. Optiky
Kč 790.000,3+1, Plumlov, Lesnická ul.
Kč 850.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Pv, Anglická ul.
Kč 1.095.000,3+1, Mostkovice
Kč 1.200.000,3+1, Pv, Mozartova ul.
Kč 1.490.000,3+1, Pv, Netušilova ul.
Kč 1.790.000,4+kk, Pv, Krapkova ul.
Kč 2.200.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+1, Pv, Určická ul. Kč 3.500,-/měsíc + inkaso
1+1, Pv, Určická ul. Kč 4.000,-/měsíc + inkaso
2+1, Pv, ul. Šárka
Kč 7.150,-/měs. vč. inkasa
GARÁŽ - PRODEJ:
Pv, Močidýlka, 18 m2, elektřina
Kč 69.000,GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Garáž – ul. B. Němcové
Kč 900,-/měsíc
Garáž – Krasická ul.
Kč 950,-/měsíc
Garáž – Šmeralova ul.
Kč 1.500,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

Pronájem objektu - prodejny se skladem,
servisem a kancelářemi u centra PV.
SLEVA: 40 000Kč/měs. + DPH + inkaso

PRONÁJEM SKLAD. AREÁLU v PV
- Domamyslicích, 415m2 sklad.prostor,
255m2 dvůr.
Ihned volný!
Cena: 16 000 Kč/měs. + ink.
Pronájem nebyt. prostor, kanceláří, ul.
Vrahovická, PV. Celkem 230m2, lze i po
částech, 1. patro.
Cena: 300Kč/m2/rok. Velmi pěkné!

Prodej RD 4+1 v obci Mořice s garáží, zahrad.
domkem a zahradou. Plyn. vytápění, plast. okna,
udržovaný. Po D1 10min. do Kroměříže a
20min. do Brna.
Cena DOHODOU!

Prodej novostavby RD 2+1 v Nezamyslicích
se zahrádkou. SLEVA! Cena : 600 000Kč
--------------------------------------------------------

Pronájem obchod. prostor 200m2 v
Prostějově. Přízemí, samost. vchod, výlohy.
Cena: 16500Kč/měs. + DPH + ink.
Pronájem nebyt. prostor - dříve obchod na ul.
Knihařská v PV. Přízemí, vlast. vchod, 90m2,
WC, vl. vytápění. Cena: 5000 Kč/měs. + ink.

PRONÁJEM možno i PRODEJ nové
skladovací haly v průmysl. zoně Prostějov.
Info a cena v RK
Pronájem nebyt. prostor 245m2 na
malovýrobu v Kostelci na Hané.
Cena: DOHODOU
Pronájem kanceláří v centru města PV:
- 25m2, sam. měření energií
Cena: DOHODOU
- 45m2, sam. měření energií
Cena: DOHODOU
--------------------------------------------------------

POZEMKY

Prodej pozemku u INTERSPARU na
komercii.
Info v RK.
Prodej pozemku v Kostelci na Hané,
2
1828m
INFO v RK
Prodej pozemků v Držovicích určených
územ. plánem na výstavbu RD Info v RK
Prodej posledních dvou st. pozemků
v Bedihošti na výstavbu RD. Výměry
pozemků 2x 972m2. V lokalitě již probíhá
výstavba RD. Klidná lokalita, 5km od
Prostějova.
Cena: 550Kč/m2
Prodej pozemku 956 m2 na RD v
Prostějově Vrahovicích. Voda, kanalizace,
el. e. v místě.
SLEVA : 800Kč/m2

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

800 107 014

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: U stadionu 1 (hotel Gól), Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík  777 192 434
Hledáme:
 RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou
do 1.000.000,- v okolí Prostějova
 RD 2+1, 3+1 Kostelec na Hané
 Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
 Byt OV 3+1 do 1.200.000,- pro klienta s hotovostí
 Byt OV i dr. 2+1 pro klienta s hotovostí
 Pronájem bytu 1+1, 2+1
 Zeměd. usedlost v okolí Prostějova, cena a stav
nerozhoduje
 orná půda k.ú. Výšovice, Vřesovice, Skalka, Pivín
 POZEMKY PRO VÝSTAVBU V K.Ú. SLATINICE
 prodejní prostory v centru 70-100 m2
Byty – prodej

SLEVA! Byt dr./panel,
3+1 (možnost předělání na 4+1) Okruž2

ní ul., 2. NP, 68 m , volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu.
Cena: 890.000,- Kč
NOVINKA! Byt OV/cihla, 3+1ul.C.Boudy, 3.NP,75m2.Bytpo
rekonstrukci, blízko centra, možnost přikoupení garáže. Cena: v RK
NOVINKA! Byt OV/cihla,3+1KralicenaHané, 1.NP,67m2.Byt
po kompletní rekonstrukci, v ceně garáž.
cena: 1.200.000,- Kč
NOVINKA!Byt OV/cihla,3+kkKralicenaHané, 2.NP,67m2.Byt
po kompletní rekonstrukci, v ceně garáž.
cena: 1.200.000,- Kč

Prostějov, Domamyslice
Prodej rodinného domu 5+kk s podkrovím,
sklepem, terasou a garáží s dílnou. Po část.
rekonstrukci, plastová okna, plynové ÚT,
elektřina, udržovaná zahrada, vl. studna.
Zastavěná plocha 144 m2, zahrada 341 m2.
Cena: Kč 2.990.000,-

Brodek u Konice, okr. Prostějov
Prodej RD 3+1 + podkroví s garáží a zahradou.
Vhodný na chalupu i trvalé bydlení, ihned
k užívání. Zast. plocha 227 m2, zahrada 809 m2
Cena: Kč 1.575.000,-

Prostějov, Divišova ul.
Prodej zrekonstruovaného RD 4+1 s garáží,
terasou a dvorem. Obytná plocha 120 m2 + 60
m2 garáž a tech. zázemí. Zastavěná plocha 127
m2.
Cena: Kč 3.800.000,-

Prostějov, Šlikova ul.
Prodej domu se 2 byty 3+1, garáž, zahrádka.
Dům celý podsklepený, možno vybudovat
další byt v podkroví. Zast. plocha vč. zahrádky
222 m2.
Cena: Kč 2.590.000,-

Bystročice, okr. Olomouc
Novostavba rodinného domu 4+kk, 5 km od
Olomouce. V obývacím pokoji připraven komín na
krb, plynové ÚT. Veškeré inž. sítě, asfaltová komunikace. Dům ihned k bydlení. Zastavěná plocha:
111 m2, zahrada 444 m2. Cena: Kč 2.840.000,-

PŘI PODPISU
ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ
SMLOUVY
200.000 Kč PRO VÁS!
Tel. 608 805 659

Tel.: 773 542 542
775 246 321
e-mail: info@impulsreality.com

Tip týdne: Prodej bytu 3+1, Prostějov sídl. Svobody

NOVINKA! Samostatně stojící , přízemní RD 3+kk s terasou a
koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku 1.702 m2, obytná pl. 100
m2, voda obecní i vl. studna, topení ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy. Cena v RK
SLEVA! RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice na
Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní vodovod, plyn
před domem, volné ihned,
cena: 480.000,- Kč
RD 3+1 Prostějov, s možností rozšíření podkroví , garáží 41
m2, zahrdou 529 m2, komerční nemovitostí 145 m2, která lze
přebudovat na další bytovou jednotku. Celková plocha pozemku 1015 m2. IS - vl. kopaná studna, el. 220/380, plyn, kanalizace. Klidná lokalita blízkosti lesoparku Hloučela.
Cena v RK
SLEVA! Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s2obytným
podkrovím, rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m , zast. pl.
Cena: 2.590.000,- Kč
112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
SLEVA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní,
rek.
2007,
celková plocha pozemku 639 m2,
2
zast. pl. 503 m , užitná plocha RD 240
m2.
Cena: 2.750.000,- Kč
NOVINKA! Chalupa 2+kk, Zborov okr. Šumperk, CP plocha poz.
152 m2, v klidném malebném prostředí Jeseníků, po celkové rekonstrukci, volné ihned.
Cena: v RK
SLEVA! Zahrada Želeč, výměra 1.644 m2, lze využít ke stavbě RD,

komerčně i na rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč
Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu
využití, přístup po asfaltové silnici, výměra 7.925 m2. Cena: 680,- Kč/m2
Zahrada ve Lhotě pod Kosířem o výměře 1.311 m2 s možností
výstavby zahradního domku.
Cena 75.000,-

Ostatní

NOVINKA! Výrobní hala Hrubčice, CP 695 m2, členěná na výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení a samostatnou část
s vl. vchodem, kterou lze využít jako byt.
Cena v RK
NOVINKA! Výrobní hala Hrubčice, CP 1.761 m2, členěná na
výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení .
Cena v RK
NOVINKA! Pronájem kanceláře Prostějov, 18 m2, cena včetně
energií a internetu, velké parkoviště.
Cena : 3.000,-/měs.

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb
Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

Novinky:

Byt v původním stavu s lodžií a dvěma
sklepy,
cena 1080000,-Kč

Tip týdne: Prodej bytu 1+1, Prostějov ul. Tylova

Prodej bytu po rekonstrukci,
cena: 590000,-Kč- Sleva!!!

Prodej RD, Alojzov

Rodinné domy

Pozemky

Kobeřice, okr. Prostějov VÝRAZNÁ SLEVA!
Prodej komfortního RD 5+kk po komplet.
rek. s uzavřeným dvorem a dvojgaráží.
Krb s rozvodem, kuchyňská linka s vestav.
spotřebiči, velká koupelna. Zast. plocha 693 m2,
zahrada 1506 m2, stodola 220 m2.
VÝRAZNÁ SLEVA! Cena: Kč 2.340.000,-
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Prodej RD o dvou bytových jednotkách
se zahradou,
cena: 1290000,-Kč

Prodej bytu, Prostějov, ul. Křížkovského

Prodej bytu 3+1 s velkým balkonem a
sklepem, 130m2, cena: 1290000,-Kč

Prodej RD, Prostějov

Prodej RD 3+1 a 2+1 s vjezdem
a prostornou zahradou, cena: 2890000,-Kč
Prodej bytu 2+1, Prostějov ul.Šárka,
cena: 590000,-Kč
Prodej RD, Kralice na Hané 2+1,
cena: 840000,-Kč
Pronájem bytu 2+1, Mozartova ulice, po rekonstrukci,
cena 5.500,-Kč/měs. + inkaso.
Pronájem bytu 3+1, ulice Dvorského, pěkný byt s lodžií,
cena 6000,-Kč
Pronájem bytu 3+1, ulice Brněnská, po rekonstrukci,
cena 6.500,-Kč/měs. + inkaso.
Pronájem bytu 2+1, ulice Dvorského, byt v pěkném stavu s lodžií,
cena 7200,-Kč
Pronájem bytu 2+1, ulice J.B. Pecky, po rekonstrukci,
cena 8500,- vč. ink.!

Áčko reality s.r.o., SNP 6/9,
Držovice, tel.: 777 96 20 27
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz
BYTY
Pronájem bytu 1+kk, 60 m2 v podkroví
RD. Nové, samostatný vchod,
včetně inkasa 7 500,- Kč/měs
Prodej bytu 4+kk
Hradební,
novostavba, OV, 113
m2 s terasami
v centru města
Cena v RK
Prodej bytu 4+1 V. Špály, OV/panel,
po kompletní rekonstrukci bytu i domu
1 640 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 Kotěrova, OV/cihla,
komplet rekonstr.
1 600 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 Dolní, DB/panel, 1.patro
s výtahem, 74 m2, lodžie. 1 030 000,- Kč
Prodej bytu 1+1 E.Beneše, DB/panel, 39
m2, 1.p. lodžie
530 000,- Kč
Rodinné domy
RD Čechovice 5+2 dvougenerační s malou zahradou. Po částečné rekonstrukci.
2 900 000,- Kč
RD Smržice
5+1 se zahradou.
V původním udržovaném stavu
1 650 000,- Kč
Pronájem
Hradební ul., Pronájem obchodních
prostor o velikosti 50
m2 v centru města,
možnost parkování.
18 000,-Kč/měs.
Fanderlíkova ul. - pronájem kanceláří v 1.
patře objektu firmy Sezako. 150,-Kč/m2/měs.

POZEMKY
Stavební pozemek Ohrozim,
700 m2, el., voda, plyn u pozemku, studna.
Oploceno, možnost ihned stavět.
540 000,- Kč

1) 3+1 OV s alkovnou, Sídl.Svobody 1.080 tis.Kč
850 tis.Kč
2) 2+1 DR Šárka, 69 m2 5.990 tis.Kč
3) Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2
4) Nájemní dům blízko centra - 3 byty, po rekonstr. 5.700 tis.Kč
5) RD 1+1 po kompl.rekonstr., Plumlov -1.500 tis.Kč .... SLEVA !
6) 2+1 OV Bulharská, po kompl.rek. 999 tis.Kč ..... SLEVA !
7) RD 2+1 Otaslavice, po kompletní rekonstr., zahr., 346 m2 1.350 tis.Kč
9) Prodej restaurace - 50 míst, krb,16 km od Pv
999 tis.Kč
2.390 tis.Kč
10) RD v Pv, 120 m2
11) 1+1 Sídl.Svobody, po rek.
699 tis.Kč
12) 2+1 OV, Milíčova
679 tis.Kč
13) 2+1 OV, Vápenice
690 tis.Kč
PRONÁJMY:

1+1 Čelechovice
1+kk Dvořákova
1+kk E.Beneše, po kom.rek.
1+1 Vodní
2+1 Kpt.Jaroše
2+1 Fügnerova
2+1 Huserl.nám., 85 m2
2+1 Finská, 44 m2
3+1 Partyzánská 3+1 Husserl.nám., 140 m2

5 tis.vč.ink.
4,3 tis.+ inkaso., trv.pobyt
5,9 tis. vč.ink.
4,5 tis.+ ink.
7 tis.Kč vč.inkasa
5,5 tis.+ inkaso
4,5 tis.+ ink., trv.pobyt
7 tis.vč.ink., trv.pobyt
5,5 tis. + inkaso
6,9 tis.+ ink., trv.pobyt

Výběr nemovitostí z naší nabídky:
BYTY:
3+1 okál, Přemyslovice
300 tis.Kč
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
720 tis.Kč
680 tis.Kč
2+1 DR Finská, 44 m2
2+1 OV Bulharská, po kompl.rek.
999 tis.Kč
2+1 OV Bulharská, luxusní
1.300 tis.Kč
990 tis.Kč
3+1 DR Holandská, 74 m2
3+1 OV E.Beneše
999 tis.Kč
3+1 OV, E.Beneše
1.039 tis.Kč
1.099 tis.Kč
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
2
1.200 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m , po rekonstr.
2
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m
1.350 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.050 tis.Kč
3,5+1 DR Svatoplukova, 92,5 m2
790 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
RODINNÉ DOMY:

RD 2+1 Unčice, k rek.
160 tis.+ provize
RD 1+1 Plumlov, po kom.rek.
1.500 tis.Kč
2
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m
2
390 tis.Kč
RD 3+1 Čehovice, 220 m , garáž
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
700 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč - SLEVA !
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
940 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
2
1.300 tis.Kč
RD 3+kk, Plumlov, 100 m
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.350 tis.Kč
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.790 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.850 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
2
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m
2
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný
2.200 tis.Kč - SLEVA !
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr.5.700
tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY:

- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2, rampa, garáž 5.990 tis.Kč
- Prodej restaurace - 16 km od Pv, 50 míst, kuchyně, 200 m2 999 tis.Kč
- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning,
vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení, celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj.
cena v RK
- 2 x trafika - prodej, cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Prodejny - pronájem: Plumlovská, Svatoplukova, Kostelecká ul.
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
790 tis.Kč
Další komerční prost. - viz. web RK.
GARÁŽE:

Novinky: Pronájem dvojgaráže v Kralicích n/H - el., nová střecha, i jako sklad 2 tis.Kč/měs.
Pronájem garáže na Žeranovské ul. - 1 tis.Kč/měs
- Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka - 79 tis.Kč .....
SLEVA !
- Prodej garáže u Krasického rybníka - 180 tis.Kč ..... SLEVA !
- Pronájem v dalších lokalitách: Šmeralova, Brněnská, Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej v lokalitách: Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u
nové nemocnice, Myslbekova.

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie 480.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
570.000Kč
2+1 Anglická po rekonstrukci
679.000Kč
2+1 J.B Pecky 54m2 cihla
749.000Kč
3+1 Dolní 72m2
1.030.000Kč
3+1 V.Špály OV
1.039.000Kč
3+1 Belgická 72m2
1.039.000Kč
3+1 B.Šmerala 75m2
1.049.000Kč
3+1 Moravská OV 76m2
1.124.000Kč
3+1 Partyzánská 85m2 cihla OV
k jednání 1.349.000Kč
3+1 Slavíčka OV po rekonstrukci 1.339.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV
1.389.000Kč
3+1 C. Boudy OV 84m2 cihla 1.549.000Kč
4+1 Špály 94m2 po rekonstrukci 1.639.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Husovo nám. 43m2
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
3+1 Vrbátky
4+1 sídl. Svobody 74m2

489.000Kč
550.000Kč
650.000Kč
840.000Kč
995.000Kč

Volejte: 732 285 189
2+1 Šárka DB po č.rek. 699.000Kč+prov.
2+1 Okružní DB po revit. 699.000Kč+prov.

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Hvozd garáž, dvůr Sleva! 390.000Kč
RD Palackého po rekonstrukci 3.900.000Kč
RD 4+kk Brodek u Pv garáž
2.880.000Kč
St. pozemek Myslejovice 480m2 100.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Dobromilice
195.000Kč
RD 1+1 Zdětín
320.000Kč
RD 2+1 Jednov
339.000Kč
RD 3+1 Klopotovice zahrada
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 550.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
790.000Kč
RD 2+1 Nerudova část.rek.
1.500.000Kč
RD 3+1 Niva po rek., zahrada 1.295.000Kč
RD 4+1 Němčice zahrada
699.000Kč
RD 5+1 Vrchoslavice zahrada
k jednání
RD Klenovice 5+1 zahrada
3.150.000Kč
RD 2x 4+1 Manharda zahrada, 2x garáž cena v RK
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 3+1 Kostelec n.H. zahrada
750.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 930.000Kč
RD 3+1 Myslejovice, zahr. u lesa
900.000Kč
RD 2+1 Kostelec n.H. velká zahr. 1.180.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.249.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1.549.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.640.000Kč
4+1 Mostkovice po rek. dvůr zahr.
2.899.000Kč
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
6+kk Kostelec n.H. novostavba dvojgar. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
RD 4+1 Pv-Domamyslice gar., zahr.
3.650.000Kč
Volejte:731 541 589
RD 1,5+1 Vitčice dobrý stav
RD 3+1 Doloplazy

230.000Kč
550.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 3+kk Pv-Vrahovice
1.731.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.960.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.415.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.370.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.450.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.970.000Kč
RD 4+kk Bystročice
2.510.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 5+kk Šafaříkova zděný, garáž, terasa,
3.920.000Kč
Výstavba domů Prostějov – DOMAMYSLICE,
ul. Pod Vinohrádky. Dispozice 3+kk a větší,
celkem 9 stavebních míst.
Cena již od 2.162.000Kč
Volejte: 732 285 189
RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané 2.459.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Milíčova 50m2
4.100Kč+ink
1+1 Sidl. Svobody 44m2
5.800Kč vč.ink
2+kk Milíčova 50m2
5.500kč +ink
2+1 Martinákova
6.500Kč vč. ink
2+1 Tylova 58m2+lodžie
7.000Kč vč. ink
2+kk Vrahovická 56m2 po rek. 6.000Kč+1.700ink
2+1 Brněnská 70m2 cihla po rek. 6.500Kč+ink
2+1 Západní po rek.
7.500Kč vč.ink
3+1 Svolinského 80m2 cihla
9.500Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Kolárova 45m2
5.300Kč vč.ink.
2+1 Čelechovice 60m2
5.500Kč+ink.
2+1 Manharda 60m2 cihla
5.800Kč+ink
2+1 Olomoucká 80m2
6.500Kč+ink
3+kk Olomoucká 80m2cihla nový 6.500Kč+ink
3+1 u Němčic 70m2
7.000Kč vč.ink.
4+1 Dolní cihla 120m2
8.000Kč+ink.
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.

O S TAT N Í

CHATY A CHALUPY:

Volejte: 723 335 940

2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
470 tis.Kč - SLEVA !
689 tis.Kč
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.
740 tis.Kč - SLEVA !
3+1 Seč, zděná, 102 m2
2+1 Raková
1.100 tis.Kč ..... SLEVA !
Chalupa se zahradou - Vysoká u Jevíčka
3 tis.m2
700 tis.Kč ..... SLEVA !

Stav. pozemek Oplocany 1.900m2 299.000Kč
Garáž Močidýlka
cena v RK
Pron. garáž Šmerala
1.500Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 8.000Kč+ink
Pron. kom. prostor Krasická 36m2 5.000Kč+ink.
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2
320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.

POZEMKY:

Novinky: Držovice - 20 tis. m2 - ke komerč.účelům
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
Vrahovice - 578 m2, zasíťovaný Prodej zahrady - za Cílem
Domamyslice - 6000 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
Vrahovice - 2000 m2
Držovice - 856 m2,
- 3300 m2,
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
- 1000 m2
Bedihošť - 940 m2
Hrubčice - 2 pozemky
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,

1 tis.Kč/m2
650 tis.Kč
750 tis.Kč
88 tis.Kč
1280 Kč/m2
2200 Kč/m2
600 Kč/m2
935 Kč/m2
450 Kč/m2
2.000 Kč/m2
350 Kč/m2
240 tis.Kč
650 tis. Kč
880 Kč/m2
375 Kč/m2
450 Kč/m2
295 Kč/m2

Disponujeme pozemky v oblasti:
Prostějov, Vrahovice, Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice,
Ohrozim, Alojzov, Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice,
atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 2+1 po rek., u centra, id. Bulharská
a okolí. Platba hotově
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

ODMĚNU AŽ 10.000,-Kč ZA TIP
NA NEMOVITOST NA PRODEJ

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

NEJVĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ
V PROSTĚJOVĚ
VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ
BEZPLATNÉ REALITNÍ PORADENSTVÍ

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz
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REALITY

FINANCE

PRODÁM

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

Stavební firma hledá pozemek
pro výstavbu RD. PV a okolí
739 322 895.

Hledám byt do pronájmu 1+1. Přímý zájemce. Od 1.1.2013. Děkuji
za nabídky. Tel.: 777 231 606
Hledám ke koupi dům v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658

Prodám pračku Whirlpool na 5 kg, v záruční lhůtě, původní cena 7 600 Kč. Prodám za 5 000 Kč. Půl roku používaná.
Tel.: 737 603 101

Zednické práce, zateplení, nátěry fasád,
práce s plošinou. Tel.: 723 522 369

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* RD 5+1, Čechovice 3 220 000 Kč
* RD 2+1, Nerudova 1 495 000 Kč
* RD, 4+1, Vrahovice 1 750 000 Kč
* RD, 4+1, Protivanov 1 400 000 Kč
* Byt 2+1/C, Kollárova 820 000 Kč
* Byt 3+1/C,Partyzánská 1 150 000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1 200 000 Kč
* Byt 1+1, Sídl.svobody 520 000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, Raisova 720 000 Kč
Pro klienty hledáme byty,
domy, pozemky.
* Zdarma inzerce, právní servis
* Zajistíme financování, odhady
* Rekonstrukce domů i bytů
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
Tel: 774 409 430
WWW.VNB-REALITY.CZ

Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamu. Volejte ihned
841 111 148 za místní sazbu.

Pracovní agentura Jurničková
přijme větší množství brigádníků na
práci v Prostějově. Tel.: 603 218 526
nebo Brněnská 10, po, st, pá.

Pronajmu garáž, ul. Tylova, 1 000 Kč.
Tel.: 776 894 323
Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Pronajmu byt 1+1. 608 861 656
Pronajmu garáž za Mechanikou.
Tel.: 776 276 614
Pronajmu 1+1 v PV, nadstandard.
Tel.: 608 111 622

Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300
Pronajmu na ul. Brněnské garáž, pěkný stav, elektřina, cena 700 Kč/měsíc.
Tel.: 582 330 351
Pronajmu byt 1+1, Křížkovského
16, 4. patro, cena 6 000 Kč + ink.,
zrekonstruovaný. Tel.: 775 339 365
OMEGA, spol. s r.o., Havlíčkova 3a,
Prostějov. Dražba rodinného domu č.p.
386 v Kostelci na Hané. Dům se 2. byt.
jednotkami 3+1, zast. plocha 231m2,
zahrada 550 m2. Prohlídky: 6.12.2012
v 15.00 hod., 13.12.2012 v 15.00
hod. Nejnižší podání: 520 000 Kč.
Dražba se koná 20.12.2012 v
10.00 hod. v sídle společnosti OMEGA, spol. s r.o. Informace:
www.omegapv.cz, tel.: 608 332 290,
582 333 800, majetek@omegapv.cz.
Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.

PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHOD- Prodám rozkládací masážní lehátko.
NOST. VYŘÍZENÍ I DO 24 HODIN, Tel.: 604 881 600
pro zaměstnané a důchodce. Pracuji
pro více věřitelů. Tel.: 774 744 459 Pila K+L s.r.o. Doloplazy u Nezamyslic přijímá objednávky na rok
OSVČ POZOR!!! Konečně je tu 2013 na bukové palivové dříví krádostupná půjčka i pro vás. K vy- cené 1 prm/ 600 Kč + DPH. Doprava
řízení potřebujete pouze: OP, ŽL zajištěna. Tel.: 582 388 101
6 měsíců a účet. Pracuji pro více
Prodej palivového dřeva, tvrdé
věřitelů. Tel.: 608 744 459
990/m, měkké 790/m. Doprava zaRychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Pení- jištěna. Tel.: 734 481 013
ze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Nemůžete sehnat kvalitní a powww.pujcky-prostejov.com
hodlnou obuv na vaše nohy?
tel.: 605 453 062
Prodejna IVKA Plumlovná ulice (naproti Kubusu) připravila
Půjčka od 5 000 Kč do 1 mil., vyplace- novou kolekci zimní obuvy na
ní exekucí, zástavy. Tel.: 608 881 746. velmi problémové nohy (vysoké
nárty, oteklé kotníky, kostky i
Pracuji pro více věřitelů.
silnější lítka). Stále doplňujeme
Nejžádanější půjčka v ČR! Rych- a objednáváme klasické papuče
lé vyřízení a možnost předčas- (zip přeska, důchodky, sněhule
ného splacení od 30 000 Kč do s brzdou, gerlachy a jiné potřeb2 000 000 Kč. Pro schválení stačí né zboží ve vetších velikostech.
zaslat jm, př, rč, příjem výši úvěru U nás také v prodejně molitany
různé tloušťky. Tel.: 603 445 601
na tel. 604 358 514
Prodám stolek pod televizi, radio
a video, prosklená dvířka. Velmi dobrý
stav. Cena 1 000 Kč. Tel.: 582 365 719

Pronajmu garážový přístřešek ve dvoře
U Tří bříz, Dolní 2, PV, 500 Kč/měsíc.
Tel.: 602 483 643

Prodám dvě dívčí kola, cena dohodou, vhodný jako dárek k Vánocům. Tel.: 604 999 577

Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní, atd. Tel.: 774 062 253
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
Demolice, zemní práce. Levně!
Volejte: 723 522 369
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stavby plotů, zídek, oplocení.
Ceny r. 2011. Volejte 723 522 369.
Je dobré vědět!!!
- broušení nožů
- otvírání zaklapnutých dveří
- výroba klíčů i autoklíčů včetně
načipování
- opravy vodovodních baterií a
průtokových plyn. ohřívačů
vody (karmy po 35 – 370 – 371)
Kontakt: Kravařova 8, PV.
Tel.: 582 332 226,
602 781 281,
603 818 856

Pronajmeme nebyt. prostory
80 m2 vhodné na kancelářské
služby, sklad, lehkou výrobu i
prodejnu, 2 kanceláře 18,5 m2,
19 m2 v přízemí a skladové prostory s regály 175 m2 v I. NP
a 175 m2 ve 2. NP s výtahem.
El. zabezpečení a možnost parkování. Vše blízko středu města.
Tel.: 777 580 880

Prodám pěkný dvougenerační dům,
zahrada, garáž, v centru, ihned
k bydlení. Tel.: 776 460 300

Koupím pole nebo les v k.ú. Kostelec na Hané, Bílovice a Lutotín.
Tel.: 607 918 046

Kosmetika Madona v Atriu prošla novou rekonstrukcí. Tel.: 604 881 600.
Srdečne vás zve Zemánková

Vodo topo plyn a veškeré instalatérské práce + bytová jádra od A do
Z. Tel.: 608 747 788

Pronajmu byt 1+1, ul. Dolní. Cena
6 400 Kč včetně inkasa, balkón,
zrekonstruovaný. Volný ihned.
Tel.: 777 320 572

Autoškola Procházka nabízí výcvik pilotů ultra lehkých letadel.
Zimní teoretickou přípravu zahajujeme 5. 1. 2013, učebna autoškoly.
Bližší informace 737 924 952

Nabízím v Prostějově a blízkém okolí
pečovatelské služby na profesionální
úrovni v domácnosti. Vše podle přání
klienta. Tel.: 722 692 240

Pronajmu garáž na ul. Myslbekové, PV. Tel.: 739 325 893

Pronajmu garáže ul. Olomoucká
naproti Cílu a ul. Myslbeka. Čisté,
opravené. Tel.: 606 285 847

Pronajmu pěkný slunný byt 3+1 blízko centra PV. Nájemné 6 800 Kč +
inkaso. Volný od 1.12.2012. Nejsme
RK. Tel.: 776 808 064
Prodám byt 2+1, OV, ul. Libušinka,
PV. Tel.: 728 961 003

ZVÍŘATA

Pronajmu zděnou řadovou garáž za
Krapkovou ul. (u bývalého Ospapu). Elektřina, rampa, možnost
mytí. Tel.: 602 537 370

Prodám štěňátka pekynéze. Tel.:
736 676 048

Prodám byt 1+1 na E. Beneše, 42 m2,
cena dohodou. Tel.: 724 337 984
Prodám družstev. cihlový byt 3+1
na Bulharské ulici. Orientace V, Z,
druhé poschodí. Cena 1 050 000 Kč.
T.: 776 161 821
Prodám pěkný družstevní byt
1+1 ul. Dobrovského, PV. Cena
550 000 Kč. Tel.: 723 181 810

INZEROVAT MŮŽETE
I NA WEBU
TEL.: 608 960 042

OZNÁMENÍ

Vážení zákazníci, v trafice U Lázní
můžete nyní sázet i dobíjet telefony - velký výběr losů již od 10 Kč.
Štěstí je u nás. Nabízíme každý
den čerstvé oblož. pletýnky, gyrosy, dle přání nahřejeme.

Koupím byt 3+1 v Prostějově (nejlépe Krasice), platba hotově. Tel.:
732 181 597

Prodám nové lyže ElánWaveflex
10, jedny délky 160 nebo druhé
délky 168. Cena dohodou. Tel.:
728 649 782

Prodám černá štěňata Labradora,
psíci. Tel.: 775 381 143

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Mirkovi Hudcovi
a celé jeho rodině za obětavou a nezjištnou pomoc při naší vinnou zaviněné nehodě našeho psa. Doleželovi

RŮZNÉ
Přenechám zavedené knihkupectví
v Prostějově, Svatoplukova 28. Bližší
informace na tel. č.: 723 900 109

AUTO - MOTO

KOUPÍM

NON
STOP
ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623

Zaplatíme aukční ceny v hotovosti
za obrazy kvalitních českých malířů: Bauch, Blažíček, Bukovac,
Boettinger, Beneš, Brožík, Bubeníček, Coubine, Čapek, Číla,
Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn,
Frolka, Heřman, Honsa, Holub,
Havelka, Hudeček, Jambor, Janeček, Justitz, Kaván, Kalvoda,
Košvanec, Král, Kuba, Kubišta,
Knüpfer, Lolek, Langer, Lebeda, Loukota, Macoun, Marold,
Mařák, Mervart, Naske, Nejedlý,
Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva,
Obrovský, Panuška, Preisler, Procházka, Radimský, Satra, Slavíček, Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon,
Špála, Tichý, Ulmann, Ullík, Úprka, Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženíšek a dalších.
Info zdarma: tel.:736 127 661,
simonrene@seznam.cz

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269
Ojeté osobní a užitkové vozy na zakázku, možnost výhodného financování a pojištění. T.: 777 291 296,
ivozmeskal@email.cz
Škoda Fabia combi 1.4 MPI,
r.v. 2002, cena 63 000 Kč. Bližší
info: 777 291 296

Prodám zděný byt 2+1. Tel.:
774 409 430

Koupím pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia, lustry, lampy, porcelán, sklo, stříbro, šperky, staré hračky
a další. Tel.: 605 138 473

Pronajmu dlouhodobě byt 2+1
(54 m2). Po rekonstrukci. Kauce 20 000 Kč. Nájemné dohodou. Ne zvířata. Volat večer. Tel.:
585 944 887

Koupím obrazy předních českých
a moravských malířů, ale i méně
hledané regionální umělce. Přijedu.
Platba v hotovosti. Tel.: 603 161 569

Koupím větší byt nebo menší dům
(3 - 4+1). Tel.: 774 409 430
Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Tel.: 602 570 658

Pronajmu garsonku v PV, cena 2 500
Kč. Tel.: 724 337 984
Pronajmu cihlový byt 1+kk, střed
města. Tel.: 774 170 275
Prodám družstevní byt 1+1, (Šárka).
Tel.: 724 523 765

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Zednictví Vančura nabízí svoje
služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstrukce RD, bytů,
fasád, komínů, mokrého zdiva
chemickou cestou, rekonstrukce
koupelen a bytových jader a další
zednické práce i mimo okr. PV.
Tel.: 774 627 358

Autopark nabízí pronájem garážového stání, ceny již od 1 000 Kč/měsíc,
Francozská ulice. Tel.: 608 430 934

Pronajmu 1+1, ul. Tylova, balkon,
po rekonstrukci, část. zařízený. Nájem 6 000 Kč vč inkasa. RK nevolat. Tel.: 733 715 160

Kompletní pokládka zámkové
dlažby, kvalitně za rozumné ceny.
Tel.: 723 522 369

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo
je v PÁTEK 7. prosince
v 10.00 hodin

Zaplatíme v hotovosti české svatováclavské dukáty z let 1923
- 1938: dukát - 5 000 Kč, dvoudukát - 17 000 Kč, pětidukát - 45
000 Kč, desetidukát - 90 000 Kč
i jiné zlaté mince. Info zdarma tel.: 736 127 661 p. Simon.
Galerie umění Prostějov (bývalá G.
Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy, grafické listy, sochy
a ostatní starožitnosti. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za
nejvyšší ceny. Jindřich Skácel, tel.:
608 805 775, Školní 49.

Zavedený salon v Prostějově, nabízí
od ledna 2013 pěkné nové prostory
k masérským službám. Prostory jsou
včetně veškerého nového vybavení –
nábytek, lehátko, umyvadlo, sprchový
kout, apod. Veškeré informace Vám
poskytneme na tel. č. 608 000 790
Firma se sídlem v Prostějově přijme
na třísměnný provoz fyzicky zdatné
brigádníky. Podmínka výuční list.
Tel.: 606 031 220 p. Novák
Zavedená realitní a znalecká kancelář v Prostějově hledá realitního
makléře/-ku. Požadujeme komunikativní schopnosti. Velmi nadstandardní
fin. ohodnocení, příjemné pracovní
prostředí, časová flexibilita, p. Mgr.
Sedláčka tel.: 773 542 542, nebo
email: info@impulsreality.com.
Přijmeme na HPP prodavače/ku do
prodejny pneuservisu a autoservisu
v PV. Požadujeme samostatnost, komunikativnost, flexibilitu, bezúhonnost, ŘP sk.B, znalost práce na PC.
Znalost účetního systému Pohoda
výhodou. Životopis zasílejte na emailovou adresu info@pneufloryk.cz
Z důvodu rozšíření prostor v PV přijmu
ihned na zapracování 5 šikovných, seriozních, komunikativních lidí na pozici
konzultant. Podmínka zájem o obor,
zdravý životní styl, sport, práce s lidmi.
Práce čistě přes studio. Možnost i VČ.
Info 608 818 080
Zapracuji 3–5 lidí v nově otevřené
pobočce Studia Vitalita. Podmínka: zájem o zdravý životní styl.
Telefon: 607 594 241
Přijmu do Besedy pracovní sílu
na úklid a obsluhu. Informace
u pana vedoucího Jan Belo tel.:
608 767 273
Přijmu obsluhu do baru Plzeňka.
Informace na: 608 767 273
Hledáme komunikativní pracovníky - asistenty pro nově otevřenou
pobočku. Po zaškolení nabízíme
příjem od 16. tis./měs. Info na
722 457 864
RELAX CENTRUM v Prostějově hledá PEDIKÉRKU, MANIKÉRKU a KOSMETIČKU. Jen
ŽL. Klientela výhodou. Nájem
2 600 Kč. Volejte 724 703 013

Opravy a úpravy oděvů a šití závěsů a
záclon, výměna zipů a druků na bundách. KREJČOVSTVÍ KORUNA,
Pekařská 1, OL. Tel.: 731 217 559

Nabízíme volná pracovní místa na nově otevřené pobočce poz.
ASISTENT/-KA, REFERENT/-KA,
příjem od 16 tis./měs. 606 214 747

Nabízím individuální doučování
matematiky. Srozumitelné vysvětlení učiva je cesta ke zlepšení
známky ve škole. Tel.: 604 767 527

Obsluha výrobní linky. Práce
v mužském kolektivu, harmonogram nepřetržitý provoz. Požadavky: SŠ vzdělání, praxe v
oboru výhodou. Požadujeme:
pečlivost, flexibilita, komunikativnost, nekuřák výhodou. Nabízíme: zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě,
perspektivu. Strukturované životopisy zasílejte na adresu firmy:
PROFROST a.s., J.B.Pecky 15,
796 01 Prostějov nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz

Kominictví
Frézování zadehtovaných, komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262
Provádíme dokonalé strojové čistění čal. sedacích souprav a koberců.
M. Revay 604 439 302
Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu. Tel.: 602 764 713
Nabízím kompletní vedení účetnictví-bytová družstva, příspěvkové
organizace, s.r.očka.
T.: 739 233 137. Dlouholetá praxe
a spolehlivost především.

Přijmu kosmetičku a kadeřnici
na ŽL. Tel.: 775 079 985
Česká fa hledá prac. pro nově otevřenou pobočku. Pozice asistent/ka , referent/ka. Příjem od 16 000 Kč/měsíc.
Nejde o pojiš., dealer. T: 776 297 537

Nabízím úklid bytu, domu, hlídání dětí nebo péče o seniory. Tel.:
732 706 362

Přijmeme svářeče a zámečníky. Nástup možný ihned. Tel.:
733 340 484

MATURANTI! Pořádáme přípravné kurzy na maturitu a přijímací
zkoušky na VŠ z matematiky. Info:
604 767 527

Administrativní pracovnice. Náplň
práce: zpracování přijatých a vydaných faktur a jejich evidence v účetním systému, příprava podkladů pro
účtování, měsíční účetní uzávěrku a
reporting, základní účetní operace –
pokladna, banka, příprava DPH. Požadavky: vzdělání SŠ ekonomické,
praxe v oboru vítána, AJ nebo NJ na
komunikativní úrovni, práce na PC –
MS Office, spolehlivost, důslednost,
samostatnost. Nabízíme: zázemí
stabilní společnosti, práce na zkrácený úvazek, možnost vzdělávání a
osobního růstu, nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na emailovou
adresu info@kp-kopro.cz, popř. tel.
čísle 582 336 430

PRÁCI NABÍZÍ
Vydavatelství Haná Press přijme
redaktora pro regionální zpavodajství. Životopisy posílejte na e-mail: kozak@pv.cz
Přijmu automechanika do autoservisu v Prostějově. Praxe v oboru
podmínkou. Nástup možný ihned.
Tel.: 608 824 136
Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644

www.

vecernikpv .cz

Prezentace
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VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ

připravujeme

* značková elektronika do kuchyně i obýváku
* let horkovzdušným balonem
* vstupenky na prestižní sportovní akce

MEGA

předvánoční číslo

* poukázky nejen na hamburgery

Ve hře bude * dárečky pro vaše ratolesti
se speciálem TENISOVÁ EXTRALIGA
XTR
* .... a řadu dalších cen
ZÁJEZD K MOŘI!
v celkové hodnotě 150 000 Kč
a magazínem TV POHODA
* kosmetické balíčky pro ženy i muže

V KAŽDÉM KOLE VÁS ČEKÁ RŮZNÉ ZÁPOLENÍ
OD VĚDOMOSTNÍ PŘES KVÍZOVÉ AŽ PO OBRAZOVÉ ZADÁNÍ!

• televizní program
na celé svátky
AKTIVNÍ PŘEDPLATITELÉ DOSTANOU O JEDNU NAVÍC!
i po Novém roce
STARTUJEME 10. PROSINCE • šance vyhrát ceny
za STOPADESÁT TISÍC

UŽ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE PODROBNÁ PRAVIDLA
A PRVNÍ SOUTĚŽNÍ OTÁZKU

v prodeji od 17. 12. do 30. 12. 2012
Na Štědrý den, tj. 24. 12. Večerník NEVYCHÁZÍ

POZOR! NYNÍ MÁTE MOŽNOST ZAJISTIT SI ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU A JEŠTĚ ZÍSKAT HODNOTNÝ DÁREK!
Navíc získáte bonus řádkové inzerce ve Večerníku ZDARMA!

UŠETŘTE ČAS I PENÍZE...









každé pondělí s magazínem TV POHODA
pro všechny inzerce v ceně 100 Kč ZDARMA
plus HODNOTNÝ DÁREK!
stávající předplatitel obdrží
MA
ročně blahopřání v ceně 300 Kč ZDARMA
doručení až do schránky ZDARMA,
NOVĚ UŽ DO 7:30 HODIN!
u
aktuální zpravodajství z celého regionu
od Nezamyslic na Hané po Dzbel
možnost odpočtu DPH u firem
300 Kč ročně!
č ě!
s předplatným můžete ušetřit a získat až 1300
máte možnost stát se členem věrnostního klubu Večerníku
(více se dozvíte v březnu 2013...)

Vážení a milí předplatitelé,
blíží se nám konec roku a to je vždy čas pro obnovení dobrých věcí a napravení těch špatných. Vězte
tak, že to je to období právě pro Vás! Ti, kteří se
již z celoročního předplatného nejčtenějšího regionálního periodika posledních let těší nějaký ten
pátek, mohou pokračovat v dobré věci. A ti, jež se v
minulosti nerozhoupali, mohou tuto chybu napravit
zrovinka teď!
VždyťCELOROČNÍPŘEDPLATNÉPROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU už nikdy nebude výhodné tak, jako je tomu v posledním měsíci letopočtu 2012. Přestože ekonomické náklady všeobecně a velmi rychle stoupají,
nám se daří držet cenovou hladinu na přijatelném minimu. Vzhledem k tomu, že standardním počet našich
stran je na hranici dvaatřiceti, pravidelnou a musíme
říct, že i velice oblíbenou součástí se stal magazín TV
POHODA, který nabízí stejný počet stránek a při vědomí, že takřka každé druhé číslo vám k tomu všemu
přikládáme speciál pokaždé zaměřený na něco jiného
ZCELA ZDARMA, je částka 690 korun vskutku minimem...

Nevíte si rady s vánočním dárkem?
Netrapte se, máme pro vás skvělé řešení!
Udělejte radost svým blízkým
a zajištěte jim celoroční

Proto byste neměli váhat a zajistit si pravidelnou dodávku oblíbeného titulu ještě před vánočními svátky.
Máme tu také jednu podstatnou informaci pro stávající předplatitele, kterým hodláme po podzimních událostech, kdy společnost Mediaservis bez upozornění
přestala s dodávkou periodika a celou naši redakci tak
postavila před velký problém, trochu ulevit. Nejenže
se nám podařilo během tří týdnů prekérní situaci odstranit a dnes pod křídly České pošty chodí Večerník
pravidelně do schránky všem, od nového roku 2013
tomu tak bude již v raních hodinách! A zde je at zmíněná informace, rozhodli jsme, že pro stávající předplatitele tomu tak bude za POUHÝCH ŠEST SET KORUN!
Ti ostatní musí v tomto týdnu vytáhnut z peněženky
ještě o devadesát korun víc, ale vězte, že od 10. prosince to bude ještě víc...
Pro všechny abonenty na rok 2013 pak máme připravený dárek i speciální příležitost pro rozjíždějící se
VELKOU ZIMNÍ SOUTĚŽ. O tom ale až příště...
DŮLEŽITÉ! KAMPAŇ STARTUJE VE STŘEDU 5.
PROSINCE 2012! Její konec bude oznámen...
redakce Prostějovského Večerníku

SOUT
ĚŽ!

Objednávejte osobně či písemně přes přiložený kupon,
na telefonních číslech 582 333 433 nebo 608 960 042
případně e-mailu inzerce@vecernikpv.cz
a to NEJPOZDĚJI do 28. 12. 2012!
Jedině tak můžete mít CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
plus získáte bonusovou prémii a hodnotný dárek!
Za určitých okolností můžete být také automaticky zařazeni
do SLOSOVÁNÍ VELKÉ ZIMNÍ SOUTĚŽE o spoustu cen včetně HLAVNÍ výhry,

kterou bude ZÁJEZD PRO DVĚ OSOBY DO TEPLÝCH KRAJIN!
Ve hře jsou i další atraktivní ceny, ale také spousta dalších dárkových předmětů!

PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
na kalendářní rok 2013 (52 vydání)!

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
TV
T

Exkluzivní dárkový poukaz POD STROMEČEK na vás čeká přímo v naší redakci!

PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU - TEN PRAVÝ VÁNOČNÍ DÁREK PRO KAŽDÉHO!

èíslo

Pond÷lí
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Objednávám předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2013

Je pátek 16. listopadu 2012,
t÷sn÷ pąed pátou hodinou ranní. Panelovým
domem na
sídlišti E. Beneše se ozývá
tupá rána. N÷kteąí
vycházejí ze dveąí a snaží
se vystrašen÷ zjistit, co se to d÷je. Protože
už nic dalšího podeząelého slyšet ani vid÷t
není, všichni se
rozespale vrací zp÷t do svých
bytč. Až zhruba za další hodinu jeden
z nájemníkč, jdoucí
si do sklepa pro kolo, vykąikne
hrčzou. Na
betonové podlaze, v úzkém
prostoru mezi
schodišt÷m a výtahovou
šachtou, leželo
bezvládné t÷lo staré ženy!
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Infos Art,
s.r.o. , Barákova

s pohodou

ho patra!

Spekulace o vražd÷ lékaą vyvrátil

Tel.: 588

882 111,

5, 796 01
e-mail: infos@infos.cz,
Prostějov

www.infos.cz

Pond÷lí
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CO SE STALO? JAK SE TAM
STAĄENKA
DOSTALA? BYL TO SKUTEèNö
DOBROVOLNÝ
ODCHOD Z TOHOTO SVöTA?
SVöTA?
A CO NÁM ĄEKLI OBYVATELÉ
DOMU?
TO VŠE SE MČŽETE DOèÍST
NA STRANö 13 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ!

Odsud spadla. Dčm na sídlišti
V pátek ráno se pąesn÷ z tohoto E. Beneše je plný smutku.
výtahem a schodišt÷m stará paní, místa ząítila do šachty mezi
bydlící v šestém patąe. Proé
se odhodlala k sebevražd÷?
2x foto: Michal Kadlec
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...ještě

9 771212 667008

¤ NOVINY UŽ RÁNO VE VAŠÍ SCHRÁNCE ¤ CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ OD 650 Kč ¤
¤ BONUSOVÁ PRÉMIE, HODNOTNÝ DÁREK A ODMĚNA ZA VĚRNOST! ¤
DALŠÍ NOVÉ informace přineseme už v PŘÍŠTÍM čísle PV Večerníku!
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Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

Wollkerova
kerova
37,
3
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PV
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Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608

Řádková inzerce, sport

Mladí šachisté zápolili v Přeboru škol

VZPOMÍNÁME

Dne 7. prosince 2012
uplyne 1. smutné výročí,
kdy nás navždy
opustila naše milovaná
dcera a sestra
paní Ing. Iveta
MÍKOVÁ.
Vzpomíná maminka
a bratr Roman
s rodinou

Světlo jedné duše uhaslo,
však její teplo hřeje
naše srdce dál…
Odešel člověk,
jehož jsme milovali,
v našich vzpomínkách
však bude žít dál.
Dne 3. prosince 2012
uplyne 1. smutný rok
od úmrtí našeho
milovaného manžela,
tatínka a dědečka
pana Stanislava
MAKOVÉHO
z Malého Hradiska.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou
vzpomínku.
Děkuje manželka Alena,
syn Stanislav a Pavel
s rodinami.

Co my za lásku Tvou
Ti můžeme dát?
Jen hrst krásných květů
a v slzách vzpomínat.
Dne 4. prosince 2012
uplyne 15 roků od úmrtí
pana Ing. Miloše
KONUPČÍKA
z Vrahovic.
Vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Těžko se
s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
navždy Tě v srdcích
budeme mít.

Dne 1. prosince 2012
jsme si připomněli
3. smutné výročí úmrtí
pana Františka
PLAJNERA
z Křenůvek.
Stále vzpomínají
manželka,
dcera a syn
s rodinami.

Není zapomenut Ten,
jenž nás miloval.
Ještě dlouho chtěl
s námi být,
ale musel náhle odejít.

Dnes 3. prosince 2012
by oslavil 55. narozeniny
náš milovaný tatínek,
manžel a dědeček
pan Zdeněk KRPEC
z Čechůvek.
S láskou a úctou stále
vzpomíná syn Stanislav
s rodinou, manželka Ivana
a blízká rodina.

Dne 1. prosince 2012
jsme vzpomenuli
4. smutné výročí úmrtí
pana Josefa ZELENÉHO
z Výšovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Kdo v srdci žije,
neumírá.

Dne 3. prosince 2012
jsou to 2 roky,
kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Vladimír BUŠINA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Zůstala jsi navždy
v našich srdcích.

Prostějov/kvi - Za menšího zájmu zejména středních škol (nižší účast o 3 družstva) i druhého
stupně (nižší účast o 4 družstva)
se konal další ročník Přeboru škol
v šachu. Přebor se hrál tradičně
v DDM na Vápenici, kde mladým
šachistům již delší dobu vychází
vedení školy i Sportcentra vstříc
a poskytuje hrací místnost.
Materiál zabezpečil Sportovní klub
Prostějov, který se ujal i organizace.
Letos se tedy hrálo za účasti jen 10
družstev. Všechny kategorie ob-

sadilo pouze RG a ZŠ města Prostějova, kde již se projevuje dobrá
práce T. Gorby, který zde vede šachový kroužek. Dvě kategorie obsadila ZŠ Dr. Horáka a ZŠ Brodek
u Prostějova. Ostatní školy vyslaly
do přeboru pouze zástupce do jedné
kategorie.
Letos se zúčastnila přeboru jediná
dívka, a to v nejmladší kategorii.
Daniela Urbanová se převahy kluků moc nezalekla, protože vyhrála
všechny partie a vyhrála se stoprocentním výsledkem svoji druhou

šachovnici. Všechny partie vyhráli
v této kategorii Šimon Londin a
Ota Vystavěl ze ZŠ Jana Železného.
V kategorii „B“ stejného výsledku
dosáhli dva hráči – Tomáš Vysloužil z RG a Tomáš Smékal ze ZŠ v
Brodku u Přerova. V kategorii „C“,
kde hráli až na jednu výjimku pouze registrovaní šachisté, to uhráli
IM Jaroslav Bureš, Tomáš Zajíček,
Michael Bureš z vítězného družstva RG. Všem postupujícím družstvům přejeme úspěšný výsledek v
krajském kole.

VÁCLAV RÉPAL
slaví 50

50

Toto významné výročí oslaví

výše jmenovaný dne 6.prosince 2012.
Po skončení aktivní fotbalové činnosti
působil jako vášnivý příznivec
kralické kopané, kterou vždy podporoval
a zajišťoval pro její rozvoj
co nejlepší zázemí.
Zasloužil se o obnovu fotbalového areálu
a za jeho působení nastal vzestup kopané
na úroveň krajského přeboru.
V těchto fotbalových aktivitách
pokračuje dodnes.
Vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti
a úspěchů mu do dalších let
přejí přátelé, kamarádi
a celý klub FC Kralice na Hané.

VÁNOČNÍ DÁREK
PRO VÁS

30% sleva

na řádkovou inzerci

+ jakékoliv zvýraznění ZDARMA
Dne 5. prosince 2012
vzpomeneme nedožité
60. narozeniny naší milované
maminky, babičky a dcery
paní Miroslavy SMRŽOVÉ
rozené Huterové.
Děkujeme Všem,
kteří ji měli rádi
a vzpomenou s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery s rodinami a maminka.

Dne 5. prosince 2012
si připomínáme
smutné 11. výročí úmrtí
paní Zdeňky
KLEMEŠOVÉ
rozené Skoumalové
z Prostějova
Za tichou vzpomínku
děkují manžel Ivo,
synové Ivo a Tomáš,
vnuci Tomáš a Petr
a snacha Iva.
Iva.

Letošní
Vánoce
prožijte s
www.vecernikpv.cz

Dne 9. prosince 2012
tomu bude 8 let,
kdy nás navždy opustil
pan prap. David BLÁHA
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají
rodiče a sestra s rodinou.
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Dne 5. prosince 2012
si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka JELENA.
Stále vzpomínají dcery
s rodinami a manželka.

Denně
aktualizované
stránky!

VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042
PIŠTE: INZERCE@VECERNIKPV.CZ
NEBO SE ZASTAVTE V REDAKCI NA OLOMOUCKÉ 10

Objednávejte předplatné pro rok 2013

NADÁLE za zvýhodněnou cenu!
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volejte 582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ JE TADY!
NALISTUJTE STRANU 21

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

Náměstí se obléklo do slavnostního a vánoční
Přirozeně harmonický večírek stromeček je i letos tím nejzářivějším šperkem

v prostějovském hudebním klubu
s kapelami ZYLWAR a TENEBRA
I tuto sobotu si několik desítek příznivců hudby našlo cestu do prostějovského music klubu
Apollo 13. Tentokrát je čekali lahůdky v podobě vystoupení brněnské partičky ZYLWAR a
prostějovské skupiny TENEBRA.

maminku, která na nějakou
dobu odložila koncertování
kvůli mateřským povinnostem.
Na vystoupení skupiny se ale
drobná pauza nijak neprojevila
a publikum si užilo skvělý
hudební večer.

na
.cz
videoecernikpv
v
.
www
Prostějov/peh
Jako první se na pódiu bez
velkých
okolků
uvedla
brněnská kapela ZYLWAR,
která návštěvníkům Apolla
pořádně rozvibrovala ušní
bubínky. Pak už ale pódium
patřilo očekávané domácí
kapele TENEBRA. Ta se
zdejšímu publiku předvedla
v tom nejlepším světle a obecenstvo kvalitu vystoupení
náležitě ocenilo. „Jsme rádi,
že jste nás přišli podpořit,“
poděkovala
fanouškům
zpěvačka skupiny Gabriela G.
V., která posluchače zaujala zejména svým skvělým hlasem.
V drsné rockerce by snad
nikdo nepoznal novopečenou

Uspěly. Po sobotním vystoupení v prostějovském music klubu přibyde kapele jistě hned několik fanoušků.
Foto: Petra Hežová

Slavnostního rozsvěcení vánočního stromečku
na náměstí TGM se účastnili nejen praví a nefalšovaní andělé a zástupci města, ale i plné náměstí malých i velkých Prostějovanů.

Prostějov/peh
Na prostějovském náměstí
TGM se v páteční podvečer sešlo snad celé město. Důvodem
bylo nejen zahájení předvánočního stánkového prodeje na
náměstí, ale hlavně rozsvěcení
vánočního stromečku, na který
se těšily hlavně děti. Slavnostní večer zahájily fanfáry z radniční věže v podání hudebníků
ZUŠ Vl. Ambrose a popřát
shromážděným Prostějovanům
přišli i zástupci města Prostějova, náměstkyně primátora
Ivana Hemerková a primátor
města Miroslav Pišťák. Pak už
se slova ujali tři andělé z divadelního spolku Cirkus trochu
jinak, kteří spolu s plným náměstím odpočítali rozsvícení
letos opravdu nádherného vánočního stromečku. Tím ale
„andělský“ program teprve
začínal. Ježíškovi okřídlení
poslové si pro děti připravili
pohádkový příběh s vánoční tematikou a nechybělo ani zpívání koled, ke kterému se přidaly
nejen děti, ale mnohdy i jejich
dospělý doprovod. A co si děti
od Ježíška přejí? „Chtěl bych

na
video rnikpv.cz
.vece
www

Už i Prostějov má vánoční
stromeček. Slavnostnímu
rozsvícení přihlíželo plné náměstí
Foto: Petra Hežová

krabičku se Spidermanem a
aby se dědeček brzy uzdravil,“
svěřil se se svým přáním malý
divák. Své přání mohl každý
z přítomných pomyslně poslat
vzduchem do kouzelné andělské krabice, která bude k dispozici pod vánočním stromečkem
pro všechny, kteří ještě na nějaké to přání zapomněli. Ježíšek
si krabici vyzvedne na Štědrý
den a přání se pokusí splnit. Ale
samozřejmě jen těm, kteří celý
rok nezlobili!
Osobní setkání s andělem.
Děti si chtěly pojistit splnění
svého vánočního přání přímo u Ježíškových zástupců.
Foto: Petra Hežová

Charitativní aukce uměleckých předmětů Atmosféra výstavy DOTEK VÁNOC potěšila i pohladila na duši

vynesla více než 150 tisíc korun!

Prostějov/peh - Čtrnáctý
ročník humanitární aukce
uměleckých děl se vydařil.
Hned několik uměleckých děl
věhlasných majitelů našlo svůj
domov u návštěvníků čtvrteční
dražby.
Každoročně pořádaná dobročinná aukce si už 14 let klade
za cíl zisk finančních prostředků na činnost a provoz Střední školy, základní a mateřské
školy JISTOTA pro handicapované děti. S myšlenkou pořádat tuto aukci přišel akademický
malíř Josef Velčovský, který
škole pomáhá svými obrazy již
od roku 1998. A není sám. Na
rozsáhlém seznamu autorů
jste mohli najít díla takových
velikánů české umělecké scény,
jako jsou Kristián Kodet, Jiří
Suchý, Adolf Born či Olbram
Zoubek (autor sochy umístěné
ve vstupní hale, kterou pravidelní návštěvníci divadla jistě dobře
znají). Že šlo o opravdu prestižní záležitost, dokazuje i fakt, že
někteří z umělců, kteří poskytli
svá díla, se neúčastní žádné jiné
aukce vyjma této. V přednáškovém sále Národního domu se
i tento rok sešlo několik desítek
milovníků umění, kteří neváhali
nákupem uměleckých skvostů
přispět na dobrou věc. Největší
„bitva“ se strhla zejména o díla
Josefa Velčovského a Olbrama
Zoubka, jehož socha byla vydra-

Slavnostní okamžik. Ředitelka Střední školy, ZŠ a MŠ JISTOTA, o. p.
s., předává ceny vítězce aukce J. Zubákové.
Foto: Petra Hežová
žena za téměř 40 tisíc korun „Naším tajným cílem bylo dosáhnout
hranice 200 tisíc korun. To se
bohužel nepovedlo, přesto jsem
moc ráda, že se aukce vydařila,“
zhodnotila aukci ředitelka školy
Marie Turková, která přítomným
poděkovala za přízeň a popřála
všem příjemné vánoční svátky. Dražitelé přispěli na činnost
Střední školy, základní a mateř-

ské školy JISTOTA celkovou
částkou 151 081korun. Pokud
jste se aukce nemohli zúčastnit, ale přesto chcete své blízké
obdarovat hodnotným a netradičním uměleckým dílkem, navštivte webové stránky www.
pvtetin.cz., nebo přímo Střední
školu, ZŠ a MŠ JISTOTA, o. p.
s., kde si můžete nevydražená
díla koupit za vyvolávací cenu!

2x foto: Aneta Křížová
Samotnou výstavu zahájil hudební program žáků ZUŠ Prostějov,
připraveno bylo občerstvení a nechyběl ani vynikající Marciánův
guláš. Jak je již tradicí, každý den
na návštěvníky čekal pestrý program. Podvečery byly vyhrazeny
koncertům hudebních skupin,
pro děti byla připravena pohádka
či workshop, kde si samy zkoušely vytvořit vánoční vazby, které si
pak odnesly domů. V pátek pak
proběhlo rozsvěcování vánočního stromu ve Smržicích a sobotní
program výstavy pak zakončila
degustace vín. V neděli vše vy-

ČECHOMOR PŘIJEDE

UŽ PŘÍŠTÍ PÁTEK!

Výpomoc. Studenti SOU obchodní, kteří pomáhali s organizací
aukce, svou školu výtečně reprezentovali skvělou přípravou a profesionálním vystupováním.
Foto: Petra Hežová

OKEM „ŠÉFKY”
prostějovské kultury
„Už podvacáté se s vámi setkávám na stránkách nejčtenějšího prostějovského periodika,
kde pravidelně na konci měsíce
otevírám své kulturní okénko. S
radostí mohu i nadále konstatovat, že i nadále se setkávám
především s pozitivními reakcemi, a tak doufám, že jako předsedkyně kulturní komise Rady
města Prostějova je vám moje
přibližování novinek a aktualit
z prostějovské kulturní scény i
nadále přínosem...“
Opakovala bych se, kdybych
i tento měsíc říkala, že se opět
s kulturními akcemi v Prostějově i na Prostějovsku doslova
roztrhl pytel. Jenže je pravda, že
v listopadu se jednalo o opravdu
velký „vak“ kulturních aktivit.
Možná se již projevilo blížící se
vánoční období „šturmování“,
které se před koncem roku promítlo i do této oblasti.

Do smržické fary si našlo cestu více jak dva tisíce návštěvníků

Prostějov/akr - Kouzelnou předvánoční atmosféru mohli zažít
všichni ti, kteří se od úterý až do
soboty dostavili do překrásných
barokních prostor smržické fary.
Okouzlující prostředí doplnila
oblíbená výstava Dotek Vánoc,
kterou tradičně připravilo Zahradnické centrum Marciánová
společně s obcí Smržice a starostkou Hanou Lebedovou.
Nejrozsáhlejší akci v regionu,
Dotek Vánoc, opět navštívily
přes dvě tisícovky návštěvníků, kteří věděli, proč se této
akce zúčastnit. K vidění byla
totiž doslova plejáda vánočních
dekorací a aranžmá. „Jsem překvapená, jaké krásy tato barokní
stavba skrývá, navíc ve spojení
s nádhernou atmosférou, kouzelnými dekoracemi a aranžmá,
která jsou naprosto dokonalá,“
svěřila se Večerníku jedna z návštěvnic. Ba co víc, ti, kteří si dekorace rádi vyrábějí sami, měli k
dispozici spoustu aranžovacího
materiálu a řadu dalších potřeb.

nila bych například dražbu
sto padesáti výtvarných děl ve
prospěch Speciální školy pro
postižené Jistota. S podobně
chvályhodným počinem přišla i Galerie umění Prostějov,
která pořádá prodejní výstavu
Ententýky z keramiky, která
představuje výrobky dětí ze
speciální školy na Lidické.

Již včera nejmenší diváky potěšilo v rámci 1. adventní neděle
Divadlo plyšového medvídka
„zimní“ pohádkou v Husově
sboru.
Kulturní fanoušky z řad ProsObdivuhodná tradice
tějovanů jistě potěší i fakt, že
Kulturní Prostějov navíc zažil ve městě přibyla další galerie,
i jedno velmi významné kula- která se nachází v Netušilově
té výročí, když 150 let oslavil ulici a jmenuje se Galerie N7.
slavnostním koncertem mužA kam v prosinci?
ský pěvecký sbor Orlice. Stopadesáté narozeniny jen potvrdily, Vánoce a jejich atmosféru si
že sbor je nedílnou součástí mají užít hlavně ti nejmenší,
tedy bych je ráda pozvala již
prostějovského života.
Ze záplavy výstav bych vy- na třetí ročník vypouštění bazdvihla dílo malíře melancholic- lónků s vánočními přáními,
ké krásy Jana Preislera v Muzeu které uspořádá Okrašlovací
Prostějovska a obrazy a grafiky spolek 14. prosince od 15.15
Karla Šafáře v Národním domě. hodin na Pernštýnském náměstí.
Dobré skutky
Advent je tu
Milada Sokolová, radní a
Potěšitelné je, že část akcí V neděli navíc už začal advent předsedkyně kulturní komise
byla spojena s charitou. Zmí- a rozbíhají se i vánoční akce. při Radě města Prostějova

Prostějov/pr - Jistě už víte, že
koncert Čechomoru se blíží, a to
věru neskutečně rychle. Veškerá předvánoční nálada se Společenským domem v Prostějov
rozhostí již příští pátek 14. prosince. První tóny by měly zaznít
v 19.30 hodin, přičemž organizátoři z MUSICMEDEA vzkazují, že diváci budou vpouštěni
o půl hodiny dříve.
„Po loňskem beznadějně vyprodaném koncertu doporučujeme,
aby si diváci pořídili vstupenku co nejdříve. A také, aby co
nejdříve přišli,“ usmívá se Martin
Tichopádek. Ten také PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku, který je
stejně jako před rokem hlavním
mediálním koncertem tohoto

vystoupení,. Prozradilm, že speciálním vánočním hostem bude
dámské dívčí kvarteto Gadrew
Way. „A aby toho nebylo málo,
vystoupí také o jeden host navíc,
kterým bude zpěvačka Iva Marešová. právě ona zpívala v loni
v Čechomor-Proměny,“ láká fanoušky do sálu Tichopádek.
„Jsme velice rádi, že kapela Čechomor přijala opět naše pozvání
do našeho města Prostějova, protože o Vánoční koncert Čechomoru je po celé České republice
obrovský zájem a kapela musí některé pozvánky odmítnout,“ dodal
manažer pořádající agentury.
Vstupenky jsou stále k dispozici na předprodejních místech
nebo v siti ticketportal.

vrcholilo vánoční prodejní výstavou obcí Smržice.
„Jsme rádi, že doprovodný podvečerní program získává stále
větší zájem návštěvníků. Novinkou letos bylo představení pro
děti. Na pohádku ´O hloupé ženě´
tak přišlo téměř šest desítek dětí,
takže se v tomto trendu chystáme
pokračovat i další roky,“ prozradil Večerníku Josef Marcián.
Výstava na smržické faře sice
1. prosince skončila, ale zájemci se mohou nadále inspirovat v
Zahradnickém centru Marciánová v Kostelci na Hané, kde

bude až do Štědrého dne nabízen podobný sortiment jako ve
Smržicích. Další možnost vidět
floristické umění Anny Marciánové mají zájemci hned zkraje příštího roku 16. a 17. ledna
v Národním domě v Prostějově
na čtvrtém ročníku akce „Květiny ve společnosti“. Přívržence
opět čeká skloubení krásy květin s krásou šatů, účesů a květinových módních doplňků, kde
kromě jiného budou, vzhledem
k maturitním plesům, tématem
i květinové přízdoby společenských šatů.

VYHRAJTE LÍSTEK NA

VÁNOČNÍ KONCERT HANY ZAGOROVÉ
Do Vánočního exkluzivního koncertu Hany Zagorové a
Petra Rezka zbývá pouhý jeden den. Vystoupení několikanásobné slavice, populárního zpěváka a úspěšné skupiny
Boom!Band se koná ve Společenském domě v Prostějově
již v úterý 4. prosince od 19.00 hodin. A díky Večerníku je
můžete vidět na živo a to dokonce i ZADARMO! Tentokrát
totiž potěšíme hned pětici ŠŤASTLIVCŮ, kteří od nás obdrží
po jedné vstupence.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
KOLIK SLAVÍKŮ ZÍSKALA HANA ZAGOROVÁ
V KATEGORII ZPĚVAČEK?
Na odpovědi čekáme v redakci do ÚTERÝ 4. prosince do
12.00 hodin. Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou
adresu SOUTEZE VECERNIKPV.CZ s heslem „Hana
ZAGOROVÁ “. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na
mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla
redakce v Olomoucké ulici. Nezapomeňte však uvést svá
telefonní čísl, hned po poledni totiž budete kontaktováni a
budete moct jít na koncert ZADARMO!

VYHRAJTE LÍSTEK NA... ČECHOMOR!
TAK JDEME DO FINÁLE! Do koncertu věhlasného seskupení, které si říká ČECHOMOR, chybí pouhé necelé dva týdny... Vystoupení
populární hudební kapely proběhne ve Společenském domě v
Prostějově již 14. prosince. A pokud chcete napříč všemi generacemi populární borce vidět naživo, díky Večerníku můžete být u
toho dokonce ZADARMO! I tentokrát totiž potěšíme hned plnou
DESÍTKU ŠŤASTLIVCŮ, kteří od nás obdrží po jedné vstupence.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník je totiž hlavním mediálním partnerem
koncertu.
Ve spolupráci s pořádající agenturou MUSICMEDEA jsme pro vás totiž připravili SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Jestliže tedy máte rádi styl Čechomoru,
pak neváhejte a soutěžte o vstupenky na tento jedinečný koncert!
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 19. listopadu do středy 12. prosince ve čtyřech
dějstvích.

Ve druhém dílu soutěže uspěli ti, kteří věděli, že KAPELA ČECHOMOR BYLA
ZA ALBUM PROMĚNY OCENĚNA MULTIPLATINOVOU DESKOU!
Jsme rádi, že i tentokrát vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal, že se v
losovacím osudí sešlo hned 144 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali trojici: Radoslav PROCHÁZKA, Krasická 43,
Prostějov * Ladislav PIŇOS, Norská 3, Prostějov * František KOCOUREK,
Vícov 191, Plumlov
Výherci získávají VOLNÝ VSTUP NA KONCERT. U vchodu se stačí
prokázat občanským průkazem!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 3. KOLO ZNÍ:
JAK SE JMENUJE TEXTAŘ, SKLADATEL, KYTARISTA A ZPĚVÁK
SESKUPENÍ ČECHOMOR?
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 6. PROSINCE, jména třetí trojice výherců zveřejníme hned v příštím čísle, tj. v pondělí 10. prosince,
v němž také najdete otázku s pořadovým číslem čtyři. Své odpovědi, či
tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE VECERNIKPV.CZ s heslem „Čechomor“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní
číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně
se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.

Fotbal

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 3. prosince 2012

sumář podzimní části sezóny 2012-2013
aneb první polovina mládežnických soutěží nejen v číslech...
Ohlédnutí za ligovými, krajskými i okresními bitvami mladých nadějí: daří se prostějovskému „eskáčku“, ale i Sokolu Čechovice či Kostelci na Hané

TABULKy po podzimní části
MoravskoSlezská dorostenecká Liga „U19“
(15 odehraných kol)


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

Mužstvo
MFK OKD Karviná
MFK Frýdek-Místek
SK Sigma Olomouc U 18
RSM Hodonín
1.SC Znojmo
SK Líšeň
SK Hanácká Slavia Kroměříž
MFK Vyškov
1.SK Prostějov
1.HFK Olomouc
FC Vítkovice 1919
FC Hlučín U 18
FK Fotbal Třinec
Horácký fotbalový klub Třebíč
Městský sportovní klub Břeclav

Z V
15 14
15 13
15 11
15 7
15 6
15 7
15 6
15 5
15 6
15 4
14 4
15 2
15 2
15 1
15 1

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

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

S
49:15
37:13
59:13
25:26
28:27
26:28
23:27
20:22
28:34
20:29
13:24
24:34
10:24
16:35
12:39

B
42
39
35
24
23
21
20
19
19
17
15
12
10
9
8

Prav.
(21)
(15)
(11)
(0)
(-1)
(0)
(-1)
(-5)
(-2)
(-7)
(-6)
(-9)
(-11)
(-12)
(-16)

MoravskoSlezská dorostenecká Liga „U17“

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

Mužstvo
FC Baník Ostrava
SK Sigma Olomouc
1.FC Slovácko
FC Vysočina Jihlava
FC Zbrojovka Brno
FC Fastav Zlín
MFK OKD Karviná
Slezský FC Opava
1.SC Znojmo
SK Hanácká Slavia Kroměříž
RSM Hodonín
FC Hlučín
1.HFK Olomouc
Městský FK Frýdek-Místek
1.SK Prostějov
FK Fotbal Třinec
Městský SK Břeclav
MFK Vyškov

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

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

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

P
2
3
2
4
3
4
5
5
7
7
8
10
9
11
13
13
13
15

S
87:16
55:11
102:14
49:19
51:21
72:26
41:30
42:33
48:55
26:50
25:53
22:45
21:55
24:50
18:70
16:54
18:71
9:53

B
43
42
41
37
36
35
32
30
26
22
19
17
16
14
10
8
8
4

Prav.
(19)
(18)
(14)
(13)
(12)
(11)
(5)
(6)
(-1)
(-2)
(-5)
(-10)
(-11)
(-13)
(-17)
(-16)
(-19)
(-23)

Dorostenci prokazují vzestupný trend
Týden po stručném náhledu do podzimních bitev
v mužských fotbalových soutěžích přinášíme i pohled do okresních, krajských i celostátních soutěží
dorostenců, žáků i přípravek. Týmy z Prostějovska
se ani letos neztrácejí a mezi nejlepšími se pohybují
zejména mladší žáci 1.SK Prostějov a mladší dorost Čechovic.

Moravskoslezská
liga dorostu:
Třikrát 1.SK Prostějov
Fotbalová asociace od letošního léta přeskupila mládežnické
soutěže a změny se dotkly i nejvýše postaveného regionálního
zástupce. Loňskou sezonu odehrál 1.SK Prostějov s jedním
družstvem staršího i mladšího
dorostu v divizi „D“, v srpnu již
naskočili do lig hráči jednoho
staršího a hned mladších dorosteneckých výběrů 1.SK. Starší
dorostenci do nejvyšší moravské
soutěže a de facto druhé ligy,
mladší také do nejvyšší soutěže
na Moravě, ovšem podle nového
uspořádání zároveň do nejvyšší
republikové kategorie.
Nejstarších mládežníků (ročníky 1994 a 1995) se od léta ujala
trojice trenérů Radim Weisser,
Roman Šmíd a Tomáš Bilík za
doprovodu vedoucího mužstva
Zdeňka Fládra a podzimní výsledky byly jako na houpačce.
Po úvodní porážce s Kroměříží,
následovaly výhry v Hodoní-

Starší z mladších dorostů
U17 (ročník 1996) koučovaná
trojicí Pavel Kubíček, Miroslav Takáč a Jaroslav Klimeš
se zatím výsledkově hledá. Již
v létě ale trenér Klimeš upozorňoval, že jde o prakticky nové
mužstvo, kdy z loňského výběru zůstalo jen osm lidí zbytek odešel do staršího dorostu.
Deklaroval, že se Sigmou, Brnem, Baníkem se hráči nemohou měřit, přesto asi i on sám
doufal, že se podaří uhrát víc
než výhry nad Frýdkem-Místkem, Břeclaví, HFK Olomouc
a remízou s Vyškovem. Bolely
zejména výsledky 1:15 se Slováckem a 0:10 od Jihlavy, blízko k bodům bylo naproti tomu
po stavech 4:5 v Třinci, 1:2 v
Kroměříži a 2:3 ve Znojmě.
Suma sumárum deset bodů a
patnáctá pozice z osmnácti.
Třeba na jedenáctý Hodonín
ztráta činí již devět bodů.
Nejmladší dorostenci jsou
zatím z této trojice výběrů nejúspěšnější. Více než polovinu
zápasů vyhráli a jen pětkrát

Radost. Takto se po jedné ze svých osmadvaceti tref v podzimní části radovali starší dorostenci 1.SK Prostějov. Mezi moravskoslezskou elitou se jako nováček neztratili a do jara skočí v klidném středu tabulky.
střed sezony družstvo pětkrát v
řadě vyhrálo a jediná porážka přišla
až úplně na závěr - ve dvanáctém
kole od Mohelnice.
Konice zdaleka tolik důvodů k
radosti nemá. Mladíci jdou od
porážky k porážce a jen s Velkým
Týncem uhráli bod za remízu 1:1.
Při dvojici derby nestačili na Čechovice poměrem 1:3 a 2:6.

Krajský přebor dorostu:
Derby Konice
s Čechovicemi
Dobrou tradicí se stalo, že v nejvyšší krajské dorostenecké soutěži
mezi velice úzkou skupinkou týmů
bojují i výběry Konice a Čechovic.
Mezi staršími se loni lépe vedlo
Konici a mezi mladšími Čechovicím, do puntíku stejně je tomu i
letos.
Do zápasů starších výběrů zasáhlo i letos osm mančaftů a konický
tým se rve o třetí až páté místo.
Po podzimu je se sedmi výhrami
jednou remízou a šesti porážkami

I. třída dorostu:
Kostelec září,
Určice se trápí
Dva celky má Prostějovsko rovněž
v nižší krajské soutěži. Nezamyslice sestoupily a Kralice se odhlásily,
zůstalo tak duo Určice, Kostelec na
Hané. Loni se lépe vedlo Určicím,
jež skončily páté, letos je situace
opačná.
Kostelec za celou loňskou sezonu získal sedm výher a třiadvacet
bodů, letos mu k tomu stačila polovina. Ze čtrnácti případů hned
sedmkrát zvítězil, když zdolal i
vedoucí Litovel, k tomu přidal
tři remízy, mimo jiné s druhými
Opatovicemi a třetími Doloplazy.
Čtyřiadvacet bodů tak znamená
páté místo a čtvrté Hlubočky jsou
nadohled – jen o bod vzdáleny.
Družstvo táhne především čtvrtá
nejlepší ofenziva.
To Určice zatím marně vzpomínají
na loňské výsledky. Tehdy zvítězily hned šestnáctkrát, na podzim se
jim to povedlo pouze dvakrát – nad
Novými Sady a Moravským Be-

MoravskoSlezská dorostenecká Liga „U16“

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

Mužstvo
FC Vysočina Jihlava
SK Sigma Olomouc
FC Zbrojovka Brno
FC Fastav Zlín
1.FC Slovácko
Slezský FC Opava
FC Baník Ostrava
1.SK Prostějov
MFK OKD Karviná
RSM Hodonín
FK Fotbal Třinec
Městský FK Frýdek-Místek
Městský SK Břeclav
SK Hanácká Slavia Kroměříž
FC Hlučín
1.HFK Olomouc
MFK Vyškov
1.SC Znojmo

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

V
13
12
11
11
10
9
9
9
7
7
5
4
4
3
2
2
2
1

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

P
0
3
3
4
4
3
5
5
7
9
8
8
9
10
9
9
13
12

S
64:11
52:18
55:17
63:25
49:29
44:34
59:34
42:26
47:39
32:31
19:31
24:32
27:75
20:39
22:48
16:52
13:77
11:41

B
43
38
36
35
33
32
30
30
24
22
19
17
16
13
12
12
8
7

Prav.
(19)
(14)
(12)
(11)
(6)
(8)
(6)
(3)
(-3)
(-2)
(-5)
(-10)
(-11)
(-11)
(-15)
(-15)
(-19)
(-20)

Krajský přebor - starší dorost

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

Mužstvo
FK Mohelnice
FK Nemilany
1.FC Viktorie Přerov
FK Šternberk
Sokol Konice
Slovan Černovír
Sokol Velký Týnec
Sokol Čechovice

Z V
14 11
14 9
14 7
14 7
14 7
14 4
14 3
14 3

R
0
1
1
1
1
2
3
1

P
3
4
6
6
6
8
8
10

S
49:19
42:16
32:26
35:30
27:32
25:42
30:52
28:51

B
33
28
22
22
22
14
12
10

Prav.
(12)
(7)
(1)
(1)
(1)
(-7)
(-9)
(-11)

Mužstvo
FK Mohelnice
Sokol Čechovice
1.FC Viktorie Přerov
Slovan Černovír
Sokol Velký Týnec
FK Nemilany
Sokol Konice

Z V
12 10
12 8
12 7
12 5
12 3
12 3
12 0

R
1
3
4
2
1
0
1

P
1
1
1
5
8
9
11

S
62:9
38:15
36:14
31:25
20:32
14:55
10:61

B
31
27
25
17
10
9
1

Letošní Vánoce prožijte s

www.vecernikpv.cz

Denně aktualizované stránky!

ně a Vítkovicích a po nich dvě
porážky. Po výhře nad Třincem
a remíze v Břeclavi pak přišla i
vlivem těžšího losu hned pětice
porážek, podzim ale ukončila série tří výher.
Bilance šesti výher, jedné remízy a osmi porážek tak zatím stačí na střed tabulky. Z devátého
místa patnáctičlenné tabulky to
má 1.SK jen dva body na šestou
Líšeň. A to přišly zbytečné ztráty v podobě remízy v poslední
Břeclavi 1:1 a domácí porážky s
předposlední Třebíčí 1:2. Stejně
překvapivá byla ale i výhra 2:1 u
čtvrtého Hodonína.

prohráli. Po sedmnácti kolech
je z toho osmé místo s výrazně
aktivním skóre 42:26. A pouze
tříbodové manko na páté Slovácko a šestibodový odstup od
třetí Zbrojovky Brno. Nejvíce si
mladíci vedení Tomášem Uličným a Lubomírem Kelucem
zastříleli proti Hlučínu a Vyškovu, když vyhráli 8:0 a 6:0.
Těšit může hráče i výhra 1:0
nad Brnem. Mužstvu se dařilo
zejména vyvarovat ztrát s celky
z chvostu tabulky, výjimkami
jsou pouze poslední dvě remízy 1:1 s posledních Znojmem a
šestnáctou Holicí.

Prav.
(13)
(9)
(7)
(-1)
(-8)
(-9)
(-17)


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

Mužstvo
Tatran Litovel
FKM Opatovice-Všechovice
Sokol Doloplazy
FK Hlubočky
FC Kostelec na Hané
FK Nové Sady
Spartak VTJ Lipník nad Bečvou
Sokol Horní Moštěnice
FC Želatovice
FK Brodek u Přerova
Sokol Tovačov
Granitol Moravský Beroun
SK Náměšť na Hané
Sokol Určice

Z V
14 11
14 10
14 9
14 8
14 7
14 7
14 7
14 7
14 5
14 4
14 4
14 3
14 1
14 2

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

P
3
1
1
5
4
4
5
5
8
8
10
10
9
12

S
76:35
61:24
64:28
46:36
56:38
41:29
32:26
35:36
46:48
34:54
23:60
33:59
31:70
14:49

B
33
33
31
25
24
24
23
23
16
14
12
10
7
6

Prav.
(12)
(12)
(10)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(-5)
(-7)
(-9)
(-11)
(-14)
(-15)

Mužstvo
FK Němčice nad Hanou
Sokol Protivanov
Smržice
Oresvo Plumlov
Haná Nezamyslice
Sokol Pivín
FC Dobromilice
Sokol Přemyslovice
Sokol Vrahovice

Z
8
7
8
7
8
8
8
8
8

Mostkovice jarní triumf neobhajují a na uvolněný trůn tak usedly
Němčice nad Hanou. Na jihu okresu tak mohou jásat, neboť muži
vedou III. třídu a mají našlápnuto
do okresního přeboru, dorostenci
zatím neprohráli a jejich skóre 44:7
je úctyhodné.
Do letošního ročníku se přihlásilo
pouze devět celků a v osmičce zápasů si Němčičtí nejvíce zastříleli s
Přemyslovicemi a Protivanovem.
Tomu i přesto patří druhé místo s
jen čtyřbodovou ztrátou, navíc odehrál o utkání méně. Mimo prohry
s Němčicemi přišla v jeho podání
jediná ztráta – remíza s Nezamyslicemi.
Největší boj je ovšem o třetí místo.
Vrahovice zatím získaly čtrnáct
bodů, trojice Smržice, Plumlov a
Nezamyslice však pouze o jeden
méně. O sedmé místo pak svádějí
bitvy Pivín, Dobromilice a Přemyslovice. Střelecky zatím všechny
převyšuje čtrnáctigólový Petr Crhák z Němčic, trojice Marek Grmela, Jakub Navrátil a Dalibor Sedlák nasázela o šest branek méně.

Fair-play. Přestože ani ti nejmenší si na hřišti leckdy nic nedarují,
nakonec dojde na přátelské „plácání“ tak jako po derby přípravek
mezi čechovickým Sokolem a 1.SK Prostějov.

Okresní přebor dorostu

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

Okresní přebor dorostu:
Panování Němčic


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

Mužstvo
FC Zbrojovka Brno
FC Fastav Zlín
1.FC Slovácko
FC Vysočina Jihlava
FC Sparta Brno
1.SC Znojmo
SK Hanácká Slavia Kroměříž
FC Slovan Havlíčkův Brod
RSM Hodonín
Horácký FK Třebíč
1.SK Prostějov
MFK Vyškov
FC Velké Meziříčí
SK Líšeň
Městský SK Břeclav

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
13
13
13
11
8
8
7
7
5
5
4
3
2
1
1

R
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
1
2
1

P
1
1
1
3
6
6
5
6
8
9
10
11
11
11
12

S
86:11
77:7
71:13
46:17
69:31
19:30
30:20
43:29
25:45
30:48
25:46
15:56
16:61
12:75
9:84

B
39
39
39
33
24
24
23
22
16
15
12
9
7
5
4

Prav.
(24)
(15)
(15)
(12)
(6)
(6)
(-1)
(1)
(-5)
(-3)
(-12)
(-12)
(-14)
(-16)
(-20)

Moravskoslezská liga žáků, skupina jih „U14“

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

Mužstvo
FC Zbrojovka Brno
1.FC Slovácko
FC Fastav Zlín
MFK Vyškov
FC Vysočina Jihlava
FC Sparta Brno
1.SK Prostějov
FC Slovan Havlíčkův Brod
1.SC Znojmo
SK Hanácká Slavia Kroměříž
Horácký FK Třebíč
FC Velké Meziříčí
RSM Hodonín
SK Líšeň
Městský SK Břeclav

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
13
11
11
10
8
7
6
5
5
3
4
4
3
2
0

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

P
0
1
1
3
6
5
6
5
6
8
10
10
9
10
12

S
136:5
77:15
67:11
44:19
35:44
38:28
31:39
28:41
27:34
19:33
22:66
20:64
28:67
12:52
12:78

B
40
35
35
31
24
23
20
19
18
12
12
12
11
8
2

Prav.
(22)
(14)
(11)
(10)
(3)
(5)
(-4)
(-2)
(0)
(-12)
(-6)
(-9)
(-10)
(-13)
(-22)

Moravskoslezská liga žáků, skupina jih „U13“

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

Mužstvo
FC Zbrojovka Brno
1.SK Prostějov
1.FC Slovácko
FC Fastav Zlín
FC Velké Meziříčí
FC Sparta Brno
SK Líšeň
FC Vysočina Jihlava
RSM Hodonín
FC Slovan Havlíčkův Brod
SK Hanácká Slavia Kroměříž
MFK Vyškov
1.SC Znojmo
Městský SK Břeclav
Horácký FK Třebíč

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
14
13
11
11
9
8
8
7
6
5
3
3
3
0
0

R
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1

P
0
1
2
2
4
6
6
7
8
8
10
10
11
13
13

S
283:47
197:64
258:62
204:77
205:113
148:93
103:131
116:124
106:127
132:165
86:139
87:158
108:158
55:248
40:422

B
42
39
34
34
28
24
24
21
18
16
10
10
9
1
1

Prav.
(24)
(15)
(13)
(10)
(7)
(6)
(3)
(0)
(-3)
(-5)
(-14)
(-11)
(-9)
(-23)
(-17)

Moravskoslezská liga žáků, skupina jih „U12“

pátý, ale jen vinou horšího skóre
než třetí „béčko“ Viktorie Přerov.
Konici se vyvedla obě derby s Čechovicemi a body neuhrála pouze s
vedoucí Mohelnicí.
Čechovice zatím posbíraly vítězství
nad předposledním Velkým Týncem a velice překvapivě i druhými
Nemilany a první Mohelnicí, vinou
dalších ztrát to ale nyní stačí jen na
poslední, osmé místo.
Mezi mladšími dorosty chybí tým
Šternberka a ve zbylé sedmičce
si velmi dobře vedou Čechovice.
Před jarem je z toho druhé místo
jen o čtyři body za Mohelnicí. Nad
ní navíc jednou zvítězili 2:1. Upro-

krajská soutěž dorostu, skupina “B”
(14 odehraných kol)

Krajský přebor - mladší dorost

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

Krajské derby. Mezi muži je už tradičním utkáním krajského přeboru souboj Kralic na Hané s Určicemi,
u mládeže pak duel Konice s Čechovicemi, odkud je tento archivní snímek Večerníku.

rounem. Předcházelo tomu jedenáct porážek v řadě, dvanáctá přišla
v posledním kole. Zatím je tak z
toho až čtrnácté místo, ovšem jen
bod za Náměští, jíž se úvodní půlsezona také nevyvedla.

Moravskoslezská liga žáků, skupina jih „U15“

V
6
5
5
4
4
3
2
2
1

R
2
1
0
1
1
0
0
0
1

P
0
1
3
2
3
5
6
6
6

S
44: 7
31: 17
27: 12
14: 10
14: 20
13: 20
14: 23
12: 42
3: 21

...ještě

B
20
16
15
13
13
9
6
6
4

Prav.
( 8)
( 4)
( 0)
( 4)
( -2)
( 0)
( -3)
( -6)
( -8)

fotbalové aktuality na
www.vecernikpv.cz


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

Mužstvo
FC Zbrojovka Brno
1.SK Prostějov
FC Fastav Zlín
FC Vysočina Jihlava
FC Sparta Brno
1.FC Slovácko
FC Velké Meziříčí
RSM Hodonín
1.SC Znojmo
SK Líšeň
SK Hanácká Slavia Kroměříž
FC Slovan Havlíčkův Brod
MFK Vyškov
Městský SK Břeclav
Horácký FK Třebíč

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
13

V
13
12
12
12
9
9
8
7
5
4
4
3
3
1
0

R
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

P
1
1
2
2
4
4
5
7
9
10
9
11
11
13
13

S
377:57
176:58
207:57
202:73
194:62
179:104
166:123
124:113
104:178
70:125
81:151
70:211
46:200
85:246
28:351

B
39
37
36
36
28
28
25
21
15
12
12
9
9
3
0

Prav.
(21)
(13)
(12)
(15)
(10
(7)
(4)
(0)
(-3)
(-9)
(-12)
(-12)
(-12)
(-21)
(-15)

Moravskoslezská liga žáků,
skupina jih:
Kvarteto celků 1.SK

Krajský přebor žáků:
Konice ani Čechovice
nevyčnívají
Loňský ročník skončil velkým
veselím v Čechovicích, které
překvapivě vyhrály soutěž
mladších žáků. Letos je k takové radosti zatím daleko. Mezi
staršími žáky se Konici a ni
Čechovicím nedaří, mezi mladšími to stačí na lepší polovinu.
Derby starších žáků skončilo
remízou 1:1. Pro Konici to po
výhře 5:2 v Lipníku byl druhý
bodový zisk, pro Čechovice pak
dosud jediný. V devítičlenné soutěži odehrála všechna mužstva
jen osm utkání a jediné Čechovice nevyhrály. Naproti tomu Jeseník neztratil ani bod a se skóre
62:8 kraluje. Konice je tak zatím
sedmá a Čechovice deváté.

Objednávejte předplatné pro rok 2013
NADÁLE za zvýhodněnou cenu!

i
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e
j
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TABULKy po podzimní části

Žáci 1.SK bojují o čelo!
Nejstarší žáci U15 ročníku 1998
jsou zatím v dolní třetině jedné
ze skupin nejvyšší domácí soutěže. Výběr Stanislava Měrky,
Mariána Štangy a Josefa Moštěka úvodní dvě kola vyhrál, pak
čtyřikrát prohrál, další dvě výhry rozdělil jednou porážkou a
v posledních pěti kolech pětkrát
prohrál. Zatím mu to stačí na jedenácté místo z patnácti. Nejvíce
mrzí asi porážka 2:3 v poslední
Břeclavi.
Starší žáci ročníku 1999 jsou
na tom o trochu lépe. Ze čtrnácti duelů šestkrát vyhráli, dvakrát
remizovali a šestkrát prohráli, což
znamená horní polovinu tabulky
za sedmé místo. A jen nepatrné
manko na pátou Jihlavu. Žáci
sice utrpěli debakl od vedoucí
Zbrojovky Brno 0:10, ta však
ztratila jen dva body. Příjemným
výsledkem pak byl stav 4:2 se
čtvrtým Vyškovem.
Ročník 2000 již dlouhé roky
získává spoustu trofejí a o své
síle přesvědčuje i mezi staršími
z mladších žáků. Duo Tomáš
Gross a Petr Langr přivedlo hráče ke třinácti výhrám ze čtrnácti
zápasů a nevyhrálo jen s lídrem
Zbrojovkou Brno. I skóre 197:64
budí respekt. Na třetí Slovácko a
čtvrtý Zlín mají hráči pět bodů
náskok, nejdivočejší zápasy odehráli proti Třebíči a Břeclavi, kdy
slavili výhry 35:1 a 28:3.
Velice úspěšní jsou letos i
nejmladší žáci. Družstvo U12
trenérů Pavla Musila a Vlastimila
Pazdery pouze jednou remizovalo a jednou prohrálo, což při
dvanácti výhrách značí druhou
příčku. Pouze dva body za Zbrojovkou Brno a bod před Zlínem a
Jihlavou. Remízy tu nejsou moc
časté, ale zrodila se ta po výsledku 4:4 se Spartou Brno, porážka
přišla od Zbrojovky Brno (5:11).
Vše ostatní již hráči 1.SK vyhráli a stejně jako jejich o rok starší
kolegové si nejvíce zastříleli proti
Třebíči a Břeclavi – 32:2 a 22:2.

volejte 582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz
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Krajský přebor - starší žáci

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

Mužstvo
FK Jeseník
FK Mohelnice - Moravičany
SK SULKO Zábřeh
Slovan Černovír
Sokol Lázně Velké Losiny
FK Šternberk
Sokol Konice
Spartak VTJ Lipník nad Bečvou
Sokol Čechovice

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
8
6
6
5
4
3
1
1
0

R
0
1
0
0
1
0
1
0
1

P
0
1
2
3
3
5
6
7
7

S
62: 8
31: 12
43: 10
25: 22
17: 33
18: 30
11: 37
8: 30
13: 46

B
24
19
18
15
13
9
4
3
1

Prav.
( 15)
( 7)
( 6)
( 3)
( -2)
( 0)
( -8)
(-12)
(-11)

Krajský přebor - mladší žáci
Hvězdička. Obrovský talent prokazuje zápas co zápas kapitán žáků
1.SK Prostějov „U13“ David Píchal, který se právě snaží přelstít jednoho z vyškovských soků. Toto utkání skončilo debaklem hostů 18:0!
Mladší výběry přinesly více
bodové radosti. Čechovičtí
úvodní čtyři kola vyhráli, přidali pak ještě jednu výhru a remízu, což i díky druhé nejlepší
obraně stačí na čtvrté místo dva
body za druhým Šternberkem.
Konice zdolala Velké Losiny i
Mohelnici a prozatím je osmá.
Jen bod za Černovírem a tři za
Lipníkem nad Bečvou.
Okresní přebor žáků:
Tuhá bitva na čele

oslnil třicetigólový Radek Soldán z Nezamyslic, o pět gólů
méně dal pivínský Jan Ježek a o
dalších pět je zpět Tomáš Pátek
z Klenovic na Hané.
Krajský přebor
starších přípravek:
„Eskáčko“ uprostřed
Pouze šestice Sigma Olomouc, Viktorie Přerov, 1.SK
Prostějov, Hranice, Šumperk a
1.HFK Olomouc se zapojila do
krajského přeboru přípravek.
Bez ztráty bodu prochází soutěží olomoucká Sigma, s výrazně aktivním skóre 199:86 je
zatím třetí výběr 1.SK Prostějov vedený Jiřím Krestou starším. Nestačil pouze dvakrát
na Sigmu a dvakrát na Přerov,
ostatní duely větším či menším
rozdílem ovládl.

Nepatrné rozdíly dělí vedoucí
trojici okresního přeboru. Pivín
jako jediný neprohrál a také
díky nejlepšímu skóre vede,
Dobromilice jsou jen o bod
zpět a Protivanov i vinou jednoho odloženého duelu ztrácí
další tři body. Pivín totiž s oběma největšími konkurenty uhrál
remízy 2:2 a 1:1. Jinak dostal
Okresní přebor starších
pouze tři branky. Zajímavý je i
přípravek:
Vedou Smržice
boj o sedmé místo, v němž mají
a Čechovice
Plumlov, Kralice i Držovice
stejnou výchozí pozici pro jaro. Minimální rozdíly na špici hlásí
Výrazně ztrácí pouze Brodek u i okresní přebor starších přípravek. Smržice osmkrát vyhráli,
Prostějova.
jednou prohráli a disponují skóre
77:20, druhé Čechovice se pyšní
Okresní přebor mladších
stejnou bilancí a jen nepatrně
žáků: Čechovice, Olšany,
horším skóre 76:21. Tři bodíky
nebo 1.SK?
nazpět jsou pak Němčice nad
Napínavé souboje slibuje Hanou, ty ale sehrály o jeden
před jarním pokračováním zápas méně. Smržice prohrály
i okresní přebor mladších pouze s Kostelcem 2:6, Čechožáků. Nejlépe si zatím vedou vice se Smržicemi 1:3, Němčice
Čechovičtí, kteří jednou je- pak s Čechovicemi 5:6.
dinkrát nevyhráli a honosí Stejný počet bodů má trio Kosse i nejlepší obranou. O dva telec, Konice, Určice od čtvrtébody zpět jsou Olšany a troji- ho do šestého místa i Klenovice,
ci nejlepších uzavírá nejofen- Olšany, Haná Prostějov od sedzivnější tým - 1.SK Prostějov. mého do devátého místa. Jediný
Čechovice ztratily pouze při Plumlov zatím nebodoval, Broporážce 1:3 s 1.SK, Olšany re- dek u Konice a Jesenec zaznamizovali s 1.SK 1:1 a podlehly menaly jednu výhru.
Čechovicím 1:11, 1.SK mimo
to ještě remizovalo 3:3 s PivíOkresní přebor
nem a prohrálo 4:5 v derby s
mladších přípravek:
Hanou Prostějov.
Bezkonkurenční 1.SK
Velice těsné je to i na dalších
pozicích. Nezamyslice, Haná Jedenáct zápasů, jedenáct výher.
Prostějov, Pivín i Přemyslovice První z výběrů mladší přípravky
zápolí v těsném závěsu o čtvr- 1.SK se skóre 120:28 jasně vládté místo, Brodek u Prostějova, ne, o druhé místo pak tvrdě boKralice na Hané, Otaslavice a jují Haná Prostějov, Čechovice a
Klenovice na Hané pak o os- Němčice nad Hanou. Soutěže se
mou příčku. Vyrovnané je to i účastní celkem třináct týmů bemezi triem Plumlov, Bedihošť, njamínků a všechny minimálně
Brodek u Konice. Střelecky jednou vyhrály.

Okresní přebor mladších přípravek

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

Mužstvo
1.SK Prostějov
Haná Prostějov
Sokol Čechovice
FK Němčice n/H.
FC Kostelec na Hané
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Mostkovice
Sokol Konice
Haná Prostějov B
Sokol Čechovice B
1.SK Prostějov B
FC Kralice na Hané
Sokol Čechovice

Z V
11 11
10 7
11 7
9 7
7 5
9 5
8 4
7 3
10 3
11 2
11 2
11 2
9 1

R
0
1
1
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0

P
0
2
3
2
2
4
2
2
7
9
9
9
8

S
120:28
100:31
77:27
88:40
81:26
63:49
70:38
38:42
42:82
21:104
40:125
23:109
16:78

B
33
22
22
21
15
15
14
11
9
6
6
6
3

Prav.
(15)
(4)
(4)
(15)
(3)
(6)
(2)
(2)
(-12)
(-9)
(-9)
(-12)
(-12)


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

Mužstvo
FK Jeseník
FK Šternberk
SK SULKO Zábřeh
Sokol Čechovice
FK Mohelnice - Moravičany
Spartak VTJ Lipník nad Bečvou
Slovan Černovír
Sokol Konice
Sokol Lázně Velké Losiny

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
7
6
5
5
4
3
2
2
0

R
0
0
1
1
1
0
1
0
0

P
1
2
2
2
3
5
5
6
8

S
55:21
39:11
53:17
49:17
55:22
31:50
20:60
23:43
8:92

B
21
18
16
16
13
9
7
6
0

Prav.
( 12)
( 9)
( 4)
( 4)
( 1)
( -6)
( -5)
( -6)
(-15)

B
26
25
22
19
16
15
10
10
10
7
0

Prav.
( 8)
( 13)
( 7)
( 4)
( -2)
( 0)
( -2)
( -2)
( -2)
( -8)
(-15)

okresní přebor žáků

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

Mužstvo
Sokol Pivín
FC Dobromilice
Sokol Protivanov
Sokol Určice
Sokol Smržice
FC Kostelec na Hané
Sokol Oresvo Plumlov
FC Kralice na Hané
Sokol Držovice
FC Vyšovice
Sokol Brodek u Prostějova

Z
10
10
9
9
10
10
9
10
11
10
10

V
8
8
7
6
5
5
3
3
3
2
0

R
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0

P
0
1
1
2
4
5
5
6
7
7
10

S
58: 6
36: 16
57: 8
35: 15
21: 35
39: 22
17: 21
17: 32
29: 46
18: 45
4: 68

okresní přebor mladších žáků

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

Mužstvo
Čechovice
Sokol Olšany
1.SK Prostějov
Nezamyslice
Haná Prostějov
Sokol Pivín
Sokol Přemyslovice
Sokol Brodek u Prostějova
FC Kralice na Hané
Sokol Otaslavice
Sokol Klenovice
Sokol Oresvo Plumlov
Sokol Bedihošť
Sokol Brodek u Konice

Z V
13 12
13 11
13 10
13 7
12 7
13 7
12 6
13 4
12 4
12 4
13 3
11 2
11 1
13 1

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

P
1
1
1
3
3
5
4
8
8
8
8
8
9
12

S
83:15
86:27
94:25
65:59
54:33
52:39
51:38
21:43
24:54
24:66
46:61
18:36
29:77
10: 84

B
36
34
32
24
23
22
20
13
12
12
11
7
4
3

Prav.
( 18)
( 16)
( 14)
( 6)
( 5)
( 1)
( -1)
( -8)
( -6)
( -6)
( -7)
( -8)
(-14)
(-18)

krajský přebor starších přípravek

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

Mužstvo
SK Sigma Olomouc
1.FC Viktorie Přerov
1.SK Prostějov
SK Hranice
FK SAN-JV Šumperk
1.HFK Olomouc

Z V
10 10
10 8
10 6
10 4
10 2
10 0

R
0
0
0
0
0
0

P
S
0 280:67
2 156:95
4 199:86
6 133:184
8 76:214
10 64:262

B
30
24
18
12
6
0

Prav.
(15)
(9)
(3)
(-3)
(-9)
(-15)

Okresní přebor starších přípravek

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

Mužstvo
TJ Smržice
Sokol Čechovice
FK Němčice n/H.
FC Kostelec na Hané
Sokol Konice
Sokol Určice
Sokol Klenovice
Sokol Olšany
Haná Prostějov
1.SK Prostějov
Jiskra Brodek u Konice
SK Jesenec
Oresvo Sokol Plumlov

Z
9
9
8
9
8
9
8
7
9
8
8
8
8

V
8
8
7
5
5
5
4
4
4
2
1
1
0

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

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

S
77:20
76:21
90:15
71:26
57:18
25:31
75:36
28:29
41:50
39:47
15:53
16:133
4:135

B
24
24
21
15
15
15
12
12
12
6
3
3
0
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Prav.
(9)
(9)
(9)
(6)
(9)
(3
(-3)
(-3)
(-6)
(-3)
(-9)
(-9)
(-12)

Lední hokej

1
2

1:0

Prostějovští hokejisté hráli tentokrát dvakrát doma, napoprvé to vyšlo jen částečně

„S OPAVOU JE TO TEĎ MALÉ PLAY-OFF,“ ŘÍKÁ PETR ZACHAR

SN
HC BANÍK KARVINÁ

0:0

0:1 - 0:1

Branky a nahrávky: 14. Korhoň (Novosad, Jedlička) – 42. Rosůlek (Samiec),
rozhodující nájezd Ivan. Rozhodčí: Volf – Hanzlík, Maťašovský. Vyloučení: 2:6.
Využití: 0:0. Diváků: 949.

Sestava lhK jestřábi
Kolibár, Jedlička,
Tomiga, Finkes
Petr Zachar
a Martin Kužílek

Kumstát, Dufka,

Korhoň, Novosad, Duba
Černý, Šebek, Zachar
Kryl, Ševčík, Handl
Berčák, Novák, Stráněl

Sestava HC baník karviná:

Iláš - Javín, Sznapka, Krajíček, Kowalczyk, Vnenk, Zajac,
Krause - Samiec, Mikšan, Luka - Nystedt, Contratto, Miczek
- Blatoň, Rosůlek, Ivan - Kotásek, Badžo, Saliji - Zuber.
Trenéři: Aleš Flašar a Radomír Grimm.

0:0

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC SLEZAN OPAVA

4:2

1:0

Branky a nahrávky: 23. Berčák, 26. Berčák (Ševčík, Kryl), 35. Šebek (Zachar,
Černý), 39. Duba (Jedlička, Novosad), 60. Duba (Novosad, Jedlička) - 30.
Vlašánek (Kukol, Polok), 33. Tichý (Měch, Černý. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1.
V oslabení: 0:0. Diváci: 871

Sestava lhK jestřábi
Vrba (Vydržel)
Kolibár, Jedlička,
Tomiga, Finkes,
Trenéři:
Petr Zachar a
Martin Kužílek.

Kumstát, Arnošt,
Kaluža

Handl, Novosad, Duba
Černý, Šebek, Zachar
Kryl, Ševčík, Berčák
Novák, Stráněl

Sestava HC Slezan Opava:

Šafránek (Novák) - Vrabel, Galvas, Tichý, Tuma, Kukol,
Mosler, Bednárek, Mlýnek, Džemla, Měch, Herman, Vitek,
Polok, Vlašánek, Pavelek, Kocián, Wolf, Černý, Chalupa.
Karel Suchánek a Marek Harazim
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Tým

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

HC AZ Havířov 2010
LHK Jestřábi Prostějov
HC Zubr Přerov
HC Frýdek-Místek
HC Slezan Opava
HC Baník Karviná
VHK Vsetín
HC RT TORAX Poruba
HC Nový Jičín
HC Bobři Valašské Meziříčí

Hrozba dvou proher v řadě na vlastním ledě s týmy
ze severu Moravy se nenaplnila. Prostějovští hokejisté po trochu smolné středeční porážce od Karviné
(1:2 na samostatné nájezdy) zabrali a v sobotu dokázali tříbrankovým rozdílem zdolat Opavu coby
dalšího velmi nebezpečného soka (5:2).
Prostějov/son

Vrba

5
2
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Bodů

48
42
39
34
33
30
29
25
20
12

kam za hokejem....
22. kolo, středa 5. prosince, 18:00 hodin: HC Zubr Přerov - HC AZ Havířov
2010, HC Slezan Opava - LHK Jestřábi Prostějov, HC Baník Karviná HC Frýdek-Místek, HC RT TORAX Poruba - VHK Vsetín, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Nový Jičín
23. kolo, sobota 8. prosince, 17:00 hodin: HC RT TORAX Poruba - VHK
Vsetín, HC AZ Havířov 2010 - HC Zubr Přerov, HC Nový Jičín - HC Bobři
Valašské Meziříčí, LHK Jestřábi Prostějov - HC Slezan Opava, HC Frýdek-Místek - HC Baník Karviná

„Klíčové pro naše vítězství
bylo, že jsme po rychlém vyrovnání soupeře z 2:0 na 2:2
uprostřed zápasu okamžitě dali
třetí gól. Hosté na tom byli v tu
chvíli psychicky lépe, nám se
však dvě nebo tři minuty po
ztrátě náskoku povedlo znovu
strhnout vedení na svou stranu.
Což podle mě rozhodlo,“ našel

stěžejní okamžik hlavní trenér
Jestřábů Petr Zachar.
Poměrně vysokého triumfu
si považoval tím víc, že Slezan dost kousal. „Utkání bylo
hodně vyrovnané i za stavu
4:2, kdy si Opavští vytvořili
několik vyložených šancí.
Jenže je neproměnili a doplatili na to, podobně jako my
minule proti Karviné,“ vybavil
si Zachar.

Po odchodu Lubomíra Korhoně
se rozhodl do elitní útočné formace zařadit Pavla Handla.
„On tam hrál od začátku sezony a po příchodu Luboše se
přesunul do třetí lajny, na čemž
jsme se s Pavlem dohodli. Sám
ví, že hokejová kvalita Korhoně
je na poněkud vyšší úrovni, a
proto nedělal žádné problémy.
Teď Handl dostal příležitost
opět naskočit do prvního
útoku a může ukázat, že tam
bude rovněž platným hráčem,“
vyložil kouč LHK Jestřábi.
Brankově však zajímavou
bitvu rozetnuli jiní plejeři.
Že dvakrát skóroval kapitán Lukáš Duba, to nemohlo
nikoho překvapit, ovšem

jméno druhého dvougólového střelce večera bylo velmi nečekané. Stal se jím
totiž třiadvacetiletý Tomáš
Berčák! „Jestli mi udělal
radost? Spíš mě nepotěšil a
udělal mi hlavu, co s ním...,“
pousmál se Zachar lišácky.
Vzápětí vážně připojil: „Pro
Toma je to výborné, dvě trefy
mu mohou zdravě zvednout
sebevědomí. On se dokáže
udržet na puku, ale většinou
toho neumí patřičně využít.
Tentokrát se mu to povedlo a
využil prostoru ve třetí lajně.“
Co se aktuálního zápasového programu 2. ligy
Východ týče, osud si s jejími účastníky kuriózně

zalaškoval. Při vloženém
dvoukole sousedů v tabulce a následném běžném
losu třiadvacátého dějství
soutěže totiž proti sobě poslal třikrát za sebou kompletní pětku stejných dvojic
soupeřů!
Jestřábi se tudíž po uplynulém utkání střetnou
s Opavou ještě dvakrát: ve
středu 5. prosince od 18.00
hodin venku a v sobotu 8.
prosince od 17.00 doma.
„Je to takové malé play off,
aspoň si to vyzkoušíme před
tím opravdovým na konci
sezony. Navíc máme kvalitního protivníka, takže co víc
si přát,“ glosoval Petr Zachar.

Středa v Prostějově patří velkému turnaji v minihokeji
Na mezinárodní klání druhých tříd dorazí i slovenské týmy, malí Jestřábi touží po triumfu

Předvánoční čas zpestří sportovním příznivcům našeho
regionu velký mládežnický turnaj v ledním hokeji přípravek
2. tříd. Jeho premiérový ročník
pořádá oddíl LHK Jestřábi
Prostějov na místním zimním
stadiónu ve středu 5. prosince
od 7.00 hodin za účasti osmi
družstev z České i Slovenské
republiky.
Z domácích luhů a hájů se zúčastní vedle malých Hanáků rovněž
VHK Vsetín, Slezan Opava a
HC Břeclav, ze země bývalých
federálních partnerů dorazí Hoba
Bratislava, Hokejová akademie
Ladislava Bohuša Trenčín a ŠK
Dragons Púchov. Týmy jsou rozděleny do dvou základních skupin po čtyřech, kde se utkají každý s každým. Následně přijdou
na řadu zápasy o konečné umístění včetně finále, jež organizátoři
plánují na 14.45 hodin. Akci pak
zakončí před čtvrtou odpoledne
slavnostní vyhlášení výsledků.
„Chtěli bychom z tohoto turnaje
udělat tradici. Kluci si zahrají proti
soupeřům, se kterými normálně
nemají šanci změřit síly. Těší nás
zejména účast Trenčína, neboť
tamní akademie má nejen na
Slovensku vynikající jméno. Sr-

dečně zveme diváky do hlediště,
kam mají vstup zdarma. Utkání
bude provázet stejná show, jakou
nabízí duely áčka Jestřábů, a to
včetně moderátora či dýdžeje,“
uvedl duchovní otec a tvůrce projektu Lukáš Majer (na archívním
snímku).
Mladý progresivní trenér se snaží
vést benjamínky LHK tak, aby dostávali co nejkvalitnější základ pro
svůj další hokejový růst ve vyšších
věkových kategoriích. Též pří-

pravám turnaje věnoval obrovské
úsilí i spoustu času, dokonce vyrazil s vedoucím družstva Petrem
Ejemem a svěřencem Samuelem
Grulichem do pěti základních škol
osobně zvát děti jak k návštěvě
středečního klání, tak obecně do
Jestřábích řad.
„Snažíme se maximálně propagovat mládežnický hokej v Prostějově. Cílem je dát široké veřejnosti
na vědomí, že práce s nejmenšími
adepty ledového sportu se na Hané

v poslední době dost zlepšila. Pro
děti je rozhodně přínosnější bruslit
a třeba i hrát hokej, než sedět doma
u počítače, televize nebo dělat ještě mnohem horší věci,“ zdůraznil
Majer s tím, že zájemci o vstup do
LHK Jestřábi Prostějov se mohou
hlásit přímo jemu (telefon 606 774
958) či trenérovi klubové základny
Zdeňku Formánkovi (telefon 720
442 745). Bližší podrobnosti lze
nalézt také na webových stránkách
oddílu.

Mezinárodní předvánoční turnaj 2. tříd v minihokeji
Složení základních skupin
Skupina A: LHK Jestřábi Prostějov, HC Lvi Břeclav, ŠK Dragons Púchov, VHK Vsetín.
Skupina B: HC Studénka, HC Slezan Opava, Hoba Bratislava, Ladislav Bohuš Hockey Academy Trenčín.
Zápasový program
Středa 5. prosince: 7.00 hodin Prostějov – Břeclav (skupina A)
a Studénka – Opava (skupina B), 7.55 Púchov – Vsetín (skupina
A) a Bratislava – Trenčín (skupina B), 9.15 Prostějov – Púchov
(skupina A) a Studénka – Bratislava (skupina B), 10.10 Břeclav –
Vsetín (skupina A) a Opava – Trenčín (skupina B), 11.25 Prostějov
– Vsetín (skupina A) a Studénka – Trenčín (skupina B), 12.20 Břeclav – Púchov (skupina A) a Bratislava – Opava (skupina B), 13.45
utkání o 7. místo (čtvrtí ze skupin) a utkání o 5. místo (třetí ze
skupin), 14.45 utkání o 3. místo (druzí ze skupin) a finále (vítězové
skupin), 15.40 slavnostní vyhlášení výsledků.

Lubomír Korhoň: „V Prostějově jsem si to moc užil“
Hvězda bude na Hanou ráda vzpomínat a teď už se těší do Anglie,
v plánu má návštěvu Londýna i fotbalové Premier League
Prostějov - Průměru téměř dvou kanadských bodů na
zápas dosáhl během svého krátkého působení v LHK
Jestřábi Prostějov známý útočník Lubomír Korhoň.
Pouhých devět střetnutí mu stačilo k bilanci deseti nastřílených gólů a šesti asistencí, přičemž poslední branku vsítil ve
středu Karviné během svého rozlučkového duelu. Bohužel
stačila jen na porážku 1:2 po samostatných nájezdech.
Marek Sonnevend
Luboši, mrzí prohra v takovém utkání hodně?
„To víte, že mrzí. Dneska jsme
hráli fakt dobře a dlouho vedli 1:0,
hned po první třetině mohl být
náskok mnohem větší. Místo klidu
se to pak tahalo, výsledku je určitě
škoda. Soupeř vyrovnal celkem
náhodnou trefou po buly a nakonec rozhodnul na nájezdy. Přitom
výkon jsme podali kvalitní, kluci
bojovali a musím je pochválit.“

Makali spoluhráči i za
vás, abyste odcházel
s vítězstvím?
„Tak to asi ne. (smích) Sezóna je
dlouhá a každé utkání má svou
důležitost, to dnešní nebylo kvůli mně nijak zvlášť výjimečné.“
Klíčovou roli pro výsledek hrál skvělý výkon
hostujícího gólmana Iláše.
Souhlasíte?
„Je pravda, že chytal výborně.
Měli jsme spoustu šancí a rozhodně měli dát víc než jednu

branku, ale bohužel to v hokeji
někdy nevyjde. Gólman Karviné měl prostě svůj den.“
Jak jste si užil angažmá u Jestřábů?
„Skvěle. Odehrál jsem tady
dobré zápasy v dobrém kolektivu a jsem rád, že mi bylo
umožněno za Prostějov nastupovat. Chci za to poděkovat
trenéru Petru Zacharovi i šéfovi klubu Michalu Tomigovi,
uplynulé dva měsíce hodnotím
veskrze pozitivně.“
Jak se zrodil náhlý přesun do anglického
Sheffieldu?
„Docela narychlo, je to pro
mě dost exotika. Taková je ale
současnost, kdy kvůli výluce
v NHL hodně ubylo možností
uplatnit se v Evropě. Za téhle
situace jsem se i z ekonomické-

pohledem kouče Petra Zachara
„Luboš teď sice odchází, ale za měsíc nebo na příští sezonu se může klidně vrátit. Každopádně pro nás
znamenal velký přínos a během skoro dvouměsíčního působení v Prostějově prokázal svou kvalitu,
hokejovou třídu. Nezbývá než popřát, aby se mu dařilo i v novém působišti. Určitě nám bude chybět,
ale my máme nahraných dost bodů a nyní dostanou víc příležitostí další útočníci. Ať ukážou, co v nich
je, mají šanci přesvědčit o oprávněnosti zařazení do základní sestavy. Třetí lajnu hodláme víc protáčet.
A jestli sháníme nové posily? Existují možnosti přivést různé hráče nejen do útoku, ale i do obrany,
jenže pokud přijde někdo cizí, stojí to hodně peněz. Z toho důvodu by muselo jít o skutečně výborného
hokejistu, třeba formátu právě Luboše Korhoně. A při vší úctě tak zajímavý teď volný nikdo není, byť
se to některým našim fanouškům nemusí líbit. Proto je lepší dát příležitost vlastním juniorům, ať se
obouchávají, za dva tři roky se nám tahle důvěra v ně vrátí.“

Tak kam? Zkušený forvard v tuto chvíli hodlá přelstít karvinského
obránce, jinak ovšem přemýšlel o své další kariéře, načež si plní sen
v podobě dalšího zahraničního angažmá. Foto: archív Večerníku
ho hlediska rozhodl vzít natolik
exotickou nabídku. Aspoň se
podívám na britské ostrovy a
pryč budu jen čtyři měsíce, ne
celou sezónu.“
Plánujete výlet do Londýna?
„Určitě, a nejen to. Blízko Sheffieldu je Manchester, tak vyrazím na špičkový fotbal. A beru
to taky jako intenzivní jazykový

Obchodní a mediální partneři LHK Jestřábi Prostějov pro sezónu 2012-2013
REKLAMA
TISKÁRNA

MĚSTO
PROSTĚJOV

P R O S T Ě J O V

StavbyKrejčí

kurz angličtiny. (směje se) Snad
ani ten hokej nebude špatný.
Když si zahraju tak jako s Prostějovem, budu spokojený.“
Existuje možnost návratu do LHK?
„Vztahy se všemi místními
mám myslím pěkné, takže se
někdy v budoucnu rozhodně
můžu vrátit. Jsem na telefonu,
uvidíme.“ (další smích)

Lední hokej
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Bitva s Karvinou utekla LHK po nájezdech Jestřábi výhrou ještě víc odskočili kvalitní Opavě
sn
Prostějov/son - Ve středečním
utkání dvacátého kola východní
skupiny 2. ligy se našim hokejistům stalo to, co v letošní sezoně
zatím jen sporadicky: prohráli
duel, v němž byli lepší. Na vlastním ledě proti ofenzivně posílené
Karviné však získali aspoň bod
za porážku na samostatné nájezdy.
Hosté přijeli na Hanou nejen s dvojicí zámořských mladíků Nystedt
– Contratto, ale též se třemi čerstvými posilami do útoku Lukou,
Kotáskem a Ivanem. Tím pádem
výrazně vzrostla nebezpečnost
jarního finalisty minulého ročníku
soutěže a aktuálně až sedmého celku tabulky.
Přesto úvod jasně patřil Jestřábům
díky opakovaným faulům soupeře.
V přesilovkách zakončovali Zachar
a hned několikrát velmi aktivní
Korhoň, pro kterého šlo o rozlučku s prostějovským dresem. Jenže
buď mířil vedle, nebo zakročil Iláš,
což platilo také o pokusech Nováka
se Zacharem v 11. minutě či střele
Šebka o chvíli později. Baník kontroval pouze ranami z větší vzdálenosti, jež spolehlivě kryl Vrba,
a od 14. zaslouženě prohrával. Při
signalizovaném vyloučení vypálil
Novosad, Iláš vyrazil do strany a
číhající Korhoň nadvakrát úspěšně
doklepl – 1:0. Vedoucí trefa zvýšila
rušnost zápasu, oba gólmani měli
následně víc práce. Do jasné tutovky se v 19. minutě po uvolnění
Černého řítil Šebek, ale neuspěl
s blafákem, na opačné straně těsně
před sirénou prošla Mikšanova teč
o fous mimo.
Od prostřední třetiny Karvinští hru
vyrovnali, ovšem do větších příležitostí se nadále dostávali borci
LHK. Za zmínku stály především
dvě: Černý na konci ukázkové
akce netrefil mezi tyče, Jedlička
sám před Ilášem nepotrestal chybu

Očima trenérů
Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„Těžce se mi zápas hodnotí, protože jsme určitě
měli na vítězství. Šancí tam z naší strany bylo dost,
bohužel jsme je neproměnili a jakmile se nedají
góly, těžko se vyhrává. Což je škoda, neboť jsme
dnes hráli dobře. Přesto se kluci znova dopustili
hrozné chyby, tentokrát při buly. Zatímco se mezi
sebou ještě domlouvali, rozhodčí vhodil a hosté lacino vyrovnali na 1:1.
Klidně jsme přitom mohli zvítězit na jeden vstřelený gól. Karviná nám
jako soupeř vyhovuje, protože hraje technický hokej, pouze nebrání a
snaží se tvořit. Díky tomu bylo k vidění oboustranně zajímavé a vůbec
ne špatné utkání.“

Prostějov/son - Zápasový trojboj
s opavským Slezanem odstartovali naši hokejisté parádně. Ve 21.
kole 2. ligy mužů Východ 2012/13
měli úvodní ze dvou vzájemných
duelů mezi sousedy v tabulce
skoro neustále pod kontrolou a
kvalitním výkonem dospěli k cennému vítězství, které je přesně po
půlce základní části vyneslo zpět
Aleš Flašar - HC Baník Karviná:
před rivalský Přerov na druhé
„Myslím si, že to byl pěkný zápas. Dobří gólmani
místo. Sezona snů pokračuje!
vychytali hodně šancí a podle mě utkání slušela
Sobotní mač nabídl během zahajoremíza, závěrečné penalty už jsou vždycky loterie.
vacích deseti minut hodně opatrné
Jak došlo k našemu výraznému posílení? Střelecky
pojetí z obou stran. O něco aktivnějjsme se zatím strašně trápili, proto na sezení
ší byli domácí, jenže do žádné přís vedením klubu vznikla domluva, že zkusíme tým doplnit. Podařilo ležitosti se nedostali a naopak sami
se sehnat kvalitní útočníky a díky tomu dost vzrostla konkurence mohli z brejků inkasovat. V 10. Bedv mančaftu, což nám může jedině prospět. Půjdeme zápas od zápasu a nárkovu jedovku z mezikruží vytáhl
určitě se chceme dostat v tabulce výš, než teď jsme. Žádné přesné cíle si Vrba na horní tyč, ve 12. Polokův
však v základní části nedáváme, stejně všechno rozhodne až play off.“
únik v oslabení zlikvidoval prostějovský brankář nadvakrát, včetně
HC v rozehrávce. Vrba měl práci Ivanův pokus prosvištěl těsně nad. druhého fantastického zákroku.
s možností Kotáska, nahozením Ještě větší šanci rozhodnout měl Tyhle momenty Hanáky přiměly
Krajíčka, průnikem Luky a je- během závěrečného náporu Prostě- přidat v zakončení, což názorně
dovkami Nystedta i Kowalczyka, jova Zachar, ale křížnou přihrávku dokumentoval Zachar střelou v 15.
leč pokaždé si poradil. Pak zase Kumstáta v čase 59.52 netrefil před minutě těsně vedle a následně Duba
přitlačil náš tým, konkrétně šlo o odkrytou svatyní ideálně a Iláš zno- gólovou dorážkou, kterou famózně
bombu Kumstáta, Handlův výpad vu skvěle zasáhl.
z boku, dělovku Kolibára a šanci Na řadu tak přišlo prodloužení, které
Šebka, aby rostoucí nápor vyvrcho- mohl bleskově zrušit Jedlička, kdylil zhruba tři minuty před druhou by jeho tečované nahození se štěstím
přestávkou. V rychlém sledu pálili nezastavil fantom v bráně Baníku. Prostějov - Do sobotního podze slibných pozic Novák, Handl Podobně blízko měl k vítěznému večerabodovějenpaběrkoval,proi Černý a Duba šikovně tečoval, gólu rovněž Saliji, jehož šumivka ti Opavě se však stal nečekaným
bohužel vše provázela menší nebo prolétla centimetry vedle tyče. Bitvu hrdinou. Třiadvacetiletý útočník
větší nepřesnost.
musely rozetnout až samostatné ná- LHK Prostějov Tomáš Berčák
Do třetí části tak domácí šli jen s těs- jezdy a než začaly, pobavili vytrvalé (na snínku) přidal ke svému
ným náskokem, o který záhy přišli. diváky rolbaři nezvykle dlouhou a
dosavadnímu jednomu gólu
Hned v 42. Rosůlek po vyhraném komplikovanou snahou o úpravu
vhazování napřáhl z mezikruží a středního pruhu kluziště. Poté kra- další dva a zadělal na vítězný
procedil Vrbu – 1:1. Za daného lovali brankáři tím, že zneškodnili výsledek 5:2.

kryl Šafránek. Totéž zopakoval proti
šanci M. Černého na sklonku první
třetiny.
Zatímco vstupní periodu tak ovládli
strážci svatyní, druhá část dopadla
přesně naopak. Přestřelku odpálil
Berčák, jenž v rozmezí tří minut
dvakrát překonal Šafránka nejprve
dokonalou individuální akcí a poté
opakovaným výpadem zpoza klece
po jejím objetí – 2:0! Opavské ale
tento tvrdý úder vůbec nezlomil,
místo rezignace dokázali stejně
rychle odpovědět. Byť předtím
museli přežít tutovky Šebka s Novosadem. Šafránek doslova kouzlil
a vzápětí bylo zle. Přesně v polovině
střetnutí Vlašánek z kruhu procedil
Vrbu, hned v 33. minutě pak Tichý
v přesilovce od modré zavěsil pod
víko – 2:2! A strhující hokej dál pokračoval. Pět minut před přestávkou
Zacharův pokus šikovně tečoval Šebek – 3:2. A v 39. při početní výhodě
Jedličkovo několikrát sražené nahození pohotově usměrnil za Šafránkova záda Duba – 4:2!
Neboť Jestřábi v poslední třetině
nechtěli znovu připustit bleskovou ztrátu náskoku, vsadili víc na
zabezpečenou defenzivu a z ní
vyráželi do protiútoků. Přesto měl
soupeř možnosti, jak vývoj duelu
opět zdramatizovat. Naštěstí dě-

Očima trenérů
Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„Neodehráli jsme špatný zápas. Měli jsme hodně
šancí, do kterých se dostávala i Opava, jenže je
neproměňovala tolik jako my. Oba dva gólmani dnes
potvrdili své kvality a přestože jsme se na vstřelené
branky dost nadřeli, můžeme být určitě s konečným
vítězstvím spokojení. Navíc diváci viděli velmi
zajímavý a pěkný souboj.“

Karel Suchánek - HC Slezan Opava:
„Kluci neplnili to, co jsme si řekli před utkáním,
o naší hře mám úplně jinou představu. Domácím
jsme zápas hodně usnadnili, mohli využít šikovnosti
svých kvalitních útočníků. Naše defenziva dnes
vyloženě zklamala, pouštěla soupeře do mnoha
šancí a ke konci při riskantnějším napadání i do řady
nájezdů. Z toho vzniklo vítězství Prostějova.“
lovku Galvase zneškodnil Vrba,
nebezpečná střela Kociána prolétla o fous mimo a Měch neskutečně promarnil stoprocentní loženku
před odkrytou bránou. Potom
už se dostali ke slovu kontrující
Prostějované, leč M. Černému
nevyšlo zakončení sóla, Kolibár
trefil od modré tyč a Zacharovi
před Šafránkem v klíčové chvíli
utekl puk. Kritickou pasáž následně naši borci přežili v 55. minutě,
kdy měli při obřích příležitostech

dvojice Chalupa – Džemla kupu
štěstí. Na druhé straně neskončil
pojišťovací trefou ani další samostatný nájezd Šebka, načež si Slezan vytvořil drtivý závěrečný tlak.
Vyvrcholil Tumovým švihem těsně vedle, aby vzápětí v čase 59.16
došlo k potvrzení výhry domácího
mužstva. Novosad s Dubou ujeli
do přečíslení dvou na jednoho,
prvně jmenovaný ideálně přihrál
a kapitán nekompromisně zatloukl
černou pryž do sítě – 5:2!

Tomáš Berčák: „Když dostanu šanci, snažím se ji využít“

vývoje byla ve zbytku normální
hrací doby na obou mužstvech znát
hlavně touha podruhé neinkasovat
a neztratit celé střetnutí. Mírně aktivněji si přitom počínali domácí,
jenže Iláš působil nepřekonatelným
dojmem. Tisícovce fandů pak notně zatrnulo zkraje 56. minuty, kdy

exekuce Duby, Salijiho, Korhoně,
Luky i Zachara. Jedinou světlou výjimkou se stal Ivan, na jehož blafák
pod víko Vrba nedosáhl, a Karviná
tudíž venku ukořistila dva cenné
body. Na hostitele zbyl kvůli výsledku 1:2 po samostatných nájezdech
pouze jeden.

Objednávejte předplatné pro rok 2013 NADÁLE za zvýhodněnou cenu!
volejte 582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

... ještě v prosinci

od 690 korun

Marek Sonnevend

Jak si užíváte pověstných
deset minut slávy?
„Je to super. Dostal jsem šanci
v základní sestavě, snažil se ji
využít, dal dva góly a jako tým
jsme vyhráli, takže paráda.“
Svých tref jste dosáhl
už do 26. minuty. Nemrzí propásnutá šance na hattrick?
„Je pravda, že jsem nedal jednu
tutovku hned při prvním střídání,

ale smutek není na místě. Já
mám velkou radost i z těch dvou
branek a za tři bych určitě musel
platit do kasy.“ (smích)
Za dvě nebudete?
„Nevím, snad ne.“ (opět
se směje)
Co byste řekl celkově
k utkání s Opavou?
„Myslím, že jsme docela dobře
začali a měli v první třetině i
nějaké šance. Na začátku druhé
přišly ty dva góly a byla škoda,
že jsme jich z dalších příležitostí
nedali víc. Místo odskočení
na větší rozdíl přišla oslabení,
soupeř vyrovnal a dobře rozjetý zápas se v tu chvíli trochu
zadrbal. Naštěstí se nám pak
ve zbytku třetiny podařilo ještě
dvakrát skórovat a střetnutí
nakonec dovést do vítězného
konce.“

v Prostějově letos mnohem
větší prostor než loni, ne?
„To je jasné. Když dostanu šanci,
tak se ji snažím využít. A pokud
ne, musím čekat a pořád makat,
aby přišla třeba hned v příštím
utkání. Já jsem v posledních
dvou letech hrál jen krajský
přebor za Plumlov a až během
minulého ročníku naskočil na
pár zápasů za Jestřáby, takže
jsem hlavně spokojený se svým
trvalým zařazením do druholiJak se vám jeví situace, gového áčka. Užívám si to
kdy všechna mužstva a snažím se makat.“
soutěže nyní hrají třikrát za
Překvapuje vás, jak
sebou ve stejných dvojicích
vysoko se už polovinu
proti sobě?
základní části držíte v tabulce?
„Je to takové menší play off. Ni- „Dá se říct, že jde o příjemné
jak zvlášť to však neřešíme, prostě překvapení. Očekával jsem náš
hrajeme třikrát v řadě s Opavou.“ pohyb okolo pátého místa, ale daří
Asi se nezlobíte, že se ještě víc a musíme makat, abymladí hráči dostávají chom stejně dobře i pokračovali.“

INZERCE

Ochutnejte vánoční menu super rychlého
internetu a kabelovky zdarma
Film stažený za pár minut? Online sledování videí bez přerušení? Stabilní rychlost bez výkyvů?
Nadělte si pod stromeček konečně připojení dle Vašich potřeb a ještě něco navíc. Internet o rychlosti až 50 Mb/s za speciální akční cenu 349 Kč s DPH a k tomu 63 programů kabelové televize na 3
měsíce zdarma. Speciální vánoční nabídku připravila pro obyvatele Prostějova společnost RIO Media.
Na rychlosti záleží
Internet po optice je nejmodernější
technologie na trhu, která umožňuje
rychlost stahování až 100 Mb/s. To
představuje až 10 x vyšší rychlost
než klasické internetové připojení
přes kabel nebo ADSL. Co v praxi
tato rychlost znamená?
Díky internetu po optice máte stažený ﬁlm za několik minut, písničku
v mp3 formátu za pár vteřin a stejně tak jako rychle stahovat, můžete
odesílat soubory ze svého počítače - například celá alba fotek. Rychlost internetu uvítáte i u sledování
videa, které můžete sledovat v nejvyšší kvalitě a bez přerušování. Internet po optice pro Vás znamená

úsporu času a pohodlnější práci na
internetu.

Proč si pořídit kabelovou televizi
Hlavní přednost „kabelovky“ tkví v široké škále programů. Na rozdíl od nabídky střešních antén přijímajících
pouze české volně šiřitelné vysílání máte k dispozici pestrý tematický
koktejl více jak 60 televizních kanálů
v českém dabingu. Představte si mít
odteď na výběr z 6 sportovních či 5
dokumentárních programů na Vaší televizi.
Další nepřehlédnutelnou výhodou kabelové televize je kvalita signálu. Díky
technologii přenášející signál u kabelové televize si můžete vychutnat obraz

a zvuk v digitální kvalitě. Praktickou
pomůckou je také elektronický programový průvodce, který Vám přímo na
obrazovce ukáže právě probíhající, tak
budoucí TV program všech stanic.

Speciální vánoční nabídka
Věříme, že období vánočních svátků
je ten správný čas, kdy si naši nabitou programovou nabídku nejvíce vychutnáte, proto si super rychlý internet
a kabelovou televizi nyní můžete vyzkoušet za sváteční ceny. 50 Mb/s internet získáte již za 349 Kč s DPH měsíčně a k tomu kabelovou televizi se 63
programy na 3 měsíce zdarma.
Více informací najdete na
www.riomedia.cz.

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova prožili ztřeštěný týden: u nováčka padli, překvapení sezony rozdrtili
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BK LIONS
JINDŘICHŮV HRADEC
BK PROSTĚJOV
54:61

čtvrtiny: 24:26, 30:35, 26:17, 17:4
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

52/31:39/19
16/6:30/9
26/17:21/17
41:32

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

26:13
22:23
12:9
15:15

Rozhodčí: Vondráček, Nejezchleb, Remenec
Diváků: 170

Brrat
a če
čenkov
čenk
nkovv 3
nk
Práš
ášili 3
áš
Veenntta
ta 0

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

BK PROSTĚJOV

65 NH OSTRAVA
50:42

čtvrtiny: 24:14, 26:28, 23:16, 22:7
23/16:28/11
23/9:34/8
46/36:24/19
41:23

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

17:9
22:32
9:8
17:16

Rozhodčí: Paulík, Kapl, Remenec
Diváků: 200

Sestava a body Prostějova:
Braatčenkovv 17
Duufaaullt 17
Dufa
17
ŠŠvvrddlílíkk 15
Kohout
ut 12
Slezák 122
Pandula 111

Maarkko 7
M
Vent
ntta 4
Poollááše
Polá
ášeek 0

povolí. Kluci ale ukázali, že
máme dobrý tým. Ostravu jsme
přehráli,“ těšilo prostějovského
křídelníka.
V minulých týdnech se objevily
také informace o odchodu amerického pivota Austina Dufaulta.
Podkošový hráč místo balení
kufrů dál tvrdí muziku v prostějovském dresu a třeba v domácím střetnutí proti Jindřichovu

Hradci ve statistice užitečnosti
dosáhl na nejlepší čísla v sezoně. „Při tréninku je pochopitelně
menší počet hráčů velký problém. Děláme, co se dá. Není to
jednoduché, ale už se do přípravy zapojil Matej Venta a všichni
věříme, že se snad už konečně
dáme zdravotně dohromady,“
přeje si kouč Zbyněk Choleva.
Především v zápasech proti
těžkým soupeřům Orli ukazují svoji kvalitu. S Nymburkem
prohráli o tři body po naprosto
vyrovnaném průběhu, druhou
Ostravu smetli rozdílem třídy
o propastných třicet bodů. „Podařilo se nám ukázat, že jsme v
Jindřichově Hradci basketbal
nezapomenuli,“ pousmál se při
připomínce poslední porážky na
jihu Čech lodivod Choleva.

Bojovnost. Díky zlepšenému výkonu Kamila Švrdlíka v druhé polovině utkání si Orli připsali velice cenné vítězství. Foto: Josef Popelka

Jindřichohradečtí Lvi slupli Orly v poslední čtvrtině
Očima trenérů

Tomanec 28, Pavlík 21, Zachrla 17, Kramný 14, Dygrýn 9, Kysela 4,
Vošlajer 4, Čech 0, Eisman 0, Melski 0, Novák 0, Šlechta 0

Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

Jaromír Bohačík pouze v teplákovce na střídačce,
Jaroslav Prášil dokonce nebyl ani v hale, neboť
ležel v posteli s angínou. Jak málo stačí, aby fanoušci prostějovských basketbalistů začali spekulovat, že se tým rozpadá. „Všichni mají v klubu
platnou smlouvu, nikdo neodchází,“ vyvrací domněnky a veškeré spekulace generální manažer
BK Prostějov Petr Fridrich.
Slova druhého nejvyššího
muže Orlů potvrdil také Bohačík. Jedna z opor aktuálního
týmu má problémy se zády a
vynechal poslední dva zápasy.
Hlavně absence v duelu proti
Nové huti jej mrzela. „Chtěl
jsem hrát, ale opravdu to nešlo. Záda bolí, doufám, že brzy

Sestava Bk Jindřichův hradec:
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I přes ekonomické problémy a úvahy o stěhování klubu nikdo loď neopouští. Zatím...

Prostějov/lv

Sestava a body Prostějova:
Koohout 18
Paanddul
Pand
ulaa 16
16
Sllezákk 14
Se
Dufaullt 133
Marko 9
Švrdlík 6

SESTAVA PROŘÍDLA DÍKY MARODCE, HRÁČI ALE ZŮSTÁVAJÍ

Jindřichův Hradec, Prostějov/lv - Po domácím vítězství nad nováčkem Mattoni
NBL odehráli basketbalisté
Prostějova odvetu na půdě
soupeře v Jindřichově
Hradci. V rámci předehrávky šestadvacátého kola
na domácí výběr nestačili.
Lvi bojovali ze všech sil o
třetí vítězství v sezoně a to
se jim proti oslabenému
soupeři podařilo. Prostějov
prohrál 82:97, když v poslední čtvrtině zaznamenal
pouhé čtyři body...

Hosté přijeli bez zraněného
Jaromíra Bohačíka a nemohli
počítat ani s Matejem Ventou,
který po zranění teprve začal
lehce trénovat. Přesto začali
dobře a dostali se do vedení.
V 6. minutě Jindřichův Hradec prohrával 3:12 a zdálo se,
že Hanáci dosáhnou na další
vítězství. Další minuty však
naznačily, že Lvi utkání nezabalí a do konce první čtvrtiny
stáhli ztrátu na 24:26.
Ve druhé části poločasu se na
chvíli střelecky odmlčel Tomanec a toho Hanáci dokázali využít. Prosazovali se ze
střední i dlouhé vzhlednosti,
důležité body zpod koše přidal Kohout a díky tomu odcházeli do kabiny za stavu
61:54.

Přestávka
basketbalistům
Jindřichova Hradce prospěla. Po návratu na palubovku
přidali v obraně a nedovolili
soupeři snadné koše. Ve 26.
Karel FOREJT - Lions Jindřichův Hradec:
minutě sice ještě prohrávali
„Nechci hodnotit jednotlivce, protože jsme podali vynikající
67:75, pak se však dostali do
týmový a bojovný výkon, o který se zasloužil každý hráč,
velkého náporu a po 30. mikterý přišel na hřiště. Tak si představuji naše výkony. V
nutách už vedli 80:78.
minulých zápasech jsme odehráli dobré pasáže, závěry
Hned na začátku poslední
ale většinou patřily soupeřům. Tentokrát tým vydržel v
nasazení celých čtyřicet minut a odměnou bylo vítězství.“
čtvrtiny se Orlům vyfauloval
Kamil Švrdlík a Lvi získali
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
velkou převahu pod košem.
Této výhody dokonale vyu- „První poločas nebylo špatný, protože se nám dařilo
žili. Bez potíží zastavovali střelecky. Obrana sice nebyla ideální, ale v tu chvíli
to nevadilo. Ve druhé části ale hráči netrefili několik
útoky Orlů a sami dokázali pokusů a znervózněli. Soupeř navíc dokázal využít
využít každé zaváhání hostu- výškové i váhové převahy pod košem. Koncovku už
jící obrany. Tým Prostějova tým odehrál v křeči. Přišlo několik ztrát, které protivník
se dopustil několika zbyteč- potrestal a bylo po nadějích.“
ných ztrát a jeho střelecké
pokusy postrádaly přesnost. soutěže bez problémů dotáhl získal třetí vítězství v elitní
Nadšeně bojující nováček utkání do úspěšného konce a soutěži.

Ostrava se nestačila divit. NH DOSTALA NAŘEZÁNO!

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava nh ostrava:
Ames 14, Číž 12, Gniadek 10, Stehlík 8, Pelikán 6, Zbránek 6, Greene 5,
Jurečka 3, Lyčka 1, Barnes 0, Medvecký 0

koše Mattoni nbl v číslech:
dohrávka 13. kola: Chomutov - USK Praha 75:66 (15:14, 39:35,
54:51) Nejvíce bodů: Staněk 22, Bosák 17, Glover 12, Pecka 11 - Mareš
16, Šotnar 13, Slavík 10, Meno a Vocetka po 9. Rozhodčí: Lukeš, Galajda, Znamínko. Fauly: 15:15. Trestné hody: 8/5 - 15/9. Trojky: 8:3.
předehrávané 26. kolo: Ostrava - Pardubice 87:85 po prodl. (8:17, 33:32, 56:52, 74:74)
Nejvíce bodů: Barnes 21, Ames 19, Gniadek 17, Číž 10 - Žabas 19, Muirhead 16, P. Bohačík
a Kotas po 14. Rozhodčí: Hruša, Kurz, Večeřa. Fauly: 27:15. Trestné hody: 5/4 - 31/23.
Trojky: 19:6. * Děčín - Opava 77:76 (20:16, 37:40, 58:53) Nejvíce bodů: Sedmák 17,
Pope a Stria 16, Alič 9, J. Houška 6 - Šiřina 22, Dokoupil 19, Blažek 12, L. Tóth 7, Dihel 6.
Rozhodčí: Kučera, Macela, Baudyš. Fauly: 23:25. Trestné hody: 21/16 - 18/15. Trojky:
7:5. * Jindřichův Hradec - Prostějov 97:82 (24:26, 54:61, 80:78) Nejvíce bodů: Tomanec
28, Pavlík 21, Zachrla 17, Kramný 14, Dygrýn 9 - Kohout 18, Pandula 16, Slezák 14, Dufault
13, Marko 9. Rozhodčí: Vondráček, Nejezchleb, Remenec. Fauly: 22:23. Trestné hody:
26/17 - 21/17. Trojky: 6:9.
14. kolo: Svitavy - Nymburk 55:93 (11:31, 26:47, 42:73) Nejvíce bodů: Jelínek 12, Mróz
10, Teplý 7 - Palyza 18, Taylor 15, Rančík 12, Welsch 10. Rozhodčí: Hruša, Vondráček,
Znamínko. Trestné hody: 16/12 - 15/12. Fauly: 19:18. Trojky: 3:9. * Chomutov - Jindřichův Hradec 84:79 (23:29, 42:47, 67:60) Nejvíce bodů: Fields 30, Bosák 17, Glover
16 - Kramný 18, Zachrla a Tomanec po 17, Pavlík 10. Rozhodčí: Lukeš, Karásek, Jeřáb.
Trestné hody: 27/18 - 19/12. Fauly: 21:25. Trojky: 2:7. * Kolín - USK Praha 81:60
(23:10, 38:21, 55:38) Nejvíce bodů: Bolds 22, Zuzák 17, Machač 14, Field 13 - Meno 18,
Vocetka 13, Mareš 10. Rozhodčí: Vyklický, Kučera, Baudyš. Trestné hody: 24/22 - 22/19.
Fauly: 20:21. Trojky: 5:3. * Opava - Levice 83:55 (19:10, 42:24, 70:41) Nejvíce bodů:
Dokoupil a Blažek po 15, Sokolovský 14, Dihel 13, Šiřina 12 - Nuhanovič 17, Kyles 15,
Grznár 8. Rozhodčí: Macela, Kurz, Holubek. Trestné hody: 30/19 - 24/18. Fauly: 22:25.
Trojky: 6:1. Prostějov - Ostrava 95:65 (24:14, 50:42, 73:58) Nejvíce bodů: Bratčenkov
a Dufault po 17, Švrdlík 15, Slezák a Kohout po 12, Pandula 11 - Ames 14, Číž 12, Gniadek
10. Rozhodčí: Paulík, Kapl, Remenec. Trestné hody: 46/36 - 24/19. Fauly: 22:32. Trojky:
9:8. * Pardubice - Ústí nad Labem 92:68 (20:19, 43:39, 65:56) Nejvíce bodů: Žabas 18,
Bohačík a Peterka po 13, Nelson 11 - Ličartovský 18, Reese 17, Horák 14. Rozhodčí: Hošek,
Matějek, Baloun. Trestné hody: 21/15 - 22/14. Fauly: 19:21. Trojky: 7:4.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA

Prostějov/lv - Skvělý výkon, oceněný v posledních
minutách
skandovaným
potleskem fanoušků, podali
basketbalisté ve šlágru čtrnáctého kola Mattoni NBL
proti Ostravě. Hostům patří druhá příčka v tabulce a
v průběhu sezony nestačili
pouze na Nymburk, tentokrát však tvrdě narazili.
Orli vyhráli rozdílem třídy
95:65 a dali zapomenout na
středeční porážku v Jindřichově Hradci...
Domácí nastoupili opět
oslabení o Bohačíka, na ma-

Z

V

P

Skore

Body

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

ČEZ Basketball Nymburk
NH Ostrava
BK Prostějov
BC Kolín
BK JIP Pardubice
USK Praha
Astrum Levice
Levharti Chomutov
BK Děčín
BK Opava
QANTO Tuři Svitavy
BK Lions Jindřichův Hradec
SLUNETA Ústí nad Labem

14
14
14
14
13
14
14
14
12
14
14
14
13

14
12
8
8
7
6
6
6
7
5
4
3
3

0
2
6
6
6
8
8
8
5
9
10
11
10

1295:899
1129:1020
1194:1130
1116:1144
1076:1038
1050:1099
1061:1117
1099:1200
990:949
1052:1102
1039:1186
1143:1217
943:1086

28
26
22
22
20
20
20
20
19
19
18
17
16

KAM PŘÍŠTĚ
15. kolo, sobota 8. prosince, 18:00 hodin: BK Opava - QANTO Tuři Svitavy,
BK Děčín - BK JIP Pardubice, SLUNETA Ústí nad Labem - BK Prostějov
(neděle 9. 12., 17:00), NH Ostrava - Levharti Chomutov (17:30), Lions J. Hradec
- BC Kolín (18:30), USK Praha - ČEZ Basketball Nymburk (pátek 7. 12., 18:00)

Pod konečnou podobou výsledku se výrazně podepsala
následující pětiminutovka.
Sérií dvanácti bodů v řadě
Hanáci natáhli svůj náskok
na dvacet bodů a až do konce střetnutí drželi dvouciferné vedení. Obvyklé opory Nové huti se tlačily do
neúspěšných těžkých střel
z dálky a jejich frustrace
byla patrná také na vlastní
polovině. Hosté sbírali faul
za faulem a sami ztráceli
koncentraci.Tři minuty před
koncem už tým Zbyňka
Cholevy vedl 90:64, přesto
stále nepolevoval v obraně
a udržel soupeře pod hranicí sedmdesáti bodů. V
závěru už oba trenéři uznali, že je rozhodnuto a poslali na hřiště své mladíky.

Očima trenérů
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:

„Opět se potvrdil paradox, že oslabená sestava
obvykle hraje dobře. Celý tým pracoval výborně. Byl
to z naší strany maximálně kolektivní výkon na obou
polovinách hřiště. Hráči se chtěli proti druhému týmu
tabulky vytáhnout a to se jim podařilo. Základem
byla skvělá obrana. V útoku jsme si zase dokázali
vypracovat otevřené střely, které byly často úspěšné.“

Marek STUCHLÝ - NH Ostrava:
„Prohrát můžeme, ale rozhodně ne takovým způsobem.
Náš výkon, to byla jednoduše ostuda! Nezahrála ani
jedna opora a to je špatně. Navíc jsme se dopouštěli
velkého množností hloupých faulů. Tak se prostě nedá
hrát. Kromě toho se hráči spíše bavili

Domácí kouč nasadil Poláška, hostující zase dvojici
Medvecký, Lyčka. Vysoké,
třicetibodové vítězství vlilo

do žil prostějovských Orlů
v současných těžkých dobách tolik vítanou injekci.
Injekci života...

„Na Amese jsme se připravili,“ přiznal Roman Marko

Prostějov - Hodně velkou radost neskrýval po zápase proti Ostravě rozehrávač Roman Marko (na
snímku). Kromě rozehrávky stíhal bránit klíčového
hráče soupeře Rashaana Amese. Nebyl to lehký
úkol, protože oba hráči se dobře znají z předcházejícího společného působení v Kolíně. „Známe
své přednosti i nedostatky, takže to bylo těžké. Ale
dopadlo to dobře,“ řekl prostějovský basketbalista.
Ladislav Valný



Tým

rodce navíc s angínou zůstal
Prášil. Možná také proto
Nová huť získala zpočátku
vedení 11:2. Vzápětí ale přišel nápor Hanáků a ten vyústil v desetibodový náskok
na konci první čtvrtiny 24:14. V další fázi střetnutí
hosté ukázali svoji největší
přednost. V rychlém sledu
proměnili několik trojek a v
15. minutě ztrátu vymazali.
V následujících okamžicích
dokonce získali mírné vedení, do většího bodového odstupu je ale Orli nepustili a
ještě do poločasu sami udeřili. Po dravých nájezdech
pod koš dokázali bodovat a
navíc získávali fauly a trestné hody. Do kabiny tak odcházeli s nadějným výsledkem 50:42.

Ames nebyl příliš vidět. Desetkrát minut
trojkovou střelu, zaznamenal jedinou asistenci. Připra-

vovali jste se nějak na bránění tohoto hráče?
„To můžu potvrdit. Rozhodli
jsme se, že Rashaana raději
necháme střílet. Nechtěli jsme
připustit, aby svými přihráv-

kami dostat do hry své spoluhráče. Sice dal nějaké body,
ale nebyl mozkem týmu a o to
nám šlo.“
Jak je těžké ubránit
tak dobře technicky
vybaveného hráče?
„Opravdu to není snadné, má
nízký dribling, má rychlou
kličku. Při jeho bránění jsme
si někdy vzájemně vypomohli,
díky tomu se to dalo zvládnout.“
Kvůli zranění jste nemohli hrát kompletní.
Neměl jste obavy, že týmu v
průběhu utkání dojdou síly?

„Na to nesmíte myslet. Během zápasu se nemůžete šetřit.
V tomto případě jsme udrželi vysoké tempo. V poslední čtvrtině
se nám hrálo dobře s vědomím
vysokého náskoku. Pochopitelně si však přejeme, abychom už
byli všichni zdraví a mohli hrát v
kompletní sestavě.“
Výkon Orlů se musel
líbit, což ocenili také
diváci. Jak se poslouchal vítězný potlesk?
„Bylo to příjemné. Myslím, že
to byla dobrá pozvánka, aby
fanoušci přišli na příští zápasy
ještě ve větším počtu.“

Foto: Josef Popelka

Prostějovské mládí tvrdí basketbalovou muziku

Prostějov/lv - O basketbalovou budoucnost v Prostějově
je dobře postaráno. Alespoň
to vypadá z pohledu dosavadních výsledků mládežníků BK Prostějov a TJ OP
Prostějov v rozehrané sezoně.
Jednotlivým týmům se v soutěžích daří a oba kluby potvrzují, že dlouhodobě patří mezi
nejlepších dvanáctku v celé
České republice.

„Zajistit v dnešní době chod
mládežnických týmů není jednoduché. Hodně nám v tom
pomáhá vedení radnice. Naše
výsledky potvrzují, že finanční příspěvky využíváme tím
nejlepším způsobem. Našim
týmům se většinou daří a máme
z toho dobrý pocit,“ řekl předseda basketbalového oddílu TJ OP
Prostějov a šéf občanského sdružení BK Prostějov Ivan Pospíšil.

Junioři jsou v aktuální tabulce 1.
ligy na druhém místě. Kadetům
patří v extralize čtvrtá pozice,
stejně jako týmu věkové kategorie U 15 v žákovské lize. Jejich o rok mladší kolegové jsou
ve stejné soutěži osmí. Oblastní
přebory minižáků a nejmladších
minižáků mají stejného lídra –
BK Prostějov. Kadetky TJ OP
bojují v extralize a ve vyrovnané tabulce jsou zatím osmé.

Starší a mladší žákyně drží
v žákovských ligách druhou
příčku, stejně jako minižákyně
v oblastní soutěži. „Sezona zatím vypadá slušně. Pokud nám
forma vydrží, budeme v jejím
závěru opět v některých kategoriích bojovat o české tituly.
V minulých letech jsme docela
často sbírali medaile a věřím,
že v tom budeme pokračovat,“
přeje si Pospíšil.

O mládežnický basketbal je
ve městě velký zájem. Více
než 250 dětí pravidelně sportuje, což je zajímavé číslo. „Je
to také zásluha našich trenérů,
kteří umí v dětech vzbudit zájem o basketbal. Hodně nám
pomáhají také rodiče. Jezdí na
zápasy a naše týmy podporují.
To všechno se podepisuje pod
Foto: archív Večerníku
naše výsledky,“ poznamenal
Pospíšil

Sport
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ŠIPKAŘSKÁ TREFA

házenkářská sedmička

aneb Večerník monitoruje regionální dění
EXTRALIGA Olomouckého kraje

aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

Kostelečtí házenkáři nestačili vedoucím Bohunicím
25:31

Kostelec na Hané
Tatran Bohunice

Domácí s favoritem dlouho drželi krok, ale v závěru odpadli
a konečný výsledek vypadá až
příliš jednoznačně. „Domácí
rozlučka s podzimem se nám
Brankový sled (po pětiminutovkách): 4:3, 6:5, 7:8, 9:12, 12:13, vůbec nepovedla, prohra byla
15:16, 17:17, 18:19, 19:22, 22:25, 23:28, 25:31. Rozhodčí: Ma- zasloužená. Chyběl sice jediný
línek a Planka. Vyloučení: 3:1. Sedmičky: 6/6:1/1. Diváků: 90.
Martin Grulich, ale zato hodně
citelně. Soupeř dospěl k vítězSestava Kostelce na Hané:
Varha, Navrátil – Smékal 1, Jurka 2, Rikan 2, Ševčík 2, M. Grepl 3, ství s přehledem, ovšem my
jsme mu zisk dvou bodů velmi
Vymětal 9, Chalupecký, Palička, J. Grepl, Varhalík 6, Říčař.
ulehčili svou herní naivitou,“
Trenér: Alois Jurík.
lamentoval kouč HK Alois JuProstějov/son - Věřili, že na mužů Morava jih utrpěli s ve- rík.
vlastním hřišti skolí lídra doucími Bohunicemi poměrně Přitom hosté ničím zvláštním
soutěže. Místo toho však há- jasnou porážku a zůstali na nepřekvapili. „Dobře jsme se na
zenkáři TJ Sokol Kostelec na sedmé příčce průběžného po- ně připravili s tím, že nás čeká
Hané HK v 10. kole 2. ligy řadí.
těžký zápas, což se potvrdilo.

(15:16)

Celkově byla k vidění pěkná
házená a my jsme solidním
výkonem do přestávky drželi
krok. Bohužel ve druhém poločase jsme se přestali prosazovat
v útoku hlavně vinou špatného
zakončení, úspěšnost střelby
jsme měli jen 42 procent oproti
51 procentům Tatranu,“ prozradil Jurík.
Ústřední důvod výsledkového
neúspěchu však viděl jinde.
„Během celého utkání nám
nefungovala obrana. Dostávali
jsme mnoho gólů z dálky, protože se nedařilo ani brankářům,
naopak překonat bohunického gólmana byl pro nás často

neřešitelný problém. Po změně stran jsme zkrátka dostali
krutou lekci z produktivity,
silný protivník nás vyučil. A
rozhodla pasáž mezi 48. a 54.
minutou, kdy hostující mančaft
utekl z 22:24 na 22:28,“ popsal
Jurík.
Další ztrátu v domácím prostředí těžko skousával. „Nemohu se zbavit dojmu, že Bohunice byly k poražení. Bohužel
jsme zrovna chytili den blbec,
s tak mizernou střelbou zvítězit prostě nešlo. Nezbývá než
přivézt dva body z Maloměřic,
aby první půlka sezony vyzněla
aspoň průměrně,“ dodal Jurík.

Prostějov zvládl napínavou koncovku
Výhru nad Maloměřicemi odnesl vyloučením kanonýr Kosina

Prostějov/jim - Duel plný zvratů s napětím až do posledních
sekund sehráli v sobotu odpoledne prostějovští házenkáři.
Domácí hráči změnili čtyřbrankové manko na sedmigólový náskok, aby v závěru byli
o jeden zásah pozadu a o svém
vítězství mohli rozhodnout až v
poslední minutě. Za úspěšnou
snahu udržet teprve druhou
výhru v sezoně zaplatil červenou kartou a stopkou pro příští duel Jiří Kosina, jeho faul v
posledních vteřinách však dva
body zachránil a kouč Josef
Zedníček jeho taktický faul
ocenil.
Los desátého kola proti sobě
svedl mužstva, která jsou na tom
zatím velmi podobně. Hostující
Maloměřice do té doby dvakrát
vyhrály a dvakrát remizovaly,
domácí hráči jednou vyhráli a
jednou remizovali. Spojovaly
je i potíže se skládáním sestavy.
Hosté točili v poli celkem devět
hráčů, domácí měli na soupisce
jedenáct jmen, vinou zranění si
ale zahrálo pouze osm z nich.

„Ordelt, Bečička a Mikulka nehráli vůbec, Raška se sebezapřením.
Naštěstí se ale po zranění do branky vrátil Jirka Hrubý. Z různých
důvodů mi chybělo hned osm
dalších hráčů. Kvůli práci a osobním záležitostem Černíček, Chytil, Gazdík, Valach, dále čtveřice
zraněných Münster, Tomáš Jurik,
Juráček a Budík,“ vyjmenoval lazaret Zedníček.
Úvod se jeho hráčům pranic nepovedlo. Ani ne po třiceti sekundách
to bylo 0:2, ve třetí minutě již 0:4.
Až ve čtvrté minutě snížil Burget
a začal tím prostějovský uragán,
který se zastavil až na skóre 14:7.
„Věděli jsme, že musíme vyhrát,
jinak by nám střed tabulky utekl.
Celkem slušně jsme potrénovali a
kluci hráli skutečně tak, jak to má
být. Závěr poločasu jsme ale opět
prohospodařili a nakonec jsme ho
vyhráli jen 15:13,“ mrzela ztráta
velkého vedení Zedníčka.
Do druhé půle vstoupili Prostějovští lépe než do té první a utekli
až na šest branek. O lehkou výhru
se ale nejednalo a hosté z utkání
udělali pořádné drama. „Opako-

VÝSLEDKY 2. LIGY, SKUPINA MORAVA-JIH
10. kolo
V. Meziříčí - Brno B...........................................................................
38:27
..........................
..................
.............. ................
Prostějov - Maloměřice.....................................................................
29:28
................................................
......... ..........
SK Kuřim - Sokolnice.......................................................................
32:26
.........................................................................
Kostelec n.H. - Bohunice..................................................................
25:31
........ .......
...................................................
.................
Hustopeče - H.Brod...........................................................................
32:25
............. ............................................
Ivančice - Telnice................................................................................
26:24
..............................................

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 10. kole

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

Mužstvo
Bohunice
Hustopeče
SK Kuřim
Telnice
V. Meziříčí
Brno B
Kostelec n.H.
Sokolnice
Ivančice
Maloměřice
Prostějov
Havl. Brod

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
9
8
7
5
6
5
4
4
3
2
2
0

R
0
0
1
2
0
1
1
0
1
2
1
1

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

S
313 : 249
283 : 227
278 : 258
276 : 261
257 : 252
282 : 284
244 : 261
248 : 288
255 : 255
269 : 269
259 : 299
255 : 325

B
18
16
15
12
12
11
9
8
7
6
5
1

KAM NA házenou?
11. kolo, sobota 8. prosince, 17:00 hodin: H. Brod - Prostějov,
Brno B - SK Kuřim, Maloměřice - Kostelec n.H. (neděle 9. 12.,
11:00), Bohunice - V. Meziříčí (neděle 9.12., 15:00), Sokolnice Ivančice (neděle 9.12., 16:00), Telnice - Hustopeče 9.12. 17:00

vala se situace z prvního poločasu.
Docházely síly a hostující gólman
zamkl branku na dva západy.
Ze stavu 21:15 jsme ve dvacáté
šesté minutě prohrávali 26:27.
Byly nervy, skončilo to pro nás
ale dobře,“ oddechl si Zedníček,
když popisoval vyrovnávací gól
Jurečky z trháku, vedoucí branku
Kosiny na 28:27 taktéž z trháku
a po vyrovnání vítězný lob v podání Burgeta. Jeho dvě branky tak
orámovaly úspěšná prostějovská
zakončení.
Krátce poté došlo i na červenou
kartu pro Kosinu, ta již ovšem na
výsledku 29:28 pro domácí nic nezměnila. „Kdo v posledních dvou
minutách fauluje ve středovém
kruhu při pokusu o výhoz, automaticky dostává červenou kartu a
odebere se mu registrační průkaz.
Byl to taktický faul, kterým nám
udržel dva body. Bohužel si ale
za týden nezahraje,“ komentoval
moment ze závěrečných sekund
Zedníček.
Prostějovský útok tak podruhé za
sebou atakoval třicetibrankovou
metu, teď mu chyběl jediný zásah.

Bučovice, Prostějov/red - V sobotu 3. listopadu se konal již
XXXIII. ročník závodu o pohár
studenstva (dívky, roční 2001
a mladší). Pro prostějovský
oddíl je bučovický závod vždy
vítanou příležitostí vyzkoušet si
celý čtyřboj, což nebývá na tuzemských závodech pravidlem.
Obě družstva podala vyrovnaný výkon, za který zaslouženě
obsadila první dvě příčky. Bohužel se prostějovské naděje
nevyvarovaly některých hrubších chyb především na kladině
a bradlech. Závod nevyšel dle
představ například Katce Vejrostové, která zaznamenala několik nezdarů právě na kladině.
„Vyzdvihla bych výkony trojice
gymnastek Dominiky Ponížilové, Kateřiny Nenálové a Alžběty
Dittmannové, které se představily
ve velmi dobré formě,“ prohlásila trenérka gymnastek Veronika
Lukášová. Obtížností i jistým provedením sestav patřily její svěřenkyně jednoznačně k favoritkám
soutěže. Jejich vystoupení v kvalifikaci jim přineslo první místo
pro Dominiku Ponížilovou, druhé
místo obsadila Kateřina Nenálová
a páté místo Alžběta Dittmannová.
Tím se také kvalifikovaly do finále

prestižní ČDS CUP 2012
dovoluji pozvat na finálový turnaj
ČDS CUP 2013, který se uskuteční
už tuto sobotu,“ vzkazuje všem oficiálně Zdeněk Špička ,viceprezident
Českomoravského šipkového svazu.
Od 10:30 hodin vypukne v Čelčicích finále za účasti cca 250 nejlepších hráčů a hráček. Zajímavostí již
třináctého Velkého finále bude jistě
jeho složení. Do celkového počtu
144 se vešlo 143 mužů a jedna žena,
kterou bude Eva Sobotková z Olomouce. Ta bude soupeřit se špičkovými plejery ako například Zdeněk
Špička (SKC Žabaři Olomouc),
Dalibor Krejzlík (Sharks Olomouc)
nebo také obhájce loňského vítězství
Petr Hynčica z Hranic na Moravě,
který je v současné době ve skvělé

(15:13)

Rozhodčí: Vychodil - Damek. Vyloučení: 2:7. Sedmičky: 2/0:3/3.
ČK: Kosina.

formě a je šestým nejlepším hráčem
v České republice. Do Velkého finále se nominovalo 41 žen, mezi nimiž
i současné vicemistryně Evropy
Marika Benešová a Jana Kaňovská.
Pro ty z Vás, kteří mají zájem okusit atmosféru nejen jako diváci, ale
i jako hráči bude připraven doprovodný Open turnaj, který začne
přibližně okolo 14:00 hodiny.
„Nacházíme se v době, kdy okolo
sebe slyšíme samá negativa a tudíž
slovo pomoc má pro nás velký význam a bez pomoci s letošním ročníkem bychom se jistě neobešli. Také
jako jediný turnajový okruh v České
republice pokračujeme dále a letos
nás čeká finále již třináctého ročníku,“ dodal Špička.

na kladině, kde se jim podařilo přidat do sbírky další zlato (Dominika Ponížilová) a stříbro (Kateřina
Nenálová). Závod můžeme brát
jako generálku na další blížící se
závody.
Ve stejném termínu (3. a 4. listopadu) proběhl taktéž 38. ročník
memoriálu R. Pauly a O. Šišky
v Šumperku. Tento mezinárodní
závod byl rozdělen do dvou dnů první den se soutěžilo v jednotlivcích a družstev. V družstvech v kategorii starších žáků jednoznačně
zvítězilo prostějovské družstvo A
ve složení Jindřich Šafran, Filip
Kopa a Daniel Ponížil. Družstvo
Prostějov „B“ (Daniel Navrátil,
bratři Štěpán a Šimon Marcinovi)
skončilo na čtvrtém místě, když
jej předběhli gymnasté z Kolína i
SKH Praha. V soutěži jednotlivců
si s výkonem 56,10 bodů vybojoval první příčku Daniel Ponížil,
kterého s jednobodovou ztrátou
následoval kolínský závodník
David Bega. Třetí místo obsadil
opět prostějovský závodník Jindra
Šafran. Filip Kopa obsadil celkově
6. příčku, Štěpán Marcin 8, Šimon
Marcin 10.
Druhý závodní den následovalo finále na jednotlivých nářadích, kde
se Daniel Ponížil umístil na prv-

ním místě na bradlech (i s pádem
ve dvojném závěrečném saltu), na
prostných skončil na 2. místě, kůň
3. místo a na hrazdě osadil slušné
4. místo. Jindra Šafran skončil
ve finále na 2. místě na koni a
hrazdě, a dále na 5. místě v prostných. Filip Kopa si vybojoval 2.
místo na bradlech a 5. místo na
kruzích. Štěpán Marcin vybojoval
fantastické 2. místo na kruzích.
Trenér hochů Karel Hemerka
ohodnotil výkon takto: „Dan Ponížil dokázal svým soustředěním
zvítězit, i když se mu ani jeden
nový prvek, zařazený do sestav,
nepovedl. Pokud toto odhodlání
ze závodu promítne i do tréningu,
pak půjde jeho výkonnost dále
dopředu. Jindra Šafran se nevyhnul spoustě malých chyb, a musí
zapracovat na své fyzičce. Filip
Kopa se potýká s jistou stagnací
po jeho výrazném zlepšení. Ke
Štěpánovi Marcinovi okomentoval jeho výkon – vítej zpět po
roční pauze,“ uvedl ostřílený kouč
prostějovských gymnastů.
Následující sobotu pořádá TJ
Prostějov MČR jednotlivců
ve sportovní gymnastice mužů,
které hostí tělocvična ZŠ Melantrichova. Pozvánku najdete na
straně 31!

Hosté
BD BH LD LH
Miagi Mohelnice
16
2
32
4
Zavadila o jedličku Čechovice8
10
23
21
Hanácká šipka Olomouc 14
4
31
11
Pitbulls Prostějov
přeloženo na 15. 3. 2013

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým



Kol V VP R PP P K Skóre

Legy Body

1 Dobří bobři Olomouc

8

4

3

0

0

1

0

94:53

213:144

18

2 Atlant Olomouc

7

5

1

0

1

0

0

82:46

182:103

18

3 Pitbulls Prostějov

6

5

0

0

0

1

0

68:40

158:118

15

4 Miagi Mohelnice

8

4

0

0

2

2

0

74:72

176:178

14

5 Zavadila o jedličku Čechovice

8

3

1

0

1

3

0

74:72

179:180

12

6 Vetřelci Prostějov

7

3

0

0

1

3

0

66:61

154:146

10

7 Sportingbet.cz Olomouc

7

2

0

0

0

5

0

55:71

144:165

6

8 Hanácká šipka Olomouc

8

1

0

0

1

6

0

44:101

121:222

4

9 Poslanci Bělkovice-Lašťany

7

0

1

0

0

6

0

43:84

118:189

2

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
9
9
9
9
9
9

Domácí
Š.O.K. U Pavelků Prostějov
V Zeleném Prostějov
Berini Ivanovice na Hané
KRLEŠ Kralice na Hané
O tečku Prostějov
Jiřina Black Bears Prostějov

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Mach – Raška, Šestořád 3, Ordelt, Jurečka 2, Burget 2, Nevrlý, Mikulka, Bečička, M. Jurik 4, Kozlovský 7, Kosina 11.
Trenér: Josef Zedníček.
„Za první poločas jsme měli nasá- nám střed neutekl a nechali jsme
zet dvacet gólů. Nedali jsme ale týmy za sebou. Gólman by měl
být, křídla dáme dohromady, trápí
dvě sedmičky a několik trháků.
V závěru to již bylo na krev, vydr- mě ale spojky. Teď dali dvaadvaželi jsme s nimi ale běhat,“ zmínil cet z devětadvaceti branek,“ má
Zedníček s tím, že trojice Kosina, Zedníček těžkou hlavu ze složení
Burget a Jurečka nestřídala vůbec, sestavy. O Kosinův střelecký příŠestořád jen na chvíli. „Musím spěvek by se měli podělit zejmépřed kluky hluboce smeknout, na Kozlovský, Valach a Gazdík,
protože to odedřeli a podali dobrý vyloučen není návrat Černíčka.
výkon. Asi nejlepší byl Kozlov- K dispozici ale nebude Burget.
ský, nadprůměr zahráli i Jurik, Domácím se zatím vůbec nedaří,
zatím jsou úplně poslední. „Viděl
Šestořád a Kosina,“ pochválil.
První polovinu druhé ligy zakon- jsem je v Kostelci a hráli špatně.
čí prostějovští házenkáři v sobotu Jejich nejlepší hráč Sláma nehravečer v Havlíčkově Brodu, pak je, bude ale záležet na tom, s kolijiž nastane vánoční přestávka. ka hráči tam přijedeme,“ podotkl
„Potřebujeme tam vyhrát, aby Josef Zedníček.

Gymmastický oddíl TJ Prostějov rozzářil své naděje
a v sobotu hostí domácí šampionát

V Čelčicích proběhne

Čelčice/mls - V sobotu 8. prosince
od 14.00 hodin pořádá obec Čelčice v místním kulturním domě
letošní finále ČDS cupu v elektronických šipkách. Do série turnajů,
konaných po celém Olomouckém
kraji, se i letos zapojila téměř
pětistovka šipkařů. V celkovém
pořadí zatím vede Vladimír Koláček z Rychlé roty Milenov, z
prostějovských hráčů je na tom
nejlépe Robert Vymlátil z Pitbulls
Prostějov, který je zatím na čtvrtém místě.
„Jménem Českomoravského šipkového svazu, firmy ČDS Trading
Prostějov a generálního mediálního
partnera šipkového sportu, kterým je
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, si vás

29:28

Sokol II Prostějov
SHC Maloměřice

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
9
Atlant Olomouc
9
Sportingbet.cz Olomouc
9
Vetřelci Prostějov
9
Poslanci Bělkovice-Lašťany

Hosté
Asi Prostějov
Orli Kojetín
Seniors Hamry
Rafani Čelčice
Darts Club Držovice
Mexičani Čelčice

BD BH LD LH
8
10 18 24
8
10 22 25
16
2
34 4
neznámo v době uzávěrky
10
8
23 21
přeloženo na 2. 12. 2012

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Legy

BO

1 Berini Ivanovice na Hané

Tým

Kol V VP R PP P K Skóre
9

7

2

0

0

0

0

112:52

247:134

25

2 Jiřina Black Bears Prostějov

8

6

0

0

0

2

0

91:53

207:131

18

3 Orli Kojetín

8

5

1

0

1

1

0

85:61

191:165

18

4 O tečku Prostějov

9

5

1

0

0

3

0

85:78

202:195

17

5 V Zeleném Prostějov

9

5

0

0

1

3

0

92:71

218:176

16

6 Darts Club Držovice

9

5

0

0

0

4

0

101:61

227:157

15

7 Asi Prostějov

8

4

0

0

0

4

0

71:73

168:166

12

8 KRLEŠ Kralice na Hané

8

3

0

0

1

4

0

54:91

143:206

10

9 Mexičani Čelčice

7

2

0

0

0

5

0

50:76

131:174

6

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

8

2

0

0

0

6

0

51:93

126:208

6

11 Rafani Čelčice

8

1

0

0

1

6

0

64:81

161:187

4

12 Seniors Hamry

9

1

0

0

0

8

0

48:114

125:247

3

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
9 Hroši od Jedličky Čechovice
9 Němčická střela
9 Skalní Na Nové Doloplazy
9 Twister Kroměříž
9 Věčná žízeň Ivanovice n. H.

Hosté
BD BH LD LH
Soběsuky 49
neznámo v době uzávěrky
U Žida Ivanovice na Hané
neznámo v době uzávěrky
Capa team U Jedličky Čechovice8 10 22
22
Žabáci Ivanovice na Hané
18 0 36
0
Fénix Prostějov
8 10 19
25

Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

1 ŠK Brablenci Kojetín

Kol V VP R PP P K Skóre
7

6

1

0

0

0

0

91:36

Legy

BO

206:92

20
19

2 Twister Kroměříž

7

6

0

0

1

0

0

110:17

231:71

3 Fénix Prostějov

8

5

0

0

0

3

0

75:69

173:167 15

4 Soběsuky 49

7

4

1

0

0

2

0

63:64

150:151 14

5 U Žida Ivanovice na Hané

7

4

0

0

0

3

0

55:71

149:174 12

6 Capa team U Jedličky Čechovice

8

3

0

0

1

4

0

63:82

153:199 10

7 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

8

3

0

0

0

5

0

60:84

161:201 9

8 Hroši od Jedličky Čechovice

7

2

1

0

0

4

0

72:55

167:148 8

9 Němčická střela

7

2

1

0

0

4

0

51:76

128:174 8

10 Skalní Na Nové Doloplazy

8

1

0

0

2

5

0

57:89

149:208 5

11 Žabáci Ivanovice na Hané

8

1

0

0

0

6

1

45:99

134:216 0

12 Žabáci Ivanovice na Hané

3

0

0

0

0

3

0

12:42

46:87

0

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.
partneři šipkových soutěží a turnajů na Prostějovsku

Volejbal

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 3. prosince 2012

l

Volejbalistky Prostějova si připsaly další dvě extraligové výhry a nyní jdou do Champions League

0

PROTI SOPOTŮM CHTĚJÍ „AGELKY“ HLAVNĚ DOBRÝ VÝKON

SOKOL ŠTERNBERK

3

Pokud jej převedou, mohou pomýšlet na odmazání
nepříjemné nuly z bodového konta v Lize mistryň

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 57 minut
Rozhodčí: Krtička a Kovář
Diváků: 200
1. set: 8:25 15 minut 2. set: 11:25 18 minut
3. set: 19:25 22 minut

Sestava šternberka:
berka:
Piňosová, Rašková, Oborná, Holásková, S. Janečková, M. Janečková,
libero Hronová. Střídaly: Dřímalová, Římská, Sochorcová, Vláčilová.
Trenér: Radomil Juřík.

Velikiyová
Hrončeková
de Assisová
Hippeová
Gomesová

Vincourová

Připraveny byly: Melichárková,
Soaresová, Miletičová, Žarkovová,
Jelínková

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

3
0

VK AGEL PROSTĚJOV

TJ OSTRAVA

Prostějov/son - Má vážně
zraněný meniskus a bude
s ním velmi pravděpodobně
muset na operaci, přesto absolvovala celý sobotní zápas
extraligy proti Ostravě. Volejbalová nahrávačka Prostějova Michaela Jelínková
tím přesně splnila to, po čem
volá kouč Miroslav Čada:
překonala svou osobní bolest
ve prospěch kolektivu.

Sestava Prostějova:
Jelínková

Miletičová
Hrončeková
Žarkovová
Soaresová
Velikiyová
Střídala: Hippeová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Připraveny byly: Melichárková, ,
Hrončeková, Vincourová, de Assisová

Sestava ostravy:
Zedníková, Langová, Kukučová, Kadlecová, Zemanová, Mayerhoferová, libero Elblová. Střídaly: Sedláčková, L. Šípová, Čuboňová,
Pinková, V. Šípová. Trenér: Zdeněk Pommer.

„Koleno je pořád naštípnuté, ale hrát se s tím dá. Občas
v něm píchne, třeba když si
kleknu nebo se nějak blbě pohnu. Jestli není hra s takovým
zraněním nebezpečná? Může
se mi uštípnutý kousek menisku urvat úplně a tím by se koleno zablokovalo. Tak jako tak
mě čeká operace, tudíž to nijak
přehnaně neprožívám,“ mávla
Jelínková rukou.

10. kolo: Ostrava - Frýdek-Místek 0:3 (-17, -15, -20) Nejvíce bodů: Kadlecová
11, Zedníková 7, Langová 6 - Závodná 18, P. Kojdová 13, Mukařovská 10 * SG
Brno - Olymp Praha 0:3 (-18, -23, -16) Nejvíce bodů:Boušková 11, Kubíčková 9,
Najbrtová 7 - Kvapilová 15, Patočková 8, Sládková 6 * Slavia Praha - Přerov 1:3
(-14, 29, -19, -20) Nejvíce bodů: Cebáková 14, Hanzlová 12,, Vašutová 8 - Gambová
21, Rosenbergerová 14, Dedíková 13, Mátlová 12. * Šternberk - Prostějov 0:3 (-8,
-11, -19) Nejvíce bodů: S. Janečková 13, Oborná 7 - Hippeová 21, Hrončeková
13, Assisová 10 * KP Brno - Olomouc 3:2 (-20, 21, -19, 19, 16) Nejvíce bodů:
Staňková 22, Marešová 15, Onderková 10 - Košická 18, Nachmilnerová 15,
Honková 13, H. Vanžurová 11.
11. kolo: Prostějov
j - Ostrava 3:0 ((16, 15, 19)) Nejvíce
j
bodů: Soaresová 17,
Žarkovová 10,, Veliká 9 - Kadlecová 10, Zedníková 9, Zemanová 7. * Olymp Praha
- Šternberk 3:0 (17, 15, 22) Nejvíce bodů: Kvapilová 14, Mlejnková 11, Patočková
10 - Holásková a Oborná po 6 * Olomouc - Přerov 3:1 (-24, 19, 12, 20) Nejvíce
bodů: Honková a H. Kojdová po 13, Nachmilnerová 12, Košická 10 - Dedíková
16, Gambová 11, Rosenbergerová 7 * Frýdek-Místek - KP Brno 2:3 (-21, -16,
11, 19, -12)) Nejvíce
j
bodů: Pavelková 19, P. Kojdová 15, Dudová 11 - Staňková 26,
Šírůčková 20, Marešová 10 * SG Brno - Slavia Praha 0:3 (-17, -16, -13) Nejvíce
bodů: Vorlová 6, Herbočková 4 - Hanzlová 10, Caithamlová 8, Vinecká 7.

průběžná tabulka extraligy
Tým

Z

VK AGEL Prostějov
PVK Olymp Praha
TJ Sokol Frýdek-Místek
PVK Přerov
VK Královo pole Brno
Volleyball Club Slavia Praha
SK UP Olomouc
Sokol Šternberk
TJ Ostrava
VK SG Brno

11 10 1
11 9 1
11 5 3
11 5 2
12 4 2
11 4 1
11 4 1
11 2 1
11 1 0
12 0 0

V3 V2 PB

P

0 0
1 0
1 2
1 3
2 4
3 3
2 4
2 6
0 10
1 11

PS

PM

„Byli jsme po minulém utkání
Champions League podrobeni kritice, což je sama o sobě
dostatečná motivace. Všichni
víme, že musíme podat mno-

B

33:4 905:638 32
32:10 990:812 29
28:15 957:836 22
24:19 950:922 20
24:24 1032:1034 18
22:22 905:938 17
23:22 993:966 16
14:28 836:955 10
7:31 739:912 3
4:36 673:967 1

Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. Za výhru
3:0 a 3:1 se udělují 3 body, po výsledku 3:2 získává vítěz 2 body, poražený 1 bod

Lodivod ji chválil jak za obětavost, tak za solidní výkon
v daném zdravotním stavu. Ona
sama však byla ke své sobotní
produkci spíš kritická. „Snažila jsem se s tím rvát, ale byla
jsem na bolavé noze nestabilní,
tím pomalá a u řady míčů kvůli
tomu pozdě. Snad to i tak aspoň
trochu šlo, hlavně že jsme utkání vítězně zvládly jako tým,“
zdůraznila plejerka, která den

Další zápasový program skupiny „B“
evropské Ligy mistryň
5. kolo
středa 5. prosince, 18.00 hodin VK AGEL Prostějov vs. Trefl Sopoty
středa 5. prosince, 19.30 hodin Villa Cortese vs. Rabita Baku
6. kolo
úterý 11. prosince, 14.00 hodin Rabita Baku vs.VK AGEL Prostějov
úterý 11. prosince, 20.00 hodin AtomTrefl Sopoty vs. Villa Cortese

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ JE TADY!


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

ATOM TREFL SOPOTY

Vyblokují je? "Agelky" se ve středu chystají na zřejmě poslední
šanci bodovat v letošní Lize mistryň. Pomoci si chtějí i důslednou
defenzivou.
Foto: Josef Popelka
trable nahromadily, ale věřím,
že se do středy aspoň Markéta
s Marinou uzdraví a důležité
utkání absolvujeme v největší
možné síle,“ zadoufal Čada.

hem lepší výkon než proti
Cortese a hlavně víc bojovat.
Aby bylo vidět, že jsme na
palubovce nechali své maximum,“ zdůraznil Čada.
Podobně to vidí kapitánka
„Agelek“. „Nechci se opakovat, ale z mého pohledu je
nejdůležitější herní projev na

Země: Polsko
Rok založení: 2008
Klubové barvy: bílá, modrá a zelená
Domácí hala: Ergo Arena
Největší úspěchy: 1. místo v polské lize 2012, 2. místo v polské lize 2011,
finále polského poháru 2012, osmifinále Champions League 2012
Majitel: Kazimierz Wierzbicki
Prezident: Tomasz Slodkowski
Hlavní trenér: Jerzy Matlak
Asistent trenéra: Adam Grabowski
Aktuální hráčský kádr: nahrávačky Izabela Belcik (Polsko), Dorota Wilk (Polsko) a Natalia Gajewska (Polsko), blokařky Dorota Pykosz (Polsko), Julia Šeluchina
(Ukrajina), Sylwia Wojcieska (Polsko) a Justyna Lukasik (Polsko), smečařky Klaudia Kaczorowska (Polsko), Rachel Rourke (Austrálie) a Erika Coimbra (Brazílie),
univerzálky Noris Cabrera (Kuba), Anita Kwiatkowska (Polsko) a Anna Podolec
(Polsko), libera Mariola Zenik (Polsko) a Magdalena Kuziak (Polsko).
Vzájemné zápasy v Lize mistryň – ročník 2011/12 (základní skupina C): Sopoty – Prostějov 3:0 (21, 14, 20), Prostějov – Sopoty 0:3 (-21, -25, -17). Ročník
2012/13 (základní skupina B): Sopoty – Prostějov 3:0 (24, 17, 16).
Očima předsedy VK Petra Chytila: „Sopoty nám v minulém ročníku Champions
League ve dvou vzájemných utkáních nedovolily uhrát ani set, načež překonaly
období vlastní insolvence, získaly národní titul a teď se na mezinárodní scénu
vrátily v plné formě.“
Očima kouče VK Miroslava Čady: „Atom patří ke kontinentální špičce, byť se
na jaře potýkal s ekonomickými problémy. Přesto v letošním play off Champions
League málem vyřadil favorizovanou Rabitu Baku a dokázal vyhrát polskou ligu,
takže existenční potíže očividně překonal.“

Jelínková odehrála duel i s pochroumaným kolenem

Čas: 1:08 hodiny
Rozhodčí: Renčín a Antušák
Ant
ntuš
ušák
uš
ák
Diváků: 300
1. set: 25:16 22 minut 2. set:: 225
25:15
5::115 211 minut
min
i utt
3. set: 25:19 25 minut
min
nutt

libero Gomesová

Své ovečky nabádá, aby na
potíže se zdravím nemyslely.
„Holky by neměly tolik řešit
své bolístky a bez ohledu na
ně vydat maximum. Je normální, že uprostřed náročné
sezony začne tu a tam něco
bolet,“ zmínil kouč VK. Žádné
speciální burcování svěřenek
však před Sopotami neplánuje.

Prostějov/son
Mistryně ČR jsou poslední v tabulce, už nemohou
postoupit do play off a také
přesun ze třetího místa do
čtvrtfinále CEV Cupu je
velmi nereálný. Hlavní cíl
tedy spočívá v odmazání
nuly na bodovém kontě. „Ale
jaký bych bral výsledek,
přesně neřeknu. Podstatné
je odvést kvalitní výkon a
tím být družstvu z Polska
vyrovnaným protivníkem,“
řekl obecně hlavní trenér
Prostějova Miroslav Čada.
Nepříjemnou komplikaci pro
Hanačky znamenají zdravotní
problémy téměř poloviny
hráčského kádru. „Dlouhodobě
mimo jsou Šárka Melichárková
a Andrea Kossányiová, na
artroskopii s kolenem půjde
Michaela Jelínková a potíže
stejného kloubu trápí rovněž
Markétu Chlumskou i Marinu
Miletičovou. Trochu se nám ty

Sestava Prostějova:
libero Chlumská

V české extralize dosáhly prostějovské volejbalistky tří dominantních vítězství nad papírově nejslabšími soupeři, jenže teď je čeká úplně jiná kvalita. Na řadu přichází 5. kolo v základní skupině B
evropské 2013 CEV Champions League a v něm
domácí souboj žen VK AGEL s polským týmem
Atom Trefl Sopoty, který hostí hala Sportcentra
DDM ve středu 5. prosince od 18.00 hodin.

hřišti. Když každá z nás začne
sama u sebe a dá do zápasu
veškeré úsilí, nasazení i bojovnost, lze společně pomýšlet
na dílčí příznivý výsledek.
Podle mě tolik nezáleží na síle
soupeře, jako spíš na tom, co
jsme my samy ochotné pro
úspěch udělat, obětovat. Jde
o přístup a klidně můžeme i
prohrát, jen pokud budeme mít
čisté svědomí, že nešlo odevzdat víc,“ pověděla Solange
Soaresová.

NALISTUJTE STRANU 21

po souboji s Ostravou oslavila
sedmadvacáté narozeniny.
Rizika zhoršení svého zranění si
předem byla vědoma a rozhodla se jej podstoupit. „S trenérem
jsme se domluvili, že by bylo
dobré, abych pro dva zbývající
zápasy Champions League byla
nachystaná v případě nutnosti naskočit z lavičky. Proto dál trénuju
a teď jsem v zájmu udržení herního tempa odehrála tohle střetnutí.

Výsledky CEV Champions
League 2012/2013 - 4. kolo
Základní skupina „B“:
VK AGEL Prostějov - Villa Cortese 0:3 (-15, -18, -19),
Rabita Baku - Trefl Sopoty 3:1 (11, -23, 25, 21).
1.
2.
3.
4.

Tým
Rabita Baku (Azerbajdžán)
Villa Cortese (Itálie)
Trefl Sopoty (Polsko)
AGEL Prostějov (Česko)

Z
4
4
4
4

V3 V2 PB
4 0 0
3 0 0
1 0 0
0 0 0

Zájezd fanoušků VK

P
0
1
3
4

PS
12:2
10:5
5:9
1:12

PM
349:288
352:326
312:331
255:323

B
12
9
3
0

kam příště...
12. kolo, středa 6. prosince, 17:00 hodin: Slavia - Olomouc (18. 12.,
18:30), Přerov - Frýdek - Místek (18:00), KP Brno - VK AGEL Prostějov (18:00), Ostrava - Olymp, Šternberk - SG Brno
13. kolo, sobota 8. prosince, 17:00 hodin: Šternberk - Slavia (19:00),
SG Brno - Ostrava, Olymp - KP Brno , VK AGEL Prostějov - Přerov,
Frýdek-Místek - Olomouc

Letošní Vánoce
prožijte s
www.vecernikpv.cz
Denně
aktualizované
stránky!

Objednávejte
předplatné
pro rok 2013
NADÁLE
za zvýhodněnou
cenu!
volejte 582 333 433,
608 960 042
pište:
inzerce@
inzerce
@vecernikpv.cz

Obchodní a mediální partneři
Děkujeme za přízeň a podporu.
VK AGEL Prostějov

na zápas do Brna proti KP
Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá
autobusový zájezd na utkání 12. kola UNIQA extraligy žen
2012/13 mezi VK Královo Pole Brno a VK Prostějov.
Souboj dvou moravských týmů v rámci základní části nejvyšší
české soutěže se hraje ve čtvrtek 6. prosince od 18.00 hodin,
sraz fanoušků je týž den v 16.00 hodin na parkovišti u haly
Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu
na adresu zatloukal@vkprostejov.cz
nebo telefonicky na číslo 777 311 108,
podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt.
Uzávěrka přihlášek je ve středu 5. prosince do 20.00 hodin.
A pozor: zájezd se uskuteční jen při alespoň
třiceti nahlášených účastnících!

Po návratu z Baku pak půjdu na
artroskopii, během níž mi koleno
chirurgicky spraví,“ prozradila Jelínková předběžný plán.
Pokud vše proběhne bez dalších
komplikací, čeká Míšu pauza tří
až čtyř týdnů, a to z valné části
v době vánoční přestávky všech
soutěží. „Tím pádem možná
přijdu o jedno, maximálně dvě
utkání, což je v mé situaci dobrá
zpráva.“

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

Volejbal
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DOMÁCÍ ŠTERNBERK SMETEN NEKOMPROMISNÍM ZPŮSOBEM
TJS Št
VK Pv

Očima kapitánek

0
3

Bodový vývoj – první set: 0:4,
1:7, 2:13, 5:14, 5:16, 7:16, 7:19,
8:25. Druhý set: 0:8, 1:10, 2:12,
3:14, 6:16, 6:18, 8:18, 9:21, 11:22,
11:25. Třetí set: 2:0, 2:4, 4:6, 7:6,
7:11, 10:11, 10:14, 13:15, 13:17,
17:17, 17:21, 19:22, 19:25.
Šternberk/son - Čas a klid k přípravě na osmý celek extraligové
tabulky přetavily naše volejbalistky v jednoznačné vítězství. Utkání 10. kola elitní české soutěže na
hřišti Šternberku ukořistily ženy
VK AGEL Prostějov vskutku
hladce, za necelou hodinu čistého
času nebylo co řešit. A obhájce
čtyř titulů za sebou tím znova
upevnil své průběžné vedení v letošním ročníku.

Markéta JANEČKOVÁ - TJ Sokol Šternberk:
„V prvních dvou setech jsme se vůbec nedostaly do
hry. Až v tom třetím jsme díky zlepšenému servisu a
příjmu srovnaly krok, ale na Prostějov to pořád nestačilo.“

Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov:
„První dvě sady byly jasné. Pak jsme šly dolů s koncentrací, ale i tak se nám utkání povedlo zvládnout ve třech
setech, což jsme chtěly. Celkově z naší strany určitě solidní
zápas.“

Jakékoliv možné obavy z dobré
aktuální formy výběru TJ se během krátké chvilky rozplynuly
coby neškodná pára nad hrncem.
Hostující kolektiv tvrdě udeřil všemi herními prostředky, které ovládá, a hlavně podáním soupeřky
doslova rozstřílel. Domácí děvčata
neměla proti naprosto preciznímu
výkonu VK žádnou šanci, za čtvrt

hodiny dostala pořádnou nakládačku – 8:25!
Druhá sada se té úvodní dost podobala. Opět začala dominantním
nástupem výborně hrající prostějovské sedmičky (0:8, 3:14),
teprve pak se bezradné Sokolky
aspoň trošku zvedly. Jenže servis,
přihrávka, útok, obrana i mezihra
jasně stály na straně o několik tříd

Očima trenérů
Radomil JUŘÍK - TJ Sokol Šternberk:
„Byl velký rozdíl mezi naším utkáním v Prostějově a se
stejným soupeřem tady u nás. Doma jsme měli zbytečný
respekt, což trvalo dvě sady, než jsme se vůbec osmělili a
zaútočili nejen na síti, ale i servisem. Bohužel jsme s tím
začali příliš pozdě.“

Miroslav Čada - VK AGEL Prostějov:
„Zápas byl vyrovnaný až od třetího setu, kdy domácí
začali lépe přihrávat i útočit a držela je hlavně Simona
Janečková. Do té doby jsme Šternberk rozebrali už
podáním, dařily se nám všechny herní činnosti a byli jsme
jasně lepší.“

lepších Agelek, tudíž ani v prostředním dějství nebylo daleko
k jednocifernému debaklu – 11:25.
Teprve třetí set přinesl vyrovnanější boj, a to jak díky zkvalitnění
šternberského projevu, tak vinou
polevení favorita. Čadovy svěřenky zkazily několik příjmů, občas

ztroskotaly na postavených blocích a vyrobily též několik dalších
chyb, což vedlo k vedení protivnic
(2:0, 7:6), posléze ke srovnání stavu z 13:17 na 17:17. Závěr už ale
proběhl zase plně v režii naší party,
která za vydařené představení zaslouží pochvalu – 19:25 a 0:3.

Zraněními stíhané ženy VK hladce zdolaly i Ostravu
VK Pv
TJ Ov

Očima kapitánek

3
0

Bodový vývoj – první set:
0:2, 2:2, 4:3, 5:4, 5:7, 6:8, 9:8,
11:9, 11:11, 12:12, 16:12,
20:13, 23:14, 25:16. Druhý
set: 2:3, 5:3, 5:5, 6:6, 9:6, 11:9,
13:9, 15:10, 17:11, 19:12,
21:13, 22:15, 25:15. Třetí set:
0:2, 1:3, 6:3, 6:6, 8:6, 10:9,
12:9, 13:12, 15:13, 15:15,
16:16, 23:16, 23:18, 25:19.
Prostějov/son - Zdravotních trablů v kádru volejbalistek VK
AGEL Prostějov přibývá, ale
v souboji 11. kola UNIQA extraligy žen ČR 2012/13 to žádné
vážnější potíže neznamenalo.
Vedoucí tým soutěže dle předpokladů porazil papírově slabší
Ostravu a ani v jednom setu soupeře nepustil na dvacet získaných
bodů. Vítězná povinnost tím byla
navzdory komplikacím s řadou
zranění jasně splněna.
Nečekané problémy měly favoritky

Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov:
„První dva sety jsme i přes vyrovnané začátky zvládly dobře,
ve třetím nás trochu rozhodilo zranění Mariny Miletič. Už
takhle máme dost holek zdravotně mimo a když musela místo
Mariny na smeč Saskia Hippe coby účko, potřebovaly jsme
se v nezvyklém složení znovu chytit. To se naštěstí povedlo
a za dané situace jsme utkání celkově odehrály dost slušně.“

Kateřina MAYERHOFEROVÁ - TJ Ostrava:
„Určitě jsme nepřijely s tím, že Prostějov porazíme. Cílem
bylo vyzkoušet různé herní situace, dát do zápasu všechno a
získat co nejvíc bodů. To se částečně podařilo, ještě lepší výsledek znemožnila naše největší slabina v podobě dlouhých
sérií inkasovaných bodů v jednom postavení. S tímhle se už
od minulé sezony hodně potýkáme.“

v úvodu střetnutí. Z nepříliš fungujících herních činností byl nejmarkantnější málo důrazný útok, který
hostující děvčata často vychytávala
a následně bodovala. Proto se skóre
zpočátku vyvíjelo v jejich prospěch
(0:2, 6:8), ještě v polovině sady panoval nerozhodný stav 12:12. Teprve pak se Agelky rozjely, dostaly
protivnice pod tlak a zlepšením výkonu rozhodly díky zdrcující šňůře
11:2. První dějství tak nakonec vyznělo jednoznačně – 25:16.

Druhá část měla podobný průběh.
Nejprve se tým ze severu Moravy
solidní produkcí držel (2:3, 6:6),
pak hanácká parta přidala a utekla
(9:6, 15:10, 19:12). Prostějovští
fandové přitom mohli mít radost
z nastoupení stále zraněné nahrávačky Jelínkové, v základu si
navíc vedla dobře. Při zakončení
ostravskou obranu větrala zejména
dvojice Soares – Hrončeková, post
libera místo odpočívající Chlumské
slušně zastala smečařka Gomes.

Očima trenérů
Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Splnilijsmeto,cojsmechtěli–zvítězittřinula.Nášvýkonvšak
byl kolísavý, s pasážemi ve větší či menší koncentrovanosti.
A také se dost potýkáme se zraněními. Dnes nahrávala Míša
Jelínková, kterou asi nemine artroskopická operace kolena,
šetřili jsme Markétu Chlumskou kvůli problémům rovněž
s kolenem a během zápasu musela odstoupit Marina Miletič
pro potíže s tímtéž kloubem. S ohledem na tyto komplikace jsme si poradili
solidně, jednoznačně nejlepší na hřišti přitom byla Solange Soares.“

Zdeněk POMMER - TJ Ostrava:
„S naší hrou jsem byl v určitých fázích spokojen, hlavně
začátky setů jsme měli dobré i vzhledem k momentálnímu
rozpoložení týmu, jeho postavení v tabulce. Co mi však
vadí, to jsou dlouhé šňůry bodů, které soupeřům vlastními
chybami umožňujeme. Prostějov je svou výkonností
samozřejmě jinde než my, ale nemuseli jsme mu to sami
usnadňovat. Přesto jsme uhráli mnohem lepší výsledek než před námi SG
Brno i Šternberk, s čímž cítím částečnou spokojenost.“

Celkově vékáčko hlavně zásluhou
své výborné kapitánky mělo dál
jasně navrch – 25:15.
Menší peripetie se vstupním vedením a následným „zlobením“ outsidera přišla i ve třetím setu (1:3, 6:6).
Jenže členky devátého družstva tabulky nedokázaly vyšší úroveň své
hry udržet dlouho, po slibné pasáži
vždy vyrobily sérii chyb. A neboť

jich v poslední sadě bylo nejméně,
vzdorovaly nadmíru dlouho. Čadovy svěřenky se potřebovaly srovnat
s vynuceným střídáním další marodky Miletič, místo níž přišla na smeč
univerzálka Hippe. Jakmile Hanačky tuhle změnu vstřebaly, udeřily
sedmi body v řadě z 16:16 na 23:16
a duel definitivně přiblížily k závěru.
Ten nastal záhy – 25:19 a 3:0.

Kadetky VK vítězně sviští dál jako šinkanzen,

juniorky vzdor porážkám podaly slibné výkony

Prostějov/son - Po pauze pokračovaly extraligové soutěže
mládežnických volejbalistek.
A co se týká výběrů VK AGEL
Prostějov, navázaly na svou
dosavadní výsledkovou linii.
To znamená, že suverénně vedoucí kadetky přidaly další dvě
hladké výhry nad Frýdkem-Místkem a novou cestu hledající juniorky dvakrát podlehly
Ostravě. Tím pádem zůstaly
páté, ale týmově jdou nahoru.

Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„S výsledky můžeme být spokojeni, ovšem výkony byly takové
zadržené. Chyběla nemocná
Chludová a na blok musela smečařka Meidlová, která to však
zvládla dobře. Celkově asi holky
věděly, že jsou po volejbalové
stránce jasně nad soupeřem, a
hrály to, co potřebovaly. Hlavní je
zvládnutí obou střetnutí bez ztraceného setu, ačkoliv jsme vinou
zdravotních problémů nastoupili
s pouhými osmi děvčaty.“

má, Růžičková, Kolderová, Meidlová, libero Uličná – Gogová,
Stavinohová, Přibylová, Koblerová. Sestava ve druhém utkání: Zatloukalová, Adamčíková,
Lakomá, Stavinohová, Kolderová, Meidlová, libero Uličná –
Gogová, Růžičková, Přibylová,
Koblerová.

Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„Paradoxně jsem i přes porážky s výkony družstva spokojen, hlavně úvodní zápas byl
velice dobrý. Ostrava však
VK Prostějov
těžila z mnohem větších zkuSokol Frýdek-Místek
šeností, vždyť nastoupila se
VK Prostějov
3:0 (17, 18, 17)
třemi hráčkami, které přijely
TJ Ostrava
a 3:0 (21, 22, 19)
také o den dříve s extraligo1:3 (-28, -17, 11, -22)
Sestava: Gogová, Adamčíková,
vými ženami. Naopak v naší
a 1:3 (18, -14, -18, -19)
Lakomá, Stavinohová, Přibylosestavě nechyběly hned tři
vá, Meidlová, libero Jetelová – Sestava v prvním utkání: Za- žákyně a tenhle rozdíl ve vyKoblerová.
tloukalová, Adamčíková, Lako- zrálosti se projevil v rozho-

KADETKY

JUNIORKY

cová Karolína, Kocourková Adéla, Kratochvilová Sabina, Muzikantová Jana, Prokopová Jana a
Zapletalová Markéta si poradilo v
Olomouci postupně s Č.Třebovou
A, Č.Třebovou B, Přerovem A
a Olomoucí A shodně 2:0, když
pouze v začátku střetnutí s Přero-

vem si holky vybraly slabší chvíle.
A-čko si tak upevnilo první příčku
průběžného pořadí.
Družstvo B (tentokrát Gorbová
Anna, Jurčíková Adriana, Nečasová Viktorie, Ondroušková Tereza,
Skládalová Barbora, Stará Kateřina, Šmehlíková Barbara, Veselá

průběžná tabulka 2. ligy, skupina „C“
 Tým

15. kolo: Palkovice - Bílovec
3:0 (26,21,18), Jehnice - Prostějov 1:3 (-17,18,-23,-17),
Vsetín - Znojmo - Přímětice
3:0 (20,17,23), Lanškroun - Litovel 3:1(-24,13,19,17),
(
) Přerov
B - Česká Třebová 2:3 (-22,20,22,22,-9)
16. kolo: Palkovice - Bílovec
3:0 (18,19,9), 14:00 Jehnice Prostějov 1:3 (19,-19,-19,-14),
Vsetín - Znojmo - Přímětice 3:0
(17,23,17, Lanškroun - Litovel 3:1(19,-22,16,21),
(
) Přerov
B - Česká Třebová 3:2 (-18,15,15,17,12)

Z V3 V2 PB P PS
PM
B
1. TJ Sokol Palkovice
16 14 0 0 2 45:11 1354:1025 44
2. PVK Přerov B
16 11 1 2 2 41:17 1344:1145 37
3. TJ Sokol Česká Třebová
16 8 4 1 3 41:22 1408:1263 33
4. VO TJ Lanškroun
16 8 1 0 7 31:30 1371:1346 26
5. TJ OP Prostějov
16 6 2 2 6 30:31 1330:1335 24
6. VK Austin Vsetín
16 6 0 2 8 26:33 1216:1307 20
7. ŠSK IR - PROGRES Bílovec 16 5 2 0 9 26:36 1277:1402 19
8. TJ Tatran Litovel
16 3 2 1 10 22:39 1238:1447 14
9. VK Pegas Znojmo
16 3 0 5 8 22:42 1295:1433 14
10. TJ Sokol Jehnice
16 1 2 2 11 20:43 1307:1437 9
Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. Za výhru
3:0 a 3:1 se udělují 3 body, po výsledku 3:2 získává vítěz 2 body, poražený 1 bod

kam
příště...

17. a 18. kolo, sobota 8. prosince, 10:00 a 14:00 hodin:
Česká Třebová - Palkovice, Litovel - Přerov B, Znojmo
- Přímětice - Lanškroun (9:00), Prostějov - Vsetín, Bílovec - Jehnice

KRAJSKÝ PŘEBOR
1. turnaj Olomouckého krajského přeboru, 2. prosince 2012,
Kostelec n.H.-PŘEDEHRÁVKY:
FC RELAX Prostějov “A” – INDIANA GRÁC Plumlov 10:2 (4:2),
branky: Hloch 3x, Spáčil 2x, Matoušek 2x, Zbožínek, Černý, Fabiánek
– Hrstka, Ježek * INDIANA GRÁC Plumlov – FC RELAX Prostějov
“A” 5:9 (2:7), branky: Koláček 2x, Ježek 2x, Piňos – Spáčil 3x, Kucharčuk 2x, Bárta 2x, Matoušek, Fabiánek

1. TŘÍDA
neděle 2. prosince 2012, Nezamyslice na Hané:
MECHECHELEN – BEXIM PALETTEN 2:1, JIŘINA – SK DUBANY
7:3, MECHECHELEN – BOTAFOGA 3:5, BEXIM PALETTEN – SK
DUBANY 4:3, JIŘINA – BOTAFOGA 5:1, SK DUBANY – MECHECHELEN 3:7, AC ZAVADILKA 2000 “A” – SK GRIFFINS 98 3:1, ŽE-STAV Nezamyslice – SK ARISTON 92 “A” 2:2, FC ANDĚL – AC ZAVADILKA 2000 “A” 3:5, SK ARISTON 92 “A” – SK GRIFFINS 98 3:5,
AC ZAVADILKA 2000 “A” – ŽE-STAV Nezamyslice 1:7, SK ARISTON
92 “A” – FC ANDĚL 4:3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Průběžná tabulka:
AC ZAVADILKA 2000 “A”
6
5
0
SK GRIFFINS 98
5
3
1
MECHECHELEN Prostějov 6
3
1
SK ARISTON Prostějov 92 “A”6
3
1
RELAX Prostějov “B”
3
3
0
ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 5
2
2
BOTAFOGA Prostějov
5
2
1
BEXIM PALETTEN
5
2
0
JIŘINA Prostějov
5
2
0
AC VYPRAHLO Konice
3
1
1
FC ANDĚL Prostějov
5
0
1
SK DUBANY
6
0
0

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

19:12
14:10
23:20
19:16
15:2
16:10
13:12
14:12
12:19
4:9
14:21
11:31

15
10
10
10
9
8
7
6
6
4
1
0

2.A TŘÍDA
neděle 2.prosince 2012, Kostelec na Hané:
SK ARISTON 92 “B” – DYNAMO Zdětín 0:6, 1.FC BETIS – SK SKALKA 1:2, DYNAMO Zdětín – AC ZAVADILKA 2000 “B” 1:3, SK SKALKA – SK ARISTON 92 “B” 4:7, 1.FC BETIS – DYNAMO Zdětín 1:1, AC
ZAVADILKA 2000 “B” – SK SKALKA 4:1, SK ARISTON 92 “B” – 1.FC
BETIS 6:7, FC MENPHIS – TORPEDO 2:3, KULCAO – RELAX “C”
3:4, TORPEDO – ATLETICO Smržice 0:2, FC MENPHIS – KULCAO 3:2
nedohráno, o výsledku utkání trozhodne STK
RELAX “C” – TORPEDO 2:5, KULCAO – ATLETICO Smržice 3:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.

Průběžná tabulka:
TORPEDO Prostějov
6
4
1
ATLETICO Smržice
5
3
0
SK SKALKA
5
3
0
AC ZAVADILKA 2000 “B”
4
2
1
DYNAMO Zdětín
5
2
1
KULCAO Prostějov
5
2
1
SK ARISTON Prostějov 92 “B”5
2
0
1.FC BETIS Prostějov
5
1
2
FC MENPHIS Prostějov
4
1
0
FC RELAX Prostějov “C”
4
1
0

1
2
2
1
2
2
3
2
3
3

18:10
17:7
14:14
11:7
13:11
12:12
19:24
12:15
14:17
8:21

13
9
9
7
7
7
6
5
3
3

2.B TŘÍDA
sobota 1. prosince 2012, Kostelec na Hané:
VRCHOSLAVICE – FC FONTÍK 2:1, POKOP Domamyslice – SEXMERALDA 3:0, FK AGRO Čehovice – PEPINO Konice 4:3, FC FONTÍK – POKOP
Domamyslice 4:3, PEPINO Konice – VRCHOSLAVICE 0:1, SEXMERALDA
– FK AGRO Čehovice 3:2, POKOP Domamyslice – PEPINO Konice 1:0, FK
AGRO Čehovice – FC FONTÍK 0:5, VRCHOSLAVICE – SEXMERALDA 2:2

Úspěšné mládí. Svěřenkyně kouče Jaroslava Matěje jsou dobrým příslibem pro seniorský volejbal v Prostějově. Foto: www.vkprostejov.cz
dujících okamžicích. Odveta
pak byla kromě výborného
začátku už trochu horší, neboť
holkám postupně docházely
síly a polevovaly v maximál-

ním nasazení. Přesto zaslouží
pochvalu za solidní hru i za
bojovnost. Podstatné je, že se
tým stmeluje a do budoucna
má perspektivu.“

Volejbalové naděje s rozdílnými výsledky, „A “ tým žákyň si udržel vedení
O první adventní neděli se
opět rozjela družstva mladších
žákyň do různých měst olomouckého kraje, aby sehrála
5.kolo své soutěže.
Družstvo A zavítalo ve složení
Babicová Monika, Dokoupilová
Monika, Dvořáčková Klára, Klo-

FUTSAL V ČÍSLECH

Lucie, Začalová Martina) jelo do
Uničova, kde se jim sice nepodařilo vyhrát ani jeden zápas a v dalším kole sestoupí do C skupiny,
ale tiebreak s Olomoucí B byl jen
„o fous“: 13:15 Co je však důležitější, než výsledky, je předváděná hra a zde se ukazuje postupné
zlepšování, i když by holky mohly
být odvážnější a více si zkoušet
nové věci. Vítězství přijdou.
Družstvo C (Bartošková Dominika, Dušková Julie, Fialová Kateřina, Kašinová Gabriela, Krátká
Viktorie, Kratochvilová Kristýna, Pešátová Hana, Rozsívalová
Eliška a Vinklerová Viktorie) se v
prvním ranním zápase s Přerovem

B (0:2) trochu rozkoukávalo po
velké litovelské hale, ale Šternberkem si už holky poradily 2:0 a s
Litovlí 2:1, když udělaly mnohem
méně chyb, než soupeřky. Rozhodčí sice připustily dost nečistou
hru, ale o to víc se zase hrálo. Také
u těchto nejméně zkušených volejbalistek je viditelný pravidelný
trénink a postupné zlepšování, ale
také spoustu věcí, na kterých je
nutné pracovat.

Pořadí našich družstev
po 5.kole:
1. VK Prostějov A
77b.
9. VK Prostějov B
29b.
13.VK Prostějov C
11b.

Foto: www.vkprostejov.cz

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

MM VRCHOSLAVICE
FC FONTÍK
POKOP Domamyslice
SEXMERALDA
FK AGRO Čehovice
FC PEPINO Konice
MK BRODEK u PV
KMK KATASTROFA
SOKOL Zdětín
FC MASUCKER

Průběžná tabulka:
6
5
1
6
3
2
6
3
0
6
2
3
6
3
0
6
2
0
3
1
2
3
0
1
3
0
1
3
0
0

0
1
3
1
3
4
0
2
2
3

36:10
20:12
23:17
12:13
16:23
12:12
6:5
6:8
7:13
2:27

16
11
9
9
9
6
5
1
1
0
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Exkluzivní interview s majitelem společnosti Česká sportovní, která stojí za triumfy v Davis Cupu a Fed Cupu - 2. část

„MÍT VLASTNÍ DOBRÝ TÝM, TO JE NEJVÍC,“ říká M. Černošek

Prostějov - Zlidovělo už spojení, že na zelené louce vystavěl novou slavnou éru prostějovského tenisu. Přesněji
to bylo na černé škváře někdejšího fotbalového hřiště,
ale to je celkem jedno. Šéf prostějovského tensiového
klubu, spolumajitel agentury TK PLUS a majitel společnosti Česká sportovní Miroslav Černošek každopádně
dokázal za posledních více jak dvacet let velké věci. Jeho
posledními skalpy jsou triumfy, které vedly ke zlatému
hattricku v týmových soutěžích (Hopman Cup, Fed Cup
a Davis Cup), což žádný jiný stát z celého světa nikdy v
historii nedokázal. Není tak divu, že Miroslav Černošek
prožívá v závěru letošního roku opojný pocit euforie. Kdo
jej však zná, ví, že jej to neukolébá, ba právě naopak.
Ostatně probíhající výstavba nové haly ve Sportovní ulici
to jen dokresluje. S bossem nejen prostějovského sportu
jsme si nedávno dlouze povídali a celý exkluzivní rozhovor vám tak přinášíme hned ve třech porcích. Po snídani
z minulého vydání přikládáme dnešní oběd...
Petr Kozák
V první části rozhovoru
jsme nakousli téma chuti reprezentovat. Co se týká Radka Štěpánka, ten to nějaký čas
odmítal. Považujete za vítězství i
to, že se vám ho podařilo k reprezentaci přemluvit a že i ostatní
tenisté a tenistky za Českou republiku vypouštěli na kurtu
duši?
„S Radkem to bylo komplikovanější a emotivnější tím, že měl před
lety nějaké spory s vedením svazu
a vzdal se tím reprezentace. Tady
si svoji zásluhu určitě nechám, že
jeho návrat byl výsledkem mého
návrhu a mého osobního vztahu
s Radkem.“
Považujete návrat Štěpánka do daviscupovému týmu za jeden z klíčových
okamžiků na cestě za úspěchem?
„Já toto považuji za nesmírně klíčové. A to nejen z pohledu vítězství,
ale i z pohledu celkového fungování týmu. Obával jsem se totiž toho,
že když Tomáš Berdych zůstane
v mančaftu sám, bude enormně
unavený. Tomáš mi před třemi lety
řekl, že mě má rád a že mám zásluhu na jeho kariéře, ale že už čtvrtou
sezonu prohrává nebo vyhrává 3:2

a musí sám v Davis Cupu získat
dva a půl bodu. Tomáš si postěžoval, že k sobě nemá parťáka, jak
do dvouher, tak do čtyřhry. Vnímal
jsem, že návratem Radka Štěpánka
nastartuji i Tomáše. Nehledě na to,
že Radek Berďovi vdechl i většího
týmového ducha.“
Jak byste zhodnotil
chuť našich tenistů a tenistek reprezentovat? Jsou národní týmy, ve kterých tenisové
hvězdy odmítají reprezentaci…
„Já si myslím, že je to o vztahu ke
mně a k prostějovskému a potažmo českému tenisu. Víte, my jsme
se v Prostějově mnohokrát za velké
peníze dočkali velkých zklamání,
což se letos týká například Verdasca. Z jeho výkonů na turnaji Czech
Open jsem neměl úplně optimální
pocit. Kdežto například v případě Lucie Šafářové nebo Tomáše
Berdycha jde o něco úplně jiného.
Ti dva se před zápasem nikdy, ale
nikdy nezeptají, za co hrají. To
v případě reprezentantů Argentiny
či Francie jsou otázky, které tenisté
běžně pokládají. U nás vůbec. A to
je velmi milé. Je to tím, že Lucii a
Tomáše jakoby považuji za své děti
a oni sami vědí, že když to spolu
táhneme v tenise sedmnáct let, tak
do toho jdou.“

Přesto všem našim tenistkám a tenistům odměna za vynikající a heroické výkony právem náleží…
„Já se v tomto ohledu snažím a oběma týmům, jak fedcupovému, tak
daviscupovému jsem před finálovými zápasy řekl, že pokud bude slušný příjem ze vstupného, o odměny
se nikdo nemusí bát. Nikdy nechci,
aby si někdo myslel, že finále byla
byznysem jenom pro někoho. Ale
znovu opakuji, že ani jeden z našich tenistů se dlouho dopředu před
finále neptal, za kolik bude hrát.
Naopak, byl jsem to já, který přišel
před zápasy za Kvitovou, Šafářovou, Berdychem a Štěpánkem, a
dohodl se s nimi na finanční stránce
a že v případě jejich vítězství počítám s tím a tím.“
Kdybyste měl porovnat
finále Fed Cupu s finále
Davis Cupu, viděl jste nějaké rozdíly?
„Při tomto hodnocení budu asi zřejmě málo objektivní, protože jde o
čtyři tenisty z Prostějova, se kterými
dlouhodobě spolupracuji. Ale myslím si, že Davis Cup je o něco výš.
Je výš proto, že má podstatně delší
tradici a letos ho hrálo 122 zemí. Naproti tomu Fed Cup se začal hrát až
v roce 1963, tudíž letos se uskutečnil
teprve jeho 49. ročník a zúčastnilo se
jej 93 zemí. V tomto porovnání sami
vidíte kvantitativní i kvalitativní rozdíl. Když porovnám tlak zájemců o
lístky na zápasy, tak byla obě finále
vyprodána, ale o mužský Davis Cup
byl vyšší zájem. V rovině svého přístupu k hráčům i hráčkám nebudu
dělat osobní rozdíly, obou vítězství
si nesmírně vážím. Ale to v Davis
Cupu je přece jen o něco cennější.“
Když se ještě vrátíme k finále Fed Cupu, například
Lucie Šafářová při něm vystoupila
ze svého stínu. Souhlasíte?
„Lucka Šafářová ve finále Fed
Cupu odehrála dva nejlepší zápasy
v životě. Její schopnosti při utkání
s Jankovičovou byly neuvěřitelné,
dokázala na tvrdou ránu odpovědět
ještě tvrdším úderem. A když jsme
u toho vystoupení z vlastního stínu,

tak Lucka z něj vystoupila v ten
pravý okamžik. Ve finále byl handicap Petry Kvitové větší, než jsme
čekali. Jednak se necítila zdravotně
dobře a navíc byla i po neúspěchu
z Masters i psychicky dole. Po celý
týden její přípravy na finále Fed
Cupu jsem se obával o její výkon.
A nejenom já, kdo viděl exhibiční
zápas se Šarapovovou a nejisté Petřiny údery, musel se obávat také. O
to více těší, že Lucie Šafářová našla
svoji formu v pravý čas a byla to
právě ona, která ve finále tahala za
vítězné nitky.“
Může to pro Lucii Šafářovou znamenat, že se
těmito výkony odrazila k tomu,
co od ní spousta fanoušků očekává, tedy že bude figurovat v první
desítce světového žebříčku?
Určitě má za sebou nejlepší sezonu
a aktuálně se dostala až na sedmnácté místo v žebříčku. Fed Cup ji
zcela jistě „našlápne“. Mluvil jsem
s ní a velmi oceňuji, jak se pustila do kondiční přípravy, která ne
každé tenistce zrovna voní. Lucka
je hodně pracovitý typ, má velice
šikovnou ruku a na umístění okolo
desátého místa rozhodně má. Musí
ale udržet standardní výkonnost.
Já jsem v jejím případě optimista,
Lucka určitě půjde nahoru.“
Jak byste zhodnotil sezonu Petry Kvitové?
„Petra měla mimořádně špatnou
sezonu z pohledu koncentrace na
svůj výkon. Promarodila vlastně tři
a půl měsíce a neodehrála několik
velkých a významných turnajů. To
ji velmi poškozuje, protože ohodnocení ženských výsledků a započítávání bodů do žebříčku je velmi
specifické. Petra vlastně hlavně
zásluhou tří turnajů v Americe a následného US Open je nyní tam, kde
je a drží se stále na špici. Myslím
si ale, že pokud v roce 2013 bude
Petra zdráva a v kondici, vrátí se na
žebříčku do první čtyřky.
Co říkáte na atmosféru
při finálových utkáních
Fed Cupu i Davis Cupu v Praze?
„To bylo něco nezapomenutelného!
Neskutečná atmosféra při utkáních

Foto: archív Večerníku
i po nich. A když pak i hodinu po
slavnostním vyhlášení a předání
pohárů ještě aplaudovaly zaplněné
tribuny, to prostě každému Čechovi
vhánělo slzy do očí. To jsou prostě
věci, která v paměti zůstávají po celý
život.“
Dovolte nám v této prostřední fázi velkého interview jednu osobnější otázku. Vaše
společnost podává nadstandardní
výkony delší dobu, jak to zvládáte?
„Myslíte, ze to zvládáme? (úsměv)
Ale jak říkají mudrci, hřbitovy jsou
posety samými nenahraditelnymi.
A já se dnes opírám především o
ředitele firmy Petra Chytila, který má velkou schopnost pracovat
kreativně i spolehlivě a také o moji
současnou životní partnerku Petru
Langrovou. Petra prošla skvělou
tenisovou kariérou a svoji funkci ředitelky tenisových projektů zvládá s
velkým nasazením a naprostou grácií. Ale mám i další výborné kolegy
a především toho si cení. Mít velmi
dobrý tým je to nejvíc!“

kdo je

miroslav černošek
narodil se 27. dubna 1948. Má dvě dcery a tři
vnoučata, přičemž jeho současnou přítelkyní
je Petra Langrová. Ukončil vysokoškolské
vzdělání s titulem PhDr. Podnikání ve sportu
se věnuje od počátku devadesátých let. Začínal s tenisem v Prostějově, v roce 2001 se stal předsedou představenstva a spolumajitelem společnosti Česká sportovní, kterou později
převzal do stoprocentního vlastnictví. Česká sportovní se v současnosti podílí na řadě projektů, přičemž za deset let existence patří k
lídrům ve své branži, a to nejenom v rámci tuzemska. Spolupracuje s nejprestižnějšími firmami i nejúspěšnějšími českými hvězdami
včetně Jaromíra Jágra. Dlouhodobě zajišťuje marketing pro Český
olympijský výbor a realizovala například basketbalové Final Four v
Praze či atletickou Zlatou tretru v Ostravě. Společnost se stará také
o oba tenisové reprezentační týmy pro Davis Cup a Fed Cup, se kterými nyní dosahuje historických triumfů. M. Černošek je i spolumajitelem marketingové společnosti TK PLUS Prostějov, která nejen
zastupuje špičkové sportovce, ale pořádá největší tuzemský tenisový
turnaj Czech Open, kromě TK Agrofert je v Prostějově pod hlavičkou TK PLUS také také basketbalový klub BK i volejbalový oddíl VK
AGEL. Černošek je také autorem myšlenky prezentace hvězd NHL
pod hlavičkou Jágr Team. Dlouhodobě přednáší sportovní marketing na Fakultě tělesné kultury UP Olomouc, poslední roky i v Brně.
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