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MUŽ NA ÚTĚKU: v prostějovských ulicích

BYL SPATŘEN ROŽIČ!
Vlado, vylez,
spravedlnost
VOLÁ!
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* Sebevražedkyně ze Smržic si domluvila
SMRT PŘES INTERNET!
strana 2
* „Utajená“ VRAŽDA Z DOLNÍ:
syn oběti byl údajně zadržen policií
strana 3
* Autobusy MHD jezdí na letních gumách!
Jak je to možné?
strana 3

Prostějov/mls

Vlado Rožič se vrátil. Nebezpečný mafián,
který policii upláchl v sobotu 1. září letošního
roku ze svého bytu v Krasické ulici, se podle
informací www.vecernikpv.cz v uplynulých
dnech proháněl po Prostějově. Jeden z několika svědků, který se redakci přihlásil, jej například viděl ve vínově červeném Volkswagenu
Caravelle s německou registrační značkou.
Co na to policie? A je Rožič skutečně zpět,
nebo dokonce pořád v našem městě?
INZERCE

9 771212 667008
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* MŮŽE SE TO STÁT I VÁM:
dluží 463 koruny, její dům jde do dražby
strana 6

Jeho nová kára. Za volantem
podobného vínově červeného
Volkwagenu Caravelle měl sedět
uprchlý mafián. Koláž Večerníku

* navštívili jsme nefalšovanou
předvánoční ZABIJAČKU
strana 7

čtěte na straně 13

* BOUŘE V URČICÍCH: fotbalový
klub opouští nejvyšší vedení
strana 17

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Musel pro peníze
Jeden z hostů v baru poblíž
centra města zjistil až při placení útraty, že má u sebe málo
hotovosti k zaplacení. Chtěl si
jít vybrat peníze do bankomatu.
Obsluha však z obavy, aby se
muž vrátil, vše oznámila na linku 156. Strážníci občana doprovodili k bankomatu a za jejich
přítomnosti potřebnou finanční
částku k doplacení uhradil.

Příbuzní se v Prostějově rozloučili se ženou, která se otrávila v autě za Prahou

ŠÁRKA ZE SMRŽIC BYLA ZNECHUCENÁ ŽIVOTEM
V pátek dopoledne se v prostějovské obřadní síni
nejbližší příbuzní naposledy rozloučili se sedmatřicetiletou Šárkou Menšíkovou ze Smržic. Ta se
před čtrnácti dny společně se dvěma muži otrávila
výfukovými plyny v autě za Prahou, a to za dost záhadných okolností. Doposud se totiž stoprocentně
neví, co jí k tomuto zoufalému činu dohnalo. Vše
dostalo ještě záhadnější kabát ve chvíli, kdy vyšlo
najevo, že trojice sebevrahl se vůbec neznala a
vše si domluvila přes internetová fóra...
Smržice/lef

Stařenka zabloudila
Žena přivezla předminulou
sobotu po poledni na služebnu
sedmaosmdesátiletou důchodkyni, kterou spatřila u silnice
mezi Alojzovem a Určicemi.
Seniorka se v této oblasti pohybovala nejistě. Zraněná nebyla,
jen si popletla cestu a zabloudila.
V úmyslu měla navštívit hřbitov.
Toto potvrdil i její syn, který byl
strážníky zkontaktován. Poté ji
hlídka převezla do místa jejího
bydliště k synovi, s nímž žije.
Pomočil se v nemocnici
Předminulou neděli ráno navštívil muž bez domova vnitřní prostory zdravotnického
zařízení, aniž by potřeboval
lékařské ošetření. Pracovníka
bezpečnostní agentury ignoroval a opustit nemocnici odmítal. Povaloval se za květináči v
hale, dokonce se zde i pomočil.
Přivolaní strážníci buřiče několikrát vyzvali, aby z těchto prostor
odešel. Bezdomovec reagoval
nadávkami a odchod bojkotoval. Proto bylo přistoupeno
k použití donucovacích prostředků. Chlapík byl za pomocí
hmatů,, chvatů vyveden
y
a převep
zen na služebnu Policie ČR ke
zjištění totožnosti. Jednalo se o
šedesátiletého občana trvalým
bydlištěm na Chomutovsku.
Zboží měl z domova?
V pondělí po čtrnácté hodině
byl přistižen zákazník v nákupním středisku pracovníkem
bezpečnostní agentury, jak bere
z regálu vruty a uschovává je
do bundy. Za pokladní zónou
byl zadržen. Podezřelý osmašedesátiletý muž strážníkům
tvrdil, že vruty má z domova a
do prodejny s nimi už přišel, jen
to zapomněl nahlásit na informacích. Jelikož nebylo možné
spolehlivě na místě zjistit původ zboží, věc pro podezření z
krádeže byla postoupena správnímu orgánu. Pokud se zde prokáže odcizení, hrozí přestupci
pokuta do výše 20 000 korun.
„Uvězněný“ popleta
Ve středu o ppůl deváté večer
byla přijata žádost Policie ČR
o prověření muže, kterého zřejmě nedopatřením uzamkli ve
firmě. Strážníci zkontaktovali
odpovědnou osobu. Ta objekt
zkontrolovala a osvobodila
třiapadesátiletého občana. Ten
uvedl, že si spletl vchod a než se
zorientoval, někdo budovu uzamkl. Nedopatření se vysvětlilo.
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„Je to pro nás nejen velká
tragédie, ale i obrovská záhada. Jsem přesvědčená, že
Šárka by nikdy s nějakejma
chlapama nesedla do auta,
aby
dobrovolně spáchala
sebevraždu,“ konstatovala
matka mrtvé ženy. Podle ní
byla její dcera soběstačná
žena, která si vždy uměla se
vším poradit. „Nevěřím tomu
a jsem si jistá, že za tím bude
něco jiného.“

Na rozdíl od rodičů vyšetřovatelé případu už začínají mít
jasno. Podle nich byly u jednoho z mužů motivem obavy
z trestního stíhání. V případě
Šárky a druhého z mužů to bylo
znechucení životem. „Lidé z jejich okolí měli v poslední době
dojem, že měli divné myšlenky a vedli divné řeči,“ uvedl v
jednom z celostátních deníků
vedoucí policejního oddělení
Praha-západ Michal Murín.
Trojice se prý před svým
činem neznala. „Na tom, co

udělají, se domluvili prostřednictvím internetového diskusního fóra,“ prozradil Jaroslav
Vinčárek ze středočeské policie.

Lidi, necháte se obírat vlastní hloupostí!
šenou kabelku. Paní tak přišla
nejen o kabelku, ale také o
peníze, mobilní telefon, brýle,
osobní doklady a platební kartu. Škoda byla vyčíslena na 6
750 korun,“ uvedla k prvnímu
případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Stejnou zkušenost má i třicetiletá žena, která byla ve
stejnou dobu jen o kousek
dál. „Doplatila na trestuhodnou chybu, kdy nechala dveře svého vozidla otevřeny.
„V nestřeženém okamžiku jí
z něho neznámý lapka ukradl
tašku s dětským oblečením.
Žena v ní měla i mobilní telefon, peněženku s penězi,

platební kartu a osobní doklady. Škoda byla vyčíslena na
2 200 korun,“ sdělila mluvčí
prostějovské policie.
Na neskutečnou ledabylost
doplatila i šestačtyřicetiletá
žena, která předminulou sobotu ukládala nákup do kufru
auta. Poté ho nechala otevřený a od vozidla se vzdálila.
„Zloděj tohoto momentu využil a z kufru ukradl batoh, ve
kterém poškozená měla peníze, osobní doklady, platební
karty a další osobní věci. To
vše za 4 500 korun,“ popsala
Večerníku Irena Urbánková.
Začnou být Prostějované
alespoň nyní před Vánoci
opatrnější na své věci?

Pitva neprokázala žádné cizí
zavinění. Po domluvě prostřednictvím internetu se trojice sešla
a odjela autem za Prahu. Tam
na poli zavedli hadici od výfuku

oknem do auta a škvíry utěsnili
textiliemi. Krátce po nastartování motoru všichni tři zemřeli.
Závěr soudní pitvy pak potvrdil
otravu výfukovými plyny.

Chlapíkovi hrozí tři roky kriminálu

Ukrýval MLADISTVOU
na útěku z PASŤÁKU!
Prostějov/mik - Dvacetiletý
mladík z obce nedaleko Prostějova je v pořádném maléru! Zřejmě si to neuvědomoval, když potají schovával
na dvou místech mladistvou
dívku na útěku z „pasťáku“.
Teď čelí trestnímu stíhání a
hrozí mu až tři roky basy!
„Prostějovskými kriminalisty
bylo v pátek zahájeno trestní
stíhání dvacetiletého muže z
Prostějovska pro trestný čin
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Mladík
totiž od června do první poloviny září letošního roku nejmé-

ně dvou místech, kde bydlel,
poskytl ubytování šestnáctileté
dívce. Přitom prokazatelně věděl, že mladistvá byla na útěku
z jednoho z výchovných ústavů na Olomoucku, kam byla
umístěna na základě rozhodnutí soudu,“ sdělila Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. O
tom, jakého závažného provinění se mladík dopustil, svědčí výška trestu, která ho může
čekat. „Obviněnému muži nyní
hrozí trest odnětí svobody až na
tři roky,“ potvrdila mluvčí prostějovské policie.

Objednávejte předplatné pro rok 2013 NADÁLE za zvýhodněnou cenu!

volejte 582 333 433, 608 960 042

pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz
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VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ STARTUJE! od 700 ko
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ze soudní síně...
NAFTOVÍ „UPÍŘI“ z Přemyslovic měli následovníky
Trojčlenná skupina ještě nebyla odsouzena, policisté už chytli další

Prostějovsko/mls - Jak dlouho
trvá, než se zloději dočkají trestu? Často dosti dlouho. Krádeže nafty a benzinu z aut, stejně
jako okapů z kostelů - to byla
specializace trojice mužů, kteří
se seznámili v Přemyslovicích.
Vůdcem této skupiny měl být
osmadvacetiletý Václav Bahulík. Trojice, která měla loni na
svědomí minimálně šestatřicet
případů, stále čeká na trest.
Nafta se však ztrácela dál. Policisté v minulém týdnu dopadli
další dvojici, která řádila rovněž na Konicku.

Václav Bahulík, Karel Bauer
a René Kubala měli vysávat
benzin a naftu z aut v Ludmírově, Brodku u Konice, Hvozdu,
Bohuslavicích a dalších obcích
na Konicku. Na největší úlovek, asi sedmdesát litrů nafty,
si měli přijít v Šubířově. Státní
zástupkyně je žaluje z celkem
šestatřiceti případů. A možná
jich bylo i víc. „Odjížděli skoro
každý večer a vraceli se vždy k
ránu. Smáli jsme se jim, že mají
pravidelnou pracovní dobu.
Jednou mi i ukazovali článek v
Prostějovském Večerníku, kde

se psalo o další krádeži nafty.
Podívej se, jsme v novinách,
chlubili se tehdy…,“ svěřila se
s pikantními podrobnostmi přítelkyně jedno z obžalovaných.
Případy vysávání benzinu a
nafty z nádrží osobních i nákladních aut jsou v dnešní době na
denním pořádku. Odhalit a dopadnout pachatele ovšem bývá
velmi těžké, ne-li nemožné. V
případě skupiny, která jako černá
ruka řádila loni na Konicku, se
to sice podařilo, odsouzen však
dosud nikdo v této souvislosti
nebyl. Nafta se přitom ztrácela

dál. A to nejen přímo v Přemyslovicích, kde se všichni tři muži
seznámili, ale na celém Konicku. Minulý týden pak policisté
dopadli další dva muže, kteří
měli v regionu na svědomí šest
letošních případů.
„Muži, z nichž jeden je cizinec, kradli na Prostějovsku od
dubna do října letošního roku.
Vysávali nádrže v Čechách pod
Kosířem, v Laškově, Rakové
u Konice, Bohuslavicích, Vyšehradu u Konice a Brodku u
Konice,“ vyjmenovala policejní
mluvčí Irena Urbánková. Muži

odčerpali naftu ze tří nákladních vozidel a ze tří autobusů.
„Celkově se jim podařilo ukrást
950 litrů nafty,“ spočítala Irena
Urbánková a dodala, že celková
škoda je vyčíslená na čtyřicet tisíc korun. Kdy se tato povedená
dvojice dočká trestu, je velkou
otázkou. V případě Václava Bahulíka a jeho dvou parťáků by
to mohlo být po více jak roce od
doby, kdy kradli.
Hlavní líčení totiž bylo odročeno na pátek 14. prosince, kdy
by měl konečně padnout i rozsudek.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

inzerce

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.

Zboží našel pes
Předminulou sobotu časně ráno
došlo ke vloupání
j
do jedné
z pprodejen Žitné ulici.
Lapka tady vzal 21 krabiček
cigaret a na cestu si přibalil
i čtyři lahve alkoholu. Poté
i s lupem za 8 500 korun z
prodejny odešel. Na místo
přivolaný policejní psovod
se psem Vikem se vydali po
jeho stopě. Pes postupně na
třech různých místech našel
veškeré odcizené zboží, které
byl vráceno majiteli.

Smutné okamžiky. Z mista sebevraždy odvezla pohřební služba tři rakve s mrtvolami lidí, kteří se
před tímto zoufalým činem neměli vůbec znát. K sebevraždě se domluvili přes internet. Vpravo nahoře
snímek Šárky Menšíkové ze Smržic, který byl součástí smutečního oznámení.
Foto: Blesk.cz

Zloději číhají u supermarketů
Prostějov/mik - Je to jakoby
hrách na stěnu házel. Neopatrným lidem v supermarketech či na parkovištích
před nimi vůbec nepomáhá
neustálé upozorňování na
nebezpečí všude číhajících
kapsářů či vykradačů aut.
Lidé se nechávají okrádat
vlastní hloupostí, cenné věci
nabízejí zlodějům přímo
pod nos!
„V úterý čtvrtého prosince
odpoledne neznámý pachatel
okradl šestasedmdesátiletou
ženu na parkovišti u jednoho
z prostějovských supermarketů. Využil chvilkové nepozornosti a seniorce z nákupního
vozíku ukradl na něm zavě-

ČERNÁ KRONIKA

IVAN ČUREJA

LADISLAV DOSTÁL

TEREZA MATEČNÁ

VLADO ROŽIČ

se narodil 26. prosince 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 3. prosince 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 16
do 17 let, měří 170 centimetrů,
má střední postavu hnědé oči a
hnědočerné vlnité vlasy.

se narodil 4. července 1968 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání už dne 29. září 2008. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 40
do 42 let, měří 180 centimetrů,
má střední postavu, hnědé vlasy
s pleší a nosí knír.

se narodila 13. prosince 1988
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 20. června
2012. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 23 do 25 let, měří 170
centimetrů, má hubenou postavu
a hnědé rovné vlasy.

se narodil 2. června 1972 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 2. září 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 40
do 41 let, měří mezi 180 až 185
centimetry, má střední postavu a
plavé blond vlasy.

Žhář v Plumlovské
Rovněž předminulou sobotu
kolem půl druhé ráno došlo
v Plumlovské ulici k požáru plastového pojízdného
kontejneru na odpad, který
kompletně shořel. Při požáru
byl poškozen i vedle stojící
kontejner a na zdi domu připevněný reklamní bilboard.
Celková hmotná škoda byla
vyčíslena na 15 tisíc korun.
Policisté případ šetří pro
trestný čin poškození cizí
věci a po pachateli pátrají.
Straka v nemocnici
Zatím neznámý pachatel v
době od 29. listopadu do 3.
prosince v jednom z pokojů
v nemocnici okradl dva pacienty.
Devatenáctiletému
mladíkovi ukradl peněženku
s penězi, platební kartou a
osobními doklady, seniorovi
také ppeněženku s ppenězi a
osobními doklady. Škoda byla
vyčíslena na 5 300 korun.
Seniorka naletěla
Z trestného činu krádeže a
porušování domovní svobody je podezřelá zatím
neznámá pachatelka, která
se předminulou neděli dopoledne pod záminkou vyplacení přeplatku za elektřinu
vloudila do jednoho z bytů
ve Studentské ulici. V té
době se zde nacházela pouze
osmaosmdesátiletá seniorka.
Neznámá žena odlákala její
pozornost tím, že požádala
o sklenici vody a v nestřeženém okamžiku ukradla z
jednoho z pokojů peníze a
vkladní knížku. Vznikla škoda za 36 tisíc korun.
Podvod s autem
Z trestného činu podvodu je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který vylákal od jedné
z autopůjčoven na Prostějovsku vozidlo Opel Vivaro za
250 tisíc korun. V úterý kontaktoval půjčovnu muž, který
se představil jako jednatel
jedné z pražských společností. Uzavřel s ní smlouvu
na zápůjčku uvedeného auta,
na základě které mělo být
ještě téhož dne vráceno. Nestalo se tak. Autopůjčovna se
snažila dotyčného muže kontaktovat, ale bezvýsledně.
Během šetření bylo zjištěno,
že na uvedené adrese, kterou
neznámý muž uvedl, žádná
společnost nesídlí a doklady,
kterými se prokazoval, jsou
neplatné a patří jiné osobě.
Ujel z náměstí
Ve středu došlo k poškození auta Fiat Multipla, které
bylo zaparkované na náměstí
T. G. Masaryka. Zatím neznámý řidič s nezjištěným
vozidlem ho měl ppoškodit a
z místa nehody ujet. Škoda
byla vyčíslena na 20 tisíc
korun. Nehoda je nadále v
šetření policistů dopravního
inspektorátu.

Zpravodajství

Jde o HAZARD se životy cestujících?
Autobusy MHD kloužou na letních pneumatikách!

Splňuje sice nesmyslnou literu zákona, současně
ale svým způsobem hazarduje se životy prostějovských občanů. Řeč je o společnosti FTL, která
provozuje městskou hromadnou dopravu. Její
autobusy totiž jezdí na letních pneumatikách! A
ve středu byl Večerník očitým svědkem situace,
kdy jeden z busů na náledí málem srazil cestující
čekající na zastávce! „Prosím? Autobusy MHD
jezdí na letních gumách? To nemůžete myslet
vážně...,“ reagovala na dotaz Večerníku, co tomu
říká, náměstkyně primátora zodpovědná za dopravu v Prostějově Alena Rašková.
Prostějov/mik
Vraťme se ale k důvodu, proč
jsme se začali zabývat technickým stavem autobusů FTL.
Byla středa ráno a na zastávce v
Krasicích čekala na spoj MHD
zhruba desítka lidí. Venku drobně sněžilo a během noci se na
zálivu u zastávky vytvořila ujetá
vrstva ledu a sněhu. Autobus se
blížil k zastávce a jeho řidič začal brzdit. V tom se prostředek
hromadné dopravy začal pohybovat jako sáně v Mrazíkovi.
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„Panebože, on nás zabije,“
vykřikla žena držící za ruku
svého malého synka. Autobus
naštěstí doklouzal k zastávce, ale řidič měl při brzdění
v očích hrůzu. Když jsme se
podívali na přední pneumatiky zmíněného busu, okamžitě jsme pochopili, proč je na
náledí vozidlo doslova neovladatelné. Gumy byly letní a
ještě k tomu úplně ojeté!
Pár desítek minut po tomto
šokujícím okamžiku jsme
oslovili zástupce společnosti

Bohužel, podle zákona... Společnost FTL zřejmě z úsporných
důvodů nechala i v zimním období na svých autobusech letní ojeté
pneumatiky. Kdo ale ušetří životy cestujících? 2x foto: Michal Kadlec
FTL a požádali ho o vysvětlení, proč jejich autobusy jezdí na letních pneumatikách.
„A kde jste na tom byli, že
jezdíme na letních gumách?
Kdo vám to říkal?“ byla první reakce Jiřího Fingera z
divize autobusů, polečnosti
FTL Prostějov. Jakmile jsme
mu však oznámili, že jsme se
sami stali svědky nebezpečné kolize autobusu na náledí, hovořil najednou jinak.
„Všechny naše autobusy
jsou vybaveny na zadních

hnacích nápravách zimními pneumatikami. Ano,
na předních jsou letní, ale
to vůbec nevadí, řídíme se
přesně podle litery dopravního zákona,“ omráčil nás,
nevědomé, Jiří Finger. Na
otázku, zda nemá strach o
cestující, odpověděl lakonicky. „Kdybychom měli mít
strach o cestující, museli bychom mít strach o všechny
lidi na této planetě,“ dodal
zástupce společnosti FTL.
Dokončení na straně 13

Kterak se v supermarketu důchodci

O KACHNY PRALI!
Prostějov/mik - To byla mela!
Tak vám ve středu v jednom
nejmenovaném supermarketu
slevnili kačeny. Za kilo prosím
pěkně chtěli jen devětatřicet
korun. Krize nekrize, prostějovští důchodci vzali prodejní
hangár útokem. A myslíte, že u
regálu s krabicemi plných zmr-

lých kachen stáli ve spořádané
frontě? To ani náhodou, senioři se zúčastnili nefalšovaného
boje, ve kterém kdo posbíral do
svého vozíku nejvíce kachen,
vyhrál!
„Jakoby v tu chvíli přestali
vnímat okolní svět. V některých okamžicích to vypadalo
nebezpečně, protože krabice
se sesypaly, ale ty lidi to vůbec neodradilo a dál se prali
o to, kdo urve nejvíc kachen,“

napsala Večerníku očitá svědkyně středeční bitvy v jednom
z prostějovských supermarketů. Obdobná situace je podle
našich informací běžným
koloritem prakticky ve všech
prostějovských
marketech,
lidé místy přestávají zcela brát
ohled na druhé. Ten největší
předvánoční šrumec je přitom
teprve před námi. A to se prý
ještě chystá velký výprodej při
zavírání Prioru...

Mám je! Tento snímek pořízený v jeden pracovní den ještě před osmou hidnou ranní, nepotřebuje
žádný velký komentář...
2x foto: Jana Zaorálková

Propadá Prostějov ALKOHOLU a DROGÁM? Vidět je to hlavně na silnicích...
Vévodíme v počtu zadržených šoférů pod vlivem omamných látek!

Policejní statistiky o počtu zadržených řidičů pod vlivem omamných látek mají dvě
strany mince. Na straně jedné si nelze nevšimnout faktu, že Prostějov v rámci celého
Olomouckého kraje vévodí v tomto roce v
počtu šoférů přistižených za volantem pod
vlivem alkoholu či drog. Na straně druhé se
ale u nás v tomto ohledu vyšetřuje nejméně
trestných činů. „Znamená to, že v drtivé většině případů zaznamenáváme u řidičů takzvaný
zbytkový alkohol, což je přestupek,“ potvrzuje
šéf prostějovské policie Pavel Novák.
Prostějov/mik
Co se týká statistických čísel
za prvních deset měsíců tohoto roku, na prostějovských
silnicích přistihli policisté 446
řidičů motorových vozidel i
cyklistů pod vlivem omamné látky. V porovnání s Olomoucí (423 řidičů), Šumperkem (244) a Přerovem (223)
to vypadá, že Prostějované
opravdu sklouzli k alkoholu
a drogám. „Je to relativní. Já v
tom vidím spíše cílenou a dlouhodobou kampaň ve vztahu k
prevenci v rámci bezpečnosti a

l l ti silničního
il ič íh provozu.
plynulosti
Zdůrazňuji, že smyslem naší
práce není za každou cenu přistihnout v autě co možná nejvíce podnapilých lidí, ale naopak za každou cenu chceme
ochránit co možná nejvíce lidí.
Jestliže je totiž někdo pod vlivem alkoholu nebo drog, pak
není nebezpečný jenom sám
sobě, ale celému svému okolí.
A s tím se rozhodně já smířit
nechci,“ řekl Večerníku Pavel
Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.
Ve své funkci působí už půldruhý rok a pod jeho vedením

prostějovská policie přitvrdila
na všech frontách. V potírání
zločinu, alkoholu, drog a další
kriminality. „Nespojoval bych
to výlučně s mým nástupem
do funkce, všichni prostějovští
kolegové policisté znají velmi
dobře bezpečnostní situaci v regionu a svůj výkon sami směřují na místa, kde se dá tušit větší
nápad trestné činnosti. To platí i
u dohledu nad silničním provozem,“ uvedl Pavel Novák.

Velký počet zadržených řidičů pod vlivem omamných
látek má ale v Prostějově jedno další specifikum.
Oněch 446 „nachytaných“
šoférů je skutečně hrozivé
číslo, ovšem naproti tomu
se v Prostějově řeší ze všech
dalších okresů Olomouckého kraje nejméně trestných
činů spojených s omamnými látkami. „To je pravda, z
uvedeného počtu zadržených

DOPRAVNÍ NEHODY A ALKOHOL V PROSTĚJOVĚ
(1. pololetí)

řidičů pod vlivem alkoholu
bylo velké množství případů,
kdy šlo o takzvaný zbytkový
alkohol. Hodně řidičů si ráno
sedne za volant v domnění, že
po večerním požití pár skleniček vína už není ovlivněno
alkoholem. Takzvané odbourání alkoholu je u různých
osob naprosto individuální,
řídí se podle zdravotního stavu dotyčného člověka, fyzické
kondice, konstrukce jeho těla
a podobně. Těžko radit, jak se
vyhnout tomu, aby někdo při
kontrole policistů nadýchal 0,2
či 0,3 promile alkoholu, tedy
takzvaný ´zbytkáč´. Jedině si
koupit svůj testovací přístroj
na alkohol a před jízdou si sám
dýchnout,“ poradil šéf prostějovské policie.

Je to moc! Prostějovští policisté letos přistihli zatím 446 řidičů pod
vlivem omamných látek.
Ilustrační foto
Samostatnou kapitolou jsou
drogy za volantem. Co se
týká samotné bezpečnosti na
silnicích, drogy jsou možná
ještě větším rizikem a problémem než samotný alkohol.
Jsou totiž mnohem nevyzpytatelnější, neboť míru ovliv-

OLOMOUCKÝ KRAJ

- řidiči přistižení pod vlivem omamných látek

za období od 1. ledna do 31. října 2012
oblast
celkem
alkohol
drogy
Dálnice
46
36
5
Olomouc
423
195
24
Přerov
223
91
29
Prostějov
446
293
59
Jeseník
221
71
41
Šumperk
244
105
20

tr. činů
5
192
99
82
87
102

nění vědomí lze jen těžko
předvídat. U alkoholu víme,
že jsme vypili jedno pivo
a za určitou dobu můžeme
sednout za volant. U drog to
prostě nejde. U těch dochází
k rychlému nástupu účinku,
různá je také doba jejich působení. Člověk může být pod
jejich vlivem i několik dní,“
vysvětlil nebezpečnost drog
Pavel Novák.
Alkohol a drogy nejsou problémem pouze na silnicích.
Prostějovské policii se totiž
v uplynulém období podařilo odhalit rekordní počet
pěstíren marihuany či varen
pervitinu. O tom ale zase až
někdy příště...

foto TÝDNE REZIGNACE a INVESTICE ZATKLA JEJ POLICIE?
Po synovi zavražděné se slehla zem

Tady někdo úplně
VYPNUL MOZEK!

Chápete to? Do své schránky
se její majitel už nedostal, musel
ji vypáčit.
Foto: Vladimír Vláčil

Plynaři
namontovali
měřáky před
schránku

Bedihošť/mls - Některým věcem byste nikdy neuvěřili až do chvíle, kdy je uvidíte na vlastní oči! To je případ plynoměru namontovaného před schránku v jedné z bytovek v Bedihošti. Její majitel ji
už nikdy neotevře, musel si koupit novou!
Když jedno listopadové úterý večer přišel pan Vláčil domů, nechtěl
věřit vlastním očím. Aniž by ho kdokoliv kontaktoval, namontoval
mu „neznámý technik“ před jeho poštovní schránku plynoměr.
„Hned mě napadlo, že něco podobného by neudělal ani Pepek
Vyskoč..,“ svěřil se redakce Večerníku Vladimír Vláčil, který se už
ke své schránce nedostal. „Musel jsem ji pajzrem vypáčit a dostat
ji ze zdi. Tím jsem ji zničil. Koupím si novou a namontuji ji o něco
dál. Snad už mi ji nikdo tímto zůsobem nezatarasí,“ posteskl si
nešťastný muž.
Jak je vidět, na práci některých lidí je třeba dohlédnout, jinak jsou
schopni neuvěřitelných věcí...

Primátor Miroslav Pišťák: „Než schválíme
rozpočet, o odchodu mluvit nebudu!“
Prostějov/mik - Uběhl už
nějaký pátek od doby, kdy
primátor statutárního města
Prostějova Miroslav Pišťák
prostřednictvím Večerníku
zvěstoval, že hodlá končit
ve své funkci. Jak se na svůj
odchod z politického života
dívá dnes? Změnila se nějak
situace, nebo už je dokonce
jasno? Ne tak docela... První
muž prostějovského megistrátu naší redakci potvrdil,
že o své rezignaci přemýšlí
stále, ale do schválení
rozpočtu na rok 2013 o ní nehodlá s nikým mluvit.
„Neřekl jsem přímo, že budu
rezignovat, řekl jsem, že o
této možnosti uvažuji,“ poopravil naši otázku Miroslav
Pišťák, který vzápětí potvrdil,
že před půldruhým měsícem
nemluvil do větru. „Než bude
dne osmnáctého prosince schválen rozpočet města na příští
rok, žádné takové kroky dělat

nebudu. Nicméně já o možnosti
ukončení svého působení ve
funkci primátora přemýšlím
stále. Znovu ale opakuji, že to
nemusí být zítra nebo za týden.
A ještě jednu věc bych rád znovu p připomněl. Možnost mé
rezignace nemá žádnou souvislost s pracovními ani osobními vztahy s mými kolegy z
vedení města! Tady problém
nehledejte. Ať se to někomu
líbí nebo nelíbí, je to moje osobní rozhodnutí. Až prostě
přijdu na to, že ten čas přišel,
oznámím odchod,“ sdělil v
pátek odpoledne Večerníku
prostějovský primátor a nestor
naší komunální politiky.
S Miroslavem Pišťákem jsme
se ale nebavili pouze o věcech
nemilých. Sám primátor začal
s velmi dobrou zprávou pro
příští rok. Oproti pesimistickým zprávám by se totiž
peníze na investice mohly v
roce 2013 zajímavě „okotit“!

Foto: archiv Večerníku
„Potěšitelnou zprávou je, že
díky zapojení desítek milionů
korun z finančních rezerv města
a také předpokládaným dotacím
se může částka na investiční
akce vyšplhat v příštím roce
až do výše stosedmdesáti
milionů korun. A to je zhruba
o padesát milionů více, než
jsme předpokládali v prvním
návrhu rozpočtu někdy v září
tohoto roku,“ prozradil Miroslav Pišťák.

Prostějov/mls - V
polovině dubna
byla v Dolní ulici
zavražděna třiašedesátiletá Věra S.
Svůj byt obývala
společně s manželem a synem a podle některých
svědků v něm mělo docházet k
tajemným rituálům. V průběhu uplynulého týdne Večerník
pátral po tom, jak pokročilo
vyšetřování tohoto záhadného
případu. A zjistili jsme zajímavé věci! Některé indicie totiž
nasvědčují tomu, že by policie
po několika měsících mohla
mít důkazy vedoucí k možnému pachateli...
V první řadě je pozoruhodné,
že po synovi zavražděné třiašedesátileté Věry S. se slehla zem.
Přibližně od poloviny minulého
týdne nikdo neví, kde by mohl
být. Zatkla jej snad olomoucká
policie, která případ vyšetřuje,
jak nám sdělilo několik na sobě
nezávislých zdrojů? Těžko říct,
tuto informaci Večerníku nikdo z
kriminalistů nepotvrdil. „V tuto
chvíli nemám od vyšetřovatele
k tomuto případu žádné nové

informace,
proto
nejsem
kompetentní vám k němu
cokoliv sdělit,“ vyjádřila se v pátek policejní mluvčí Marie
Štrbáková.
Samotného Pavla S. se nám podařilo naposledy zkontaktovat
před pár dny. Nic nenasvědčovalo tomu, že by jej policisté v
této věci dále prověřovali. On
sám celou věc považoval za
skončenou. „Žádné obvinění mi
sděleno nikdy nebylo. Myslím,
že je to uzavřené nebo odložené.
Policisté mě naposledy vyšetřovali někdy na jaře, od té doby mě
nekontaktovali. Pokud vím, tak
žádného podezřelého z vraždy
v tuto chvíli nemají. Myslím, že
celý případ vznikl jen kvůli tomu,
že kriminalisté musí prověřit každé úmrtí, k němuž dojde mimo
nemocnici. Na jaře je tedy zajímalo, jestli jsem ke smrti maminky nějakým způsobem nepřispěl.
Osobně si nemyslím, že by byla
maminka zavražděna, podle mě
šlo o přirozené úmrtí,“ vyjádřil se
sebejistě Pavel S.
Pokračování na straně 6
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Barometr

Číslo týdne

+

2,73

Další
D
lší novéé hřiště.
hřiš ě Prostějovští
P ěj š í radní potěšilii
sportuchtivé občany, a to především
Skrýval
obyvatele náměstí Spojenců a jeho
útěkářku.
okolí. Právě tady bude za stovky
Pešek týdne po
tisíc korun vybudováno nové
právu patří dvacetiletéhřiště pro malou kopanou
mu mladíkovi, který ve dvou
a basketbal. Blátivý
prostějovských bytech, které stříplac
zůstane
davě obývá, ukrýval před policisty
minulostí.
hledanou útěkářku z dětského
domova. Mladíku, čím jsi této slečně
vlastně pomohl?

Takovou hladinu alkoholu v
dechu naměřili v úterý policisté
chlapíkovi, který to na silnici z
Vícova do Ptení napálil s autem do stromu. Zatímco totálně
zpitý řidič se ze zdemolovaného
vozidla vysoukal takřka bez zranění, policisté jen kroutili nechápavě hlavami, co je na našich silnicích všechno možné…

-

Osobnost týdne
HANA
ZAGOROVÁ

Výrok týdne
„DEN
DEN OTEVŘENÝCH
OTEVŘEN
ŘENÝ
ÝCH
H
DVEŘÍ MUSÍ BÝT
DVACÁTÉHO, PROTOŽE
JEDNADVACÁTÉHO
BUDE KONEC SVĚTA!“

Nestorka československé pop-music opravdu nestárne. Dokázala to v úterý Prostějovanům při
beznadějně vyprodaném koncertě
ve Společenském domě. A když
k tomu přidala ještě pár „pecek“
se svým parťákem Petrem Rezkem, diváci se mohli zbláznit...

Náměstek primátora
Zdeněk Fišer trval
na dodržení termínu
prohlídky rekonstruované
Majakovského školy

Komandér britského impéria, ale také vojín úderník v Československu
Martin Mokroš
A tak od října 1929 do července
1930 v Prostějově absolvoval
první kurz, tzv. Pozorovací školu
pro důstojníky z povolání, a to
s výsledkem výtečný. Do Prostějova se vrátil v roce 1933, aby zde
prodělal pilotní školu stíhací a 1.
9. 1933 získal funkci pilot-letec,
s vojenskou hodností nadporučík.
Následně až do roku 1935 zde
vychovával další stíhače, kteří se
pak ve velkém množství uplatnili
společně s ním na letecké západní
frontě ve Francii a v Anglii.
Po „slovenské anabázi“ v letech
1935 až 1939 se vrátil do Prahy a
v červnu 1939 přešel do Polska a
následně do Francie, kde bojoval
až do francouzské kapitulace, aby
se následně přesunul do Anglie.
Tam v srpnu 1940 vstoupil do
RAF pod číslem 83224 a v hodnosti P/O (Pilot Officer - český
ekvivalent podporučíka). Od září
do listopadu působil u československé 312. stíhací perutě, která
operovala nad Liverpoolem, jako
velitel A-flightu (letky) v propůjčené hodnosti F/Lt (Flight Lieutenant – český ekvivalent kapitána) a zasáhl tak do závěrečné fáze
bitvy o Británii.

Analýza
Titul Komandér britského impéria (C. B. E.) nedostane hned tak někdo. Nás může těšit to, že jeden
z držitelů tohoto vyznamenání žil s přestávkami
v našem městě od roku 1929.
Jedná se o generála letectva Josefa Dudu, jehož
35. výročí úmrtí jsme si připomněli v pátek 7. prosince. Tento původem pražský rodák (narozen 9.
8. 1905 v Praze-Pohořelci) během dvacátých a
třicátých let minulého století směřoval k vojenské
kariéře a jelikož ho uchvátilo především letectvo,
nemohl ho osud nespojit s naším městem, kde fungovalo v období první republiky Vojenské letecké
učiliště.

MALÍ CHYTŘÍ ZLODĚJÍČCI
Rostislav Kocmel
Jsou chytří zloději a hloupí
zloději. Tím teď nemyslím
promyšlenost trestných činů,
ale specializaci. Vždy je mi
totiž líto člověka, který vběhne
s pistolí v ruce na poštu, tam
poleká všechny zaměstnance,

zamkne je na záchodě a uteče
s několika desítkami tisíc v
igelitce. Takový pachatel bývá
v naprosté většině případů odsouzen k několika letům vězení,
poněvadž se jedná o loupežné
přepadení. Na druhé straně existují vykradači obchodů, bytů,
hospod, chat, kapsáři, sňatkoví
podvodníci a jiní chytrolíni a na
ty bývá zákon krátký. Většinou
je znají policisté osobně z mnoha setkání. Když si neodpykávají nějaký krátký trest, tak plavou
v nějakém průšvihu. Zákon jim
nedokáže nikdy všechny trestné
činy a málokterý z nich si odsedí

glosa týdne

na jedno posezení několik let.
Svoje „řemeslo“ začnou provozovat v mládí a vydrží jim často
až do kmetského věku. Bývají
nenapravitelní a nepoučitelní.
Na rozdíl od lupičů se zbraní
toho za život ukradnou mnohem víc. Každá právní garnitura v naší republice s nimi chtěla
zatočit a co vím já, tak žádné se
to zatím nepodařilo. Tak možná
teď pohár trpělivosti přetéká
a dočkáme se spravedlnosti.

Konstalace hvězd Prostějova
Předvánoční doba ukolébá i vaši jasnou mysl a ostražitost. Lehce se kdekoliv ve městě můžete stát terčem kapsářů, kteří ve
frontách v obchodech čekají pouze na vaši chybu. Buďte maximálně opatrní, jinak na letošní Vánoce nebudete vzpomínat
v dobrém.

Berani - 20.3.- 18. 4. Rádi se zhlížíte v druhých
a bez svého vzoru neuděláte pomalu ani krok. To
ale musí přestat, rychle začněte myslet podle svého rozumu! Tento týden budete muset splnit úkol,
který spočine čistě na vašich bedrech.
Býci - 19.4.-19.5. Přesvědčte své okolí, že něco
přece jen umíte a nejste závislí na pomoci druhých. Mělo by se vám to podařit, protože vychováni jste k samostatnosti dobře, jen poslední dobou
jste pořádně zvlčili. Dejte se do práce.
Blíženci - 20.5.-19.6. Blízko vás se blýská, pokud
si vyjedete s partnerem či přítelem na výlet, můžete přijít k úrazu. V tomto týdnu raději podnikejte vycházky sami, jen tak nebudete v nebezpečí.
O víkendu se připravte na návštěvu.
Raci - 20.6.-21.7. Do práce moc chuti mít nebudete, ostatně vaši nejbližší kolegové rovněž ne.
Tak nějak už budete mít podvědomí Vánoce a
poklidnou atmosféru v teple domova. Proč ne, ale
nazapomínejte na to, že bez práce nejsou koláče.
Lvi - 22.7.-21.8. Vy se v nejbližších dnech připravte na velmi zajímavé seznámení, které pro
vás bude mít dalekosáhlé následky. Ale nebojte se,
v tom dobrém slova smyslu. Konečně budete mít
po boku člověka, na kterého je spolehnutí.
Panny - 22.8.-21.9. Nenechte se obalamutit levnou reklamou. Zvláště nyní před Vánoci buďte ve
střehu a neutrácejte své peníze za něco, co by jinde
nechtěli ani zadarmo! Na konci týdne se vám přece jen podaří naletět výmluvné prodavačce.

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Lidem okolo sebe dáváte
zbytečně najevo své city, takhle vás každý hned
prokoukne! Nesvěřujte každému na potkání svá
tajemství, spíše se snažte působit sebevědomě
a všem tvrďte, že jste nejlepší a všechno umíte.
Štíři - 22.10.-20.11. Řiďte se v nejbližších dnech
jedním z přikázání desatera: Nepokradeš! Hodně
okolností vás bude nutit přisvojit si věc, která by
vám výrazně finančně prospěla. Ale nechte si zajít
chuť, za ten průšvih to určitě vůbec nestojí.
Střelci - 21.11.-20.12. Od přírody jste drzí a pro
jízlivé slovo nejdete daleko. I tento týden počastujete několik svých kolegů nevybíravými výrazy,
ovšem tentokrát narazíte. Objeví se totiž člověk,
který vám jednu ránu vrátí dvakrát!
Kozorohové - 21.12.-19.1. Nedívejte se tento týden za sebe, sledujte dění jen před svým obličejem! Pokud budete pozorní, jistě vám neunikne
šance na zbohatnutí, jež se vám naskýtá jako na
zlatém talíři.Chyťte ji za pačesy a pevně držte!
Vodnáři - 20.1.-18.2. Svěříte se s tajemstvím osobě, o které jste přesvědčeni, že je vaší tichou vrbou. Ale ouha! Prožijete tak zklamání, ze kterého
se budete dlouho vzpamatovávat. Ona tichá vrba
všechno vyzradí a vy budete pro legraci.
Ryby - 19.2.-19.3. Rádi si z lidí děláte šoufky, za
což býváte často odměňováni potleskem svých
nohsledů. Jenomže nyní se vaše schválnosti obrátí
proti vám! Najde se totiž člověk, který vás s kanadskými žertíky strčí do kapsy.

Následně se jeho kariéra rozjela
strmým způsobem a dotáhl to až
na plukovnickou hodnost, což
je ekvivalent anglické hodnosti
Group Captain, a v ní působil jako
styčný důstojník mezi Československým leteckým inspektorátem
v Londýně a Velitelstvím vzdušné
obrany stíhacího letectva Velké
Británie (Air Defence of Great
Britain - Laison of to Head Quartes Fighter Command, HQFC,
Betly Priory od Stanmore).
V roce 1945 se vrátil do osvobozené vlasti a jelikož místa
v Praze již byla „překvapivě“
obsazena, přivítalo ho již po
několikáté naše město, tentokrát jako nového velitele
Vojenského leteckého učiliště
a přilehlých letišť ve Stichovicích a Olomouci. Jeho práce
byla náročná, neboť musel z
trosek vybudovat fungující pilíř obrany mladé republiky, ale
v této době měl ještě podporu i
z nejvyšších míst.
Bohužel idylická doba netrvala dlouho a již v roce 1946 se
objevovaly ne zrovna lichotivé
posudky na velitele Dudu a tlak
pochopitelně zesílil po únoru
1948, kdy se Duda jako „západní
letec“ nehodil do krámu novým

mocipánům. 3. března 1948 byl
z funkce velitele VLU Prostějov
„odejit“, v dubnu byl propuštěn
do zálohy a v roce 1949 degradován na hodnost vojín – úderník.
Přišel o všechny vojenské výsady
včetně bytu a stal se výpomocným dělníkem v prostějovských
Hanáckých železárnách. Následně pracoval jako závozník, a to až
do důchodu v roce 1965. V komunistických publikacích v padesátých letech se často stával
terčem bolševických kritických
poznámek jako reakcionář, exponent buržoazie a agent imperialismu. On sám se ale nestáhl a snažil
se neustále upozorňovat vojenské
a státní orgány na zlořády a nepravosti, které se dějí jemu a jeho
spolupostiženým kamarádům, letcům „zápaďákům“. Snad i proto
na něj bylo zapomenuto při rehabilitacích v „obrodném“ procesu
v roce 1968, kdy mu ústa měla být
zaplácnuta jednou medailí, kterou
si ovšem osobně nepřevzal. Jestli
mělo k nějaké skutečné rehabilitaci dojít, to se již nedozvíme, neboť
přijely „spřátelené“ tanky a perezekuce pokračovala vesele dál.
Bez rehabilitace, bez očištění a
bez omluvy státní moci se životní
osudy vojína Dudy uzavřely

7. prosince 1977, symbolicky
v roce, kdy se další občané vzepřeli proti režimu dokumentem
Charta 77.
Až nová doba vrátila Josefa
Dudu do hodnosti plukovníka
letectva (1990), následně byl in
memoriam povýšen do hodnosti
brigádní generál a v roce 2002
obdržel Řád bílého lva III. třídy
in memoriam. Prostějov si generála Dudu začal připomínat od
roku 1995 řádným označením
jeho hrobu na místním hřbitově,
v roce 2005 Rada města rozhodla
o zřízení pamětní desky na domě
v ulici Sádky 6, kde Duda žil.
Dle vyprávění synovce generála
Dudy Zdeňka Dudy k instalaci
došlo po četných urgencích a následných slibech starosty Tesaře
až po třech letech, v roce 2008.
A tak se generál, jenž je držitelem
celkem dvacetipěti vyznamenání,
včetně onoho titulu Komandér
britského impéria, dočkal plného
uznání i ve městě, se kterým byl
jeho život spjat dlouhé desítky let,
v časech dobrých i zlých. Věřme,
že pamětní deska vydrží na svém
místě pořád a žádné zlé časy již
nepřijdou. I když nikdy neříkejme nikdy, obzvlášť po posledních
volbách, že?

soko
lím okem ...

Pracovat je OSTUDA?

Ústavní soud vyslal před několika dny všem
občanům jasný signál: pracovat je ostuda. Jak
to? Soudci ústavního soudu totiž na návrh levicových stran zrušili část zákona, který zavedl
tzv. veřejnou službu. V jejím rámci museli nezaměstnaní, kteří pobírali podporu déle než dva
měsíce, odpracovat týdně dvacet hodin pro obce
či různé bohulibé spolky. Pokud nezaměstnaní
takovou práci nabídnutou úřadem práce odmítli, přišli na půl roku o podporu od státu.

Bez práce budou koláče
Ústavní soud označil veřejnou službu za nucenou
práci a zrušil ji také proto, že ji označil za ponižující. To je myslím úplně mimo, protože pak by byla
vlastně každá práce, kterou děláme v rámci svého
zaměstnání, „nucená“, protože drtivá většina z nás
pracuje, protože potřebuje peníze. Platí, že nezaměstnané nikdo nenutil, aby veřejnou službu za
každou cenu vykonávali. Pokud se jim nabízená
práce nelíbila, mohli přece v krajní situaci oželet
podporu od státu. Nikdo podle mého názoru nemá
právo chtít podporu v nezaměstnanosti bez toho, že
by byl ochoten vykonávat určitou práci pro stát, či
chcete-li společnost. Když vám stát pomáhá, měli

byste mu to alespoň minimálně oplatit. Pokud stát
nezaměstnaným dává finanční podporu z peněz
nás všech, což je velmi správné, nemohou zase lidé
bez práce jen nečinně sedět a pobírat bez jakéhokoli
omezení peníze.
Navíc soudci označili třeba povinnost pracovat
při úklidu měst za ponižující. Jak napsal jeden ze
soudců Ústavního soudu, který se s většinou kolegů
neshodl: chtěli tím snad říci, že určitá lidská práce je
ponižující? Copak si nevážíme třeba práce lidí, kteří
se starají o čistotu ulic v rámci svého povolání? To
určitě ne!

Lidé, kteří nikdy nepracovali
Myslím, že každý rozumný člověk musí chápat,
že bezbřehé rozdávání sociálních dávek vede jen
k tomu, že ti, kteří nechtějí nikdy pracovat, se budou
jen smát poctivým lidem, kteří jsou zvyklí pracovat.
Podobná rozhodnutí, jako to přijaté před několika
dny, proto jen povedou k tomu, že nám vyroste generace lidí, kteří nikdy nepracovali, vždy se nechali platit ostatními a už si na to bohužel zvykli. To je myslím
daleko škodlivější než zrušená veřejná služba.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel a bývalý
poradce ministra

Agentura
Nádražní lumpenproletariát

V Agentuře Hóser zavládlo
minulý týden veselí a oslavy
ještě nenabraly svůj konec.
Hlava státu prohlásila Evropskou unii za nebezpečnou. Václav Klaus prohlásil:
„Evropská unie může být v
budoucnu nebezpečná téměř
stejně, jako byl dříve Sovětský svaz!“
Poněvadž hlava státu je hlava státu a její prohlášení se
bere jako oficiální, tudíž by
nemělo být trestně či jinak
stíháno. Právě proto si naprosto v klidu dovolujeme
oznámit: „Evropská unie už

nebezpečnou začíná být“.
To ovšem není všechno, co
se v minulém týdnu událo.
Ústavní soud zakázal veřejnoprospěšné práce nezaměstnaných vté podobě,

v jaké byly dosud prováděny.
Ve své zprávě je označil i za
„práce nucené“.
Agentura Hóser kvituje s povděkem tento právní akt a má
radost z neúspěchu soudruhů
předkladatelů tohoto nesmyslného právního nařízení.
Aby nedošlo k nedorozumění, nucené práce nepředložili
poslanci KSČM, ale poslanci takzvaných pravicových
stran parlamentu v minulém
roce. A udělali to se soudružskou precizností. Tolik o radosti Agentury Hóser.
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...

Hlavně že před radnicí
je chodník uklizený!
Bohužel drtivá většina Prostějovanů to prostě vzala jako
samozřejmost, že kilometry
chodníků v našem městě odmítá radnice v zimě uklízet
od sněhu či námrazy. Jistě,
občané, ukliďte si je sami!
Ve středu ráno jsme tak
všichni viděli, k čemu tato
věc vede. Lidé po chodnících
klouzali, padali a samozřejmě nadávali. Hlavně ale, že
před radnicí byly chodníky
prosolené a uklizené okamžitě! Dobře nám tak, když
jsme před lety toto rozhodnutí nechali bez jakéhokoliv
protestu. V tomto případě
bych lidem poradil jedinou
věc. Jakmile si na zledovatělém chodníku neudržovaném
městem zlomíte nohu, požadujte po radnici odškodnění!
V jiných městech je to běžné.
Jan Tománek, Prostějov

Na fotbal zase
do Sportovní?

S radostí jsem přivítal zprávu z vašich novin, že svitla
naděje na záchranu fotbalového stadionu ve Sportovní ulici. Jsem pamětníkem
slavných dob prostějovské
kopané, kdy mužstvo Železáren pod vedením Karla
Brücknera atakovalo přední
příčky tehdejší první národní
fotbalové ligy. Jistě, byl jsem
velmi rád, když po letech
zániku se kopaná v našem
městě obnovila a nadšeně
chodím na každý současný
zápas na malé hřišťátko za
místním nádražím. Ale pořád
cítím, že to není ono. Ta pravá atmosféra chybí, zůstala
zřejmě navždy na stadionu u
kolejí ve Sportovní ulici. Najdou se peníze na to, aby se
sem kopaná v důstojné roli
někdy vrátila?
Jan Pelikán, Prostějov

Už konec srandy!
S těmi radary na měření
rychlosti už běžte k šípku,
páni radní! Jak dlouho už
do všech možných novin
tvrdíte, že měření rychlosti
se obnoví co nevidět a že
„ptačí budky“ začnou zase
blikat na piráty silnic? Jak
poslední rok a půl sleduji
noviny, už asi popáté se termín zahájení provozu stacionárních radarů odkládá.
Lepší by bylo, kdyby páni
konšelé na veřejnost o radarech žádné informace ven
nepouštěli a raději konečně
zařídili transparentní výběrové řízení. A bez chyb!
Jiří Kokoška, 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...

5

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. prosince 2012

anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Příští týden nás údajně čeká konec světa. Mayský kalendář po
mnoha tisíciletích záhadně končí právě datem 21. prosince. Nastane skutečně konec světa? Podle některých informací se nemá
stát nic, co by bylo na první pohled vidět, podle dalších informací
to má být moment záchrany lidstva ze spárů zlých mocností. Ale co
se ve skutečnosti stane? Prohodí se zemské póly? Nebo se konečně
dostaneme do lepších časů? Či nás přijede navštívit nějaká vzdálená delegace? Odpověď na tuto otázku zatím neznám. A co vy?

Pustí Davida Braunera ještě
před lednovým soudním procesem?

MYSLÍTE SI, ŽE NÁS 21. PROSINCE ČEKÁ KONEC SVĚTA?
Iveta VIČAROVÁ
Buková

Jakub MAJAR,
Prostějov

NE

NE

„Já na konec
světa nevěřím,
tedy
přesněji nevěřím tomu,
že přijde tento rok. Jednou možná, ale teď pravděpodobně ne. Někde jsem slyšela,
že to má být konec toho starého
světa. Uzavření doby železné
a máme pomalu přecházet do
doby zlatého věku, věku takového, ve kterém již lidstvo kdysi dávno bylo. Fyzicky prý nic
neuvidíme. Tak nevím. Možná
tomuto bych věřila, ale uvidíme. Jsem ale zvědavá, jak tento
den bude probíhat.“

„Nemyslím
si, že by za
týden nastal
konec světa.
Podle mě je
to jen další
vypuštěná
fáma lidí, kteří si spojují různé
teorie o zániku světa, aby jen
pobouřili ostatní nebo na sebe
tímto způsobem upozornili.
Hlavně aby se mělo o čem
psát a mluvit. Konec světa je
předpovídán v Bibli, také Sibyla ho předpověděla, mayský
kalendář a hlavně tu byla už
spousta dalších předpovědí,
které se ještě nevyplnily. Tak
proč věřit zrovna tomuto?“

Letošní Vánoce prožijte s

www.vecernikpv.cz

Denně aktualizované stránky!

Jak jsme informovali v minulém čísle
Prostějovského Večerníku, věci okolo vraždy jednaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice se konečně daly do pohybu. Už 8. ledna 2013 bude
hlavní podezřelý z tohoto ohavného
činu Roman Mička se svým údajným
komplicem Davidem Braunerem
odpovídat na tvrdé otázky senátu
Krajského soudu v Brně. Dozvíme
se hned u prvního přelíčení, jak to v
onen osudný den vlastně bylo?

i k bbrigády,
i d měli
li tam stěhovat
h
b
podd záminkou
nábytek nějaké paní. David byl v tu dobu bez práce a
chtěl si vydělat nějakou tu korunu. Nepřišel tam
krást. Stále to tvrdí a my mu věříme. Snad ho do
Vánoc budeme mít doma. Pokud ne, měl by být
propuštěn po prvním soudním procesu, který se
opravdu koná osmého ledna,“ svěřili se Večerníku se svými pocity rodiče Davida Braunera.
Pokud skutečně bude Brauner propuštěn
z vazby ještě před lednovým procesem, Večerník to bude zcela jistě vědět jako první!

Olomouc, Prostějov/mik
Ač je vyšetřovací spis uzavřen, nikdo zatím nechce ani naznačit, zda policisté zajistili dostatečné
důkazy, které usvědčí vraha seniora. „Já věřím, že
jo. Společně s právníkem uvažujeme, že podáme
stížnost proti vazebnímu stíhání ještě před soudním procesem,“ napsal nedávno Večerníku z Vazební věznice v Olomouci David Brauner. Právě
on tvrdí, že seniora zavraždil Roman Mička.
„Vůbec nechápu, proč mi policie a následně i novináři dali nálepku jakéhosi Mičkova komplice.
Já jsem vůbec v tom bytě nebyl a vím na sto procent, že to soud prokáže,“ dodává Brauner.
Mohlo by se stát, že by Davida Braunera pustili
z vazby ještě před soudním projednáváním vraždy? „Byli bychom rádi. Věříme, že David nic
neudělal, stal se jen obětí vypočítavosti a předem
připravené krádeže, která se nakonec zvrtla ve
vraždu. Mička ho do domu v Okružní ulici vlákal

Jste spolu několik let, znáte se jak své boty, milujete
se ze zvyku zhruba dvakrát týdně a často si lezete
na nervy omíláním stále stejných problémů? Kam
se poděla ta doba, kdy jste se spolu vznášeli na vlnách prvotní zamilovanosti? Rada je jednoduchá,
vraťte do sexu romantiku! Zkuste se před klasickým
sexem třeba vzájemně držet za ruce. Tento milenecký zvyk by se neměl z vašeho vztahu vytratit,
ani když jste už ve fázi zaběhané rodinné rutiny, kdy
obvykle před sebou tlačíte kočár s miminkem a druhý partner je obtěžkán nákupními taškami. Držet za
ruce se můžete i večer doma před televizí. K nabírání křupavých chipsů z misky vám přece jedna
ruka stačí. Tou druhou můžete…, Však víte co!

Kdo vraždil a kdo je nevinný? Roman Mička
s Davidem Braunerem stanou 8. ledna 2013
před soudem. Ten určí podíl viny na vraždě seniora z Okružní ulice.
Foto: koláž Večerníku
Ilustrační foto: internet

INZERCE

Návrat ke

„starým” případům

Policie šíleného střelce
z Plumlova nedopadla

jak šel čas Prostějovem ...

Prostějovsko/mls

Blahoslavova ulice
Bývala tu německá střelnice. Blahoslavova ulice se původně od
května 1881 nazývala Střelecká třída (německy Schützen-Ring), své
současné pojmenování získala roku 1893 podle Jana Blahoslava (15231571), českého literáta a biskupa Jednoty bratrské. Název Schützen-Ring se opět používal během okupačních let 1940-1945. V domě č. 6
bývala výrobna žlutých a červených sodovek Aloise Meckerleho. V domě
č. 11 byl původně hostinec a Crhákovy parní vanové lázně, kde lazebník i
pouštěl žilou. Dnes sídlí městské lázně nedaleko na Floriánském náměstí. Na adrese Blahoslavova č. 13 sídlila Winterova sladovna s pivovarem
a továrna na knoflíky Kornolith. V roce 1823 byl prostor za pernštejnským
zámkem upraven pro potřeby německé střelnice (odtud také německé
pojmenování Střelecká třída).
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Jungmanova ulice

Objednávejte předplatné pro rok 2013 NADÁLE za zvýhodněnou cenu!

volejte 582 333 433, 608 960 042

pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz
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VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ STARTUJE! od 700 ko
HLEDEJTE STRANU 21
Vybíráme pro vás „půltucet“ VÁNOČNÍ SLADKOSTI
... tentokrát ze sortimentu:

Orion Zlatá
hvězda 100g

Kolekce mléčné
figurky 500g

Sada cukroví
500g

Hvězdičky žluté
Dr. Oetker 40g

Poleva světlá
100g

Vánoční štola
350g

74,90

215,00

89,90

27,50

14,50

32,90

79,90

149,90 (250g)

109,00

-

18,90

-

59,90

164,90

109,90

-

12,90

36,90 (460g)

-

209,00

49,90(350g)

35,90

18,90

79,90 (1000g)

-

-

-

-

-

-

69,90

118,90

74,90

-

15,90

29,90 (200g)

Naše RESUMÉ
Vánoce mají být sladké a
tak k nim bezesporu patří
i čokoláda v nejrůznějším
provedení. Stromeček pomůže rozzářit Orion Zlatá
hvězda, kterou je dobré zakoupit v Kauflandu. Kolekci mléčných figurek nabízí
nejvýhodněji Tesco, stejně
jako sadu cukroví. Hvězdičky žluté od Dr. Oetkera si lze
v nejlepším případě opatřit v
Albertu, světlou polevu pak
v Intersparu a hned kilovou
vánoční štolu v Kauflandu.
Přejeme vám ještě sladší
Vánoce, než kdy jindy...

PONDĚLÍ 12. PROSINCE 2011
Děsivé okamžiky prožívá rodina Trunečkových, která bydlí pár metrů
od plumlovského zámku. Za poslední dobu se stali minimálně pětkrát
terčem nesmyslných útoků. Do jejich oken opakovaně někdo střílí
vzduchovkou. „Je před Vánocemi a u nás to vypadá jako po válce.
Střelec nám vysklil okna od obýváku i dětského pokoje, která máme
v patře. Přitom naši dva kluci měli donedávna pod oknem psací stůl.
Hrůza domyslet, co vše se už mohlo stát,“ sdělila Lenka Trunečková.
První střelbu do oken přitom rodina zaznamenala už před dvěma
roky. Střelba do oken se opakovaně vracela vždy v noci. Podle rodiny
Trunečkových je vyloučeno, že by za útoky mohly stát osobní spory,
útočník je dle nich psychicky nevyrovnaný člověk.
PROSINEC 2012
Od posledního útoku už uplynul více než rok. A rodina Trunečkových má alespoň prozatím klid. Psychicky narušeného střelce
se sice policistům dopadnout nepodařilo, on sám však dal pokoj.
Důvodem je podle Trunečkových hlavně to, že už prostě nemá
co rozbíjet. „Okna jsme stále zasklít nenechali. Vždycky, když
jsme to udělali, tak nám je zase rozbil. Bojíme se, že by to udělal
znovu. Zasklení není levná záležitost a my musíme každou korunu dvakrát obrátit,“ vyjádřila se Lenka Trunečková. Ačkoliv
o neznámé osobě útočníka mnohé napovídalo místo, odkud pravidelně střílel a z něhož měl výhled pouze na okna Trunečkových, kriminalisté stále nikoho neobvinili. „Policisté nám řekli,
že pokud ho někdo nechytí přímo při činu, tak máme smůlu. My
bychom ovšem na jaře chtěli nechat okna opravit. Bojíme se ale,
že ho to jen vyprovokuje k dalším útokům. Tak uvidíme..,“ uzavírá Lenka Trunečková.
napsáno před

10
lety

Hospodářka přepadena
přímo v budově školy!

Je
čtvrtek
ráno, krátce
před devátou hodinou. Hospodářka Obchodní akademie v Prostějově vyzvedává v
bance peníze na výplaty profesorům a míří zpět do školy.
Za školními dveřmi ji však
čeká šok v podobě setkání s
maskovaným lupičem. Ten ji
uhodí do hlavy a utíká na ulici. Samozřejmě i s bankovkami v celkové hodnotě 130
tisíc korun!
„Můžeme potvrdit, že neznámý pachatel fyzicky napadl
šestapadesátiletou ženu v budově Obchodní akademie v
Prostějově na Palackého ulici.
Žena byla přepadena v době,
kdy nesla z banky finanční
hotovost několika desítek tisíc
korun na výplaty zaměstnanců
akademie. Poškozená utrpěla

při přepadení zranění hlavy a
musela být hospitalizována v
nemocnici,“ řekla nám o den
později Alena Slavotínková,
tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově. Jak na náš přímý
dotaz odpověděla, pachatel při
svém činu nepoužil střelnou
zbraň a nebyl nijak maskován.
Nám se však z různých zdrojů
podařilo zjistit, že na hlavě měl
paruku a na očích tmavé brýle.
Případ loupeže přímo ve škole
pobouřil i radního Olomouckého kraje Pavla Sekaninu, zodpovědného v kraji právě za
školství. „Zarazilo mě, že právě škola ekonomického zaměření vyplácí mzdy stále v hotovosti a vedení dosud nezvolilo
bezhotovostní převod na účty.
Doufám, že případ bude ponaučením pro vedení školy,“
uvedl Pavel Sekanina.

Zpravodajství

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. prosince 2012

KRUTÉ EXEKUCE: DLUŽÍ 463 KORUNY, JEJÍ DŮM JDE DO DRAŽBY
O nemovitosti v hodnotě několik set tisíc můžete
klidně přijít i kvůli nepatrnému dluhu. Už tuto středu 12. prosince proběhne v Praze dražba části
domu a dvou pozemků v Krumsíně. Tyto nemovitosti v hodnotě 219 tisíc korun jdou do dražby
kvůli pohledávce ve výši 463 koruny! Myslíte si, že
něco takového není možné? A že by pro dlužníka
bylo jednodušší onu pětistovku zaplatit? V případě
paní Aleny Myškové byste se spletli... Tyto případy
přitom začínají být na denním pořádku. Můžeme
se pak divit, že bezdomovců přibývá?
Prostějov/mls
V domě, který by měl jít tento týden do dražby, kromě
dlužnice Aleny Myškové
bydlí i její synovec Petr
Myška. Ten na celou událost
Večerník upozornil. Obával
se totiž, že kvůli závazkům
své tety přijde o střechu nad
hlavou. „Babička, které dům
patřil, ve své závěti chtěla,
abych ho mohl doživotně
užívat.
Maminku
však
vydědila a vše odkázala mé

tetě. Ta však má dluhy a dům
tak půjde do dražby. Bojím
se, že skončím na ulici..,“
vyjádřil se až zoufalý Petr
Myška z Krumsína. Vydali
jsme se tedy po stopách
tohoto případu a podařilo
se nám zjistit, že dluh, kvůli
němuž větší část domu
a dva přilehlé pozemky
půjdou do dražby, činí již
zmíněných a neuvěřitelných
463 korun! Pohledávku
vyřizuje pražský soukromý
exekutor.

Drobný závazek narostl, žena to neřeší a nyní se může stát cokoliv...

Vše „komplikují“ nejrůznější
penále a úroky, kvůli nimž
tak dluh zřejmě narostl do
několikatisícové výše. Proč
ho ale dlužnice i tak už dávno
neuhradila? „Moje teta pobírá
pouze dávky v hmotné nouzi ve
výši něco přes tři tisíce korun.
Říká, že nic nemá, takže jí nic
nemůžou vzít. Je jí v podstatě
jedno, jestli o dům přijde, nebo
ne. Prý klidně půjde na ubytovnu do Prostějova,“ vyjádřil
se Petr Myška. Vyjádření
paní Aleny Myškové se nám
přes opakovanou snahu získat nepodařilo. Podařilo se
nám pouze zjistit, že se v obci
netěší právě nejlepší pověsti.
Podle lidí z Krumsína má
dlouhodobé problémy s alkoholem a několikrát se dostala i
do křížku se zákonem. „Divím
se, že o ten dům nepřišla už
dříve. Jenom pochybuju, že by
ho někdo chtěl,“ vyjádřila se
v této souvislosti jedna z obyvatelek Krumsína.

V Krumsíně. Nešťastný Petr Myška před domem,
jehož větší část půjde kvůli dluhům jeho tety do
dražby...
Foto: Martin Zaoral
Tři čtvrtiny domu v
Krumsíně a dva přilehlé
pozemky o celkové výměře
350 metrů čtverečných mo-

hou zájemci v pražské dražbě
získat na první pohled velice
výhodně. Budou totiž k mání
už za 146 tisíc korun!

Pokud by se část domu podařilo
vydražit, nemusí se Petr Myška
bát, že by se musel stěhovat. Z
katastru totiž vyplývá, že jeho

tetě patří pouze tři čtvrtiny
domu. Zbylá čtvrtina je psaná
na jeho jméno. I když mu může
ztrpčovat život, nový majitel
ho v některé části domu musí
nechat bydlet. Ovšem i Petr
Myška může v budoucnu o
svou část domu přijít. Stejně
jako jeho tetu by ho o něj mohly
připravit jeho vlastní dluhy.
Má nějaké? „Něco dlužím, ale
pokouším se to splácet,“ reagoval na náš dotaz Petr Myška.
Co k tomu dodat? Snad
j
jen
tolik, že v situaci, kdy
čtvrtina národa musí splácet
některý ze spotřebitelských
úvěrů, je naprosto logické, že
bezdomovců na ulicích našich
měst bude přibývat skutečně
geometrickou řadou...
Exkluzivní rozhovor s předsedou Okresního soudu
v Prostějově Vladimírem
Váňou nejen na téma tohoto
případu si můžete přečíst
už v dnešním vydání a to na
straně 13!

Na hlavním i místním nádraží BLEŠÁRNA je k mání za 14,5 milionu!
jsou VYKLIZENÉ PROSTORY „My ji nechceme, je drahá,“ zní z radnice
České dráhy zatím marně
hledají nájemce provozoven

Prostějov/mik, pk - Už je
to více než rok, co bylo na
hlavním nádraží v Prostějově zrušeno kasino s nonstop
provozem. Již samotné zřízení
této obrovské herny vzbudilo
značný odpor veřejnosti, vše
navíc eskalovalo při jejím běžném provozu. Na nádraží a do
celého okolí Janáčkovy ulice
se začaly stahovat kriminální živly, načež rázem přibyla
práce pro strážníky i státní
policii. Všichni si tak oddechli,
když došlo k uzavření provozu. Zavřený, byť ze zcela odlišných důvodů, je také letitý
hostinec na místním nádraží...
Poté, co se množily stížnosti,
se s notným dílem pomoci tehdejšího náměstka generálního
ředitele Českých drah Milana Matzenauera i náměstka
hejtmana Olomouckého kraje
Aloise Mačáka podařilo hernu na hlavním nádraží uzavřít.
Menší ze dvou nádražních hal
však dodnes zůstává prázdná a
České dráhy zatím marně hle-

dají nového nájemce. Je to štěstí nebo smůla? Jak pro koho...
Večerník přitom napadlo jedno
řešení. Co takhle prostor po
zkrachovalém kasinu vrátit do
původní podoby a obnovit zde
druhou průchozí halu? „Otevření druhého východu s ohledem
na frekvenci
cestujících
prozatím ne-

Mluvčí ČD:
„Hlavně žádnou
o!“
hernu nebo kasin

Pusto, prázdno. Prostory po
zkrachovalém kasinu na hlavním
a po hospodě na místním nádraží jsou prázdné. České dráhy je
zatím marně nabízejí k pronájmu.
2x foto: Michal Kadlec

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

Po synovi zavražděné se slehla zem

ZATKLA JEJ POLICIE?

(pokračování ze strany 3)
V závěru minulého týdne už
jsme však úspěšní nebyli. Přes
opakovanou snahu se „podivného“ muže zkontaktovat
nepodařilo. Oba jeho mobilní
telefony, na kterých byl vždy
bez problémů dostupný, byly
vypnuté. Nic o něm nevěděli ani lidé žijící v sousedství
domu, který opravoval. Otáz-

plánujeme,“ odmítla naši myšlenku Kateřina Šubová, tisková
mluvčí Generálního ředitelství
Českých drah v Olomouci.
To však není jediný problém
s nevyužitými prostorami nádražních budov. Na místním
nádraží ve Sladkovského ulici
přestala před časem fungovat
tradiční hospoda. Dosud se nenašel nikdo, kde by o vyprázd-

kou tedy je, kde by mohl být?
Vyloučeno přitom není, že jej
v těchto dnech opět prověřují policisté. Podle říjnového
vyjádření policejní tiskové
mluvčí měl být totiž případ
vraždy Věry S. přibližně do
měsíce skkutečně uzavřen.
O jeho vývoji vás samozřejmě budeme i nadále informovat.

něnou hospodu projevil zájem.
„Máme snahu tyto prostory
pronajmout, jednáme s případným zájemcem, výsledek
jednání ale zatím žádný není.
Můžeme však veřejnost ubezpečit, že v žádném případě by
se na místním ani na hlavním
nádraží nejednalo o hernu ani
kasino,“ sdělila Večerníku Kateřina Šubová,
Situaci ohledně možného zájmu o uvolněné prostory na
obou prostějovských nádražích bude Večerník i nadále
sledovat.

Prostějov/mik - Zoufalý
pohled je na kdysi hojně
navštěvovaný kulturní a
společenský klub Oděvního podniku na Vojáčkově
náměstí. V minulosti tomuto centru kultury v našem
městě neřekl nikdo jinak než
„blešárna“. Její současnost
je však smutná a tristní zároveň. Není divu, že se ji majitelé snaží prodat. Leopold
Binko a jeho sestra Jarmila
Kracíková
polorozpadlou
budovu nabídli městu. „Odmítli jsme, cena je vysoká a
navíc nemáme pro tuto nemovitost využití,“ zní však
unisono z radnice. A není
divu...
Dnes je totiž budova snad
nejodpudivějším místem v
Prostějově, její technický stav
navíc každým dnem hrozí havárií! Problém je ale v tom,
že stávající majitelé nechtějí o
rekonstrukci, natož o obnovení
zašlé slávy ani slyšet. Naopak,
jak už bylo zmíněno, chtějí
se jí zbavit. „Mohu potvrdit,
že bodem programu úterního
jednání rady města byl odkup

domu na Vojáčkově náměstí
číslo 2, kterému se lidově říká
´blešárna´. Nabídka zněla na
zhruba čtrnáct a půl milionu
korun. V radě jsme se shodli na
tom, že nabídku odmítneme,“
sdělil Večerníku Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Vzápětí na doplňující dotaz
vysvětlil, proč město koupi
polorozpadlého domu odmítlo.
„Důvodem byla jednak cena a
jednak celkový stav budovy.
V současné době má město
jiné priority. Plánujeme výstavbu nového multifunkčního
centra,“ odpověděll zcela bez
váhání Pospíšil.
Podle radních by se „blešárna“ nedala využít městem ke
kulturním a společenským
účelům. A to i přesto, že nemovitost disponuje velkým
sálem a prostorem, kde kdysi
fungovala restaurace. „Myslím si, že v současné doně disponujeme několika sály, kde
mohou být pořádány kulturní
akce. Podle mého názoru je
škoda, že taková nemovitost
zůstává ležet ladem, ale město

Na spadnutí. Majitelům se nepovedlo „blešárnu“ na Vojáčkově
náměstí prodat městu. Koupí ji někdo jiný? Foto: Michal Kadlec
nemůže ovlivnit záměry soukromých vlastníků,“ doplnil
Jiří Pospíšil.
Majitelé „blešárny“ Leopold
Binko a Jarmila Kracíková
tak budou muset hledat jiného

kupce či investora. Oni sami,
jak se před časem Večerníku
vyjádřili, nehodlají budovu
rekonstruovat a obnovit v ní
kdysi úspěšný kulturní a společenský program.

Drozdovická ulice zažila BOURAČKU
Prostějov/pk - Páteční odpoledne, lidé spěchají z práce
do jednoho z marketů, aby
nakoupili vše potřebné ke
svému víkendu. Někteří
ovšem leckdy spěchají tak
moc, že mají minimálně ten
nejbližší víkend zkažený.
Přesně toto byl případ bouračky, která se v pátek 7.
prosince odehrála v Drozdovické ulici v Prostějově.
Právě tam krátce před čtvrtou
hodinou odpoledne došlo k

dopravní nehodě, při níž byla
zraněna žena i s dítětem! Co
se přesně událo? „Z dosavadního šetření vyplývá, že
třiadvacetiletý řidič vozidla
Škoda Fabia, který jel uvedeným úsekem směrem do centra města, najel v pravotočivé
zatáčce do protisměru, kde se
čelně střetl s protijedoucím
osobním vozidlem Peugeot,
které řídil čtyřiatřicetiletý
řidič. Během této dopravní
nehody došlo k lehkému zra-

nění osádky vozidla Peugeot.
Třiatřicetiletá žena i dvouroční dítě byli převezeni do
prostějovské nemocnice na
ošetření,“ prozradila Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Naštěstí nedošlo k žádným
vážným ujmám. Podle lékařské zprávy utrpěli lehké
poranění, doba léčení nebyla
přesně stanovena. Řidič Peugeotu, který během nehody

utrpěl drobné oděrky na ruce,
ošetření odmítl. Alkohol i
jiné návykové látky byly v
případech obou mužů za volantem na místě vyloučeny.
U obou vozidel však došlo
k úniku provozních kapalin, a
tak úklid museli provést hasiči HZS Olomouckého kraje.
Hmotná škoda na vozidlech
byla vyčíslena na 130 000 korun. Nehodu policisté nadále
šetří a zjišťují další okolnosti a
míru zavinění.

Romové z „Rozhonky“ mohou zůstat v klidu, město

vycouvalo z prodeje jejich domů
Prostějov/mik - V červenci
tohoto roku město vycouvalo
z prodeje dvou domů v Rozhonově ulici, které obývají
početné romské rodiny. Tenkrát existovalo podezření,
že jak novému zájemci, tak
i některým radním vyhrožovala rodina Lakatošova.
Ta to však důrazně popřela.
Minulý týden chtěl magistrát znovu vyhlásit záměr
prodeje, ale konšelé si to na
poslední chvíli rozmysleli. Je
otázkou, proč...
Faktem je, že minulé úterý
rada města skutečně projednávala prodej dvou domů v
Rozhonově ulici číslo 2 a 12.
Vedení magistrátu se však
shodlo na tom, že žádný záměr
vyhlašovat nebude. „Prodej
těchto bytových domů jsme
skutečně prozatím zastavili,“

potvrdil Večerníku Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějova.
Tento záměr radnice vyhlásila už zhruba před půl rokem,
tenkrát se romské rodiny proti
prodeji vzbouřily. Není toto
právě důvod toho, že město od
prodeje tenkrát i nyní odstoupilo? „Důvodem bylo především
to, že původní zájemci o odkup
nemovitostí nakonec své záměry přehodnotili a své žádosti
stáhli,“ oponuje první náměstek primátora. Otázkou je, jaký
osud oba domy v Rozhonově
ulici tedy čeká v budoucnu.
„Prozatím obě nemovitosti zůstávají v majetku města, kdyby
se ovšem našel zájemce o odkup, pak bude určitě v zájmu
města vyhlásit záměr prodeje
znovu a domy prodat,“ reagoval Jiří Pospíšil.

Z rozhodnutí města je nadšený
Ladislav Lakatoš, hlava romských rodin, které zmíněné
domy obývají. Prodejem nemovitostí by totiž hrozilo, že

soukromý majitel by rodinám
rapidně zvýšil nájem a ty by
musely hledat azyl jinde. „S
prostějovskou radnicí dlouhodobě spolupracuji na integraci
Romů do společnosti a jsem
rád, že město se rozhodlo ponechat naše domy ve vlastnictví

Domovní správy. Dražší nájem
by naše rodiny neunesly a byly
by nuceny se vystěhovat. Zřejmě na ubytovny, což v jiných
městech přináší zvýšenou kriminalitu. Nejinak by tomu bylo
i v Prostějově,“ vyjádřil se pro
Večerník Ladislav Lakatoš.

Spokojenost. První náměstek primátora Jiří Pospíšil (na koláži vpravo) oznámil kapitulaci rady na prodej domů
v Rozhonově ulici, z čehož hlava romských rodin Ladislav Lakatoš byla přímo nadšena.
Koláž Večerníku

Události týdne, Téma Večerníku
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VEPŘOBRANÍ PROVONĚLO VRBÁTKY
Obecní zabijačky jsou příležitostí, jak se setkat u dobrého jídla i pití

Advent je nejen obdobím přípravy na
Vánoce, ale také časem domácích
zabijaček. Se změnou životního stylu
však tradičních porážek v rodinném
kruhu bohužel stále ubývá. Podobně
je tomu i se zabijačkami obecními.
Dokonce tak hrozí, že tradiční slavnosti
budou naše děti znát pouze z obrázků
Josefa Lady a starých fotografií. Cesta
od chrochtajícího pašíka k voňavé jitrnici byla uplynulou sobotu k vidění
při Vepřobraní ve Vrbátkách. Obecní
zabijačku zde uspořádali přímo před
místním obecním úřadem a Večerník
se byl přímo na místě podívat!
Vrbátky/mls
Jaromír Hanzlík ve filmu Slavnosti sněženek
domácí zabijačku považoval za největší katolický
svátek, jehož význam dle něj předčil nejen Velikonoce, ale i samotné Vánoce. Navzdory tomu jsou
domácí i obecní zabijačky poslední dobou v útlumu. S tímto trendem se snaží bojovat třeba ve Vrbátkách. Zde si v sobotu před obecním úřadem opět
po roce uspořádali tradiční Vepřobraní. Hlavní roli v
něm sehrál pašík vážící přesně sto deset kilogramů.
„Je to klasická jateční hmotnost, i když obvykle se

jak se drží tradice...

Ve Vrbátkách. V sobotu před místním obecním úřadem porcovali
pašíka.

při domácích zabíjačkách porcují větší prasata,“
prozradil Večerníku řezník Jiří Svoboda.
Jeho čilému počínání od zabití pašíka přes jeho
opaření, zbavení štětin, rozporcování a konečně i
uvaření přihlíželo kromě nás několik lidí. Někteří
z těch mladších si jej zvěčňovali na svůj mobilní
telefon. V připravených stanech stojících opodál
pak šly ve velkém na odbyt klasické zabijačková
specialitky, jakými jsou polévka, jitrnice, tlačenka,
klobásy, jelítka a další pochoutky. Lidé neváhali
vystát si na ně opravdu dlouhou frontu.
Na Vepřobraní ve Vrbátkách plynule navázala v
sobotu odpoledne mikulášská nadílka u vánočního
stromku, který se slavnostně rozsvítil přesně v
sedmnáct hodin, načež následoval ohňostroj. Než
se lidé definitivně rozešli, mohli si pochutnat na
výborných čerstvých
a
škvarcích...
ideo n v.cz
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PERNÍKÁŘSKÉ UMĚNÍ

aneb co jste si letos napekli
a je škoda to sníst...

Prostějov/mls - Je nám velkou ctí, že čtenářům Večerníku
můžeme zprostředkovat mimo jiné i důkazy o neobyčejné
zručnosti některých z nás. Po výzvě z minulého vydání
nám dorazila řada snímků nádherných perníčků, z nichž
jsme vybrali, které pro letošní Vánoce vytvořila paní Marie Sekaninová z Prostějova. Fotografie nám poslal její syn
Milan.

Práce na silnici. Značka tentokrát neupozorňovala na opravu komunikace, ale na obecní zabijačku.

A posuďte sami, nemluví perníkářské umění paní Sekaninové
skutečně samo za sebe?! Jejich autorce nejneže skládáme v redakci hlubokou poklonu, ale máme pro ni, stejně jako pro všechny
další, také malý dárek, který si může vyzvednout přímo v redakci
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, Olomoucká ulice 10.

Přísloví napoví. Každý, kdo někdy byl přítomný tradiční zabijačce, může potvrdit, že na každou svini se už někde vaří voda.

2x foto: archív Marie Sekaninové
6x foto: Martin Zaoral
Fronta na maso. Přestože domácích zabijaček ubývá,
Tak a je po něm. Svoji vlastní zabijačku žádné prase Už visí. Před rozporcováním se vepř musí pověsit. Když o lahodné pochoutky je stále zájem. Lidé ve Vrbátkách
si tak mohli připomenout dobu před rokem 1989.
zatím ještě nikdy nepřežilo.
se tak stane, nesmí chybět přípitek.

Veřejné oslavy konce roku se na Prostějovsku
stále posouvají. Stejně jako v minulých dvou letech bude i letos závěrečný ohňostroj odpálen na
prostějovském hlavním náměstí už v osm hodin.
V Plumlově spustí svou tradiční pyromuzikální
show už v šest hodin. Najdále jsou v tomto směru
v Konici, kde si ohňostrojem připomenou závěr
roku dokonce už v sobotu 15. prosince. Brzké
datum však nikomu zřejmě vadit nebude a na
ohňostroj zřejmě opět zamíří nebývalé množství
lidí. S jistou nadsázkou by se dalo říci, že půjde-li
to tak dále, začneme konec roku slavit už někdy
v září. Abyste byli náležitě připraveni nejen na
silvestrovskou půlnoc, ale na celý poslední den
v roce, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník
již s předstihem tuto tematickou půlstranu, která
nabízí několik rad i tipů, kam zajít...
Připravili: Martin Zaoral a Nikol Hlochová

www.vecernikpv.cz
INZERCE

Udělali jste i vy nebo vaši blízcí z perníku či jiných surovin 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,
podobně jako v případě perníčků paní Marie Sekaninové,
rádi ZVEŘEJNÍME a ODMĚNÍME.

Silvestr a kocovina jdou často ruku v ruce
Alkohol a Silvestr patří snad už neodmyslitelně
k sobě. Jak to ale udělat, abyste po bujarém silvestrovském večeru neměli v hlavě kutající permoníky a v žaludku žáby, to vám prozradíme v následujícím příspěvku záchranných vyprošťováků.
Bolest hlavy, zvracení, třes rukou a hlavně nesnesitelná touha po vaší posteli, to jsou jedny z hlavních projevů kocoviny. Víte, jak jí předejít? Tady je pár tipů, jak
se na večírku chovat:
 nikdy nepijte na lačno - jídlo vám pomůže lépe
vstřebat alkohol
 snažte se být vyspaní - únava způsobuje mnohem
horší dopad alkoholu na organismus
 hodně pijte, teď máme na mysli spíše nealkoholické tekutiny - alkohol na sebe váže všechny tekutiny
v těle a nedostatek vody v organismu vede k bolesti
hlavy
nemíchejte různé druhy alkoholu, váš žaludek by
nebyl moc šťastný
 nadopujte se vitamíny, důležitý je hlavně vitamín C
(např. šumák, ovoce apod.), při pití alkoholu se vyhněte kofeinu (pozor na kávu, coca-colu atd.)
 během večera neseďte na jednom místě - tancujte,
běžte se projít a podobně.

 pozor na šampaňské - rozhodně ho nepijte celý
večer, obsahuje bublinky, které by vám po několika
hodinách lezly i z uší
Pokud však na tyto rady zapomenete a kocovina
vás stejně dostihne, poradíme vám, jak ji zmírnit
nebo odstranit. Hlavně se pořádně vyspěte! Jestliže
se první den nového roku probudíte už po pár hodinách spánku a bolí vás hlava nebo vám je špatně
od žaludku, vypijte sklenici vody, dejte si aspirin,
Ibalgin nebo „lék na kocovinu“ a vitamín C a zase
si jděte lehnout.
Až se rozhodnete vstát, dejte si další sklenici vody,
další dávku vitamínu C, opláchněte obličej pořádnou
várkou studené vody a dopřejte si několikaminutový
pobyt pod sprchou. Pak si připravte vydatnou snídani, nejlépe s dostatkem omastku. Ideální jsou míchaná vajíčka, hemenex nebo silná kořeněná polévka,
ideálně česnečka. Kocovinu dobře odbourávají také
kyselé mléčné výrobky, jako jogurtové mléko nebo
zákys. Ale pozor – určitě to všechno nekombinujte
dohromady! Po celý den se pak doporučuje hodně
pít, převážně neslazené limonády nebo vodu, a pomoci vám může také pořádné kafe. Velice dobrá je
také odpolední procházka novoroční krajinou.

ROZSVÍTIT OBLOHU MŮŽETE SAMI
Jaké máte možnosti?

Možná jste zaznamenali, že novelizovaný zákon od roku 2010 neumožňuje obchodní inspekci kontrolovat prodejce pyrotechniky.
Nezbývá nám tedy než kontrolovat je „svépomocí“ a nevyhovující
zboží s nejasným původem a chybějícím českým návodem k použití prostě ignorovat. Jinak se také
může stát, že se zraníte ještě dříve,
než dorazíte z nákupů. Pokud jste
si již zakoupili věrohodné rachejtle a chystáte se je použít, nezapomeňte přesně dodržovat přiložené
instrukce a stát v dostatečné vzdálenosti od místa exploze.
Ohňostroje byste měli namířit mimo
obydlenou oblast, kde nemohou nikoho zranit. Rozhodně omezte svou
touhu s pyrotechnikou jakkoli experimentovat. Také je důležité nenechat
s ní manipulovat děti ani podnapilé
osoby. Zásady výroby a prodeje výrobků zábavní pyrotechniky určuje
příslušná vyhláška. Podle ní nesmí

žádný z těchto výrobků být schopen
dosáhnout větší výšky než 100 metrů, přičemž na zem nesmí dopadat
žádné hořící zbytky. Časované pyrotechnické předměty musí mít mezi
zážehem a spuštěním efektu zpoždění tří až šesti sekund. Složení nesmí
být samozápalné.

Druhy pyrotechniky:

* Petardy
Na rozdíl od ostatních vytváří pouze
zvukový, nikoliv světelný efekt.
* Prskavky
Prskavky se skládají z hořlavé směsi, umístěné zpravidla na nehořlavé
tyčce, která je současně využívána
i pro držení hořící prskavky. Prodávány jsou různobarevné prskavky
rozličné délky.
* Fontány
Patří mezí přízemní pyrotechniku,
zpravidla dosahují výšky čtyř až
osm metrů. Jsou poměrně levné a
díky tomu i vyhledávané.

* Římské svíce
Jedná se o trubky, ve kterých jsou slisované světlice. Po zapálení vylétávají do výšek od pěti do deseti metrů.
* Rakety
Skládají se ze dvou základních částí: stabilizátorů (špejle) a pyrotechnické nálože. Raketa vyletí do výše
až sto metrů, kde vytvoří světelný
efekt.
* Pumy
Pumy se dělí na tři skupiny: válcové, kulové a dvojkulové.Vždy se dávají do moždíře.Většina pum vyletí
do výšky okolo sto metrů a vytvoří
velkoplošné obrazce. Kompakty
připomínají krabici,většinou jsou v
nich uloženy pumy, které vyletují v
pravidelných intervalech.
* Rotující předměty
Tento druh pyrotechniky zpravidla
představuje hmyz. Po zapálení se
roztočí, jistří a hvízdá. Dolétá do výšek okolo deseti metrů.
* Dýmovnice
Jde o zvláštní druh pyrotechniky,
který se využívá k tomu, aby udělal
více dýmu.

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

Vykradač chat z okolí
Ohrozimi je VE VAZBĚ

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Na plumlov
plumlovském
ském
kém zzámku
ámkku
budou putovat adventem
Plumlov/mls - Příležitost zastavit se a rozjímat s vánočními
písněmi v hektické předvánoční
době nabízí Vánoční koncert,
který se bude konat v pátek 14.
prosince od 18.00 hodin v sále
vysokého zámku v Plumlově.
Na koncertě vystoupí plumlovský Chrámový sbor a jeho
hosté. V sobotu a v neděli tamtéž
proběhnou hrané prohlídky,
které vás seznámí s adventními
příběhy a lidovými zvyky.
Hulíňané zahrají
v Nezamyslicích
Nezamyslice/red - Hanácká
dechová hudba Hulíňané vystoupí v sobotu 15. prosince
od 17.00 hodin na adventním
koncertě v Nezamyslicích.
Ten se bude konat v místním
sportovně-relaxačním centru.
Cílem hulínských muzikantů
a zpěváků, kteří letos v
moravském semifinále zvítězili
v soutěži Zlatá křídlovka, je rozdávat radost a dobrou náladu
všem svým posluchačům.
V Nezamyslicích uznávaný
soubor vystoupí s krásnými
vánočními melodiemi.
Ve Vřesovicích chystají
vánoční výstavu
Vřesovice/red
- Vánoční
prodejní výstavu, kde budou
moci lidé obdivovat keramiku,
vánoční ozdoby a další ruční
práce proběhne na zámku ve
Vřesovicích v neděli 16. prosince od 14.00 hodin.
Třetí adventní večer
v depozitáři
Čechy pod Kosířem/mls Schola Drahanovice vystoupí
na třetím adventním večeru
v depozitáři Muzea kočárů v
Čechách pod Kosířem. Akcí,
která se koná v sobotu 15. prosince od 17.00 hodin provede
slovem Václav Obr.

SURFUJTE
I V PRÁCI

www.vecernikpv.cz

V pátek se na plumlovské přehradě konal kontrolní den...

STIHNE SE HRÁZ OPRAVIT DO JARA? NIKDO STÁLE NEVÍ

Rekonstrukce stavby probíhá rychleji, než se plánovalo!
Podle závěrů pátečního kontrolního dne práce na
obnově hráze plumlovské přehrady probíhají rychleji, než se čekalo. Plánované jarní napouštění
přehrady, které se při zahájení prací zdálo nepravděpodobné, tak stále není zcela nereálné. Dělníci
se však od konce týdne musí potýkat s prvními
pořádnými mrazy. Ty by ovšem současné práce
neměly ohrozit.
Mostkovice/mls
Kvůli průtahům ve výběrovému
řízení se stavební dělníci v souvislosti s opravou hráze plumlovské
přehrady dostali do složité situace. Pokouší se téměř o nemožné.
Chtějí kompletně a zároveň kvalitně opravit hráz tak, aby přehrada mohla být napuštěna už na jaře
příštího roku. Ohledně termínu
dokončení prací jsou zástupci Povodí Moravy v tuto chvíli opatrní.
„Plán oprav se upravuje každý
týden. Kdy bude hotovo, to se v
tuto chvíli nedá s jistotou říct,“
vyjádřila se v pátek pro Večerník Gabriela Tomíčková, tisková

mluvčí Povodí Moravy, které nad
stavbou za 140 milionů korun
provádí dozor.
Současné tempo prací dává určitou naději, že by hráz mohla být
opravena tak, aby se stihlo už
ohlášené jarní napouštění přehrady. Po dně i o víkendech téměř
nepřetržitě jezdí nákladní Tatry.
„Práce jsou v předstihu. Už příští týden by stavbaři měli začít na
návodní líc pokládat těsnící fólii.
Aby to bylo rychlejší, budou tak
činit hned na několika místech.
Původně se plánovalo, že k tomuto kroku přistoupí až v únoru,“
podotkla Gabriela Tomíčková.
Na fólii pak budou položeny dvě

vrstvy kamenů. Nejprve drobnější a na závěr větší. „Lomové
kameny na obložení hráze budou
na návodní líc nasypány, jinak se
zpevňovat nebudou,“ potvrdila
tisková mluvčí Povodí Moravy
s tím, že po dokončení prací se
zmenší sklon hráze, takže tlak
vody na ni bude taktéž menší.
Podle původních plánů by povrch
celého násypu měla tvořit kamenná dlažba, uložená do cementové
malty od paty až nad hladinu po
korunu hráze.
Jak rychlost prací na přehradě
ovlivní panující chladné počasí?
„Další práce by neměly být na
vývoji počasí výrazněji závislé,“
reagovala Tomíčková. Hráz už
byla zpevněna pomocí tisícovky
štěrkopískových pilotů. Výraznější závady uvnitř hráze neodhalilo
ani měření georadarem. Podle
Uhodil mráz. Pokrok prací na opravě hráze je patrný na první pohled. Současné nízké teploty by tempo
Povodí Moravy tedy díky spodprací na přehradě neměly výrazněji ovlivnit.
Foto: Martin Zaoral
ním vodám nedošlo k vyschnutí
těsnící jílové vrstvy.
Podle původních plánů by v budování nového. Opravit by se i muži s křovinořezy, kteří odstraní Že by nakonec pohádka o plumdohledné době mělo následovat měla i přehradní věž. Zanedlouho uschlou zeleň. Těsně před napuště- lovské přehradě měla šťastný
konec? Počkejme si...
také bourání starého mostu a vy- by se na dně přehrady měli objevit ním by se celé dno měla vápnit.

Lidé ze Stražiska byli téměr týden bez signálu

VOLAT Z MOBILU JEZDILI AŽ DO KONICE!
Stražisko/mls - Bez mobilního
telefonu si už většina z nás nedokáže život absolutně představit. Pokud se neplánovaně
ocitneme jen pár hodin bez
signálu, může nám to způsobit
velké potíže. Obyvatelé Stražiska se přitom s touto situací
museli potýkat téměř týden.
Není se tedy co divit, že se jim
to vůbec nelíbilo...
S několikadenní ztrátou signálu
mobilního operátora Vodafone se
museli od čtvrtku 29. listopadu
potýkat obyvatelé Stražiska. A
právě Vodafone zde má většina
z více jak čtyři stovek místních.
„Ostatní operátoři u nás mají
problémy, se službami Vodafonu
jsem až do letoška byla spokojená. Teď to ale nějak začalo ha-

Řidiči v Bedihošti

jezdí po nové silnici
nů
Projekt za 29 milio
cký kraj
financoval Olomou
Bedihošť/red - Olomoucký kraj ve středu slavnostně zahájil
provoz na zrekonstruovaném půlkilometrovém úseku silnice v Bedihošti. Jezdit se po něm začalo v pátek a Večerník se
byl osobně podívat, jak nová silnice vypadá. V příštím roce
by se měly opravy místní komunikace dočkat i obyvatelé nedalekých Výšovic.
Opravenou silnici v Bedihošti ve středu slavnostně otevřel první
náměstek hejtmana Alois Mačák, který již druhé volební období
zodpovídá na resort dopravy. „Občané Bedihoště i další motoristé si obnovu průtahu rozhodně zasloužili, původní komunikace
byla skutečně ve velmi špatném stavu,“ konstatoval náměstek
Mačák. Podle jeho vyjádření další obcí, která se už v příštím roce
dočká opravy místní silnice, budou nedaleké Výšovice.
Součástí rekonstrukce komunikace v místní části Václavovice
bylo odstranění původní komunikace vyrobené z velkých dlažebních kostek a vybudování nové dešťové kanalizace sloužící
k odvodnění silnice. Do projektu patřilo též napojení místních
komunikací, úprava stávajících vjezdů a vybudování nového
dopravního značení. Cesta nakonec dostala asfaltobetonový povrch.
Náklady na celou investici přesáhly částku devětadvacet miliónů korun, kraj na akci čerpal dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava. Autorem projektu je IDOP Olomouc, zhotovitelem společnost OHL ŽS. Výstavba probíhala
od 9. července do 30. listopadu letošního roku.

provat,“ postěžovala si Večerníku paní Petra. Poslední výpadek
ji stejně jako ostatní obyvatele
Stražiska dost naštval. „Chápu, že signál může na pár hodin
vypadnout. Ale na tak dlouhou
dobu? Opakovaně jsem jim do
Vodafonu volala a vždy mi řekli
něco jiného. Vím, že tak činili i
ostatní. Už jsem se jich ptala,
kolik lidí je musí na závadu upozornit, aby s tím začali konečně
něco dělat!,“ pokračovala rozčilená obyvatelka Stražiska.
Několikadenní neplánovaný
výpadek signálu vedl ke kuriózním situacím. „Někteří starší
lidé od nás jezdili autobusem do
Konice jen proto, aby si mohli
zavolat ze svého mobilu,“ zmínila se obyvatelka Stražiska.
inzerce

Podle ní to nebyl první podobný
problém. „K výpadku signálu
došlo už letos v létě. Tehdy trval
snad deset dní,“ připomněla paní
Petra.
Tentokrát vše bylo opraveno
po šesti dnech. Od středy 5.
prosince tedy mohli lidé ze
Stražiska opět použivat své
mobilní telefony bez omezení. „Zákazníkům, které potíže
se signálem postihly, se velice
omlouváme. Jednalo se o komplikovanou závadu na zařízení,
jehož prostřednictvím se signál
v obci Stražisko šíří. Proto naši
technici potřebovali na opravu
delší dobu,“ vysvětlila Večerníku Adéla Konopková, zástupkyně tiskové mluvčí společnosti
Vodafone.

Vykradač domů ze Seče
dopaden. Kde je ale zlato?

Lipová - Seč/mik - Minulý
týden Večerník informoval o
případu, kdy tehdy ještě neznámý zloděj se vloupal do
domu v Lipové – Seči. Odnesl si z něj zlato za více než
sto tisíc korun. Ze straky se
nakonec vyklubal mladý muž,
jehož policie rychle dopadla.
„V úterý 27. listopadu došlo k
vloupání do jednoho z rodinných domů v obci Lipová - Seč.
Lapka se do domu vloupal oknem a ze dvou místností ukradl šperky za více než sto tisíc

korun. Provedeným šetřením
policistů obvodního oddělení v
Konici byl v těchto dnech jako
pachatel uvedeného skutku
zjištěn osmnáctiletý mladík z
Prostějovska. Ke svému činu se
plně doznal. Nyní mu za trestný
čin krádeže a trestný čin porušování domovní svobody hrozí
až pětiletý pobyt za mřížemi,“
uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Ovšem o tom, zda se podařilo najít také ukradené zlato,
nepadlo ani slovo!

Objednávejte předplatné pro rok 2013

NADÁLE za zvýhodněnou cenu!

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Čerti i andělé se po Lhotě proháněli na koních
Idylicky zasněžená vesnice tvořila kulisu originální akce

Lhota u Konice/mls - Může
anděl jezdit na koni? Může na
něm jezdit čert? Lítá andělský kůň? A jak vypadá pravý
čertovský vraník? Odpovědět
na tyto zvídavé otázky si mohli všichni, kteří se zúčastnili
Mikulášského karnevalu na
koních. Ve Lhotě u Konice ho
v sobotu uspořádala místní jezdecká stáj Arka. A Večerník byl
u toho!
Všem akcím, které letos nadšenci sdružení kolem jezdecké stáje
Arka pořádali, katastrofálně nepřálo počasí. I proto organizátoři

čekali, že je v sobotu „překvapí“ minimálně sněhová bouře.
Přestože mrzlo až praštělo, žádná
přírodní katastrofa se nekonala.
Naopak malebná Lhota u Konice
pokrytá jiskřícím sněhem tvořila
vskutku idylickou kulisu pro originální mikulášskou jízdu.
Krátce před třetí hodinou se do sedel svých slavnostně vyšnořených
koní vyhouplo hned několik andělů a čertů. Ti na následné pouti
Lhotou provázeli samotného Mikuláše. Patron všech dětí tu měl
poněkud zpoždění. Jeho kolegové
do ulic našich vesnic i měst vyra-

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Jako v pohádce. Zasněžená Lhota u Konice tvořila idylickou kulisu
málokde vídané akce.
Foto: Martin Zaoral

zili už v polovině týdne. O to zajímavější a vznešenější měl při své
cestě doprovod. Každému, koho
se svou družinou v malé vesničce
navštívil, určitě udělal radost a to
nejen drobnými dárky. Na oplátku
jej i jeho družinu místní napájeli
ohnivou vodou a hostili výbornými domácími perníčky. „Sice
si nás objednali pouze dvě místní
rodiny, ale nakonec jsme zavítali
i k některým dalším. Všichni nás
přijali vlídně, takže za nimi snad
příští rok vyrazíme zase,“ zhodnotila akci její pořadatelka Jana
Mikešová.

mikulášský karneval na koních

3x foto: Martin Zaoral

Průvod. V sobotu ve tři hodiny ze stáje Arka vyrazili čerti i andělé Nebeský jezdec. Kdo by neuvěřil tomu, že se tento kůň i se Nečekaná návštěva. Mikulášskému průvodu na koních se
na koních. Na pouti Lhotou provázeli samotného Mikuláše.
svým okřídleným jezdcem právě snesl přímo z nebe?
od místních dočkalo vlídného přijetí.

Ohrozim, Plumlov/mik - Lovil
v chatařských oblastech, teď
byl dopaden. Na verdikt soudu čeká nyní ve vazební věznici muž z Olomoucka, kterého
minulý týden dopadli plumlovští policisté. Chlapík se
celkem obstojně živil vykrádáním chat v okolí Ohrozimi.
„Klec spadla na povedeného
ptáčka, který má na svědomí
několik vloupání do chat v
chatové oblasti v katastru obce
Ohrozim na Prostějovsku. Od
druhé poloviny října letošního
roku lovil v této chatové oblasti.
Po jeho řádění zůstalo osm navštívených chat. Poslední vloupání se mu stalo osudným. Ve
čtvrtek ráno byl přímo na místě
zadržen policisty z obvodního
oddělení v Plumlově. Ti během
vyšetřování zjistili, že se jedná o dvaatřicetiletého muže z
Olomoucka, který není žádným
nováčkem, ale za sebou má již
trestní minulost. Během svého
řádění v chatové oblasti napáchal škodu odcizením a poško-

zením za osmtisíctřista korun,“
uvedla pro Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Do většiny chat se muž vloupal
oknem. „Některé jen prohledal,
ale nic neukradl. Jinde vzal dalekohled, automatickou svítilnu,
dvě lahve alkoholu a nepohrdl
ani menším obnosem peněz. V
jedné z nich dokonce nepravidelně přebýval,“ popsala způsoby pachatele mluvčí policie.
Plumlovskými policisty bylo
muži sděleno podezření ze
spáchání hned několika trestných činů, a to porušování
domovní svobody, krádeže a
trestného činu a poškození cizí
věci. „Nyní mu za uvedené
trestné činy hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od šesti
měsíců do tří let. V pátek byl
policejním orgánem podán návrh na jeho vzetí do vazby, který byl akceptován a povedený
zlodějíček skončil ve Vazební
věznici v Olomouci,“ dodala
Irena Urbánková.

Havárie mezi Vícovem a Ptením

Opilý jako Dán napálil

s autem do stromu!

Vícov, Ptení/mik - V úterý
odpoledne narazil do stromu na silnici mezi Vícovem
a Ptením šofér, který později
policistům nadýchal tolik alkoholu, že by se za to nestyděl
ani ten největší notorik!
„Třiatřicetiletý řidič vozidla
Ford Fiesta v úterý čtvrtého
prosince dvacet minut před třetí hodinou odpolední projížděl
levotočivou zatáčkou z Vícova
na Ptení, sjel vpravo do příkopy
a po ujetí dalších několika metrů narazil do stromu. Tvrdil, že
ho údajně mělo vytlačit nějaké

nákladní auto. Muži zákona u
řidiče provedli dvě dechové
zkoušky a naměřili mu 2,69 a
2,73 promile alkoholu v dechu. Na místě mu byl zadržen
řidičský průkaz a zakázána
další jízda. Během dopravní
nehody utrpěl lehké zranění a
byl převezen do nemocnice na
ošetření. Škoda byla vyčíslena
na 23 tisíc korun,“ uvedla Irena
Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Nehoda je nadále v šetření
policistů dopravního inspektorátu.

Starostka Němčic očekává, jaký bude zájem o výstavbu domů
„Nemůžeme mít všechno najednou...,“ nabádá k trpělivosti Ivana Dvořáková
Němčice nad Hanou - V pravidelném seriálu rozhovorů s nejvyššími činovníky obcí a měst z celého Prostějovska jsme už před týdnem zavítali do
Němčic nad Hanou. A tak po prvním dílu z minulého vydání vám v tom dnešním přinášíme druhou
část obsáhlého exkluzivního interview se starostkou Němčic nad Hanou. Minule Ivana Dvořáková
(na snímku) hovořila o tom, co se za poslední dva
roky podařilo zlepšit a po čem občané naopak volají. Dotkla se také tématu výstavby nových rodinných
domů, jejichž prezentaci najdete na vedlejší straně.
V této druhé části rozhovoru jsme hovořili především o realizovaných i připravovaných opravách,
boji s nezaměstnaností a také o budoucím vývoji
Němčic nad Hanou...

pro další využití v automobilovém průmyslu. Zaměstnáno by
mohlo být přibližně až třicet lidí.
S dalšími radními jsme viděli podobnou továrnu v Německu a nemáme rozhodně pocit, že by jejím
provozem u nás bylo zatíženo životní prostředí. V současnosti tato
společnost pracuje na povolení ze
strany krajského odboru životního prostředí a dalších úřadů. Byli
bychom rádi, pokud by se tento
záměr zdařil. Co mám informace,
tak pokud se podaří zajistit všechna potřebná povolení, mohla by
se továrna začít stavět už v ppříšce 2014
tím roce a přibližně v roc
roce
y mohla být otevřena.”
a.”
by
Podle čeho se při
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oprravách
te?
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řídíte?
tegický
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číísel,
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tastru města máme skoro všechny
památky zrestaurované. Je dobře,
Co se vám podařilo opravit že jsme se do toho pustili v době,
a co na rekonstrukci te- kdy to restaurování vzhledem k
prve čeká?
jejich stavu ještě nebylo zas až
„Opravovali jsme celou Chváta- tak drahé. Pokud by památky
lovu ulici, která nám zůstávala
z roku 2011. Zrealizovali jsme
dlouho očekávanou rekonstrukci ulice Chmelín, neboť tam byl
stav dlouhodobě neutěšený. Lidé
už se na to hodně dlouho těšili, a
tak dokončení prací přijali opravdu s povděkem. Naskytla se také
příležitost, kdy bylo možné i s pozemky koupit tzv. bílý dům, což
Starostka Ivana Dvořáková považuje
e
bývala ubytovna zaměstnanců
o
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Většina měst a obcí se sna- zbývá opravit ještě další
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ské zbrojnice, kde jsme udělali
ahraddní
ží bojovat s nezaměstna- ulice - Fučíkovu, Zahradní
sanaci vlhkého zdiva a vyměnili
aké
Také
okna. Věnovali jsme se i památ- ností. Rýsují se v tomto směru v a především Okružní.í. Tak
ovy
budovy
kám. Za dva roky jsme opravili Němčicích nějaké nové mož- máme ve vlastnictví budo
nici,
jako například starou radn
radnici,
kříže na hřbitově a před ním. Re- nosti?
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ně třii velké
Hliníku. Dá se tedy říct, že na ka- vod, čímž by se měl získávat tuk nám však vzaly hlavně
Martin Zaoral

„Ač nejsme velké město,
tak pro mladé rodiny s dětmi
je u nás dobrá výchozí pozice
pro jejich budoucí život...“

lik nákladné, že jsme si poprvé
od roku 2005 museli vzít úvěr.
Tento úvěr bychom měli splatit
za sedm let. Kromě toho nyní
máme bezúročnou půjčku od
Olomouckého kraje i od banky
na výstavbu haly. Tento závazek bychom měli uhradit už do
dvou let. To však neznamená,
že bychom se průběžně nemohli
pouštět do některých menších
věcí.”
Jak vidíte další vývoj
Němčic do budoucna?
„Kromě celkové opravy města se snažíme především najít
možnosti jak
možnosti,
k k nám nnatáhnout
co nejvíce po
odnikatelů, kteří by
podnikatelů,
zaměstnnávali lidi. To se u
u nás zaměstnávali
en zčásti, bbohužel v
nás stále daří jjen
mnnoho nový
době krize mnoho
nových firem
nevzniká a ty staré se ne
nerozšiřují.
Přesto je tohle náš velký ccíl do budoucna. Němč
čice naštěst
Němčice
naštěstí pro své
obyvatele ma
ají solidní vybavemají
nost. Mám
me u nás m
Máme
mateřskou
i zákl
ladní školu
základní
školu, ZUŠ,
dům dětí a mlá
mládeže, je
tu k dispozici zdravotní středisko, banka,
ppošta, služb
služby i obcchody. Do Prostějova to aut
autem není
daleko, podobně
nedaleko je dálnice, tak
takže se dá
pohodlně dojíždět i do Br
Brna. Kvůlii bezpečno
bezpečnosti jsme
nnechali ve městě
nnainstalovat kamero
ový systém
rový
systém. Proto si
myslím, že aač nejsme
my
velk
ké město, tak pro
velké
mlad
dé rodiny s dětmi
mladé
je u nás dobrá výchozí
pozi
ice pro jej
pozice
jejich budouc
cí život. Věř
doucí
Věřím tedy,
že o stavební ppozemky,
které bbudeme na
nabízet, u
nás bu
bude
ude zájem. Otázkou
zůstáv
vá, zda se na
zůstává,
najde dost
lidí, kkteří na vvýstavbu
novýcch domů budou
bu
nových
mít
penízee. Ale to je věc, ktepeníze.
u bohužel ovlivnit
rou už
Foto: Josef Popelka nemůžeme.”
nemůžžeme.”

a potřebné akce, kterými byla výstavba ČOV, sportovní haly a také
oprava náměstí. Nicméně o všem
víme a jakmile budeme mít peníze a zároveň se nám podaří získat
nějaké dotace, chceme se do toho
okamžitě pustit.”
Při tak nákladných investicích jste si zřejmě
museli vzít úvěr. Kdy bude
splacen?
„Téměř vždy se na vše snažíme
někde sehnat dotace. Ovšem
když jsme začali budovat kanalizaci a ČOV, tak to bylo nato-

Tvrdý náraz. Totálně opilý řidič to se svým autem napálil mezi
Vícovem a Ptením do stromu.
Foto: Policie ČR

V Lešanech ukradl naftu

za PĚTATŘICET TISÍC

Lešany/mik - Případy krádeží nafty neustávají, právě naopak. Dokladem toho je další případ, tentokrát z Lešan.
„V noci z pondělí třetího na úterý čtvrtého prosince došlo v Lešanech ke krádeži nafty. Neznámý lapka po přelezení plotu vnikl na
pozemek jednoho z areálů a z pěti pracovních vozidel ukradl 960
litrů nafty. Poškozené společnosti vznikla škoda za pětatřicet tisíc
korun. Policejním orgánem byly zahájeny úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za který pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky,“ uvedla k případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.

V Šubířově šlohnul
měděné okapy

Šubířov/mik - Vlastním očím
nevěřil majitel rodinného
domu v Šubířově, když mu
zatím nedopadený zloděj
šlohnul ze zahrady tři metráky měděných okapů.
„Z trestného činu krádeže je podezřelý zatím neznámý lapka,
který ukradl v Šubířově měděné
okapové žlaby v délce sto metrů
o váze zhruba tří set kilogramů.

Ty měl majitel uskladněny na
zahradě rodinného domu. Škoda byla vyčíslena na šedesát tisíc korun,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Policisté případ šetří pro trestný
čin krádeže, za který pachateli,
v případě jeho dopadení, hrozí
trest odnětí svobody v rozmezí
od jednoho roku do pěti let.

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

ČERTICE YVETTA
BLANAROVIČOVÁ

na
video rnikpv.cz
e
w.vec

ww

stromečkem
řádila s dětmi pod vánočním herečka
pobavila přítomné

Hrátky s čertem z pohádky Princezna ze mlejna alias Yvettou Blanarovičovou rozdováděly
náměstí plné dětí, čertů a andělů. Pekelné radovánky pod rozzářeným vánočním stromečkem nepřekazilo ani mrazivé počasí...
Prostějov/peh
Už krátce po čtvrté hodině se
pod prostějovským vánočním
stromečkem scházely děti
v kostýmech čertů a andělů,
které překonaly svůj strach
z Mikulášova pekelného doprovodu a odvážily se na pódiu
předvést své pěvecké a recitátorské umění, za což se jim
dostalo uznalého potlesku od
publika a od Mikuláše a andělů
drobného přilepšení k nedávné
mikulášské nadílce.
Pak už se ale na pódiu objevilo
očekávané čertovské překvapení
v
podobě
představitelky
malého, ale šikovného čertíka
z pohádky Princezna ze mlejna, Yvetty Blanarovičové.
Při zpěvu latinské písně Pie
Jesu prostějovskému publiku
předvedla, že je nejen výborná
herečka, ale i zdatná zpěvačka.

Navíc si pro děti připravila
přímo pohádkovou soutěž, při
níž měly děti možnost prokázat
své odborné znalosti v oblasti
pohádkových písniček. Spolu
s publikem malí soutěžící zavzpomínali na klasické české
pohádky jako Tři oříšky pro
Popelku, Dívka na koštěti, Pyšná
princezna a další. Oblíbená

obecenstvo čerstvou příhodou
s městskou policií, které se
smáli zejména přítomní policejní
příslušníci.
„Přeju vám i pánům policistům
krásné vánoční svátky a aby se
vám splnila všechna vaše přání,“
nezapomněla čertice popřát lehce
promrzlému, ale nadšenému
publiku. V závěru večera
nechybělo společné zpívání
pohádkových a vánočních
písniček, ani čertovská diskotéka, která přišla přihlížejícímu
obecenstvu vhod zejména kvůli
skutečně mrazivému počasí.

Zpívalo jim to krásně. Děti si zazpívaly spolu s malým, ale šikovným
čertem z pohádky v podání Yvetty Blanarovičové. Foto: Petra Hežová

posílají záskok,“ vysvětlila
předsedkyně sdružení Soňa
Schneiderová a pak za hlasitého potlesku vešla do vánočně
nazdobené třídy zlobří dvojice
s plným pytlem dárků, kterými odměnila ty, kteří byli celý
rok hodní. A protože se mezi
přítomnými nenašel ani jeden

zlobivec, mohla začít pravá
zlobří diskotéka. Holky a kluci
předvedli Shrekovi a Fioně, že
tancování i zpívání koled jim
opravdu jde a zlobří pár jim na
oplátku slíbil, že se na ně za
rok zase přijde podívat a třeba
si i znovu pořádně zatancovat
a zazpívat.

Letos čerti nestrašili. Místo Mikuláše nadělovali holkám a klukům ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením Shrek
a Fiona
Foto: Petra Hežová

Kulturní granty pro rok 2013

mají jasná vymezení a témata
Prostějov/mik - Rada města Prostějova schválila vyhlášení grantů na kulturní projekty
pro rok 2013. „Jde o čtyři tematické oblasti,
z nichž většina se opakuje, protože jsme s výslednými produkty velmi spokojeni. V letošním roce nás například potěšil bluegrassový
festival, který proběhl v rámci Oživení kultury v Prostějově na náměstí T. G. Masaryka.
Také téma „Představení umění prostějovské
mládeže a studentů“ zvolila komise pro velký
ohlas z minulých let.
Další téma – Knižní medailonky prostějovských
osobností, si dává za cíl vznik brožovaných publikací, z nichž by mohla v budoucnu vzniknout
ediční řada. Novým tématem je grafický návrh
brožurky pro nové občánky města Prostějova. Byli
bychom rádi, kdyby už od dětství naši nejmladší

začínali pociťovat sounáležitost se svým rodným
městem,“ přiblížila témata předsedkyně kulturní
komise Milada Sokolová.
Vyhlášená témata:
1. Představení umění prostějovské mládeže a
studentů
2. Knižní medailonky prostějovských osobností
3. Oživení kultury v Prostějově (se zaměřením
na náměstí T.G.Masaryka)
4. Grafický návrh brožurky „Nový občánek
města Prostějova“
Žádosti o kulturní granty je možno podávat na
podatelně Magistrátu města Prostějova do 28.
února 2013. Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách města www.prostejov.eu nebo
jsou k vyzvednutí na Odboru školství, kultury a
sportu Magistrátu města Prostějova.

V Prostějově kultura neumírá: začínající
kapely mohou zkoušet zdarma

Prostějov/peh - Začínající hudební skupiny už nemusejí
zkoušet v obýváku. Music klub
Apollo 13 ve spolupráci s městem Prostějov pomáhá mladým
hudebníkům na cestě za slávou.
Hudební kapely bez zázemí
mohou nyní díky kulturnímu
grantu, který poskytlo město
Prostějov, využít zdarma dvě
zkušebny v centru města!
O tom, že začínající hudební
skupiny to nemají na současné
hudební scéně nijak lehké, snad
není nutné dlouze hovořit. Velká
konkurence, náklady na aparaturu a hudební nástroje, to je jen
špička ledovce. A pokud už nějakou tu kapelu máte, nabízí se

Prostějov/peh - Několikanásobná zlatá slavice Hana Zagorová přijela do Prostějova
zazpívat a současně popřát
publiku příjemné vánoční
svátky spolu s Petrem Rezkem
a skupinou Jiřího Dvořáka.
Účinkující čekal plný sál Společenskému domu, ve kterém
panovala během úterního večera vskutku skvělá atmosféra. A Večerník byl u toho!
Zpříjemnit si adventní dny
exkluzivním galavečerem za
účasti nestárnoucích hvězd české pop music přišlo do zdejšího kulturního a společenského
centra nespočet prostějovských
fanoušků. Jako první se na pódiu objevil Petr Rezek, který
svým vystoupením publikum
pořádně rozehřál. „Já jsem tady
v Prostějově už nějakou tu dobu
nebyl, tak jsem se na vás přijel
zase podívat. No, musím vám
říct, zestárli jste,“ rozesmál známý zpěvák přítomné obecenstvo nejednou svými žerty. Při
sledování jeho skvělé hudební

show by legendárnímu zpěvákovi české pop music jen stěží
někdo hádal sedmdesát let! Ve
svém vystoupení samozřejmě
nevynechal ani notoricky známé písně jako Dětskej vlak,
Rozdíly a samozřejmě Přátelství.
Spolu s devítinásobnou zlatou
slavicí a královnou večera si
zazpívali i společný hit Duhová víla. Tím samozřejmě
předvánoční koncert nekončil.
Hana Zagorová před prostějovským publikem odzpívala
snad všechny své nejznámější
písně. Navíc při zpěvu písně Za každou chvíli s tebou
platím překvapila přítomné
publikum tím, že refrén písně
simultánně překládala do znakové řeči, za což ji posluchači
patřičně odměnili uznalým
potleskem. Zpívat a tleskat do
rytmu si diváci mohli například i při titulní písni seriálu
Sanitka nebo při zpěvaččině
nejoblíbenější Maluj zase
obrázky. Těžko odhadnout,

Stálo to za to! Nestárnoucí dvojice hvězd Hana Zagorová a Petr
Rezek sklidila během svého úterního vystoupení zasloužený potlesk.
Foto: Petra Hežová
která z písní sklidila největší
úspěch, protože návštěvníci tleskali, co jim síly a ruce
stačili po každém odzpívaném
songu. Vydařený hudební večer si užili nejen diváci v hledišti, z nichž někteří využili
volného prostoru za sedadly

k tanci, ale podle usměvavých
obličejů se atmosféra v prostějovském Společenském domě
líbila i přítomným hvězdám.
Závěrečný aplaus ve stoje
byl pouze malou odměnou za
skvělý výkon všech účinkujících.

Všechno je jinak... aneb rozverná Eva Henychová v Čechách p.K.

Mikuláš naděloval netradičně v zeleném
Prostějov/peh - Mikulášská besídka Společnosti pro
podporu lidí s mentálním
postiženým se konala jako
vždy pod střechou prostějovského Reálného gymnázia a
základní školy ve Studentské ulici, které vždy jednou
v měsíci bezplatně poskytuje
sdružení zázemí, a to i pro
letošní besídku s velmi netradiční návštěvou. Tentokrát
totiž místo Mikuláše, čerta a
anděla nadělovala pohádková dvojice Shrek a Fiona.
Opravdu nevšední mikulášskou besídku zažili letos
holky a kluci sdružení pod
Společností pro podporu lidí
s mentálním postižením. Klasickou trojici čert, Mikuláš,
anděl vystřídala zcela netradičně zelená dvojice známých
zlobrů z bažiny, Shrek a Fiona.
„Mikuláš se moc omlouvá, že
letos nedorazí, ale má spolu
s čertem a andělem ještě nějaké povinnosti, tak za sebe

Legendy HANA ZAGOROVÁ S PETREM REZKEM
rozezpívali Společenský dům známými hity

otázka, kde zkoušet? Ne každý
má tak chápavé sousedy, aby
mohl heavy metal trénovat doma
v obýváku. V tu chvíli přichází na pomoc město Prostějov a
známý hudební klub, který nabízí
začínajícím i nějakou tu dobu již
hrajícím kapelám bez vlastního
zázemí kvalitní a zařízenou zkušebnu. Vlastně ne jednu, ale díky
finančnímu příspěvku na realizaci projektu Zkušebny Jam jsou
k dispozici zkušebny hned dvě!
„Jsou vybaveny zpěvovým aparátem a zkoušet můžete ve všední dny odpoledne a o víkendech
skoro celý den. Jedna zkušebna
už tady fungovala delší dobu,
a protože byl o ni velký zájem,

uvažoval jsem o nějakém tom
rozšíření. Jsem proto velmi
vděčný zástupcům města Prostějova, kterým patří opravdu
obrovský dík za to, že umožnili
realizaci tohoto projektu a tím
pomohli začínajícím kapelám
se vstupem na hudební scénu, i
když třeba zatím jen na tu naši,
prostějovskou,“ doplnil majitel
hudebního klubu Apollo 13 a
současně provozovatel obou
zkušeben Miroslav Hasa.
Obě zkušebny jsou navíc, dle
slov majitele, stoprocentně
využité a kapely jako Panická Ataka, Gambini, Mimo
provoz, Pod vlivem atd. se tu
střídají jako na běžícím páse.
Důkaz, že v Prostějově kultura neumírá!

Prostějov/peh - Rozverná „holka z městečka“ Eva Henychová pohladila po duši příznivce
laskavé duchovní hudby v depozitáři Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem při příležitosti v pořadí již druhého
adventního koncertu.
I druhý adventní koncert, který
proběhl uplynulou sobotu, se těšil
velké přízni svátečně naladěného publika. Tentokrát přilákala
příznivce dobré hudby zejména
osobnost kytaristky, zpěvačky a
textařky Evy Henychové, kterou
si mnozí z přítomných pamatovali z úspěšného televizního seriálu
pro děti „My holky z městečka“.
Představitelka rozverné Jarky
ukázala, že si s kytarou rozumí
ještě lépe, než předvedla v televizním seriálu.
Spirituálně laděné písně Evy
Henychové a charismatický
průvodce večerem Libor Olšan
(zahrál si ústřední roli v českém
dobrodružném filmu Poklad rytíře Miloty - pozn. red.) navodili
v úchvatném prostředí Muzea

kočárů velmi příjemnou vánoční
atmosféru. Posluchači se tak za
libých zvuků kytary a zpěvaččina jasného hlasu mohli ponořit
do dávné doby našich předků,
kdy křesťanské ctnosti jako láska, víra a pokora hrály větší roli
než v současné uspěchané době.
Rusovlasá umělkyně se podělila
s publikem o vzpomínky na svou
zesnulou maminku a neopomněla ani připomenout, že vánoční
svátky jsou především duchovními slavnostmi, které bychom
měli trávit s rodinou a blízkými,
místo abychom pořádali hon na
drahé dárky.
„Pro náš adventní koncert jsme
nemohli vybrat lepšího člověka
než Evu Henychovou,“ uvedl ředitel muzea Václav Obr,
který po skončení koncertního
vystoupení pozval přítomné
obecenstvo na noční prohlídku
muzea. A že to byla opravdu
impozantní podívaná! Dokonale
restaurovaným saním a kočárům
z různých období samozřejmě
vévodil unikátní pohřební vůz,

Vánoční atmosféra. Druhý adventní večer, tentokrát se slavnou
kytaristkou a zpěvačkou Evou Henychovou, proběhl v depozitáři
Muzea kočárů v čechách pod Kosířem. Na snímku hlavní hvězda
spolu s ředitelem Václavem Obrem a průvodcem večera Liborem
Olšanem.
Foto: Petra Hežová
kvůli jehož úctyhodným rozměrům byl vlastně depozitář muzea
postaven.
Že Eva Henychová umí zpívat i
hrát na kytaru, předvedla už před
téměř třiceti lety v seriálu My

holky z městečka. Sympatickou
dračici z dětského televizního
seriálu by ale v osobě folkové
šansoniérky, jejíž písně jsou plné
pokory a víry v boha, dnes hledal jen málokdo.

Vánoční strom už svítí i v Jednově
Suchdol-Jednov/jim – Začátek prosince patří v mnoha
obcích slavnostnímu rozsvěcení vánočního stromu. Letos
poprvé se na seznam takových míst zařadil i Suchdol s
místními částmi Jednovem a
Labuticemi. I přes mrazivé
počasí si tento okamžik nenechala ujít spousta lidí.
„Akce byla úspěšná, hodnotíme
ji pozitivně. Účast byla hojná,
odhadla bych to na dvě stě až
dvě stě padesát lidí. Zapojily
se do toho všechny složky v
obci, každý se něčím podílel,“
pochvalovala si společné dílo
starostka obce Jitka Zahálková.
Večer před kostelem v Jednově
zahájila dvojice trubačů, poté
se slova krátce ujala starostka.
Místní farář Ondřej Horáček
požehnal strom a zdařilo se i
jeho rozsvícení. „Všechno se
povedlo, rozsvítil se ve správný okamžik. Pak zpívaly a
přednášely děti z mateřské
školy, vystoupila dětská i mládežnická schola. Po nich opět
trubači a přišel i Mikuláš s an-

dělem a čtyřmi čerty,“ zmínila
starostka i druhý vrchol programu.
Děti se kromě dárečků mohly
ohřát teplým čajem, pro dospělé byl připraven svařáček.
Členové svazu postižených
civilizačními chorobami také
napekli koláčky a další dobro-

ty. Na přípravách se podílely i
všechny tři hasičské sbory, Orel
a samozřejmě též obecní úřad.
„Celé to trvalo asi čtyřicet minut,
což byl i přes zimu únosný čas.
Setkalo se to se zájmem a na
úvodní ročník to bylo povedené,“ hodnotilo se dobře starostce
Jitce Zahálkové.

Nejbližší akcí pak bude vánoční
koncert v jednovském kostele,
jenž se i díky Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje
uskuteční v neděli 30. prosince od patnácti hodin. Vystoupí
na něm křesťanská hudební
skupina Adorare a malá schola
Delfíni.

Foto: Marie Pejřová

VYHRAJTE LÍSTEK NA... ČECHOMOR!
A je to tady! Už jen čtyři dny zbývají do chvíle, kdy do hanáckého Prostějova vtrhne náladové seskupení ČECHOMOR. Její členové hodlají, stejně jako před rokem, opět rozezpívat zaplněný
Společenský dům. Vystoupení populární hudební kapely proběhne právě na tomto místě již TENTO PÁTEK 14. prosince. A pokud
chcete napříč všemi generacemi populární kapelu vidět naživo, díky
Večerníku můžete být u toho dokonce ZADARMO! I tentokrát jsme
se totiž rozhodli potěšit celkově DESÍTKU ŠŤASTLIVCŮ, kteří od nás
obdrží po jedné vstupence. PROSTĚJOVSKÝ Večerník je hlavním
mediálním partnerem koncertu.
A tak ve spolupráci s pořádající agenturou MUSICMEDEA jsme pro vás 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 čtvrtku 13. prosince ve čtyřech
dějstvích.

Ve třetím dílu soutěže uspěli ti, kteří věděli, že TEXTAŘ, SKLADATEL,
KYTARISTA A ZPĚVÁK SESKUPENÍ ČECHOMOR SE JMENUJE
FRANTIŠEK ČERNÝ?! Jsme rádi, že i tentokrát vás „boj“ o vstupenky na
koncert natolik zaujal, že se v losovacím osudí sešlo hned 198 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali trojici: Jolana FRGÁLOVÁ, Sídl. svobody 76,
Prostějov * Aneta HLADKÁ, Lesnická 503, Plumlov * Marián BOROVSKÝ,
Kostelecká 364, Prostějov
Výherci získávají VOLNÝ VSTUP NA KONCERT. U vchodu se stačí
prokázat občanským průkazem!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 4. KOLO ZNÍ:
KOLIK MÁ KAPEL ČECHOMOR AKTUÁLNĚ ČLENŮ?
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 13. PROSINCE, 12.00 hodin,
přičemž poslední trojice výherců budeme kontaktovat telefonicky ještě v tentýž
den. Proto nezapomeňte uvést svůj kontakt na mobilní telefon! 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.

Ze života města
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KINO METRO LETOS VYKÁŽE REKORDNÍ TRŽBY
Město se rozhodlo investovat do inventáře, odpustí i poplatek za šatnu

Jak Večerník před několika týdny uvedl v reportáži o vývoji tržeb v prostějovském kině Metro, ty v
posledních letech zaznamenaly určitý pokles. Co
naplat, kina celkově po roce 1989 trpěla ztrátou
zájmu návštěvníků, kteří dávali přednost televizi či
domácímu videu. Po rozsáhlé rekonstrukci a hlavně digitalizaci Metra se však diváci vrátili, což se
letos konečně projevilo na účtech.
Prostějov/mik
Prostějovští radní se rozhodli v
příštím roce investovat do kina
Metro více peněz. Mohou si to
dovolit, protože letos si toto kulturní zařízení vydělalo. „Metro
samozřejmě není soběstačné,
radnice každoročně provoz dotuje. Ale v letošním roce jsme
plánovali tržby ve výši tří a půl
milionů korun a této částky
bylo dosaženo už na konci listopadu. Tudíž je předpoklad,
že suma vybraná za vstupné
se ještě o několik desítek tisíc
zvedne, vždyť v prosinci bývá
návštěvnost velmi slušná,“

prozradila Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora statutárního města, která je v Prostějově zodpovědná za kulturu.
Předpokládanou rekordní tržbu
může radnice částečně investovat zpátky do kina. „Musíme si
ale uvědomit, že celou tržbu si
nenecháváme, rovná polovina
se automaticky odvádí distributorům filmů. Bohužel filmy,
které nám jsou do Prostějova
posílány, si nemůžeme vybírat.
Tudíž kino Metro muselo v průběhu roku promítat i filmy, na
které přišlo žalostně málo lidí a
tržby tak byly minimální. Postupem roku se ale kvalita promíta-

ných snímků zlepšovala, stejně
jako návštěvnost. A vrcholem
úspěchu byl film Rozbřesk, řada
představení byla často naprosto
vyprodána. V prosinci nás navíc
v Metru čeká několik dalších
skvělých filmů a patnáct představení pro školní mládež. Do
kina určitě přitáhne spoustu lidí
celosvětová premiéra filmu Neočekávaná cesta. Věřím, že onen
předpoklad tržeb pro tento rok
ve výši tři a půl milionu výrazně
překročíme,“ uvedla dále Ivana
Hemerková.
I z tohoto důvodu radnice hodlá
hned v příštím roce investovat do
inventáře v sousední Duze, která

rovněž promítá filmy. A konšelé se rovněž rozhodli pro jedno
překvapení v Metru. „Pro návštěvníky chceme vytvořit lepší
prostředí. S okamžitou platností
jsme tedy zrušili poplatky za šatnu. V Duze pak chceme vyměnit

nábytek a posezení v předsálí i
v prostoru občerstvení. To je už
více než dvacet let staré a zaslouží
si proměnu,“ dodala Hemerková.
Kino Metro ani kinokavárna
Duha nikdy nebudou soběstačné
a nebudou se pohybovat v čer-

ných číslech. „Taková zařízení se
vždycky budou dotovat. A v tomto případě je to správné, je důležité, že zajišťujeme kvalitní služby
a kulturu pro občany Prostějova,“
přidal primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák.

MARIÁNSKÝ SLOUP

Prostějov/mik - Není zvykem,
aby radnice finančně podpořila
obnovu kulturní památky v cizím městě. Prostějovští radní se
ale rozhodli pomoci Společnosti
pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
v Praze!
„Hodně jsme o tomto tématu diskutovali a rozhodli jsme věnovat
finanční dar Společnosti pro obnovu mariánského sloupu v Praze.
Jedním z hlavních představitelů
této společnosti je pan doktor Kubalčík, který nedávno městu věnoval vánoční strom. Rada města se
rozhodla spolupodílet se na zajištění jednoho ze základních kamenů

Peníze i od nás. Mariánský sloup
byl v roce 1918 násilím stržen. Nyní
na jeho obnovu přispěla i prostějovská radnice.
Foto: internet

Radní pod palbou

z Rady
města
Prostějova

Milion pro Lipku
Milio
Prostějov/mik
k - Rada města
odsouhlasila v úterý návrh na
veřejnou
veřejnou finanční podporu občanskému sdružení Lipka ve výši
jednoho
jednoho milionu korun. „Jedná se
o příspěvek na takzvané chráněné
bydlení.
bydlení. Zmíněné občanské sdružení
žení buduje toto bydlení pro své
dospělé klienty, kteří jsou mentálně
ně postižení a jsou pod mírným
dohledem schopni samostatného
žživota,“
ivota,“ vysvětlila Alena Raškovvá,
á, náměstkyně primátora města.
Jak dodala, nové chráněné bydlení by mělo být vybudováno ve
Vrahovicích,
V
rahovicích, Lipka za tímto účelem získala státní grant ve výši
16,5 milionu korun.

Změnyy v pplacení
Vyšší návštěvnost, více peněz. Kvalitní filmy přitáhly hlavně ve druhém pololetí do kina Metro
rekordní počet diváků. Tím se rapidně zvýšily tržby.
Foto: Michal Kadlec

Prostějov přispěje na pražský Společnost Czech radar nabízí
mariánského sloupu, a to částkou
osmadvaceti tisíc korun,“ uvedl
Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova.
Mariánský sloup byl vztyčen na
Staroměstském náměstí v Praze
jako poděkování za úspěšnou obranu pražského souměstí před Švédy
na podzim roku 1648. Sloup byl
stržen po vzniku samostatného
Československa dne 3. listopadu
1918 rozvášněným davem, který
ve sloupu spatřoval symbol svrženého habsburského režimu. Na
jaře tohoto roku pražský primátor
Bohuslav Svoboda uvedl, že ještě
v tomto roce by se měl mariánský
sloup na Staroměstském náměstí
opět postavit. Proti těmto snahám
se ohradili někteří stoupenci evangelických církví i zástupci KSČM.

ZPRÁVY

„PTAČÍ BUDKY“ za šest milionů, MĚSTO
je ale NECHCE

Prostějov/mik - Již minulý týden jsme informovali o fiasku
výběrového řízení na pronájem stacionárních radarů
na měření rychlosti, situace
nabrala během následujících
dní další spád. Jak totiž radní
přiznali, společnost Czech radar všech jedenáct přístrojů
na měření rychlosti, tzv. „ptačí
budky“, hodlá prodat! A nabízí je městu...
„Firma Czech radar městu skutečně už někdy během letních
prázdnin nabídla radary k od-

koupení. Jejich nabídka platila
do osmadvacátého října, my
jsme se ale mezitím rozhodli,
že na měření rychlosti vypíšeme výběrové řízení. Tím jsme
nabídku nevyužili a nyní ji chceme alespoň formálně zakončit
jejím odmítnutím,“ řekla Alena
Rašková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov. Jak
dodala, město na chvíli skutečně
uvažovalo o tom, že by radary
koupilo a provozovalo měření
rychlosti samo. „Ano, to je pravda, ale cena se pohybovala na
hranici šesti milionů korun, takže
i na tento odkup by muselo být
vypsáno výběrové řízení. Struč-

ně řečeno, cena je příliš vysoká
a zakoupení přístrojů by bylo na
dlouhé lokte,“ vysvětlila odmítnutí nabídky společnosti Czech
radar Alena Rašková.
Prostějovští radní se na středeční
tiskové konferenci shodli, že měřit rychlost ve městě chtějí a budou usilovat o co nejrychlejší vypsání nového výběrového řízení.
To předešlé bylo zrušeno, protože dva ze tří zájemců nesplnili
stanovené podmínky radnice.
„Termín znovuobnovení měření
rychlosti si ale zatím netroufáme
odhadnout, natož přesně stanovit,“ doplnil prostějovský primátor Miroslav Pišťák.

Prostějov/mik
k - Prostějovští
radní
radní se na svém úterním jednání
ní znovu zabývali poplatky za
komunální
komunální odpad. Ne že by se
přemýšlelo
přemýšlelo o navrácení původního
ního poplatku, ale přece jen někteří
kteří občané určitě uvítají úlevy.
„Lidé, kteří pobývají dlouhodobě
v zahraničí, a to nejméně devět
měsíců
měsíců v roce, budou od placení
odpadu osvobozeni. Zároveň doporučíme
poručíme zastupitelům ke schválení, aby občané starší 70 let nemuseli
museli platit navýšení poplatku o
108 korun,“ sdělil primátor města
Miroslav
Miroslav Pišťák.

Levná elektřina
Prostějov/mik
k . Burzovním nákupem
kupem elektrické energie ušetřilo
město
město statisíce korun. „V rámci
burzovní
burzovní aukce se nám pro odběr
elektrické energie podařilo dosáhnout tarifů, které předpokládají pro rok 2013 úsporu zhruba
740 tisíc korun. Půjde o energii,
kterou
kterou bude čerpat magistrát,
domovní správa a patnáct příspěvkových organizací města,“
vysvětlil
vysvětlil Jiří Pospíšil, první náměstek
městek primátora města.

HŘIŠTĚ VE SPORTOVNÍ: když bude v majetku města, co dál?

„Vrátit sem kopanou a atletiku bude hodně těžké,“ soudí náměstek primátora Zdeněk Fišer
Prostějov – V minulém čísle Večerníku jsme jako
první informovali, že prostějovský magistrát výrazným způsobem vstoupil do hry o fotbalový stadion
ve Sportovní ulici. A to tím způsobem, že ho chce
získat od podnikatele Marka Pořízky a zachovat ho
v územním plánu města jako sportoviště. I náměstek primátora Zdeněk Fišer (na snímku), který je
zodpovědný za stavební investice, však přiznává,
že toto je pouze dílčí krok k tomu, aby se do tohoto
tradičního prostějovského sportovního stánku fotbal s atletikou někdy vůbec vrátily…
Michal Kadlec
Pane náměstku, už několik
let právě atleti nemají stadion, na kterém by mohli
pořádat závody podle regulí. Myslíte, že se někdy běžného atletického stadionu
dočkají?
INZERCE

„Atleti nyní mohou využívat
areál u Reálného gymnázia, kde
mají k dispozici třísetmetrový
tartanový ovál. Nemohou si tedy
stěžovat na nepřízeň města, navíc dlouho tlačili na rekonstrukci sociálního zařízení, v čemž
jim město vyhovělo. Co se týká
nového stadionu s regulérní čtyřsetmetrovou dráhou, to je otázka

hledání vhodného a hlavně velkého pozemku. A ten v Prostějově
zatím k mání není.“
A co tak zrekonstruovat hřiště ve
Sportovní ulici, pokud se ho
městu podaří získat?
„Toto hřiště je stále využívané
malými fotbalisty, pokud si tedy
trávník sami posekají, trénují na
něm. Atleti zde bohužel už nefungují, škvárový ovál je v dezolátním stavu, stejně jako sektory
pro skok vysoký či daleký. Vrátit
na tento stadion fotbal i atletiku
bude hodně těžké...“
Existuje ale tato
naděje?
„Hřiště ve Sportovní ulici
chceme každopádně v novém
územním plánu, který budeme
schvalovat v úvodu roku 2013,
zachovat jako místo pro sport.
K tomuto záměru nás vede už
jenom poloha stadionu, který je

jakousi součástí celého sportovního areálu. Přes koleje je obrovský tenisový komplex, stejně
jako městská hala v jeho těsném

sousedství, a součástí této lokality
je i zimní stadion.“
Můžete
být
konkrétnější a
říct, zda věříte v návrat kopaatletik na stadion ve
né a atletiky
ul
Sportovní ulici?

„Možná odpovím zcela jednoduše a frázovitě. Je to čistě
otázka peněz! Plán máme, to
je jedna věc, ale v současnosti
není vhodná doba na podobné
investice. Přednostně se musí ve
městě opravit silnice, chodníky

Koláž Večerníku

a podobně. Pro fotbalisty a atlety
to může znít tvrdě, ale není doba
na nové hřiště či atletickou dráhu.
Možná se ale pan ministr financí Kalousek někdy dobře vyspí
a pošle do Prostějova nějakou
dotaci na podobnou investici…
(úsměv)“
Je vůbec schován
někde v šuplíku
projekt na rekonstrukci stadionu ve Sportovní ulici? A kolik
by tato generální oprava stála?
„Pokud vím, tak kdysi určitým
projektem disponoval bývalý
majitel pan Kresta, který počítal
se stadionem pro dvanáct tisíc lidí
a s náklady okolo stovky milionů
korun. My na radnici v šuplíku
žádný podobný projekt nemáme
a také je těžké odhadnout, kolik
by taková rekonstrukce stála.
Může se však pohybovat okolo
padesáti nebo šedesáti milionů.
Ale kde je vzít?“

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
poradna...

Hledáte informace ze světa módy?
H
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
ě?
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!

JAK KRMIT V ZIMĚ PTÁČKY?

Zima klepe na dveře, přišel
k nám už i první sníh. Právě to je doba, kdy bychom
neměli zapomínat na naše
opeřené ptáčky zpěváčky.
Máte doma krmítko a nevíte,
kam ho umístit nebo co do
něj nasypat? My vám dnes
poradíme!
Ptáci mají nejraději mastná
semena. Nejvíc si pochutnají na semínkách z prosa,
konopí, máku, lnu či řepky.
Přilepšit jim můžete ovesnými
vločkami, strouhanou houskou
bez soli, strouhanou mrkví,
tvarohem, špekovou kůží, lojem, přidat lze i nadrcená jádra
lískových či vlašských ořechů,
ale smlsnou si i na jablíčku.
Míchat dobroty jim můžete
buď sami, nebo můžete zajít do

zajímavý rozhovor...
Večernice Nikol Hlochová (na snímku).

víte, jak na to...
o

zverimexu a koupit si směs už
namíchanou. Kilo asi za dvacet
korun. I krmení ptáků má svá
pravidla.
Víte, jaké zásady byste měli
přes zimu dodržovat?

1) Krmte ptáky pouze v zimě,
pokud jim budete dopřávat
celoročně, přestanou se o sebe
starat a nebudou si umět v přírodě najít potravu!
2) Pokud opeřence začnete
jednou krmit, musíte v tom
vytrvat celou zimu! Ptáci totiž
budou spoléhat na vaše plné
krmítko, a pokud jim už třeba
po Vánocích nic nenasypete,
nebudou si umět najít jinou
potravu.
3) Nikdy nekrmte uzeninami,

PLEŤ V ZIMĚ - nejznámější mýty

Mrazivé počasí neprospívá zvířatům, lidem,
našim rukám, vlasům, ale ani pleti a právě
o ní bude dnes řeč. Určitě víte něco o tom,
jak byste se měli v zimě o pleť starat. Jste si
ale jistí, že všechno, co jste slyšeli, je pravda? Já vám dnes řeknu něco o mýtech v
péči o pleť, které se často mezi lidmi šíří:

Mastná pleť je proti
dehydrataci chráněná

se proto používat raději přírodnější balzámy
se včelím voskem, minerálními oleji nebo
vazelínou.

- také omyl, je úplně jedno, jestli máte suchou
nebo mastnou pleť, starat se o ni musíte ně- Horká sprcha dodá pleti energii a hydrataci
jakým způsobem tak či tak. Máte-li mastnou - zase trefa vedle, pokud se vrátíte z procházpokožku, používejte spíše gelové krémy, kte- ky totálně promrzlí a naložíte se do horké
ré vaši pleť sice hydratují, ale nezamastí.
vany nebo se budete půl hodiny rochnit pod
Silná vrstva krému
tekoucí sprchou, asi své vysušené a napnuté
Balzám na rty
= dobrá hydratace
pokožce moc dobře neuděláte. Obecně se
chrání proti popraskání
- není to až tak pravda, silnou vrstvou krému
doporučuje sprchovat se v zimních měsících
docílíte pouze toho, že vaše pokožka nebude - polopravda, proti popraskání rtů vás chrání spíš vlažnou vodou. Pokud si to však bez hortolik prodyšná a budou se na ní držet staré, jen některé balzámy. Ty s ovocnými příchu- ké vody, stejně jako já, neumíte představit, netěmi a vůněmi vaše rty spíše vysuší, snažte měli byste pod ní zůstávat déle než pět minut.
odumřelé buňky.

Foto: internet

poradna...

smaženým a kořeněným jídlem, bílým pečivem. Nevhodné jsou i ořechy starší jednoho
roku. Bývají žluklé a ptákům
odcházejí játra a ledviny.
4) Lojem nekrmte při teplotách
nižších než -10 °C. Ptáci jsou
prokřehlí a lůj se srazí a ztuhne
ve střevech.
5) Ovesné vločky zkrmte do
osmačtyřiceti hodin po otevření sáčku. Jinak zoxidují a ptákům neudělají dobře.

To bychom měli krmení. A
co s krmítkem? Máte ho v
kuchyni na stole a přemýšlíte, kam ho pověsíte, nebo se
teprve chystáte k jeho výrobě nebo koupi a nevíte, které
by bylo nejlepší? Pokud ano,
máme tu pro vás pár rad:
1) Krmítko by mělo být dostatečně prostorné, aby se mohlo
krmit více ptáků najednou a
vešly se do něj i větší druhy.
2) Nejlepším materiálem na
výrobu zůstává dřevo. Je příjemné i pro ptáky, kterým na
něm nekloužou pařátky.
3) Střecha musí potravu dokonale chránit před vlhkem,
proto by měla dno o několik
centimetrů přesahovat.
4) Dno je potřeba opatřit
ohrádkou, aby potrava zbytečně nevypadávala ven.
POZOR NA VODU! Ptáčci
se rádi koupou a když mají v
krmítku nádržku na pití, ponoří
se do ní i v chladu. Pak ale přijde zápal plic a smrt.

kulinářský koutek

ČOKOLÁDA - pomocník, se kterým musíte opatrně!
Hořká, mléčná, oříšková,
m. Čobílá nebo s karamelem.
kolád je dnes na trhu obrovské množství. Jedna z nich
má i léčivé účinky, víte
te která? Ano, správně, je to
kvalitní hořká čokoláda.
a.
Tato lahodná, tmavě hněědá pochutina obsahuje
flavonoidy, ty působí
jako antioxidanty, takže
napomáhají zbavovat našee
tělo škodlivých látek. Kromě toho uvolňuje čokoláda v těle také tzv. hormony
štěstí. Takže zlepšuje nála-du a uvolňuje napětí, ale to
už určitě všichni víte. Neníí
u
to ale jediná věc, kterou
mu
může být čokoláda našemu
tělu prospěšná. Třísloviny v ní
obsažené totiž ničí bakterie v
eústech. Že jste o tom neslyšeli? A to ještě není všechno! Je

kvalit čokolády
že tabulka kvalitní
půs
může příznivě působit
také na
cév dokonce
naše nervy a cévy,
konzumac může až
prý její konzumace
ri
o třetinu snížit riziko
srdečinfar
ního infarktu.
Zpracované kakaové
boby ovlivňují
rovně
rovněž
přirozené stárnutí
lidsk
lidského
těla a
pom
pomáhají
i v
léčb kašle.
léčbě
The
Theobromin,
j
jejž
obs
sahují,
je
p
podstatně
ú
účinnější
než dosud
žádaný kodein.
Existuje i spousta
jiných ód, kter
které se na
čokoládu pějí, ale ty nejsou
prokázány, a tak neb
nebudeme
řehánět
zbytečně přehánět.

rozhovor se zajímavou osobností...

Pravdou je, že čokoláda nám
může nejenom pomoci, ale
také pořádně uškodit. Hlavně
když to s její konzumací přeháníme. Jak už jsem říkala v
úvodu, blahodárné účinky na
naše zdraví jsou potvrzeny jen
u čokolády hořké, s nadpolovičním obsahem kakaa, ale i
tady platí všeho s mírou!
POZOR! Ne všechno, co se
tváří jako čokoláda, čokoládou opravdu je. Na pultech
obchodů je sice nepřeberné
množství „čokoládových figurek“ za pár kaček, ty však
často obsahují pouze mikroskopické množství kakaa
(často 1,5 až 3%). Pokud
máte rádi sebe i své děti, tak
jim tuto chemii nekupujte.
Správná čokoláda má mít u
hořké minimálně pětapadesát a u mléčné jedenáct procent kakaa.

aneb tip do kuchyně...

DOMÁCÍ VÁNOČNÍ PUNČ
Postup:
Ovoce naaranžujte do sklenic a na chvíli zalijte rumem či griotkou. Čaj, víno s plátky citronu a kořením přiveďte k varu.
Sklenice naplňte horkým punčem a oslaďte podle chuti.
Ingredience:
30 ml rumu nebo griotky,
500 ml silného černého čaje,
1 l červeného vína,
1 citron nakrájený na plátky, 4

Foto: internet

svitky skořice,
3-5 kusů hřebíčku,
ovoce dle chuti – jablka, mandarinky, pomeranče,
cukr na doslazení dle chuti
TIP NA OZDOBU! Sklenice
budou vypadat zvlášť lákavě,
když jejich okraje navlhčíte
vodou a potom posypete krupicovým nebo vanilkovým
cukrem,
vytvoříte
tak
jedinečný „sněhový“ efekt.
Dozdobit je samozřejmě
můžete také plátkem citronu
nebo kořením.

Objednávejte předplatné pro rok 2013 NADÁLE za zvýhodněnou cenu!
volejte 582 333 433, 608 960 042

pište: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz

„Velice ráda experimentuji, nikdy totiž dopředu

nemůžu vědět, co z toho vznikne,“
říká se smíchem ALENA JIRÁTOVÁ, designérka s kalkulačkou v ruce
Prostějov - Velice půvabná Alena Jirátová je
rodačkou z Prostějova, vystudovala sice ekonomickou školu, ale své největší záliby - šití a
navrhování oděvů i doplňků se nikdy nevzdala.
Přestože pracuje jako účetní, na tvůrčí činnost
si najde vždycky čas. Kromě toho ráda maluje, tráví čas s přáteli a pracuje na zahrádce. Co
všechno o své zálibě prozradila v exkluzivním
rozhovoru pro Večernici?
Nikol Hlochová
Vystudovala jste ekonomickou školu, jak
jste se dostala k designérské
činnosti?
„Odmalička jsem milovala
všechny ruční práce. Zpočátku u mě vedlo lepení papírových modelů a kreslení,

postupně se přidávalo háčkování, vyšívání a pletení. Moje
maminka byla švadlena, takže
jsem jí také často pomáhala.
Postupem času, když rodiče
viděli, že se snažím a že mě to
baví, pořídili mi šicí stroj a já
se mohla začít učit šít naplno.
Živit jsem se tím však nechtěla, proto ta ekonomická ško-

la. Designérství a přetváření
doplňků vůbec mám dodnes
jako koníčka, ale věnuji mu
veškerý svůj čas.“
Slyšela jsem, že vytváříte originální kabelky.
Kde čerpáte inspiraci, materiál?
„Všude a nikde... (smích).
Nejčastěji obcházím různé obchůdky, sekáče a hrabárny. Nehledám nic konkrétního. Prostě
když se mi něco zalíbí, tak to
koupím. Doma si to potom rozložím a přemýšlím, co by se z
toho dalo ušít a s čím zkombinovat. Je jasné, že ne vždycky
využiji úplně všechno, co si nakoupím, ale když se to nehodí
teď, bude se to hodit k něčemu
jinému potom. Můj poslední
výtvor byla džínová kabelka,

zdobená korálky a aplikací ze
sametu i manšestru.“
Vytváříte jenom kabelky?
„Ne, snažím se i o jiné druhy
oděvů a doplňků. Kromě kabelek šiju často i šaty, dětské
botičky a nedávno jsem kamarádce vyrobila originální
klobouk.“
Přiblížíte nám techniku, kterou šijete?
„Nemám nic vyhraněného,
nikdy si neříkám předem, jak
to budu šít, vždycky všechno
řeším za pochodu. Často se mi
totiž stává, že si v průběhu práce něco rozmyslím nebo přimyslím a pokud bych měla v
hlavě jasně daný plán, asi bych
měla se změnami problém...
(smích)“

Jaké jsou vaše plányy
do budoucna?
„Po novém roce se chystáme s
k
kamarádkou otevřít malý butik
s našimi věcmi v Ostravě, kdee
pracuji. Takže si hlavně pře-y
ji, aby všechno klaplo a měly
hodně spokojených zákazníkůů
m
(úsměv). Takovým mým snem
by bylo otevřít něco podobné-ho i v Prostějově, přece jen see
m,
sem velice ráda a často vracím,
m,
ale to už hodně předbíhám,
uvidíme...“

Letošní Vánoce
prožijte s
www.vecernikpv.cz

Denně aktualizované

Kreativní žena. Alena Jirátová se nebojí experimentovat a ráda zkouší nové
věci.
Foto: archív Aleny Jirátové
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Zbytek sídliště E. Beneše BYL VYKOUPEN

Primátor přijal dva statečné zachránce

od Izraelců a bude
rekonstruován. Za 30 milionů! Studenti „oděvky“ vytáhli ženu z kolejiště těsně před projetím vlaku!
vypracována dodatečná projekto- nanční zátěž pro město, bude roz-

Prostějov/mik - Prostějovská
radnice bude vypisovat veřejnou obchodní soutěž na regeneraci sídliště E. Beneše. Tedy
lépe řečeno jeho střední části,
která jako jediná nebyla doposud rekonstruována. Tento kus
pozemku totiž nebyl v majetku
města, a proto nemohl být zahrnut do původního projektu.
„Nedávno se městu podařilo
tento pozemek vykoupit z židovského vlastnictví a mohla tak být

vá dokumentace na rekonstrukci
zbývající a poslední části sídliště
E. Beneše,“ vysvětlil Zdeněk
Fišer, náměstek primátora Prostějova.
„Konkrétně jde o část sídliště
mezi domem služeb a fotbalovým hřištěm a také severní část
od ulice E. Valenty v okolí velké
kotelny. „Tato poslední část regenerace bude stát třicet milionů
korun. A protože jde o velkou fi-

dělena na dvě etapy. Ale věříme,
že vyhlášením výběrového řízení
se nám podaří snížit tuto investici až o třetinu,“ dodal náměstek
zodpovědný za stavební investice
města.
V případě zmíněné regenerace
poslední části sídliště E. Beneše
se bude jednat o rekonstrukci vozovek, chodníků, doplnění mobiliáře a veřejné zeleně a o obnovu
veřejného osvětlení.

Objednávejte předplatné pro rok 2013
NADÁLE za zvýhodněnou cenu!
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Prostějov/mik - Jak Večerník
před půldruhým měsícem informoval, v pondělí 22. října
se byli studenti Střední školy
designu a módy v Prostějově
Robert Rulla a Michal Zatloukal podívat na prodlouženou
tanečního kurzu spolužaček z
nižšího ročníku. To však ještě
netušili, jak se tento večer vyvine...
Po ukončení společenské akce,
asi ve 22.20 hodin, jeli domů
Michalovým autem a vzali s
sebou spolužačku. „Po projetí
Kostelecké ulice směrem od
centra najeli na kruhový objezd
u zimního stadionu. V té chvíli
už na vlakovém přejezdu blikalo
výstražné zařízení a závory byly
spuštěny. Najednou si všimli
ženy ležící na přejezdu v kolejišti. Nemohla se dostat do bezpečí,
protože měla botu zaklíněnou v
kolejišti,“ informoval jak první
ve zpravodaji školy jeho šéfre-

Setkání s hrdiny. Primátor města Miroslav Pišťák s oběma studenty - zachránci. Vlevo Robert Rulla, vpravo od primátora Michal
Zatloukal.
Foto: Jana Gáborová
daktor Miloš Forst. „Neváhali
jsme ani vteřinu, vyskočili z
auta, zatímco spolužačka s hrůzou celou akci pozorovala. Já
jsem zapomněl dokonce i na
svoji nohu v sádře a běželi jsme

ženě pomoci. Jako spolujezdec
jsem byl u závor o něco dříve,
ale se sádrou jsem se nemohl
pořádně zapřít. Michalovi se podařilo vyzout ženě botu, rychle ji
popadl za ruce a celou svou silou

ji táhl z přejezdu. Já jsem se ještě
vrátil pro botu, která zůstala zaklíněná v kolejišti. Všichni tři už
jsme byli mimo přejezd a zhruba
za deset vteřin nato projel vlak.
Žena byla v šoku a zřejmě taky
pod vlivem alkoholu. Přestože
nechtěla, Michal zavolal okamžitě sanitku. Celí roztřesení
jsme počkali na záchranku,
předali ženu lékařům a odjeli
domů,“ připomněl událost Robert Rulla.
Oba statečné zachránce přijali a
ocenili ve středu na radnici primátor města Miroslav Pišťák s
náměstkyněmi Alenou Raškovou a Ivanou Hemerkovou.
„Jednoznačně jde o čin, který
zaslouží obdiv a uznání. Přestože v onu kritickou chvíli projelo
či prošlo kolem železničního
přejezdu více lidí, oba studenti
byli jediní, kteří se ženě rozhodli
okamžitě pomoci,“ sdělil Večerníku primátor Miroslav Pišťák.

Rozhovor s předsedou Okresního soudu v Prostějově o exekucích

„Lidé o domy kvůli pár korunám přichází stále častěji,“ říká Vladimír Váňa
Prostějov - O případech, kdy lidé kvůli nepatrným dluhům přichází o střechu nad hlavou, hovořil Večerník i s předsedou Okresního soudu v
Prostějově Vladimírem Váňou. Ten nám potvrdil, že
se v současné době nejedná o nic výjimečného...
Martin Zaoral
Začal bych konkrétním případem paní
Aleny Myškové. Kvůli dluhu 463 koruny jde část jejího domu v Krumsíně do
dražby. Jak je něco takového možné?
„V tomto konkrétním případě skutečně dluh činil
čtyřista šedesát tři koruny.
Ovšem celková pohledávka
zahrnuje i takzvané příslušenství. To může být v hodnotě několika desítek tisíc
korun.“

Co tvoří toto příslušenství?
„Jedná se o nejrůznější
úroky, například z prodlení.
Na to se pak nabalují i odměny
advokáta a exekutora. Takže
dražba nebude nařízena jen
kvůli oněm čtyřistatřiašedesáti
korunám. Celkový dluh bude
určitě vyšší.“
Je jasné, že exekuce se
každému prodraží. Je
ovšem účelné nařídit exekuci
kvůli necelé pětistovce?
„Možné to samozřejmě je. Pokud už exekutor nemá dlužníkovi co jiného vzít, pak přichází na řadu jeho nemovitost.“

Pokud se podaří nemovitost vydražit, lidé
skončí na ulici i kvůli nepatrným dluhům. Dochází k těmto případům často?
„Je jisté, že tyto případy jsou
čím dál častější. Dlužník by
měl vždy mít šanci nabídnout
cokoliv jiného. Kde už ovšem
není co brát, tam exekutor přistoupí k dražbě nemovitosti.
Ovšem s tím už má spoustu
práce. Tu si rád ušetří, když
bude mít šanci dluh uhradit z
něčeho jiného.“
Pokud dojde na dražbu nemovitosti, mluví
se o tom, že znalci mohou její
cenu po domluvě s exekutorem podhodnocovat. Setkal
jste se s tímto případem?
„Říká se to, ale znalci by si to
neměli dovolovat. Mohli by za
to být i trestně stíháni. Jasné je,

že exekutoři mají své oblíbené
odhadce, ale to může být třeba
kvůli tomu, že se jim s nimi
bez problémů spolupracuje a
nikoliv proto, že by jim dělali
nějakou extra cenu.“
Hodně se mluvilo o
zrušení soudních exekucí...
„K tomu nedojde, soudní exekuce budou od nového roku
pouze částečně omezeny. Jisté
je, že vyjdou levněji. Pokud
jsou věřiteli známy majetkové poměry dlužníka a navrhne způsob exekuce například
srážkou ze mzdy, pak by se
měl obrátit na soud. Pro všechny strany to bude výhodné.
Nemusí platit odměny exekutorovi a vyjde ho to docela
levně. Pokud však člověk není
informovaný o majetkových
poměrech dlužníka, pak je asi

výhodnější soukromý exekutor. Ten si sám zjistí, co by
se dalo dlužníkovi zabavit a
exekuci provede. Za to si však
nechá náležitě zaplatit.“
Jak se díváte na případné omezení soukromých exekutorů?
„Myslím, že soukromí exekutoři tu budou pořád. Usiloval
jsem však o to, aby exekuce
mohli vést pouze exekutoři
působící v daném okrese a ne
aby prostějovské exekuce řešil
třeba někdo ze Strakonic.
Tím by se snížily náklady
na vedení exekuce. To
se bohužel zatím nepodařilo.“

Justiční boss. Předseda Okresního soudu v Prostějově JUDr.
Vladimír Váňa.
Foto: archív Večerníku

Předsedou Regionální rady Střední Morava Mikuláš na laně potřetí aneb klání pro Dětské domovy

se stal JIŘÍ ROZBOŘIL

Otrokovice, Olomouc/pk Předsedou Výboru Regionální rady Střední Morava se
stal hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil (na snímku). Jeho zástupcem zůstává hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák. Ve čtvrtek
o tom rozhodl Výbor Regionální rady na svém jednání v
Otrokovicích.
„Hlavním úkolem Výboru
Regionální rady v příštím
roce bude vyhlásit výzvy na
zbývající alokaci v programu,
dokončit přibližně dvě stovky
projektů, které jsou aktuálně
v administraci a v neposlední
řadě se připravit na nadcházející programové období po
roce 2013,“ řekl nově zvolený
předseda, Jiří Rozbořil. To,
kolik peněz bude v příštím
roce připraveno na nové výzvy, bude známo na začátku
ledna příštího roku, kdy proběhne první pracovní jednání Výboru Regionální rady.
„Do konce roku budeme mít

aktualizovaný finanční plán
na další období a budeme tak
moct předložit i aktuální harmonogram výzev pro příští
rok. Podle posledních propočtů by se mohlo jednat o částku necelé půldruhé miliardy
korun,“ doplnil ředitel Úřadu
Regionální rady Ivan Matulík. Podle plánu práce, který
byl na jednání výboru rovněž
schválen, by mělo být definitivně jasno po 9. lednu 2013,
kdy proběhne první plánované
jednání výboru.
Členové Výboru Regionální
rady dále nominovali zástupce do Monitorovacího výboru
ROP Střední Morava. Těmi jsou
za olomouckou část výboru Jiří
Rozbořil, Michal Symerský a
Pavel Šoltys. Zlínskou komoru
bude reprezentovat Stanislav
Mišák, Jaroslav Drozd a Ladislav Kryštof. Monitorovací výbor je složen ze zástupců ministerstev, krajů, obcí, podnikatelů
a neziskového sektoru. Jeho
úkolem je schvalovat kritéria

Foto: Olomoucký kraj
pro výběr projektů a posuzovat
výsledky realizace programu
v Olomouckém a Zlínském
kraji. Na nejbližším jednání,
které se uskuteční 6. února
2013, bude zvolen i předseda a
místopředseda Monitorovacího
výboru ROP.
Regionální operační program
Střední Morava je realizován
v Olomouckém a Zlínském
kraji v letech 2007 až 2013.
Ze 17,5 miliard korun, které
byly vyčleněny na rozvoj regionu, jsou schváleny projekty
za 16,3 miliardy (885 projektů),
z toho je 565 projektů za 8,6 miliardy již ukončeno, což znamená, že slouží obyvatelům Olomouckého a Zlínského kraje.

Prostějov/red - Vloni 10. prosince jsme uspořádali druhý
ročník sportovně-zábavní akce
pro děti z dětských domovů
Mikuláš na laně a jako když
mávne kouzelným proutkem,
už tu byl letošní 1. prosinec
a s ním 3. ročník této stále
oblíbenější akce. Tu pořádáme
pro děti z dětských domovů za
vydatné pomoci Horolezeckého oddílu Prostějov.
Tentokrát se sešlo rekordních
70 závodníků z 10 dětských
domovů – ze Zábřeha, Štítů, Jeseníku, Hranic, Přerova, Liptálu,
Prostějova, Lipníku nad Bečvou,
Veselíčka a z pořádajícího Plumlova. Někteří u nás byli již potřetí,
jiní se nechali zlákat poprvé. A
podle jejich slov nelitovali.
Celé odpoledne zahájilo kulturní
vystoupení dvou mladých talentovaných zpěvaček z Nezamyslic a sklidilo nadšený potlesk
všech účastníků. Pak už probíhaly závody. Soutěžilo se ve čtyřech
kategoriích – mladší dívky, starší
dívky, mladší hoši, starší hoši, a
to v lezení na umělé horolezecké stěně podle obtížnosti. Také
se vyhodnotil domov, jehož děti

dosáhly nejlepších umístění v
jednotlivých kategoriích. Absolutním vítězem se tak stal DD
Jeseník, na 2. místě se umístil
DD Prostějov a na 3. DD
Hranice. Vítězové jednotlivých
kategorií si odvezli kromě medailí a diplomů krásné ceny v
podobě hraček, školních potřeb,
flash disků a sladkostí. Všechny
domovy od nás obdržely jako
pozornost za účast umělé
vánoční stromky, vánoční ozdoby a jiné drobnosti na vánoční
výzdobu svých domovů.
Ve druhé, zábavné části
odpoledne, si děti mohly
zatančit na diskotéce Tomáše

Jde o HAZARD se „Vlada Rožiče jsem viděl v autě,
životy cestujícíc? BYL TO STOPROCENTNĚ ON!“

(dokončení ze strany 3)
Protože jsme opravdu v té
chvíli neznali přesné znění
zákona a jako řidiči osobních
vozidel se řídíme tím, že od
prvního listopadu jsou v případě sněhové pokrývky či náledí
povinné zimní pneumatiky na
všech čtyřech kolech, zeptali
jsme se přímo Policie České
republiky. „Bohužel musím
potvrdit, že vozidla nad tři a
půl tuny musí mít ze zákona
zimní pneumatiky jen na kolech hnacích náprav. Říkám
bohužel, protože z hlediska
bezpečnosti je tento zákon naprosto nedokonalý. Už dříve
jsme tuto situaci konzultovali
se zástupci útvaru BESIP, kteří
jsou z toho šokováni a připravují návrh změny tohoto podivného zákona. Absurdní je i

to, že pokud mají autobusy na
předních kolech letní pneumatiky, ty mohou mít hloubku dezénu pouhých 1,6 milimetru. A
to je na náledí přímo vražedná
situace,“ sdělil Večerníku Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci.
„Pokud takový zákon skutečně
existuje, je to velmi podivné.
Začnu se o tuto situaci intenzivně zajímat, není možné, aby
se v Prostějově v městské hromadné dopravě hazardovalo se
životy cestujících,“ uzavřela
prozatím toto téma náměstkyně primátora Prostějova Alena
Rašková.
No, a jelikož svátky vánoční
jsou již za dveřmi, budeme
tento zajímavý případ nadále sledovat!

Prostějov/mls - Jak informujeme na straně 1 dnešního vydání,
do redakce Večerníku takřka
obden volá a píše stále více údajných svědků, kteří po Prostějově viděli Vlada Rožiče! Zřejmě
největší kápo zlodějského gangu aut na Prostějovsku už měl
být dávno za mřížemi, avšak
před policejní hlídkou ujel a od
druhého září je tak po něm vyhlášeno celostátní pátrání...
Vlado Rožič se měl živit především obchodem s kradenými auty.
Do něj byla v Prostějově zapletená
spousta lidím tudíž není divu, že
tento muž byl ve městě všeobecně známý. Není se tedy co divit,
že když se u nás po nějakém čase
opět objevil, neunikl pozornosti
lidí, kteří ho dlouhá léta znali.

„Vlada Rožiče jsem viděl v neděli před polednem na křižovatce u prostějovského Kauflandu.
Řídil vínově červený Volkswagen Caravelle s německou registrační značkou. V dodávce
byl sám, nikdo další s ním nejel.
Byl to stoprocentně on, často
jsem ho vídal, jak s ostatními
sedával v kavárně v prostějovské Arkádě,“ popsal Večerníku
důvěryhodný svědek. Obdobně
hovořili i další...
Po Vladu Rožiči by po jeho útěku měla intenzivně pátrat policie. „Když jsem Vlada Rožiče
viděl, napadlo mě, že to s ním
bude stejné, jako to bylo s Robertem Kovaříkem. Po něm rovněž policisté oficiálně vyhlásili
pátrání, u jeho domu jsem občas
viděl stát policejní auto, přesto
on sám chodil normálně po městě,“ zmínil se jeden ze svědků.

Na věc Večerník okamžitě upozornil i brněnské kriminalisty,
kteří by po Rožičovi měli nyní
pátrat. „Vyšetřovatel zabývající
se touto věcí tu není, informaci mu
předáme,“ vyjádřil se v pátek dopoledne tiskový mluvčí brněnské
policie Pavel Šváb. Tuší policisté,
kde by se mohl Rožič pohybovat?
„Indicie máme, ale pochopitelně
je nemůžeme uveřejnit. Pokud
by někdo měl informace k pobytu hledané osoby, je nejlepší je
obratem sdělit na linku 158 nebo
na nejbližší policejní služebnu,“
reagoval Pavel Šváb.

TAK CO, TAKY JSTE VIDĚLI
VLADA ROŽIČE?

VOLEJTE 158 a PŘIHLASTE
SE TAKÉ DO VEČERNÍKU
582 333 433,
E-MAIL: REDAKCE@VECERNIKPV.CZ

Jurenky, jehož hudba nás provázela celým odpolednem, a pak
přišlo překvapení v podobě
Mikuláše, čerta a anděla. Ti
si posvítili na všechny děti a
věděli o nich opravdu všechno.
Kdo zlobí tety a strejdy v
domově, kdo se neučí, kdo je
nepořádný, nebo naopak kdo
je hodný, snaží se a pomáhá.
Podle „zásluh“ každý dostal
balíček se sladkostmi. Pak už
se všichni občerstvili nealkoholickým punčem a párkem s
hořčicí nebo kečupem. Závěr
patřil skvělému beat-boxu v
podání Karla z našeho domova
a jeho kamaráda.

Nutno podotknout, že tak
organizačně i finančně náročnou
akci bychom úplně sami nezvládli. Proto chceme poděkovat
všem, kteří nám pomohli.
Především Horolezeckému oddílu Prostějov za organizaci samotného závodu, Okrašlovacímu
spolku města Prostějova za
finanční příspěvek na nákup
cen a občerstvení, firmě Makovec za slevu na občerstvení,
firmě Alika za poskytnuté
občerstvení, firmám Computer
System, Kaufland Prostějov
a nadaci Malý Noe z Olomouce
za ceny pro vítěze. V neposlední
řadě patří dík vedení Gymnázia
Jiřího Wolkera v Prostějově za
bezplatný pronájem tělocvičny
a profesoru Mgr. Klíčovi z téhož
gymnázia za technickou pomoc
v průběhu celého závodu. A také
děkujeme všem tetám a strejdům
z našeho domova, kteří pod vedením tety Pavly celé odpoledne
organizačně zajistili a pomohli
všude, kde bylo třeba.
Tak všem hezké Vánoce, hezkou
celou zimu a příští rok počtvrté
začátkem prosince u nás v
Prostějově. „Horolezcům zdar!“

Hasiči skládali slib na radnici

Náročné povolání. V obřadní síni prostějovské radnice složila v
pátek slavnostní slib desítka nových hasičů. Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - V pátek dopoledne se v obřadní síni
prostějovské radnice uskutečnil slavnostní slib nových
příslušníků Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje. Zároveň došlo i na předávání medailí Za věrnost II. a
III. stupně.
Slib složilo deset nových příslušníků sboru, mezi nimi i jediný
Prostějovan. Všichni nastoupili do hasičského sboru v průběhu
roku 2012. „Slavnostní příležitost byla využita také k předání medailí za věrnost hasičské službě, které jsou udělovány k ocenění
velmi dobrých výsledků ve služební činnosti spojené s dobou
trvání pracovního nebo služebního poměru u Hasičského záchranného sboru minimálně deseti nebo dvaceti let,“ sdělila Večerníku
Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje.

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!!!

Natálie Hřivnová
4. 12. 2012 46 cm 2,15 kg
Hluchov

Tereza Konšelová
1. 12. 2012 48 cm 2,55 kg
Alojzov

Štěpán Hřivna
4. 12. 2012 47 cm 2,35 kg
Hluchov

Karolína Sedláčková
1. 12. 2012 52 cm 3,35 kg
Prostějov

Vojtěch Pech
2. 12. 2012 51 cm 3,50 kg
Čelechovice na Hané

Marie Houbová
2. 12. 2012 49 cm 2,95 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!

Markéta Rubáčová
3. 12. 2012 51 cm 4,00 kg
Klenovice na Hané

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!
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Z NEMOCNICE ...

Mikuláš naděloval
PROSTĚJOVSKÁ NEMOCNICE na různých místech
hledá ke svým pacientům dobrovolníky
Prostějov/has - Nemocnice
Prostějov, která je členem
skupiny AGEL, plánuje
spustit dobrovolnický program a hledá do něj zájemce.
Úkolem dobrovolníků bude
zpříjemnit dlouhodobě hospitalizovaným
pacientům
jejich pobyt v nemocnici.
Nemocnice bude ráda za
každého zájemce, který se
rozhodne využít svůj volný
čas k prospěchu nemocných
pacientů. Zájemci o dobrovolnictví se mohou hlásit na
telefonním čísle 732 410 909
nebo na e-mail dobrovolnictvi@nempv.cz.
„Být dobrovolníkem znamená být tu pro druhé. Hledáme
dobrovolníky, které baví práce
s lidmi, mají chuť pomáhat a
chtějí navíc získat nové zkušenosti a přátele. Hlavní náplní práce dobrovolníků bude
zpříjemnit volný čas pacientů,
povídat si s nimi, číst knihy a
INZERCE

noviny, hrát stolní hry nebo je
doprovázet na procházky,“ říká
koordinátorka dobrovolnického programu Mgr. Lenka Vybíhalová s tím, že dobrovolníci
mohou samozřejmě přijít také
sami s vlastním nápadem, jak
zpestřit čas dlouhodobě hospitalizovaným pacientům
Cílem dobrovolnické služby v nemocnici je zlepšovat
psychosociální
podmínky
pacientů. Nejedná se však o
žádnou terapii, ale o přátelskou návštěvu lidí, kteří dobrovolně navštěvují nemocné.
Díky pravidelným návštěvám
pomohou dobrovolníci pacientům čelit nejen nepříjemným
pocitům spojeným s nemocí,
ale také změně odlišného životního rytmu vyplývajícího
z chodu nemocnice. „Dobrovolníci přináší sociální a lidský
kontakt, pomoc při překonávání sociálních a technických
bariér a samozřejmě zpříjem-

ňují pobyt pacientům po celou
dobu jejich hospitalizace. Dobrovolnická činnost však není
jen přínosem pro pacienty, ale
obohacuje i dobrovolníky samotné. Získají totiž jiný pohled
na svět a často mění svůj žebříček hodnot,“ doplnila Lenka
Vybíhalová.
Dobrovolníkem může být každý, komu je víc než 18 let a
má čistý trestní rejstřík a kdo
zároveň chce ze své dobré vůle
ve svém volném čase a bez
nároku na finanční odměnu
vykonávat činnost ve prospěch
jiných lidí.
Zájemci o dobrovolnictví
se mohou hlásit na telefonním čísle 732 410 909 nebo
na e-mail dobrovolnictvi@
nempv.cz. Od zájemců je
očekáván zralý přístup k
životu, ochota pomoci a
příležitost věnovat hodinu
a více týdně svého času nemocným.

Foto: archív SZŠ Prostějov
Prostějov/mm - Možná jste si v minulých dnech vzpomněli na
film „Po městě chodí Mikuláš“, neboť minulý týden šlo vidět Mikuláše na různých místech v Prostějově, ale i blízkém okolí a o
to se mimo jiných zasloužili i žáci prostějovské Střední zdravotnické školy, kteří jako již tradičně vyrazili se svými vyučujícími
do místní nemocnice a to konkrétně na oddělení dětské, LDN a
ORL, kde se pokusili zpříjemnit pobyt tamním klientům. Akce se
samozřejmě setkala s největším ohlasem právě na dětském oddělení, ale potěšeni byli i senioři na LDN.
Svou dávku radosti ovšem zažili i příslušníci říše zvířecí a to konkrétně pejskové z útulku v Čechách pod Kosířem, pro které žáci ze
„zdravky“ uspořádali bohatou sbírku dobrot a právě během mikulášské nadílky bylo odvezeno plné auto dobrot přímo na místo.
Jak uvedly koordinátorky obou akcí Anežka Vítková a Šárka Pavlovská, jinak vyučující odborných předmětů na škole, udělat někomu radost v dnešní pohnuté době je sice to nejmenší, ale jak se zdá té radosti
je obecně čím dál tím méně a tak se o to pokusí zase i v příštím roce.
Snad nebudou s děláním radosti osamoceny a dočkáme se jí obecně
my všichni více i v roce s třináctkou na konci.

MIKULÁŠ v Cipísku

Foto: archív MC Cipísek

Prostějov/red - Mikulášská
nadílka Mateřského Centra
Cipísek se jako už tradičně
konala již v úterý 4. prosince
dopoledne v přednáškovém
sále Národního domu. Nadílky se zúčasnilo přes stovku
dětí se svými rodiči i prarodiči. Kromě rozdávání mikulášských balíčků, společného
zpívání i tancování nechybělo
v programu taneční vystoupení žákyň ZUŠ v Prostějově
pod vedením Pavly Jahodové. Malí andílci roztančili sál
a přinesli vánoční atmosféru.

INZERCE

Zpráva pro veřejnost
Prostějov/pr - K 1. září 2012 se SOU Stavební
sloučila se Švehlovou střední školou Prostějov.
Vznikl nový subjekt s názvem Švehlova střední
škola polytechnická Prostějov. K tomuto sloučení škol došlo z rozhodnutí Olomouckého kraje.
Nově vznklá Švehlova střední škola polytechnická Prostějov disponuje rozsáhlými objekty na ulici Svatoplukova, Kollárova a na nám. Spojenců,
vše v Prostějově. Z ekonomických a provozních
důvodů a z důvodu využití stávajících prostor
ŠSŠP dochází v těchto dnech ke stěhování majetku a materiálu potřebného pro výuku z ulice
Komenská do výše uvedených objektů.

Senioři pro letošek úspěšně

dostudovali a převzali diplomy

Prostějov/mm - Na Střední zdravotnické škole v Prostějově převzaly celkem dvě skupiny seniorů své diplomy, které znamenaly
úspěšné zakončení jejich studia. Na škole totiž končil další běh
kurzu s názvem Odpovědným přístupem ke svému zdraví, k vitalitě a spokojenosti ve stáří, který je pořádán dík finanční podpoře Magistrátu města Prostějova.
Účastníci kurzu se v celkem třiceti hodinách dozvěděli spoustu nových informací o svém těle, o zdravém životním stylu, základech
psychologie a o speciálních odborných zdravotnických tématech, jakým letos byl i základní nácvik technik první pomoci, neboť zachránit
lidský život laickou první pomocí opravdu lze a mnohdy rychlý zásah
ulehčí následnou práci i profesionálům z RZP a RLP.
Jak při závěrečném předávání diplomů uvedly obě strany, kurz byl jistě přínosem jak pro frekventanty, tak i pro lektorky, kterými byly vyučující odborných předmětů, a jistě do budoucna nebude posledním.

Žáci, kteří toto učiliště navštěvují, budou
absolvovat toretickou výuku následovně:
1. ročníky - ulice Kollárova, Prostějov
2. a 3. ročníky - ulice Svatoplukova, Prostějov.
Tyto změny probíhají tak, aby teoretická výuka
ve 2. pololetí - tj. od4. února 2013 začala v nových objektech.
Žáci v obou budovách mohou využít školní
výdejny obědů, kde si mohou objednat kvalitní
obědy za výhodnou cenu 27 Kč.
Praktické výuky se tyto změny netýkají.
Vedení ŠSŠP Prostějov

Foto: archív SZŠ Prostějov

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.

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 hodin
středa 12. prosince 18.00 Malování na hedvábí - kreativní
večer pro dospělé
pátek 14. prosince 15.00 - Pošta Ježíškovi - vypouštění balónků Ježíškovi na Pernštýnském
náměstí.
V neděli 16. prosince od 9.00
hodin proběhne přednáška ve
Společenském domě. Přednášející biotronik Tomáš Pfeiffer
odpovídá na písemné i ústní
dotazy posluchačů.
Akademie seniorů
Tetín 1, 796 01 Prostějov, telefon: 582 360 295
úterý 11. prosince
od 14.00 povídáni jako vloni

Objednávejte předplatné
pro rok 2013 NADÁLE
za zvýhodněnou cenu!

i
... ještě v prosinc

od 700 korun

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

SEMTAMNÍK
pondělí 10. prosince
14.30 až 15.30 Rehabilitační
cvičení pro posílení tělesné
kondice a zraku
středa 12. prosince
18.00 již tradiční Adventní
koncert v kostele Povýšení
Svatého kříže v Prostějově.
Zpívá smíšený sbor EXAUDI,
diriguje Olga Čermáková.
čtvrtek 13. prosince
od 9.00 do 12.00 Pletení z pedigu v klubovně SONS.
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.
Ve středu 12. prosince
od 16.30 hod.
v prostorách Církve bratrské
Šárka 10,
proběhne představení
Nejkrásnější Vánoce.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 11. 12.

9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

neděle 16. 12.

10.15 - 11.15 hodin
13.00 - 15.00 hodin

TIP Večerníku

ČECHOMOR
KDE: Společenský dům, Prostějov
KDY: 14. prosince od 19.30 hodin

Konečně je to tu. V pátek
14. prosince se ve Společenském domě rozezní slavné
songy, jako jsou Místečko,
Mezi horami nebo třeba Velické zvony.
Čechomor je jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších
skupin všech generací v České republice. Za dobu svého
působení procestovali celou
Evropu, Severní Ameriku a
Rusko, spolupracovali s divadlem Na Palmovce, bratry
Formany, divadlem Continuo
a dalšími významnými umělci
a v roce 2001 získali dokonce
tři ceny Anděl. Předpokládáme, že Společenský dům
bude jako v minulém roce
k prasknutí. To také potvrdil
Martin Tichopádek, který řekl
„Po loňském beznadějně vy-

prodaném koncertu doporučujeme, aby si diváci pořídili
vstupenku co nejdříve. A také,
aby co nejdříve přišli,“ přičemž organizátoři z MUSICMEDEA vzkazují, že diváci
budou vpouštěni o půl hodiny
dříve. Martin Tichopádek také
Prostějovskému Večerníku,
který je jako v minulém roce
hlavním meidálním partnerem
prozradil, že speciálním vánočním hostem bude dámské
dívčí kvarteto Gadrew Way.
A aby toho nebylo málo, vystoupí také o jednoho hosta
navíc, kterým bude zpěvačka
Iva Marešová. Startuje také
další kolo o lístky Čechomoru na straně 10. Další vstupenky jsou stále k dispozici
na předprodejních místech
nebo v síti ticketportal.

MORAVANÉ STÁLE ROSTOU

Prostějov/pr - Strana Moravané děkuje všem svým voličům, kteří je odevzdali svůj
hlas v podzimních krajských
volbách. Moravané se voleb
zúčastnili ve všech krajích, na
jejichž území zasahuje historické území Moravy, tj. v kraji Jihočeském, Pardubickém,
Vysočina, Jihomoravském,
Olomouckém, Zlínském a
Moravskoslezském.
Svou účastí v krajských volbách v žádném případě strana
Moravané nevyjádřila smíření se současným stavem, tj.
rozbitím Moravy do nesmyslných krajů, které navíc nerespektují tisíciletou zemskou
hranici. Náš odpor proti krajskému zřízení naopak trvá nadále a naším hlavním mottem
účasti v těchto volbách bylo
„zrušme kraje“. Zastáváme
názor, že jen aktivní politikou,
nikoliv jen pasivní rezistencí,
se nám může podařit současný
stav změnit, proto i naše účast
v těchto volbách.

Co se očekávaného výsledku voleb týče, můžeme kraje
rozdělit do dvou kategorií - do
první lze zařadit kraje, ve kterých jsme chtěli reálně uspět,
to jsou kraje ležící na Moravě.
A do druhé tzv. pohraniční
kraje, tj. které leží na hranici
Čech s Moravou, kde naše
účast byla především symbolická, kde jsme chtěli obyvatelům těch částí Moravy, které
spadly do většinově českých
krajů, dát na vědomí, že jsme
na ně nezapomněli a stále s
nimi počítáme jako nedílnou
součástí Moravy.
A nyní již k samotným našim výsledkům. Na začátku
je nutné konstatovat, že to
byl sice celkově nejlepší výsledek strany Moravané od
roku 2005, kdy strana vznikla
sloučením Moravské demokratické strany a Hnutí za samosprávu Moravy a Slezska,
ale k překonání 5% hranice
nestačil, v Olomouckém kraji
jsme získali 2%, přímo v Pro-

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
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel. 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Alice Sedláčková 1924
Šárka Menšíková 1975
Vyškov
Smržice
František Jurníček 1927
Věra Šindelářová 1925
Prostějov
Prostějov
Miroslava Novotná 1926
Růžena Kolaříková 1929
Hamiltony
Otaslavice
Radoslava Silná 1936
Jindřiška Huterová 1934
Prostějov
Tvorovice
Marie Berková 1915 Slatinky Marie Petrželová 1945
Čechovice
Emil Görög 1932 Plumlov
Josef Cinek 1928 Mostkovice
Rozloučíme se...
Pondělí 10. prosince 2012
Zdenka Pospíšilová 1923 Služín
11.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 13. prosince 2012
Anežka Horáčková 1934 Pivín
14.00 kostel Pivín
Pátek 14. prosince 2012
Marie Koutná 1929 Konice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 15. prosince 2012
Štěpánka Vlachová 1912 Labutice
13.00 kostel Jednov

www.vecernikpv.cz
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stějově jsme dopadli o něco
lépe s 2,5%. Náš volební zisk
však mohl být podle nás i většiny předvolebních průzkumů
ještě mnohem vyšší. Nenaplnění předvolebních průzkumů
přisuzujeme především velmi
nízké účasti voličů, který přál
především stranám s disciplinovanou voličskou základnou, čím nižší volební účast,
tím vyšší zisk těchto stran.
Bohužel dvě třetiny občanů
k volbám vůbec nedorazily a
mezi nimi i velká část z těch,
kteří v průzkumech deklarovali, že nás budou volit. V
Olomouckém kraji nám průzkum zpracovaný pro Český
rozhlas předpovídal 3,7%, ve
studentských volbách jsme
pak získali 11%.
Přesto můžeme říct, že moravanství i strana Moravané
je na vzestupu a její obliba
mezi veřejností stoupá a straně se konečně postupně daří
dostat se do širšího povědomí veřejnosti. Což ukazuje,

Prostějov/mik - Městská policie každoročně odchytí desítky psů volně pobíhajících
po ulici. Někteří z nich se páníčkům jen ztratili, jiní byli
doslova vyhnáni z domova a
poputují do útulku. V minulý dnech byli odchyceni tito
krasavci, nechybí vám?
Jestliže poznáváte svého čtyřnohého mazlíčka a chcete ho
zpátky, kontaktujte Ing. Michala Pojezného z odboru životního prostředí prostějovského
magistrátu!
KONTAKT: e-mail:
michal.pojezny@prostejov.eu,
telefon: 582 329 405

Školu Majakovského
čeká v předstihu
slavnostní otevření
Prostějov/mik - Rekonstrukce Základní školy Majakovského ve Vrahovicích je
úspěšně u konce. „Výstavba
nové školní budovy bude
ukončena v předstihu ke dni
15. prosince. O pět dní později, tedy dvacátého, jsme
se domluvili, že zde uspořádáme den otevřených dveří.
Aspoň děti a rodiče uvidí, do
čeho jdou,“ řekl s úsměvem
Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

že naše snaha není marná, ale
mám smysl a je třeba vytrvat
v poctivé práci i do dalších
let a postupně zvyšovat naše
volební zisky a časem se opět
opřít o takovou podporu, jakou mělo moravské hnutí na
začátku 90. let. Vzhledem
k tomu, že současné náklady
na naši předvolební propagaci
se pohybují v jednotkách tisíc,
nikoliv v desítkách či stovkách
milionů, jako u jiných stran,
určitě se nemáme za co stydět.
V Olomouckém kraji zlepšujeme každé čtyři roky náš výsledek o sto procent, z čehož je
patrné, že při stávajícím trendu
nejpozději do osmi let zde zasedneme v krajských lavicích.
Nejsme totiž strana na jedno
použití, strana jednoho muže
nebo ženy, či umělý marketingový projekt, které přicházejí
stejně rychle jako odcházejí,
ale strana s pevnými kořeny
a jedinečným programovým
základem a nosnou myšlenkou, kterou budujeme s vizí do

budoucna. Jsme jediná strana
v ČR, které hájí zájmy Moravy
a Moravanů.
Nárůst moravského uvědomění mezi obyvateli Moravy
se projevil i při sčítání lidu
v roce 2011, kdy se k moravské národnosti přihlásilo
521.801 občanů a dalších více
než 100.000 občanů si uvedlo
moravskou národnost ve spojení s ještě jinou národností,
celkem tedy cca 630.000. Což
je oproti roku 2001 nárůst o
250.000 respondentů. U většiny ostatních národností naopak nastal statistický poklesl,
největší u národnosti české,
Čechů v Česku a na Moravě
ubylo o 1,5 milionu. Na okrese Prostějov pak aktuálně žije
15.916 Moravanů a Moravanek. Závěrem bychom chtěli
všem Moravanům popřát radostné prožití svátků vánočních a vše dobré do nového
roku 2013.
Martin Pekáček,DiS.
Moravané Prostějov

duo pejsků
hledá páníčky!
Nechybí vám čtyřnohý miláček?

Kino Metro 70
pondělí 10. prosince
17.30 Anna Karenina
americké romantické drama
20.00 Anna Karenina
úterý 11. prosince
17.30 Na divoké vlně
americké sportovní drama
20.00 Anna Karenina
středa 12. prosince
17.30 Na divoké vlně
20.00 Anna Karenina
čtvrtek 13. prosince
nehraje se
pátek 14. prosince
16.30 Hobit:
Neočekávaná cesta 3D
americký fantasy film
20.00 Hobit:
Neočekávaná cesta 3D
sobota 15. prosince
16.30 Hobit:
Neočekávaná cesta 3D
20.00 Hobit:
Neočekávaná cesta 3D
neděle 16. prosince
10.00 Adventní filmové dívánky - O ebenovém koni
nepřetržitá dopolední projekce
krátkých filmů pro nejmenší
16.30 Hobit:
Neočekávaná cesta 3D
20.00 Hobit:
Neočekávaná cesta 3D

Kulturní klub DUHA
úterý 11. prosince
9.00 a 10.15 Vánoční kouzlo
- Divadélko Kuba, Plzeň
středa 12. prosince
9.00 a 10.15 Vánoční kouzlo
- Divadélko Kuba, Plzeň

Kinoklub DUHA
sobota 15. prosince
9.00 Kamáradi z TV II.
pásmo pohádek
20.00 Bitevní loď
americké sci-fi

úterý 11. prosince
19.00 A. Branald - R. Balaš:
DĚDEČEK AUTOMOBIL
- Těšínské divadlo Český Těšín
čtvrtek 13. prosince
19.00 Jaroslav Havlíček:
PETROLEJOVÉ LAMPY
- Klicperovo divadlo
Hradec Králové
pátek 14. prosince
9.00 Jaroslav Havlíček:
PETROLEJOVÉ LAMPY
- Klicperovo divadlo
Hradec Králové

Apollo 13
pátek 14. prosince
20.00 Fifteen years of DAMAGE, inc. Oslava výročí
existence kapely. Klub APOLLO13 v Prostějově. Jako hosta
jsme si pozvali Slayer revival z
Morkovic - Old Thrash Titans.
sobota 15. prosince
20.00 GARAGE
& Tony Ducháček
& MIMO PROVOZ
- Koncert legendy českého undergroundu!!! Host:
Mimo Provoz - prostějovský
pivní underground!!!
Předprodej vstupenek na
webu www.apollo13pv.cz
přes rezervace!

Simetrix
pátek 14. prosince
21.00 DJ Iceman
sobota 15. prosince
21.00 DJ Otto Šabart

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

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 10. 12. 2012 DO 16. 12. 2012

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry a slunečních protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí
a ve čtvrtek v 14.00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 18.30 hodin a ve středu
v 17.30 hodin. Měsíc je ve čtvrtek v novu. Středeční pozorování
je komentářem přizpůsobeno dětským návštěvníkům.
Pohádku JAK VOJENSKÝ BUBENÍČEK ZACHRÁNIL
SVĚT, nabízíme dětem ve středu v 15.30 hodin.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK se sejde ve středu v 16.30 hodin.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE, dále
NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV a expozici OPTIKA spatříte na
začátku výše uvedených pozorování. Školám, spolkům, obcím
apod. zdarma zapůjčujeme výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN nebo STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU.

Letošní Vánoce prožijte s

www.vecernikpv.cz
Denně aktualizované stránky!
inzerce

inzerce

Městské divadlo
v Prostějově

Rozhovor Večerníku

16

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. prosince 2012

Exkluzivní interview s Hanou Zagorovou, která po letech zazpívala v Prostějově

„SNAD JSME DIVÁKY NAKAZILI VÁNOČNÍ NÁLADOU...“
Velká osobnost tuzemské popové scény vystoupila společně s Petrem Rezkem

Petra Hežová
Zdá se, že jste nám se
svým vystoupením přivezla už i trochu té vánoční nálady, protože za oknem pořádně
chumelí...
„To bylo tak domluvené. (smích)“
V Prostějově nevystupujete poprvé, jak se vám u
nás zpívá?
„Já si nepamatuju, že by se mi
tady někdy zpívalo špatně. Na
každý koncert se vždycky moc těším, hlavně když je stejně jako zde
vyprodaný sál. Jsem ráda, že diváky moje písničky stále baví a že
mají chuť si je přijít poslechnout i
naživo. Moc si toho vážím, hlavně
teď před Vánoci, kdy při tom shonu už toho času není nazbyt.“
Chtěla jste být vždycky
zpěvačkou? Jaké bylo
vaše vysněné povolání?
„Zpívala jsem ráda už jako malá.
Ale viděla jsem se i jako herečka,
chtěla jsem hrát divadlo, nebo
jsem v jednom období dokonce
toužila vystupovat v cirkuse či dělat plastickou akrobacii. Ten zpěv
mě tak nějak víc ´navážno´ zaujal
až později, kdy jsem vystoupila
INZERCE

v pořadu ´Hledáme nové talenty´, což byla v podstatě obdoba
dnešní SuperStar. Najednou jsem
byla pátá ve Zlatém slavíku a už
to prostě jelo samo, nedalo se to
zastavit... (úsměv)“
Při svém povolání zřejmě
nemáte čas sledovat televizi a talentové soutěže, jako je
právě SuperStar. Nebo snad
ano?
„Občas mám chvilku, to se pak
ráda podívám a jsem upřímně velmi mile překvapená, jak
někteří i úplně mladincí hoši a
děvčata výtečně zpívají. Chtěla
bych jim popřát všechno nejlepší a pokud je zpívání na pódiu
před diváky jejich vysněným
přáním a je to přesně to, co chtějí
opravdu v životě dělat, tak jim
moc přeju, aby se jim splnilo.
A aby jim někdo napsal krásné
písničky, které by se hlavně vysílaly v rádiu. Protože když se
nevysílají písničky v rádiu, tak je
ta cesta k nějakému tomu úspěchu u publika daleko těžší, když
lidi ty písničky neznají a měli
by pak přijít na nějaký koncert
v podstatě neznámého zpěváka,
když vlastně neví, na co jdou...“

Na prostějovském koncertu jste vystoupila společně s vaším pěveckým kolegou
Petrem Rezkem. Je na naší
nebo zahraniční hudební scéně
někdo, s kým jste ještě nezpívala, ale ráda byste?
„Já nejsem přímo typ duetového zpěváka. Neříkám, že nějaká
pěkná písnička třeba s Karlem
Gottem nebo Marií Rottrovou
by mi neudělala radost, ale jinak
žádné takové ambice nemám.
Vyhovuje mi to tak, jak to je.“
Víte přesně, kolik písniček jste ve své dosavadní
kariéře nazpívala? Je mezi nimi
některá, která vám zvlášť přirostla k srdci?
„Úplně přesně to spočítané
ítané nemám, ale je jich už přes osm set. Z
některých se postupem času staly
šlágry a o některých ani už vlastně
nevím, že jsem je kdy nazpívala...
azpívala...
(smích) Ale musím přiznat,
nat, že nemám všechny písničky stejně
ejně ráda.
žňuju a
Je tady jedna, kterou zbožňuju
zpívám ji poctivě na každém
ždém
svém vystoupení a to je písy...“
nička Maluj zase obrázky...“
Kocert byl úžasný.
ý. I
k nám se ale donesslo, že máte ve svém reperrtoáru připravenou nějaakou vánoční novinku...
„Ano, mám teď zbrusuu novou vánoční písničku, která ale
bude mít premiéru až sedmého
prosince v pražské Lucerně.
cerně. Z

loňského roku mám písničku,
která se jmenuje Mé dětské svátky, tu dnes diváci slyšeli. A společně s Petrem Rezkem jsme jim
také zazpívali Vánoční tajemství,
takže Vánoce byly tady na pódiu
v plné polní, což se v podstatě
po prvním adventu samozřejmě
předpokládalo. Diváci to určitě
čekali a i na ten koncert šli s tím,
že si chtějí odnést z vystoupení
nějakou tu vánoční náladu i s
sebou domů. Snad se nám to povedlo...(úsměv)“
Když už jsme u vánoční
nálady, máte vůbec teď,
v tomto předvánočním shonu
čas relaxovat, užít si advent?

„Jsem moc ráda, že diváky
moje písničky stále baví a že
mají chuť poslechnout si je
naživo i v předvánočním shonu“
Žijící legenda HANA ZAGOROVÁ
věnovala návštěvníkům svůj obdiv

„Já mám v tomto období docela napilno. Každý den koncert a
když je náhodou volný termín,
mám zkoušku na již zmíněné
vystoupení v Lucerně. Na toto
vystouopení se opravdu moc těším. Zpět k vaší otázce, jelikož
poslední koncert mám až dvacátého prosince, takže jsem opravdu sama zvědavá, kdy začnu s
úklidem a pečením cukroví a kdy
udělám vánočku. Obávám, se pro
mě začnou Vánoce opravdu až
jednadvacátého prosince... (pokrčí
nesměle rameny)“
Zmínila jste pečení cukroví. Máte vy, nebo váš
manžel nějaký oblíbený druh,
který na štědrovečerním stole
nesmí chybět?
„Mám senzační recept mojí maminkyy na vanilkové rohlíčky,
y, které maminka od Štefana vyžaduje.
Tím myslím, že je má hrozně
ráda a já je s velkou láskou i dělám, protože mám maželovu maminku hrozně ráda.

Tak jsem
zvědavá, kterou
noc budu muset nastavovat, abych to všechno zvládla (smích)“
Máte nějaký vysněný
dárek, který byste letos
ráda našla pod vánočním stromečkem?
„Nemám, já se moc těším z
každého dárku, který dostanu, i
když je sebemenší nebo sebebláznivější. Je mi vlastně úplně
jedno, co dostanu. Mě těší to,
že si na mě lidé vzpomenou a
že výběru toho dárku museli
věnovat nějaký ten čas, čehož
si zejména v dnešní uspěchané
době, kdy nikdo vlastně už
nemá pomalu na nic čas,
Foto: Petra Hežová nesmírně vážím...“

kdo je
hana zagorová
Narodilaa se 66. září
áří 1946 v P
Petřkovicích
třřk
řk i í h u O
Ostrat
vy, kde žiila s rodiči a sestrou Evelýnou. V roce
1963 se ú
účastnila soutěže amatérských zpěváků
„Hledám
me nové talenty“ a ještě v témže roce vydala i svéé první nahrávky ´Písnička prázdninová´ a ´Pís
ísnička v bílém´. Už o dva roky později
uváděla ssvou vlastní televizní show. Spolupracovala mimo jiné s Karlem
Vágnerem
em, s herci a zpěváky divadla Semafor, Petrem Rezkem, Stanislavem
m Hložkem a Petrem Kotvaldem i dalšími umělci. Je držitelkou
ocenění Z
Zasloužilá umělkyně,
y Ladyy PRO 9009 ((ocenění udělené deseti
nejvýznaamnějším ženám České republiky, pozn. red.), devíti Zlatých slavíků, někkolika cen TýTý a mnoha dalších. Od svých třiadvaceti let trpěla
vážným oonemocněním krve, kvůli kterému musela dostávat pravidelné
krevní trransfuze a na čas odložit své studium na hereckém oddělení
JAMU. V roce 1986 se provdala za baletního mistra Vlastimila Harapese, se kterrým
ý se rozvedla v roce 1992, kdyy si následně za svého současného manže
žela, zpěváka Štefana Margitu. Známému harmonickému páru
se v násleedujících letech dokonce dostalo uznání v podobě ocenění „Pár
roku 20001“. Ve svých šestašedesáti letech stále pilně koncertuje a na nezájem pu
ublika si rozhodně nemůže stěžovat.

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

www.
vecernikpv
.cz

Prostějov - Devítinásobná Zlatá slavice Hana
Zagorová přivezla do Prostějova trochu nádherné předvánoční nálady, když se svým pěveckým kolegou Petrem Rezkem zazpívali plnému
Společenskému domu své největší hity. Pro
mnohé diváky v publiku byl galakoncert v době,
kdy jsou přípravy na svátky v plném proudu, skutečně malým vánočním dárkem. Proto jsme se
zajímali, zdali má i slavná zpěvačka čas na úklid,
nákup dárků a pečení cukroví. V exkluzivním rozhovoru pro Večerník nám Hana Zagorová prozradila, které vánoční cukroví je její zamilované a
proč, kterou písničku zbožňuje a také který dárek
by jí pod stromečkem udělal největší radost...

sportovní menu
www.tkplus.cz
FOTBAL
URČICE VLÁDNOU

TRHÁK TÝDNE

Ohlédnutí za Přeborem
Olomouckého KFS
- díl pvní
čtěte
na stranách

24-25

URČICKÁ KOPANÁ SE OCITLA BEZ VEDENÍ
Končí předseda klubu
i jeho zástupce!

basketbal
VENTA SE ZRANIL!

Orli včera přehráli
"Balintovce", ale
ztratili oporu...
čtěte
na straně

Určice/jim
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rozhovor
M. ČERNOŠEK POTŘETÍ

Poslední díl velkého
exkluzivního interview
s bossem TK PLUS
čtěte
na straně

ČTVRTEK 13. 12. 18:00
MATTONI NBL – 16. KOLO

BK PROSTĚJOV
BK DĚČÍN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

18:30

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ – 14. KOLO

HC GREWIS PLUMLOV
HC BRUMOV-BYLNICE

další želízko v ohni v kádru české hokejové reprezentace. Do nominace se na poslední chvíli
dostal Antonín Hone (na snímku), který je jedním ze tří nováčků pro blížící se druhý podnik
Euro Hockey Tour v Helsinkách a Moskvě.
Prostějovský odchovanec, jehož hvězda v současné době září ve zlínském PSG, se objevil
v nominaci trenéra české reprezentace Aloise
Hadamczika na blížící se turnaj Channel One
Cup, který ve čtvrtek startuje v Moskvě a Helsinkách poté, kdy se trio Sobotka, Hanzal a Vondrka
pro tento turnaj omluvili. Teprve dvacetiletý hráč,
který svým druhým hattrickem v sezóně sestřelil ve včerejším utkání mužstvo z Litvínova, se

SOBOTA 15. 12.

BOXEŘI Z HANÉ
DEKLASOVALI KONKURENCI

17:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD – 25. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC ZUBR PŘEROV
Zimní stadion v Prostějově

NEDĚLE 16. 12.

9:30

EXTRALIGA KADETEK – 12. KOLO

Zlatí hoši. Nynější členové BC DTJ Prostějov přivezli z mistrovství republiky pět zlatých a celkem osm medailí. Foto: BC DTJ

TJ OP PROSTĚJOV
SBŠ OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

tenis

NEDĚLE 16. 12.

10:00

EXTRALIGA 2012

TK AGROFERT PROSTĚJOV
SPARTA PRAHA
Hala v Kostelecké ulici

Rakovník, Prostějov/jim - Pět
zlatých, jedna stříbrná a dvě
bronzové medaile. Nikdo jiný
se na víkendovém mistrovství
České republiky v Rakovníku nemohl pochlubit tak
bohatou sbírkou jako boxeři
hájící barvy BC DTJ Prostějov! Dvě nejslabší váhy a
„jednaosmdesátku“ aktuální
lídr extraligy neobsadil a Jakub Vávra skončil v „šestapadesátce“ hned v úvodním
kole, zbylá šestice hmotnostních kategorií již přinesla

I
C
K
A
V
A
D
HVĚZ

najovém srazu v Praze.
Ve čtvrtek pak společně
s dalšími reprezentanty nastoupí v Helsinkách proti domácímu
Finsku, na víkend se
výběr hokejistů České
republiky přesunuje do
Moskvy, kde jej nejdříve čeká bitva se Švédy,
v neděli pak turnaj vyvrcholí zápasem s Ruskem.
V národním mužstvu se tedy po čase objevuje
další prostějovská stopa. Na kolik úspěšná se můžeme přesvědčit již ve čtvrtek v prověrce proti
finskému výběru.

Zimní stadion v Prostějově

lední hokej

2x foto: archív Večerníku

Honejsek v nominaci Aloise Hadamczika
dnes bude poprvé hlásit
na
Channel
One
Cup
u trenéra Hadamczika
na tradičním předturProstějov/jp - Prostějovská hokejová škola má
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ČTVRTEK 13. 12.

NA TRÁVNÍKU NEMĚL A-TÝM SOKOLA URČICE
E KONKURENCI
KONK
KO
NKUR
UREN
ENCI
CI
A S JASNOU PŘEVAHOU VLÁDNE KRAJSKÉMU PŘEBORU.
Ř BORU
ŘEBO
ŘE
RU.. DA
DAŘÍ
ŘÍÍ
SE I B-TÝMU, O VÝCHOVU NÁSLEDOVNÍKŮ SE STARAJÍ
VÝBĚR JÍ V
RAJÍ
RA
VÝB
ÝBĚĚRY DOROSTENCŮ, ŽÁKŮ I PŘÍPRAVKY. I PŘESTO BUDE
UDE M
MÍT
ÍT
T
FOTBALOVÝ ODDÍL OD PŘÍŠTÍHO ROKU NOVÉ VEDENÍ.
NÍ. PO
O
OSMNÁCTI LETECH V ČELE KLUBU SE TOTIŽ Z OSOBSOB
O OBNÍCH DŮVODŮ ROZHODL ODEJÍT MILAN SOSÍK (NA
NA
SNÍMKU VLEVO), KRÁTCE PO KONCI PODZIMNÍ ČÁSSTI REZIGNOVAL I MÍSTOPŘEDSEDA KLUBU A STA-ROSTA OBCE VLASTIMIL KONŠEL.

radost zejména zástupcům
Prostějova. „Dopadlo to nad
očekávání, jsem spokojen.
Věděl jsem, že někteří kluci
by si pro zlato měli dokráčet a
nakonec jsme nejúspěšnějším
oddílem celého mistrovství,
takže paráda,“ radoval se z
cenných kovů trenér DTJ Pavel Duda.
Zlato začal sklízet po třech
výhrách Hamo Aperjan v „šedesátce“, navázali na něj také
Mirek Šerban ve „čtyřiašedesátce“, Emil Kocvelda v „de-

větašedesátce“, Vít Král v „pětasedmdesátce“ a Petr Novotný
v „jednadevadesátce“. Stříbro
přidal v nejtěžší váze nad jednadevadesát kilogramů Dominik
Musil, bronzy pak v kategorii
do 69 kilogramů Vladimír Lengál a o dvaadvacet kilogramů
výše i Vasil Ducar.
Stříbrný byl navíc v „jednaosmdesátce“ David Hunanyan,
nová posila Hanáků pro zbytek
extraligy. „Domluvili jsme se
s jeho oddílem na hostování a
konečně jsme zalepili díru. Tato
váha nás trápí, ale už se nám
podařilo sehnat náhradu,“ těšil
Dudu úspěch nejen v ringu.
Změnou pro letošní ročník bylo
také větší otevření pro cizince
což Duda kvitoval: „Mohli boxovat cizinci, kteří nastupují v
extralize a žijí tu dlouhodobě.
Zvedlo to úroveň a přineslo
zatraktivnění a prestiž. Utkání
byla bojovnější.“
Do Vánoc mají prostějovští
boxeři v plánu pouze lehčí tréninky, naplno to opět vypukne
až na začátku ledna. „Někteří
by měli hned po Novém roku
odjet na soustředění. Na konci
února nás pak čeká extraliga
proti Plzni, přestože jsme měli
mít první kolo až v březnu.
Domluvili jsme se ale na přeložení duelu z června,“ upozornil na změnu v termínovém
kalendáři.

Bude jedničkou. Největším letošním úlovkem prostějovského
tenisového klubu pro blížící se extraligu je čtvrtá hráčka světa,
Polka Agneszia Radwaňská.
Foto: internet

...ještě

+

PŘICHÁZÍ
TENISOVÁ EXTRALIGA 2012...

PROSTĚJOVSKÝ Večerník ve spolupráci s TK AGROFERT
PROSTĚJOV a marketingovou společností TK PLUS pro vás
stejně jako dva roky po sobě připravuje na prahu odcházející
sezóny dárek všem tenisovým fajnšmekrům.
DALŠÍ SPECIÁL SPORTOVNÍ REDAKCE PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU JE TADY. TENTOKRÁT BUDE VĚNOVÁN
„BÍLÉMU SPORTU“ A ZEJMÉNA ZAČÍNAJÍCÍ EXTRALIZE
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV. SVŮJ SAMOSTATNÝ PROSTOR
DOSTANE KONKRÉTNĚ CELÝ TK AGROFERT PROSTĚJOV!
PŘÍLOHU S ORIGINÁLNÍM NÁZVEM „PROSTĚJOVSKÝ
TENIS NA VRCHOLCÍCH HOR...“ NAJDETE JAKO SOUČÁST
NAŠEHO PERIODIKA UŽ ZA TÝDEN, TJ. V PONDĚLÍ 17.
PROSINCE 2011!!
NEZAPOMEŇTE SI TAK ZAJISTIT PŘÍŠTÍ ČÍSLO
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU, KTERÉ VÁM PŘINESE
DOKONALE MAPUJÍCÍ SERVIS DĚNÍ JAK O LETOŠNÍ
EXTRALIZE, JEŽ STARTUJE UŽ TEĎ V NEDĚLI, TAK I O CELÉ
SEZÓNĚ.
CHYSTÁME PRO VÁS HNED ŠESTNÁCT STRAN O TENISU
NAVÍC!
Vychází jako součást
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku už 17. prosince!

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 49 na snímku byla ulice Komenského
v Prostějově. Vylosovaným výhercem je MARIAN JANÍK,
J. Zrzavého 5, 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 14. PROSINCE 2012, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 17. PROSINCE 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Profitex Prostějov

Poznáte, kdo je na fotografii?
Ani v jednom z posledních čísel
letošního roku nechybí na stránkách nejčtenějšího regionálního
periodika vaše oblíbené zápolení,
které vám opětovně přinášíme v
rámci zaběhnutého projektu „PV
Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“! I v
tomto vydání se tudíž opětovně
setkáváte s fotografií jisté známé

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 šanci
na výhru. DNES přitom může-

VELKÁ
PODZIMNÍ AKCE!

PRONÁJEM REKLAMNÍ
PLOCHY
CENTRUM PROSTĚJOVA
(NAPROTI ČERP.ST. SHELL)

KŘIŽOVATKA ulic:
- WOLKEROVA
- ÚJEZD
- DOLNÍ

pronajem37@seznam.cz
Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

BRAMBORY NA VÁNOCE OD LICEY
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.

TY NEJLEPŠÍ BRAMBORY NA VÁŠ VÁNOČNÍ
STŮL VÁM DODÁ JEDINĚ PROSTĚJOVSKÁ ...

TIP
k obrazovce
HONZA
MÁLEM
KRÁLEM
film ČR 1977

NEDĚLE 16. 12. 2012

20:20 HODIN

ÁCHAT, AVAR, ČINČILY, ČLEN, ĎOUČE, ESKYMO,
GAUČ, ILJA, KOKS, KŘEČE, LÉZE, ODCHYT, OKNO,
OLOVO, OLŠE, OPAR, PCHÁČ, PIPKA, PLÁČ, PLŽI,
POVOZY, PUNČ, REKYNĚ, RITO, ROLE, ŠPAGÁTY,
TÁLY, URAN, UZLY, VJEM
... 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 14. PROSINCE 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„OŘECHŮ“. Další vylosovanou výherkyní se stala Monika
PÁLENÍKOVÁ, Křenůvky 64, 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 10. 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 17. prosince 2012.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. prosince 2012

te JIŽ POSEDMÉ usilovat o
ZAJÍMAVOU CENU v podobě
poukázky od RESTAURACE
POD KAŠTANY v HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu již
sedmaosmdesátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Hanu Zagorovou.
Populární zpěvačku, držitelku
devíti Zlatých slavíků, která v
úterý vystoupila v Prostějově, poznala celá plejáda z vás, načež se v
osudí objevilo dohromady hned
795 správných odpovědí!
Z losovacího koše se tentokrát
usmálo štěstí na výherce, jímž se
stal Miroslav ZDRÁHAL, J.B.
Pecky 8, Prostějov. Od Večerníku tak obdrží zajímavou cenu
v podobě poukázky od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ
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
sportovních vod. Již tuto neděli totiž v tenisové hale Za Kosteleckou
ulicí vypukne poslední velká akce
letošního roku. A největší hvězdou
tenisového týmu Prostějova, který
bude obhajovat extraligový titul,
se stane Polka Agneszia Radwaňská, čtvrtá hráčka světového žebříčku WTA.
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z osmaosmdesátého kola čekáme v redakci opět
do PÁTKU 14. 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 17. PROSINCE 2012.

ku, loupežníky, okrádajícími
pocestné nejen cestou z trhu,
nebezpečnou kmotrou s kosou, kterou naštve, když čerstvým vzduchem a vydatnou
polévkou vyléčí kovářovu
dcerku. U lakomé selky a jejího vychytralého manžela, k
nimž se dal do služby za velOdvážný, chytrý, hezký a ve- mi neobvyklých podmínek,
selý Honza si spokojeně žije potká hezkou Mařenku, z níž
v malé chalupě s laskavou si sice tak trochu utahuje, ale
maminkou. Ale jen do chví- do které se velmi brzy zakoule, než máma rozhodne, že ká. Než si však budou moci
musí jít na zkušenou do svě- vyznat lásku, čeká Honzu
ta, kde by na něj mohla čekat ještě nejedno dobrodružství,
i princezna a půl království. I a dokonce i hladomorna.
když se mu nechce, nakonec Na cestě za štěstím se musí
přece jen z pece sleze a vydá vypořádat i se zákeřným
bubeníkem,
se na cestu, na níž jej čeká královským
řada veselých i vážných pří- kterému se také tuze líbí Mahod. Setká se s lakomou sel- řenka, a velitelem královskékou, kterou převeze slibem, ho vojska, kterému překazí
že uvaří sekyrkovou polév- kšefty s loupežníky.
VÍCE NEJEN O TOMTO ČESKÉM TRHÁKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Režie: Bořivoj Zeman
Hrají: Jiří Korn/Jaroslav
Drbohlav, Naďa Konvalinková, Marie Glázrová, Valerie Kaplanová, Josef Kemr,
František Filipovský, Jorga
Kotrbová a další. Režie Bořivoj Zeman

DR. OETKER ČEPUJE JEDENÁCTKU..

Již 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
14. PROSINCE 2012, 12:00
hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 6 - 2 - 6 - 4, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově devětasedmdesátým výhercem stal
Stanislav KAŠPAR, Štětovice 40, Kralice na Hané, 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 17.
PROSINCE. Tak nezbývá,
než abyste začali již luštit...

HLEDÁNÍ
JE U KON
KONCE
N CE
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TRADICE KVALITNÍCH

KvSLUŽEB
alitní UŽ OD ROKU 1992
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,
6700/měs. + ink.
103m2, po rekonstr.
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.
2
vl.,cihl, 2. patro, 78m , 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 4.000,-/měsíc + inkaso (cca 1.800)
2+1, Pv, ul. Šárka
Kč 7.150,-/měs. vč. inkasa
2+1, Pv, Rejskova ul. Kč 6.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500)
GARÁŽ - PRODEJ:
Pv, Močidýlka, 18 m2, elektřina
Kč 69.000,GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/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,
Ihned volný!
255m2 dvůr.
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!

777 251 878

Rodinné domy:
KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Prostějov - řadový RD
2x 3+1se zahradou,
byty 80 a 86 m2, podkroví je možné využít
pro půdní vestavbu.
Klidná lokalita u parku, školka, škola. CENA 2.750.000 Kč
Držovice - BD se
zahradou, 4 byty,
2x2+1 a 2x3+1.
Půdu lze využít pro
vybud. podkr. bytů. ZP 256 m2, zahrada 650 m2. Na pozemku se
dále nachází garáže.
CENA v RK
URČICE - RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena: 799.000 Kč
RD Čechovic - řadový koncový o velikosti 2+1 v 1.NP a
3+1 v podkroví.
Dům je v udržovaném stavu. Celková výměra pozemku činí 285 m2.
CENA: k jednání v RK
VRBÁTKY- RD 5+1
s garáží a zahrádkou, s
dobrou dostupností do
PV i Olomouce (vlak.
spojení). Užitná plocha
213 m2. Celková výměra pozemku 293 m2. CENAv RK.

e-mail: info@impulsreality.com

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

Vícov, okr. Prostějov
Prodej RD 4+1 s průjezdem u lesa. Plyn. topení,
WAW, obec. voda, el., žumpa. Zast. plocha 200
m2, zahrada 172 m2
Cena: Kč 1.390.000,zahrádka.

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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,-

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

TŘEBÍZSKÉHO ul.
- BYT 3+1, 90m2,
cihla, DB, 3.patro,
prodej včetně vybavení. Byt prošel kompletní, náročnou a velmi
zdařilou rekonstrukcí. CENA: 1.600.000Kč.
PLUMLOV - BYT
3+1, 72m2, cihla, OV,
1.patro, nové plynové
ÚT, neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní
zahrádka.
CENA: 850.000Kč.

Prodej bytu, Prostějov, ul. Křížkovského

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

SMRŽICE - RD 5+1,
patrový, řadový, zast.
plocha 173m2, zahrada 351m2, všechny
ing.sítě,krekonstrukci.CENA:1.200.000Kč.

Prodej RD o dvou bytových jednotkách
se zahradou,
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 1+kk, Blahoslavova ul.,po kompletní rekonstrukci,
cena 5000,-Kč/měs
Pronájem bytu 2+1, Mozartova ul., po rek.
cena 5.500,-Kč/měs. + inkaso.
Pronájem bytu 3+1, ulice Dvorského, pěkný byt s lodžií,
cena 6000,-Kč
Pronájem bytu 3+1, ul. Brněnská, po rek.
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.!

PTENÍ
RESTAURACE - v
provozu, 50 míst, v
patře byty 3+1-90m2 a
4+1-110m2, všechny ing. sítě, pozemek celkem 1176m2.
CENA: 4.050.000Kč.
PLUMLOV - stavební pozemek, oplocený, výměra 981m2,
jižní orientace,
JEDINEČNÝ VÝHLED NA
PLUMLOVSKOU PŘEHRADU.
CENA: 1.070.000Kč.

www.reality-domino.cz
Tel.: 605 011 310
WWW.SRDCEREALIT.CZ
Kancelář: Vojáčkovo nám. 3,
79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz

2GVTC5GFN¾ąQX¾
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Prostějov, Domamyslice
Prodej RD 5+kk s podkrovím, sklepem, terasou
a garáží s dílnou. Po část. rekonstrukci, plastová
okna, plynové ÚT, elektřina. Zastavěná plocha
144 m2, zahrada 341 m2. Cena: Kč 2.990.000,-

Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

KOSTELEC NA
HANÉ - RD 1+1 se
zahrádkou, řadový,
všechny ing. sítě, pozemek 194m2, ihned volný.
CENA: 395.000Kč.

$;6;t241&',
Prodej novostavby RD 2+1 v Nezamyslicích
se zahrádkou. SLEVA! Cena : 600 000Kč
-------------------------------------------------------PRONÁJEM OBCHODU 200 m2 v centru PV.
Info v RK.

Volejte: 739 322 895

Tel.: 606 922 838

Byty - prodej:
Byt 3+1, ul Kostelecká, pěkný DB, 73
m2, 4.NP, panel, pokoje na V aZ, dům
po revitalizaci.
CENA: 1.090.000,-Kč
Byt 3+1, SMRŽICE, prostorný byt v
rekonstrukci v 1.NP,
budova se 4 byty,
garáž, stodola, dílna,
CENAk jednání v RK

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

Tel.: 773 542 542
775 246 321

1+kk,M.Pujmanové, OV,36 m2,1.patro,k rekonstrukci 
.þ
$6ODYtþNDDB, 58 m2, 8.patro, po kompletní rekonstrukci
&(1$.-('1È1Ë±1$95+1ċ7(
.þ
2+1, Šárka,DB, 53 m2, 3.patro, prostorný byt 
2NUXåQt, DB, 72 m2, 1.patro 
.þ
.þ
3+1, B.Šmerala, DB, 74 m2]YêãSĜt]HPt
129,1.$
3+1, Palackého, OV, 77 m2, 3.patro, cihla, po kompletní rekonstrukci,
YHOPLSČNQê
.þ

INZERUJTE ZDARMA ! ! !
EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !
B Y T Y PRODEJ
2+1,dr. ,TYLOVA 60m2
710.000,-Kč
3+1, OV, MLÝNSKÁ ulice, 105 m2,
prostorný, velmi pěkný,…
1.450.000,-Kč
4+1,BELGICKÁ,dr.5.p.,
1.200.000,-Kč
5+1,FANDERLÍKOVA,dr.1.p.,velmi pěkný,po
rekonstrukci! ……
DOHODA !!!

PRONÁJEM s možností budoucího
prodeje nové skadovací haly v průmysl.
zoně Prostějov.
Info a cena v RK
Pronájem kanceláří v centru města PV:
2
- 25m , sam. měření energií
Cena: DOHODOU
- 45m2, sam. měření energií
Cena: DOHODOU
--------------------------------------------------------

POZEMKY

Prodej staveb. pozemku o výměře
966m2 v Prostějově. Základy provedeny,
platné staveb. povolení.
Info v RK.
Prodej pozemku u INTERSPARU na
komercii.
Info v RK.
Prodej pozemku v Kostelci na Hané,
INFO v RK
1828m2
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

Prostějov, Krapkova ul.
Prodej podkrovního bytu 5+kk s terasou v osobním vlastnictví, plocha 126 m2, 4. patro, krb, klimatizace, plynové ÚT. Nízké náklady: cca 1.000
Kč/měs.+ inkaso. Nová střecha, včetně izolací.
Stáří bytu 8 let.
Cena: Kč 2.200.000,-

Určice, okr. Prostějov
RD – 2 byty 3+1, průjezd, garáž, terasa, dvůr se
zahradou.
SLEVA! Cena: Kč 1.190.000,-

Držovice, okr. Prostějov
Prodej pozemku na výstavbu RD o výměře
1118 m2, rozměr 17,5 x 65,5 m. Cena za m2 je
729 Kč.
Cena: Kč 815.000,-

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

&1/;t241&',
RD Vrahovice, 4+1, 120 m2, po rekonstrukci 
RD Skalka, GYĤU]DKUDGD

.þ
.þ

129,1.$
RD Pivín, GYĤUGtOQD]DKUDGDSĜtMH]GL]GUXKpVWUDQ\SR]HPNX .þ

5':,1./(529$35267ċ-294+kk, 363 m2]DKUiGNDJDUiå
nedaleko centra 
.þ
RD Domamyslice, 4+1, 220 m2JDUiåGYĤUSRNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFL
NRODXGDFHYURFHYHOPLSČNQê
LQIRRFHQČY5.

5'9ĜHVRYLFHNE\GOHQtLSRGQLNiQt
RD Kralice na HanéQXWQiþiVWUHN
5'ýHOHFKRYLFHQD+DQpGYĤU]DKUDGD

.þ
LQIRRFHQČY5.
.þ

21<'/-;t241&',
Myslejovice, 480 m2
Pivín, 749 m2LQåVtWČQDKUDQLFLSR]HPNX
Pivín, 889 m2LQå6tWČQDKUDQLFLSR]HPNX

$;6;t2410,'/

1+1,6tGOLãWČ6YRERG\SĜt]HPt
2+1, Plumlovská, FLKOD

.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
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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 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
275.000Kč
RD 3+1 Klopotovice zahrada
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 550.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
730.000Kč
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 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
RD 4+1 Šafaříkova zděný, garáž, terasa,
3.340.000Kč
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

Poptáváme pro klienty

PR O N Á J MY

Byty, domy, chaty, pozemky…Prostějov
a okolí….rodinné domy i k rekonstrukci
- Děkujeme za nabídky, za případný tip…….
ODMĚNA ! ! !
Aktuální POPTÁVKA :
Vyplacení případných dluhů či EXEKUCÍ!!!
VOLEJTE ! I SMS !

Volejte: 739 322 895
1+1 Sidl. Svobody 44m2
5.800Kč vč.ink
1+1 E.Beneše po rekonstrukci
5.800Kč vč. ink
2+kk Milíčova 50m2
5.500kč +ink
2+1 Křížkovského cihla
6.000Kč +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 Západní po rek.
7.500Kč vč.ink
3+1 Svolinského 80m2 cihla
9.500Kč vč. ink

Tel: 605 011 310

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.

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie 480.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
570.000Kč
1+1 Šárka cihla po rek.
680.000Kč
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 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

NOVINKA!!!
3+1,dr.KOSTELECKÁ,73m
3+1,dr.KOSTELECKÁ
,
Á,73m
m2
ppo kompl.rek.lodžie
p
e
1.149.000,-Kč
4+1,dr.STUDETSKÁ,115m
4+1,dr.STUDETSKÁ
,
Á,115m
m2
ppěkný,prostorný
ý,p
ý byt
y
1.950.000,-Kč
4+1,dr.SÍDL.SVOBODY,4.p.75m
4+1,dr.SÍDL.SVOBODY
,
Y,4.p.75m
m2
po kompl.rek. lodžie
1.750.000,-Kč
2+1,dr.S.SUCHARDY,1.p.58m
2+1,dr.S.SUCHARDY
,
,1.p.58m
m2
lodžie,výtah,
,ý ,
700.000,-Kč
3+1,, dr. K. SVOLINSKÉHO,, 1.p.,
1.p., 89m
m2,
po kompl.rekonstrukci, s možností převodu do OV
1.350.000,-Kč
4+1,OV,OLOMOUCKÁ-DRŽOVICE,
, ,
, 170m
m2,
BAZÉN,
É SAUNA, TERASA, VELMI PĚKNÝ
Ě
1.990.000,-Kč
DOMY prodej
RD 4+1,3+kk LEŠANY
INFO V RK
RD 2+1, KONICE, zahrada,započatá rekonstrukce, možnost rozšíření do podkroví 699.000,-Kč
NOVINKA!!!
N
RD 3+1.LEŠANY,
800.000,-Kč
3+1.LEŠANY
Y,
RD 1+1,VRAHOVICE
1.050.000,-Kč
,
RD 1+1,, TIŠTÍN
N ,dvůr,po
,dvůr,po
,p rekonstrukcii 590.000,-Kč
RD 3+1,, KOSTELEC NA HANÉ
HANÉ,, po
rek.,zahrada, pěkný……….
1.900.000,-Kč
3+kk,MYSLEJOVICE,nadstandardní,
RD 3+kk,MYSLEJOVICE
,
,
,nadstandardní,
atypický, novostavbaa …
1.900.000,-Kč
5+1,VINCENCOV,velmi
RD 5+1,VINCENCOV,
,
,,velmi pěkný,klidné
pprostředí,, velká zahrada………
Info v RK
RD 6+1 ,NĚMČICE
,
NAD HANOU,,
zahrada,, velmi ppěknýý a udržovanýý
……S GARÁŽÍ………...…
1.900.000,-Kč
RD 4+1,, VRAHOVICE,
VRAHOVICE, po rekonstr.
zahrada, pěkný…SLEVA!!
1.999.000,-Kč
PRONÁJMY - 1+1, 2+1, 3+1
1+1,Tylova,zařízený
5.850,-Kč
1+1,cihla,OV,nám.Spojenců
6.500,-Kč
2+kk,cihla,OV,nám.Spojenců
7.500,-Kč
2+1,Tylova,lodžie,výtah
7.000,-Kč
2+kk,Krokova,zařízený
7.500,-Kč
3+1,cihla,OV,Vojáčkovo nám.
8.000,-Kč
3+1,cihla,OV,Wolkerova
8.000,-Kč
Kompletní nabídka na našich
internetových stránkách

www.srdcerealit.cz

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
Volejte: 723 335 940
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.

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.

….NEZÁVAZNÁ KONZULTACE
A PORADENSTVÍ V REALITÁCH,
STĚHOVÁNÍ, VYKLIZENÍ,
REKONSTRUKCE, PRÁVNÍ SLUŽBY,
PRÁVNÍ SERVIS PŘI VYŘÍZENÍ
POZŮSTALOSTI, ZNALECKÉ POSUDKY
I PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ!!!

Nabízíme výstavbu domu 4+1 ul. Šafaříkova,
Prostějov.
Atraktivní klidná lokalita nedaleko centra. Pozemek
352m2, šířka 16m, délka 22m. Dům bude v provedení
„na klíč“. Konstrukce Ytong (popř. Porotherm) + zateplení. Drobné úpravy dispozice možné. U domu bude garáž,
na jejíž střeše vznikne prostorná terasa.
Cena 3.340.000Kč, volejte: 739 322 895

605 011 310

www.realitypolzer.cz

Řádková a sloupcová inzerce

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:

1) Garáž v Močidýlkách 59 tis.Kč
2) 2+1 DR Holandská 680 tis.Kč
3) 2+1 OV Kpt.Jaroše 830 tis.Kč
4) 3+1 OV s alkovnou, Sídl.Svobody 1.080 tis.Kč
850 tis.Kč
5) 2+1 DR Šárka, 69 m2 5.990 tis.Kč
6) Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2
7) Nájemní dům blízko centra - 3 byty, po rekonstr. 5.700 tis.Kč
8) RD 2+kk po kompl.rekonstr., Plumlov1.500 tis.Kč .... SLEVA !
9) 2+1 OV Bulharská, po kompl.rek. 999 tis.Kč ..... SLEVA !
10) RD 2+1 Otaslavice, po kompletní rekonstr., zahr., 346 m2 1.350 tis.Kč
11) Prodej restaurace - 50 míst, krb,16 km od Pv 999 tis.Kč
2
2.390 tis.Kč
12) RD v Pv, 120 m
13) 1+1 Sídl.Svobody, po rek.
699 tis.Kč
14) 2+1 OV, Milíčova
679 tis.Kč
15) 2+1 OV, Vápenice
690 tis.Kč
PRONÁJMY:

1+1 Čelechovice
5 tis.vč.ink.
1+kk Dvořákova
4,3 tis.+ inkaso., trv.pobyt
1+kk E.Beneše, po kom.rek.
5,9 tis. vč.ink.
1+1 Vodní
4,5 tis.+ ink.
2+1 Fügnerova
5,5 tis.+ inkaso
2
4,5 tis.+ ink., trv.pobyt
2+1 Huserl.nám., 85 m
7 tis.vč.ink., trv.pobyt
2+1 Finská, 44 m2
3+1 Partyzánská 5,5 tis. + inkaso
6,9 tis.+ ink., trv.pobyt
3+1 Husserl.nám., 140 m2
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 DR Holandská 680 tis.Kč
2+1 OV Kpt.Jaroše 830 tis.Kč
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
1.200 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
2
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m
1.300 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
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
390 tis.Kč
RD 3+1 Čehovice, 220 m2, 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.
1.300 tis.Kč
RD 3+kk, Plumlov, 100 m2
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.
2
1.790 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m
1.850 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed., 2 mil.Kč
2
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m , 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: Prodej garáže v Močidýlkách 59 tis.Kč !!!
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.
CHATY A CHALUPY:
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 !
POZEMKY:
Novinky: Držovice
20 tis. m2 - ke komerč.
účelům 1 tis.Kč/m2
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
650 tis.Kč
750 tis.Kč
Vrahovice - 578 m2, zasíťovaný
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
Domamyslice - 6000 m2,
1280 Kč/m2
2
Čechovice - zasíťov., 3300 m
2200 Kč/m2
Vrahovice - 2000 m2
600 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
650 tis. Kč
Bedihošť - 940 m2
Hrubčice - 2 pozemky
880 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2,
375 Kč/m2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 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.
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REALITY

REALITY

SLUŽBY

PRODÁM

PRÁCI NABÍZÍ

Koupím byt 3 + 1 v osobním vl.
Platím hotově 777 602 873.

Pronajmu zavedený novinový
stánek u hlavního vlakového
nádr. v PV, nízký nájem, volný
od ledna 2013. Tel.: 604 617 647

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

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

Přijmeme telefonní operátory/ky,
asistenty/ky, referenty/ky, obch.
zástupce a managera. Výdělek od
30 000 Kč/m dle prac. zařazení.
Info na pozicepracovni@email.cz
nebo na 605 254 556.

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Vila 9+3, Spitznerova 5 490 000 Kč
* RD, 4+1, Protivanov 1 400 000 Kč
* Byt 2+1/C, Kollárova 820 000 Kč
* Byt 2+1, Zrzavého
820 000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1 200 000 Kč
* Byt 1+1, Šárka
600 000 Kč
* Byt 1+1, Sídl.svobody 520 000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, Raisova 720 000 Kč
* Pronájem bytu 1+1
4000/měs.
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
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
Koupím pole nebo les v k.ú. Kostelec na Hané, Bílovice a Lutotín.
Tel.: 607 918 046
Pronajmu byt 1+1, ul. Dolní. Cena
6 400 Kč včetně inkasa, balkón,
zrekonstruovaný. Volný ihned.
Tel.: 777 320 572
Pronajmu garáž na ul. Myslbekové, PV. Tel.: 739 325 893
Koupím byt 3+1 v Prostějově (nejlépe Krasice), platba hotově. Tel.:
732 181 597
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
Autopark nabízí pronájem garážového stání, ceny již od 1 000 Kč/měsíc,
Francouzská ulice. Tel.: 608 430 934
Pronajmu garsonku v PV, cena
2 300 Kč. Tel.: 724 337 984
Prodám zděný
774 409 430

byt

2+1.

Tel.:

Pronajmu cihlový byt 1+kk, střed
města. Tel.: 774 170 275
Hledám byt do pronájmu 1+1. Přímý zájemce. Od 1.1.2013. Děkuji
za nabídky. Tel.: 777 231 606
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 231 m2, 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.

Pronajmu byt 1+1, zař. Levně
Tel.: 731 236 558

Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní, atd. Tel.: 774 062 253

Pronajmu byt 2+1 v Prostějově, ul.
Olomoucká, po rekonstrukci. Tel.:
606 929 830

Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343

Pronajmu pěkný světlý byt 3+1 blízko centra PV. Nájemné 6 800 Kč +
inkaso. Volný ihned. Nejsme RK.
Tel.: 776 808 064
Pronajmu dům 3+1 v Přemyslovicích. Majitel – 603 469 575.

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

Prodám dům se zahradou, po rekonstrukci, Čechovice. Tel.: 776 460 300

Demolice, zemní práce. Levně!
Volejte: 723 522 369

Prodám garáž u rybníka, cena
dohodou, 20 m2, elektřina. Tel.:
774 664 966

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

FINANCE

Stavby plotů, zídek, oplocení.
Ceny r. 2011. Volejte 723 522 369.

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

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

PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO 24 HODIN,
pro zaměstnané a důchodce. Pracuji
pro více věřitelů. Tel.: 774 744 459
OSVČ POZOR!!! Konečně je tu
dostupná půjčka i pro vás. K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL
6 měsíců a účet. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 608 744 459
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
www.pujcky-prostejov.com
tel.: 605 453 062
Půjčka od 5 000 Kč do 1 mil., vyplacení exekucí, zástavy. Tel.: 608 881 746.
Pracuji pro více věřitelů.
Akce! Vánoční půjčka: Pro schválení stačí zaslat na 773 236 127. jm,
př, rč, okres, příjem a výši úvěru.
Peníze až do domu! Pracuji pro jednoho investora. Tel.: 776 087 428
Hotovostní půjčka 5 000 Kč až
100 000 Kč. Rychle diskrétně a až do
domu. Nad 100 000 Kč zástavu nemovitosti. Tel.: 607 401 926 Pracuji
pro více věřitelů
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč.
Rychle diskrétně bez poplatku předem. Tel.: 777 965 734 Pracuji pro
více věřitelů
Potřebujete půjčit až 100 000 Kč?
Poraďte se s námi. Možno i na
zástavu. Tel.: 777 965 734 Pracuji
pro více věřitelů

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

Kompletní pokládka zámkové
dlažby, kvalitně za rozumné ceny.
Tel.: 723 522 369
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Vodo topo plyn a veškeré instalatérské práce + bytová jádra od A do
Z. Tel.: 608 747 788
Opravy a úpravy oděvů a šití závěsů a
záclon, výměna zipů a druků na bundách. KREJČOVSTVÍ KORUNA,
Pekařská 1, OL. Tel.: 731 217 559
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
Nově otevřené opravy oděvů, obuvi
a batohů. Rychle, levně, kvalitně.
Najdete nás vedle knihkupectví u
radnice. Tel.: 608 331 141
MATURANTI! Pořádáme přípravné kurzy na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ z matematiky.
Info: 604 767 527
Novinka! Ošetření a úprava kuchyňských keramických nožů. Slezská 9.
Ručně pletené klobouky, čepice
i dětské a svetry pro pejsky!. Prostějov. Tel.: 606 166 853
Stěhování autodoprava a vyklízení
bytů. Rekonstrukce bytových jader
Hájek 606 020 248.

Pronajmu přízemní byt 2+kk,
ul. Vrahovická, cena 4 700 Kč + ink.
Částečně zařízený. Tel.: 607 110 483
Koupím větší byt nebo menší dům
(3-4+1). Tel.: 774 409 430

Nemůžete sehnat kvalitní a pohodlnou obuv na vaše nohy?
Prodejna IVKA Plumlovná ulice (naproti Kubusu) připravila
novou kolekci zimní obuvy na
velmi problémové nohy (vysoké
nárty, oteklé kotníky, kostky i
silnější lítka). Stále doplňujeme
a objednáváme klasické papuče
(zip přeska, důchodky, sněhule
s brzdou, gerlachy a jiné potřebné zboží ve vetších velikostech.
U nás také v prodejně molitany
různé tloušťky. Tel.: 603 445 601

KOUPÍM
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 pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia, lustry, lampy, porcelán, sklo, stříbro, šperky, staré hračky
a další. Tel.: 605 138 473
Koupím obrazy předních českých
a moravských malířů, ale i méně
hledané regionální umělce. Přijedu.
Platba v hotovosti. Tel.: 603 161 569
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.
Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále.
Tel.: 602 953 842.

PRÁCI NABÍZÍ

Pepinova pizza přijme rozvozce.
Tel.: 720 332 216

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 700 korun

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
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
Nabízíme volná pracovní místa na nově otevřené pobočce poz.
ASISTENT/-KA, REFERENT/-KA,
příjem od 16 tis./měs. 606 214 747
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
Přijmeme svářeče a zámečníky. Nástup možný ihned. Tel.:
733 340 484
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
Do zavedeného wellnes studia přijmeme 2-3 nové spolupracovníky se
zájmem o zdravý životní styl. Práce
v kanceláři. Zaškolíme. Možnost
HČ i VČ. Tel.: 603 395 755

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

CÍL, výrobní družstvo, Olomoucká
116, Prostějov přijme do hlavního
pracovního poměru účetní. Podmínkou je znalost podvojného
účetnictví a daňových předpisů.
Přednostně bude přijata osoba
částečně invalidní nebo zdravotně
znevýhodněná. Kontakt: Helena
Zdražilová, personalistka
Tel.: 582 800 828,
e-mail: zdrazilova@cilpv.cz

Přijmu švadlenu do provozovny
opravy oděvů v PV. Tel.: 608 331 141

Herna bar Ponorka přijme kuchařku (kuchaře). Tel.: 607 617 071

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

Přijmu samostatně myslícího
řidiče pro mezinárodní dopravu
do 3,5 t. Tel.: 608 331 141

Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644

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

Pronajmeme větší jednopok. byt,
2. patro, v centru PV, volný, nájem 4 000 Kč + služby a ink. Tel.:
603 546 705

Prodej palivového dřeva, tvrdé
990/m, měkké 790/m. Doprava
zajištěna. Tel.: 734 481 013

Vydavatelství Haná Press přijme
redaktora pro regionální zpravodajství. Životopisy posílejte na
e-mail: kozak@pv.cz

Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.

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

Pila K+L s.r.o. Doloplazy u Nezamyslic přijímá objednávky na rok
2013 na bukové palivové dříví krácené 1 prm/ 600 Kč + DPH. Doprava
zajištěna. Tel.: 582 388 101

Přijmu obsluhu do baru Plzeňka.
Informace na: 608 767 273

www.

vecernikpv .cz

Prezentace
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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

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN

na kalendářní rok 2013 (52 vydání)!

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

Objednávám předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2013

PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU - TEN PRAVÝ VÁNOČNÍ DÁREK PRO KAŽDÉHO!

...ještě
...ještě
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¤ 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!

připravujeme

+



+

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

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

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ
* značková elektronika do kuchyně i obýváku

MEGA

* let horkovzdušným balonem
* vstupenky na prestižní sportovní akce

předvánoční číslo
se speciálem TENISOVÁ EXTRALIGA
XTR
a magazínem TV POHODA

• televizní program
na celé svátky
i po Novém roce
• šance vyhrát ceny
za STOPADESÁT TISÍC
v prodeji od 17. 12. do 30. 12. 2012
Na Štědrý den, tj. 24. 12. Večerník NEVYCHÁZÍ

* poukázky nejen na hamburgery

balíčky pro ženy i muže
Ve hře bude ** kosmetické
dárečky pro vaše ratolesti
d
* .... a řadu dalších cen
ZÁJEZD K MOŘI!
v celkové hodnotě 150 000 Kč

PRÁVĚ DNES STARTUJEME!
Ve spolupráci s obchodními partnery jsme pro vás připravili „VELKOU ZIMNÍ SOUTĚŽ“, jehož hlavní cenou je ZÁJEZD K MOŘI. VYHRÁT ALE MŮŽETE SPOUSTU DALŠÍCH CEN v celkové hodnotě 150.000 KORUN!

Co je potřeba pro to vykonat?

Nic složitého. Stačí v každém z jednotlivých kol 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 10. prosince 2012 do pondělí 11. března 2013 ve čtyřech dějstvích.

PRVNÍ SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
VE KTERÉM ROCE BYL ZALOŽEN PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK?

Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 14. PROSINCE, jméno prvního předvánočního výherce zveřejníme hned
v příštím čísle, tj. v pondělí 17. prosince, v němž také najdete otázku s pořadovým číslem DVĚ.
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.

V KAŽDÉM KOLE VÁS ČEKÁ RŮZNÉ ZÁPOLENÍ
OD VĚDOMOSTNÍ PŘES KVÍZOVÉ AŽ PO OBRAZOVÉ ZADÁNÍ!
KTIVNÍ PŘEDPLATITELÉ DOSTANOU O JEDNU MOŽNOST NAVÍC!

Řádková inzerce, sport
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AUTO - MOTO
NON
STOP
ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
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

OZNÁMENÍ

Vánoční „DRAHANSKÁ“
7.ročník
24.12.2012

Autoškola Procházka nabízí výcvik pilotů ultra lehkých letadel.
Zimní teoretickou přípravu zahajujeme 5. 1. 2013, učebna autoškoly.
Bližší informace 737 924 952
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.
Důležité upozornění. Nestihli
jste si uzavřít penzijní připojištění za výhodnějších podmínek do
30.11.2012? Můžete to napravit
pouze dnes 10.12. a zítra 11.12.
Vše zařídíme. Tel.: 777 122 267

ZVÍŘATA

Pořadatel:

SKC Prostějov

Ředitel závodu:

Petr Zatloukal – petrzatloukal@skcprostejov.cz

Datum a místo konání:

Pondělí 24.12.2012 v 9:00 hod Žárovice (začátek obce)

Kancelář závodu:

V místě STARTU

Podmínka účasti:

Dobrá nálada, elán a optimismus
Registrace na http://prihlasky.skcprostejov.cz (uzávěrka
online přihlášek 23.12.2012 v 20:00), nebo v kanceláři
závodu před startem

Trať závodu:

START – začátek obce Žárovice
CÍL – Pohostinství U Pepíčka - Drahany
Celková vzdálenost 8,9km

Způsob přesunu:

běh, chůze, kolo, případně netradiční prostředky,
nejoriginálnější z nich budou odměněny, pokud absolvují
celou trasu

Startovné:

Zdarma!

Různé:

Dopravu na start zajistí 2 minibusy s odjezdem z velodromu
v 8:30 a ze zastávky MHD Prostějov, Krasice rozc.(ul.
Plumlovská za kruhovým objezdem) v cca 8:35. Kapacita je
omezená, přepravu zajišťujeme pouze pro zájemce
zaregistrované předem na prihlasky.skcprostejov.cz a je
zdarma.
V opačném případě doprava vlastní.
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí!

Časový rozvrh:

Od 9:00 – výdej startovních čísel
9:30 – start kategorie chůze
9:35 – start kategorie běh
9:40 – start kategorie kolo
Netradiční způsoby přepravy budou startovat v ekvivalentní
rychlostní kategorii, vyloučeny jsou veškeré motorové
prostředky!

Prodám štěňátka pekynéze. Tel.:
736 676 048

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo
je v PÁTEK 14. prosince
v 10.00 hodin

Letošní
Vánoce
prožijte s
www.vecernikpv.cz

Denně
aktualizované
stránky!

VZPOMÍNÁME

Dne 8. prosince 2012
by oslavil 70. narozeniny
pan Josef KALA
z Čechovic .
Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou
vzpomínku.
Děkuje rodina.

Dne 15. prosince 2012
si připomeneme
10. výročí úmrtí
paní Jindřišky
PŘIDALOVÉ
z Kralic na Hané
část Vitonice.
Stále vzpomínají
rodina Šenkova
a rodina Pospíšilova.

Dne 9. prosince 2012
jsme vzpomenuli
3. výročí úmrtí
paní Marie
JEDLIČKOVÉ
z Laškova.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Dagmar
s rodinou.

Dne 8. prosince 2012
uplynulo 30 roků od náhlé
smrti naší milované
maminky a babičky
paní Františky
VYROUBALOVÉ
z Hvozdu.
S láskou a úctou vzpomínají
synové František
a Václav s rodinami.
Děkujeme všem,
kteří jí měli rádi
a vzpomenou s námi.

VÁNOČNÍ DÁREK
PRO VÁS

30% sleva

na řádkovou inzerci
Jak vyjde
Večerník + jakékoliv zvýraznění ZDARMA
VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042
do konce
PIŠTE: INZERCE@VECERNIKPV.CZ
NEBO SE ZASTAVTE V REDAKCI NA OLOMOUCKÉ 10
roku 2012
PONDĚLÍ 17.12.
Objednávejte předplatné pro rok 2013
dvojčíslo
s TV programem
na celé Vánoce
i Nový rok
(do 4.1.2013)
PONDĚLÍ 24.12.
NEVYCHÁZÍME!
PONDĚLÍ 31.12.
silvestrovské
vydání

NADÁLE za zvýhodněnou cenu!

i
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od 70

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

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ STARTUJE!
HLEDEJTE STRANU 21

Tenis
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Tenisová extraliga smíšených družstev 2012 znovu v předvánočním čase

Extrémně silný TK Agrofert Prostějov jde do týmové soutěže
s tradičním cílem: obhájit titul
Už během tohoto týdne se naplno rozběhne Česká spořitelna tenisová extraliga smíšených družstev 2012 v dospělé
kategorii (13. až 19. prosince). Po organizačním i sportovním úspěchu z předchozích let zachovala divácky populární
soutěž jak svůj předvánoční termín, tak hrací systém se základními skupinami, semifinálovými grupami a závěrečným
finále. Největší favorit TK Agrofert Prostějov pak věří, že zachována bude rovněž výsledková tradice v podobě dalšího
triumfu hanácké bašty bílého sportu.
Prostějov/son
„Se současným formátem extraligy
panuje všeobecná spokojenost, proto
se na něm nic nemění. Obecně má
celá soutěž špičkovou mezinárodní
úroveň a podobně jako loni se jí
zúčastní skoro třicet členů i členek
elitní stovky světového žebříčku
včetně top hvězd z první desítky. Diváci se tedy mohou těšit na krásný
tenis a spoustu vynikajících utkání,
samotné oddíly pak na stejné prize
money ve výši čtyř miliónů korun,
přičemž vítěz bere milion a půl,“
uvedl prezident Asociace profesionálních extraligových klubů Petr
Huťka.
„V první řadě bych rád poděkoval
všem partnerům, kteří se svou podporou podílejí na letošním ročníku
extraligy. Velké díky patří také
klubům z Prostějova, Přerova,
Liberce a Milovic, jež hostí jednotlivé zápasy a v organizaci soutěže

nám tím výrazně pomáhají i vycházejí vstříc. Jsme moc rádi, že díky
spolupráci s Českým tenisovým svazem a marketingovou agenturou TK
Plus se generálním partnerem akce
opět stala Česká spořitelna, díky
čemuž se v ekonomicky nelehké
době povedlo udržet odměny pro
zúčastněné celky na čtyřmiliónové
výši. Nesmírně nás těší též perfektní hráčské obsazení, vycházející
z ideálního prosincového termínu.
Nikdy jindy během roku bychom
tolik osobností určitě nedokázali
přilákat,“ řekl za společnost Marin
Sports coby hlavního pořadatele
extraligového klání jednatel Tomáš
Ostarek.
Jen ty nejvyšší ambice má před startem dalšího ročníku prostějovský
klubový gigant. „Náš přístup k extralize se nezměnil a nemění od
okamžiku, co jsem do zdejšího
tenisu vstoupil. To znamená, že
veškeré týmové soutěže jsou pro

SOUPISKA TK AGROFERT PROSTĚJOV
PROSTĚJOV::

1. Berdych Tomáš 6
2. Kohlschreiber Philipp 20
3. Seppi Andreas 23
4. Mayer Florian 28
5. Nieminen Jarkko 41
6. Hájek Jan 106
7. Veselý Jiří 261
8. Pavlásek Adam 468

1. Radwanska Agnieszka 4
2. Kvitová Petra 8
3. Šafářová Lucie 17
4. Cetkovská Petra 55
5. Smitková Tereza 334
6. Krejčíková Barbora 618

Kapitán: Jaroslav Navrátil, David Kotyza, Jiří Novák
Vedoucí: Petr Langr
Masér: Jan Müller
Doktor: René Kloc
Fyzioterapeut: Zuzana Strapková

TK Agrofert nesmírně důležité,
prestižní a chceme je vyhrávat. Letos titul získaly čtyři z pěti našich
mládežnických výběrů, tím pádem dospělý kolektiv nesmí udělat
ostudu. Proto jsme se snažili dát
dohromady zase co nejsilnější
družstvo, které nemůže mít jiný cíl
než vítězství. A já osobně věřím, že
vyhrajeme, byť záměry se přímo
na kurtu ne vždy setkají s realitou.
Každopádně zůstáváme věrni své
dlouhodobé filozofii a co nejlepším
vystoupením v extralize chceme
poděkovat všem partnerům za podporu. V tomto případě speciálně
subjektům z regionu, tedy městu
Prostějov a Olomouckému kraji.
Snažíme se v jejich prospěch plnit
závazek, aby se o nich mluvilo jako
o tenisově nejlepších v celé České
republice,“ prohlásil šéf TK Plus
Miroslav Černošek.
Soubor TK Agrofert má z pozice
hlavního kapitána na starost tradičně
Jaroslav Navrátil. A konkurence
v mužské i ženské části týmu panuje
vskutku výstavní. „Oproti loňsku
bych řekl, že máme ještě kvalitnější
sestavu. Zejména holky na naší
soupisce jsou opravdu skvělé,
vždyť vítězky Fed Cupu Petru Kvitovou a Lucii Šafářovou doplňují
nejen Petra Cetkovská, Barbora
Krejčíková a Tereza Smitková, ale
zejména světová čtyřka Agnieszka
Radwaňská, což je takový polský
bonbónek. Navíc máme i hodně silné kluky v čele s Tomášem Berdychem, dále budou k dispozici Philipp
Kohlschreiber, Andreas Seppi, Florian Mayer, Jarkko Nieminen, Jan
Hájek, Jiří Veselý a Adam Pavlásek.
V každém případě je to sport, tudíž
ani takhle nabitý mančaft nezaručuje
sám o sobě zlato. Otázkou je
v přípravném období u každého aktuální forma, za velmi důležitou pak
považuji soudržnost kolektivu. O
tu se my rozhodně můžeme opřít a
s maximálním odhodláním půjdeme
za obhajobou prvenství,“ zdůraznil
Navrátil.

TENISOVÝ VEČER MISTRŮ

Vzhůru do extraligy! Prostějovský tenisový klub představil na tiskové konferenci svůj tým, který se vydá vstříc obhajobě
extraligového titulu. K médiím promluvili Petra Kvitová (na snímku vlevo), boss tenisu Miroslav Černošek (uprostřed) a
nehrající kapitán jaroslav Navrátil.
Foto: www.tkplus.cz
Na ligové boje se těší osmá hráčka
WTA Tour Petra Kvitová. „Po
finále Fed Cupu jsem si užila dva
týdny volna a od té doby jsem znovu začala s trénováním. Nejdřív
šlo o kombinování kondice a hry,
teď už se věnuji hlavně tenisovým
věcem. Věřím, že já i všichni ostatní z týmu budeme pro extraligu
dobře připravení, abychom společně
získali další titul,“ přála si nejlepší
současná tenistka ČR.
Kompletní program soutěže
najdete na jiném místě této
strany. My si zde vypíchněme
pro fanoušky z Prostějovska
stěžejní termíny duelů TK Agrofert v domácím prostředí haly
v Kostelecké ulici (vchod zezadu
od lesoparku Hloučela): neděle 16.
prosince Prostějov versus Sparta
Praha (10.00 hodin), pondělí 17.
prosince Sparta Praha – vítěz
základní skupiny C (10.00 hodin),
úterý 18. prosince Prostějov - vítěz
základní skupiny C (10.00 hodin),
středa 19. prosince finále (9.30
hodin před televizními kamerami
ČT Sport). Vstup pro diváky je
jako obvykle zdarma!

Zápasový program
Česká spořitelna tenisové extraligy 2012
Základní skupina D (Liberec)
čtvrtek 13. prosince: Jihlava - Mariánské Lázně, pátek 14. prosince Liberec - Mariánské Lázně, sobota 15. prosince Liberec - Jihlava
Základní skupina C (Milovice)
čtvrtek 13. prosince: Pardubice - LASVIT, pátek 14. prosince Neridé LASVIT, sobota 15. prosince Neridé - Pardubice
Utkání o 9. místo (Milovice)
neděle 16. prosince: poslední ze skupiny D - poslední ze skupiny C
Semifinálová skupina B (Přerov)
neděle 16. prosince Přerov - ČLTK Praha, pondělí 17. prosince ČLTK
Praha - vítěz skupiny D, úterý 18. prosince Přerov - vítěz skupiny D
Semifinálová skupina A (Prostějov)
neděle 16. prosince: Prostějov - Sparta Praha, pondělí 17. prosince
Sparta Praha - vítěz skupiny C, úterý 18. prosince Prostějov - vítěz
skupiny C
Finále (Prostějov)
STŘEDA 19. PROSINCE: VÍTĚZ SKUPINY B - VÍTĚZ SKUPINY A
Všechna utkání se hrají od 10.00 hodin kromě finále, jež začíná už
v 9.30 hodin.

INZERCE

i s trofejemi za Davis i Fed Cup!
Slavné poháry si pak může prohlédnout i široká veřejnost,
vystaveny budou celý týden ve foyer hotelu Tennis Club

Prostějov/son - Tak jako každoročně uzavře tenisový oddíl TK Agrofert Prostějov sezonu slavnostním
setkáním, v rámci něhož poděkuje
svým členům za vynikající dosažené výsledky. Tentokrát se tradiční
Večer mistrů uskuteční v pátek 14.

prosince od 17.30 hodin v konferenčním sále hotelu Tennis Club.
„Velmi si ceníme každého úspěchu,
kterého zástupci našeho klubu od
těch nejmenších po dospělé dosáhnou. A cítíme povinnost jim vzdát
hold na patřičné společenské úrovni.

Proto Večer mistrů pořádáme, letošek
není žádnou výjimkou. Zvlášť pokud
mládežnické týmy získaly čtyři z pěti
možných extraligových titulů a prostějovští tenisté i tenistky se významně
podíleli na dobytí Davis Cupu, Fed
Cupu a Hopman Cupu. Žádnému
jinému státu se takový hattrick
během jediného roku ještě nepodařil a tenhle počin stojí za
zaznamenání do historie sportu
zlatým písmem. Těžko se bude
komukoliv opakovat,“ uvedl
šéf marketingové agentury TK
Plus i celého prostějovského tenisu Miroslav Černošek.
Loni byl Večer mistrů spojen
s herní exhibicí, na níž své
umění předvedli například
Tomáš Berdych či Petra Kvitová. Tentokrát nic podobného
není v plánu. „Sezona byla
nesmírně náročná a z toho důvodu akci pojímáme vyloženě
společensky, bez exhibičního
vystoupení. Půjde o slavnostní setkání, kdy bude konferenční místnost upravena jako
divadelní sál s pódiem, kam si
všichni šampióni dojdou pro
svá ocenění. Moderátorem se
stane populární Petr Salava a
aktéři se mohou těšit rovněž
na vystavené trofeje Davisova poháru i Poháru federace,“
prozradil manažer TK Plus
Tomáš Cibulec.
Zkrátka ohledně možnosti
zhlédnout na vlastní oči slavné
grály za zisk Davis Cupu a Fed
Cupu nepřijde ani široká veřejnost. „Obě trofeje následně vystavíme ve foyer hotelu Tennis
Club, kde setrvají v průběhu
celé extraligy smíšených družstev dospělých, to znamená od
14. do 20. prosince. Zájemci
se mohou přijít podívat, nafotit cenné snímky a případně
si i sáhnout,“ doplnil Cibulec
s úsměvem.

mediální partneři

Fotbal
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texty a foto: Jiří Možný

Zelené trávníky se nám pomalu ztrácí pod bílou sněhovou pokrývkou, což je jasným znamením, že fotbalové soutěže ulehly k zimnímu spánku. Poté, co jste
v minulém vydání Večerníku našli čtyřstránkový speciál
„1.SK PROSTĚJOV V KOSTCE“, přichází dnes řada na
ohlédnutí za podzimem v nejvyšší krajské soutěži. Jejími
účastníky je hned trojice regionálních celků, přičemž první
polovina sezony se suverénně nejvce povedla Určicím.
A právě podzimnímu králi krajského přeboru je věnován
první díl našeho sumáře. Nechybí ani tabulky, statistiky
a komentář. Ten druhý, který najdete již v příštím čísle, bude zaměřen na Konici a Kralice na Hané.

přebor Olomouckého KFS
(16 odehraných kol)


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

Mužstvo
Sokol Určice
Jiskra Oskava
FK Kozlovice
Sokol Konice
1.HFK Olomouc „B“
FK Šternberk
Zlaté Hory
FC Kralice na Hané
Sokol Lázně Velké Losiny
FC Hněvotín
FC Želatovice
Tatran Litovel
Sokol Ústí
FK Troubky
FKM Opatovice-Všechovice
FC Dolany

Z V
16 13
16 10
16 9
16 9
16 8
16 7
16 6
16 6
16 5
16 5
16 5
16 4
16 4
16 4
16 3
16 2

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

P
0
6
5
5
5
6
6
8
7
7
7
6
6
7
10
9

S
50:15
39:28
30:23
25:21
35:20
35:29
22:25
23:34
37:37
19:23
29:38
22:24
22:29
22:32
17:31
12:30

DOMA:
1. Určice
2. 1. HFK Olomouc „B“
3. Oskava
4. Kozlovice
5. Kralice
6. Šternberk
7. Želatovice
8. Litovel
9. Konice
10. Zlaté Hory
11. Troubky
12. Ústí
13. Opatovice
14. Hněvotín
15. Velké Losiny
16. Dolany

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

B
42
30
29
29
27
24
22
20
19
19
19
18
18
17
12
11

Prav.
(18)
(6)
(5)
(5)
(3)
(0)
(-2)
(-4)
(-5)
(-5)
(-5)
(-6)
(-6)
(-7)
(-12)
(-13)

VENKU:
2
1
0
1
0
2
2
4
1
3
2
1
3
3
1
2

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

25:7
24:7
22:9
15:7
14:13
17:11
21:19
16:12
11:12
12:13
10:14
11:14
8:11
11:15
15:19
7:17

20
19
18
16
15
14
14
13
13
12
11
10
9
9
7
5

1. Určice
2. Konice
3. Kozlovice
4. Velké Losiny
5. Oskava
6. Šternberk
7. Hněvotín
8. Zlaté Hory
9. 1. HFK Olomouc „B“
10. Ústí
11. Troubky
12. Dolany
13. Litovel
14. Želatovice
15. Kralice
16. Opatovice

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

0
2
3
2
4
4
4
4
4
2
4
4
5
5
5
7

25:8
14:9
15:16
22:18
17:19
18:18
8:8
10:12
11:13
11:15
12:18
5:13
6:12
8:19
9:21
9:20

22
16
13
12
12
10
10
10
8
8
6
6
5
5
5
3

Nejlepší střelci:
18 – Petr Vodák (Určice), 13 – Petr Vojtášek
(Šternberk) a Matěj Šinogl (Velké Losiny), 12 –
Lukáš Kaďorek (Kozlovice), 10 – Jiří Uvízl (Velké
Losiny), 9 – Gianpaolo Pezzotti (1.HFK Olomouc
„B“) a David Chuda (Želatovice), 8 – Tomáš Los
(Určice) a Tomáš Hlaváček (Šternberk), 6 – Jan
Gazdík (Oskava), Lumír Stoklásek (Troubky), Michal Škařupa (Ústí),
Petr Navrátil (Velké Losiny), Vít Koplík (Želatovice), 5 – Josef Cibulka,
Jaroslav Lehký (oba Kralice), Radim Vaněk (Určice), Jan Mičunda,
Martin Kuba (oba Oskava), David Korčián, Ondřej Buček (oba 1.HFK
Olomouc „B“), Marek Smrž (Velké Losiny), Jiří Jemelka (Želatovice),
Jan Dohnal (Kozlovice), David Šigut (Opatovice), 4 – mj. Jan Směták,
Martin Schön, Adam Novotný, Otakar Cetkovský (všichni Konice),
Petr Halouzka, David Holly (oba Určice).

V nejvyšší krajské soutěži reprezentovalo Prostějovsko trio celků: v Určicích se zrodil „Dream team“, exdivizní Konice načala comeback a zvedly se také Kralice na Hané

• komentář •
V posledních deseti letech nevídaná věc. Bitva o první místo
zpravidla slibovala napínavou
podívanou až do posledních kol.
Jen vzpomeňme na přetahování
trojice Přerov, Kralice, Hranice
z ročníku 2010-2011 či dua Mohelnice, 1.HFK Olomouc „B“
o rok dříve. Letos však soutěž
zatím připomíná neúspěšný
hon na Určice.
Ano, i loni se poměrně brzy
ukázalo, že za prvenstvím a právem postoupit výš mají nakročeno Hranice, ani ty se ovšem
nemohly chlubit takovými výsledky jako současný lídr. Za
šestnáct kol jen šest ztracených
bodů, průměr více než tří vstřelených branek a méně než jedné inkasované na utkání, sedm
výher a jedna remíza na cizích
hřištích. To jsou namátkou jen
některá čísla, jimiž výběr poskládaný Evženem Kučerou
a zčásti již jeho předchůdcem
Františkem Pitronem okouzlil.
Určicím se podařilo skloubit
zkušenosti Michala Skopalíka,
Petra Vodáka či Tomáše Lose
s mládím a touhou prosadit se
v podání Patrika Hochmana,
Dominika Bokůvky či Petra
Matouška. Právě posledně jmenovaný je příjemným překvapením podzimní části. Do týmu
přišel na hostování z Plumlova
zachraňujícího se v I.A třídě a
hned odehrál pátý nejvyšší počet minut z celého mužstva.
Věkem patří mezi mladíky
i gólman Miroslav Nejezchleb,

přesto ve svých třiadvaceti letech patří již několik sezon mezi
největší opory. Prokázal to i na
podzim, kdy na jeho klíčové
zákroky navázali spoluhráči
vstřelenou brankou a z dvojitého úderu se již soupeř nevzpamatoval. Se šesti čistými konty
se o vedení v této bilanci dělí
s Peterem Kmecikem, zřejmě
klíčovým prvkem při konické
snaze o návrat do divize.
Sokol Konice se na rozdíl od Určic nemůže spoléhat na smrtící
útok. Po dřívějších odchodech
Martina Hlouše, Jonáše Navrátila a v létě i Pavla Kryla se sice
nakrátko zdálo, že obávanými
snipery se mohou stát Adam Novotný s Martinem Schönem, oba
se však dál než na čtyři branky
nedostali. Že je to málo dokazuje i fakt, že stejně úspěšný byl
z pozice beka i Otakar Cetkovský.
Konická síla je v tom, že tým dokáže odehrát utkání s jednou nebo
i žádnou inkasovanou brankou. Na
podzim se mu to povedlo hned desetkrát a v devíti případech z toho byly
tři body. Jen v Opatovicích platil
stav 1:1.
Nejvíce se toho o letní přestávce,
chtělo by se říci už tradičně, událo v Kralicích na Hané. Kouč
Petr Gottwald si přivedl řadu
hráčů, které znal z trénování dorostu 1.SK Prostějov a za takový
průvan by se nemusely stydět ani
mládežnické výběry při výměně koncových ročníků. Kromě
brankářů přišla sedmička nových hráčů, v průběhu sezony
se k nim připojila ještě dvojice
Dočkal - Jamrich. A pochopitelně se to projevilo i na výsledcích.

ukázaly zkušenosti a síla mančaftu.
Michal Skopalík byl asi pět zápasů
zraněný a bylo to vidět. Tomáš Los
je výborný dopředu, umí zahrávat
standardky. Ještě bych vyzdvihl
Míru Nejezchleba, který je výborný gólman,“ vyjmenoval alespoň
některé důležité hráče.

„Je to úděl hrotového hráče,
který musí hrát na hraně.
Pětkrát mu odmávají ofsajd,
ale pak půjde dvakrát sám
na gólmana a dá dva góly“

6 – Peter Kmecik (Konice) a Miroslav Nejezchleb
(Určice), 5 – Jaroslav Běhalík (Hněvotín) a Jakub Pavelka 1.HFK Olomouc „B“), 1 – mj. Tomáš Urbánek
(Kralice na Hané).

Petr VODÁK o častém přistižení
za obranou soupeře

Červené karty – hráči:

Žluté karty – hráči:
9 – Jan Minka (Zlaté Hory), 8 – Jiří Jurečka (Šternberk) a
Lumír Stoklásek (Troubky), 7 – Radek Řehák (Konice),
Martin Jindra (Litovel), Tomáš Klvaňa (Opatovice), Martin
Skoumal (Hněvotín), 6 – Martin Růžička (Konice), David Střelec (Kozlovice), David Šigut (Opatovice), Václav
Blažek (Ústí), Albert Šrom (Litovel), 5 – mj. Otakar Cetkovský, Adam
Novotný (Konice), Martin Neoral (Kralice), David Javořík (Určice).

Žluté karty – týmy:
46 – Konice, Troubky, 44 – Šternberk, 42 – Hněvotín,
Opatovice, 41 – Dolany, 38 – Určice, 34 – Litovel, Ústí,
Zlaté Hory, 32 – Želatovice, 1.HFK Olomouc „B“, 31 – Kralice, Velké Losiny, 30 – Kozlovice, 21 – Oskava.

Za prvních šest kol jedna výhra
a jedna remíza, což evokovalo
vzpomínky na předešlý podzim a následnou bitvu alespoň
o patnácté místo. Dalších pět kol
znamenalo čtyři vítězství o jednu
branku, díky čemuž se Kralice
po dlouhých měsících podívaly
i do horní poloviny tabulky. Vydržely v ní až do zimy, přestože
z osmého místa je od čtrnáctých
Troubek odděluje pouze tříbodová mezera. Na poslední dvojici Opatovice - Dolany je to ale
již osm a devět bodů a je velice
nepravděpodobné, že by sestupovala více než dvě mužstva.
Před jarem tak mají nejklidnější
situaci právě v Kralicích. Dvacet bodů a osmé místo odpovídá
letním přáním a pokud nebude
nutné řešit odchod někoho ze
základní sestavy, není již moc
důvodů do kádru zasahovat
dalšími příchody. Snad jen sebevědomý střelec schopný proměňovat šance by přišel vhod.

Konickým cílem pro jaro nemůže být nic jiného než vyhrát přetahovanou o druhé
místo a při sérii nečekaných
výpadků Určic pomýšlet
i na ukořištění první pozice.
Již na podzim se ale ukázalo
že na dvě mužstva, z nichž jedno má hrát na špici krajského přeboru a druhé úspěšně
o záchranu v I.A třídě, je kádr
příliš úzký. A to se přitom často nestalo, že by oba mančafty
hrály ve stejnou dobu. Otázkou je obsazení rezervního
gólmana, vyřešení rébusu tří
stoperů na čtyři pozice a rezerva pro případ zranění. Utkání
se Šternberkem například nedohrál ani jeden čistokrevný
obránce. Na odtajnění také
čeká hádanka, který z útočníků může začít střílet branky.
Pokud by ovšem defenziva
byla stejně pevná jako na podzim, stačily by na tři body i jeden až dva zásahy.

Největší pozornost ale bude
upřena na Určice. Zvláště poté,
co si klub musí v zimě zvolit
nové vedení. Na hřišti to totiž na
pdozim klapalo na sto procent,
nimo něj už ale asi tolik ne...
Před funkcionáři jsou tak dvě
důležitá témata, jež se mohou
přenést i na hřiště. Postoupit v
případě výhry, nebo ne? Navázat užší spolupráci s 1.SK Prostějov, nebo důvěřovat současnému kádru?
Zkušenosti z nedávné minulosti praví, že spoléhání se na cizí
hráče je cestou k hlubokému
úpadku. Asi každý by chtěl okusit
vyšší soutěž, jenže mezi krajským
přeborem a divizí je velký rozdíl,
o čemž se nedávno přesvědčily
Hranice na Moravě či Velké Losiny. Někteří by tak museli odejít
a jiní přijít. Navíc obec má přibližně třináct set obyvatel, tedy méně
než nedaleké Kralice, a na třetí
ligu je to do Prostějova zhruba
sedm kilometrů...

podzimní část pohledem předsedy klubu:

„I osobnosti pracovaly pro kolektiv,“

ovládl určický sniper PETR VODÁK: libuje si MILAN SOSÍK
„Všechno začíná u výborné obrany“

Nejvíce vychytaných nul:

5 – Oskava, 4 – Troubky, Želatovice, 3 – Litovel, Ústí,
Zlaté Hory, 2 – Konice, Hněvotín, Opatovice, Šternberk,
Velké Losiny, 1 – Kralice, 1.HFK Olomouc „B“, Kozlovice,
0 – Určice, Dolany.

Gól! Radosti ze vstřelené branky si hráči Určic za podzim užili
dosyta. Tohoto pocitu se dočkali hned padesátkrát.

Střeleckou tabulku krajského podzimu

2 – Jiří Uvízl (Velké Losiny), 1 – Petr Vodák (Určice), Matěj Šinogl (Velké Losiny), Gianpaolo
Pezzotti (1.HFK Olomouc „B“), Lukáš Kaďorek
(Kozlovice), Vít Koplík (Želatovice), Petr Vojtášek
(Šternberk),

Červené karty – týmy:

TJ SOKOL URČICE

URČICE HRAJÍ VLASTNÍ SOUTĚŽ, BOJUJE SE „Každý je schopen hrát na dvou až třech postech,
což je výborná věc při zraněních a absencích,“
Konické vede ke stříbru zkušená obrana,
Kralice mohou jásat nad klidným středem O DRUHÉ MÍSTO... oceňuje velkou variabilitu hráčů i práci svého předchůdce současný kouč Určic Evžen Kučera

Hattricky:

2 – Michal Juřica (Ústí) a Jan Čtvrtníček (Želatovice),
1 – mj. Otakar Cetkovský, Adam Novotný (oba Konice), Roman Kocourek (Kralice).

HRÁČSKÉ STATISTIKY

Určice/jim - Králem podzimních střelců krajského přebor
se s velkou převahou stal kanonýr Určic a odchovanec klubu
Petr Vodák (na snímku). Zkušený třicetiletý útočník a bývalý
hráč Uničova, Frýdku-Místku,
Holice či Zábřeha nasázel celkem
osmnáct branek a také díky jeho
vydatnému střeleckému příspěvku přezimují Určice jasně první.
Navíc již za šestnáct utkání nastřílely rovných padesát branek.
„Není to jen moje zásluha. Je to
zásluha celého mančaftu. Všichni
hrají výborně a svědčí o tom nejen
to, že jsme dostali jen patnáct gólů.
Všechno začíná u výborné obrany,
která má perfektní rozehrávku,“
nešetřil chválou na své spoluhráče.
V loňské sezoně nastupoval na
hrotu Michal Trajer a Petr Vodák
se z pozice středního záložníka či
podhrotového hráče do zakončení
tak nedostával. „Pro mančaft jsem
tam byl přínosnější. Rozehrával
jsem se po zranění, navíc celý tým

trápila zranění a měli jsme jiné
typy hráčů,“ vrátil se o rok zpět.
Přesto i tehdy stihl za devětadvacet
utkání rozvlnit síť desetkrát a pod
řadou dalších gólových situací byl
podepsán jako nahrávač. Nyní se
vrátil do pozice koncového hráče
a bilanci si vylepšil na více než
branku na zápas. „Ano, ale jsou tu
i jiní dobří střelci. Naše branky jsou
rozděleny na více hráčů,“ zmínil
skromně.
Střelecky nejvydařenější zápas sehrál na začátku listopadu proti Oskavě. Tehdy zatížil konto soupeře
třemi brankami a zaznamenal první hattrick od svého návratu do Určic. „Podařilo se mi to zrovna při
utkání prvního s druhým. Vyhráli
jsme 4:0 a velmi mě to potěšilo,“
zavzpomínal.
V mužstvu se Vodák sešel společně s Michalem Skopalíkem či Tomášem Losem a právě zkušenosti
vidí jako zásadní pro tak úspěšnou
půlsezonu. „Spoustu zápasů jsme
otáčeli a dokázali otočit. V nich se

K velkému počtu branek přidal
i spoustu těsných ofsajdů, z nich
si ale žádnou hlavu nedělal.
„Je to úděl hrotového hráče, který
musí hrát na hraně. Pětkrát mu odmávají ofsajd, ale pak půjde dvakrát sám na gólmana a dá dva góly.
A po zápase se bude vzpomínat na
góly, ne na ofsajdy,“ vysvětlil.
Do úniku ho spoluhráči i chybující
protihráči poslali nesčetněkrát, naposledy v dohrávce proti Konici,
kdy přidal poslední podzimní gól
Určic. „Když jdu z půlky sám na
gólmana, tak mám čas rozmyslet
si, co udělám. Definitivně se rozhodnu podle postavení gólmana,“
zmínil.
Právě skončený půlrok označil
za nejlepší od svého příchodu v
létě 2011. Odchod jinam nemá
v plánu a doufá, že celé družstvo
zůstane pohromadě. „Zápas od
zápasu jsem se na hřišti cítil lépe
a lépe. Výbornou práci odvádí trenér i všichni kolem fotbalu. Máme
náskok, tak doufáme, že to na jaře
dobře dopadne. Bylo by krásné
odehrát soutěž bez prohraného zápasu,“ přeje si.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník oslovil nejen hráče a trenéry,
ale i funkcionáře všech tří regionálních účastníků krajského
přeboru a položil jim pět stejných otázek. V tomto prvním
dílu dostává prostor odcházející předseda TJ Sokol Určice
Milan Sosík (na snímku).
1. Jak hodnotíte počínání A-týmu v podzimní části?
„Vystoupení A-týmu nelze hodnotit jinak něž pozitivně. Nejde
jen o výsledky, ale i o způsob, jakým jich bylo dosaženo. V našem mužstvu figuruje několik výrazných osobností, ale přesto
pracovalo jako kolektiv a nikdo si na nic nehrál. Nezbývá než
klukům, trenérovi a zbytku realizačního týmu poděkovat.“
2. Jak si z vašeho poheledu vedly zbývající celky?
„Uspokojivých výsledků v okresním přeboru dosáhlo B-mužstvo.
Konečně spolu áčko i béčko komunikují a obě družstva si vzájemně pomáhají. Na začátku sezony jsme neměli všechny hráče zaregistrované na FAČRu, tak pomohlo béčko áčku, pak v průběhu
sezony mohli hráči z áčka vypomoci béčku. Tak by to mělo fungovat. U dorostu je to generační záležitost. Spoustu utkání prohráli
o gól dva, ale v sestavě se třemi čtyřmi žáky. Jednoznačným cílem
bude trošku posílit, aby i další naše generace mohly hrát krajskou
soutěž. Doufáme, že závěr sezony přinesl naději lepších časů.
Žáci a přípravka v okresních soutěžích se jeví dobře.“
3. Co vás nejvíce potěšilo
a co naopak přineslo hlavní
starosti?
„Pro mě je tento fotbalový
podzim zvláštní tím, že jsem
se po osmnácti letech rozhodl ve své funkci skončit...“
4. Očekáváte během zimy
výrazné změny v klubu?
„Otázka změn pro zbytek
ročníku se už bude týkat
nového vedení klubu, které
bude zvoleno v lednu příštího roku.“
5. Čeho byste chtěli dosáhnout ve zbytku ročníku?
„Tak to musí rozhodnout
noví zodpovědní činovníci.
Za sebe říkám, že budu pro
co nejlepší umístění...“

Letošní Vánoce prožijte s

www.vecernikpv.cz

Denně aktualizované stránky!

Určice/jim – Na vrchol týmových a také individuálních statistik přivedl určické fotbalisty
trenér Evžen Kučera (na snímku). Jím vedené mužstvo nejvíc
utkání vyhrálo a nejméně prohrálo, nastřílelo nejvíce branek
a nejméně inkasovalo. Spolu
s Dolany jako jediné neobdrželo ani jednu červenou kartu,
hráči pak vládnou statistikám
gólmanů i střelců.
„Jsem velmi spokojen. Klukům,
vedení mužstva i Sokola děkuji, že mi připravili tak fotbalově
krásný rok. Za celý rok 2012
jsme prohráli jen dvě mistrovská
utkání. Chtěli jsme navázat na
výsledky, které jsme měli před
tím, ale neočekávali jsme až
tak úspěšný podzim,“ ohlíželo
se Kučerovi radostně nejen za
nedávno skončenou půlsezonou.
Určický kouč upozornil na fakt,
že po odchodu Michala Trajera
s Petrem Kiškou a dlouhodobém zranění Jakuba Coufala
musel pozměnit herní styl.
„Na jaře jsme soupeře přehrávali, měli jsme spoustu brankových šancí, ale nedokázali jsme
je tolik proměňovat. Teď hrajeme se zajištěnou obranou, aby
nám přes střed zálohy nikdo neprocházel a chodíme do rychlých protiútoků. Daří se nám z
pěti šancí dát čtyři,“ pochvaloval si vysokou produktivitu.
Do útoku se pro letošek přesunuli loni spíše záložníci Petr
Vodák a Tomáš Los, pouze jejich přítomnosti ale střelecký
standard nepřipisoval. „Útočníci jsou od toho, aby stříleli
góly. Je pravda, že jsou starší a
zkušení, ale dobře jim sekundují i mladíci. Oba krajní záložníci Patrik Hochman a Dominik
Bokůvka na spoustu gólů nahráli a táhnou to,“ podotkl.
Osu mužstva tak Kučera vyjmenovat nechtěl. Místo toho
pochválil všechny jako celek i
fungující partu na hřišti i mimo
něj. „Je pravda, že máme nejlepšího střelce i jednoho z
nejlepších gólmanů, ale mohl
bych jmenovat jednoho vedle

druhého, každý v týmu si odvede svoje. Někdo branky střílí, někdo nahrává, někdo jim
brání. Mužstvo táhle za jeden
provaz,“ zdůraznil.

Tým nepoložila ani zranění
Do kádru navíc úspěšně zapadly
obě letní posily – plumlovský
Petr Matoušek i dolanský David
Holly. „Peťa Matoušek si vedl
velmi dobře, až nad očekávání.
Zapracoval se, ve spoustě zápasů patřil k nejlepším hráčům
na hřišti. David Holly se také
velmi slušně zapracoval, je to
další střední záložník a útočník,
dal také spoustu gólů,“ podotkl
cům.
kouč Určic k oběma novicům.
ěj byla
Velkou výhodou pro něj
spozici
skutečnost, že měl k dispozici
velmi variabilní sestavu, umožňující záměnu obránců a záložků. „Je
níků i záložníků a útočníků.
va. Už
to dané skladbou mužstva.
d. Běpan Pitron přivedl základ.

jsme branek dostávali na můj
vkus celkem dost, ale byli jsme
schopni jich dát ještě víc,“ užíval si ofenzivního představení.
Zajímavostí také je, že domácí
bilanci šesti výher a dvou remíz
překonal import z cizích hřišť
– sedm výher a jediná remíza.
Ta přišla ještě při nekompletní sestavě ve Zlatých Horách.
„Pramení to z našeho stylu hry,
který je jiný než na jaře. Jsme
zataženější a čekáme. Vypadalo
to, že domácí mají opticky více
ze hry a buší, jenže naše protiútoky jsou smrtící,“ prozradil
velkou zbraň.

zahráli hůř, byli jsme schopni
vyhrát. Tím se sebevědomí kluků zvedalo,“ povšiml si.
Mírným zklamáním tak pro
něj byly jen divácké návštěvy.
„Abych byl upřímný, čekal
jsem trošku víc. Z Určic chodí
hodně lidí, čekal jsem ale, že
bude jezdit víc lidí z okolí. Je
ovšem pravda, že konec podzimu se dohrával v nepříjemném
počasí,“ zmínil.
S koncem kalendářního roku
vypršelo hostování čtveřici
Dominik Bokůvka, David Holly, Michal Ján, Petr Matoušek,
sedmačtyřicetiletý trenér ale

Úmyslem je prodloužit
všechna hostování
Herně potěšil Kučeru například
duel s Oskavou, kdy druhý tým
tabulky si z Určic odvezl debakl 0:4. Naopak třeba projev
v Opatovicích ho i přes výhru
4:1 nenadchl. „Ale i když jsme

„Hrajeme se zajištěnou obranou,
aby nám přes střed zálohy
nikdo neprocházel a chodíme

(zápasy, minuty, branky, žluté karty, červené karty)
Brankáři:
Miroslav NEJEZCHLEB
Petr ŠTEVULA
Obránci:
Michal JÁN
David JAVOŘÍK
Martin PEKA
Ondřej PETRŽELA
Miloslav POSPÍŠIL
Michal SKOPALÍK
Záložníci:
Dominik BOKŮVKA
Erik DREKSLER
David HOLLY
Patrik HOCHMAN
Michal PAVEL
Radim VANĚK
Útočníci:
Petr HALOUZKA
Tomáš LOS
Petr MATOUŠEK
Petr VODÁK

o celé kvarteto stojí i nadále a
klub již započal jednání, aby
jejich působení v Určicích pokračovalo. „Chtěl bych mužstvo
zachovat a doufám, že se nám to
podaří. Jsme si ale vědomi toho,
že mužstva z vyšších soutěží se
dívají a budou se snažit zalovit v
našich vodách. O ničem ale zatím nevím,“ nechtěl se pouštět
do spekulací, za koho bude nucen hledat náhradu. Jistotou pro
něj zatím je pouze návrat Coufala po vážném zranění kolene.
Přípravu na jaro zahájí Určice
21. ledna a zpestřením bude
krátké soustředění v domácích
podmínkách. Cíl pro jaro je jasný: „Možná to bude moc troufalé, ale chtěli bychom soutěž vyhrát. Náskok je dost slušný. Dá
se ztratit, ale chtěli bychom ho
udržet. Jiný cíl si dát ani nemůžeme,“ vyřkl úspěšný trenér
úkol do zbylých čtrnácti kol.
A co by se dělo, kdyby Určice skutečně vyhrály a měly
právo postoupit do divize?
„V této fázi jsou to spekulace.
Je to na vedení Sokola,“ nechtěl
Evžen Kučera předbíhat.
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REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Evžen KUČERA
Asistent: Miroslav VLÁČIL
Vedoucí týmu: František HÝBL
(převzato z www.ofisport.cz)

Objednávejte předplatné
pro rok 2013 NADÁLE
za zvýhodněnou cenu!

Daří se nám z pěti šancí dát čtyři“
i“

ci
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i
s
o
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š
e
... j

Evžen KUČERA charakterizoval
pozměněný
ozměněný styl hry

n
u
r
o
k
0
0
od 7

rč
hem mého roku a půl v Určicích
se mi podařilo přivést da
dalších
chopen
pár kluků. Každý je schopen
ostech,
hrát na dvou až třech postech,
což je výborná věc při zraněních nebo práci a škole,“ ocenil
již práci svého předchůdce
dce na
trenérské židli.
Tým si tak dokázal poradit
radit s
dlouhou absencí Michalaa Skopalíka, zraněními Jána i Coufala, aniž by se to projevilo
ojevilo
výsledkově. Na pozici pravého
avého
beka se pak protočila trojice
rojice
Javořík, Petržela, Pospíšil.
píšil.
„Každý hráč má něco svévého, ale každý zapadl a byl
yl
schopen zahrát tak, aby
y
zacelil mezeru. Chvílii

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

VELKÁ ZIMNÍ
SOUTĚŽ STARTUJE!
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„Osobně bych raději zůstal v krajském přeboru,“
netlačí na postup Určic za každou cenu Michal Skopalík

Určice - Již rok a půl diriguje obranu Určic Michal
Skopalík. Sedmadvacetiletý obránce s fotbalem začínal v Lutíně a přes olomouckou Sigmu a krátkou
zastávku v Lipové se dostal až do kádru prvoligových
Českých Budějovic, nyní se spolupodílí na historicky
nejúspěšnějším období určické kopané. Loni přispěl
ke druhému místu, letos k jasnému vedení i nejpevnější defenzivě. „Ani největší optimista nemohl očekávat, že bychom najeli na pokračování série,“ jásal
nad vyvedenými šestnácti koly.
Jiří Možný
Celým podzimem jste
prošli velice suverénně.
Opravdu to pro vás bylo takové překvapení?
„Možná se to lehce očekávat
dalo, ale dvaačtyřicet bodů je extrém. Mluvilo se o tom, že by se
kádr mohl doplnit, přišli ale jen
Matoušek a Holly. Nemáme totiž
nikterak široký kádr a šlo o to,
jak dlouho vydrží jádro zdravé.
Je super, že se opět rozstřílel Peťa
Vodák. Začalo mu to tam padat
a obrovská pohoda je na něm
vidět. Dával góly z jakékoliv
pozice. Stejně tak Tomáš Los konečně nebyl zraněný. Těšili jsme
se, jak si zahrajeme spolu, ale od
mého příchodu toho spoustu promarodil.“
Jste spokojen i s vlastními výkony?

„Do zranění jsem byl dost spokojen. Sice byly zápasy, kdy se
moc nedařilo a uhráli jsme to
bojovností, ale nemůžu si stěžovat. Přišel jsem do Určic z třetí
ligy a sám od sebe jsem očekával, že bych měl díky zkušenostem z vyšších soutěží mužstvu
pomoci. I trenéru Kučerovi to
umožnilo hrát útočný systém na
tři obránce.“
Spoustu podzimních kol
jste vynechal kvůli zraněnému kotníku. Jak k úrazu
došlo?
„V padesáté minutě duelu s
Troubkami jsem si natrhl vazy
v kotníku a měl jsem šest sedm
zápasů pauzu. Nešťastná náhoda.
Šli jsme do protiútoku, táhl jsem
balon, nacentroval jsem, šlápl
jsem ale do díry a plnou vahou
jsem šel přes kotník. Na mužstvu
to ale naštěstí nezanechalo žádné

následky a kluci pokračovali v
dobrých výkonech.“
Počítal jste s návratem
ještě na konci podzimu?
„První odhady říkaly minimálně
šest týdnů pauza a na rezonanci
se muselo zjistit, zda to není utržené celé. Spíše to vypadalo, že
se vrátím až na jaře. Doktor mi
ale nedal sádru a zkusili jsme ortézu. Po pěti týdnech jsem chtěl
sám strašně hrát, nijak mě to nebolelo a doktor mi povolil to zkusit. Trenér nechtěl riskovat, ale
před zápasem se Zlatými Horami
jsem začal trénovat a chtěl jsem
to zkusit. Odehrál jsem třicet minut a bylo to v pořádku.“
V Určicích jste již rok a
půl. Co vás přivedlo právě sem?
„Hlavní faktory byly dva. Tomáš
Los, s nímž se znám odmala, a
dále starosta zapálený do fotbalu.
Byl jsem hráčem Písku a klubu
jsem oznámil, že se chci vrátit
zpět na Moravu. Koketoval jsem
s HFK Olomouc, ale Tomášovi
jsem říkal, že kdyby mi pomohli
sehnat práci, tak bych se nebránil
a šel hrát do Určic. Pan Konšel
se do toho začal zapojovat, spojil
se s panem Makovcem a zůstal
jsem v Určicích. V létě mě navíc
vykoupili z Písku, takže jsem
hráčem Určic.“
Zahrál jste si i první ligu.
Nebyl to moc velký skok?

„Jedna otázka je fotbalová, druhá se týká budoucnosti. Odehrál
jsem sice něco v první a druhé
lize, podvědomě jsem už ale přemýšlel nad tím, co bude za pár let.
Zda skončit vrcholový fotbal teď
a začít se soustředit na práci, nebo
až za čtyři roky. Zvažování bylo
dlouhé. V zimě se navíc ozval
Prostějov. Zvážil jsem pro a proti
a nelituji.“
Kdyby se tedy naskytla
nabídka z vyšší soutěže,
nikam byste už neodcházel?
„Teď absolutně nemám důvod
měnit mužstvo. Cíle jsem si
přehodnotil a fotbal již není to
nejdůležitější, jak tomu bylo o
několik let zpátky. Jsem spokojen
se zaměstnáním, takže určitě ne.
Stíhám všechny tréninky, protože
pracuji na jednosměnném provozu a končím o půl třetí. Někdy je
sice delší provoz a z nějakého tréninku se musím omluvit, ale jinak
nemám sebemenší problém.“
Kouč opakovaně označil
za základ úspěchu partu.
Jak to v kabině vypadá?
„V kabině je to výborné, výborný
mix. I nejmladší si může udělat srandu z nejstaršího a není to
rozpartičkované. Po tréninku i po
zápase si jdeme společně sednout,
při výjezdu do Zlatých Hor jdeme
na oběd i na večeři. Kolektiv je
super, taková parta tam asi ještě
nebyla.“

„Přineslo by to zviditelnění obce
může se ale stát, že se rozbije dobrá parta,
pokud by se obměňoval kádr. Důležité je,
aby to neskončilo třeba jako v Lipové...“
Michal SKOPALÍK o možnosti postoupit výš

Michal Skopalík (na snímku v popředí)

Po podzimu jasně vedete.
Chtěli byste jako hráči
postoupit?
„Každý vždy řekne, že je to otázka
na vedení. Má to své pro i proti.
Přineslo by to zviditelnění obce,
může se ale stát, že se rozbije dobrá parta, pokud by se obměňoval
kádr. Důležité je, aby to neskončilo
třeba jako v Lipové. Postoupili,
udělali vazby se Sigmou, ta pak ale
přestala dodávat hráče a dnes je Lipová tam, kde je. Osobně bych raději zůstal v krajském přeboru, tento kádr může tři čtyři roky zůstat
pospolu a být na špici přeboru.“
Dáváte si pro jaro jiný cíl
než udržet první místo?
„Loňskou sezonu jsme udělali
čtyřiašedesát bodů a se starostou
jsme si dělali srandu, že bychom
to chtěli překonat. Před námi
je čtrnáct zápasů, tak bychom
si měli nastavit nějakou laťku.
Odehrát sezonu bez porážky by
také nebylo špatné. Začínáme na
HFK, což bude asi nejtěžší venkovní soupeř.“

Lední hokej
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Jestřábi zvládli trojblok s Opavou na jedničku za osm bodů a jsou druzí
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HOKEJISTÉ SE DRŽÍ NA ŠPICI A POKUKUJÍ PO BARÁŽI...

HC SLEZAN OPAVA
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:1

1:3

Branky a nahrávky: 24. Chalupa (Galvas, Bednárek), 60. Tůma (Vítek, Měch) 31. Kumstát (Šebek, Černý), 46. Novosad (Duba, Handl), 47. Šebek (Zachar), 48.
Novosad (Duba, Jedlička) Vyloučení: 8:7 Využití: 2:0

Sestava HC Slezan Opava:

Šafránek (Novák) – Kysela, Vrabel, Galvas, Tichý, Tůma, Kukol, Mosler, Bednárek – Mlýnek, Džemla, Měch, Herman, Vítek,
Vlašánek, Pavelek, Kocián, Wolf, L. Černý, Baďura, Chalupa

Sestava lhK jestřábi

Petr Zachar
a Martin Kužílek

6
5

1:3

Kumstát, Arnošt,

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

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC SLEZAN OPAVA

2:1

2:1 1:0

Branky a nahrávky: 16. Ševčík (Černý), 31. Novosad (Arnošt, Ševčík), 39.
Šebek (Kumstát, Černý), 46. Černý (Šebek), 54. Handl (Novosad), 63. Jedlička
- 1. Černý (Tichý, Měch), 10. Vítek (Tuma), 11. Měch (Herman), 40. Černý
(Tichý, Herman), 49. Mlýnek. Vyloučení: 4:9. Využití: 3:1. V oslabení: 0:0.

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

Kumstát, Arnošt,

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

Sestava HC Slezan Opava:
Šafránek - Vrabel, Galvas, Tichý, Tuma, Kukol, Mosler,
Bednárek, Mlýnek, Měch, Herman, Vítek, Polok, Vlašánek,
Pavelek, Kocián, Wolf, Černý, Chalupa

22. kolo: HC ZUBR Přerov AZ Havířov 2:5 (0:1, 2:3,
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. ligy, sk. východ


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 RT TORAX Poruba
HC Baník Karviná
VHK Vsetín
HC Nový Jičín
HC Bobři Valašské Meziříčí

proudu, pomalu se začíná
již bilancovat co se povedKonec roku se blíží, přípravy lo a co nikoliv. To v šatně
na vánoční svátky a příchod Jestřábů vládne spokojenost,
nového roku jsou v plném především po "malém play-

off" se Slezanem Opava, které
vyšlo prostějovským plejerům
na jedničku. Bilance s tímto
týmem vyznívá pro letošní
ročník zcela jednoznačně
ve prospěch Jestřábů, kteří s
tímto celkem ve třiadvaceti
kolech poměřili síly již
celkem pětkrát. Třináct bodů
a skóre 26:17 snad hovoří
za vše. Zvláště obtížné byla
poslední utkání, kdy se oba
týmy během 10 dnů utkaly
tváří v tvář hned třikrát, z

Opava, Prostějov/son - Druhý
ze vzájemných duelů v rámci
dvoukola sousedů v tabulce
mezi opavským Slezanem a
prostějovskými Jestřáby se stal
opět kořistí našich hokejistů. Ti
ve 22. kole 2. ligy Východ uspěli
na ledě svého protivníka, ačkoliv to na jejich vítězství dlouho
ani trochu nevypadalo.
První zajímavou akci předvedl
Handl, který po sólu přes dva
protihráče ve slibné pozici ještě
přihrával před prázdnou bránu,
kde nikdo nebyl. Na druhé straně opakovaně zahrozil Mlýnek,
když ve 4. nepřekonal Vrbu
ani natřikrát a dvě minuty nato
ztroskotal na gólmanově betonu.
Uprostřed zahajovací třetiny měli
hosté minutovou výhodu dvojnásobné přesilovky, jenže během
ní pořádně nevystřelili. Kotouč

LHK hned dvě přesilovky krátce
za sebou, bohužel s nimi naložil
mizerně a místo otočení skóre
mohl sám inkasovat. V oslabení
totiž frnkl do úniku Wolf, jemuž
o fous nevyšel blafák. Těsně před
druhou sirénou pak Novosad neproměnil trestné střílení, neboť
zasouvačku černé pryže mezi betony mu vystihl Šafránek.
Při oboustranně častém vylučování došlo zkraje třetí periody k další hře pěti proti třem,
tentokrát 39 vteřin ve prospěch
Slezanu. Jestřábi však tuhle nepříjemnou situaci přečkali a vzápětí bitvu rozhodli třemi trefami
v rozmezí pouhých 72 sekund!
46. minuta: Duba zleva ideálně
nabil před bránu Novosadovi,
který nezaváhal – 1:2. 47. minuta:
Zachar podobně nezištně uvolnil
Šebka a Šafránek znovu bez šan-

Prostějov/jp

toho dvakrát v prostějovském
zimním království a jednou
na ledě Opavy. Jak motivovat
a co naordinovat hráčům před
takovou porcí zápasů prozradil
Večerníku trenér Jestřábů Petr
Zachar.
„Věděli jsme, že nás čeká trio
velice těžkých a důležitých
zápasů se stejným soupeřem
a je potřeba se na to důkladně
připravit. Nějak zvlášť kluky
motivovat není potřeba, do
každého zápasu vstupujeme s

cílem uhrát co nejlepší výsledek
a předvést co nejlepší hru. Když
se vyvarujeme individuálních chyb, dobře zachytá duo
brankářů a podpoří je i útok,
potom se dostaví i potřebné
výsledky, jako nám to vychází
s Opavou,“ vyjmenoval důvody
úspěchu trenér Petr Zachar.
Jediným nedostatkem tak snad
zůstává jen nízká návštěvnost
domácích zápasů, zvláště v
době, kdy Jestřábům narostla
vítězná křídla.

V Opavě Jestřáby podržel Vrba, přivezli tři cenné body

Vrba (Vydržel)
Jedlička, Kolibár,
Tomiga, Finkes

To, že se prostějovským hokejistům s týmy ze severu Moravy tolik výsledkově nedaří už není tak úplně pravdou. Poslední utkání potvrdila pravý opak,
když se ve třech utkáních v řadě utkali s opavským
Slezanem a ve všech případech si připsali zasloužené vítězství. Opava tak v probíhající sezóně ještě
na prostějovské borce recept nenašla.
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kam za hokejem....
24. kolo, středa 12. prosince, 18:00 hodin: HC RT TORAX Poruba - HC
AZ Havířov 2010 11.12., 18:00), VHK Vsetín - HC Baník Karviná (17:30),
HC Slezan Opava - HC Frýdek-Místek, HC Bobři Valašské Meziříčí - LHK
Jestřábi Prostějov, HC Zubr Přerov - HC Nový Jičín
25. kolo, sobota 15. prosince 17:00 hodin: HC AZ Havířov 2010 - VHK
Vsetín, HC Nový Jičín - HC RT TORAX Poruba, LHK Jestřábi Prostějov
- HC Zubr Přerov, HC Frýdek-Místek - HC Bobři Valašské Meziříčí, , HC
Baník Karviná - HC Slezan Opava

propadnutý za hanáckou obranu
daroval v 17. šanci Chalupovi,
jenž zakončil nepřesně, a jinak se
už do přestávky nic nebezpečného nestalo.
Do prostřední části vstoupili
domácí tlakem, ze kterého pramenila početní převaha pět na
tři v trvání 59 sekund. Ta sice
nebyla využita, ovšem krátce
po jejím uplynutí v klasické
přesilové hře přece jen skóroval
z bezprostřední blízkosti Chalupa
– 1:0. Zanedlouho padající Vítek těsně minul odkrytou bránu,
Kociánovu jedovku lapil Vrba a
uprostřed zápasu Mlýnek nedokázal z trmy vrmy dotlačit puk za
Vrbova záda. Jestřábi tím přežili
velký nápor soupeře, načež sami
udeřili. V 31. minutě Kumstát
opakovaným zakončením vyzrál
na Šafránka – 1:1. Poté měl tým

Očima trenérů
Karel Suchánek - HC Slezan Opava:
„Věděli jsme, že Prostějov má vyrovnanou bilanci a je silný
doma i venku. Proto jsme chtěli hrát z obrany, což se nám dvě
třetiny dařilo. Mrzí mě však, že jsme neproměnili vypracované
brankové příležitosti. V poslední části dostal soupeř během
dvou minut utkání na svou stranu a my jsme pak bohužel zcela
odpadli. Hosté nakonec zvítězili zaslouženě.“

Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
„Čtyřicet minut jsme hráli hodně špatně, zbytečně faulovali a
špatně bruslili. Naštěstí mužstvo podržel gólman Adam Vrba,
tím se nám to povedlo ustát a stav byl 1:1. Pak jsme klukům v
šatně o druhé přestávce trochu pohrozili a poslední třetina nám
vyšla. S šesti body po dvou zápasech jsme určitě spokojeni.“

ce – 1:3. 48. minuta: Novosad
vystihl opavskou rozehrávku a
švihem od tyče dokonal bleskové
k.o. – 1:4! Jakoukoliv naději na
záchranu mače si mužstvo Opavy

samo znemožnilo trojím usednutím za katr ve zbytku zápasového
času,. Až v úplném závěru Tůma
zužitkoval přesilovku, čímž zkorigoval na konečných 2:4.

Hokejisté potřetí za sebou přemohli Slezan, na cestě
za vítězstvím v prodloužení je nezastavil ani stav 0:3
Očima trenérů

Prostějov/son - Laškovný
los druholigové skupiny Východ přeměnili muži LHK
Prostějov ve svou velkou
výhodu. Po dvou výhrách
nad Opavou sice v 23. kole
soutěže se stejným soupeřem
doma ztráceli rychle už tři
góly, přesto nakonec brankově bohaté střetnutí otočili
a triumfem v prodloužení
uvrhli rozmrzelého soupeře
do hluboké deprese. Sami se
přitom dál vezou na vlně euforie, když ze druhého místa
tabulky dotírají na vedoucí
Havířov!
Těžko říct, čím vším to bylo,
každopádně Hanáci odstartovali do sobotního utkání maximálně špatně. Hned v 1. minutě nahození Tichého šikovně
tečoval L. Černý – 0:1. V 10.
po dvou nadějných, leč nedotažených výpadech Berčáka

ujel do sóla Vítek a blafákem
si vychutnal Vrbu – 0:2. Za
pouhých 23 sekund pak Vrbu
nenápadným pokusem od
mantinelu překvapivě procedil
Měch – 0:3. Za daného vývoje
nahradil nejistou brankářskou
jedničku mezi tyčemi Vydržel, domácí se zvedli a v 16.
minutě při přesilovce se trefou
Ševčíka vrátili do zápasu – 1:3.
Ve zbytku vstupní třetiny ještě Vydržel skvěle zlikvidoval
dělovky Tůmy s Kukolem i
loženku Měcha během půlminutové početní převahy dvou
mužů na ledě.
Situaci pět na tři zkraje druhé
periody v trvání 1.42 následně
prošustrovali také Jestřábi. Jak
během ní, tak následně z trvalého
tlaku zahodili kvanta vyložených
příležitostí, soupeř na druhé straně pro změnu hrozil brejkově.
Proto bylo s podivem, že další

branka padla až v 31. zásluhou
přesilovkové dorážky Novosada
zblízka do vinklu – 2:3. A co víc,
dvě minuty před druhou přestávkou Kumstát naservíroval před
odkrytou svatyni Šebkovi a bitva
začínala znova od nuly – 3:3! Ještě před odchodem do šaten však
tým ze severu Moravy parádně
zakombinoval taktéž v přesilové
hře a L. Černý zmrazil radující se
prostějovské fanoušky – 3:4.
Podruhé vyrovnat dokázal ve
46. Černý přesným švihem
z mezikruží k tyči – 4:4. Následnou snahu LHK dokonat
obrat Opavští brzy opět přibrzdili, neboť dvanáct minut před
koncem prošla Mlýnkova střela
zleva Vydrželovi pod betonem
až do sítě – 4:5. Jenže naši bojovníci se ani po pátém úderu
nepoložili, naopak všechny
síly vrhli do útoku a z četných
možností vydřeli prodloužení.

Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
„Bylo to úplně stejné, jako ve středu v Opavě. My jsme opět
katastrofálně vstoupili do zápasu, jenže zatímco venku nás
podržel Adam Vrba, dneska mu to bohužel nevyšlo. Rychle
jsme tak prohrávali 0:3 a klukům patří všechna čest, že střetnutí
ani za takového stavu nepoložili. Naopak se do něj postupně
vrátili a nakonec vydřeli velice pěkný výsledek.“

Karel Suchánek - HC Slezan Opava:
„K utkání vám nic neřeknu, běžte se zeptat rozhodčích. Pískali
takovým způsobem, že jsme prostě nemohli vyhrát. Víc
není co dodat, ať vám to zhodnotí sudí.“ (Kouč pak v další
čtvrthodině, během níž rozčileně pochodoval v chodbě před
šatnami, přidal na adresu arbitrů ještě spoustu jadrných
výrazů a moc nescházelo k inzultaci.)

Zařídil jej v 54. Handl rychlou
ranou k pravé tyči po buly – 5:5.
Též v nastaveném čase vyvíjeli
mnohem větší aktivitu domácí,
jež za ni byli zaslouženě odměněni. V čase 62.39 nařídil sudí

trestné střílení za faul na Jedličku a postižený nájezd zasunul
mazácky mezi Šafránkovy betony – 6:5! Dva body tak zůstaly na Hané, jeden odvezl výběr
HC do Slezska.

ROBERT JEDLIČKA: „Trestným střílením v prodloužení
jsem zápas rozhodl poprvé v životě. A je to krása!“
Prostějov - Před nedávnem plnil stránky Večerníku
rníku
ěl v
svým mimohokejovým zraněním, které utrpěl
ž bráOlomouci při nezaviněné rvačce s Romy, proti nimž
nil mladá děvčata. Ze zlomeniny nosu i otřesu mozku
ozku
sal a
se však obránce Robert Jedlička dost rychle vykřesal
loše.
v sobotu večer už byl za hrdinu přímo na ledové ploše.
V prodloužení bitvy s Opavou proměnil trestné střílení,
řílení,
čímž zařídil dvoubodové vítězství 6:5!
Marek Sonnevend
Měl jste zakončení
nájezdu dopředu vymyšlené, nebo vyplynulo až
ze situace?
„Na trénincích si zkouším
jeden konkrétní nájezd, kdy
naznačím střelu nejdřív doprava, pak doleva a pak to
dám gólmanovi mezi nohy.
Většinou ho takhle udělám
a pokud brankář tohle moje
zakončení nezná, je úspěšnost ještě vyšší. Což se dnes
potvrdilo.“

Byl jste hodně nervózní?
ózní?
hu jo,
„Samozřejmě trochu
měl jsem strach, jak utkání dopadne, když nedám. Na druhou stranu
ta nervozita nebyla nijak velká,
protože jsem věděl, že v případě
řípadě
neúspěchu by mě kluci podrželi.
drželi.
A gól bychom pak ještě dali ve
zbytku prodloužení, nebo vyhráli
na závěrečné zájezdy. Naštěstí
ěstí to
nebylo potřeba.“
Už se vám někdy povedlo
ovedlo
tímto způsobem rozhodzhodnout střetnutí?
o fakt
„Ještě nikdy v životě, a je to
krásný pocit, super!“

Obchodní a mediální partneři LHK Jestřábi Prostějov
ějov pro sezónu
REKLAMA
TISKÁRNA

MĚSTO
PROSTĚJOV

Co říct k celému duelu
a jeho vývoji?
„Za stavu 0:3 to bylo krušné,
začátek jsme neodehráli vůbec
dobře. Nevyšlo nám několik
věcí, uskakovaly puky a soupeř
vysoko vedl. Naštěstí jsme zabojovali, semknuli se a vidíte,
nakonec jsou dva body doma.
Což je za takového průběhu
skvělý výsledek.“
V letošní sezoně se vám
často daří otáčet špatně
rozjeté zápasy či vyhrávat
dlouho vyrovnaná utkání.
Čím to?
„Nevím, na tohle asi nedokážu
přesně
odpovědět. Každopádně
p
j
jsme
všichni moc vděční, že to
takhle je. Čím víc bodů, tím lépe
pro
p nás, i když někdy nehrajeme
p
pěkný
hokej. Velmi důležitá je
naše bojovnost, výsledky díky
ní dokážeme urvat. Někdy je
zkrátka potřeba puk dotlačit do
brány
za každou cenu.“
b

P R O S T Ě J O V

2012-2
2012-2013
StavbyKrejčí

Jak těžký byl pro vás
návrat po známé kau-

ze?
„Měl jsem určitou pauzu,
ale během dvou tréninků se
dostal zpátky do tempa. Dával jsem si pozor na hlavu,
měl mřížku na helmě kvůli
zlomenému nosu a celkově
to šlo relativně rychle. Čekal
jsem větší komplikace i delší
návrat, naštěstí už jsem zdravotně v pořádku.“
Rozebírali jste ještě
váš incident s trenéry
nebo se spoluhráči v kabině?
„Vůbec ne. Jedině pan Tomiga vydal prohlášení ohledně
toho pochodu fanoušků a
to byla poslední věc, kterou
jsme v celé věci řešili. Tím
všechno skončilo, já už to dál
nechci nijak rozebírat. Hlavně jsem rád, že se mi nestalo
nic vážnějšího.“

Sport
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Jak si vedli jednotliví boxeři BC DTJ na mistrovství ČR 2012
Do 64 kg:

Suverénní Šerban
do 56 kg:

Vávra skončil v 1. kole
Těžký los potkal na šampionátu Jakuba
Vávru. Hned v prvním kolem mu přišel
do cesty pozdější mistr republiky Erik
Agatelian z Ústí nad Labem. „Utkání
bylo vyrovnané, nakonec to ale zůstalo v
Ústí,“ smutně pokrčil rameny prostějovský trenér Pavel Duda.

Do 60 kg:

Zlatý Hamo Aperjan
Velice suverénně si pro titul došel prostějovský boxer Hamo Aperjan. V prvním
kole proti olomouckému Mario Wiedermannovi přistál po pár sekundách v
ringu ručník, na konec před limitem to
vypadalo i v semifinále proti Štěpánu Pitrovi. „Juniorský mistr kladl větší odpor.
Hamovi se ho ale podařilo posadit na zadek. Celé utkání si hlídal a tvrdě soupeře
zasahoval,“ popsal duel Duda.
Vítězně skončilo také utkání s Petrem
Masorsičem. „Sedmnáctiletý junior
překvapil asi všechny. Porazil i loňského vítěze Kováče, taktéž z Ústí.
Hamo ho ale nejprve posadil na zadek
a ve třetím kole předním hákem zlomil
nos,“ doplnil.

Druhé zlato přidal Miroslav Šerban.
Nejprve zdolal děčínského Alojana, poté
Pavla Polakoviče mladšího a ve finále i
Jana Korce z Kladna. Proti všem si vypracoval luxusní bodový náskok.
„S Alojanem bylo vidět, že Mirek je zkušenější a rozboxovanější, pohlídal si to a
rozdával údery odspodu nahoru. Zvítězil
asi o deset bodů. Nedávného mistra republiky, jehož otec dříve boxoval za Prostějov, zdolal asi o dvanáct bodů a další
překvapení Korce o dvacet bodů. Bylo to
velmi atraktivní a věřím, že se diváci budou dobře bavit i při extralize proti Plzni,“
zhodnotil vystoupení Duda.

čala docházet šťáva. Naštěstí si to ale
pohlídal a zaslouženě vyhrál,“ usmíval
se spokojený kouč Duda.

Do 75. kg:

Zlato získal i Král

Po zranění se Vít Král vrátil nejlépe, jak
mohl. Poté, co na úvod zdolal Pavelku,
uspěl i proti Tomáši Bezvodovi z Ústí, na
nějž nedávno v jiné váze nestačil. „Bylo
to asi jeho nejtěžší utkání. První i druhé
kolo prohrál o bod, ve třetím Tomáš trochu odešel. Vítek toho využil a přeboxoval ho,“ přiblížil Duda Královu cestu do
finálového ringu.
Na závěr se boxer BC DTJ utkal s obhájcem Michalem Vodárkem. A vítězství
šlo na Hanou. „Michal boxuje opačným
Do 69 kg:
gardem, což Vítkovi celkem vyhovuje.
Michal byl nečistý, věděl, že duel ztrácí.
Kocvelda se nadřel
Vítek to dobře zvládl po taktické stránce,
Asi nejtěžší cestu za titulem měl nenechal se strhnout a po několikaleté odpodle kouče Emil Kocvelda. V prv- mlce získal titul,“ těšilo Dudu.
ním kole oplatil loňskou porážku
Do 81 kg:
Jakubu Bambuchovi, v semifinále
zdolal taktéž prostějovského VladiStříbro pro novou posilu
míra Lengála a úspěšně si vedl i ve
vyrovnaném finále proti domácímu Novým přírůstkem do prostějovské sePatriku Klimentovi.
stavy se o víkendu stal David Hunanyan.
„Duel s Bambuchem byl předčasným Devatenáctiletý mladík se na šampionáfinále. Oba se mlátili hlava nehlava tu uvedl stříbrem. „V prvním kole měl
a Emil vyhrál asi o tři body. Ve dru- volno, ve druhém vyhrál před limitem a
hém kole sice Láďa vyhrál první kolo, kdyby finále skončilo obráceně, nikdo
zbylá dvě ale Emil. Ve finále pak Emil by se nemohl divit,“ stručně popsal jeho
první dvě kola vyhrál, pak mu však za- cestu za stupni vítězů Duda.

Novotný nezklamal
Druhý nejstarší boxer mistrovství Petr Novotný dokázal i přes bolesti zad dokráčet
pro zlato. Nejprve zvládl duel z třeboňským
Kolaříkem a vyhrál předčasně r.s.c., ve
druhém kole si poradil i s Vasil Ducarem,
jenž ze Znojma hostuje právě v Prostějově. „Vasil byl zklamaný, ale vzal to. Když
na sobě bude dál pracovat, nahradí našeho
kapitána. Doufám ale, že to nebude moc
brzy,“ usmíval se Duda.
Ve finále nestačil na Novotného ani Daniel
Táborský a DTJ mohlo slavit pátou zlatou.
„Na Peťovi bylo ráno vidět, že nemá chuť
ani jiskru, záda ho limitovala. Sázel mu
údery zprava, zleva, zespodu, shora. Soupeř přesto dal všechna tři kola. Petr ale byl
trochu rychlejší a vyčůranější,“ charakterizoval finálový zápas Duda.

Nad 91 kg:

Musil krok od titulu
Až do finále si našel cestu rovněž Dominik
Musil vracející se po zranění. V prvním kole
měl volný los, ve druhém si navzdory nepovedenému druhému kolu došel pro postup.
„Ve finále narazil na Láďu Řezníčka, který se
také vrátil po delší době a patří k nejzkušenějším,“ sdělil Duda. Musil byl v prvním kole
lepší, pak ovšem jeho soupeř ztrátu smazal a
dokonal obrat. „Láďa byl mnohem pohyblivější a komplexnější, vyhrál zaslouženě,“
uznal Duda.

Mladí Jestřábi vyhráli turnaj druhých tříd
Prostějov/jim – Prvenstvím pořádajícího oddílu
skončil na prostějovském
zimním stadionu turnaj
druhých tříd, nad nímž
převzal záštitu první
náměstek
Olomouckého kraje Alois Mačák.
Jestřábi již ve skupině
porazili Břeclav, Púchov
i Vsetín, ve finále jasně
zdolali i Hobu. To vše s
celkovým skóre 33:7.
„Turnaj předčil naše očekávání. Ihned jsme chtěli, aby
si vydobyl tradici a skvělou
úroveň. To se nám povedlo.
V celkem 16 zápasech bylo k
vidění spousty krásných hokejových momentů, radosti
dětí i fanoušků,“ těšilo organizátora a hlavního trenéra
druhé třídy Lukáše Majera.
Jeho poděkování směřovalo
i ke všem hráčům, rodičům,
trenérům a funkcionářům, že
se zasloužili o kvalitu turnaje. „Většina hráčů slyšela své
jméno před celým stadionem
vůbec poprvé v kariéře, takže
se jednalo i o takový impulz
pro děti a jejich rodiče, aby

FUTSAL V ČÍSLECH

Do 91 kg:

KRAJSKÝ PŘEBOR
2. turnaj, Šumperk
RELAX “B” - SK DUBANY 4:0, VYPRAHLO Konice - BOTAFOGA 0:0,
BOTAFOGA - RELAX “B” 2:4, SK DUBANY - VYPRAHLO Konice 2:4,
VYPRAHLO Konice - RELAX “B” 0:7, SK DUBANY - BOTAFOGA 0:5

1. TŘÍDA
neděle 9.12., Kostelec n. H.
SK ARISTON 92 “A” - BOTAFOGA 2:3 * AC ZAVADILKA 2000 “A” SK DUBANY 3:1 * BOTAFOGA - BEXIM PALETTEN 2:2 * SK DUBANY - SK ARISTON 92 “A” 1:5 * BOTAFOGA - AC ZAVADILKA 2000
“A” 2:4 * BEXIM PALETTEN - ŽE-STAV Nezamyslice 1:2 * JIŘINA - FC
ANDĚL 2:2 * ŽE-STAV Nezamyslice - SK DUBANY 2:1 * JIŘINA - VYPRAHLO Konice 4:2 * FC ANDĚL - RELAX “B” 1:2 * VYPRAHLO
Konice - ŽE-STAV Nezamyslice 0:1 * RELAX “B” - JIŘINA 4:3 * VYPRAHLO Konice - FC ANDĚL 2:3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

měli k hokeji jako sportu ještě větší lásku a zájem,“ dodal
Majer.

Výsledky:
Skupina „A“: Prostějov – Břeclav 8:1, Púchov
– Vsetín 8:4, Prostějov
– Púchov 10:2, Břeclav
– Vsetín 4:7, Prostějov
– Vsetín 10:3, Břeclav –
Púchov 10:6.
Skupina „B“: Studénka
– Opava 4:8, Hoba – LB
Trenčín 5:9, Studénka –
Hoba 2:8, Opava – LB
Trenčín 7:5, Studénka –
Trenčín 7:7, Hoba – Opava
6:5.
O 7.místo: Vsetín - Studénka 1:8. O 5.místo:
Púchov - LB Trenčín 1:15.
O 3.místo: Břeclav - Opava 7:9. Finále: Prostějov HOBA 5:1.
Individuální ocenění:
Nejlepší hráč turnaje: Alex
Bartakovič (Ladislav Bohuš - Hockey Academy
Trenčín). Nejlepší brankář:
Ondřej Kudláček (LHK
Jestřábi Prostějov).

Průběžná tabulka 1. třídy Prostějov:
AC ZAVADILKA 2000 “A”
8
7
0
1
26:15
ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 8
5
2
1
21:12
FC RELAX Prostějov “B”
5
5
0
0
21:6
SK ARISTON Prostějov 92 “A”8
4
1
3
26:20
BOTAFOGA Prostějov
8
3
2
3
20:20
SK GRIFFINS 98
5
3
1
1
14:10
MECHCHELEN Prostějov 6
3
1
2
23:20
JIŘINA Prostějov
8
3
1
4
21:27
BEXIM PALETTEN
7
2
1
4
17:16
FC ANDĚL Prostějov
8
1
2
5
20:27
AC VYPRAHLO Konice
6
1
1
4
8:17
SK DUBANY
9
0
0
9
14:41

21
17
15
13
11
10
10
10
7
5
4
0

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

Průběžná tabulka 2.A třídy Prostějov:
TORPEDO Prostějov
6
4
1
1
18:10
ATLETICO Smržice
5
3
0
2
17:7
SK SKALKA
5
3
0
2
14:14
AC ZAVADILKA 2000 “B”
4
2
1
1
11:7
DYNAMO Zdětín
5
2
1
2
13:11
KULCAO Prostějov
6
2
1
3
12:17
FC MENPHIS Prostějov
5
2
0
3
19:17
SK ARISTON Prostějov 92 “B”5
2
0
3
19:24
1:FC BETIS Prostějov
5
1
2
2
12:15
FC RELAX Prostějov “C”
4
1
0
3
8:21

13
9
9
7
7
7
6
6
5
3

2.B TŘÍDA

LHK Jestřábi Propstějov
- vítěž turnaje

V Určicích budou
mít nové vedení
Určice/jim – „Předsedou
zůstávám do 31. prosince,
v lednu pak bude zvoleno
nové vedení. Já už v klubu
působit nebudu a nechci to
příliš rozpitvávat,“ zmínil
Sosík, pod jehož vedením
zažívají Určice nejúspěšnější roky v historii. „Abdikoval jsem před třemi týdny,
členem tělovýchovné jednoty ale zůstávám i nadále.
Stály za tím osobní věci,“
vyjádřil se Konšel.
Oba s klubem pojí dlouhé
partnerství. Vlastimil Konšel
se do Určic vrátil z tehdejších
Železáren Prostějov v roce
1981, Milan Sosík tu od devíti let hrál fotbal a v pětadvaceti se po generační obměně
vedení začal věnoval funkcionařině. „Tehdy se Určice
potácely na konci okresního
přeboru a cítil jsem zodpovědnost všechno klubu vrátit.
Postupně jsme oddíl posouvali nahoru a dostali jsme ho

až tam, kde je nyní,“ ohlédl
se za uplynulými roky.
Letošní sezonu řadí odcházející předseda mezi tři nejpovedenější, s radostí však
vzpomíná i na vzdálenější
minulost. „Super sezona
byla například ta, kdy jsme
pod vedením Zdeňka Jareše
postoupili při teprve druhém
roce působení v I.A třídě do
krajského přeboru,“ připomenul ročník 2004/05.
Radost mu dělala i stabilně
vysoká divácká návštěvnost
při domácích utkáních. „Je
to trošku dané tím, že jsme
v těsné blízkosti Prostějova
a předvádíme atraktivní a zábavný fotbal,“ těší Sosíka.
Nyní se však rozhodl od fotbalu a spousty povinností
si odpočinout. „Přinášelo
to spoustu práce, která z
osmdesáti procent není vidět. Dostal jsem nabídky z
okresu, ale pokud se nebudu
věnovat fotbalu v Určicích,
tak nikde,“ má jasno.
Po šestnácti kolech je určické áčko první s náskokem

dvanácti bodů. A jaký je
pohled obou rezignujících
na možnost postoupit do
divize? „Můj osobní názor
je, že by bylo krásné, kdyby kluci soutěž vyhráli, ale
já osobně bych výš nechtěl.
Pro důstojné hraní divizní
soutěže by se musel tým posílit, nebylo by ale šťastné
do něj zasahovat. Hrát tuto
soutěž je ideální,“ domnívá
se Milan Sosík.
„Celý kolektiv, nejen hráčský, by si postup zasloužil.
Je to dlouhodobá záležitost,
kterou nebudujeme rok, ale
dlouhá léta a troufám si říct
i desetiletí,“ míní naopak
Konšel. Doufá, že by se
klub vyhnul osudu Lipové
či Protivanova, kteří nyní
hrají jen I.B třídu. „Náklady
by nijak markantně nahoru
nešly, navíc se jeví možnost spolupráce s 1.SK Prostějov. Mají zájem sem dát
hráče na hostování, aby se
rozehráli,“ nastínil možnost
budoucího směřování klubu
Vlastimil Konšel.
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... ještě v

prosinci

sobota 8.12., Kostelec n.H.
BRODEK u PV - FC MASUCKER 6:0 * SOKOL Zdětín - KMK KATASTROFA 4:1 * BRODEK u PV - SOKOL Zdětín 4:4 * FC MASUCKER
- KMK KATASTROFA 1:15 * KMK KATASTROFA - BRODEK u PV 2:4
* SOKOL Zdětín - FC MASUCKER 12:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.

Průběžná tabulka 2.B třídy Prostějov:
MM VRCHOSLAVICE
6
5
1
0
36:10
MK BRODEK u PV
6
3
3
0
20:11
FC FONTÍK
6
3
2
1
20:12
POKOP Domamyslice
6
3
0
3
23:17
SEXMERALDA
6
2
3
1
12:13
FK AGRO Čehovice
6
3
0
3
16:23
SOKOL Zdětín
6
2
2
2
27:19
FC PEPINO Konice
6
2
0
4
12:12
KMK KATASTROFA
6
1
1
4
24:17
FC MASUCKER
6
0
0
6
4:60

16
12
11
9
9
9
8
6
4
0

LIGA VETERÁNŮ
2.TURNAJ, sobota 8. prosince. 2012, Prostějov
FC LITRPŮL - BEXIM PALETTEN 3:4, branky: Směšný 2x, Křesala - Navrátil 2x, Kučera Evžen, Kučera Viktor * FC RELAX - OTINOVES 11:2, branky: Růžička 4x, Černý 2x, Uličný 2x, Ohlídal 2x - Soldán 2x * OTINOVES - FC
LITRPŮL 5:6, branky: Soldán 3x, Karafiát 2x - Světlík 3x, Křesala 2x, Pavliš *
BEXIM PALETTEN - FC RELAX 1:4, branky: Kučera Viktor - Ohlídal 2x,
Macourek, Uličný * AC ZAVADILKA 2000 - FC ŽELEČ 5:1, Kaláb 2x, Sedlák, Škultéty, Kouřil - Vlach * AC ŠTIKA Prostějov - SEZAKO Prostějov 0:2,
branky: Kubíček, Řehořek * SEZAKO Prostějov - AC ZAVADILKA 2000 2:2,
branky: Trávníček, Řehořek - Valný, Rek * FC ŽELEČ - AC ŠTIKA Prostějov
2:2, branky: Brátel, Sedlák - Jančiar 2x * AC ŠTIKA Prostějov - AC ZAVADILKA 2000 0:2, branky: Sedlák, Škultéty

Průběžná tabulka po 2. turnaji:
1. FC RELAX Prostějov
4
4
0
0
2. BEXIM PALETTEN
5
4
0
1
3. FC LITRPŮL
4
3
0
1
4. SEZAKO Prostějov
4
2
1
1
5. AC ZAVADILKA 2000
5
2
1
2
6. OTINOVES
5
1
0
4
7. AC ŠTIKA Prostějov
5
0
1
4
8. FC ŽELEČ
4
0
1
3

29:6
20:10
20:11
10:10
12:13
13:27
5:15
5:22

12
12
9
7
7
3
1
1

Letošní Vánoce prožijte s

www.vecernikpv.cz

Basketbal
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. prosince 2012

Basketbalisté Prostějova ve včerejší dohrávce na severu Čech uspěli

76

91

BÝVALÍ ORLI PATŘÍ MEZI TAHOUNY SVÝCH NOVÝCH TÝMŮ

SLUNETA
ÚSTÍ NAD LABEM
BK PROSTĚJOV

Z loňského amerického tria měl Smith dokonce zálusk na NBA!

39:44
čtvrtiny: 21:19, 18:25, 11:19, 26:18
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

49/24:36/22
10/3:30/10
27/19:25/17
31:38

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

9:17
22:21
10:7
15:14

Prostějov/lv

Rozhodčí: Macela, Baloun, Linhart
Diváků: 150

Sestava a body Prostějova:
Maarko 19
Duufaaul
Dufa
ultt 18
18
K ho
Ko
hout
u 13
ut
Bratčenk
nkkov
ov 11
Pandula 100
Švrdlík 100

Sllez
ezák
ák 5
Vent
ntta 5
Prráš
ášiill 0

Po zisku českého stříbra v letošním roce zamířily
americké opory BK Prostějov do nových klubů a
vesměs se dokázaly výrazně prosadit. Večerník
si v době, kdy klub prochází velkou ekonomickou
krizí, trochu nostalgicky zavzpomínal a zjišťoval, jak
se daří bývalým Orlům.

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava Ústí nad Labem:
Ličartovský 18, Horák 16, Hrubý 11, Radojičič 10, Reese Lee 8, Hejl 5,
Pištěcký 5, Krakovič 2, Gavin 1, Dvořáček 0

koše Mattoni nbl v číslech:
15. kolo: USK Praha - Nymburk 54:83 (15:20, 23:47, 40:64) Nejvíce
bodů: Meno 13, Slavík 9, Feštr 8 - Houška a Palyza po 13, Welsch a
Pomikálek po 11. Rozhodčí: Vyklický, Lukeš, Paulík. Trestné hody: 14/10 - 11/5. Fauly:
17:20. Trojky: 2:10 * Ostrava - Chomutov 85:56 (26:6, 47:25, 67:36) Nejvíce bodů:
Gniadek 14, Zbránek 13, Greene 12, Číž 11 - Staněk 15, Rubin 10, Fields 8. Rozhodčí:
Dolinek, Matějek, Remenec. Fauly: 18:14. Trestné hody: 12/9 - 16/10. Trojky: 10:4 *
Děčín - Pardubice 75:82 (27:25, 43:42, 56:67) Nejvíce bodů: Sedmák 20, Sanders 19,
Pope 10 - Žabas 22, Bohačík 20, Čarnecký 11, Muirhead a Pospíšil po 10. Rozhodčí:
Hošek, Kučera, Kučerová. Fauly: 23:18. Trestné hody: 16/11 - 23/14. Trojky: 8:10 *
Opava - Svitavy 87:73 (22:20, 38:41, 60:55) Nejvíce bodů: Blažek 31, Šiřina 21, Miklóšik 10 - Teplý 17, Delda 16, Mróz 14. Rozhodčí: Hrůša, Kapl, Holubek. Fauly: 22:27.
Trestné hody: 36/28 - 20/11. Trojky: 5:6 * Jindřichův Hradec - Kolín 88:79 (23:13,
38:31, 63:45) Nejvíce bodů: Tomanec 26, Pavlík 20, Zachrla 17 - Gonzalez 28, Machač
16, Bolds 9. Rozhodčí: Vondráček, Znamínko, Benda. Fauly: 21:22. Trestné hody:
19/15 - 24/19. Trojky: 11:8 * SLUNETA Ústí nad Labem - Prostějov 76:91 (21:19,
39:44, 50:73) Nejvíce bodů: Ličartovský 18, Horák 16, Hrubý 11, Radojičič 10 - Marko
19, Dufault 18, Kohout 13, Bratčenkov 11, Pandula a Švrdlík po 10. Rozhodčí: Macela,
Baloun, Linhart. Trestné hody: 27/19 - 25/17. Fauly: 22:20. Trojky: 3:10.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA


Tým

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
BK Opava
USK Praha
Levharti Chomutov
BK Děčín
Astrum Levice
BK Lions Jindřichův Hradec
QANTO Tuři Svitavy
SLUNETA Ústí nad Labem

15
15
15
15
14
15
15
15
13
14
15
15
14

15
13
9
8
8
6
6
6
7
6
4
4
3

0
2
6
7
6
9
9
9
6
8
11
11
11

1378:953
1214:1076
1285:1206
1195:1232
1158:1113
1139:1175
1104:1182
1155:1285
1065:1031
1061:1117
1231:1296
1112:1273
1019:1177

30
28
24
23
22
21
21
21
20
20
19
19
17

Jamar Smith po úspěšné
sezoně v Prostějově dlouho
bojoval dokonce o smlouvu
v týmu NBA Boston Celtics.
Nakonec se mu to nepodařilo,
a protože nechtěl zůstat v nižší
D-legaue, opět zamířil do Evropy. V rozehrané soutěži přijal nabídku izraelského celku
Altshuler Saham Galil Gilboa
a rychle se zařadil mezi nejlepší
střelce týmu. „Chvilku jsem si
musel zvykat na nezvyklý herní
styl. Rychle jsem ale zapadl do
týmu,“ prohlásil na sociální síti
Smith, aktuálně druhý nejlepší
střelec klubu s průměrem 13,2
bodu na zápas. Novému zaměstnavateli se zatím vyplácí.
Po špatném začátku se tradiční

pak čtrnáctidenní volno čeká
basketbalisty Prostějova na
přelomu roku. Od 13. do 20.
prosince postupně nastoupí
proti Děčínu, Levicím a Opavě. Po těchto zápasech budou
mít delší pauzu, ve které se
budou připravovat na další
pokračování sezony.
„Střetnutí s Děčínem se mělo
původně hrát 15. prosince.
Hráli bychom každý druhý
den, a proto jsme požádali soupeře o přeložení utkání. Válečníci nám vyšli vstříc,“ uvedl
generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich. Repríza posledního ligového semifinále
se tak bude hrát už ve čtvrtek.

Denně aktualizované stránky!

Objednávejte předplatné
pro rok 2013
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je tým v popředí tabulky. „Polská soutěž má vysokou kvalitu.
Basketbal zde patří mezi nejpopulárnější kolektivní sporty.
Jsem rád, že se mi podařilo získat takové angažmá,“ pochva-

luje si Nicholson na jednom
polském sportovním serveru.
Také Yemi v kabině narazil na
hráče s prostějovskou minulostí. Pod košem mu občas dělá
parťáka Robert Tomaszek.

mužstva. Tým stále bojuje v
neúplné sestavě a každý den
odpočinku navíc přijde vhod.
„Díky tomu jsme se snažili
přeložit také duel v Levicích.
V tomto případě jsme však neuspěli, protože soupeř má problémy sladit program Mattoni
NBL se slovenskou ligou,“
poznamenal Fridrich.
Po náročné sérii čeká Orly herní pauza, protože v rámci 19.
kola, které se hraje 29. prosince, mají volný los. K ostrému
mistráku tak nastoupí až 3.
ledna, kdy v domácím prostředí přivítají Pardubice. „Tým
dostane krátké volno, po svátcích už budou hráči trénovat,“

prozradil program basketbalistů na konci kalendářního roku
manažer klubu.
Oproti minulým sezonám hráčům Prostějova odpadá shánění letenek před odjezdem
domů na svátky. Jediný Američan Austin Dufault zůstává
v České republice. „Přijede
za ním bratr a Vánoce oslaví u nás,“ řekl Fridrich. „Do
Slovinska odjede pouze Matej
Venta. Před prvním tréninkem
už ale bude zpět,“ dodal manažer.

Ústí nad Labem/lv - Velký kopec
smůly má v nové sezoně Matej
Venta. Rozehrávač BK Prostějov vynechal kvůli problémům
s kolenem sedm zápasů. Po návratu nastoupil pouze do dvou
utkání.
V Ústí nad Labem do něj pod
košem narazil domácí Ladislav
Horák, kterému slovinský basketbalista nemohl konkurovat
centimetry ani kilogramy a po
střetu se skácel na palubovku.
Nárazem si pochroumal krční
páteř a dlouhé minuty ležel na
hřišti. Záchranka přijela až po
dlouhých dvaceti minutách a
odvezla Mateje do nemocnice na
vyšetření. Prostějovský Orel se s

publikem rozloučil zvednutým
palcem levé ruky. „Vypadalo to
hodně špatně, i když Matej sám
říkal, že cítí nohy i ruce. Přesto
se raději nehýbal, aby zranění
nezhoršil,“ popisoval nepříjemné okamžiky generální manažer
BK Prostějov Petr Fridrich.
Vyšetření v nemocnici potvrdilo pochroumanou krční páteř.
Venta sice odjel s týmem domů,
týden se ale nehne z postele. Lékař naordinoval naprostý klid.
„Nesmí se vůbec hýbat, kolem
krku má límec,“ uvedl Fridrich.
Minimálně do konce roku Venta
svůj počet ligových startů nerozšíří. Orlům tak bude chybět v
nejbližších třech zápasech.

Vítězství v Ústí odnesl zraněním Venta

16. kolo, sobota 15. prosince, 18.00 hodin: QANTO Tuři Svitavy - USK Praha
(20:30), ČEZ Basketball Nymburk - Lions J. Hradec (5. února 2013, 18:00), BC Kolín - NH Ostrava (17:45), Levharti Chomutov - SLUNETA Ústí nad Labem (17:00),
BK Prostějov - BK Děčín (čtvrtek 13. 12., 18:00), BK JIP Pardubice - Astrum Levice

www.vecernikpv.cz

Mezi nejlépe doskakující hráče
celé polské nejvyšší soutěže se
po předstupu do Energy Czarni
probojoval Yemi Nicholson. V
tabulce této disciplíny je sedmý
a také díky tomuto příspěvku

Válečníci na Hanou dorazí už ve čtvrtek Matej má smůlu. Po zranění
Prostějov/lv - Tři zápasy v Jedním z důvodů prostějovské
odehrál jenom dva zápasy
průběhu jediného týdne a žádosti byl také zdravotní stav

KAM PŘÍŠTĚ

Letošní Vánoce prožijte s

izraelský klub zvedá. Začal sérií šesti porážek, v posledních
dvou utkáních se ale dostal na
vítěznou notu. V obou případech byl Smith nejlepším hráčem zápasu.
Do základní sestavy se okamžitě
po svém přestupu do ukrajinské
Goverly prosadil Travis Peterson. V dresu loňského prostějovského soupeře v EuroChallenge
Cupu tráví na palubovce obykle
více než šestadvacet minut při
střeleckém průměru necelých
patnácti bodů. „Zatím jsme pátí,
chceme hrát o medaili,“ hlásí z
Ukrajiny Peterson, který se v
novém týmu setkal s dalším bývalým prostějovským hráčem.
Po angažmá v Nymburku totiž v
Goverle působí rozehrávač Eugene Lawrence.

koláž Večerníku

Ústí nad Labem/lv – Vítězství basketbalistů Prostějova v Ústí nad Labem 91:76
mělo pro Orly hořkou příchuť. Ve čtvrté čtvrtině po
faulu domácího Horáka
zůstal ležet na palubovce
Matej Venta. Prostějovský
rozehrávač opustil halu
až po dvaceti minutách na
nosítkách. Jeho spoluhráči
pak dobře rozehraný duel
dotáhli k úspěšnému výsledku

První minuty ovládli domácí
svěřenci bývalého prostějovského trenéra Petera Bálinta.
V rychlém sledu proměnili tři
střely a získali vedení 6:0. Hosté se po dlouhé cestě jen pomalu dostávali do tempa. V 5. minutě se dostali na rozdíl bodu a
po Dufaultově trojce v průběhu
osmé minuty získali dokonce
náskok dvou bodů. Koncovka
úvodní desetiminutovky přesto
patřila Slunetě. Především zásluhou Radojičiče si zajistili
výsledek 21:19.
Ve druhé části střetnutí Orli přidali. Po čtyřech minutách sice
Severočeši drželi nerozhodný
výsledek, na konci 28. minuty
už však Hanáci vedli rozdílem

Očima trenérů

devíti bodů 44:35. Následovala
horší pasáž, v níž se několikrát
hosté neprosadili při střelbě z
dlouhé vzdálenosti a v poločase
Peter BÁLINT - Ústí nad Labem:
tak Ústí nad Labem prohrávalo
„První čtvrtina byla slušná, drželi jsme se i v dalším průběhu
přijatelným rozdílem 39:44.
poločasu. Po návratu z kabiny ale hráči nezachytili nástup
Nástup do druhé půle rozhodl o
soupeře a dovolili mu snadno skórovat. Musím Prostějovu
vítězi. Orli zaznamenali během
pogratulovat. Byl zkrátka lepší a vyhrál zaslouženě.“
tří minut sedmnáct bodů a souZbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
peři nedovolili ani koš. Rázem
vedli 61:39 a rozprášili ústecké „Kromě prvního poločasu jsme byli jednoznačně
sny o úspěchu. Domácí sice v lepší. Zápas jsme ovládli hlavně zvýšenou aktivitou
následujících minutách vytáhli v obraně. Definitivně rozhodl nástup do druhé půle,
kdy jsme získali dostatečný náskok a soupeř odpadl.
obranu, přesto po třetí čtvrtině Škoda střetu Horáka s Ventou. Doufám, že to nebude
prohrávali 50:73.
tak vážné, jak to zprvu vypadalo.“
Pohodový závěr přerušila 36.
minuta. Za rozhodnutého stavu (62:78) při průniku pod koš nuty bylo střetnutí přerušeno. ani jeden tým nedostal do temnarazil Horák do Venty a ten se Čekalo se na příjezd sanitky. pa a utkání se dohrávalo pouze
skácel k zemi. Na dlouhé mi- Po návratu na palubovku se už z povinnosti.

„Pauza kolem Vánoc bude příjemná,“ míní Zbyněk Choleva
Prostějovský kouč neprochází nijak lehkým obdobím

Prostějov - Kostrbaté tempo má probíhající ročník
Mattoni NBL. Díky hernímu systému hrají mužstva
většinou pouze jednou týdně. Při lichém počtu
účastníků mají některé týmy při volném losu až
dvoutýdenní pauzu. Fanoušci na domácí zápasy
svých týmu tak čekají přespříliš dlouho. Například
Orli odehráli ve vlastní hale v listopadu pouze dvě
střetnutí. „Není to ideální,“ potvrzuje trenér BK
Prostějov Zbyněk Choleva.
Ladislav Valný
Hráčům se systém příliš nelíbí. Více by se jim
zamlouval systém dvou zápasů týdně. Je to také názor
trenérů?
„Každý model má své klady i
zápory. Když třeba máte zraněné hráče, existuje naděje, že se
během týdne dají dohromady.
V zápasové pauze můžete na

tréninku udělat spoustu práce.
To jsou ty klady. Druhá věc je,
že pro fanoušky ani sponzory
to není příliš šťastný systém.
Přestávky jsou dlouhé.“
Navíc třeba po nešťastné porážce tým dlouho
čeká na možnou nápravu.
Nosí hráči neúspěch dlouho v
hlavě?
„Někdy to tak je a není to nic
příjemného. Na porážky se

nejlépe zapomíná následujícím
vítězstvím. Ideální to však není
ani po vysoké výhře. To zase
svádí k menšímu nasazení v
přípravě.“
Vůbec nejhorší je
pauza v případě volného losu. Jak se dá přežít
dvoutýdenní čekání na
mistrák?
„Těžce, trénujete a trénujete...
Chvílemi je to vážně docela
ubíjející. Ale musíme se s tím
smířit. Liga má lichý počet
účastníků, a proto přestávka
potká každého. Navíc v našem
případě je docela příjemná.“
Kvůli vánočním svátkům?
„Přesně tak. Mezi tréninky
oslavíme Vánoce a přijdeme
na jiné myšlenky. Odpočineme si od basketbalu, což je
někdy zapotřebí.“
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VÝSLEDKY 2. LIGY, SKUPINA MORAVA-JIH

házenkářská sedmička
aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

KOSTELEC ZAKONČIL PODZIM DEBAKLEM
Z Maloměřic si promrzlí hosté přivezli devítibrankový příděl

SHC Maloměřice
TJ Sokol Kostelec na Hané

36:27

(14:9)

Rozhodčí: Douda – Škroch. ŽK: 3:2. Vyloučení: 3:4. Sedmičky: 1/0:3/2. Diváků: 40. Pětiminutovky: 2:2, 5:2, 7:5, 10:6, 12:7,
14:9, 17:11, 20:13, 24:17, 26:21, 32:24, 36:27.
Sestava Kostelce na Hané:
Varha, Navrátil – Palička 2, Hochvald 0, Smékal 1, Kopečný, J. Grepl,
Rikan 2, Říčař 4, Švec 4, Vymětal 7, M. Grepl 3, Varhalík 4. Trenér:
Alois Jurík.

Brno, Kostelec na Hané/
jim – Nefungující recept na
obranu 2-4, velmi vysoký
počet technických chyb rezultující v laciné branky z trháků, nadprůměrně vysoká
střelecká úspěšnost domácích. To jsou z pohledu kosteleckého kouče Aloise Juríka
hlavní příčiny vysoké porážky jeho výběru v brněnských
Maloměřicích.

Hosté disponovali tříbodovým
náskokem na svého soupeře,
v moravské metropoli se však
museli obejít bez zkušené trojice Ševčík, Grulich, Chalupecký, které svorně vyřadilo
zranění. Nečekanou komplikaci
pak ještě před utkáním způsobil
noční mráz, kvůli němuž se v
nafukovací hale nezačalo o půl
jedenácté, ale až o půl dvanácté.
„V Brně bylo až mínus patnáct

stupňů a nepodařilo se jim nastartovat kotel. Když se začínalo hrát, teploměr ukazoval
dvanáct a půl stupně. Bylo vidět, že hlavně naši kluci si na to
nemohli zvyknout. Bylo to ale
pro všechny stejné a nechci tím
snižovat výkon soupeře,“ zmínil ledový start Jurík.
V prvním poločase si domácí
udržovali vedení a průběžně ho
navyšovali až na poločasových
pět branek, ve stejném rytmu
pokračovali i po pauze. Jen s
tím rozdílem, že ve druhé půli
se oběma týmům dařilo výrazněji v útoku. Zatímco úvodních
třicet minut tak naservírovalo
třiadvacet branek, za zbytek duelu to bylo rovných čtyřicet. A
výsledkem 22:18 někdy končí
celý zápas, ne pouze jeho půlka.
„Zápas jsme jednoznačně
prohráli hroznou obranou ve
druhém poločase a doslova ja-

lovým útokem v prvním poločase. Propadali jsme na všech
postech, obrana 0-6 i 1-5 byla
velmi špatná. A útočná fáze mě
konsternovala,“ komentoval
dění Jurík a pokračoval: „Co je
mi platné, že máme více zakončení než soupeř, když dáme ze
čtyřiapadesáti útoků jen sedmadvacet branek. Maloměřice
jich měli jednapadesát a daly
šestatřicet branek. S tím jsem se
za svou kariéru ještě nesetkal,“
divil se více než sedmdesátiprocentní úspěšnosti soupeře.
Domácí přitom hráli prakticky to, co od nich očekával. Jen
vysunutou obranou 2-4 ho trochu překvapili. „Naše chyba,
že jsme se nedokázali prosadit.
Měli jsme více zakončovat z
pivota. Je to zasloužená prohra.
Byli důraznější, rychlejší, s větším nasazením. Srdíčko jsme asi
nechali v Kostelci,“ posteskl si.

Podstatným momentem pro výsledek se ukázalo až devatenáct
technických chyb Kostelce,
po nichž okamžitě následoval
míč do nezformované obrany.
„Devatenáct technických chyb
je na můj infarkt. Mají rychlý přechod do útoku a dostali
jsme čtrnáct trháků. Nestačili
jsme obranu zorganizovat a oni
trestali,“ poukázal.
Podzim tak Kostelečtí odehráli s
bilancí čtyř výher a jedné remízy. To zatím stačí na osmé místo.
Nyní mají před sebou hráči více
než třítýdenní volno, další trénink je na programu až ve středu
2. ledna. Podle Juríka je ale práce jak na kostele, s podzimním
vystoupením příliš spokojen
není. „Ještě že už je po půlce
soutěže, musíme si sednout a
chlapsky si vyříkat, kde je zakopaný pes a co udělat pro zlepšení
předváděné hry,“ uvědomuje si.

Prostějov navázal na výhru s Maloměřicemi
Dva body z Havlíčkova Brodu vychytal „záskok“ Zdeněk Micka

Havlíčkův Brod, Prostějov/
jim – Tím nejlepším způsobem
zakončili první polovinu druholigového ročníku prostějovští
házenkáři. V duelu dvanáctého
s jedenáctým uspěli na palubovce posledního Havlíčkova Brodu a pokračují ve stíhání mužstev ze středu tabulky. Pro oba
týmy to byl současně poslední
„ostrý“ zápas letošního roku,
dvanáctým kolem bude soutěž
pokračovat až o závěrečném
únorovém víkendu.
Hosté nejeli na Vysočinu zdaleka v nejsilnější sestavě. Kromě
dlouhodobě zraněných a Černíčka
chyběl kvůli práci Burget, kvůli
trestu z předešlého utkání nejlepší
střelec celé jihomoravské skupiny
druhé ligy Jiří Kosina a vinou zranění z tréninku do střetnutí nezasáhla ani brankářská jednička Jiří
Hrubý. Jeho místo tak po celých
šedesát minut zaujal Zdeněk Micka, v sestavě se objevil i Robert
Nevrlý.
Mnohem lépe vstoupili do utkání
prostějovští hráči, stejně jako o tý-

den dříve proti Maloměřicím však
došlo hned k několika zvratům a
ve vedení se střídaly oba celky.
Zatímco v osmé minutě to tak
bylo 5:1 pro hosty, v patnácté již
6:5 pro domácí. V následujících
minutách si Havlíčkův Brod hlídal jednobrankový náskok, změna
nastala až krátce před pauzou. V
šestadvacáté minutě Prostějov vyrovnal na 10:10 a před klaksonem
přidal ještě dvě branky.
Po přestávce hosté utekli až na
15:12, domácí ovšem v desáté minutě obrátili na 16:15 a ještě čtvrt
hodinu před koncem vedli 19:18.
Poté předvedl několik výborných
zákroků Zdeněk Micka a nastartoval závěrečný obrat, znamenající
výhru prostějovského Sokola. Po
vyrovnání na 19:19 totiž chytil
sedmičku a hosté se ujali vedení
21:19, za stavu 22:21 pak hned třikrát zachránil při náskoku pivota
a zakročil i při zbylých pokusech.
Prostějov v závěru přidal třiadvacátou branku a o body již nepřišel.
„Vyložených šancí jsme moc
neměli, ale proměňovali jsme to,

co jsme si vytvořili. Velkým dílem se o výhru zasloužila obrana
a gólman. Micka si vedl excelentně, měl třiapadesátiprocentní
úspěšnost a v závěru nás podržel,“
označil rozhodující faktory trenér
Josef Zedníček.
Hanáci tak potvrdili, že se jim proti „Havlbrodu“ daří a navázali na
loňskou remízu a výhru. „Domácí nás ničím nepřekvapili. Dobře
je známe a víme, co na ně platí.
Hráli jsme obranu 1-5 a eliminovali jsme jejich nejlepšího střelce
Slámu. Těžko se proti nám prosazovali, přestože si vytvořili více
tutových šancí než my,“ pochválil
za plnění pokynů.
Mužstvo si tak dokázalo poradil
i bez kanonýra Jiřího Kosiny,
jenž doposud zaznamenal 74
přesných střel, z toho jen devět ze
sedmimetrových hodů. „Museli
jsme střeleckou zátěž rozložit na
více lidí a hrát to trpělivěji a s delšími kombinacemi. Dařil se nám
ale rychlý přechod a všechny trháky jsme dávali,“ povšiml si.
Hrát s Kosinou a bez Kosiny je

21:23

Jiskra Havlíčkův Brod
Sokol II Prostějov

(10:12)

Rozhodčí: Halíř – Podzimek. ŽK: 1:1. Vyloučení: 5:7. Sedmičky:
5/4:3/2. Diváků: 40.

Sestava a branky Prostějova:
Micka, Hrubý – Raška, Šestořád 1, M. Nevrlý 2, Jurečka 4, Ordelt 1,
R. Nevrlý, M. Jurik, Gazdík 6, Valach 4, Kozlovský 5
Trenér: Josef Zedníček.

však podle Zedníčka velký rozdíl a domácí to měli o poznání
snazší. „Prosadili se nám jen tři
spojky, s ním by bylo o střelce
víc. Navíc by ho museli zdvojovat, protože z devíti metrů by
dával branky, čímž by uvolňoval
prostor,“ vyjmenoval rozdíly prostějovský trenér.
Nejpovedenější výkon viděl
směrem dozadu i dopředu od
Kozlovského a Gazdíka, v obraně se dařilo i Šestořádovi, v útoku
Jurečkovi s Valachem. Společně
to znamená zvýšení nadějí na posun doprostřed tabulky. „Bylo to
hodně vydřené vítězství, ale zasloužené a pro nás velice důležité.

Jednak jsme poslednímu Brodu
odskočili na šest bodů, jednak
jsme si nenechali utéct střed.
Máme sedm bodů a držíme se na
dostřel sedmého místa,“ vytyčil
Zedníček motivaci pro jarní část.
Pohoda u stromečku ale hráčům
navzdory konci podzimní části
ještě nezačala. Již v sobotu se
totiž spolu s Třeboní a domácím
výběrem představí na vánočním
turnaji v Hustopečích, další turnaj
pak na Prostějov čeká v sobotu
19. ledna. „To bude první vážnější prověrka. Chceme odehrát
hodně přípravných utkání, mladí
kluci musí hrát,“ předestřel plány
na zimu kouč Josef Zedníček.

11. kolo
H.Brod - Prostějov ............................................................................21:23
........................... .....................
..............................
Brno B - SK Kuřim ...........................................................................29:26
............................................
...............
............
Maloměřice - Kostelec n.H. .............................................................36:27
.............................................
.. ...................... .......
Bohunice - V. Meziříčí ......................................................................34:26
..............
..............................................................
... .....
Sokolnice - Ivančice ...........................................................................26:25
...............................................................
Telnice - Hustopeče ............................................................................19:30
..............................................

TABULKA po polovině soutěže

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

Mužstvo
Bohunice
Hustopeče
SK Kuřim
Brno B
V. Meziříčí
Telnice
Sokolnice
Kostelec n.H.
Maloměřice
Ivančice
Prostějov
H. Brod

Z V
11 10
11 9
11 7
11 6
11 6
11 5
11 5
11 4
11 3
11 3
11 3
11 0

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

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

S
347:275
313:246
304:287
311:310
283:286
295:291
274:313
271:297
305:296
280:281
282:311
276:348

B
20
18
15
13
12
12
10
9
8
7
7
1

KAM NA házenou?
12. kolo, 24. února 2013: Maloměřice - V. Meziříčí, Ivančice - Hustopeče, H.Brod - Kostelec n.H., Bohunice - SK Kuřim, Sokolnice
- Brno B, Telnice - Prostějov

Letošní Vánoce prožijte s

www.vecernikpv.cz
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 STARTUJE!
HLEDEJTE STRANU 21

Nohejbalisté hodnotili sezónu: dojem
doma si pak spravily chuť s Krnovem z vystoupení je u jednotlivých výběrů rozdílný
Basketbalistky v Olomouci poprvé zaváhaly
Olomouc, Prostějov/jp Oděvářky měly na programu hned dvě utkání během
jednoho týdne, ve kterých
v rámci 6. a 7. kola základní části Krajského přeboru
žen uspěly jen z poloviny.
Olomoucké basketbalistky
je připravily o dosavadní
neporazitelnost a zaskočily
tak odevzdané favoritky. Ty
se po tomto nezdaru oklepaly a snadno si poradily
s týmem z Krnova. Díky tomuto vítězství se stále drží
na čele tabulky, dva body
před přemožitelkami z Olomouce, které mají zápas
k dobru.

OSK Olomouc
TJ OP Prostějov
69:58
(18:12, 14:11, 24:11, 13:24)
Sestava a body Prostějova:
Svobodová G. 18, Svobodová N. 6, Kalábová M. 20,
Chytilová, Krátká, Melková,
Schneiderová, Dědková, Kalábová J. Trenérka: Václava
Mazalová.
První prohra žen v soutěži
se rodila hned od počátku
utkání. Prohrávali jsme až o
25 bodů, výkon byl slušně
řečeno nepovedený. Probuzení přišlo až v závěru, díky
němuž je konečný výsledek
vcelku přijatelný. Pravdou je,
že prohrát s týmem složeným
z ligových kadetek vedených
dvěma juniorkami nesvědčí
o dobrém výkonu. Proč jsme
nedokázali uběhat sedm domácích hráček, je rovněž ne-

pochopitelné. Snad to bude
příště lepší.
Hodnocení trenérkyTJ OP
Prostějov Václavy Mazalové:
„Tohle utkání nám vyloženě
nevyšlo, holky se po těch předešlých výhrách asi nedokázaly tolik vyhecovat, Martina
Kalábová nastoupila i s teplotou, celkový dojem byl takový
nemasný, neslaný. Nedařila se
nám střelba, některé dobře rozehrané akce nebyly dotáhnuté do konce. V jednu chvíli byl
náskok soupeřek až pětadvacet bodů, když nám utekla třetí
čtvrtina. V závěrečné části se
nám sice podařilo zvednout a
střelecky prosadit, na zvrat to
však bylo málo a hlavně pozdě. Ke zkušeným hráčkám se
tentokrát nikdo nepřidal, což
je jeden z důvodů našeho neúspěchu.“

TJ OP Prostějov
TJ LOKO Krnov U19
70:50
(18:17, 17:10, 22:9, 13:14)
Sestava Prostějova: Svobodová G., Svobodová N., Kalábová M., Chytilová, Schneiderová, Růžičková, Kalábová
J. Trenérka: Václava Mazalová.
Dalším domácím soupeřem
bylo družstvo z Krnova, které mělo odehráno pouze tři
utkání, v nichž dokázalo vždy
zvítězit, a tak nebylo dopředu možné odhadnout, jakým
směrem se bude utkání vyvíjet. Na soupisce Krnova jsou
i hráčky, které hrají 1. ligu,
proto vše záviselo na tom,

kdo se nakonec na palubovce v týmu soupeře objeví.
Nakonec se z toho vyklubalo
družstvo kadetek a juniorek.
Přes vyrovnaný začátek se
projevily zkušenosti Oděvářek, což vedlo k pohodlnému
vítězství 70:50.
První čtvrtina byla zcela vyrovnaná, týmy se střídaly ve
vedení, které o jeden bodík do
závěru prvního dějství dokázaly udržet.
Až ve třetí čtvrtině se ukázaly
rozdíly ve zkušenostech i ve
fyzických parametrech obou
týmů. Dominance na doskoku
i při střelbě ze střední vzdálenosti, dobrá práce v obraně, to
vše byly důvody odskoku až
na rozdíl dvaceti bodů, kterým
utkání skončilo.
Přelom roku tak Oděvářky
stráví na špici tabulky Krajského přeboru žen. Další
zápas je totiž čeká až v lednu
příštího roku, kdy hostí družstvo ze Šumperka.
Hodnocení trenérky TJ OP
Prostějov Václavy Mazalové:
„Oproti minulému zápasu
měly holky konečně zase
chuť zvítězit a to se také projevilo na jejich hře, tentokrát
se dokázaly pořádně vyhecovat. Perfektní doskoky, dobrá střelba, vyzkoušely jsme
si dvě nově nacvičené akce,
výkon byl až na pár slabších
chvilek optimální. Holky si
vítězství zasloužily, bodově
se prosadily všechny hráčky,
tahouny byly opět sestry Svobodovy.“

Prostějov/red - Ve středu 21.
října 2012 proběhla výroční
schůze oddílu nohejbalu TJ Sokola I Prostějov, která hodnotila jednak uplynulou soutěžní
sezonu 2012 ve všech kategoriích a jednak se zamýšlela nad
soutěžemi v roce 2013 či připravovala soupisky a možnosti
jednotlivých družstev Sokola I
na následující sezónu. Hodnocení výsledků uplynulého roku
bylo trochu rozdílné, zdaleka ne
všechna družstva splnila očekávání předcházejícího roku, což
platí především o hlavní kategorii mužů...
„Žákovské týmy vzhledem k odchodu opor z minulého ročníku
splnily očekávání a i letos patřily
k tomu nejlepšímu, co je momentálně v naší republice v kategorii
žáků,“ pronesl na úvod Ruchard
Beneš, dlouholetý mládežnický kouč prostějovského nohejbalového oddílu TJ Sokol. Na
Mistrovství ČR starších žáků ve
dvojicích obsadil tým Sokola I
Prostějov ve složení Jakub Ftačnik, Jan Matkulčík a Miroslav
Nykl celkové 3. místo a odvezl
si ze šampionátu bronzové medaile. Na Mistrovství ČR starších
žáků ve trojicích to bylo ještě radostnější, žáci ve stejném složení
bojovali ve finále o mistra ČR a
stříbrné medaile jsou zcela jistě
úspěchem týmu. „Na šampionátu
v singlech jsme měli trochu smůlu
na los po odehrání základních
skupin a do bojů o medaile jsme
nezasáhli. Velkými úspěchy žáků
jsou zcela nepochybně vítězství
na Olympiádě dětí a mládeže
v Trnavě v červnu letošního roku
a prvenství v dlouhodobé bodova-

né soutěži o Pohár českého nohejbalového svazu žáků 2012, kde se
bodovalo celkem 6 celostátních a
mezinárodních turnajů. V družstvu žáků byli kromě zmíněných
jmenovaných hráčů ještě Ondra
Pospíšil, Jan Zavadil a Radim Večeřa,“ uvedl Beneš.
Dorostenecká družstva byla po
odchodu celkem pěti opor základní sestavy roku 2011 velmi citelně
oslabena, ale i přesto dosáhla vynikajících výsledků. V extralize
družstev bylo cílem umístění do
čtvrtého místa. Družstvo ovšem
skončilo po základní části na třetí
příčce a přes silný celek Haponu Horažďovice si vybojovalo
finále nejvyšší dorostenecké
ligy. Ani zde si nevedlo špatně a
prohrálo těsně 1:2 na zápasy. Na
Mistrovství ČR dorostu ve dvojicích i trojicích vybojovali hráči
Sokola I Prostějov stříbrné medaile, což je rovněž velký úspěch
hráčů Kristiána Pacejky, Lukáše
Pírka a Tomáše Roby. Největší
úspěch ovšem přišel na Mistrovství ČR dorostu v Čelákovicích,
kde Tomáš Roba vybojoval titul
mistra ČR v singlech a současně
si vybojoval pozvánku na soustředění juniorské reprezentace
před Mistrovstvím světa juniorů
2012. Družstvo dorostenců navíc
vybojovalo druhé místo v dlouhodobé soutěži Poháru českého no-

hejbalového svazu dorostu 2012.
Za družstvo dorostu nastupovali
K. Pacejka, L. Pírek, T. Anděl, T.
Roba, J. Matkulčík, J. Ftačnik, T.
Černý, Š. Karafiát, A. Pospíšil, L.
Zrubecký a T. Jorda.
Družstvo mužů hrálo opět 2. celostátní ligu a po prvenství v sezoně
2011 skončilo na celkovém 4. místě, což je hůře, než se vzhledem
k perspektivnímu kádru předpokládalo. „Příčiny byly podrobně
rozebrány na uvedené členské
schůzi oddílu, jednou z příčin je
jistá nedisciplinovanost hráčského kolektivu, nedobrý přístup
k tréninkům a odchod několika
hráčů z oddílu. Bohužel ani posily celku na hostování se neprojevily jako šťastné a prospěšné pro
soudržnost a dobrou partu hráčů,“
postesk si R. Beneš s tím, že v závěru soutěže nastupoval za celek
mužů téměř pravidelně i některý
hráč dorostu, který ještě nemá patřičné zkušenosti pro tak náročnou
soutěž. Za družstvo mužů hráli:
Kamil Husařík, Kristián Pacejka,
Jan Valenta, Tomáš Drobil, Jakub
Klaudy, Tomáš Procházka, Lukáš
Wiesner, Martin Kolář, Radek
Omelka, Tomáš Roba, Adam Pospíšil a Pavel Nový.
„Co říci závěrem. Hodnocení
sezony 2012 je jedna část a druhou částí je perspektiva dalšího
rozvoje a plány na následující

sezonu 2013, která bude pro
všechny kategorie hráčů velmi
obtížná. Žáci budou postrádat
především oporu v poli a částečně i na smeči - Miroslava Nykla,
dorostencům odchází do kategorie mužů hned tři opory - Kristián
Pacejka, Lukáš Pírek a Tomáš
Anděl, v kategorii mužů ukončil
aktivní činnost ve druholigovém
týmu Tomáš Procházka a již vloni Leoš Pluháček, na hostování
končí Lukáš Wiesner a Martin
Kolář. I přes toto oslabení hodlají
hrát žáci o tituly mistrů republiky
ve všech disciplínách, dorostenci
budou snad opět bojovat v horní
polovině dorostenecké extraligy
a úkolem mužů ve druhé celostátní lize je udržet druholigovou
příslušnost a zapojit ve větší míře
mladé, perspektivní hráče do
druholigové sestavy. Cíle to nejsou zdaleka jednoduché, všechny
týmy posilují a kupují hráče jak
v dorostenecké lize, tak ve všech
ligových soutěžích mužů,“ zhodnitil komplexně letošní končící
rok Richard Beneš, lodivod prostějovských nohejbalistů.
Družstva Sokola I Prostějov stále
sázejí na doplňování týmů z řad
vlastních, v oddíle vychovaných
mladých hráčů, což je nutné jen
chválit. „Otázkou zůstává, zda to
bude stačit na splnění výše uvedených cílů,“ dodal Beneš.

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov
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Prostějovské volejbalistky nebodovaly ani v posledním domácím duelu Champions League

0
3

CÍL PRO DERNIÉRU V BAKU? HLAVNĚ NEUDĚLAT OSTUDU!

VK AGEL PROSTĚJOV
ATOM TREFL SOPOTY

Čas: 1:13 hodiny
Rozhodčí: Rajkovič (Chorvatsko) a Mičevski (Makedonie)
Diváků: 1 000
1. set: 15:25 22 minut
2. set: 16:25 24 minut
3. set: 24:26 27 minut
min
nut
ut

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Vincourová

Velikiyová
Žarkovová
de Assisová
Hippeová
Gomesová

Připravena byla: Melichárková

Sestava Sopot:
Kaczorowská, Lukasiková, Rourke, Coimbraová, Shelukhinovová,
Belciková, libero Zenikovová. Střídaly: Podolecová, Cabreraová.
Trenér: Jerzy Matlak

Další zápasový program skupiny „B“
evropské Ligy mistryň
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

Výsledky CEV Champions
League 2012/2013 - 5. kolo
Základní skupina „A“:
RC Cannes – Volero Curych 3:1 (15, 20, -20, 22)
Vakifbank Istanbul - Uraločka Jekatěrinburg 3:1 (20, -23, 20, 21)
Z V3 V2 PB P PS
PM
B
 Tým
1. VB Istanbul (Turecko)
5 4 1 0 0 15:4
449:367 14
2. Cannes (Francie)
5 2 0 2 1 10:10
420:433 8
3. Jekatěrinburg (Rusko)
5 1 2 0 2 11:10
465:454 7
4. Curych (Švýcarsko)
5 0 0 1 4 3:15
349:429 1
Základní skupina „B“:
VK AGEL Prostějov – Trefl Sopoty 0:3 (-15, -16, -24)
Villa Cortese – Rabita Baku 1:3 (-20, -13, 15, -20)
1.
2.
3.
4.

Tým
Z
Rabita Baku (Azerbajdžán) 5
Villa Cortese (Itálie)
5
Trefl Sopoty (Polsko)
5
AGEL Prostějov (Česko) 5

V3 V2 PB
5 0 0
3 0 0
2 0 0
0 0 0

P
0
2
3
5

PS
15:3
11:8
8:9
1:15

PM
439:366
430:416
388:386
310:399

B
15
9
6
0

Základní skupina „C“:
Dynamo Bukurešť – ASPTT Mylhúzy 3:1 (-23, 14, 20, 13)
Galatasaray Istanbul - Busto Arsizio 3:2 (-23, 19, 18, -19, 13)
1.
2.
3.
4.

Tým
Z
Galatasaray Istanbul (Tur.) 5
Arsizio (Rumunsko)
5
Bukurešť (Rumunsko)
5
Mylhúzy (Francie)
5

V3 V2 PB
3 1 1
3 0 1
1 1 0
1 0 0

P
0
1
3
4

PS
14:8
12:8
9:12
6:13

PM
489:447
450:429
437:453
394:441

B
12
10
5
3

Základní skupina „D“:
Dabrowa Gornicza – SC Drážďany 3:0 (25, 17, 23)
Azerrail Baku - Eczacibasi Istanbul 1:3 (23, -21, -16, -21)
1.
2.
3.
4.

Tým
VitrA Istanbul (Turecko)
Azerrail Baku (Ázerbajdžán)
Gornicza (Polsko)
SC Drážďany (Německo)

Z
5
5
5
5

V3 V2 PB
2 2 1
2 0 1
1 1 1
0 1 1

P
0
2
2
3

PS
15:4
9:11
10:11
6:14

Základní skupina „E“:
SC Schwerin – Tomis Constanta 3:0 (22, 23, 15)
Robur Urbino – Dynamo Kazaň 0:3 (-26, -21, -17)
Tým
Z V3 V2 PB P PS
1. Kazaň (Rusko)
5 4 0 1 0 14:8
2. Schweriner (Švýcarsko) 5 2 1 1 1 12:9
3. Constanta (Rumunsko)
5 1 1 0 3 6:12
4. Urbino (Itálie)
5 1 0 0 4 4:13

PM
455:383
431:420
445:459
400:469

V pěti dosavadních zápasech CEV Champions
League 2012/13 získaly prostějovské volejbalistky jediný set. Další by rády přidaly v posledním,
6. kole základní skupiny B, byť je čeká megasilná
Rabita Baku na své vlastní palubovce (úterý 11.
prosince od 14.00 hodin českého času). Navíc
kádr VK AGEL pronásledují četné zdravotní
potíže, tudíž přebornice ČR do hlavního města
Ázerbájdžánu rozhodně necestují v ideálním
rozpoložení.
Prostějov/son

Střídaly: Soaresová, Jelínková, Hrončeková, Miletičová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

"Agelky" se chtějí důstojně rozloučit s letošní Ligou mistryň,
byť nastoupí na hřišti velkého favorita

B
14
7
6
3

PM
404:322
443:410
369:414
337:407

B
13
9
5
3

Základní skupina „F“:
CZ Bělehrad – Fakro Muszyna 0:3 (-19, -17, -20)
Dynamo Moskva - Lokomotiv Baku 3:2 (-22, -21, 14, 22, 12)
Tým
Z V3 V2 PB P
PS
PM
1. Loko Baku (Ázerbajdžán) 5 2 2 1 0 14:8 479:427
2. Dinamo Moskva (Rusko)
5 2 2 0 1 12:9 465:424
3. Fakro Muszyna (Polsko)
5 2 0 2 1 11:9 426:401
4. Bělehrad (Srbsko)
5 0 0 1 4 4:15 342:460

B
11
10
8
1

Tučně a modře zbarvené týmy si již zajistily postup do vyřazovacích bojů LM
2012/2013. Start play-off náleží vždy prvním dvěma celkům z každé skupiny,
vybraného pořadatele Final Four pak nahradí nejlepší družstvo ze třetích míst.
Ostatní týmy na třetí příčce se přesunou do vyřazovacích bojů CEV Cupu, pro
celky na posledním místě sezona na evropské klubové scéně končí.

„Přesto je naší povinností zabojovat, neudělat ostudu, odehrát důstojné utkání a pokusit
se urvat aspoň jednu sadu,
pokud to jen trochu půjde. Ve
vzájemném střetnutí doma
se nám to skoro povedlo, při
opravdu kvalitním výkonu
není nic vyloučené. Zkrátka
musíme čekat na svou šanci
a jakmile přijde, využít ji. Ani
takový favorit jako Rabita
většinou neudrží maximální koncentraci celé tři sety,“
uvažoval hlavní trenér Agelek
Miroslav Čada.
Každopádně zítra půjde o
duel jistého vítěze grupy bez
dosavadního výsledkového
klopýtnutí s jasně posledním

družstvem tabulky, které má
nulu na kontě. Z toho logicky vyplývá, že nejpravděpodobnější rezultát v úterním
odpoledni bude 3:0. „I kdyby
soupeř nenasadil největší opory a my jsme mohli nastoupit
kompletní, pořád by mnohem
větší kvalita stála na straně
Baku. Taková je realita, s níž
se ale musíme ze všech sil
porvat,“ nabádal Čada.
Obecně probíhá letošní ročník
evropské Ligy mistryň bez
výraznějších překvapení. Soutěži v základní fázi kralují silné týmy z Turecka (Vakifbank
Istanbul, Eczacibasi Istanbul,
Galatasaray Istanbul), z Ázerbájdžánu (Rabita Baku, Lokomotiv Baku) a z Ruska (Dynamo Kazaň, Dynamo Moskva),

Prásk! Svěřenkyně trenéra Čady hodlají i na půdě největšího favorita celé soutěže rozdávat jednu
ránu za druhou, jestli to ale bude stačit na vůbec první bodík v základní skupině, to je značně nejisté...
Foto: www.vkprostejov.cz
naopak pokračuje ústup z horních pozic v případě italských
klubů (Villa Cortese i Busto
Arsizio druhé ve skupině, Robur Urbino až čtvrtý). Příliš se
nečekalo klopýtání Azerrailu
Baku, který zatím víckrát prohrál než zvítězil.
Pro náš volejbalový oddíl je
přitom nepříjemné, že coby
jediný účastník probíhající
Champions League vůbec nebodoval, na čemž se už asi nic
nezmění. „Jediný získaný set
je určitě málo, čekal jsem víc.
Někdy lze být spokojen i po
porážce 0:3, pokud dá mančaft do utkání všechno. A je
pravda, že většinou to takhle
z naší strany letos nebylo,“
uznal Čada po středečním neúspěchu proti Sopotům.

Na národní scéně čeká jeho
kolektiv po návratu z dalekého východu v tomto týdnu
jediný extraligový souboj,
a to v pátek 14. prosince od
17.00 hodin na palubovce
SK UP Olomouc. Prestižní
derby s lepšícím se adeptem
na postup do finále rozhodně

nebude žádnou procházkou
růžovým sadem. „Soudě dle
výsledků z poslední doby jde
Olomouc nahoru a určitě se
na nás dobře připraví. My musíme udělat totéž, abychom
zvítězili pokud možno bez
vážných problémů,“ přál si
kouč VK.

RABITA BAKU - aktuální hráčský kádr:
nahrávačky Irina Žukova (Ukrajina) a
Katarzyna Skorupa (Polsko), blokařky
Mira Golubovič (Srbsko), Nataša
Krsmanovič (Srbsko) a Foluke Akinradewo
(USA), smečařky Dobriana Rabadžieva
(Bulharsko), Angelina Hübner-Grün
(Německo), Madelaynne Montano
(Kolumbie), Aurea Cruz (Portoriko) a Katsiaryna Zakreuskaja
(Bělorusko), univerzálky Alexandra Fomina (Ukrajina) a Sanja
Starovič (Srbsko), libero Suzana Cebič (Srbsko).

Pavla Vincourová: „Program je dost náročný, ale na to
se nemůžeme vymlouvat. Věděly jsme o tom dopředu“

Prostějov - Sezona 2012/13 letí tryskem vpřed a
mladá nahrávačka VK AGEL Pavla Vincourová
(na snímku) si v jejím rychlém běhu ani nestíhá vychutnávat všechny nové zážitky. Těmi nejsilnějšími
určitě byly zápasy v evropské Champions League
či dvojí návrat do důvěrně známého prostředí
brněnské haly ve Vodově ulici. My jsme dvacetileté naději položili několik otázek po sobotním duelu s Přerovem (3:1).
zápasech může kdokoliv nasMarek Sonnevend
Jaké bylo naskočit do rozjetého střetnutí z lavičky?
„Určitě není nic příjemného jít do
utkání během třetího setu. Už jsem
si myslela, že to holky za stavu 2:0
v klidu dohrají do konce, jenže

přišlo trochu podcenění a musel
rozhodovat až čtvrtý set.“
Parťačka Míša Jelínková
už podruhé nastoupila se
zlomeným meniskem. Šla byste
do takového rizika i vy?
„Jsme jeden tým, musíme si
pomáhat a pokud při tolika

toupit, je určitě přínos, když
i přes zranění hraje. Pro mě
není lehké zvládat takové
množství utkání rychle za sebou, proto je z Míšiny strany
fajn, že se kousla přes bolest
a pomáhá jak mně, tak celému
týmu.“

Prostějovský lazaret aneb stav
marodných „Agelek“
Víc než polovinu hráčského
kádru žen VK AGEL Prostějov již v letošní o postihly větší
či menší zdravotní problémy.
Protože momentálně počet
marodek mezi našimi volejbalistkami převažuje nad těmi, co
jsou úplně fit, přinášíme stručný náhled do chorobopisu.

něné místo sádru. Ta jí byla 4.
prosince sundána.
Kdy se vrátí do hry: Aktuálně už
talentovaná hráčka lehce trénuje a
postupně zvyšuje zátěž s tím, že
není vyloučeno její nastoupení
v posledním duelu kalendářního roku 2012 (20. prosince proti
Frýdku-Místku).

Šárka Melichárková
(smečařka + libero, 22 let)
Co ji trápí: Přetržený křížový vaz a poškozený meniskus
v koleni. Po nešťastném dopadu na zem během tréninku
krátce před úvodním přípravným zápasem podstoupila koncem září operaci, momentálně
je v rekonvalescenci.
Kdy se vrátí do hry: Nelze
říct přesně. Původně se absence odhadovala až do konce této
sezony, ale Šárka nemusela na
druhou plastiku a tím pádem
je možné, že stihne ještě závěr
probíhajícího ročníku.

Michaela Jelínková
(nahrávačka, 27 let)
Co ji trápí: Ruptura menisku v koleni. Není známo, kdy
přesně si poranění způsobila,
každopádně ji nemine artroskopie s chirurgickou nápravou
poškozeného kloubu.
Kdy se vrátí do hry: Míša
paradoxně i s nestabilní nohou
absolvovala dvě extraligová
utkání, aby se udržela v tempu
pro případné vynucené naskočení z lavičky v Champions
League. Plánovanou operaci
absolvuje na konci tohoto nebo
v úvodu příštího týdne, stihnout
by následně mohla hned první
střetnutí po sváteční pauze (12.
ledna na Slavii Praha).

Andrea Kossányiová
(smečařka, 19 let)
Co ji trápí: Zlomená kůstka
v nártu. Důvod přetrvávající
bolesti nohy odhalilo až druhé
podrobné vyšetření, po němž
dostala zkraje listopadu na zra-

existuje podezření na totéž zranění - rupturu menisku. Přesnou diagnózu odhalí podrobné
vyšetření po návratu z Baku, na
jeho základě bude zvolen další
lékařský postup.
Kdy se vrátí do hry: Zatím ze
zápasového kolotoče nevypadla,
pouze vynechala některé ligové
souboje. Jestli se však potvrdí
zlomenina menisku, bude muset
na artroskopii a poté by se snažila dát do pořádku pro úvodní
mač nového kalendářního roku
(12. ledna na Slavii Praha).

Cítíte únavu v enormní zátěži uplynulých
týdnů?
„Nějaká únava tam určitě je, ale
nemůžeme se na ni vymlouvat
a říkat, že jsme kvůli ní prohráli
nějaké sety navíc. Takhle to
prostě je a dopředu jsme věděly,
že budeme v náročném programu unavené.“
Dvakrát jste si zahrála
v Brně, před dvěma
týdny proti SG a ve čtvrtek
s Královým Polem, odkud
jste do Prostějova přišla. Jaké
to bylo?
„Do Brna se vracím moc ráda,
hrálo se mi tam dobře a ráda
jsem viděla známé holky, kamarádky.“

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

Flávia de Assisová
(blokařka, 33 let)
Co ji trápí: Bolavá záda. Nejde ale o nijak fatální problém,
dosud vynechala jediný duel.
Kdy se vrátí do hry: Není se
kam vracet. Zatím normálně
nastupuje a pokud se potíže nezhorší, bude hrát dál.

Marina Miletičová
(smečařka, 29 let)
+ Juliana Gomes
(smečařka, 26 let)
Co je trápí: Bolavá kolena.
Trable ovšem nepřekročily
vážnější mez a obě volejbalistky limitují jen částečně.
Markéta Chlumská
Kdy se vrátí do hry: Není se
(libero, 30 let)
kam vracet. Zatím normálně
Co ji trápí: Podobné trable nastupují a pokud se potíže nes kolenem jako u Jelínkové, zhorší, budou hrát dál.

Potěšilo vás i to, že jste je
porazily?
„Dá se říct.“ (smích)
Naopak v Lize mistryň
jste získaly jediný set z pěti
duelů. Šlo dokázat víc?
„Rozhodně jsme mohly vyhrát
víc setů a třeba získat nějaký bod,
případně i zvítězit. Bohužel se
nezadařilo a je to tak, jak to je. Teď
už s tím nic nenaděláme, zbývá
jen hodně překvapit v Baku.“
Byli protivníci ve skupině
Lize mystřyň nejsilnější,
s nimiž jste se kdy potkala?
„Určitě jo. Srovnatelnou kvalitu
z dřívějších soupeřů měl asi
jedině Lokomotiv Baku, ten
bych možná i postavila výš než
Cortese nebo Sopoty.“
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VK PROTI SOPOTŮM: DVA SETY MIZÉRIE, PAK MARNÉ VZEPĚTÍ
VK Pv
A Sop

Očima kapitánek

0
3

Bodový vývoj – první set:
2:0, 3:1, 3:7, 6:8, 6:11, 8:11,
8:13, 12:14, 13:19, 14:22, 15:25.
Druhý set: 2:0, 2:3, 4:5, 10:5,
10:9, 12:9, 14:12, 16:12, 16:25.
Třetí set: 1:1, 3:1, 3:4, 4:10, 7:11,
8:16, 11:16, 16:17, 17:20, 19:20,
21:21, 24:24, 24:26.
Prostějov/son - Touha našich
volejbalistek vyhrát aspoň jeden zápas v Champions League
2012/13 či alespoň získat nějaký
bod do tabulky nedošla naplnění. Ženy VK AGEL Prostějov
podlehly v 5. kole základní skupiny B Atomu Trefl Sopoty 0:3,
když střídaly nadějné pasáže
s vyloženě špatnými. To herně
vyrovnanější a papírově silnější
sok předváděl po většinu duelu
vyšší kvalitu, což vedlo k jeho
na pohled jasnému vítězství.
Poražený mančaft zůstal pevně
ukotven na poslední čtvrté pozici a své účinkování v letošní Lize
mistryň uzavře 11. prosince na
palubovce Rabity Baku.
Slibný úvod domácího týmu (3:1)
doslova rozbila urostlá ranařka

Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov:
„Škoda, že jsme v prvním i druhém setu hrály vždy jen
do šestnácti bodů. Potom soupeř udělal dlouhou sérii a
tím průběh otočil, nám se nedařilo ubránit Rourke. Přitom jsme dobře servírovaly, bohužel obrana ani útok tak
úspěšné zdaleka nebyly. Proti vysokým blokům pomohlo
zrychlení hry ve třetí sadě, aspoň tam jsme bojovaly vyrovnaně až do koncovky. Škoda výsledku 0:3, vývoj utkání nebyl tak
úplně jednostranný.“

Izabela BELCIKOVÁ - Atom Trefl Sopoty:
„Jsme opravdu šťastné za dnešní výhru. Problémy jsme
měly jen v úvodu druhého a na konci třetího setu vinou
zhoršené přihrávky. Proto se z utkání v závěru stala bitva
o každý míč, ale hlavní je, že se nám povedlo i třetí sadu
získat. Vítězství 3:0 je velmi důležité a jsme s ním maximálně spokojeni.“

z Austrálie Rourkeová. Na české
mistryně vytáhla tvrdý smečovaný
servis, tím jim rozhodila přihrávku
a vyústěním byla série bodových
bloků v řadě za sebou na 3:7.
Tím favorit nabral vítr do plachet,
vepředu jej držely hlavně tři veličiny: kvalitní podání, výborná
obrana na síti a ofenzivní údernost
výše jmenované, téměř dvoumetrové univerzálky. Hanačky se složitě prosazovaly v útoku (vůbec
se nedařilo Gomesová), chytily se
teprve při účinném servisu Velikiy
(9:14 – 12:14). Dlouhé trvání však

tohle vzepětí nemělo, neboť následoval další úder výtečně podávající Rourke a v součinnosti se strojově fungující hrou celého družstva
Atomu bylo Vékáčko do poslední
částice smeteno z kurtu – 15:25.
Také druhou sadu odstartovaly
Agelky dobře, jenže po rychlém
obratu z 2:0 na 2:3 to vypadalo
na pokračování ve vyjetých kolejích. Naštěstí kolektivu výrazně
pomohla perfektně servírující Žarkova a během jednoho postavení
se naše děvčata vrátila do zápasu
(4:5 – 10:5). Najednou celý man-

Očima trenérů 0
Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„V dnešním střetnutí dominovala hlavně blokařská síla
protivníka, ta znamenala pro náš útok velký problém.
Nemáme v kádru hráčku typu Rourke, která opakovaně
dokáže skládat balóny přes postavený dvojblok. Tohle
bylo pro výsledek rozhodující.“

Adam GRABOWSKI - Atom Trefl Sopoty:

čaft zuřivě bojoval, o sto procent
víc si věřil. A směřoval ke kýženému získání setu, které ale bohužel
nepřišlo. Za slibného stavu 16:12
totiž nastal fatální výpadek na příjmu proti nepříjemné plachtě Lukasikové. Sopoty proti náhle ztrápeným soupeřkám zaznamenaly
až neuvěřitelnou šňůru třinácti (!)
bodů, čímž celé dějství brutálně
otočily ve svůj triumf – 16:25.
I ve třetím dějství se prostějovské
hráčky mohly opřít o povedený začátek, ovšem znovu jim to
nebylo nic platné. Na rozjetého
protivníka totiž nestačily v žádném ohledu, hlavně interakce zakončení VK versus bloky Treflu

vycházela opakovaně a drtivě ve
prospěch hostujícího souboru.
Tento fakt stál za dalším prudkým
zvratem z 3:1 na 4:10, který vydatně ovlivnil zbytek střetnutí. Naše
zraněními sužované a psychicky
zlomené volejbalistky se dlouho
nedokázaly zmobilizovat, naopak
skóre 8:16 hrozilo nejtěžším debaklem v novodobých dějinách
volejbalu v Prostějově. Naštěstí
AGEL ještě zabral a možná už
nečekaně udělal ze zdánlivě ztraceného setu drama (21:21)! Leč
se smutným vyvrcholením, neboť
poslední dvě výměny urvala ve
svůj prospěch parta od Baltského
moře – 24:26 a 0:3.

Brno/son - Podruhé během čtrnácti dnů nastoupily volejbalistky VK AGEL Prostějov na
palubovce brněnské haly ve Vodově ulici. Tentokrát však měly
za protivníka Královo Pole, tudíž
nijak slabý kolektiv. Ve 12. kole
UNIQA extraligy ČR 2012/13 jej
ovšem solidním výkonem přehrály a v čele tabulky se utrhly
dotírajícímu Olympu Praha.
Kvůli zranění chyběly hostujícímu týmu Chlumská, Jelínková,
Kossányiová a Melichárková,

Marie TOUFAROVÁ - univerzálka KP Brno:

Stanislav VÁCLAVÍK - KP Brno:

„Neměly jsme co ztratit, ale nedokázaly jsme si dobře
přihrát a měly problém s prostějovskými bloky. Na obou
týmech byla znát únava ze středečních pohárových zápasů.
Mistr není tak suverénní jako loni, ale pokazily jsme si i
možnost zvítězit aspoň v jednom setu.“

„Myslím si, že jsme odehráli dost dobré utkání vzhledem
k tomu, že v základu nastoupila naše druhá nahrávačka.
Zápas se holkám po herní stránce docela povedl, ale
porážka je porážka. Divákům se to každopádně mohlo
líbit a soupeř zvítězil díky svým větším zkušenostem.“

Pavla VINCOUROVÁ
- nahrávačka VK AGEL Prostějov:

Miroslav Čada - VK AGEL Prostějov:
„Z naší strany šlo o průměrné střetnutí. Dělali jsme hodně
chyb v obraně a měli být důraznější v útoku, naopak domácí
holky bránily s velkým nadšením. Celkově bylo utkání
vyrovnanější, než napovídá výsledek, tudíž spokojenost
není úplná. I když výhra 3:0 se samozřejmě počítá.“

„Trápí nás zranění a dlouhodobě máme náročný program,
s čímž se pereme. Přitom nesmíme žádné utkání podcenit.
Naštěstí jsme vyhrály 3:0, takže s výsledkem jsme snad
všichni spokojení.“

mírně indisponovaná Miletič přešla ze smeče na libero. V sestavě
s minimálními možnostmi střídat
Hanačkám pomohl vydařený
vstup do utkání (1:5), což bylo
den po hladké porážce od Sopot
dvojnásob důležité. Soupeřky se
sice uprostřed zahajovací sady
zvedly a ze 4:9 dotáhly na 11:12,
ale poté si favorit výrazně pomohl
kvalitním podáním (Hrončeková,
Žarkova), což vedlo k bezproblémovému zisku setového vedení
– 16:25.

Druhé dějství se tomu úvodnímu
svým průběhem dost podobalo.
Opět byl výborný start našich
děvčat (3:9) následován určitým
polevením (8:11), načež Agelky
zase přidaly plyn a trhly se do
rozhodujícího úniku 8:16. Opřít
se přitom mohly o velice dobrou
nahrávku Vincourové, nadprůměrné bloky, účinný servis i všestrannou spolehlivost kapitánky
Soares. Jenže tentokrát si výběr
VK neodpustil výpadek, a to jak
zhoršením přihrávky, tak vinou

několika laciných chyb. Riskující Královo Pole toho využilo
ke zdramatizování koncovky
(17:20, 21:23), leč na obrat bylo
pozdě – 21:25.
Ztráta původní herní kvality Prostějova však pokračovala také
ve třetím setu především vinou
problematického příjmu a z něj
pramenícího méně důrazného
útoku, který domácí mladice
často ubránily. Proto otočily
z 3:6 na 10:8, obhájkyně titulu se v dané pasáži dost trápily.

Naštěstí Čadova parta dokázala znovu zabrat a k pozvednutí
uvadlého výkonu notně přispěla
dvojice z lavičky Hippe – de Assis. Těsná ztráta se rázem změnila ve slibný náskok (11:14,
13:17) a přestože se Brňanky
až do úplného závěru nevzdaly,
odvrátit předpokládaný výsledek
nezvládly. Naopak naše ženy
splnily vzdor komplikovanější
kádrové situaci vítěznou povinnost vcelku bezpečným způsobem – 18:25 a 0:3.

Unavené Agelky přemohly v derby Přerov 3:1
VK Pv
PVK Př

Očima kapitánek

3
1

Bodový vývoj – první set:
0:2, 2:4, 6:4, 7:7, 10:10, 13:10,
14:14, 16:16, 25:16. Druhý
set: 0:2, 5:2, 7:4, 7:7, 10:8,
12:9, 14:10, 19:11, 21:12,
21:14, 25:15. Třetí set: 2:0,
2:2, 4:3, 4:8, 6:8, 6:13, 12:18,
12:20, 16:20, 16:22, 19:22,
19:24, 20:25. Čtvrtý set: 0:2,
2:2, 2:4, 7:4, 11:5, 11:7, 14:7,
14:9, 18:12, 18:14, 21:14,
21:17, 24:18, 25:19.
Prostějov/son - Třetí zápas během čtyř dnů zvládly volejbalistky VK AGEL Prostějov s jedním
dílčím klopýtnutím. Ve 13. kole
UNIQA extraligy ČR překonaly
únavu, zranění i místy kousajícího přerovského soka a čtyřsetovým vítězstvím uhájily stabilní
náskok tří bodů v čele tabulky
před druhým Olympem Praha.
Domácí tým nastoupil se dvěma
zdravotně nalomenými hráčkami
v základu (Jelínková a Chlumská
– obě poraněné koleno), což se u
prvně jmenované promítlo i do

Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov:
„Chvíli trvalo, než jsme se do utkání dostaly, ale od půlky prvního setu šel náš výkon nahoru. Škoda polevení ve
třetí sadě. A naopak je dobře, že v daném stavu s únavou
i zraněními jsme pak zápas dotáhly do vítězného konce.“

Dita GÁLÍKOVÁ - PVK Přerov:
„Celkově nebyl náš výkon špatný, jenže jsme doplácely
na dlouhé šňůry inkasovaných bodů kvůli výpadkům
na příjmu. Nebýt toho, mohly jsme Prostějov potrápit
ještě víc.“

limitovaného výkonu. Hlavně zpočátku byly nahrávky dost nepřesné,
hra VK celkově neurovnaná a Precheza bez větších problémů držela
krok (2:4, 10:10, 16:16). Zlom nastal vystřídáním nevýrazné Miletič,
kterou skvěle nahradila Gomes.
Dařilo se jí především na servisu,
kde předvedla dlouhatánskou šňůru devíti bodů za sebou. A Prostějovanky díky tomu získaly úvodní
sadu nakonec úplně hladce – 25:16.
Větší výpadek na přihrávce proti kvalitnímu podání favorita
(jmenovitě Hrončekové) potkal
hostující družstvo i zkraje druhé
části během obratu z 0:2 na 5:2.
Náskok sice AGEL záhy ztratil
(7:7), ovšem pak už šla úroveň

průběžná tabulka 2. ligy, skupina „C“
ebová - Palkovice 0:3 (-22,
-9,-21) a 0:3 (-26,-21,-20),
Litovel - Přerov B 0:3 (-23,
-19,-22) a 0:3 (-25,-20,-22),
Znojmo - Přímětice - Lanškroun 3:1 (17,-13,14,19)
a 3:0 (22,20,20), Prostějov
- Vsetín 3:2 (-19,22,-25,25,10)
a 3:1 (-10,23,21,20), Bílovec
- Jehnice 3:1 (17,20,-19,23)
a 3:1 (23,-18,11,23)

Z

V3 V2 PB

P

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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
13
8
7
8
7
6
5
3
1

1
2
5
6
9
9
9
8
12
13

TJ Sokol Palkovice
PVK Přerov „B“
TJ Sokol Česká Třebová
TJ OP Prostějov
VO TJ Lanškroun
ŠSK IR - PROGRES Bílovec
VK Austin Vsetín
VK Pegas Znojmo
TJ Tatran Litovel
TJ Sokol Jehnice

1
1
4
3
1
2
0
0
2
2

0
2
1
2
0
0
3
5
1
2

PS

PM

B

51:11 1507:1144 50
47:17 1496:1276 43
41:28 1527:1416 33
36:34 1526:1533 29
32:36 1508:1509 26
32:38 1464:1569 25
29:39 1414:1503 21
28:43 1458:1570 20
22:45 1369:1599 14
22:49 1474:1624 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

Sestava kp brno:
Nálezková, Staňková, Vyklická, Šnellyová, Marešová, Širůčková, libero Zoulová. Střídaly: Onderková, Menšíková.
Trenér: Stanislav Václavík.

Sestava Prostějova:
libero Miletičová
Vincourová

Velikiyová
Hrončeková
Žarkovová
Soaresová
Gomesová
Střídaly: Hippeová, de Assisová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

3
1

Připraveny byly: Jelínková,
Melichárková, Hippeová

VK AGEL PROSTĚJOV

PVK PŘEROV

Čas: 1:30 hodiny
Rozhodčí: Z. Grabovský
ký a Kostka
Diváků: 300
1. set: 25:16 21 minut 2. set:: 25:15 21 minut
3. set: 20:25 25 minut 4. set:
t:: 25:19 24 minut

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Jelínková

Miletičová
Hrončeková
de Assisová
Hippeová
Velikiyová
Střídání: Gomesová, Vincourová,
Soaresová
Připraveny byly: Melichárková,
Žarkovová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Sestava přerova:
Rosenbergerová, Ticháčková, Dedíková, Kohoutová, Mátlová, Gambová, libero Radivojevičová – Skřičková, Gálíková, Nucová.
Trenér: Leopold Tůma.

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Dva sety to z naší strany ještě šlo, i když úplný začátek
byl slabší. Pak šel výkon družstva nahoru, jenže od třetí
sady se znovu prokázalo, že nejsme v herní pohodě.
Hodně zápasíme se zraněními, a přesto i některé zdravotně
limitované holky hrají, což se logicky promítá do nižší
volejbalové jistoty. Zápasíme hlavně sami se sebou, dneska
jsme to urvali spíš silou vůle. Menší počet střetnutí v příštích týdnech a
vánoční pauza nám přijdou vyloženě vhod.“

Leopold TŮMA - PVK Přerov:

jeho volejbalu nezadržitelně nahoru (14:10, 19:11). Jelínková se dostala do tempa, díky zpřesněným
nahrávkám se chytila univerzálka
Hippe, spolehnutí bylo na obě
smečařky Velikiy s Gomes, prosazovat se dokázala též blokařská
dvojice de Assis – Hrončeková a
vysoký standard odváděla i s pochroumaným kolenem Chlumská
na liberu. Naopak Přerovankám
to nešlo, skóre tím pádem narostlo
ještě víc – 25:15.
Navzdory jednoznačnému průběhu se však PVK dokázal výrazně
zvednout. Využil hodně slabé
pasáže Čadova souboru, jenž
naprosto vypadl z role a oživlému protivníkovi dovolil obří tr-

 Tým

Očima trenérů

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1: 13 hodiny
Rozhodčí: Rychlík a Buchar
Diváků: 100
1. set: 16:25 28 minut 2. set: 21:25 26 minut
3. set: 18:25 25 minut

„Klíčem k našemu vítězství byly dvě herní činnosti:
přihrávka a blok. Většinu střetnutí jsme po téhle stránce
dominovali, pouze při zhoršení příjmu nebo obrany se
domácí dostali do zápasu. Celkově jsme podle mého názoru
byli lepším družstvem a zaslouženě uspěli.“

Den po Sopotách se ženy VK zvedly v Králově Poli
KP Br
0
Očima trenérů
Očima kapitánek
VK Pv
3
Bodový vývoj – první set:
1:1, 1:5, 3:5, 3:7, 4:9, 6:9, 6:11,
8:11, 11:12, 11:16, 13:16,
14:19, 15:24, 16:25. Druhý
set: 2:1, 2:5, 3:9, 5:9, 6:11,
8:11, 8:16, 11:16, 11:19, 17:20,
19:23, 21:23, 21:25. Třetí set:
0:2, 3:3, 3:6, 5:6, 7:7, 10:8,
10:11, 11:14, 13:14, 13:17,
16:18, 16:20, 18:20, 18:25.

3

VK KRÁLOVO POLE BRNO

„Na jednu stranu jsme prestižní derby územních sousedů
brali vážně a chtěli jej odehrát co nejlépe, na stranu druhou
šlo o ideální přípravu před dalšími důležitými zápasy.
Prostějov je na nás příliš silný a za normálních okolností
takového soupeře nemůžeme porazit, proto zaplaťpánbůh
za jeden získaný set. Největší potíže jsme měli s přihrávkou, protože
nejsme zvyklí na tak velkou halu. Jinak holky odvedly své maximum a
neudělaly ostudu.“

hák (4:3 – 6:13). Rychle urvaný
náskok Přerov dlouho udržoval a
byť s blížícím se závěrem notně
znejistěl (12:20 – 16:20, 16:22 –
19:22), třetí set si již nenechal vzít
– 20:25.
Zpět nahoru proti odvážně hrajícím přerovským děvčatům pomohla Agelkám až další bodová
série krátce po zahájení čtvrtého
dějství. Obrat z 2:4 na 7:4 měl přitom nejen vývojový, ale také psy-

chologický dopad. Domácí ženy
si totiž připomněly svou pohodu
z prvních dvou sad a hostující plejerky zase své chyby z téhož období. VK najednou znova fungoval
útok i obrana (de Assis tři vítězné
bloky v řadě!), nahrávce prospěl
už dřívější příchod Vincourové
z lavičky. Sice občas až do konce
haproval příjem, ale z nabraného
směru k výhře se lídr soutěže již
nenechal odklonit – 25:19 a 3:1.

Zájezd fanoušků VK na hanácké

DERBY DO OLOMOUCE

Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá
autobusový zájezd na utkání 14. kola UNIQA extraligy žen
2012/13 mezi SK UP Olomouc a VK Prostějov.
Derby dvou hanáckých týmů v rámci základní části nejvyšší
české soutěže se hraje v pátek 14. prosince od 17.00 hodin,
sraz fanoušků je týž den v 15.30 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
ve čtvrtek 13. prosince do 12.00 hodin. A pozor: zájezd se
uskuteční jen při alespoň třiceti nahlášených účastnících!

12 kollo: TJ Ostrava - PV
12.
PVK
K Ol
Olyymp Prah
ha 0:33 ((-23
23, -15,
15 -17)
17).
). Nejjjvíce
í
bodů: Kadlecová 13, Čuboňová 10,, Zedníková 9 - Mlejnková
j
13,, Mudrová 9,,
Kvapilová 7. Diváků: 150 * TJ Sokol Šternberk - VK SG Brno 3:0 (14, 20,
9).. Nejvíce bodů: Holásková 14, S. Janečková 13, M. Janečková 12 - Najbrtová
7, Holečková a Pospíčilová po 4. Diváků: 200 * VK Královo p
pole Brno - VK
AGEL Prostějov
j 0:3 ((-16, -21, -18).
). Nejvíce
j
bodů: Širůčková 12, Staňková 8,
Marešová 7 - Žarkovová 12, Soaresová a Velikiyová po 10. Diváků 400 * PVK
Přerov - TJ Sokol Frýdek-Místek 3:1 (16, -20, 23, 12).. Nejvíce bodů: Dedíková
17, Rosenbergerová a Gambová po 15 - Kojdová 13, Záborná 11, Jakobšová 10.
Diváků 250 * VC Slavia Praha - SK UP Olomoucc odloženo na 18. prosince.
13. kolo: VK
K AGEL
L Prostějov - PVK Přerov 3:1 (16, 15, -20, 19) Nejvíce
bodů: Assisová 18, Hippeová 16, Veliká 14, Gomesová 13 - Dedíková 13,
Rosenbergerová 12, Mátlová a Ticháčková po 9. Diváků: 300 * TJ Sokol
Frýdek-Místek - SK UP Olomouc 1:3 (-24, 22, -18, -22) Nejvíce bodů:
Pavelková a P. Kojdová po 12, Závodná 10 - H. Kojdová 17, Nachmilnerová 16,
Košická 15. Diváků: 250 * PVK Olymp Praha - VK Královo pole Brno 3:0
((17, 9, 22)) Nejvíce
j
bodů: Sládková 13, Patočková 12,, Kvapilová
p
9 - Onderková
a Staňková po 8, Šnellyová 5. Diváků: 100 * TJ Sokol Šternberk - VC Slavia
Praha 3:1 (14, -16, 13, 19) Nejvíce bodů: S. Janečková a M. Janečková po 15,
Holásková 13 - Caithamlová 14, Cebáková 11, Vinecká 9. Diváků: 250 * SG
Brno - TJ Ostrava 0:3 (-8,
( -19, -17)) Nejvice
j
bodů: Nálezková 12, Najbrtová
j
11 - Kadlecová a Zedniková po 13, Čuboňová a Langová po 12. Diváků: 150

průběžná tabulka extraligy

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

Tým

Z

VK Agel Prostějov
PVK Olymp Praha
PVKPřerov
TJ Sokol Frýdek - Místek
SK UP Olomouc
VK Královo Pole Brno
Volleyball club Slavia Praha
TJ Sokol Šternberk
TJ Ostrava
VK SG Brno

13 13 0
13 11 1
13 6 2
13 5 3
12 5 1
14 4 2
12 4 1
13 4 1
13 2 0
14 0 0

V3 V2 PB

P

0 0
1 0
1 4
1 4
2 4
2 6
3 4
2 6
0 11
1 13

PS

PM

B

39:5
38:10
28:23
30:21
26:23
24:30
23:25
20:29
10:34
4:42

1075:768
1140:915
1120:1093
1122:1029
1091:1055
1135:1183
976:1029
1002:1069
869:1031
759:1117

38
35
23
22
19
18
17
16
6
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

kam příště...
předehrávané 15. kolo, čtvrtek 13. prosince, 17.00 hodin: Ostrava - Slavia
Praha (22.12., 17.00), Šternberk - KP Brno, SG Brno - Přerov, Olymp Praha Olomouc (19.12., 17:00), VK Agel Prostějov - Frýdek-Místek (20.12., 16.00)
14. kolo, sobota 15. prosince, 17:00 hodin: Slavia Praha - Frýdek- Místek
(18.30), Olomouc - VK Agel Prostějov (pátek 14.12., 17:00), Přerov - Olymp
Praha (18.00), KP Brno - SG Brno (předehráno 3:1), Ostrava - Šternberk
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Exkluzivní interview s majitelem společnosti Česká sportovní, která stojí za triumfy v Davis Cupu a Fed Cupu - 3. část

MIROSLAV ČERNOŠEK: „Jak krátce nazvat trojnásobný týmový úspěch?
Prostějov – Říká se, do třetice všeho dobrého. V případě Miroslava Černoška, který je spolumajitelem marketingové společnosti TK PLUS, jež stojí za řadou sportovních odvětví i jednotlivých sportovců, to platí měrou
vrchovatou. Když už si totiž povídáte s takto významnou
personou nejen prostějovského rybníčku, stane se, že
se celý rozhovor protáhne hned do tří čísel... Po dvou
dílech z minulého vydání vám tak dnes přináší třetí, závěrečnou část velkého exkluzuvního rozhovoru nejen o
tenise. Jak jsme předznali, večeře je zde...
Petr Kozák,
Michal Kadlec
Pane Černošku, v našem
rozhovoru jste v uplynulých dvou dílech zhodnotil reprezentační tenisovou sezonu, která
dopadla nad očekávání dobře a
snad ani lépe dopadnout nemohla.
Přesto, jak si ceníte zlatého hattricku, kdy se podařilo vyhrát Hopman Cup, Fed Cup i Davis Cup?
„Jak krátce tento trojnásobný
úspěch nazvat? Famózní, fantastický? I to by bylo málo... Každopádně se tak stalo poprvé v historii,
kdy jediná národní reprezentace
vyhrála ve stejném roce všechny tři
nejvýznamnější turnaje. Z pohledu
jedné země je to navíc těžko opakovatelné a domnívám se, že spoustu
manažerů se teď pokusí dát dohromady národní týmy, které se náš
úspěch pokusí napodobit. Osobně
ale nevěřím tomu, že se to někomu
v dohledných
dvaceti letech podaří.“
dohled
Všechno začalo lednovým
úspěchem v Hopman
Cupu. Bylo těžké dát Tomáše Berdycha s Petrou Kvitovou dohromady tak, aby jim to spolu ladilo?
„Přiznám se, že například před lednovým Hopman Cupem pokus o
spojení Tomáše Berdycha s Petrou
Kvitovou do týmu a samozřejmě i do
smíšené čtyřhry pocházel částečně
z mé hlavy po jejích úspěších na individuálních turnajích. Tomáš si sice
ověřil, že mix není jeho záležitostí,
ale oba k turnaji přistoupili velice
zodpovědně. My jsme jim vytvořili
odpovídající podmínky a vítězství
bylo velice milé. Navíc konečný
úspěch v Hopman Cupu nastartoval
dobře i jejich individuální sezonu.“
INZERCE

Řekl jste, že zlatý hattrick
může jen těžko nějaká
země brzy vyrovnat. Ale vůbec, dá
se tento úspěch ještě něčím překonat?
„Vítězství na třech nejvýznamnějších
turnajích hřeje a můžeme se jím právem pyšnit. A překonat ho? Podívejte, kromě reprezentačního úspěchu je
nutné zmínit ještě další, a to výsadní
postavení prostějovského tenisového
klubu ve všech kategoriích. Pětkrát
jsme byli ve finále Mistrovství České
republiky v mládežnických kategoriích a pětkrát jsme stáli proti Spartě
a z toho jsme čtyřikrát vyhráli. Pro
mě je toto velice příjemné, protože
i jako vlastník Sparty si myslím, že
nebylo jiné finále než „mých“ týmů.
A to, že čtyřikrát vyhrál Prostějov, ke
kterému mám nejblíže, je velice potěšitelné. Navíc se ukázalo, že velmi
dobře umíme pracovat s mládeží. A
to je také záruka toho, že bychom se
v prostějovském i v českém tenise
neměli v budoucnu ztratit.“
Zatím jsme v našich rozhovorech mluvili jen o samých úspěších českého či prostějovského tenisu. Ale upřímně, je
nějaká takzvaná černá skvrnka na
letošní sezoně?
„Nemyslím si. Co se týká tenisu,
nevidím vůbec žádnou skvrnu.
Tím, že máme naprosto optimálně
složené trenérské týmy, tenisté šlapou na sto procent a navíc táhnou
všichni za jeden provaz, atmosféra
je ve všech týmech výborná. I když
tenis je víceméně individuální sport,
tak i v kolektivním pojetí dělá tenis
Prostějovu i celé České republice
neskutečnou reklamu. A když znám
ceny reklamy ve světových médiích,
tak za takovou reklamu by Česká
republika i město Prostějov zaplatily

FAMÓZNÍ, FANTASTICKÝ? I TO BY BYLO MÁLO...“

neskutečné peníze. Já si ale nesmírně vážím toho, že nás prostějovská
radnice, Olomoucký kraj i český stát
podporují.“
podporuj
Letos vás čeká ještě jeden
vrchol, kterým je česká
extraliga. Tady asi jiný cíl než vítězství neexistuje, že?
„Pro nás je extraliga takovou třešničkou na dortu. Můj tým včetně Petry
Kvitové a Jardy Navrátila jde vyhrát,
nemůžeme to pojmout jinak. I z toho
pohledu, že se nám tým podařilo doplnit vho
vhodnými posilami.“
Při extralize se vlastně setkáme také s dozvuky
oslav vítězství v Hopman Cupu,
Fed Cupu i Davis Cupu, že?
„Všichni tenisté a tenistky z reprezentace by vlastně měli být tady,
včetně celé prostějovské party. Takže
určitě.“
určitě.
Nelze se nezeptat, jak vidíte blížící
žící se vyhlášení
Sportovce roku, které se uskuteční
těsně před Vánoci?
i?
„Co se týká Sportovce
ortovce roku, tak
víme, že u sportovních
ních novinářů jsou
často akcentovány výsledky z olympiády. Takže i kdyžž například Tomáš
Berdych je šestý na světě a uhrál
onoho dva a půl bodu v semifinále
Davis Cupu proti Argentině a zasloužil by si být v anketě
etě hodně vysoko,
tak si myslím, že jeho neúspěch na
olympiádě v Londýně
dýně jeho konečné
pořadí hodně
ovlivní.“
h
vní.“
A jak podle
dle vás dopadnou
v anketě tenisové týmy?
„Tak tady si jednoznačně
označně nedovedu
představit, že by jak
ak fedcupový, tak
daviscupový tým nebyly na prvních
dvou místech. Nedokáži
edokáži říct, zda
první budou muži
ži nebo ženy, ale
každopádně by měla obě družstva
v anketě jasně dominovat.“
minovat.“
Věříte, že první místo
v jednotlivcích
tlivcích v anketě
Sportovec roku obsadí někdo
z vaší „stáje“ Česká
eská sportovní?
„Tak ve své „stáji“ mám také
například Jardu Jágra,
ágra, ale
nevím, jestli se ankety
kety zúčastní. Dále půjde o oště-

paře Vítězslava Veselého. Ten měl
excelentní rok a vynikající formu.
Bohužel na olympiádě i po famózně zvládnuté kvalifikaci vyhořel ve
finále, což mu také zcela jistě vezme
body v anketě. Takže sám jsem na
vyhlášení výsledků Sportovce roku
zvědavý. Mé zkušenosti jsou ale
takové, že medailisté na olympiádě
berou tak
takzvaně všechno.“
Zkusme se už podívat
trochu do budoucnossti,
co očekáváte od roku 2013?
„Pro mě osobně zůstávají tenis a
tenisové projekty jasně na prvním
místě. Chceme navíc mít v příštím
roce naprosto excelentní atletickou
Zlatou tretru. Na ní chceme zajistit
účast těch nejlepších atletů, kteří
uspěli na olympiádě v Londýně. Už
nyní mohu prozradit, že jednání o
účasti jsem velmi slibná a vypadá
to, že Zlatá tretra roku 2013 bude
nejúspěšnější v celé své historii.
Nechci být předčasně nadšený, ale
skutečně tvrdě pracujeme
na tom, aby ty nejlepší
nejleepš
pí
a nejzářivější hvězdy
byly v červnu
v Ostravě. Takže
když to shrnu,
tak tenis a Zlatá
tretra budou to
nejpodstatnější,
co z pohledu
TK Plus i mě
osobně nejvíce
zajímá a čemu
se budu nejvíce
věnovat.“

A co ostatní projekty, které vás v příštím roce čeka-

jí?
„Tak i ty jsou pro nás velice milé.
Budeme dělat projekty pro kraj i
město, těšíme se na pořádání Sportovce roku Olomouckého kraje a
tak dále. Vše bude ve stejném duchu, neplánujeme nic nového. Chtěl
bych ale připomenout, že příští
rok například turnaj UNICREDIT
Czech Open bude slavit dvacáté výročí a budeme chtít, aby oslava byla
noblesní.“
noblesní
Na pokraji existence se
pohybují prostějovský
basketbalový klub. Jak byste se
vyjádřil k současné situaci Orlů?
„Pouze dvěma větami. Nechci jitřit
povědomí, které v současné době
okolo basketbalu je. Myslím si, že
tento sport v Prostějově nekráčí
správnou cestou. Více to nechci komentovat.“

Přesto, jak vidíte budoucnost tohoto sportu v našem městě?
„Když jsem byl na startu basketbalu
v Prostějově, neznamená to, že budu
i při jeho konci. Já v podstatě pátým
rokem se v basketbalu neangažuji,
protože šíře podniků pořádaných
mojí agenturou Česká sportovní mě
natolik zaměstnává, že basketbal jde
už mimo mě.“
Naproti tomu z fotbalu
máte zcela jistě radost…
„Musím říct, že fotbal mě velice mile
překvapil. Druhé místo ve třetí lize
po tolika letech bez fotbalu v Prostějově je krásné a zároveň mám dobrý
pocit z divácké kulisy. S ohledem na
výkonnost mužstva věřím, že fotbal
v Prostějově má před sebou dobrou
perspektivu. Snažím se kopané
v Prostějově pomáhat, ale není to
disciplína.“
moje
j pprioritní
ri
Pane Černošku, nedávno
se v tisku objevila kritika
vaší marketingové smlouvy s pros-

tějovskou radnicí. Co byste na ni
odpověděl?
„Řekl bych, že specifika českého
myšlení a ta závist i nepřejícnost jsou
u nás naprosto výjimečné. Já jsem
si toho užil dost v jednom pořadu
České televize, kdy jsem místo oslav
vítězství v Davis Cupu odpovídal na
neuvěřitelně útočné otázky, dokonce
vůči samotným hráčům. Myslím si,
že objektivní a slušný člověk musí
vnímat, že společnost TK Plus nesmírně výrazným způsobem zviditelňuje město Prostějov. A zmíněná
marketingová smlouva je o tom,
aby město Prostějov bylo vnímáno
jako město špičkového sportu. Jestli
někdo po nedávných úspěších prostějovského tenisu, který porazil celý
svět, to vnímá jinak, potom je mi ho
líto a z celé záležitosti je mi hodně
smutno.“
Těžko říct, zda Česká republika
mohla letos dosáhnout ještě většího
úspěchu. Snad jenom výbuch na
olympiádě trochu mrzí…

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.

