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Blíží se Štědrý den a s ním se dějí věci...

„Chci si splnit dětský sen,“
svěřil se Tomáš Hanáček
Prostějov/mik

V nynějším předvánočním čase většina lidí nosí na srdci svá tajná přání.
ání.
troHlavně děti zásobují Ježíška seznamy „svých požadavků“ a věří, že pod stromečkem se budou na Štědrý den dít věci! Ale nejenom děti si chtějí splnit svá
ála
toužebná přání. Například Tomáš Hanáček z Prostějova se jako jeden z mála
ý sny
y hododČechů chystá do kosmu! Nevěříte? Je to tak. Mladý muž s dětskými
lá na jaře příštího roku uskutečnit rekordní výstup
meteorologického balónu do výšky přes pětatřicet čtěte na straně 13
kilometrů!

Podaří se mu to? Tomáš Hanáček chce pomocí speciálního meteorologického balónu pokořit dosavadní rekord, hodlá s ním vystoupat
do stratosféry a pokořit výšku 34 kilometrů.
Koláž Večerníku

INZERCE

POVLEČENÍ OD VÝROBCE
9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Strážníci a charita
Městská policie se v těchto prosincových dnech dohodla s pracovníky prostějovské nemocnice na uspořádání sbírky šatstva
pro osoby léčené na oddělení
LDN. Důvod byl zcela prostý.
Mezipacienty
Mezi
pacienty jsou často bezdomovci a lidé bez příbuzných. Po
opuštění zdravotnického zařízení mnohdy nemají k dispozici
použitelné oblečení. Proto se
strážníci rozhodli těmto občanům pomoci, a to prostřednictvím této sbírky. K předání věcí
došlo ve čtvrtek dopoledne v
prostorách LDN.

ze soudní síně...

MILENKA OŠKUBALA MUŽE O VELKÉ PENÍZE
Bývala majitelka CK Mika Tour stanula opět před soudem
Ani ti nejšikovnější chmatáci a podvodníci vás nikdy
nepřipraví o tolik peněz jako vaše bývalá manželka
či milenka. Své o tom ví stále víc mužů, kteří podlehli přednostem nejrůznějších „zlatokopek“. Tyto
ženy dokážou v nákupních centrech za víkend
utratit tolik co jiná rodina za celý měsíc. Podobně
se dle slov svého dlouholetého milence chovala i Renata Kamencová. Ta se ještě jako Renata
Dohnalová nechvalně proslavila jako jednatelka
později zkrachovalé cestovní agentury Mika Tour.
Kromě podmínky za okolnosti provázející konec
cestovky jí nyní hrozí další trest kvůli penězům, které si půjčila od svého dlouholetého milence...
Prostějov/mls
Dvacet let zahýbali svým zákonitým partnerům a celkem dobře
jim to klapalo. Teprve, když do
jejich vztahu zasáhly půjčky na

„Kde máte peněženk
peněženku?“
ku?“
Smyslem této akce je připop
menout nakupujícím, ab
by si
aby
dávali pozor na své věci
věci.i. Zepředvánočním
jména v tomto předvánočním
vyhleddávají
období zlodějíčci vyhledávají
osoby, které opomíjejí bezzanechhávají
pečné chování a zanechávají
tašky a peněženky bezz doprosince
zoru. Ve čtvrtek 13. prosince
se akce uskutečnila předd obfland.
chodním domem Kauf
Kaufland.
ování
Odměnou za řádné uschování
peněženky byla občanům věnována nákupní taška s reflexní nášivkou, nebo jiný reflexní
doplněk. I přesto, že tato akce
trvá již několikátý rok, stále se
najdou jednotlivci, kteří vychází z nákupního centra s peněženkou v ruce, nebo ji mají
na snadno dostupném místě.
Těmto strážníci vysvětlili jejich pochybení.

Zachránili bezdomovce
Téměř každý den byli během
uplynulého týdne strážníci přivoláni k nežádoucí přítomnosti
lidí bez domova. Například
bezdomovkyně si „ustlala“
na chodbě u radiátoru v Duze
na Školní ulici. Jiní se snažili přečkat mrazivé počasí v
hale městských lázní nebo ve
sklepních prostorách domů.
Hlídka zaznamenala i výjezd
do ambulance prostějovské nemocnice, do vestibulu hotelu v
centru města a podobně. V jednom případě dokonce strážníci
zachránili muži bez trvalého
přístřeší život. Našli ho ležet ve
sněhu za nemocnicí. Pomocí
termodek ho zabalili a převezli
na ambulanci. Magistrát města
Prostějova přitom zprostředkoval možnost pobytu těchto lidí
v azylovém centru na Určické
ulici. Strážníci při kontaktu to
všem bezdomovcům nabízejí.
Tito však vesměs o tuto službu
nemají zájem a přesunout se do
těchto míst odmítají.

Pronásledovala zloděje
V úterý po poledni nahlásila
žena zcizení dvou nákupních
tašek neznámým mužem.
Událost se odehrála v prostorách nákupního střediska na
Plumlovské ulici. Třiatřicetiletá oznamovatelka měla dvě
igelitové tašky odloženy v nákupním košíku. Tohoto muž
využil, tašky jí vzal a začal
utíkat ven z obchodního domu.
Žena se vydala za ním a při
pronásledování skutek oznámila na linku 156. Pachatel
při úprku uklouzl a svalil se na
chodník. Při pádu si způsobil
krvácející poranění v obličeji.
Po tomto lup zanechal na místě
a snažil se utéci. Strážníci ho
zadrželi na Sídlišti svobody.
Devětačtyřicetiletý podezřelý
z přestupku proti majetku byl
hlídkou převezen na ošetření
do nemocnice.
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větší obnosy peněz, rozkmotřili se, začali se soudit a plivat
na sebe jedovaté sliny. To je v
kostce příběh mileneckého páru
Miroslava Hofmana a Renaty
Dohnalové, nyní Kamencové z

Prostějova. Zatímco muž pracoval jako hasič a zároveň provozoval pneuservis, ambiciozní
žena byla zaměstnána v cestovce
Mika Tour, kterou později začala
provozovat sama. Podnikání vyučené kadeřnice však před třemi
roky skončilo hodně neslavně...
Jejich milenecký vztah se datoval už od roku 1991, nezměnil
se ani po tom, co pan Hofman
v roce 1999 ovdověl. Nic jim
nevadilo, že měli své zákonné partnery, problém nastal až
ve chvíli, kdy do něj vstoupily
peníze. Poprvé si paní Dohnalová půjčila v roce 2003,
naposledy finance od svého
milence dostala loni. O kolik
peněz přesně šlo, není úplně
zřejmé. Jisté bylo, že v únoru
2010 podepsala směnku na jeden a půl milionu korun.
(Dokončení na straně 13)

Muž z Vícova připravil rodině šok

Na kolik
vyš
jeden s el
ex?

Kdo to za ni zaplatí? Vyučené kadeřnici Renatě Dohnalové,
nyní Kamencové se zalíbil život na vysoké noze. Dluhy, které nadělala, za ni musí splácet její maminka...
Foto: Facebook

Krkavčí rodiče obvinila

PŘIŠEL Z HOSPODY A OBĚSIL SE! policie, jejich tři děti

Vícov/mik - K tragickému případu
plnému záhad došlo předminulou
pře
neděli 9. prosince ve V
Vícově. V
jednom z domů
došlo k šokující
události, kdy rodina nalezla
sedmapadesátiletého muže
oběšeného. Policie neštěstí potvrdila, odmítá však o
něm jakkoliv podrobněji informovat.
Důležitou informaci, kterou
Večerníku poskytl jeden z místních občanů, se tak nepodařilo
ověřit. „Pan F. se strašně pohádal s dalšíma chlapama v hospodě, dokonce málem došlo
ke rvačce. Pak odešel domů a
za pár hodin jsme se dozvěděli,
že se oběsil,“ poznamenal muž,

který odmítl zveřejnění svého
jména. „Po příjezdu našeho
lékaře na místo již sedmapadesátiletému muži nebylo pomoci.
Po ohledání těla byla nařízena
zdravotní pitva, která by měla
do případu vnést více světla.
Další je v rukách policie,“ řekl
Večerníku Radomír Gurka, šéf
prostějovské záchranky.
„V této chvíli můžeme potvrdit,
že na sklonku minulého týdne
došlo v obci na Prostějovsku
k tragické události, kdy si na
život sáhl sedmapadesátiletý
muž. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování a s ohledem na
rodinu ale nebudeme v současné chvíli poskytovat žádné bližší informace,“ odpověděla
v pátek Večerníku na přímý
dotaz na událost Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie

ČR v Prostějově. Zda policisté
začali prověřovat informace o
konfliktu muže v místní hospodě těsně před jeho sebevražedným činem, se nám nepodařilo
zjistit. „O průběhu vyšetřování
opravdu nebudeme podávat
žádné informace,“ zopakovala
mluvčí prostějovské policie.
O tom jak a proč k tragédii došlo
existuje zatím jen velmi málo
ověřených informací. Do případu nevnesla jasno ani místní
starostka. „Byla jsem přítomna
tomu, když policisté a hasiči
vešli do domu a začali neštěstí
vyšetřovat. Je mi líto rodiny, ale
nezlobte se, více o této tragédii
nevím,“ sdělila nám v telefonickém rozhovoru Jana Rozsívalová, první žena Vícova.
Večerník ale další podrobnosti
stále zjišťuje.

skončily v ústavu!

Prostějov/mik - To je rána
těsně před Vánoci! Tři
nezletilé děti z Prostějovska stráví blíže neurčenou
dobu v ústavu, protože na
jejich nesvědomité a agresivní rodiče holdující alkoholu si došlápla policie.
Těm teď hrozí až dvouletý
kriminál.
„Prostějovští kriminalisté
ve středu 12. prosince zahájili trestní stíhání šestatřicetiletého muže a o dva
roky mladší ženy, rodičů
tří nezletilých dětí. Oba
jsou obviněni ze spáchání
trestného činu ohrožování
výchovy dětí. Toho se měli

dopustit tím, že nejméně
od ledna loňského roku do
konce července roku letošního závažným způsobem
porušili svoji rodičovskou
povinnost. Žena navíc holdovala alkoholu a pod jeho
vlivem byla k dětem agresivní,“ sdělila Večerníku bez
dalších podrobností Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Děti nastoupily do zařízení,
kde je o ně nyní dostatečně
postaráno. „Oběma obviněným v případě prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ dodala
mluvčí prostějovské policie.

KOMANDO ZASAHOVALO V CENTRU URČIC. Pěstovali zde drogy Vietnamci?

Určice/mls - Ostrou policejní
akci zažilo v neděli 9. prosince
centrum Určic. Policejní komando zde vtrhlo do zdánlivě
opuštěného objektu, kde našlo
špičkově vybavenou pěstírnu
marihuany. Prohlídka trvala
skoro dvanáct hodin. Podle informací od místních zde měla
marihuanu pěstovat čtveřice
Vietnamců. Prostějovská ani
krajská policie však tuto informaci nepotvrdila.
„Víte o tom, že v Určicích zasahovala URNA? Prohledávali dům
u parku. Nějací Vietnamci tam ve
velkém pěstovali drogy. Policajti
tam naběhli v neděli odpoledne a
byli tam až do pondělního rána,“
zavolal do redakce Večerníku jeden z našich pravidelných čtenářů.
Kvůli bližším informacím jsme se
okamžitě vypravili na místo činu.
„To víte, že tu byli zakuklenci. A
našli tu drogy. Chodím kolem tohoto domu do obchodu každý den
a byl to pro mě obrovský šok. V
životě bych neřekla, že by se tam
mohlo něco takového dít. Dobře

jsem znala i dlouholeté majitele
domu, byli podnikaví, měli tu i
obchůdek. Pak to ale asi přešlo
na někoho jiného,“ prozradila
Večerníku jedna z místních obyvatelek. Podle ní od letošního léta
před domem pravidelně stávalo
obytné auto. „Nikoho cizího jsem
tu ovšem neviděla,“ pokračovala
starší paní.
Na vratech domu, kde zásah
proběhl, je číslo mobilního telefonu na Gabrielu Málkovou z
Brna. Právě jí dle katastru nemovitostí dům od června letošního roku patří. V současnosti je
však už vydán exekuční příkaz
k jeho prodeji. Gabriela Málková ovšem telefon nezvedala.
Na podrobnosti se tedy Večerník zeptal i místního starosty,
který byl akci osobně přítomen.
„Zásah trval od nedělního odpoledne až do pondělního rána.
Byli při něm zadrženi čtyři muži,
kteří v domě měli špičkově vybavenou pěstírnu marihuany.
Drog tu bylo velké množství,
pěstírna byla jak v obytných

V opuštěném domě od června fungovala
špičková pěstírna marihuany

Kdo by to byl řekl? V tomto zdánlivě opuštěném domě v centru Určic od letošního června fungovala
špičková pěstírna marihuany.
Foto: Martin Zaoral
místnostech, tak i ve dvoře,“
prozradil Vlastimil Konšel, kterého jsme se zeptali i na to, zda
tu trávu skutečně pěstovali Vietnamci, jak se po obci povídá.
„Nejsem ten, který by vám měl
na tuto otázku odpovídat,“ reagoval Konšel.

Bližší informace od krajských policistů se nám ohledně tohoto případu nepodařilo získat. Přestože odhalených
pěstíren v poslední době výrazně přibývá, poslední rozsahem
srovnatelnou akci v regionu
zažil naposledy Plumlov. Za-

po kvartetu hledaných

čátkem letošního března policejní komando vtrhlo do kotelny na místním sídlišti, kde
našlo marihuanu v hodnotě tří
milionů korun. Na místě byli
zadrženi dva muži české národnosti ve věku sedmatřicet a
sedmadvacet let.

ČERNÁ KRONIKA
Nesplatila ani korunu
Z trestného činu
úvěrového podvodu
je podezřelá čtyřiadvacetiletá žena z
Prostějova, která si
počátkem letošního roku sjednala u jedné ze společností úvěr.
Do dnešního dne však neuhradila žádnou splátku a během
sjednávání uvedla nepravdivé
údaje. Poškozené společnosti
tak dluží téměř 17,5 tisíce korun. Nyní jí hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.

Lapka bude grilovat
Neznámý pachatel se v noci
ze středyy na čtvrtek vloupal
p do
sklepa v domě na ulici Újezd v
Prostějově. Z chodby pak ukradl
čtyři radiátory a grilovací stroj na
kebab. Celková škoda byla vyčíslena na téměř 13 tisíc korun.
Zboží za 69 tisíc je fuč
Během předminulého víkendu
došlo k vloupání do jedné z
prodejen v Olšanech u Prostějova. Neznámý lapka poškodil
vstupní dveře a vnikl do prodejny. Z ní ukradl odpadkový
koš, několik krabiček cigaret
různých značek a několik lahví
alkoholu různých značek. Celková škoda byla vyčíslena na
69 tisíc korun. Policisté případ
šetří pro přečin krádeže a přečin poškození cizí věci.
Odmítl test na drogy
Předminulou neděli krátce
po jedné hodině v noci byl na
silnici mezi obcemi Olšany a
Prostějov kontrolován policejní
hlídkou řidič vozidla Fiat Punto. U čtyřiatřicetiletého muže
policisté provedli dechovou
zkoušku, která byla negativní.
Zkoušku na návykové látky
řidič odmítl. Navíc během
kontroly neměl u sebe řidičský
průkaz. Policisté případ vyšetřují jako podezření ze spáchání
přestupku proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu.
Stačila hodinka…
O peněženku přišel jednatřicetiletý muž, když ji nechal v
batohu v neuzamčené kabině
nákladního vozidla zaparkovaného v prostorách firmy. K události došlo v úterý v dopoledních
hodinách v Kralicích na Hané.
Pouze hodinu nechal auto bez
dozoru, ale i to stačilo neznámému zloději k tomu, aby z batohu
peněženku vzal a přisvojil si ji.
Poškozený v ní kromě osobních
p
dokladů měl i ppeníze a platební
kartu. Škoda byla vyčíslena na
6,5 tisíce korun.
Sebral flek s penězi
Z trestného činu krádeže je podezřelý zatím neznámý lapka, který
v úterý krátce před půl dvanáctou
ukradl z vozidla Mercedes Atego
číšnický flek i s penězi. Ke krádeži došlo v Tylově ulici v Prostějově. Zloděj vnikl do auta a z
vnitřního pprostoru vzal číšnickýý
flek. Škoda byla vyčíslena na
více než 34 tisíc korun.

Prostějov/mik

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

inzerce

ROSTISLAV FOJTÍK

ANNA MÍZNEROVÁ

MIROSLAV ZACPAL

ROBIN RAPČENKO

se narodil 16. srpna 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 26. listopadu 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 29 do 30 let, měří 175 centimetrů, má hubenou postavu,
modré oči a hnědé rovné vlasy.

se narodila 11. února 1949 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 11. prosince 2012. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 63
do 65 let a měří mezi 165 až 170
centimetry. Další údaje o osobě
nejsou v databázi k dispozici.

se narodil 21. června 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 11. prosince 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 40 do 45 let a měří mezi 170
až 175 centimetry. Bližší údaje o
osobě nejsou známy.

se narodil 27. září 1980 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 10. července
2012. Jeho zdánlivé stáří je 32
let a měří 180 centimetrů. Bližší
údaje k jeho osobě se v policejní
databázi nenacházejí.

Zpravodajství
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ZA ROZPRODEJ OP DOSTANE

I opuštění voříšci mají své vánoční sny

Chceme svého

SKORO DVA A PŮL MILIONU!
Rozprodávat podnik je sice fuška, ale zato vskutku dobře placená! Tak by se dala charakterizovat práce insolvenční správkyně zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov.
Brněnská advokátka Miloslava Horská, která je od června loňského roku odpovědná za
rozprodej bývalého gigantu, má doposud ze
zákona právo na odměnu 2 374 649 korun! Zdá
se vám to také nějak „přitažené za vlasy“?!
Prostějov/mls
Brněnská advokátka Miloslava Horská se stala insolvenční správkyní OP Prostějov v
červnu 2011, kdy funkci převzala po Jaroslavu Svobodovi
z Přerova. Původní správce
podle soudkyně Bohumily
Čuprové neplnil řádně své povinnosti, a proto ho odvolala.
Jádrem sporu byl tehdy požadavek na vyplacení pohledávek České spořitelně coby
největšímu věřiteli zkrachovalého OP. Svoboda je podmínil

Správkyně
Miloslava Horská
by měsíčně brala
132 tisíc korun

zastavením provozu v podniku, kde v té době stále fungovala výroba oděvů na míru.
Poté, co podnik převzala
Miloslava Horská, se ukázalo, že nic takového nebylo
nutné. Navíc se insolvenční
správkyni úspěšně podařilo
prodat nejen stále fungující měřenky, ale také téměř
všechny nemovitosti v majetku OP Prostějov. Za to si
po osmnácti měsících práce
řekla o odměnu. A to ne ledajakou. „Obracím se na vás
se zdvořilou žádostí o poskyt-

nutí zá- lohy na odměnu
insolvenčního správce ve
výši jednoho a půl milionu
korun,“ uvedla v dopise adresovaném soudkyni Bohumile
Čuprové. Miloslava Horská
zároveň vypočítala, že ze
zákona má za rozprodej OP
nárok na odměnu 2 374 649
korun. Jelikož do funkce
byla jmenována před osmnácti měsíci, vyplývá z toho,
že její měsíční odměna by činila asi 132 tisíc korun.
Samozřejmě, že plat insolvenční správkyně se odvíjel
od její výkonnosti, konkrétně
od toho, kolik peněz z rozprodeje se jí pro Českou spořitel-

nu podařilo získat. Aktuálně
nabízí strojní vybavení, zbytky skladových zásob a také
vozový park. K prodeji stále
ještě zůstává hlavní výrobní budova ve Vrahovicích.
Otázkou je, zda insolvenční
správkyni ve své snaze nepoleví, přičemž na ní bude taky
záležet, zda a v jaké výši se
jí podaří věřitele uspokojit z
majetku odpovědných členů
představenstva zkrachovalého
podniku. Na některé z nich už
přitom podal její předchůdce
Jaroslav Svoboda žaloby, které stále leží u Krajského soudu
v Brně.
Samotnou Miloslavu Horskou jsme se v pátek opakovaně pokoušeli kontaktovat.
To se nám ovšem nepodařilo.
„Právě přišla úplně vyřízená a
promrzlá domů, ihned usnula.
Zkuste to, prosím, později,“
požádal Večerník v pátek o
půl čtvrté mužský hlas. V ono
později už nám však mobilní
telefon nikdo nezvedal...

CENA TEPLA STOUPÁ,

PÁNÍČKA!
Čechy pod Kosířem/mik Hodně lítostivý případ zažil
nedávno psí útulek s příznačným názvem Voříšek, který
najdete už pátým rokem v Čechách pod Kosířem. Starostka
Držovic tam předala bedýnku
se čtyřmi štěňaty, kterou jí někdo v noci hodil přes plot. Jen
tak a beze slova... „To je pak
člověku opravdu do pláče,“
neskrývá emoce majitel Leopold Dostál.
Ten už se přitom za dobu fungování útulku dokázal postarat
o stovky opuštěných pejsků různých ras. Každý z nich má svůj
osud, většinou smutný. Kdyby
však chlupáči uměli mluvit, určitě by vám řekli, jak moc si přejí
být někomu nablízku. Co kdybyste vyslyšeli, třeba nyní před
Vánocemi, jejich psí přáníčko?

čtěte na straně 13

Jeden z mnoha. Leopold Dostál s tříletým křížencem slyšící na jméno
Jofrey. Podobných čtyřnohých krasavců je ve Voříšku v Čechách pod
Kosířem hned několik. Nechcete jednoho domů. Foto: Michal Kadlec

DOMOVNÍ SPRÁVA HO
ALE DODÁVÁ STÁLE MÉNĚ

V Prostějově pokračuje trend zakládání samostatných kotelen. Jsou levnější?
Prosincové počasí je nevyzpytatelné, třeskuté mrazy nyní vystřídaly deště a teploty okolo nuly. Přesto kotelny v Prostějově jedou
skoro naplno a vyrábějí teplo pro tisíce domácností. Které kotelny jsou pro občana
levnější? Ty, které obhospodařuje Domovní
správa města Prostějov, nebo ty soukromé,
jejichž počet se v posledních letech rapidně
rozmnožil? Zástupci obou stran na to mají
rozdílné názory...
Prostějov/mik
„Domovní správa zabezpečuje
vytápění Prostějova pomocí
jedenácti blokových kotelen
a mnoha dalších domovních
zařízení, která jsou přímo
součástí vytápěných objektů.
Výroba tepla a jeho dodávky
jsou v těchto mrazivých dnech
samozřejmě složitější. Takzvaný noční útlum musíme
rušit a vytápět naplno tak, aby
domácnosti měly přívod tepla
v plném rozsahu,“ seznámil
Večerník s aktuálním stavem
vytápění Vladimír Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově.
Během minulého týdne převládaly skutečně třeskuté mrazy, i když víkend byl už mnohem teplejší. Plynové kotelny
tak vyráběly teplo ostošest.
„Naštěstí se nám vyhýbají větší havárie, které by si vynutirok
2007
2008
2009
2010
2011
2012

ly nějaké nákladné opravy či
snad nedejbože odstávky tepla
či teplé vody,“ dodává jednatel
Domovní správy, kterého jsme
se vzápětí zeptali, kolik tuto
instituci ročně stojí výroba
tepla. „Cena tepla se skládá ze
dvou složek. Zaprvé se jedná o
proměnné náklady, které bezprostředně ovlivňuje počasí.
Jsou to palivové náklady, se
kterými vlastně nemůžeme nic
dělat. V poslední době se nám
ale daří vždy zajistit plyn za takovou cenu, která je v daném
čase nejvýhodnější. Postupujeme tím způsobem, že na následující rok zarezervujeme u
dodavatele cenu, kdy je nejpříznivější, většinou je to v létě.
Druhou složkou jsou stálé náklady, které si vynutí pravidelná údržba kotelen, opravy poruch, revizní kontroly a mzdy
zaměstnanců. Tyto položky se
pak musí objevit v konečně

VÝROBA A NÁKLADY NA TEPLO
vyrobeno tepla
stálé náklady
(v tis. GJ)
(v mil. korun)
236
32
230
31
236
30
216
30
201
29
195
26
INZERCE

ceně tepla pro spotřebitele. V
loňském roce jsme za výrobu
tepla vynaložili devětadvacet
milionů korun, přičemž cena
dodaného gigajoulu i s DPH
činila 577 korun,“ uvedl Vladimír Průša.
Před lety se v Prostějově
začaly masově zakládat kotelny nezávislé na Domovní
správě. Teplo dodávané touto institucí se totiž mnohým
bytovým družstvům zdálo
drahé, takže se stavělo poměrně dost nových kotelen
hned vedle bytových domů.
„K největšímu úbytku domácností, které vytápěla Domovní
správa, došlo v letech 2003 a
2004, kdy se masově zateplovaly domy, a bytová družstva
se rozhodla pro vlastní vytápění. Domovní správa tak z
třistapadesáti tisíc gigajoulů
ročně začala dodávat jen nějakých dvěstěčtyřicet tisíc gigajoulů. Bohužel, odpojování
našich odběratelů od kotelen
Domovní správy stále pokračuje a dnes jsme už ´spadli´
na zhruba dvě stovky dodávaných gigajoulů,“ pokrčil
rameny jednatel této městské
organizace. Podle Vladimíra
Průšy se ale v průběhu posledních tří let hodně změnily podmínky. „Dnes už bych
nikomu nedoporučoval budovat si vlastní kotelnu. Cena
plynu pro malé kotelny a pro
kotelny Domovní správy se totiž naprosto vyrovnaly. Dřívější odpojování mnoha bytových
domů od našich zdrojů tepla
bylo vlastně politikou různých
dodavatelských
společností, které přemrštěně nízkými
cenami za plyn chtěli nalákat
co nejvíce odběratelů. Dnes je
situace dokonce taková, že my
máme plyn zhruba o pětadvacet procent levnější než nové

Objednávejte
předplatné
pro rok 2013
NADÁLE za
zvýhodněnou
cenu!
volejte 582 333 433,
608 960 042
pište: inzerce
@vecernikpv.cz
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Kdo je levnější? Jak tvrdí jednatel Domovní správy v Prostějově, je tato městská instituce dnes už
schopná dodávat levnější teplo než nově vzniklé kotelny bytových družstev. Předsedové těchto družstev, které jsme oslovili, to však vyvracejí...
Koláž Večerníku

vývoj cen tepla od Domovní správy

malé kotelny. Navíc o hodně
ekologičtější, ale to už je jiné
téma,“ uzavřel náš rozhovor
Vladimír Průša, šéf Domovní
správy v Prostějově.
S jeho tvrzením, že Domovní
správa je schopna dodávat
levnější teplo, však nesou-

hlasí předseda Bytového
družstva Hybešova v Prostějově. „S naší vlastní kaskádovou kotelnou máme ty nejlepší zkušenosti a nechceme se
chlubit, ale patří k těm vůbec
nejmodernějším v Prostějově,“ řekl Večerníku Zdeněk

Kolomazník, předseda družstva. „Před lety jsme o možnosti odpojit se od Domovní
správy diskutovali se všemi
členy družstva. Nakonec jsem
je přesvědčil o výhodnosti projektu vlastní kotelny a dodnes
tohoto rozhodnutí nelitujeme.
Naše kotelna je řízena počítačem a domácnosti si ´vezmou´
jen tolik tepla, kolik je zapotřebí. Tím všichni nájemníci
ušetří, navíc se do ceny tepla
nepromítají žádné mzdy pracovníků a podobně. Určitě tak
máme v současnosti levnější
teplo, než kdyby nás zásobovala Domovní správa,“ stojí si
za svým Zdeněk Kolomazník
Obdobně hovořila i řada dalších, námi oslovených předsedů družstev.
A jaký názor máte na současné ceny tepla vy, čtenáři Večerníku? A kolik vás
stojí teplo ročně? Napište
nám své názory na web vecernikpv.cz, nebo e-mail
redakce@vecernikpv.cz!

PROVOZNÍ DOBA
nejen o Vánocích
pondělí 17. 12.

8.00 - 16.00

úterý 18. 12.

8.00 - 15.00

středa 19. 12.

11.00 - 16.00

čtvrtek 20. 12. až středa 26. 12.
ZAVŘENO
čtvrtek 27. 12.

8.00 - 17.00

pátek 28. 12.

8.00 - 15.00

pondělí 31. 12.

8.00 - 13.00

úterý 1. 1. 2013

ZAVŘENO

středa 2. 1. 2013 8.00 - 17.00

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

Konečně
K
č ě jasno.
j
Přestože
Př
ž užž v minulostii
Večerník poukazoval na to, že se smrtí
Kluzké
jednašedesátileté ženy z Dolní ulice není
c h o d n í k y.
něco v pořádku, teprve nyní poliPrvní sníh přinesl
cie oficiálně potvrdila,že se
i první problémy v dojednalo o vraždu. Jedná
pravě. Kromě vysokého
se tedy o druhý mord
počtu nehod nemají na růžích
roku v Prostěustláno ani chodci. Přestože se nejedjově.
ná o žádnou sněhovou kalamitu,
na většině městských chodníků je to,
lidově řečeno, ozlomkrk!

-

170

Tolik milionů korun bude
nakonec v příštím roce
vyčleněno na stavební
investice města. Potvrdil
to minulý týden primátor
Miroslav Pišťák, který
v úterý předloží zastupitelům ke schválení rozpočet Prostějova na rok
2013.

Osobnost týdne
ČECHOMOR

Populární seskupení po roce
opět rozezpívalo
Prostějov. Hity
slavné kapely se
rozezněly Společenským domem
v pátek večer a
podle přímých
ohlasů návšětvníků, koncert se vydařil na jedničku.

Výrok týdne
„PANÍ,
PAN
ANÍÍ NECHCETE
NEC
ECHC
HCET
ETE
E
NĚKAM
HODIT? NIKOLIV
MLADÍKU,
JÁ STRAŠNĚ
SPĚCHÁM!“

Večerník zaslechl krátký
rozhovor mezi taxikářem
a stařenkou, která si to
od nádraží šinula o berlích
směrem k centru města

A KONEČNÁ, PŘEDVÁNOČNĚ-NOVOROČNÍ...
Martin Mokroš

Analýza

Ať děláme, co děláme,
pomalu se nám přiblížil
čas vánoční a následně
konec roku. Tedy pokud náhodou nedojde
vážně k onomu tolikrát
propíranému údajnému
konci světa dle kalendáře Mayů, který má přijít
již 21. prosince, případně alespoň jakémusi
energetickému „blackoutu“, tedy všeobecnému zatmění...

Ať to beru, jak to beru, v tomto kalendářním roce, anebo
vůbec při onom konci, analyzuji naposled, tedy pokud
se moje jméno neobjeví pod
prací kolegy, což se letos stalo
již dvakrát a do třetice na Silvestra by to bylo obzvláště pikantní... Dnes tedy kapku analyzujme globálně společně.
Co nám tedy přinesl rok
2012? Jsme statutární město,
získali jsme větší prestiž, hospodařili jsme slušně až vyrovnaně, získali jsme jako město
několik ocenění, v některých
hodnoceních stoupli, v některých klesli, ale tak to v životě
bývá, a to nejen u měst.
V tisku jste si mohli přečíst
spoustu tabulek a grafů o
tom, jak sami občané hodnotí
své město a i tato hodnocení
nevyznívala zas tak špatně.
Neznamená to ovšem, že je
třeba usínat na vavřínech, případně upadat do pohodlného
průměru.

Doprava je snad vůbec to
největší minus. Nevyřešené
radary-ptačí budky, parkování
vyžadující radikální reformu
a zácpy ve špičce či třeba také
dotování špatně hospodařícího dopravce, který je ještě
schopen šetřit na klientech,
když nechá klouzat své autobusy na sněhu v letních gumách. Zde myslím nás čeká
moc a moc práce, aby vše
klaplo aspoň na dvojku, když
už ne na jedničku.
V otázkách bezpečnosti
jsou rezervy též značné.
Stálo by za to doplnit kamerový systém. Nejde o vznik
něčeho, co se nazývá „velký
bratr tě sleduje“, ale přece nejsou možné krádeže a
přepadávání za bílého dne.
Bylo by dobré všeobecně
dát najevo oněm individuím, která páchají kriminalitu, kdo je ve městě pánem.
Že jsou to občané slušní a
ne nějaká podivná lúza. A
ono „najevo“ by se mělo dít
razantně, a to hlavně dík si-

fejeton Blešárna a stadion
Rostislav Kocmel
Nadešla doba prodeje.Téměř
patnáct milionů za Blešárnu,
to je celkem silná káva. Soukromí vlastníci se po dvaceti
letech rozkývali a nabídli bývalý klub OP na Vojáčkově
náměstí městu. A to se podle
mého názoru zachovalo
správně - rozpadající se budovu nechce.
I kdyby se podařilo najít využití,
opravy a rekonstrukce by spolk-

by měly žít déle

ly částku jistě vyšší, než je nabídnutá prodejní cena. Tak teď
budeme zase všichni čekat, co
s naší slavnou bývalou Blešárnou bude. Nechci být poslem
špatných zpráv, ale kultura se
v ní už asi neuhnízdí. Je to sice
škoda, ovšem co se dá dělat.
Podobné problémy máme i
se sportovním stadionem na
Sportovní ulici. Město by stadion tak nějak chtělo - nechtělo.

Fotbal tam asi nebude, atletika také ne. Tak třeba minigolf
nebo kriket. Nebo třeba tenis?
Připadá mi, že se někde v nedávné minulosti udělaly drobné, či větší chyby. Je to sice můj
subjektivní dojem, ale Blešárny
i fotbalového stadionu je škoda.
Nakonec stavby mají své životy, stejně jako lidé. Ony by je
měly mít ale přece jen o něco
delší...

Objednávejte předplatné pro rok 2013 do konce prosince za 700 Kč
volejte 582 333 433, 608 960 042

Konstalace hvězd Prostějova
Nepouštějte se do žádných velkých akcí. S nohama na stole a v
naprostém klidu sledujte dění okolo sebe, nejlépe doma u televize. Město bude sice lákat k procházce či návštěvě mnoha zajímavých akcí, ale teplo domova je nejlepší. Alespoň neutratíte…

Berani - 20.3.- 18. 4. Zkuste se zamyslet nad tím,
čím jste letos byli svému okolí prospěšní. Nic vás
nenapadá? No bodejť, když jste po většinu roku
mysleli jen sami na sebe. To musíte rychle změnit,
pokud se nechcete stát vyděděnci.
Býci - 19.4.-19.5. Do konce roku toho už moc nezbývá, takže se rychle musíte pustit do srovnání
všech možných dluhů. Přitom nejde jen o peníze.
Něco dlužíte i svým blízkým, kteří o vás ztrácejí
přehled. Kdy jste u nich naposledy byli?
Blíženci - 20.5.-19.6. Nedávejte najevo svoji slabost tím, že každému skočíte na špek. Jestliže se
někdo bude snažit vám něco namluvit, pořádně
si prověřte veškeré okolnosti. Ve středu máte pak
šanci vyhrát velký balík peněz.
Raci - 20.6.-21.7. Tento týden vás mnoho lidí ve
střízlivém stavu neuvidí. Plně propadnete alkoholu, jeden večírek budete střídat s druhým. Ostatně
proč ne, ovšem pozor na sexuální zvrácenosti. Při
vybírání partnerů buďte obezřetní.
Lvi - 22.7.-21.8. Ještě před koncem roku vás čeká
menší spor s nadřízeným, který se však záhy vyřeší k oboustranné spokojenosti. Doma si pak budete
bez jakéhokoliv narušení užívat vánoční pohody.
Jen ta erotika vám bude chybět.
Panny - 22.8.-21.9. V partnerském vztahu vám to
trochu zaskřípe, vy ale jakékoliv blbé náladě nesmíte podlehnout. Naopak, tvařte se, že se nedáte
rozhodit. Pod stromečkem letos najdete dárek, který vám udělá obrovskou radost.

...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. Spousta volných dní vám kupodivu nebude dělat dobře. S vaší náturou se budete nudit a hledání zábavy nebo práce bude neúspěšné. Musíte to nějak přetrpět. Zkuste se ponořit
do společenského dění.
Štíři - 22.10.-20.11. Netvařte se jako kakabus a
zkuste přispět k dobré náladě provázející vánoční
svátky. Možná si budete muset zajít k psychologovi, který vás navede tím správným směrem. Na
konci týdne vás potěší velmi milá návštěva.
Střelci - 21.11.-20.12. V alkoholovém opojení budete často vyvádět tak, že okolí bude jen nechápavě kroutit hlavami. Vymyslíte však geniální plán
na kanadský žertík namířený proti nadřízenému.
Kolegové vám rádi pomohou!
Kozorohové - 21.12.-19.1. Vánoční svátky proběhnou ve vašem případě poměrně v klidu a pohodě. Tak trochu vás zaskočí potomci, kteří se vám
svěří s nevšedním problémem. Ten ale bude mít
rychlé řešení, takže buďte v klidu.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Tyto dny jsou nebezpečné
pro vaši tělesnou schránku. Nedokážete si odříci
spoustu sladkého jídla, což záhy poznáte na své
váze. I přes vánoční svátky byste měli myslet na
životosprávu a občas si jít i zasportovat.
Ryby - 19.2.-19.3. Ve schránce najdete dopis, ze
kterého budete v mírném šoku. Dávný přítel vás
totiž požádá o přístřeší, protože jeho životní situace se zkomplikovala. Neodmítejte ho, pomáhat se
musí. Zvláště v těchto dnech.

lovým složkám. Stačilo by,
aby byly více vidět.
Problémy můžeme vidět i
ve stavební činnosti, kdy se
podle mne v poslední době
například v centru města objevují jakési čísi stavby a o
dalších podivných stavbách
stále zas a zas slyšíme pouze
ve vizích. Jako příklad poslouží ona známá dlouhotrvající kauza Společenského
domu a přilehlých pozemků i
smlouvy ze smluv, ze kterých
myslím má dnes už každý
zodpovědný jen a právě těžké
spaní.
Co obecně je také velkým
problémem, je turistický
ruch. Myslím, že se neumíme
řádně prodat, i když je pravda,
že zde se občas „šlape na brzdu“, obzvláště tu finanční, odjinud. Holt můžeme být statutární, leč nejsme krajští…
Jak známo, všechno nejde
samo a ihned, a proto jsem
také, jestli jste si všimli, mluvil neustále v množném čísle.
Pokud jsme skuteční občané,

měli bychom se držet známého latinského „vox populi, vox dei“, tedy hlas lidu,
hlas boží, a tak se nebojme
říkat, co se nám líbí, ale také
chvalme to, co se povedlo. To
je totiž princip demokracie a
demokracie je také o možnosti vyjádřit se třeba ve volbách.
A tady si sáhněme do svědomí. Mizerná volební účast ničemu nepomohla a tak příště
neseďme doma, ale běžme
volit své zástupce na Hradě,
v parlamentu, v krajích, v obcích. Argument, že není volit
koho, je velmi alibistický,
vždycky je koho, jen je potřeba se dobře zamyslet a ne pak
plakat nad rozlitým mlékem.
Mám zapnuté rádio a slyším
již poněkolikáté píseň Václava Neckáře s nápěvem „jedu
domů po trati…“, vánoce se
tedy opravdu blíží, a tak dnes
chci skončit analýzu kapku
slavnostněji a bez ironie.
Přeji svému městu, svému
Prostějovu krásné svátky,
šťastné Vánoce a úspěšný

vstup do nového roku, který sice hrozí třináctkou na
konci, ale při dobré konstelaci může být třináctka právě to číslo nejšťastnější. Vše
dobré přeji všem slušným,
zodpovědným spoluobčanům, kteří chtějí pomoci
městu v rozvoji a nějakým
způsobem se na tom chtějí a
budou podílet.
Když už ho tady máme, tak
půjdu a zazvoním na onen
zvoneček před magistrátem
a budu přát hodně štěstí. Třeba má ten zvoneček nějaké
kouzlo a ono štěstí přinese,
ale nechci vás strašit, spoléhat budeme muset hlavně a
opravdu především sami na
sebe. Třeba se nám dílo podaří a za rok budou převažovat
na misce vah pozitiva a negativa budou v řešení, anebo
již nenávratně pryč. Bylo by
to krásné a jistě bychom si
všichni pak radostně s Václavem zazpívali „Aleluuuujááááááá,
aleluuuuuuuuujááááá!“

JAK VE ZDRAVÍ PŘEŽÍT
DLOUHÉ MANŽELSTVÍ?

Martin Zaoral
Nedávno jsem se setkal se
dvěma manželskými páry,
které spolu oslavily úctyhodná
výročí. Zatímco „diamantoví“
Dobešovi z Dřevnovic zatím
prožili šedesát společných
let, „platinoví” Tomkovi z
Vrahovic si řekli ano už před
neuvěřitelnými
sedmdesáti
lety. V tomto směru jsou
současnými světovými rekordmany Indové Karam (107)
a Katari (100). Ti jsou svoji
neuvěřitelných 87 let.
Z toho vyplývá, že nyní stoletá
babička Katari se vdávala už
ve svých třinácti letech! Nedá
se tedy předpokládat, že by

do manželství vstoupila „po
zralé úvaze“, v době, kdy už
si „stihla užít své“. To jsou
přitom hlavní důvody, proč se
dnešní mladí do manželství
právě nehrnou. Přestože se
žení a vdávají ve věku, kdy by
už mohli vědět, do čeho jdou,
často jim manželství dlouho
nevydrží. Jak to, že se to lidem,
kteří se brali podstatně mladší,
povedlo?
Po diskuzích s diamantovým a
platinovým párem mě napadá
několik vysvětlení. Především
tito lidé prokoukli jedinečné
tajemství přírody, že modřejší
nebe a zelenější trávu nikde
jinde nenajdou a pochopili, že
na světě jim štěstí „na věčné
časy“ prostě nikdo nikdy nezajistí. S nadhledem pak pohlíží
na drobné prohřešky svého
partnera, neboť dobře vědí,
že ani oni nejsou dokonalí.
Pokud se o něco přou, pak s
vědomím, že s nikým jiným
by se tak hezky nepohádali. Na
druhou stranu jsou připraveni
jeden druhého vyslechnout a

glosa týdne
pokud o to má partner zájem,
tak se mu pokouší i pomoci.
Aby se pak dlouho vydrželi
mít rádi, vzájemně o sebe
pečují, příjemně se překvapují,
navzájem se chválí, společně
se smějí a nosí si drobné dárky.
Zkrátka je jim ctí chovat se
k tomu druhému tak, jak oni
sami kdysi snili, že by se někdo
mohl chovat k nim...
Není vyloučeno, že pokud
stejně tak budete činit i vy,
existuje šance, že se po boku
svého partnera dožijete opravdu požehnaného věku. Přitom
nikoho nepřekvapí, když si i
po tolika letech manželství budete říkat: „Ano, lásko. Děkuji,
miláčku. Tady máš čaj, ty můj
poklade.“ A přitom nebudete
muset nikomu vysvětlovat, že
se tak hezky oslovujete hlavně
proto, že jste už před třemi
lety zapomněli, jak se ten váš
miláček vlastně jmenuje...

Agentura
Co kdyby přece jenom!
Celý svět se zabývá koncem
světa. Někdo víc a někdo
méně. Můj kamarád Karel
mi důvěrně oznámil i datum
a hodinu. „Svět skončí 21.
prosince odpoledne.“ Když
mi to říkal, vypadal důvěryhodně a na deset vteřin jsem
mu to i věřil...
Vzhledem k tomu, že jsme
se potkali na poště a on
platil složenky, tak jsem mu
věřit přestal. Později z něj
vypadlo, jaké má problémy přístupem ke katastrofám
s hypotékou a tu - světe zboř u mě neuspěl. Já osobně na
se - platí také. S takovým zkázu světa nevěřím a taktéž

platím. A spousta lidí platí. Kupují dárky svým přátelům a
příbuzným. Založili si důchodové pojištění. Zaplatili
si dovolenou na příští rok.
Bezvěrců je tedy mezi námi
výrazně více než těch, kteří
na svět rezignovali. Přiřadil
jsem se hrdě mezi ně. Pro
jistotu si ale nový počítač
koupím až v příštím roce. Co
kdyby přece jenom!
Přeji vám bohatého Ježíška
a klidné Vánoce bez nějakých konců.
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...

Bojová aréna
V minulém čísle jste psali o tom,
jak se důchodci rvali v jednom
ze supermarketů o zlevněné
kachny. Sice šlo o nejmenovaný
supermarket, ale hned je mi jasné, že se jedná o Kaufland. Tomu
místu je nejlepší se v době slev
vyhnout. Ve čtvrtek, kdy každý
týden slevy začínají, se nákupní
centrum proměňuje v bojovou
arénu na život a na smrt. Důchodci využívají svých sil naplno, aby si vozíkem prorazili cestu
k regálům se slevněným zbožím.
Jakákoliv slušnost a tolerance k
ostatním jde stranou. Neváhají
vás častovat hrubými výrazy a
bezohledně strkají do každého,
kdo jim stojí v cestě. To vše jen
proto, aby si koupili zásoby něčeho, co vlastně nepotřebují, ale
holt je to jednou ve slevě, tak to
musí mít... A jak se všichni při
té fyzické i psychické aktivitě,
kterou by nevydali za celý týden,
zpotí, tak to je vám pak panečku
taky vzdoušek, že by jeden zvracel. Někdy si tam ve čtvrtek dopoledne zajdu a vezmu i videokameru, myslím že na YouTube
by svět zíral, co je u nás, v jako
jedné z nejbohatších zemí světa, možné. Důchodci se klidně
vezmou holemi kvůli kačeně za
devětatřicet korun... korun.
www.vecernikpv.cz – Karlos

Co udělá
pár centimetrů…

Tak nám napadl první sníh.
Žádná kalamita, jenom asi dva
centimetry. Jenomže když se
podívám na silnice a hlavně
na chodníky, nestačím se divit.
Není v Prostějově místo, které
by nebylo kluzké a chodcům
nebezpečné. Nevím, nejsem odbornice na zimní údržbu, ale co
silničáři nebo technické služby
budou dělat, až napadne pořádný sníh?
Jana Labounková, Prostějov

Pořád ti samí!
Stále v novinách čteme upozornění policie na to, abychom si
hlavně v supermarketech a na
parkovištích před nimi dávali pozor na kapsáře či vykradače aut.
Apel zcela jistě na místě, mnohdy si nikdo z nás ani neuvědomíme, jak jsme zranitelní proti
velmi šikovným a vychytralým
zlodějům. Jenomže policistům
bych taky ráda udělila jednu
radu, pokud ovšem o tomto
poznatku už sami nevědí. Páni
strážci zákona, jeďte se někdy
podívat odpoledne k Tesku. Před
tímto supermarketem se pohybuje velká skupina Romů, a pořád
jsou to ti samí. Polovina z nich se
pohybuje uvnitř obchodu, druhá
před ním. Každý má v ruce mobilní telefon a vzájemně si tak
předávají informace. O čem asi?
A podotýkám, že množství těchto lidí neustále prochází kolem
zaparkovaných aut a nahlížejí
dovnitř. Znovu se ptám, proč asi?
Irena Ohlídalová, 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
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Příští týden zapálíme poslední adventní svíci a čeká nás Štědrý den.
Jeden z nejočekávanějších svátků je jen pár dní před námi. Není
tak divu, že tento týden jsou obchody přeplněné k prasknutí, jelikož
probíhají poslední vánoční přípravy, nákupy jídla, dárků, kapra,
vánočního stromku… Nejen příprava, ale i samotné Vánoce probíhají v každé domácnosti jinak. Naši předkové Štědrému dni připisovali zvláštní moc, a proto se v tento den udržovala řada zvyků
a magických úkonů, které měly zajistit především bohatou úrodu,
dobrou užitkovost domácích zvířat a také zdraví a štěstí rodiny. A
jak vypadá Štědrý den a průběh vánočních svátků u našich spoluobčanů? Na to jsme se ptali v prostějovských ulicích…

Kriminalisté údajně disponují

nezvratnými DŮKAZY!

BUDETE TRÁVIT VÁNOCE V RODINNÉM KRUHU?
Jan DOKLÁDAL,
Prostějov

Saskie OLAŠÁKOVÁ,
Prostějov

ANO

ANO

Braunerovi zamítli propuštění z vazby

Jak Večerník v minulých číslech
informoval veřejnost, případ vraždy jednaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice spěje ke svému rozuzlení. Dne 8. ledna se
v budově Krajského soudu v Brně
uskuteční první přelíčení s Romanem Mičkou a Davidem Braunerem.
Oba jsou z tohoto trestného činu
obviněni a na soudu bude, aby určil,
kdo z nich vraždil...
Olomouc, Prostějov/mik

„Oslava Vánoc u nás probíhá v rodinném kruhu, klidně i
bez dárků. Hlavní pro nás je,
že jsme všichni zdraví. Je to
pro mne doba, kdy se všichni
sejdeme u jednoho stolu a povíme si spoustu zážitků. Důležitá
pro mě je nostalgie, jež ve mě
probouzí dávné zážitky, které
s námi nemohou sdílet někteří
členové mé rodiny. Vánoční
svátky jsou pro mě nejkrásnějším časem, který prožiji se
svou rodinou a přáteli.“

„Na vánoční svátky se každoročně moc těším a letos je budu
trávit následujícím způsobem.
Na Štědrý den půjdeme se
sestrou na oběd k tátovi. Na
večeři pak pojedeme k mamce,
aby ani jeden rodič nebyl dotčený či smutný, že s ním nejsme.
Tak je to podle nás spravedlivé
a pro všechny příjemné. Na
Štěpána nebude chybět návštěva rodiny a známých. Pak si
určitě najdu čas i na nějaký ten
večírek s kamarády.“

„Já jsem v tomto směru naprosto klidný a soud
prokáže, že vraždil Mička. Konečně už soudní
přelíčení nařídili, jsem tomu rád,“ napsal nám
z Vazební věznice v Olomouci David Brauner.
Ten v minulých dnech požádal krajskou státní
zástupkyni o propuštění z vazby s tím, že policistům i soudu bude k dispozici na svobodě.
„Bohužel, státní zástupkyně moji žádost zamítla s tím, že stále přetrvávají důvody mého
vazebního stíhání. Prý hrozí můj útěk nebo
nedostavení se k soudu,“ vysvětluje David
Brauner, kterého zřejmě na samotném začátku
nového roku čeká stěhování. „Týden před soudním přelíčením mě i Mičku zřejmě přestěhují
do brněnské vazební věznice,“ dodává Brauner.

Olomoučtí kriminalisté stále nechtějí až do
soudního procesu případ jakkoliv komentovat.
Stejně tak krajská státní zástupkyně. Ovšem Večerník se dozvěděl, tedy alespoň z úst jednoho
z obviněných, že policie předložila soudu jasné
důkazy. „Hovořil jsem se svým obhájcem, takže
jsem seznámený se závěry vyšetřovacího spisu.
Na těle zavražděného důchodce byly nalezeny
stopy DNA, pachové stopy i otisky prstů Romana Mičky, stejně jako na různých místech v
bytě. Moje stopy v bytě vůbec žádné nebyly.
Myslím si, že to je dostatečný důkaz, že jsem
do žádného styku se zavražděným nepřišel a
ani v jeho bytě jsem nebyl. Nemohl jsem tudíž
vraždit,“ podotkl v dopise adresovaném Prostějovskému Večerníku David Brauner.
Soud s oběma muži se blíží. Těžko říct, zda
důkazy budou natolik přesvědčivé, že senát
Krajského soudu v Brně rozhodne o vině
hned napoprvé. Určitě ale jednání dne 8.
ledna mnohé napoví. A Večerník bude rozhodně u toho!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který o tragédii, jenž se stala v pátek 2. března, věděl
jako první a byl také tím, kdo policii přivedl na stopu po pachatelích, se celý případ
rozhodl i nadále sledovat. Pokud byste
nám chtěli cokoliv sdělit, nebo máte jakýkoliv dotaz, napište do redakce na e-mail:
vecernik@pv.cz. Žádná indicie, ani zajímavost nesmí zůstat skryta!

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 koru
HLEDEJTE STRANU 21
Jungmannova ulice

Haná tu stojí od roku 1967. Ulice s názvem Na Stráži vznikla v roce
1896, v letech 1940-1945 byla zvána německy Auf dem Warte. Současné pojmenování získala v březnu 1947 podle Josefa Jungmanna (17331847), českého jazykovědce a národního obroditele. Jungmannova
ulice spojuje Plumlovskou a Šmeralovu ulici. Vede kolem Kolářových
sadů, založených v roce 1932. Podél západní strany ulice sídlí školní
areál ZŠ Jana Železného, vybudovaný v letech 1967-1969. Na rohu s
Plumlovskou ulicí byl v roce 1967 otevřen víceúčelový objekt obchodu,
služeb a restauračního zařízení Haná.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Rumunská
INZERCE

Letošní Vánoce prožijte s

www.vecernikpv.cz
Denně aktualizované stránky!

Vybíráme pro vás „půltucet“
Kobliha 70g

Loupáček 60g

Vánočka 400g

Ilustrační foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

Návrh pojmenovat náměstí
po Havlovi město neřešilo
Prostějovsko/mls

jak šel čas Prostějovem ...

Šáteček tvaroh
75g

Podle britské studie muži v zimě na sex myslí až šestkrát méně než v létě. Ženy se zase v zimním období
často cítí nehezké a nepřitažlivé a také o sebe i o svůj
vzhled mnohem méně pečují. Přesto byste na erotiku neměli zapomínat ani o Vánocích. Aby pro vás
odložení vanilkových rohlíčků nebylo tak zoufale těžké, můžete si sex v zimě trochu opepřit. Co si takhle
natáhnout deku pod rozsvícený vánoční stromeček a
romanticky se s partnerem pomilovat? Neočekávejte
od partnera vášnivý erotický vír jako v létě, ale spíš
pomalé a klidné milování. Pokud chcete, dámy, svého
ospalého grizzlyho trochu povzbudit, sexy oblečení a
svůdné prádélko za vás i v zimě udělá kus práce.

... tentokrát ze sortimentu:

SLADKÉ PEČIVO

České buchy s
náplní 360g

Makový závin
400g

6,90

5,90

-

29,90

26,90

27,90

6,90 (50g)

7,90 (72g)

-

27,90

26,90

26,90-

7,90

5,90

9,90

34,90

34,90

34,90

6,90

5,50

7,50 (50g)

23,90

29,90

31,90

-

-

-

34,90

26,90

26,90

6,90

7,00 (88g)

9,90 (80g)

28,90

29,90

29,90

Naše RESUMÉ
Pro ty z vás, kteří si budou
chtít „oddáchnout“ od domácího cukroví tu máme
přehled sladkého pečiva.
Tradiční koblihu zakoupíte
nejlevněji hned na třech místech - v Albertu, Tesku a Kauflandu, kde si rovnou vemte i
loupáček, tvarohový šáteček
i vánočku. České buchty s
nejrůznější náplní zakupte v
Albertu, Lidlu či Bille, v posledně dvou jmenovaných
marketech pak nezapomeňte
vzít makový závin.
Ať vám pěkně šmakuje
nejen o vánočních svátcích...

PONDĚLÍ 19. PROSINCE 2011
Velmi smutnou zprávu začala včera po poledni šířit do celého světa
všechna česká média. Po delší těžké nemoci zemřel ve věku 75 let Václav Havel. „Václav Havel pro mnohé z nás navždy zůstane symbolem
boje proti totalitě a jeho odchod je velkou ztrátou nejen pro náš národ, ale
pro celý demokratický svět. Jako politik i člověk se nesmazatelně zapsal
do našich novodobých dějim, kdy napomohl návratu demokracie. Byl to
právě Václav Havel, kdo svým vysokým kreditem obnovil prestiž naší
země v zahraničí a za to mu budeme my i další generace navždy vděčni,”
vyjádřil se Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje.
PROSINEC 2012
V úterý 18. prosince uplyne rok od Havlovy smrti. Začátkem letošního
října bylo po Havlovi pojmenováno pražské letiště v Ruzyni, k čemuž
došlo v den Havlových nedožitých 76. narozenin. S realizovaným nápadem přišel režisér Fero Fenič. V Prostějově k něčemu podobnému
nedošlo. Jeden návrh se zde přece jen objevil. Přišel s ním první porevoluční prostějovský starosta. „Podle mého názoru by se po Havlovi
mohlo jmenovat současné Hlaváčkovo náměstí, které se nachází mezi
Národním domem a Dukelskou bránou a na němž stojí socha Karla
Havlíčka Borovského,“ navrhl Miroslav Zikmund v předvečer loňského Štědrého dne v prostějovském Husově sboru, při veřejném setkání
lidí, kteří tichou modlitbou vzpomínali na zemřelého Václava Havla.
Podle Zikumnda málokterý Prostějovan ví, kdo František Hlaváček
vlastně byl. „Jednalo se o žurnalistu, který krátký čas pobýval i v Prostějově. Ve své době se proslavil hlavně tím, že do češtiny přeložil Píseň
práce. Myslím, že pokud by toto náměstí neslo jméno Václava Havla,
bylo by to pro naše město důstojnější,“ mínil Zikmund.
Tímto návrhem se rok po smrti Václava Havla nikdo na radnici nezabýval. „Orgány města žádný návrh na přejmenování ulice
či náměstí po Václavu Havlovi neprojednávali, neboť žádný takový
oficiálně nepřišel,“ uvedla tisková mluvčí prostějovské radnice Jana
Gáborová. Proč ho nepodal ani autor této myšlenky? „Písemně jsem
žádný návrh skutečně nepodal. Myslím, že pokud bych tak učinil
zrovna já, mohlo by to působit kontraproduktivně,“ vysvětluje Miroslav Zikmund, který si však za ním stále stojí. „Pokud by tak učinil
někdo jiný, určitě ho podpořím,“ uzavírá Zikmund.
napsáno před

10
lety

KONEC hokeje
v Prostějově?

Prostějovský
hokej stojí na
rozcestí. „A“-mužstvo skončilo
po základní části druhé nejvyšší soutěže na skvělém druhém
místě, juniorka vede první ligu,
dorostenci se překvapivě pohybují taktéž na špici prvoligové
tabulky. Nejpopulárnějšímu
sportu v našem městě se letos
nebývale daří. To nahrává
myšlenkám, co by kdyby…
„Ocitáme se opravdu na rozcestí.
Můžeme bojovat o extraligu na
všech frontách, ale potřebujeme
vědět, zda-li je o to všeobecný
zájem,“ říká bez obalu Robert
Kolář a naráží tak na podporu
regionálních sponzorů a především vedení města. „Náš hokej je

především regionální záležitost.
Podpora hokejového klubu ze
strany radnice by měla být koncepčnější. Měli bychom si říct,
kam by se měl hokej v příštích
čtyřech letech ubírat,“ naráží šéf
HC Prostějov na možný problém.
Dodnes podle něj totiž není jasné,
zdali bude nové zastupitelstvo
města podporovat hokej a jaké
vystaví klubu podmínky. „Otázkou nejen pro mě je, z jakého
důvodu zástupci HC Prostějov
nejednali o tak důležitých záležitostech, jako je nájemní smlouva
a veřejná finanční podpora včas a
serióznějším způsobem,“ říká na
druhou stranu radní Alois Mačák.
Vzniká tak spor mezi městem a
hokejem?

Zpravodajství

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. prosince 2012

BEZDOMOVCI se denně dostávají do křížku se STRÁŽNÍKY

Je to věčné téma. Máme se bezdomovců štítit,
bát se jich a vyhánět je odevšad, kde se tito zubožení a často páchnoucí lidé vyskytnou? Nebo
se jim máme snažit pomoci, ať vypadají nebo
se chovají všelijak? Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Záleží spíše vždy na jednotlivých případech. Pravdou ale je, že bezdomovci
se v Prostějově stávají skutečně nepohodlnými.
Večerníku si přišla postěžovat parta okolo Martina
Janečka. Ten poukázal na konkrétní případ, kdy
jej strážníci i s jeho kamarádkami vyhnali z vytopené haly městských lázní...
Prostějov/mik
Známá postavička prostějovských ulic a nevyhlášený „kápo“
bezdomovců Martin Janeček navštívil redakci Večerníku v neděli
9. prosince. Přišel si postěžovat.
Strážníci jeho a dvě kamarádky
údajně surovým způsobem vyhnali z městských lázní, kde se v hale
byli ohřát. „Absolutně jsme žádné
problémy nedělali. Toulali jsme se
dopoledne po ulicích a po poledni
jsme se šli podívat do lázní. Prostě
jsme se jen na chvíli chtěli v hale
u recepce ohřát. Neuběhlo ale ani
deset minut, co za námi přišli dva
strážníci. Začali na nás řvát, ať
vypadneme a už se tu nikdy neukazujeme. Když jsme začali protestovat, tady kamarádku jeden z nich
chytil za rukáv bundy a roztrhl ho.
Nevěděli jsme, jak jim vysvětlit, že
žádné nepřístojnosti neděláme, že
je nám jen zima a za chvíli bychom
odešli sami,“ řekl Večerníku zkroušeným hlasem Martin Janeček.
Podle jeho dalšího vyjádření se
strážníci měli i nadále chovat hrubě. „Nadávali nám do špinavých
prasat a že prý nás rozvezou po celém Prostějově a někde v ústraní
nás zmlátí. Nakonec jsme z lázní
odešli v úplné pohodě, nechtěli
jsme vyvolávat žádný konflikt. Podotýkám, že jsme absolutně nebyli

pod vlivem alkoholu a ani v samotných lázních jsme žádné krabicové
víno nepili. Byla to další ukázka
toho, jak se k nám policie chová.
Odkudkoliv, kam se jen na chvíli
ukryjeme před zimou, nás vyhánějí. Ocitáme se tak každý den v roli
honěné zvěře,“ dodává rozzlobeně
Martin Janeček.
Jeho vyjádření bylo hodně emotivní, takže ho bylo nutné brát
s rezervou. Samozřejmě jsme o
tom informovali velitele Městské
policie v Prostějově a požádali ho o
vyjádření. „Tím způsobem, jakým
ho popisuje pan Janeček, nedělní
zákrok rozhodně neprobíhal. Zcela vylučuji, že strážníci postupovali
proti zmíněným osobám brutálně,
nebo že jim dokonce měli nějakým způsobem vyhrožovat. Pouze
provedli úkon, který jim předpisy
v takových případech určují, a to
vykázání osob z určitého prostoru.
V tomto konkrétním případě nebylo použito žádných donucovacích
prostředků. Je pravda, že trojice
osob byla z prostor lázní hlídkou
strážníků vyvedena a že zásah se
neobešel bez peprných proslovů
ze strany bezdomovců. Tvrdým
zásahem bych ale tuto událost rozhodně neoznačoval ani náhodou,“
sdělil nám Jan Nagy a Večerníku
odpověděl i na otázku, proč vlastně
strážníci tři bezdomovce nenechali

Hvězdárna se sloučí s muzeem,

„Potřebujeme se třeba jen ohřát, ocitli jsme se ale v roli honěné zvěře!“

v teple haly městských lázní. „Pracovnice lázní nám oznámila, že tři
osoby se tu pohybují mezi příchozími návštěvníky, obtěžují je a svým
zjevem i zápachem narušují veřejný
pořádek. Okamžitě byla na místo
vyslána hlídka a zbytek už víte...,“
dodal velitel prostějovské městské
policie. Jan Nagy tak absolutně
vyvrací popis události, jak nám je
podal Martin Janeček...
Ostatně s bezdomovci je vždy problém, i když ne všechny můžeme
házet do jednoho pytle. Jejich osudy
bývají často i smutné, mnoho těchto lidí si zaslouží pomoc a cit při
zacházení s nimi. „Problém bezdomovectví se zatím ještě nikomu na
světě nepodařilo vyřešit. Nejhorší
na tom je, že žít na ulici je vlastní
rozhodnutí těchto lidí. A jestliže si
někdo takový způsob života zvolí,
musí si také sám zabezpečit svoji
existenci. Málokterého bezdomov-

ce přesvědčíte, aby přijal pomoc
různých sociálních či charitativních
organizací, města či zařízení přímo
určených pro řešení svízelných
životních situací,“ poznamenal
Jan Nagy. „Městská policie se
s problémem bezdomovců potýká
samozřejmě velmi často. Zejména
v okamžicích, kdy lidé bez trvalého přístřeší nám navštěvují různé
prostory ve veřejných budovách,
veřejná prostranství či dokonce

školní budovy. Tady mnohdy svých
chováním, zjevem a bohužel někdy
i zápachem narušují veřejný pořádek a občané nám tyto skutečnosti
často ohlašují. Volají, ať s tím prostě
něco uděláme. A to jsou z hlediska zákona jen takové maličkosti.
Bezdomovci se ale také dopouštějí
trestné činnosti, zejména krádeží
v obchodech, barevných kovů a podobně. Nedávno jsme řešili případ,
kdy žena u supermarketu si na chví-

„Absolutně odmítám, že bychom osoby
bez trvalého přístřeší šikanovali nebo jim
vyhrožovali. Ale když někdo zavolá, zasahujeme..“

velitel prostějovských strážníků JAN NAGY
jasně deklaruje postup proti bezdomovcům

Věčný problém. Martin Janeček (na snímku mezi bezdomovci uprostřed) velmi ostře kritizuje městskou policii za zásah proti nim v lázních. Šéf strážníků Jan Nagy popírá jakoukoliv brutalitu a Večerníku popsal, jak těžká je práce s bezdomovci.
2x foto: Michal Kadlec

li odložila na zem tašky s nákupem,
jeden z bezdomovců je popadl a utíkal s nimi pryč. To jsou prostě věci,
které veřejnost vnímá s pohoršením
a po nás se žádá, abychom proti nim
zakročili. A občané mají na to plné
právo a my povinnost,“ uvedl Jan
Nagy, šéf prostějovských strážníků.
Vzápětí Večerníku popsal, jak často
osoby nevábného vzhledu odváží

„Nadávali nám do špinavých prasat
a že prý nás rozvezou po celém městě
a někde v ústraní nás zmlátí...“

S touto verzí navštívil redakci Večerníku
bezdomovec MARTIN JANEČEK

strážníci do protialkoholních stanic, vyvádějí je z prostranství, kde
žebrají, sápou se po lidech nebo
druhé v uzavřených místnostech
obtěžují svým zápachem kvůli své
nedostatečné hygieně. „Je to pro
nás nevděčná role. Na jedné straně
vyhovíme oznamovateli, kterému
bezdomovci vadí nebo ho obtěžují.
Na straně druhé musíme člověka
vyhnat z místnosti ven na mráz.
V jednotlivých případech tak strážníci musí postupovat velmi citlivě,“
uzavřel toto téma Jan Nagy.
A jaké zkušenosti máte s bezdomovci vy, vážení čtenáři? Napište nám na e-mail
redakce@vecernikpv.cz nebo diskutujte na www.vecernikpv.cz!

Jiří Prudký ve funkci vedoucího končí

VÁNOČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ NA POKRAJI ZÁJMU

Prostějov/mik - Olomoucký
kraj jako zřizovatel Muzea Prostějovska i Lidové hvězdárny
v Prostějově trvá na sloučení
obou těchto zařízení. V souvislosti s tímto opatřením skončí
k 31. prosinci tohoto roku ve
své funkci dlouholetý vedoucí
hvězdárny Jiří Prudký...
Podle našich informací má kraj
s organizací hvězdárny jiné plány
a dosadí do funkce vedoucího pracovníka „svého“ člověka, kterým
má být údajně odborník na astronomii z Masarykovy univerzity
v Brně. Jak se ale Večerník dozvěděl, Jiří Prudký na hvězdárně
zřejmě zůstane, i když jako řadový
pracovník.
„Promiňte, jsem v lázních, zavolejte mi za týden. Teď vám nic
komentovat nebudu,“ řekl nám do
telefonu Jiří Prudký, který stojí za

Prostějov/mik - Pětatřicet prodejních stánků, které tvoří dřevěné vánoční městečko uprostřed náměstí T. G. Masaryka, je
obsazeno prodejci nejrůznějšího
zboží, ti ale většinou naříkají na
velmi slabé tržby. I když jak kdo.
Sobotní anketa Večerníku totiž
dopadla, řečeno sportovní terminologií, remízou.
Spokojeni s tím, že mají alespoň
na zaplacení pronájmu stánků,
jsou například prodejci ručně
vyráběných vánočních doplňků.
Naopak ti, kdo si dřevěný domeček pronajali od města za účelem
prodeje punče, opékaných klobás
a jiných pochutin, mají do dobré
nálady hodně daleko.
„Tohle jsem nečekal. Už vloni
jsem sice tady končil jen tak tak,

rozkvětem prostějovské hvězdárny.
Jiřímu Prudkému byla v roce
2008 za jeho dlouholetou dobrou
práci udělena Cena města Prostějova.

Blíží se konec. Dlouhá léta si
Prostějované Jiřího Prudkého
automaticky spojovali s vedením
hvězdárny. Nyní ve své funkci
končí. Foto: archiv Večerníku

U sousedů v Olomouci narváno, u nás pusto a prázdno…
abych měl na uhrazení nákladů,
ale letos to zatím předčilo má pesimistická očekávání. Příští rok už
tady nebudu,“ postěžoval si muž,
který v sobotu dopoledne griloval
uzeninu a marně na ni lákal pár
okolojdoucích. „Jde to těžko, lituji, že jsem se letos nechala přemluvit a stánek si pronajala. Punč letos
moc netáhne, večer ho vždycky
většinou vozím zpátky domů a
vylévám,“ posteskla si zase mladá
žena tetelící se zimou mezi nádobami plnými voňavého nápoje.
Když jsme v sobotu dopoledne
procházeli mezi stánky, všimli
jsme si, že Prostějované kolem
nich projdou, prohlédnou si
zboží a jen tu a tam si koupí nějakou tu maličkost. „Jsou ochotni utratit tady jen pár korun, přitom

za chvíli pojedou do přecpaných
supermarketů a nechají tam tisíce,“ ulevil si další prodejce punče.
Částečně spokojeni jsou pouze
drobní prodejci ručně vyráběných
vánočních ozdob a podobného
zboží. „Já si nemůžu stěžovat.
Prodáváme proutěné zboží, zvonečky, vyřezávané ozdoby a podobně. Většina z toho je vyrobena
dětmi nebo klienty různých sociálních organizací a výtěžek jde
na jejich fungování. A na to lidé
pořád ještě rádi přispějí a zboží si
u nás koupí,“ svěřila se trhovkyně.
Z úspěšnosti vánočního jarmarku bychom si ale mohli
vzít příklad od sousedů z Olomouce. Tam je přecpáno a trhovci si plní šrajtofle. Čím to
jenom bude?

Vánoční realita. V sobotu dopoledne většinou lidé míjely stánky
na prostějovském náměstí nevšímavě...
Foto: Michal Kadlec

NEZAMĚSTNANOST stoupá, prostějovský Na oddělení ztrát a nálezů nosí lidé
úřad práce ale nabízí jen 169 volných míst všechno možné, i peníze z bankomatů!
Olomouc, Prostějov/mik - Nezaměstnanost stoupá v celém
Olomouckém kraji i v samotném Prostějově. Na konci listopadu se počet lidí bez práce u
nás blíží již k deseti procentům,
přitom je v našem městě jen
zoufale málo volných pracovních míst.
„V listopadu míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji skutečně
opět vzrostla, a to celkově o 0,4
procenta na hodnotu 10,8 pro-

cent. Počet uchazečů o práci se
zvýšil o 1 359 osob. Na úřadech
práce v Olomouckém kraji se
nově zaregistrovalo 3 474 osob,
což je o sedm procent více než v
předchozím měsíci. Během listopadu nastoupilo do zaměstnání
jen 1 047 osob,“ poskytl nám statistická fakta Jaroslav Mikšaník,
referent trhu práce Úřadu práce
Olomouckého kraje.
K ještě většímu vzrůstu došlo v
oblasti nezaměstnanosti ve srov-

nání s listopadem předešlého
roku. „Počet nezaměstnaných
je již o 2 393 osob vyšší než ve
stejném měsíci v loňském roce
a míra nezaměstnanosti vzrostla
o 0,6 procenta. To jasně svědčí
o nepříznivém trendu ve vývoji
nezaměstnanosti, který se poprvé
projevil v srpnu letošního roku a
nadále se prohlubuje,“ uvedl Jaroslav Mikšaník.
Co se týká Prostějova, aktuálně
je u nás v registru úřadu práce

5 766 osob. Míra nezaměstnanosti v Prostějově atakuje magickou hranici deseti procent,
činí přesně 9,9 procenta. Přitom
úřad nabízí v Prostějově jen 169
volných pracovních míst.

Foto: Internet

A. Mačák: „Dopravní obslužnost je priorita!“
„Zejména nyní v ekonomicky složitém období s vysokou
nezaměstnaností je to velmi
důležitá věc pro náš každodenní život. Jsme jedním z mála
krajů, který udrží i v příštím
roce dopravní obslužnost ať
již železniční nebo autobusovou v obdobném rozsahu. Co
se týká regionální železniční
osobní dopravy je to zhruba
6 milionů tzv. vlakokilometrů. Autobusová doprava bude
také v příštím roce opět ve
srovnatelném rozsahu zhruba
17,5 milionů kilometrů. Předpokládané náklady na dopravní obslužnost v roce 2012 jsou
plánovány ve výši zhruba 787
milionů korun, které bude dne
21. 12. 2012 schvalovat Zastu-

pitelstvo Olomouckého kraje.
Opět zdůrazním, že tyto nemalé finanční prostředky vynaložené na dopravní obslužnost

v průběhu roku u dopravců
pravidelně kontrolujeme včetně dozoru kvality poskytovaných služeb. Postupně jsme
uskutečnili s dopravci mnoho
jednání, aby vynaložené finanční prostředky byly pro
Olomoucký kraj co nejnižší
a efektivně vynaložené. Uzavřené „Memorandum o zajištění stabilního financování
dopravní obslužnosti veřejnou
regionální železniční osobní
dopravou“ zaručuje účast státu na provozování železniční
osobní dopravy v jednotlivých
krajích. Závazkem krajů je, že
navyšování finanční úhrady
z rozpočtu kraje se týká pouze
inflace. Stát již v letošním roce
na rozdíl od kraje nenavyšoval

o inflaci a kraj byl nucen tento
rozdíl dopravci kompenzovat.
Toto „Memorandum“ se snaží
současná vláda zpochybňovat
a nedodržovat dohodnuté finanční plnění. Přitom to jsou
peníze na úhradu ztrátových
regionálních tratí určené pro
firmu ČD, a. s., stoprocentně
vlastněnou státem. Pro informaci ještě doplním, že za poslední tři roky máme sedmého
ministra dopravy! Protože
jsme v adventním čase, nebudu raději komentovat, v jakém
stavu se nejen tento důležitý
resort nachází.“
Alois Mačák
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
a člen Rady města Prostějova

Prostějov/mik - To byste se divili,
co všechno občané nosí na oddělení ztrát a nálezů prostějovského magistrátu. Nejvíce samozřejmě nalezená kola, mobily nebo
klíče a doklady. V poslední době
ale také peníze, které roztržití
lidé nechali při výběru v bankomatech! A co vy, nehledáte něco
před Vánocemi?
„Agenda ztrát a nálezů je v kompetenci oddělení informační služby. V současné době je z důvodu
rekonstrukce radnice toto oddělení
přemístěno do budovy zámku na
Pernštýnském náměstí, kde dříve
fungovala dětská knihovna,“ připomněla nynější dočasné působiště oddělení ztrát a nálezů Kateřina
Kimlová, vedoucí oddělení informační služby odboru kanceláře
primátora.
Občané města toto oddělení skutečně hojně využívají. A to z obou
stran. Nosí se sem nalezené věci a
často za úřednicemi chodí zapomnětliví lidé, kteří toto oddělení berou jako poslední možnost, kde by
ztracenou věc mohli nalézt. „Lidé
se na nás obrací skutečně často.
Stává se, že i okradení lidé naleznou u nás část svých věcí. Je samozřejmostí, že pokud lze majitele
nějakým způsobem dohledat, sna-

Pestrá sbírka. Z větší části se ve skladu oddělení ztrát a nálezů
prostějovského magistrátu objevují jízdní kola. Ale také doklady
a peníze.
Foto: Kateřina Kimlová
žíme se jej obratem kontaktovat.
Nalezené věci přijímáme od občanů města, od městské policie i od
státních policistů. Podmínkou je,
že věc musí být nalezena v katastru
města Prostějova. Nalezené věci,
u kterých není znám majitel, také
zveřejňujeme na webových stránkách města,“ prozradila Večerníku
Kateřina Kimlová.
A jaké věci na oddělení ztrát a
nálezů nejčastěji lidé nosí? Zajímalo nás, zda jsou mezi nimi i nějaké hodně velké cennosti. „Cenné věci jsou spíše raritou, ale budete
se divit, jsou k nám odevzdávány i

bankovky neodebrané nebo nalezené u bankomatů, zapomenuté
batohy s nákupem, ale i doklady
a mobilní telefony. U mobilních
telefonů je většinou problém, že
přístroj je zablokován a příslušný
operátor není schopen majitele mobilu dohledat. Nálezy máme rozděleny do čtyř hlavních kategorií,
a to ostatní, kola, klíče a doklady.
Pokud se na věc podíváme ze statistického hlediska, v letošním roce
jsme zatím přijali sedmatřicet kol,
šestnáct klíčů a čtyřiadvacet různých dokladů,“ uzavřela toto téma
Kateřina Kimlová.

Objednávejte předplatné pro rok 2013 NADÁLE za zvýhodněnou cenu!

volejte 582 333 433, 608 960 042

pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ STARTUJE! d 700 korun
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Téma Večerníku

Svátečně zdravíme všechny naše čtenáře,
Vánoce už jsou skutečně skoro za dveřmi a spolu
s nimi se blíží konec nakupování dárků. Vyděsili jste se, protože ještě žádné nemáte? Chodíte je každoročně nakupovat až na poslední chvíli? Pokud
ano, tak je dnešní tematická stránka právě pro vás!
Představíme vám totiž pár tipů, jak to udělat, když
Ježíšek nestíhá...

TIP! DOMÁCÍ VAJEČŇÁK

Ingredience: 6 žloutků, 1 neslazené kondenzované mléko, 250
ml rumu, 2 konzervy sladkého kondenzovaného mléka
Postup: Vyšlehejte žloutky do pěny a postupně do nich vmíchejte slazené i neslazené kondenzované mléko. Nakonec přidejte
rum (záleží na vaší chuti, může ho být více i méně). Hotový vaječný koňak rozlijte do sklenic a dobře uzavřete. Skvěle bude
vypadat například v ozdobné láhvi s mašlí.
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NENÍ ČAS ZTRÁCET ČAS...
aneb co na poslední chvíli koupit?

Štědrý den tu máme už za týden. Domovy provoní smažený kapr, bramborový salát,
cukroví nebo třeba vonné
Františky. Snad ve všech domácnostech se právě v tento
večer rozsvítí vánoční stromky, pod kterými Ježíšek něco
nechá. Že váš Ježíšek letos
nestíhá a vy žádné dárky
ještě nemáte? Nezoufejte,
my vám přinášíme pár tipů,
kterými neurazíte a při troše
štěstí je seženete klidně čtyřiadvacátého ráno.

přítelkyni na zdravé vlasy a nehty a mamince multivitaminy pro
zdraví. Hezký a praktický dárek,
kterým určitě nic nezkazíte.

Kupte knihu
Dalším výborným místem pro
výběr dárku je knihkupectví.
Stačí vědět, co kterého člena
rodiny nebo kamaráda zajímá.
Maminka ráda vaří? Kupte jí
kuchařku! Dědeček chodí na
houby? Kupte mu třeba atlas!
A že má vaše kamarádka ráda
zvířata, určitě jí potěšíte nějakou hezkou knihou o psech.
Navštivte lékárnu
Stačí trošku zapřemýšlet a
Zdraví je to nejcennější, co krásný dárek máte doma!
všichni máme, proto určitě
Alkohol a dobroty
neurazíte dárkovým balením
vitamínů, doplňků stravy apod. Jde o asi nejuniverzálnější dárPro babičku něco na klouby, pro ky. Najdete je skoro v každém

obchodě a máte nepřeberný
výběr. Vánoční basy piv, zdobené flašky, delikátní klobásky
a uzeniny nebo vánočně zabalené bonboniéry - tímto potěšíte snad každého.

Dárkové poukazy
Jde snad o nevyčerpatelný dárkový zdroj, nejrůznější poukazy totiž číhají na každém rohu.
Dceři na kosmetiku, pro manželku nebo přítelkyni poukaz
na romantickou večeři nebo
relaxační masáž a pro tátu třeba
na nákup do elektra. Opět jenom
stačí vědět, co lidi ve vašem
okolí potěší… a to není zas tak
těžké, co myslíte? Každopádně
vám přejeme šťastnou ruku, příjemné prožití vánočních svátků
a hodně dárků pod stromečkem!
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Nestihli jste koupit dárky? VYROBTE JE!
Nestihli jste nakoupit dárky nebo na ně prostě nemáte dost peněz? Nebuďte smutní, Vánoce nejsou o penězích a vy můžete
potěšit i rukodělným výrobkem, a to možná i víc, než drahým
darem. Proč? Protože tento výrobek vypovídá o vztahu dvou
lidí více, než třeba drahý a mnohdy kýčovitý dar. A co všechno
můžete svým blízkým a přátelům doma vyrobit? Všechno co
Znáte hmotu fimo? Že ne? Tak my vás s ní dnes seznámíme! Je to spe- budete k výrobě dárků potřebovat, jsou ruce, troška fantazie a
ciální hmota, že které snadno vyrobíte jak originální náušnice, brože pár drobností. Jakých? To už záleží na tom konkrétním dárku...
nebo doplňky do domácnosti. Koupit si ji můžete třeba v nejbližších
Oblečení
výtvarných potřebách a pak už jen dejte průchod své kreativitě!
Darovat originální kousek do šatníku není vůbec na škodu. NabatikoObjednávejte předplatné pro rok 2013
vat oblečení nebo nakreslit na tričko originální motiv textilními barvami navíc není vůbec složité! Všechno, co k tomu budete potřebovat je
NADÁLE za zvýhodněnou cenu!
bílé tričko a pár barev, ty bez problémů seženete v každých výtvarných
potřebách nebo lepší drogerii. Pak už stačí jen trocha fantazie a krásný
dárek je na světě!
Něco na zub
Výborným dárkem jsou i pochutiny. Doma můžete třeba naložit
směs oříšků do medu, udělat pečený čaj pro babičku nebo napéct
volejte 582 333 433, 608 960 042
drobné perníčky, které originálně ozdobíte. Skvělým dárkem je
pište: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz
také domácí vánoční koňak a jak ho připravíte?

Drobné ozdůbky
rosinci
... ještě v p
n

od 700 koru

INZERCE

PROVOZNÍ DOBA
nejen o Vánocích
pondělí 17. 12.

8.00 - 16.00

úterý 18. 12.

8.00 - 15.00

středa 19. 12.

11.00 - 16.00

čtvrtek 20. 12. až středa 26. 12.
ZAVŘENO
čtvrtek 27. 12.

8.00 - 17.00

pátek 28. 12.

8.00 - 15.00

pondělí 31. 12.

8.00 - 13.00

úterý 1. 1. 2013
střed
středa
da 2. 1. 2013

ZAVŘENO
8.00 - 17.00

TÍM PRAVÝM DÁRKEM NA POSLEDNÍ CHVÍLI
JE NEJČTENĚJŠÍ REGIONÁLNÍ PERIODIKUM

Udělejte radost svým blízkým
a zajištěte jim celoroční

PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU
na kalendářní rok 2013 (52 vydání)!
Exkluzivní dárkový poukaz POD STROMEČEK
na vás čeká přímo v naší redakci!

PŘEDPLATITELSKÝ

KUPÓN HLEDEJTE NA STRANĚ
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Poutní
Poutníci
níci
ci vvystoupí
ysttoup
ys
toupíí
v Olšanech
Olšany u Prostějova/mls - V
sobotu 22. prosince v 17.00
hodin proběhne u obchodu v
Olšanech tradiční připomínka
vánočního času s betlémem.
V místní sokolovně bude následovat vystoupení bluegrassové skupiny Poutníci, která v
různých sestavách hraje už od
roku 1970.
Muzeum kočárů
navštíví Libor Janeček
Čechy pod Kosířem/mls Čtvrtý adventní večer v depozitáři Muzea kočárů v Čechách
pod Kosířem proběhne v sobotu 22. prosince od 17.00 hodin.
Na klasickou kytaru zahraje
čtyřiačtyřicetiletý Libor Janeček. V jeho repertoáru najdete
skladby období baroka a klasicismu, jihoamerickou a španělskou hudbu i hudbu českých
skladatelů. Večerem provede
Václav Obr. Nutná je rezervace
na telefonu 608 610 324.

První sníh zaskočil řidiče i na obecních silnicích

KARAMBOLY, ZMAČKANÉ PLECHY A DVĚ TĚŽKÁ ZRANĚNÍ
Takovou sérii karambolů dopravní policisté už
dlouho nepamatují. Během uplynulého týdne totiž
řidiče sužovalo náledí na silnicích a ti si nepochopitelně moc pozor nedávali. Jejich neopatrnost
a rychlost nepřiměřená stavu i povaze vozovky
vyústily v dopravní nehody, z nichž některé byly
hodně vážné...
Prostějovsko/mik

Vše začalo v pondělí desátého
prosince pár minut před sedmou
hodinou ranní na silnici mezi
Kobeřicemi a Brodkem u Prostějova, kde došlo k havárii
osobního vozidla Škoda Fabia.
„Z dosavadního šetření vyplývá,
že osmačtyřicetiletý řidič po projetí zatáčky nepřizpůsobil rychlost, dostal smyk a sjel mimo silnici. Tam se přetočil na střechu.

Hmotná škoda byla vyčíslena na
dvacet a půl tisíce korun,“ sdělila
k první nehodě Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Lehké zranění si vyžádala nehoda o půl šesté večer, ke které došlo u Olšan na rychlostní
komunikaci z Prostějova na
Olomouc. „Pětadvacetiletý řidič
vozidla Škoda Felicia dostal
smyk, sjel mimo silnici, narazil do
příkopu a přetočil se na střechu,“

podotkla mluvčí policie s tím, že
řidič nebyl ovlivněn alkoholem,
ale stejně jako v předchozím případě byl potrestán pokutou.
Další závažné nehody bohužel
pokračovaly i v úterý. A neobešly se bez zranění osob.

Skončil na střeše. Na dálnici u Olšan řidič této Fabie rovněž podcenil náledí a skončil s autem „na zádech“.
Foto: Policie ČR
léčit déle než šest týdnů,“ uvedla
mluvčí prostějovské policie.
V úterý 11. prosince před druhou
odpoledne pak pětačtyřicetiletá
řidička Opelu mezi Přemyslovicemi a Hluchovem po najetí
do sněhového jazyku nezvládla
řízení a dostala smyk. Najela do
levé strany, vyjela ze silnice a narazila do dvou stromů. „Během této
nehody došlo k lehkému zranění
její spolujezdkyně. Škoda byla vyčíslena na sto tisíc korun,“ upřesnila Urbánková.
Zřejmě nejzávažnější nehoda se
stala v úterý před šestou hodinou večerní v Pivíně.
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představujeme regionální podnikatele

Potřebujete kámen, štěrk
či písek pro vaši stavbu?
Žešov/Prostějov/pr - Drcený
kámen, štěrk, písek, okrasné oblázky a valouny, tedy
vše pro stavbu, najdete ve
firmě Jany Maštalířové. Ta
funguje v prostoru bývalé
farmy v Žešově či v někdejším areálu prostějovského
Agrostroje.
Firma Jany Maštaliřové
vznikla v roce 2010. Už
po čtvrt roce se naplno
projevil velký zájem odběratelů o kvalitní kamenivo. Všichni stavitelé zde
najdou přírodní i umělé
kameny o různých velikostech. Sehnat se zde dají
kameny drobné, hrubé,
štěrkopísek, štěrkodrť, výsivka a kamenná moučka.
Kromě toho sem lidé jezdí
nakupovat ještě štěrk. K
mání jsou tu také okrasné
oblázky a valouny, které se
získávají tříděním říčního
písku. Obojí se velice hodí
jako dekorace v zahradách.
Najdete tu i různé druhy
písků, a to říční, kopaný,
štěrkopísek i velmi jemný
náplavový písek. Prodává
se tu i klasický cement.

Velkou výhodou ve firmě
paní Maštaliřové byl vždy
rychlý servis a prodej i mimo
oficiální pracovní dobu. Po
telefonické domluvě tu vše
potřebné najdete i o sobotách
a nedělích. Pokud si předem
zavoláte na mobilní telefon
728 779 992, můžete následně dorazit v podstatě kdykoliv. Není se tedy co divit, že
si díky tomuto vstřícnému
přístupu, domácímu prostředí a výhodným cenám do Žešova velmi brzy našlo cestu
mnoho drobných odběratelů.
Proto mohla firma letos otevřít svoji pobočku v areálu
bývalého Agrostroje v Prostějově. I zde si ji její zákazníci ve velkém počtu našli.
„Ráda bych tímto způsobem
všem našim zákazníkům za
projevenou přízeň poděkovala. Těšíme se s nimi na další
spolupráci,” vzkázala všem
Jana Maštaliřová.
Pokud jste s její firmou dosud neměli co do činění, více
informací o ní a především
o nabízeném sortimentu najdete na
www. písky-kamenivo.cz.

očekává radnice, že by příjmy
z jeho provozování mohly v
budoucnu vylepšit městský
rozpočet.
Plumlovská městská kasa právě nepřetéká penězi. Město
stále splácí úvěr za nákup objektu Stava, který přišel na 16
milionů korun, do roku 2020
pak bude splácet nedávno doinzerce

ci. Přes tuto složitou situaci se
městské zastupitelstvo rozhodlo dát Žraloku šanci. Ve středu
schválilo, že pozemky v kempu
u Podhradského rybníku za 3
320 000 korun odkoupí od státu. „Budeme krvácet, ale jsem
rád, že to tak dopadlo. Žralok
neodmyslitelně patří k městu.
Probíhá v něm řada akcí. Na-

nám v daleké budoucnu mohla
vrátit,” vyjádřil se plumlovský
starosta Adolf Sušeň. Jakmile
město získá pozemky, bude již
peníze dávat do „svého”. „V
souvislosti s rozvojem turistického ruchu byla v minulosti
vypsána řada dotací. Věřím,
že až pozemky odkoupíme,
podaří se nám některou z nich

SPECIALISTA NA HISTORICKÁ OKNA

Konice/mls - Po pěti letech by
měl ve funkci ředitele Městského kulturního střediska v
Konici koncem ledna skončit
Jiří Palán. Jeho rezignaci už
vzala na vědomí rada města
Konice. Co ho k tomuto rozhodnutí vede a jak bude kultura v Konici fungovat po jeho
odchodu?
„Vnímám to tak, že těch pět let v
jednom zaměstnání je pro mě ideálních. Baví mě přijít někam, kde
se věci nedělají správně a dát je do

pořádku. Když se mi to povede,
láká mě hledat výzvy jinde,“ objasňuje Jiří Palan, kterého k setrvání nepřemluvil ani sám starosta.
„Je to třeba brát tak, že můj konec
ve funkci se blíží a že budu hledat
práci jinde. Kdy přesně skončím,
nevím. Nemusí to být přesně posledního ledna, ale třeba o měsíc
či dva později...“
O čem všem ještě Jiří Palan promluvil, si můžete přečíst v exkluzivním rozhovoru, který vyjde v
příštím vydání Večerníku.

Premiéra vánočních prohlídek v Plumlově se povedla

Plumlov/mls - Oblíbené noční
kostýmované prohlídky jsou již
několik let jednoznačně hlavním důvodem, proč se vypravit
do útrob plumlovského zámku.
Kromě tradičních jarních ukázek zaměřených na děti a těch
podzimních věnovaných historii
zámku se zde o uplynulém víkendu objevila novinka v podobě prohlídek s podtitulem „Putování adventem“. A ukázalo se,
že i před Vánoci v Plumlově ví,
jak návštěvníky zaujmout.
Věděli jste, že svatou Barboru nechal popravit její vlastní otec? Nebo
Kdo za to může? Motorkář v Pivíně srazil starší chodkyni. Ta ale
to, že svatá Lucie odmítla ruku bopřecházela silnici v místě, kde neměla.
Foto: Policie ČR
hatého aristokrata, protože si chtěla
„Sedmadvacetiletý řidič jel na mo- cyklem najet co nejvíce vpravo, uchovat své panenství? A když
tocyklu obcí směrem od Klenovic ale dostal smyk a chodkyni srazil. zjistila, že ji její nápadník miluje pro
na Hané na Prostějov. Při průjezdu Podle lékařské zprávy utrpěla těžPivínem si v prostoru křižovatky ké zranění a její léčení přesáhne
náhle všiml pětasedmdesátileté dobu šesti týdnů,“ uvedla k přípachodkyně, která přecházela ko- du tisková mluvčí Irena Urbánkomunikaci přes křižovatku z levého vá s tím, že okolnosti nehody jsou
chodníku. Řidič se snažil s moto- předmětem dalšího šetření.

její krásné oči, tak si je nechala vyloupnout a šlechtici bulvy poslala?
To a mnoho dalšího jste se mohli
dozvědět na premiérovém Putování adventem, které uplynulou sobotu a neděli oživilo prostory zámku v Plumlově. Parta nadšenců v
kostýmech tu o víkendu hodinu
co hodinu návštěvníkům zámku
sehrávala dramatické příběhy ze
života svatých mučedníků, zajímavým způsobem představovala tradiční vánoční zvyky a především
návštěvníky vtahovala do neopakovatelné atmosféry našich Vánoc. Na přípravě adventních prohlídek se tentokrát podílelo o něco
méně lidí, než bývá obvyklé. Vše i
tak bylo velmi dobře promyšleno,
solidně sehráno a navíc netradičně

obohaceno také o hudební a pěvecké vystoupení.
„Vánoční prohlídky zaujaly nejen
mě. Dokonce ani děti během nich
nestihly vůbec zlobit. Ta hodinka
nám v Plumlově utekla, ani jsme
nevěděli jak. Nejvíc nás zaujaly
Poslední Vánoce na zámku. Jiří Palán před vánočním stromkem,
asi příběhy mučedníků. Potemnělý
který stojí na krásném nádvoří konického zámku, kde Městské kulturzámek ozářený svíčkami pro poní středisko sídlí.
Foto: Martin Zaoral
dobné, takřka horové příběhy tvoří
výbornou kulisu. Sice jsme tu už
několikrát byli, ale dokud se jim tu
bude dařit přicházet pořád s něčím
novým, tak si sem cestu určitě rádi
najdeme. Tentokrát tu měli hezkou
vánoční výzdobu a hlavně nám
chutnal ten perník, co jsme hned
na záčátku dostali,“ pochvaloval si Protivanov/mls - Podél rušné přijít na čtyři a půl milionu korun.
krátce po skončení prohlídek Pavel, silnice ve směru z Prostějova Na té druhé bychom rádi opravili
jeden ze spokojených návštěvníků. do Boskovic by měl vést nový a dodělali chodník, což bude stát
chodník a stezka pro chodce asi o dva miliony méně,“ prozr
i cyklisty v Protivanově. Při- adil Večerníku protivanovský stabližně kilometr dlouhá stezka rosta Karel Trnečka.
3x foto: Martin Zaoral
by měla vést od hřbitova až po Vše je tedy připraveno, kdy by se
mohlo začít stavět? „Tak to vám
středisko správy silnic.
Vedení Protivanova se po četných v tuto chvíli neřeknu. Snažíme se
jednáních podařilo domluvit s nyní získat stavební povolení. Co
majiteli všech parcel kudy by se týče samotné stavby, bude záleměla nová stezka vést. „Na jed- žet hlavně na tom, jestli se nám na
né straně rušné silnice plánujeme ni podaří získat dotace,“ prozradil
novou cyklostezku, která by měla Trnečka.

V Protivanově plánují

Kouzlo Vánoc. Do společného zpěvu závěrečné koledy pod vánočním stromkem v obřadní síni plumlovského zámku se spontánně zapojili i spokojení návštěvníci.
Foto: Martin Zaoral

vánoce na zámku 2012

kilometrový chodník

V Kladkách o víkendu lyžovalo

Objednávejte
předplatné
v příkopě. U Kobeřic to řidič nezvládl na náledí a v příkoTvrdá srážka. Devětatřicetiletý řidič se na silnici do Němčic nad Hanou
pro rok 2013 Kotrmelec
pě se přetočil se škodovkou na střechu.
Foto: Policie ČR
zastavil s vozidlem až o strom. Těžce se přitom zranil. Foto: Policie ČR
NADÁLE za
zvýhodněnou Žralok dostal šanci, Plumlov koupí pozemky. Naváže se na zašlou slávu legendárního kempu?
cenu!
Plumlov/mls - Plumlovské za- století. Pokud se vše podaří, končenou městskou kanaliza- víc jde o investici, která by se získat. Z těchto peněz bychom vá, kolik těchto financí bude.
stupitelstvo odsouhlasilo odkup pozemků v autokempu
Žralok. Město si na více jak
třímilionovou investici bude
pravděpodobně muset vzít
úvěr. Další peníze pak bude
hledat na následnou rekonstrukci kempu, který svým
vybavením a službami uvízl v
osmdesátých letech minulého

www.vecernikpv.cz

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

K první z nich došlo už kolem
půl šesté ráno. „Bylo zjištěno, že
dvaadvacetiletý řidič jel vozidlem
Citroën Jumper z Klenovic na
Hané směrem na Obědkovice. Na
zasněžené vozovce nepřizpůsobil
rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, dostal smyk a sjel do příkopy. Přejel přes patník a narazil
do dřevěného sloupu telefonního
vedení, který přerazil,“ popsala
Irena Urbánková. Krátce před půl
osmou ráno pak došlo mezi Prostějovem a Němčicemi nad Hanou k dopravní nehodě, která
si vyžádala těžké zranění. „Na
základě prvotního šetření vyplývá,

Vřesovice/mls - Vánoční výstup na kopec Předina plánují
ve Vřesovicích na sobotu 22.
prosince. Sraz účastníků tradiční turistické akce je ve 13.00
hodin u místního zámku

že devětatřicetiletý řidič vozidla
Kia Carens na zasněžené vozovce
vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Zraněný muž byl převezen do
prostějovské nemocnice na vyšetření. Podle lékařské zprávy utrpěl
těžké zranění, ze kterého se bude

region@vecernikpv.cz

Bídov 463, 798 52 Konice
tel.: +420 582 396 717
mobil: + 420 603 455 549
e-mail: mrnka@mrnka.cz
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Šéf konické kultury KONČÍ

Návštěvníci zámku putovali adventem

Na náledí vítězila neopatrnost, v Pivíně motorkář srazil chodkyni

Z Vřesovic vystoupí
na Předinu

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

776 159 120

®

kemp rádi nechali opravit. Kdy
se nám to ovšem podaří, to vám
v tuto chvíli opravdu neřeknu.
Když to dobře půjde, snad by to
mohlo být někdy v roce 2014.
První krok jsme však už učinili,” vyjádřil se Sušeň s tím, že
všechny peníze, které se vydělají na provozu kempu, půjdou
do jeho opravy. Otázkou zůstá-

Loni město na provozu kempu,
který kdysi vydělával stovky
tisíc korun, prodělalo. Po letošním napuštění Podhradského
rybníku skončilo jeho hospodaření s minimálním ziskem.
Přitom právě rybník by měl
být po podstatnou část příštího
roku kvůli opravám hráze opět
bez vody.

jen pár nadšenců

Máte ho doma taky? Na úvod prohlídek nemohlo chybět Oživlá legenda. Bohatý římský vojevůdce svatý Martin Plovoucí skořápky. Na závěr prohlídek přišla na řadu i
pár slov o symbolice adventního věnce.
právě obdarovává žebráka svým pláštěm.
ukázka našich tradičních vánočních zvyků.

Připravené stopy čekaly na běžkaře marně
Drahansko/mls - „Mínus pět
stupňů, bezvětří, sluníčko, všude kolem prvotřídní prašan.
Trasy z Drahan do Protivanova,
z Repech do Nivy či v okolí Benešova a Kořence připraveny.
Neváhejte a přijeďte se o tom
přesvědčit.“ Takhle ještě v pátek
ráno zněly optimistické zprávy z

Drahanské vrchoviny. O víkendu ovšem bylo vše jinak...
Počasí běžkařům na Drahanské
vrchovině o víkendu absolutně
nepřálo. Přestože to celý týden
vypadalo více než nadějně, nakonec kvůli setrvalému dešti na trasy
vyjeli jen ti opravdu nejotrlejší.
„Celý týden jsem se těšil, jak v ne-

děli vyrazím na běžky. Bohužel v
tom dešti se to opravdu nehodilo, a
tak jsem zvolil náhradní program,
kterým byl domácí úklid, k němuž
jsem se přes týden pořádně nedostal,“ posteskl si Michal Zajíc s
tím, že kvůli teplotám nad nulou
se na své oblíbené běžky zřejmě
minimálně do Vánoc nedostane.

Už vyrazil. Karel Pořízka z Bousína v úterý osedlal svého miláčka a začal
protahovat lyžařské stopy v okolí Drahan a Repech. Foto: Břetislav Usnul

Ve Víceměřicích připravují nové parcely, opravu kaple i přestavbu domu pro chráněné bydlení

EDUARD NOVOTNÝ: „Těší mě, jak obec po všech stránkách roste“
Víceměřice - První dva roky ve funkci starosty Víceměřic nedávno dovršil Eduard Novotný.
Osmačtyřicetiletý lídr vítězné kandidátky získal od
občanů nejvíce hlasů a sedmičlenné zastupitelstvo
ho následně na podzim 2010 zvolilo do čela obce.
Za uplynulé dvě a půl desítky měsíců ve funkci si
nejvíce považuje vybudování chodníků a také autobusové zastávky v obci. „Zvýšila bezpečnost dětí
dojíždějících do školy, které nastupovaly a vystupovaly na hlavní cestě,“ vysvětlil přínos první muž
obce z mikroregionu Němčicko.
Jiří Možný

Blíží se konec roku, co se
vám povedlo za jedenáct
měsíců udělat?
„Pro zlepšení přírodního prostředí
vysadili v jarním období převážně zaměstnanci obce asi třistačtyřicet stromků a keřů. Využili jsme
k tomu několika akcí, jako byl například Den země. Rostliny, které
zaschly, jsme již na podzim začaly podsazovat, aby výsadba byla

„Rozestavěno je již osm domků,
výstavba inženýrských sítí pro
druhou a třetí řadu nově budovaných dvaceti rodinných domků
si ovšem i letos vyžádala mnoho
času a finančních prostředků. K
pozemkům jsme přivedli elektřinu, zemní plyn i napojení na
dešťovou a splaškovou kanalizaci, položili jsme základní nosnou
vrstvu komunikace. Vytěžené zeminy jsme využili na vybudování
ý krajinných prvků.“
nových
Věnovali jste se i údržbě
obecního majetku?

u pozornost věnuucelená. Stálou
eleně uvnitř obce i
jeme údržbě zeleně
rá slouží k procházv místech, která
kám a relaxaci.. Učinili jsme první
vy prostoru Bloudkroky na úpravy
me v příštích letech
ník, kde chceme
axační a sportovní
vybudovat relaxační
ně zvlášť určené
centrum včetně
p maminky
inky s dětmi.“
části pro
Loni jste
ste začali nabízet
parcely pro nové domy.
mem jste se
S jakým zájmem
setkali?

„Opět se chystáme na novou výsadbu
a dosadbu stromů i keřů, podle finančních
možností budeme pokračovat v dokončování
inženýrských sítí pro nové rodinné domy“

víceměřický starosta EDUARD NOVOTNÝ
o některých plánech na příští rok 2013

„Ano. Opravovali jsme hřbitov
včetně oplocení a vstupní brány,
vyměnili jsme okna v knihovně
a v závěru roku prošel generální
opravou malotraktor. S finanční
podporou téměř 380 tisíc z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje jsme rovněž v horní části
obce vystavěli nový chodník. Děkuji všem, kteří se podílejí na realizaci obecních záměrů. Jejich práce
a aktivit si velmi vážíme. Pro život
v obci jsou významné kulturně
zábavné aktivity mateřské školy,
hasičů, zahrádká
zahrádkářů, Domova u
rybníka
y
a dalších spolků.“
A co máte v plánu na rok
příští?
„Připravujeme rek
rekonstrukci domu
číslo popisné 10
109 na chráněné
bydlení pro šest osob, které bude
sloužit uživatelů
uživatelům Domova u
inv
rybníka. Další investiční
akcí bude
p
y ka
oprava
střechy
kaple svatého Floriána. Čekají nás i úpravy v budoško abychom její
vě mateřské školy,
kapacitu rozšířili na osmadvacet
dětí. Pozornos
Pozornost budeme věnovat taktéž nové výstavbě
rodinných domků, údržobec
bě obecního
majetku a
veřejnýc
veřejných ploch. Opět
se chystáme
chy
na novou
výsadb
výsadbu a dosadbu
stromů i keřů, podle
finanč
finančních možností
bude
budeme
pokračovat
v dokončování
d
inže
ženýrských
sítí
pr
pro nové rodinné
ddomy.“

Na začátku prosince pořádali zahrádkáři zábavné
odpoledne včetně návštěvy Mikuláše. Jaký je další kulturní
program Víceměřic na prosinec?
„O uplynulém víkendu zorganizovali zahrádkáři I předvánoční
prodejní výstavu, na dvacátého prosince připravuje obecní úřad setkání
u vánočního stromečku, sedmadvacátého zvou hasiči, recesisté a
zahrádkáři na tradiční sedmnáctikilometrovou procházku přírodou ´Z
Kozlova až na Předinu´. Na Silvestra proběhne velký ohňostroj před
zámkem a pod vedením zahrádkářů
p
i půlnoční
výstup na Kozlov.“
Zmínil jste spoustu aktivních spolků. Co již s předstihem plánujete na příští rok?
„V pátek osmnáctého ledna se
bude konat hasičský bál a o den
později dětské šibřinky, následující
sobotu pak degustace konzervovaných zelenin Zeliáda. Na únor
počítáme v sobotu devátého s
masopustem, v úterý dvanáctého
s pochováváním basy a další sobotu třiadvacátého opět s dětskými
šibřinkami. V březnu se uskuteční
degustace pálenek Gořalka roku,
prezentace fotek za uplynulý rok
Čaj o čtvrté a pletení pomlázek. V
dubnu si připomeneme Den Země
a na konec měsíce chystáme i průlet čarodějnic a čarodějů obcí. Pátek třetího až neděle pátého května
u nás patří hodům, první pololetí
zakončíme Víceměřickým výšlapem a dětským odpolednem.“

Kladky/mls - Je pátek čtrnáctého prosince, devět hodin ráno.
Právě se spustil vlek v lyžařském
areálu v Kladkách. Počasí však
natěšeným lyžařům o víkendu
udělalo hodně tlustou čáru přes
rozpočet...
V průběhu celého uplynulého týdne
Sokolové z Kladek usilovně zasněžovali místní sjezdovku. Na konci
týdne tak bylo na svahu přibližně
třicet centimetrů sněhu, z toho bylo
asi dvacet umělého. Po sjezdovce
se od pátku pod zataženou oblohou
proháněli první sjezdaři. Všichni se
těšili na víkend, kdy se očekával
nával lyžařů. Vše ovšem změnila
náhlá obleva a déšť.
„Je to naprosto klasická ukázka zákonu schválnosti. Celý týden u nás
bylo krásně a od soboty se to muselo pokazit. Pár nadšenců k nám sice

v sobotu dorazilo, ale kvůli mlze a
dešti nebyly podmínky právě ideální,“ komentoval situaci předseda
TJ Sokol Kladky Jiří Křeček.
I přes víkendovou oblevu se ale
sníh v Kladkách stále držel. Na
následující předvánoční týden však
meteorologové bohužel předpovídají opět teploty nad nulou. Dokud
sníh zcela neroztaje, měl by být
vlek v Kladkách provozu od 9:00
do 16:00 hodin.
Ceny za lyžování se od loňského
roku nezměnily. A to přesto, že
se lyžařský areál v Kladkách vylepšuje. Kromě 450 metrů dlouhého vleku zde vyroste druhý, který
bude o 230 metrů delší. Přepravní
kapacita se zvýší ze současných
600 osob za hodinu na dvojnásobek. Investice přijde na necelých 5
miliónů korun.

Objednávejte předplatné pro rok 2013

NADÁLE za zvýhodněnou cenu!
Zfetovaný řidič se proháněl Kostelcem
Kostelec na Hané/mik - Dalšího řidiče pod vlivem drog za
volantem načapali prostějovští
policisté. Tentokrát se tak přihodilo v úterý 11. prosince před
desátou hodinou večerní v Revoluční ulici v Kostelci na Hané.
„Policisté kontrolovali řidiče
vozidla Škoda Favorit. U čtyřiadvacetiletého muže byla provedena dechová zkouška na alkohol, která byla negativní. Test na
omamné, psychotropní nebo jiné
návykové látky však byl pozitivní
a vykázal přítomnost marihuany.

Řidič se doznal, že asi před třemi
dny návykovou látku skutečně
požil,“ sdělila Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Po poučení se ale mladík odmítl
podrobit lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici. „Na
místě mu byl zadržen řidičský průkaz a byla mu zakázána další jízda. Nyní je podezřelý ze spáchání
přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ dodala
mluvčí prostějovské policie.

Naftu tentokrát ukradli v Brodku
Brodek u Prostějova/mik
- Motorová nafta se stává
výhodným artiklem pro zloděje. Není týdne, aby policie
nevyšetřovala nějaký případ,
ve kterém zaúřadoval naftový
upír. Ten nyní udeřil v Brodku u Prostějova.
„Naftu za více než třicet tisíc
korun ukradl neznámý lapka z
šesti nákladních aut u kamenolomu v Brodku u Prostějova. Ke

krádeži došlo v úterý jedenáctého prosince po desáté hodině
večer. Z šesti aut se mu podařilo
odčerpat celkem šest set litrů
nafty a ukradl i visací zámek.
Na sedmém autě vypáčil pouze
víčko, naftu nevzal. Celková
škoda odcizením a poškozením
byla vyčíslena na třicet tisíc a
pět set korun,“ prozradila Irena
Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

Na náměstí zazářila

další hvězda:

na
video rnikpv.cz
ece
ww.v

w

Světlana Nálepková
se svými šansony
V rámci Prostějovské zimy se na pódiu před
radnicí střídají jedna hvězda za druhou. Vedle
I v mrazu to znělo báječandělů a Mikuláše s čerty jsme si mohli zadoně! Světlana Nálepková se
vádět s Yvettou Blanarovičovou a uplynulý
předvedla jako skvělá zpěpáteční podvečer patřilo náměstí šansonům
vačka, která svými šansony
rozehřála prokřehlé publiSvětlany Nálepkové, která přes své nachlazekum.
Foto: Petra Hežová
ní překvapila svým zvučným hlasem a perfektvydatným potleskem, k němuž
ní francouzštinou.
Prostějov/peh
Světlanu Nálepkovou mnozí
znají především jako herečku,
ale páteční podvečer překvapila Prostějovany i jako velmi
nadaná zpěvačka! Publikum na
náměstí TGM rozehřála svými
šansony z repertoáru Edith Piaf a
písněmi Marlene Dietrich v češtině i dokonalé francouzštině!
Přestože se zpěvačka obecenstvu omluvila kvůli lehké hlasové indispozici, na jejím projevu

to nebylo znát ani v nejmenším.
Možná naopak lehce chraplavý hlas dodal jejím písním ten
správný melancholický nádech.
„Šansony jsem vybrala proto,
že mám pocit, že se výborně
hodí k této předvánoční době
a navíc se můžete při poslechu
trochu i kývat do rytmu a vzájemně se zahřát,“ vybídla zpěvačka publikum, které od poslechu neodradil ani nepříjemný
mráz a každou píseň odměnilo

se navíc přidala podpůrná klaka
v podobě maminky a rodinných
příslušníků zpěvaččina současného přítele, který pochází z nedalekého Ptení.
Zpěvačka neopomněla popřát
prokřehlým posluchačům příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný vstup do nového roku.
Nezbývá tedy než se těšit, kdo
na prostějovském pódiu zazáří
příště, po výtečném pěveckém
vystoupení Světlany Nálepkové
to ale nebude mít lehké.

Na speciální balónkové diskotéce dováděly

děti s pravými anděly, a dokonce i s čertem!
Prostějov/peh - Sobotní odpoledne plné her, tancování, soutěží a různého dovádění bylo
připraveno pro děti, kterým se
zdálo čekání na dárky, stromeček a Ježíška příliš dlouhé. Vydovádět se mohly spolu s anděly, čertem a spoustou balónků,
které se rázem měnily v kouzelných andělských a čertovských
rukách v pirátské meče, barevné psy a veselé klobouky.
I třetí prosincovou sobotu patřila
Duha dětem! Už od deváté ranní
hodiny si mohly děti užít pásmo
pohádek pro nejmenší s názvem
Adventní filmové dívánky a
hned po obědě byla pro malé i
větší šikuly připravena vánoční
minidílna. A pak to vypuklo.

Andělé spolu s čertem, který tentokrát nestrašil, ale přišel si spolu
s dětmi zatancovat, odstartovali
interaktivní zábavné odpoledne,
při kterém se děti nestihly ani
na chvíli nudit. Některé děti se
předvedly v maškarních kostýmech, a tak jste na parketu mohli
potkat čerty, kovboje, víly i princezny. Kdo přišel v pirátském
kostýmu, udělal dobře, protože
děti měly mimo jiné možnost
zahrát si na piráty s originálními
meči umně vyrobenými z nafukovacích balónků. Přihlížejícím
rodičům navíc předvedli opravdový pirátský tanec.
Ale speciální adventní odpoledne nebylo jen o tancování, ale i o
soutěžích, ve kterých děti před-

vedly svoji zručnost i znalost
pohádek. Andílek, který vedl
soutěžní poznávání pohádek a
pohádkových postav, se předvedl jako opravdový znalec, ale
někdy to trochu popletl a děti
jej musely poopravit. „Kocour
je Tom a myš Jerry,“ volaly
děti, když anděl jména obou
známých postaviček schválně
prohodil. Odměna za tancování
i soutěžení se dostala na všechny a tak je jisté, že po sobotním
rozdováděném odpoledni plném
her, tancování a balónků se dětem už nebude to nekonečné čekání na Ježíška zdát tak dlouhé.
Příští sobotu je navíc čeká zábavné odpoledne s Míšou Růžičkovou!

V Apollu 13 zahrál ke vší spokojenosti

Tony Ducháček spolu s Garage,

která rozhodně nebyla MIMO PROVOZ!
Prostějov/peh - Legendární pražská skupina
Garage spolu se svým charismatickým zpěvákem Tonym Ducháčkem dorazila do hudebního
klubu Apollo 13, kde podala fantastický výkon.
A zahanbit se nedala ani prostějovská partička
Mimo provoz, která kolegům z Garage zdatně
sekundovala.
Spojení názvů kapel, které uplynulý sobotní večer
hostovaly v music klubu Apollo 13 (Garage, Mimo
provoz) by odkazovalo k tomu, že návštěvníci klubu nebudou mít kde zaparkovat, což ale nemělo na
účast nejmenší vliv, bylo plno.
Prostějovská kapela Mimo provoz nejprve zahřála
publikum na provozní teplotu a pak už pódium patřilo legendární hudební skupině z Prahy. Největší

ČECHOMOR ŘÁDIL V PROSTĚJOVSKÉM KAS CENTRU
Prostějov/peh - Vynikající hudební skupina Čechomor po
roce opět vystoupila v Prostějově a znovu se předvedla ve
skvělém rozpoložení! Tentokrát si s sebou členové kapely přivezli speciálního hosta,
dámské dívčí smyčcové kvarteto Gadrew Way a vyprodaný Společenský sál se mohl
utleskat. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto hlavní mediální partner, u toho nemohl
pochopitelně chybět.
V páteční podvečer zamířili do
prostějovského Společenského
domu všichni věrní fanoušci Čechomoru snad všech věkových
vrstev. Ti méně šťastní diváci, na
které se nedostala místa v předních řadách, se dokonce vybavili
dalekohledy, aby přes záplavu
nadšených příznivců lidových
písniček dohlédli na pódium. A
bylo na co se dívat, protože členové skupiny Čechomor nejsou jen výteční zpěváci a hudebníci, ale i skvělí šoumeni,
kteří na pódiu pořádně řádili.
„Před časem jsme nazpívali
několik zimních písniček, které
nám bylo hloupé zpívat v létě,

tak jsme si říkali, že bychom si
je dali teď, v tom předvánočním
čase,“ uvedl další sadu písní Karel Holas, který při hře málem
zavařil smyčec i housle.
A aby na pódiu nechyběl ženský element, přivezla si kapela
speciální hosty, zpěvačku Ivu
Marešovou a dívčí smyčcové
kvarteto Gadrew Way, které
si společné vystoupení se skupinou Čechomor moc užívalo.
Nejvíc si samozřejmě koncert
užili především
posluchači
v publiku, kteří vytrvale tleskali,

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

na
video rnikpv.cz
e
.vec
www
vzhledem k technickým potížím
nedošlo.
Zájemci, kteří chtějí podat
pomocnou ruku či packu, se
tak musí proklikat buď na oficiální stránku kapely, nebo na
www.pomocnetlapky.cz.
Rozsáhlou fotogalerii i video
z koncertu najdete už teď na
www.vecernikpv.cz!

V KaS centru řádil Čechomor! A nebyl sám, na pomoc si přivedl dámské dívčí smyčcové kvarteto
Gadrew Way a vynikající zpěvačku Ivu Marešovou. Prostějovskému publiku tak velmi příjemně zpestřili
čekání na Štědrý den.
Foto: Petra Hežová

HALÓ, TADY POŠTA PRO JEŽÍŠKA!
Prostějov/peh - Letos už potřetí dostal Ježíšek speciální
balónkovou zásilku i z Prostějova! V rámci akce Balónky
pro Ježíška se na Pernštýnském náměstí sešli rodiče s
dětmi, které obdržely balónek s předtištěným dopisem,
kam mohly vepsat své přání k
Vánocům a pak jej poslat expres vzdušnou poštou přímo
k Ježíškovi!
Plno bylo už i před kinem Metro 70, kde se konal výdej expresních balonků pro Ježíška.
Rozdávání balonků a následného vypouštění se samozřejmě
zúčastnili zástupci pořádajících
organizací, Okrašlovací spolek
města Prostějova, Mateřské
centrum Cipísek iČeskomoravské stavební spořitelny, která
je generálním partnerem akce.
Když bylo všech pět set speciálních zásilek pro Ježíška rozdáno, náměstí plné fialových balónků pak už napjatě očekávalo,
kdy se z rádia Impuls, které je

hlavním mediálním partnerem
celé akce, ozve hlas známého
herce Václava Vydry, který odstartoval hromadné vypouštění
balonků přesně ve čtvrt na čtyři.
„Přál jsem si kopačky, fotbalový dres a balón,“ prozradil
malý účastník akce, který přišel
na náměstí poslat Ježíškovi balónek spolu s babičkou.
„S účastí jsem moc spokojená
a doufám, že se nám podařilo
vypustit všech pět set balonků,
že si je některé děti nevzaly
domů, protože v tom případě by
si Ježíšek nemohl přečíst jejich
dopis,“ uvedla předsedkyně
Okrašlovacího spolku Milada
Sokolová s tím, že se i loni stávalo, že si někteří rodiče a děti
odnesli balonky domů, místo
aby je vypustili spolu s ostatními.
Podle účasti na Pernštýnském
náměstí to ale vypadá, že letos bude mít Ježíšek opravdu
co číst, jen aby to do Vánoc
všechno stihl!

Ježíšek má co číst! Z Prostějova mu vzdušná pošta doručila díky akci
Český Ježíšek 2012 téměř 500 balónkových přáníček. Foto: Petra Hežová

rrozhovor
ozhoovoor ssee zzajímavou
ajímavvou oosobností...
soobnnosstí....

V Prostějově se pořád něco děje!

pozornost poutal zřejmě saxofonista kapely Jarda
Jeřábek, který to se saxofonem evidentně opravdu
umí!
Kapela Garage (původně Garáž) vznikla už v roce
1979 a jak bylo patrné podle návštěvnosti v klubu,
jejich příznivců po letech působení nijak výrazně
neubylo.
„Lidi prostě ocení, když se hraje vlastní hudba,
vlastní písně. My hrajem pro lidi, co mají rádi tenhle
styl hudby, kterým to tak vyhovuje,“ zhodnotil fanouškovskou scénu frontman kapely.
To, že Garage v čele s Tonym Ducháčkem v Prostějově má své fanoušky, bylo zjevné hlavně na tanečProstějov
ěj - „Že
Ž vždycky
žd k v P
Prostějově
ěj ě se musíí něco
ě stát,“
á “
ním parketu pod pódiem, de příznivci underground P
konstatoval houslista Čechomoru Karel Holas poté, co
a rock music pařili až do pozdních nočních hodin.

Advent se v klubu Apollo 13 slavil s Garage a Mimo provoz. Fanoušci underground rock music
si přišli na své, když sobotní večer navštívila prostějovský music klub legendární pražská partička
Garage, které zdatně sekundovali prostějovští Mimo provoz.
Foto: Petra Hežová

podupávali do rytmu a spolu se
členy kapely zpívali texty svých
oblíbených písní. Hudební skupina Čechomor spojila své jméno s pojišťovnou Kooperativa
a vyrazila na turné po českých
a moravských městech, aby
pomohla společnosti Pomocné
tlapky, která se zabývá chovem a výcvikem asistenčních
psů pro zdravotně postižené.
Aby posluchače blíže seznámili
s charitativním projektem, členové kapely si připravili krátkou
video prezentaci, k jejíž projekci

Tentokrát přijel Čechomor a selhala technika
František Černý: „Ve čtyři ráno v hospodě se zpívají
slepeckými
, neplést
neplést se slepe
eckými psy! kl
lid. Hodně právě
práv
vě taky záleží naa
klid.
všude stejné písničky...“ Pozor,
Asistenční
Asistennční
nč psi pomáhají
pomáh
hají při nor- to
om, kde jste, je
estli doma neboo
tom,
jestli
málních
věcech,
málnícch běžných věc
cech, které v zahraničí. Ale tto
o se nám zatím
m

při vystoupení selhala technika a nedošlo tak k promítání
připravené videoprojekce Pomocné tlapky. „Loni, když
jsme tu byli s Proměnami, jsme si nebyli jistí, jestli koncert
vůbec proběhne, protože půl hodiny před začátkem nic
nefungovalo, ani elektřina,“ směje se člen oblíbené kapely. Čechomor z toho ale dle vlastních slov nedělá kovbojku a už je tady zase! Společenský dům v Prostějově byl
samozřejmě plný a kapela předvedla na pódiu, co umí.
Jsou členové Čechomoru takoví pohodáři i v soukromí?
Jak prožívají Vánoce a co by si přáli najít pod vánočním
stromečkem? To vše a mnoho dalšího se dozvíte v exkluzivním rozhovoru pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Za
členy kapely odpovídal textař, skladatel, kytarista a zpěvák František Černý.
Petra Hežová
Pamatujete si, kdy jste byli
u nás v Prostějově naposledy? Jak se vám u nás hraje?
„Loni jsme tu byli s turné Proměny a moc se nám tu líbilo, tak
jsem si řekli, že se sem po roce
zase podíváme. Nehledě na sníh
a mráz, už jsme tady zas (smích).
Navíc tu máme spoustu příznivců a to se hned lépe hraje, když
je plný sál.“
Proč si myslíte, že jsou
vaše koncerty vyprodané
a kapely hrající moderní hud-

bu mají o posluchače nouzi?
„Já myslím, že je to tím, že tomu
lidé rozumějí a že v ty čtyři ráno
v hospodě se vždycky zpívají
všude stejné písničky, ty lidové...“
Vaše kapela chce svým
vystoupením v rámci Kooperativa tour podpořit charitativní projekt Pomocné tlapky. Můžete čtenářům přiblížit,
o co jde?
„Obecně prospěšná společnost
Pomocné tlapky je organizace,
která se zabývá chovem a výcvikem asistenčních psů pro zdravotně postižené spoluobčany.

kdokoliv z nás zvládne bez potíží, ale pro postiženého člověka
je to problém. Třeba jen obyčejné
rozsvícení nebo zhasnutí světla,
sundání ponožek nebo otevírání
a zavírání dveří. Takový pes dokáže i vyndat prádlo z pračky!
No a my jsme se rozhodli tomuto
projektu pomoct tak, jak umíme.
S Pomocnými tlapkami spolupracujeme vlastně už šest let.
Peníze, které se vyberou na koncertech, z dárcovských zpráv a
z prodeje propagačních předmětů, budou věnovány právě společnosti Pomocné tlapky, protože
stát na tuhle činnost nepřispívá
ani korunu.“
Toto předvánoční období
mnoho z nás využije
k úklidu, nákupu dárků a pečení cukroví. Jak je tomu u vás?
„Je pravda, že toho času před
Vánoci moc není. Musíme si ale
udělat čas, jak to jde, abychom
tohle všechno taky zvládli, měli
čas být doma u rodin...“
Jak slavíte Vánoce? Klasika u stromečku, nebo
netradičně někde v zahraničí?
„Rozhodně klasicky. Pečlivě dodržujeme všechny ty tradice, protože jsme tady samí komedianti a
máme to rádi (smích). Jinak to je
podle toho, jak jde život. Někdy
je to docela frmol a jindy pohoda,

nikdy nepodařilo, být na Vánoce
třeba v Americe. To nevím, jak
by dopadlo (smích).“
A jak je to u vás s dárky?
Máte už hotovo, nebo vás
ten největší předvánoční nákup teprve čeká?
„Tak já jsem si včera hrál na Ježíška a celou noc jsem nakupoval
dárky (smích).“
Prozradíte čtenářům, jakými dárky se Ježíšek ve
vašem podání pochlubí?
„Tak nejvíc se pochlubí asi snowboardem, tenisovou raketou a
Legem. Jo a taky jsem koupil
sněžnou rolbu na ovládání, co
bliká a svítí, a taky auto, co jezdí
po stěně.“
A co by měl Ježíšek
donést vám?
„To se tady nedá publikovat
(smích). Hlavně si přeju samozřejmě světový mír, to by mi
udělalo asi největší radost a taky
hlavně hodně zdraví, to všichni
potřebujeme a pak velkou flašku rumu. Né, to si dělám legraci
(smích). Asi by mě hodně potěšilo, kdyby se lidi naučili odpouštět
si...“
Popřál byste něco čtenářům Večerníku?
„Určitě bych rád popřál hezké
svátky a abychom se zase příští
rok tady ve zdraví viděli...“

Ze života města
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Společnost .A.S.A. opustila jednatelka, nastoupil nový ředitel ZPRÁVY

z Rady
města
Prostějova

„Změna ve vedení by neměla mít vliv na vztah s městem,“
míní první námětek primátora Jiří Pospíšil
To jsou věci! Ve vedení společnosti .A.S.A.
Technické služby Prostějov došlo ke změně na
nejvyšší funkci, kterou doposud zastávala Iveta
Jurenová. Jednatelka skončila ve funkci zcela neočekávaně, když na vlastní žádost odešla do zcela
jiné firmy! Podle města by ale tyto zásadní změny
neměly ovlivnit vzájemné obchodní vztahy...
Prostějov/mik
„Neřekl bych, že se v naší společnosti stalo něco zásadního.
Samozřejmě, ke změně došlo,
ale jenom tím, že paní Jurenová
odešla ze společnosti a do funkce
výkonného ředitele jmenovala
moji osobu,“ vysvětlil Večerníku
na úvod Martin Grepl, čerstvý
šéf společnosti .A.S.A. TS Prostějov. Podle něj ani změna názvu
funkce šéfa společnosti neznamená nic převratného. „Ostatně
jedním jednatelem zůstává i nadále Vlastimil Uchytil, který za-

stupuje město Prostějov,“ doplnil
vysvětlení nový výkonný ředitel
společnosti.
Martin Grepl ovšem ve společnosti .A.S.A. není žádným nováčkem. Ve firmě působí už pět
let na pozici obchodního zástupce. Výkonným ředitelem v Prostějově byl jmenován k 1. prosinci
2012 a jak on sám říká, na nějaké
rozkoukávání ve funkci není ani
čas. „Popravdě řečeno, ani není
třeba se nijak dlouho rozhlížet.
Využívám své zkušenosti z provozu i obchodu, takže to pro mě
zas až tak nová věc není. Mám

určitou představu o vedení této
společnosti, ve které bude hrát
samozřejmě prioritu služba pro
město Prostějov. To je náš hlavní zákazník a budu se snažit o
to, aby služba pro něj byla stále
kvalitnější,“ sdělil dále Večerníku
Martin Grepl.
Změny ve vrcholné organizační
struktuře nechávají chladnými i
představitele prostějovské radnice. „Je to záležitost společnosti
.A.S.A., koho jmenuje do vedení
firmy,“ odtušil Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora Prostějova.
Na otázku, zda město bylo o

změnách předem informováno,
souhlasně zakýval hlavou. „Ano,
na magistrát přišel dopis adresovaný panu primátorovi a zástupci města v dozorčí radě byli
také seznámeni se záměry změn
ve vedení společnosti. Změnou
názvů funkci či odchodem paní
Jurenové se pro město nic nemění. Vztah mezi městem a společností .A.S.A. TS Prostějov je čistě
obchodní. Dané změny by tento
vztah neměly ovlivnit,“ věří Jiří
Pospíšil.
Otázkou nyní zůstává, jak neotřesitelná je pozice Vlastimila
Uchytila, který ve společnosti
.A.S.A. Technické služby v Prostějově působí jako jednatel, jehož
hlavním úkolem je dohlížet na
chod společnosti z pohledu města,
coby čtvrtinového vlastníka. „Od
zástupců společnosti .A.S.A. TS
Prostějov jsme vyslechli určitý
návrh řešení pozice jednatele, případné změny v organizační struk-

N
Nové
hřiště
na náměstí Spojenců
pj
Prostějov/mik
v
- Město má
šanci v blízké době získat
státní dotaci na další sportovní
hhřiště.
řiště. Tentokrát radní uvažují
o výstavbě hřiště na míčové
vé hry na náměstí Spojenců.
Pokud
Pokud bude stoprocentní dotace
tace přiznána, místo dosud
blátivého
blátivého plácku zde vznikne
prostor
prostor pro malou kopanou a
basketbal.
basketbal.

Muž za ženu. Novým výkonným ředitelem společnosti .A.S.A.
Technické služby v Prostějově se stal Martin Grepl. Žádné převratné
změny k občanům ani městu ovšem nechystá. Foto: Michal Kadlec
tuře bude projednávat zastupitelstvo,“ uvedl primátor statutárního
města Prostějov Miroslav Pišťák.
„Ani já v tuto chvíli nejsem schopen vyřknout definitivní slovo
o tom, jak bude ze strany města

dohlíženo na chod společnosti.
My budeme jako pětadvacetiprocentní vlatníci zejména jednat o
tom, aby zájmy města byly maximálně hájeny,“ dodal první muž
prostějovského magistrátu.

Dojde na schvalování rozpočtu, Radní nechají „rozmnožit“
V úterý se sejdou zastupitelé:

„zlatým hřebem“ budou tenisové poháry!

Prostějov/mik - V úterý po
poledni se letos naposledy
sejdou prostějovští zastupitelé. Jubilejní dvacáté zasedání
Zastupitelstva města Prostějova v tomto volebním období
se uskuteční tradičně ve 13.00
hodin v obřadní síni radnice. Jednání je pochopitelně
veřejné a bude mimořádně
slavnostní. Jeho vzácnými
„hosty“ totiž budou obě slavné trofeje, které nedávno s
notnou účastí členů prostějovského klubu vyhrály tenisové týmy České republiky
- Fed Cup i Davis Cup! Tuto
možnost nabídla městskému
vedení marketingová společnost TK PLUS.

Po úvodní zprávě o činnosti rady
města přijde na řadu schválení
odměn členům výborů, komisí
a osadních výborů za rok 2012,
návrh obecně závazné vyhlášky,
kterou se stanovují podmínky
pro spalování suchých rostlinných materiálů, obecně závazná
vyhláška o místním poplatku
za odvoz komunálního odpadu
i poplatek za užívání veřejného
prostranství. Po dalších bodech
programu, včetně schválení příspěvku na obnovu Mariánského
sloupu v Praze, se zastupitelé
budou věnovat návrhům udělení
veřejné finanční podpory sdružení Lipka či rozpočtovým opatřením na dokončení rekonstrukce
Melantrichovy ulice a opravy ob-

řadní síně na městském hřbitově.
Ovšem to nejdůležitější přijde na
řadu přesně v 15.00 hodin. „Společně s kolegy z finančního odboru předneseme zastupitelům konečný návrh rozpočtu města pro
rok 2013. Ten byl už předjednán
a připomínkován na nedávném
semináři zastupitelů. Nechci tím
tvrdit, že půjde jen o formalitu,
ale věřím v jeho bezproblémové
schválení,“ uvedl Miroslav Pišťák, primátor Prostějova.
O konkrétní podobě rozpočtu
města Prostějova pro příští rok
jsme s prostějovským primátorem
hovořili na sklonku minulého
týdne. Exkluzivní rozhovor přinášíme na jiném místě této strany
v rubrice Radní pod palbou.

MILIONY i v příštím roce

Prostějov/mik - Stejně jako
v předchozích letech se prostějovští radní rozhodli také
v roce 2013 svěřit takzvaně
volné peníze třem bankovním
institucím. Ty jsou schopny za
krátkou dobu peníze zhodnotit
až o dvě procenta. Město takto
příští rok rozmnoží dvacetimilionovou částku zhruba o čtyři
sta tisíc korun.
„Rada města schválila zhodnocování volných finančních
prostředků
formou úročení
peněžních prostředků na termínovaném účtu Unicredit Czech
Bank, termínovaném vkladovém
účtu J&T Bank a termínovaném
účtu Volksbank CZ, a to v jednotlivém případě do výše dvaceti

Radní pod palbou
SCHODKOVÝ ROZPOČET BUDE
KRYTÝ FINANČNÍMI REZERVAMI

Prostějov - Jak uvádíme
na jiném místě této strany,
v úterý budou prostějovští
zastupitelé schvalovat rozpočet města Prostějova na
rok 2013. Ještě před jejich
jednáním Večerník oslovil
primátora města Miroslava
Pišťáka, aby nám prozradil
pár konkrétních údajů z překládaného návrhu nového
ročního rozpočtu města.
Michal Kadlec
Pane
primátore,
jakýý budete konkrétně předkládat v úterý prostějovm rozpočet měsským zastupitelům
ta na příští rok?
„Co se týká těch nejzákladnějších
ukazatelů, tak v příštím roce očekáváme příjmy ve výši 684 milioo předpokládané
nů korun, zatímco
nit 751 milionů.
výdaje budou činit
To znamená, že v této podobě, bez
ch rezerv města,
zapojení finančních
by se jednalo o deficitní rozpočet.
My jsme ale do těchto rezerv
sáhli a částkou zhruba
67 milionů korunn
tento rozpočet sanujeme. To znamená, že ho tímto považujeme
za vyrovnaný.“
O jaké finanční rezervy jde
a má jich město dostatek?
Na první pohled se zdá, že
jsou bezedné...
„Jsou to výnosy
z let minulých.

Primátor M. Pišťák: „Ještě pár
desítek milionů nám zůstane!“

onů. K tomu musíme připočíst dvacet
milionů korun z již potvrzených dotačních titulů. A ještě k tomu navrhujeme
zastupitelům, aby schválili takzvanou
rozpočtovou rezervu rady města, která
činí v tuto chvíli třicet milionů. Selskými počty se tak v roce 2013 dostaneme
k celkové částce na investice 170 milionů korun.“
A opravdu myslíte, že
tato částka není významná?
„Myslel jsem to tak, že v porovnání
s předcházejícími
roky je to méně pep
j
něz. Na druhé straně je to suma, která
zajišťuje nejenom
nezbytné opravy
neje
a investice, al
ale do určité míry i další
kroky nezbytné
nezbytn k rozvoji města Prostějova.“
Můžete
konkrétně
zmínit ty nejvýznamnější investice roku 2013?
r
„Do návrhu rozpočtu
jsou zařazeny
tyto investice: propojení jižního kvadrantu a výstav
výstavba křižovatky v sKrasické ulici za deset milionů korun,
rekonstrukce rradnice až do roku 2014
ve výši devíti milionů, oprava komunikace ve Svo
Svolinského ulici za deset
milionů, cyklistická
stezka Hloučela
cykl
za sedm milionů,
milio nová fasáda radnice
včetně dlažby před ní za deset milionů
a další akce.“
Dovolte poslední otázku. Zatím jsme hovořili o příštím ročním rozpočtu, ale
máte už nějaké
něja dílčí zprávy o tom,
jak dopadne
dopadn ten letošní?
„Myslím ssi, že rozpočet města
Prostějova v roce 2012 dopadne
Al musím předeslat, že
dobře. Ale
pořád existuje
situace, že ze sdíex
lených ddaní registrujeme deficit
od státu ve výši přes dvacet miFoto: Michal Kadlec
lionů korun...“
kor

My jsme pochopitelně nikdy nehospodařili tak, že bychom v daném roce
utratili všechny peníze. Vždycky nám
něco zůstalo, navíc část finančních rezerv zhodnocujeme u několika finančních ústavů. Současná ekonomická
situace města nám skutečně dovolila,
abychom zejména stavební investice
povýšili na částku 120 milionů korun.
A máte pravdu, že rezervy nikdy nejsou bezedné, ale v našem případě nám
ještě nějaká ta desítka milionů zůstává...(úsměv)“
Už p
před dvěma týdý
ny jste Večerníku
prozradil, že na celkové investice
zbude v roce 2013
celkem významná částka.
„Nevím, jestli
jde o významnou částku.
Jak už jsem
předeslal, na
stavební investice pamatujeme sumou
stodvaceti
mili-

INZERCE

Ilustrační foto
milionů korun. Půjde o vklady na
dobu nejvýše šesti měsíců v průběhu roku 2013,“ potvrdil záměry radních primátor Prostějova
Miroslav Pišťák.
Na otázku Večerníku primátor
také prozradil, že očekávaný výnos se pohybuje v rozmezí od 1,7
do 2,0 procenta, což při uložení
zmíněných dvaceti milionů může
znamenat během šesti měsíců
zisk a tím i příjem do městské

pokladny ve výši zhruba 400 tisíc korun. „Se zhodnocováním
volných finančních prostředků
města máme zatím dobré zkušenosti. Chceme ale jako vždy kvůli
ekonomické opatrnosti rozdělit
uvedenou sumu peněz mezi tři
bankovní instituce. Navíc u těchto
bank existuje pouze jednodenní
výpovědní lhůta, tudíž máme ke
zhodnoceným vkladům okamžitý
přístup,“ dodal Miroslav Pišťák.

Město rozešle
tištěné novoročenkyy
Prostějov/red
v
- Nákladem pěti
set kusů vydalo město Prostějov
jov v letošním roce takzvané
„dobročinné novoročenky“.
y
Část peněz ze zhruba třicetitisícové
tisícové částky, kterou za novoročenky
voročenky město zaplatí, totiž
půjde
půjde na dobročinné účely.
Více
Více na www.vecernikpv.cz!

Přísnější
j pravidla
p
ppro udělení VFP
Prosějov/mik
v
- Do konce kalendářního roku mohou sporttovní,
ovní, kulturní a společenské
organizace podávat žádosti o
vveřejnou
eřejnou finanční podporu.
Jejich udělení provází od letošnního
ího roku změny. „Jde hlavně
o ulehčení práce při rozhodovvání
ání sportovních komisí, komu
a kolik finančních prostředků
pposkytnout.
oskytnout. Budeme požadovvat,
at, aby sportovní oddíly v žádostech jasně napsaly, jaká je
vvýše
ýše nájemného v prostorách,
kkteré
teré používají, jaké mají nákklady
lady na energie a větší organizzace
ace musí sdělit, kolika oddíly
a členy disponuje,“ popsala
zzákladní
ákladní změny Ivana Hemerkková,
ová, náměstkyně primátora
Prostějova.
P
rostějova.

www.vecernikpv.cz
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
víte, že...

Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?

... bazická sůl pomůže s překyselením organismu?
Před časem jsem vás informovala o překyselení organismu,
které je většinou způsobeno jak
jídlem a těžkou fyzickou námahou, tak hlavně stresem, častým rozčilováním a špatným
životním stylem vůbec. Jak
jsem již uváděla, překyselení
organismu může způsobovat
řadu závažných onemocnění
od ekzémů, cyst, kardiovaskulárních chorob až po rakovinu.
Varovnými signály překyselení
nejsou jen přímé zdravotní komplikace, ale i silný či neobvyklý
zápach při pocení, zvláště při
koupání pak časté zčervenání
kůže, svědění apod. Všechny tyto
příznaky ukazují na nadměrnou
kyselost. Při koupání v bazické
soli rychle zjistíte její účinek. Jen
při samotném pocení poznáte po
týdenním používání razantní rozdíl. Zápach při pocení jde najednou do ústraní a časem zmizí, a
to ani nemusíte používat škodlivé

Pak jste na správné adrese!

Milé kamarádky Večernice,

tedy čeká?

čeká konec starého světa, přeji vám co nejlepší vstup do
nového, lepšího světa, než byl ten dosavadní… Krásné,
bezstarostné a hlavně klidné prožití vánočních svátků
vám přeje Večernice Aneta Křížová (na snímku).

Z
Zdraví nade vše....

Chraňte si tlusté střevo! V prosinci volá o pomoc
Jak jsem již mnohokrát avizovala, ke každému měsíci přísluší orgán, který je v určitý
měsíc nejvíce oslaben, a je tak
zapotřebí se na něj soustředit,
protože v tento měsíc je léčba
nejúčinnější z celého roku. V
prosinci je proto vhodné věnovat se oblasti tlustého střeva.
Hlavním úkolem střev je provádět látakovou výměnu a přes
svou stěnu předávat tělu látky
jemu potřebné. Pokud je tlusté
střevo zanesené, pak samozřejmě hůře plní svou funkci a
nemůže vypuzovat nestrávené
zbytky potravy ven. K tomu je
právě nutný pohyb tlustého střeva. Pokud k němu nedochází,
vznikají zdravotní komplikace.
V prosinci, kdy je tlusté střevo
nejzranitelnější, je velice vhodné
jej vyčistit. Ač jsou před námi
vánoce, je třeba se trochu brzdit
a mít silnou vůli se nepřejídat a
nesplácávat všemožné kombinance jídel. Kromě klystýru tlusté střevo pročistíte také pomocí
tinktury z kopretiny řimbaby,
zeleným jílem, čajem z mochny
stříbrné nebo husí, dobře pomáhá i psyllium nebo lněné semín-

ko. Doporučuji i kúru od Naděje
K 29 na střevní trakt nebo ajurvédské čaje. Výborným pomocníkem je i masírování reflexního
místa na chodidlech.
Reflexní plošky střev se nachází
na obou chodidlech nad patami
směrem ke středu chodidla. Toto
místo je nejvhodnější masírovat
ráno na záchodě, čímž se urychlí
i vyprazdňování. Tak jako každá
nemoc i onemocnění tlustého
střeva je spojováno s psychikou.
Uvádí se, že pokud máme delší
dobu strach z časové tísně či jiné
dlouhodobé strachy, tlusté střevo
se tímto významně oslabuje a
lehce se pak zde vyvíjejí onemocnění. Známým problémem
tohoto orgánu je zácpa. Té bývá
přisuzována lakota. Lakota jako
opravdová lakomost nebo právě
opačně, a to když je pro člověka
naprosto nepřijatelná. Uvádí se,
že člověku vědomému si své
lakoty se zácpa vyhne, protože
ji přijal. Takže podle toho, v jakém máme stavu střevo, tak
se nám daří. Nenechte se tedy
ovládat strachy, ale vy ovládejte
je a snažte se si své každodenní
chování a jednání uvědomovat.

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

chemické deodoranty či dokonce
antiperspiranty.
Účinek zaznamenají i sportovci.
Po tréninku, kdy očekáváte, že
vás bude díky kyselině mléčné
bolet celé tělo, se vyzkoušejte
vykoupat v bazické soli a uvidíte,
že bolest se buďto vůbec nedostavila, nebo se objevila jen opravdu
mírně. Bazická sůl totiž váže i ty
největší škodliviny v nás usazené.
Avšak není sůl jako sůl, i když by
se mohla zdát třeba sůl z Mrtvého moře jako zdravá, je to přesně naopak. Sůl z Mrtvého moře
sice způsobí dočasné zlepšení
(zatlačí vylučované kyseliny zpět
do těla), ale jelikož má 6,7 pH,
koupel v ní je škodlivá. Kyseliny
musí ven, ne zpět.
Na základě vlastní zkušenosti
mohu bazickou sůl opravdu doporučit, o jejích účincích jsem
přesvědčená. Je vhodná pro
všechny (viz. příbalový leták).
Seženete ji v drogeriích (musí

mít pH 8 – 9). Pokud se budete pravidelně koupat v bazické
soli, riziko onemocnění různými chorobami i rakovinou bude
minimální. V zásadité koupeli
(bazická sůl) je vhodné se koupat alespoň 30 minut, maximální čas není omezen. V průběhu
koupele je třeba kůži každých
10 až 15 minut třít žínkou, aby se
kyseliny z těla mohly lépe uvolňovat. Aby nebyl organismus
překyselený, je třeba dodržovat
další pokyny, které jsem uváděla
v článku o překyselení organismu (najdete je na internetovém
odkazu
www.vecernikpv.cz/
vecernice). Pro připomenutí: je
třeba jíst zdravě (vyvarovat se
alespoň některých potravin), nerozčilovat se, nepotlačovat hněv,
nestresovat se a koupat se v bazické soli. Koupání v bazické
soli se doporučuje jako podpůrný prostředek při již vzniklých
zdravotních

Opatrujte růže před zimou

Nejlepší ochranou růží v tomto období je zahrnutí jejich krčků kompostem nebo suchým
listím a zakrytí celého keře chvojím. Kompost
můžeme využít i pro cibulky tulipánů, které jsou
na silný mráz nejchoulostivější. Růže roubované
obalte celé, včetně kmínku, do pytloviny. Prostor
koruny pak vyplňte suchým listím.

Jmelí roste velmi pomalu a dosahuje věku třiceti let,
pak odumírá. Roste v oblastech s mírnými zimami
a vlhčím klimatem. Na jaře mladé rostliny otáčejí své
listy každý den jiným směrem, jako kdyby hledaly
svůj střed. Tyto pohyby provádějí až do začátku července. Tímto způsobem se tvoří kulovitý tvar.

Co jste možná
nevěděli o jmelí..

V zimě pokojové rostlinky zalévejte jen velice málo,
omezte i jejich hnojení. Pokud máte kaktusy, v období vegetačního klidu je udržujte při teplotě okolo
10°C. Substrát pro orchideje a bromélie udržujte mírně vlhký. Africké fialky umístěte na místo, kde budou
mít dostatek denního světla. Bylinky uchovávejte na
světlém, ale chladném místě.

Jmelí kvete a plodí jen v zimě, poprvé ve věku pěti
až sedmi let. Jeho květy voní po pomerančích a lákají
hmyz, který v zimě nespí. Plody žerou ptáci a vylučují nestrávená semena, čímž se jmelí šíří po okolí.

Péče o pokojové rostlinky

Foto: internet

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje
kulinářský koutek ZAHRADNICKÉ CENTRUM MARCIÁNOVÁ
aneb tip do kuchyně...
KAKAOVÉ A TATRANKOVÉ PRACKY
Kakaové pracky

Tatrankové pracky

Ingredience: 8 dkg tuku, 35
dkg hladké mouky, 14 dkg
mletých ořechů, 21 dkg mletého cukru, 1 vejce, skořice,
kakao

Indgredience: 8 dkg tuku, 3
tatranky, 5dkg strouhaného
kokosu, 10 dkg mletého cukru,
35 dkg hladké mouky, 1 vejce

Postup: Z mouky, cukru,
změklého tuku, ořechů, vejce
a kakaa vypracujeme hladké
těsto. Těsto necháme nejlépe
v chladnu chvíli odpočinout.
Následně
si
připravíme
formičky a lehce je vymažeme
olejem. Poté již můžeme začít
s vtlačováním do formiček.
Formičky umístíme na plech
a pečeme v předehřáté troubě
na 150 °C, cca 15 až 20 minut.
Kakaové pracky necháme
vychladnout a nakonec je
obalíme v moučkovém cukru.

Postup: Nastrouháme tatranky
a společně se změklým tukem,
cukrem, kokosem, moukou
a vejcem vypracujeme těsto.
Následuje stejný postup jako
u klasických pracek, až na
teplotu pečení. Připravíme tedy
formičky a lehce je vymažeme
olejem či tukem. Poté již
můžeme začít s vtlačováním do
formiček. Formičky umístíme
na plech a pečeme v předehřáté
troubě na 175 °C, cca 15 až
20 minut. Lahodné tatrankové
pracky obalíme ještě horké
v moučkovém cukru.

rozhovor se zajímavou osobností...

Kostelec na Hané/pr - Rok
se s rokem sešel a opět tu
jsou Vánoce a oslavy nového roku. Rádi bychom
tedy poděkovali všem našim
příznivcům, stálým i potenciálním zákazníkům za velkou návštěvnost jak našeho
zahradnického centra, tak
i našich výstav, které vždy
díky vám oplývají skvělou
atmosférou.
V průběhu roku již tradičně
pořádáme několik výstav, o kterých vás Večernice pravidelně
informuje. Na našich výstavách
se vám snažíme představit naše
práce. Všechny výstavy si už
získaly určitou tradici a budeme
rádi, když nám pomůžete udržet ji i do budoucna. Nejúspěšnější floristickou akcí tohoto
roku byla výstava Dotek Vánoc
v prostorách barokní fary ve
Smržicích. Tuto nejrozsáhlejší
akci v regionu navštívilo přes
dvatisíce návštěvníků.
I v příštím roce se ale máte
na co těšit. Již na 16. a 17.

ledna v Národním domě pro
vás připravujeme 4. ročník
Květiny ve společnosti, na
který vás zve také mediální
partner PROSTĚJOVSKÝ
Večerník a jeho Večernice.
Čeká vás opět velkolepá floristická a kadeřnická show.
Hlavním tématem budou květinové přízdoby plesových šatů
z dílny Ing. Anny Marciánové,
spojené s kadeřnickým uměním Studia IN Hany Puklové
ve spojení s módní přehlídkou
společenských šatů pro letošní
plesovou sezonu. Další den
se pak můžete těšit na Květinovou eleganci, jejíž součástí
bude komponovaný program
módních přehlídek a hudebních vystoupení, inspirovaný
některými současnými trendy,
kde hlavní úlohu hrají jak jinak, než květinové doplňky

společenských šatů. Zkrátka určitě se máte na co těšit.
Avšak Květinou ve společnosti
nic nekončí. Nadále pro vás
připravujeme další akce, výstavy, vernisáže a společenské
události, o kterých vás bude
Večernice pravidelně informovat. Ani v roce 2013 tak nebudou chybět oblíbené akce, jako
Vítání jara, Trvalkové léto,
Dýňové slavnosti či další vernisáže a výstavy. Závěrem nám
tedy dovolte, abychom vám
ještě jednou poděkovali za vaši
přízeň, která nás ze srdce těší.
Zároveň všem čtenářkám a
čtenářům Večernice přejeme
krásné a klidné prožití vánočních svátků. Do nového roku
Vám přejeme hodně zdraví,
spokojenosti, osobních úspěchů a těšíme se na vaši návštěvu v příštím roce.

„Bowenova technika navrací organismus do rovnováhy a podporuje
přirozenou schopnost samouzdravování,“ vysvětluje Soňa Doleželová
Prostějov - V dalším díle zajímavých rozhovorů se Večernice tentokrát vydala po stopě
Bowenovy metody, která je jako masážní tlaková technika úspěšně používána po celém světě.
Co je to Bowenova technika? Jaké jsou její pozitivní efekty? Na to se Večernice zeptala Soni
Doleželové, která se právě Bowenově tlakové
masážní technice věnuje...
Aneta Křížová
V dnešní době známe
již spoustu masážních
technik, ale o Bowenově technice není tolik slyšet. Můžete
nám prozradit, co to vůbec je
ta Bowenova technika?
„Tato masážní technika pochází z Austrálie a název získala
podle svého objevitele T. A.

Bowena. Jedná se o reflexní
stimulaci pomocí speciálních
masážních hmatů, které následně vyladí svalovou soustavu s
využitím vlastních regeneračních mechanismů. Bowenova
technika navrací organismus
zpět do rovnováhy. A znovu
nastolená harmonie pak umožní tělu využít jeho přirozenou
schopnost samouzdravování.“

Nastolení rovnováhy či
nastartování samoléčebného procesu je znát již
po první návštěvě?
„Ano, již po první návštěvě je
možné pocítit zlepšení držení
těla, uvolnění svalového napětí
i psychické uvolnění. Většinou
je ale nutné ji opakovat. Ovlivněním lymfatického systému
se v těle nastartuje detoxikace.
Masáž v těle doznívá ještě několik následujících dní.“
V čem přesně spočívá
Bowenova
masážní
technika?
„Základem Bowenova systému je takzvaný Bowenův
pohyb, který spočívá ve
zvláštním způsobu ovlivňování napětí svalů a svalových
skupin prostřednictvím jemné

manipulace s vrstvami kůže i
podkoží připomínající ´brnkání´. Provádí se na anatomicky
definovaných místech ve stanoveném pořadí a prokládá se
krátkými přestávkami. Masáž
se provádí bez použití masážních přípravků a klient při ní
zůstává oblečený.“
Jaké jsou pozitivní
efekty této techniky?
„Masáž se osvědčila zejména u problémů s pohybovým
aparátem, při bolestech hlavy,
hučení v uších, problémech
kloubů, při karpálním tunelu,
problémech s kostrčí, také při
zhoršeném odtoku lymfy a
u spousty dalších problémů.
Pomocí reflexní stimulace
ovlivňuje i činnost vnitřních
orgánů.“

„Bowenovu masáž doporučuji
vyzkoušet skutečně všem
a sami se o její účinnosti přesvědčíte.“
Odbornice SOŇA DOLEŽELOVÁ
obhajuje techniku původem z Austrálie
Závěrem nám, prosím,
prozraďte, zda nám
tato technika nemůže náhodou ublížit...
„Masáž mohou podstoupit v
podstatě všichni, výjimkou nejsou ani těhotné ženy. Jedinou
kontraindikací jsou nedoléčená
onkologická onemocnění, protože podpoření činnosti lymfatického systému by v tomto
případě mělo nežádoucí účinky.
Jinak tuto metodu doporučuji

vyzkoušet
vyzkouuše
š t skutečně
všem a sami se o její
účinnosti
účin
nno
nosti přesvědčíte.“
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STRÁŽCI ZÁKONA OCENILI SVÁ NEJVĚTŠÍ ESA TOHOTO ROKU
Po pětatřiceti letech končí šéf plumlovských policistů Josef Hubený, vyznamenal ho prezident

Ve středu proběhlo v prostorách obřadní síně
prostějovské radnice slavnostní vyhlášení nejlepších pracovníků Územního odboru Policie ČR v
Prostějově za rok 2012. Slavnostního vyhlášení
se zúčastnil primátor statutárního města Prostějov
Miroslav Pišťák, náměstek ředitele Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje Libor
Krejčiřík, zástupci integrovaného záchranného
systému a také představitelé veřejné správy.
Prostějov/mik
Akci zahájil vedoucí Územního odboru Prostějov Pavel
Novák, který tři desítky přítomných policistů i zástupců
radnice přivítal a ve svém projevu zhodnotil i poděkoval za
dobrou práci strážcům zákona
v letošním roce. „Každý z vás
svou prací přispíváte k boji
proti kriminalitě v tomto městě a okolí. Vážím si vaší práce,
stejně jako úzké provázanosti
s kolegy z městské policie a
ostatních složek integrovaného
systému,“ řekl mimo jiného

Pavel Novák. Po něm si vzal
slovo primátor města, který
podotkl, že spolupráce s policií
bylo vždy jednou z priorit vedení radnice. „Jsou lidé, kteří
na policisty nemají dobrého
slova a jejich práci podceňují.
Většinou ji ocení až ve chvíli,
kdy je potřebují. A já jsem rád,
že jsem v čele města, které má
tak spolehlivé a úspěšné policisty schopné zajistit bezpečnost,“ poznamenal Miroslav
Pišťák.
Poté již nadešla chvíle k prvnímu ocenění. Policejní prezident Martin Červíček udělil

U policie pětatřicet let. Šéf prostějovských strážců zákona Pavel Novák předal Josefu Hubenému nejvyšší policejní vyznamenání udělené policejním prezidentem.
Foto: Michal Kadlec
služební medaili Za zásluhy
o bezpečnost Josefu HUBENÉMU za dlouhodobé
příkladné osobní služební
úsilí, iniciativu a vynikající
výsledky na úseku prevence
kriminality, rozvoj forem,
prostředků a metod policejní
služby. „Jde o nejvyšší policejní vyznamenání, které v této
republice je možné získat. Pan

MILENKA OŠKUBALA MUŽE
O VELKÉ PENÍZE

(dokončení ze strany 2)
„Říkala, že milion dluží kvůli
krachu cestovky a půl milionu potřebuje, aby se mohla
rozvést. Slibovala mi, že pak
už budeme jenom spolu,“
vysvětlil účel půjčky Hofman, který nyní po své bývalé milence chce více jak
dva miliony korun, jež jí za
téměř deset let jejich vztahu
měl půjčit. „Nechápu vaše
chování. Pokud mi dlužník
nevrátí peníze, tak mu přece
nebudu půjčovat další. Chtěl
jste je vůbec zpět?“ byl zvědavý soudce Petr Vrtěl. „To
víte, že chtěl. Když jsem jí
ale začal vyčítat, že mi dluží
peníze, tak to stejně vždycky skončilo v posteli. Navíc
říkala, že její rodiče prodali
městu pozemek a že z toho
mají tři miliony, které jí vě-

nují, a z toho že mi ona své
dluhy brzy zaplatí,“ reagoval
Miroslav Hofman.
Soudce Vrtěl se dotazoval i
druhé strany sporu. „Tvrdíte,
že vám pan Hofman nikdy
žádné peníze nepůjčil. Proč
jste tedy ty směnky podepisovala?“ otázal se paní Kamencové. Ta to dosti nevěrohodně
vysvětlovala tím, že chtěla
svému milenci zachránit krk.
„On tehdy spolupracoval s
mafií. Říkal mi, že na mě peníze potřebuje převést, protože je s partou Ukrajinců vymáhá od dlužníků a má strach
je mít u sebe,“ hájila se u soudu paní Kamencová.
Příchod záhadných a násilnických Ukrajinců na scénu však
její partner vysvětlil velice
prozaicky. Tím ovšem celému
jejich dlouholetému vztahu

nasadil opravdu tragikomickou korunu. „To je nesmysl.
Peníze jsem na paní obžalovanou převáděl jen proto, že je
po mně chtěla, aby se mohla
už konečně rozvést. Vymáhání peněz s Ukrajinci po nocích
jsem si vymyslel jen kvůli
tomu, že jsem si asi před čtyřmi roky našel další přítelkyni.
Proto už jsem nechtěl k paní
Dohnalové vždy, když měla
zrovna volno v posteli,“ pobavil všechny přítomné v sále
Miroslav Hofman.
Renata Kamencová před soudem prohlásila, že je zcela
bez prostředků, bydlí v pronajatém bytě a její další dluhy
splácí maminka a částečně
i synové. Nyní jí však hrozí
nejen to, že peníze vypůjčené
od Miroslava Hofmana bude
muset po letech konečně vrátit, ale dokonce i vězení.
Soud v této věci doposud nerozhodl, hlavní líčení bylo
odročeno.

Hubený je služebně nejstarší
policistou Prostějovska, po
pětatřiceti letech služby nyní
končí ve funkci vedoucího Obvodního oddělení v Plumlově a
odchází do civilu,“ řekl Večerníku šéf prostějovské policie
Pavel Novák.
Dále byly uděleny medaile ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Za

Nejlepší velitel. Prostějovský primátor Miroslav Pišťák blahopřeje Karlu Janečkovi, který byl vyhlášen nejlepším velitelem roku
2012.
Foto: Michal Kadlec
dlouhodobé a iniciativní plnění
úkolů nad rámec svých služebních povinností. U vedoucích
pracovníků byla tato medaile
udělena za dosahování příkladných výsledků v řídící funkci.
Oceněni byli prostějovští
policisté Leoš KLUČKA,
Rudolf KAPLÁNEK, Radim
VANĚK, Marketa KRÁLÍČKOVÁ, Luboš JIRKOV-

SKÝ, Milan ŠVEC, Radomír
BÁBEK, Tomáš HEBELKA
a Roman ŠEVČÍK.
Jedním z hlavních bodů akce
bylo slavnostní vyhlášení nejlepších pracovníků Územního
odboru Prostějov za rok 2012.
Nejlepšími policisty tohoto
kalendářního roku v rámci
obvodního oddělení Prostějov
1 se stali Petr MLČOCH a

KDYBY PEJSCI UMĚLI MLUVIT ,
určitě by se zeptali: CHCETE MĚ?
Čechy pod Kosířem/mik Jak vidno, v psím útulku
Voříšek v Čechách pod Kosířem je možné zažít cokoliv.
„Máme za sebou už více jak
čtyři roky provozu a nabízíme své služby městům a obcím, které mají problémy s
toulavými psy. A naším úkolem je pak hledat pro tato
zvířata nové majitele, kteří
by jim ulehčili ten jejich psí
život,“ svěřil se Večerníku při
naší předvánoční návštěvě v
Čechách pod Kosířem Leopold Dostál.
V jeho útulku je aktuálně
umístěno pětapadesát psů různých ras. „Jde hlavně o to mít ta
zvířata rád, člověk to nesmí brát
jako nějakou obyčejnou práci.
Musí to být koníček. Zároveň ale
člověk na tuto zálibu musí najít

prostředky a všechno zvládnout
manažersky,“ dodává provozovatel Voříšku.
V psím útulku v Čechách pod
Kosířem našli nyní svůj druhý,
a snad jen přechodný, domov
pejsci s rodokmenem i kříženci
různých ras. „Ti vzácnější psi,
kteří se někomu zaběhnou, jsou
z devětadevadesáti procent na
druhý den zpět u svých majitelů. Zaprvé jsou očipováni a pak
jejich páníčci je velmi intenzivně
hledají, protože jsou pro ně moc
vzácní. Horší je to už s obyčejnými voříšky. Jejich osudy bývají hodně smutné, mnohé z nich
jejich nezodpovědní majitelé
vyvezli někam za město, vyhodili z auta nebo je prostě nechali
napospas ulici,“ sklopil hlavu
Leopold Dostál.
Pro majitele psího útulku je
každodenní starostí najít pro
své „chovance“ nové páníčky.
„Kdyby ti pejsci uměli mlu-

vit, určitě by o to sami prosili.
Kříženci a voříšci jsou mazliví
a lehce si zvykají na nového
pána. Možná mohou být ze
začátku nedůvěřiví, ale to se
po pár dnech srovná. Zájemců
o nového čtyřnohého přítele
k nám chodí hodně, mnohým
ale musíme vysvětlovat, že
pes není hračka, kterou můžete
zahodit, když vás omrzí. Většinou ale máme dobré zkušenosti, psa si od nás vezmou lidé,
kteří se o něj umí vzorně postarat,“ dodal Leopold Dostál.
Právě v tomto předvánočním
čase tak mají i Prostějované
jedinečnou možnost splnit
i čtyřnohým roztomilým
chlupáčům jejich toužebná
přání. Také voříšci chtějí někomu patřit a být někomu
věrní. Kdyby pejsci uměli
mluvit, určitě by se zeptali po
vzoru známého herce Zdeňka Srstky: CHCETE MĚ?

Jaromír VOZIHNOJ, za
obvodní oddělení Prostějov 2
pak Radek PROCHÁZKA.
Nejlepším policistou obvodního oddělení v Konice za rok
2012 se stal Petr TOMEK a
obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou Blanka
CIBULKOVÁ, obvodního
oddělení v Plumlově Zdeněk
NEUBAUER.
Nejlepším policistou oddělení
obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování
za rok 2012 se stal Petr VLÁČILÍK, z oddělení hospodářské kriminality byl oceněn Jiří
CHROMEC, nejlepším policistou oddělení kriminalistické
techniky se stal Pavel HLAVÁČ a nejlepším dopravním
policistou byl vyhlášen Jiří
ŠKOP.
Vrcholem akce bylo vyhlášení nejlepšího velitel celého
územního odboru. Tím je
pro rok 2012 Karel JANEČEK, vedoucí Obvodního
oddělení Policie ČR v Konici.

Vlak na přejezdu
SMETL dodávku

Prostějov/mik - V úterý hodinu po poledni došlo k na
první pohled hrůzostrašné
havárii na železničním přejezdu v Českobratrské ulici.
„Pětapadesátiletý řidič vozidla
Dacia Logan nepřizpůsobil
rychlost jízdy stavu a povaze
vozovky, na které byl sníh. Při
příjezdu k nechráněnému železničnímu přejezdu, na kterém
v té době bylo v činnosti výstražné světelné zařízení, již nestačil dobrzdit a najel na koleje
v okamžiku, když zde v tu dobu
projížděl osobní vlak. Vlakvedoucí již nestačil střetu zabránit.
Vozidlo bylo následkem nárazu odhozeno mimo trať, řidič
ovšem vyvázl bez zranění,“
popsala Večerníku srážku Irena
Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Hmotná škoda byla vyčíslena sedmdesát tisíc korun.
Řidiči byla na místě uložena
bloková pokuta ve výši dvou
tisícovek.

„Vypustím meteorologickou sondu do stratosféry,“ Policisté DOPADLI ZLODĚJE

plánuje Tomáš Hanáček

Prostějov/mik - Prostějované
budou mít mezi sebou dalšího hrdinu. A to možná již
velice brzy... „Chci vypustit
meteorologickou sondu do
stratosféry. Jde o výšku mezi
třiceti až čtyřiceti kilometry
nad zemí. Na speciálním balónu, napuštěném heliem, bude
připevněna kamera s výškoměrem. Tyto přístroje budou
zaznamenávat průběh výstupu a snad i rekord, kterého
chci dosáhnout,“ prozradil
Večerníku základ svého plánu
Tomáš Hanáček.
inzerce

Jak dále přiznal, už v dětství se
zhlédl v podobných rekordech
Američana Steva Fossetta nebo
nedávno Rakušana Felixe Baumgartnera, který z podobné výšky
dokonce vyskočil s padákem. A
nyní by chtěl jejich kousky alespoň částečně napodobit. „Začal
jsem po internetu pátrat, co taková
věc obnáší. A zjistil jsem, že vypustit sondu do takové výšky není
vůbec nereálné. Spíše je to otázka
přízně sponzorů a zajištění potřebných financí,“ dodal Hanáček.
Podle něj se náklady na podobný
kousek pohybují řádově okolo
třiceti tisíc korun. „Půjde o speciální meteorologický balón,
který na zemi bude naplněn

heliem do rozpětí zhruba půldruhého metru. Pokud se podaří, aby vystoupal do výšky
čtyřiceti kilometrů, zvýší se toto
jeho rozpětí až na deset metrů.
Heliová náplň se totiž řidším
okolním vzduchem rozpíná,“
přidává technické záležitosti mladý muž z Prostějova.
O spolupráci při rekordním
pokusu požádal písemně už i
ředitele prostějovské hvězdárny. „Napsal jsem panu Prudkému dopis, zda by se hvězdárna
na mém pokusu podílela. Mám
totiž představu vypustit balón
v Kolářových sadech s tím, že
by na své cestě do stratosféry
byl pro veřejnost pozorovatelný

z hvězdárny. Uvidíme, zatím
jsem v začátcích příprav na celý
pokus,“ dodal Tomáš Hanáček.
Jak již bylo řečeno, mladý Prostějovan by byl zřejmě teprve
druhým Čechem, kterému by se
něco takového povedlo. „Zatím
se taková věc podařila skupině
mladých meteorologů z Prahy,
která vypustila dva balóny, kte-

Máte i vy své vánoční přání?

ré dokázaly vystoupat do výšky
zhruba čtyřiatřiceti kilometrů.
A tento dosavadní český rekord
toužím překonat, udělám pro
to maximum,“ dodal bojovně
Tomáš Hanáček.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
bude naplnění jeho dětského
snu samozřejmě bedlivě sledovat.

POCHLUBTE SE!

Vážení čtenáři a čtenářky, také prahnete po splnění vytouženého
snu nebo máte na srdci vánoční přání, která si chcete splnit? Svěřte
se se svými tajnostmi Večerníku!
PIŠTE SVÁ PŘÁNÍ DO VÁNOČNÍHO KOŠE,
který najdete na našich internetových stránkách
WWW.VECERNIKPV.CZ!
Ta nejoriginálnější přání zveřejníme v silvestrovském vydání
a také odměníme drobným dárkem!
A co vy víte, třeba vaše zatím dobře skryté touhy někdo vyslyší
a splní...
Nevěříte? Zkuste to!

Prostějov/mik - Po čtyřech měsících pátrání se prostějovským
policistům podařilo objasnit vloupání do domu a sklepa, k němuž došlo v srpnu letošního roku v Šafaříkově ulici. Čtyřicetiletý muž společně se svým komplicem obalamutili nájemníky
domu a celkem nerušeně si z něj odvezli staré železo. Později
pak protřelejší zloděj „navštívil“ ještě sklep tohoto domu a
ukradl zde nářadí a nástroje.
„Dne 14. srpna tohoto roku se neznámý lapka vloudil společně se svým
komplicem do jednoho z rodinných domů, přičemž tvrdil, že se s majitelem domluvil na odvozu železa. Lest se vydařila a dva výtečníci vzali a
odvezli dvě traverzy a několik kovových trubek,“ popsala první lumpárnu Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
To však zdaleka nebylo všechno. Stejný lapka, tentokrát již sám, se
ještě téhož dne vloupal do sklepa tohoto rodinného domu. „Ukradl
z něj bednu s nářadím, vrtačku, vrtací kladivo, zkoušečku a krabici
s ventily a fitinkami. Na základě provedeného operativního šetření
policistů byl jako pachatel uvedeného skutku zjištěn čtyřicetiletý
muž z Prostějovska, který byl již v minulosti opakovaně za stejnou
trestnou činnost odsouzen a potrestán. Odcizené věci prodal a takto
získané peníze použil pro vlastní potřebu,“ uvedla Irena Urbánková.
V uplynulých dnech si muž vyslechl sdělení podezření ze spáchání
trestného činu krádeže a trestného činu porušování domovní svobody, za které mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi. Druhého pachatele,
s nímž se vloudil do domu, se dosud nepodařilo vypátrat.

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

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!!!

Elen Odleváková
10. 12. 2012 48 cm 2,95 kg
Prostějov

Zita Greplová
6. 12. 2012 50 cm 3,75 kg
Brodek u Prostějova

Claudie Dočkalová
11. 12. 2012 48 cm 3,45 kg
Prostějov

Klára Šťastná
7. 12. 2012 44 cm 2,40 kg
Prostějov

Matěj Charvát
8. 12. 2012 51 cm 3,55 kg
Čelčice

Klára Štěpáníková
8. 12. 2012 50 cm 3,50 kg
Dub nad Moravou

Lukáš Trnkal
9. 12. 2012 49 cm 3,65 kg
Prostějov

Klára Bukáčková
9. 12. 2012 50 cm 3,95 kg
Alojzov

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!

Bezpečně na zelenou We wish you a Merry Christmas
ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV/Helen Doron Early English

Plumlov/peh - Žáci základní
školy v Plumlově předali starostovi města dopravně bezpečnostní studii, která byla
vypracována s cílem zlepšit dopravní situaci ve vytipovaných
krizových oblastech města a
zejména v blízkosti školy.
V rámci grantového programu
„Plumlovem-bezpečně na zelenou 2012“ členky a členové
dopravního kroužku ZŠ Plumlov
nejenže pomáhali s bezpečným
přecházením vozovky svým
mladším spolužákům a dohlíželi na dodržování dopravních
předpisů v okolí školy, ale za pomoci dotazníků také zmapovali
nejkritičtější místa v Plumlově a
především v okolí základní školy
z hlediska dopravního provozu.
Tato místa byla hlavním tématem dopravní studie, která byla
zpracována za účelem zvýšení
bezpečnosti na plumlovských
pozemních komunikacích. Studie navrhuje konkrétní úpravy
a stavební opatření, mezi nimiž
jsou výraznější dopravní značení,
zpomalovací prvky v okolí školy
i přesun či podstatná úprava přechodů pro chodce.

„Jsem s většinou navrhovaných
úprav obeznámen, protože město Plumlov na zlepšení dopravní situace ve městě intenzivně
pracuje již delší dobu. Navržená
opatření mi přijdou z velké části
realizovatelná, a proto doufám,
že nezůstanou jen na papíře, ale
že se jich v dohledné době dočkáme i v reálné podobě,“ uvedl
starosta města Plumlova Adolf
Sušeň poté, co od žáků převzal
finální verzi dopravní studie, vypracované dopravní inženýrkou
Z. Künstlerovou (na snímku P.
Hežové). „Děti se do projektu
zapojili opravdu zodpovědně.
Projekt navíc napomohl nejen
k vytipování nejnebezpečnějších
míst v našem městě, ale rovněž
k navázání užší spolupráce mezi
školou a veřejností. Byl jsem
velmi mile překvapen i zájmem
rodičů o řešení dopravně bezpečnostních problémů,“ zhodnotil
akci jeden z pedagogů ZŠ Plumlov a současně vedoucí dopravního kroužku Pavel Bednář.
Zlepšení bezpečnosti na pozemních komunikacích není jediný
projekt, kterému se s přihlédnutím k vypracované studii chtějí

Plavci se na Štědrý den

ponoří do Bidelce

Prostějov, Plumlov/mls - Plumlovská přehrada je stále vypuštěná a tak i 29. ročník tradiční vánoční koupele proběhne
na rybníku Bidelec v Plumlově. Plavci by se měli do jeho vod
ponořit na Štědrý den v pravé poledne.
Akce je každoročně cílem stovek lidí obdivujících otužilost příznivců
zimního plavání, kteří se s úsměvem vrhají do ledových vod. „Letos
plánujeme, že by v saních tažených smečkou psů mohla dorazit samotná zimní královna. Uvidíme však, jestli bude síla ledu dostatečná
na to, aby se nám psi neutopili,“ sdělil Večerníku Michal Mucha z oddilu TJ Haná, který akci s pomocí plumlovských hasičů organizuje.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník pochopitelně nebude u této tradiční a velkolepé akce stejně jako v minulých letech scházet.
Premiérově vám přineseme také videoreportáž, který hned
na Štědrý den najdete na www.vecernikpv.cz společně s fotogalerií a prvními ohlasy otužilců.

zástupci města Plumlova věnovat. Ze studie totiž vyplývá,
že mnoho žáků by se do školy
rádo dopravovalo na kole či kolečkových bruslích a město jim
hodlá vyjít vstříc vybudováním
cyklostezky vedoucí
kolem
Plumlovské přehrady, která by se
měla výhledově propojit s cyklostezkami okolních vesnic.

to byl ADVENT S ANGLIČTINOU

Prostějov/pr - Většina z nás
si už snad ani nedokáže představit Vánoce bez slavných
amerických vánočních evergreenů, jakými jsou například Christmas, Christmas
time is near, Rudolph the red
nose reindeer, Jingle bells
nebo Santa Claus is coming to
town. Nikdo z nás si také asi
nedokáže představit Vánoce
bez dětí, jejich hlaholení, muzicírování a smíchu. Angličtina pro děti se proto tento rok
rozhodla jít přesně v duchu
našich „nej“ vánočních představ a pro rodiče, kamarády,
rodinné příslušníky a samozřejmě pro své studenty, jak
jinak než v hlavní roli, připravila Christmas party ve
stylu amerických vánočních
evergreenů.
Christmas party Angličtiny
pro děti (Learning Center Prostějov, Vyškov, Drnovice) se

pořádala v intimním prostředí
kavárny Botanico. Mladí angličtináři se pustili do muzicírování, přednášení a prezentace toho, co se za uplynulého
půlroku naučili a k tomu přidali vánoční písničky.

Každému účastníkoi se tak
dostalo hned několik tipů na
to, jak si poradit s předvánočním shonem, jak si užít
Vánoce bílé, modré, stříbrné i zlaté, jako top dopravní
prostředek se ukázalo sobí

Jazyk hrou. Další akce Angličtiny pro děti se nesla ve vánočním duchu a můžete si být jisti, že o zábavu bylo postaráno. A když se k tomu
ještě ti nejmenší něco naučí, nemá to chybu!Foto: archív APDP/HDEE

spřežení v čele s tahounem
Rudolphem, top hudebním
nástrojem nemohlo být nic jiného než rolničky. Mezi květinami dominovala levandule
a na silvestrovské radovánky
se nejlíp hodila dovádivá písnička Hookey-cookey. Batolata (1+) si nostalgicky podupovala v rytmu Christmas
time is here again (i když
předchozí vánoční ročníky si
spíš budou pamatovat jejich
rodiče).
Po vystoupení si děti vyzkoušely zdobení perníků
v perníkářské dílně kavárny
a v angličtinářském workshopu se vyráběla vánoční přání.
Fotografie a informace
o Angličtině pro děti najdete na webu angličtiny na
www.anglictinaprodetiprostejov.cz. Angličtina přeje
všem Merry and Blessed
Christmas!

Studenti SOŠ podnikání a obchodu
navštívili Lázně Slatinice

Slatinice, Prostějov/rek - Koncem listopadu zavítali studenti
Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově
do slatinických lázní. Na programu však nebyl ozdravný
pobyt, ale odborná exkurze.
Studenti se totiž měli seznámit
s fungováním lázní, destinačním marketingem a nově otevřeným turistickým centrem.
„Exkurze byla určena studentům vzdělávacího programu
marketing turismu. Tento obor
je zaměřen na poskytování
a propagaci služeb v oblasti
cestovního ruchu. A návštěva
lázní ve Slatinicích byla primárně zaměřena na marketing
lázní a projekt nově otevřeného turistického informačního
centra. Díky velké vstřícnosti
pana Tomáše Vysloužila, který
je členem představenstva lázní, jsme se dozvěděli mnoho
informací, které pomohou studentům v jejich odborné pro-

filaci,“ sdělil zástupce ředitele
podnikatelské školy Marek
Moudrý.
Lázně Slatinice prošly v posledních letech výraznou
proměnou. Z šedivých nevý-

razných budov se díky rekonstrukcím staly reprezentativní
lázeňské domy. A vedení lázní také velmi úspěšně oživuje turistický ruch v této části Hané. „Ve Slatinicích se

nám velice líbilo, protože k
nám byli velice milí a ochotní. Mimo prohlídky lázní a
odborné přednášky jsme si
také mohli vybrat ze tří lázeňských procedur. Já osobně jsem zvolila rehabilitační
cvičení a bylo to vážně super.
Po cvičení nás čekalo další
překvapení v podobě oběda.

Rozhodně doporučuji návštěvu lázní a těším se na další
setkání s panem Vysloužilem,
protože má ještě navštívit
naši školu a doplnit další informace týkající se turismu
ve Slatinicích,“ podělila se s
Večerníkem se svými zážitky
studentka čtvrtého ročníku
Barbora Procházková.

Prospěšná výprava. V průběhu exkurze se studenti dozvěděli mnoho zajímavých informací o nově otevřeném turistickém centru ve Slatinicích, které patří mezi „nejmladší“ v České republice.
Foto: archív SOŠPO 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.
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MC Cipísek, Sídliště svobody 6, Prostějov, pondělí
17. prosince a úterý 18. prosince. Od 8.30 do 12.00 probíhá zápis na volná místa do
programů na období leden-březen.
Od čtvrtka 29. listopadu do
neděle 3. února se v Muzeu Prostějovska ková bohatá výstava
historických kočárků, ve kterých
se vozily děti, panenky a medvídci, ze soukromé sbírky Miroslavy
Pecháčkové.

Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní,
servírovací stolky a polohovací Vánoční jarmark na náměstí
lůžka (mechanická, elektrická). T.G.M. trvá do neděle 23. prosince
Kontakt po telefonu pí. V. Zaple- do 18.00 hodin.
talová 776 054 299
Od pondělí 10. prosince do
Regionální pracoviště Tyflo- pondělí 31. prosince v Městské
Centra Olomouc v Prostějově knihovně v Prostějově probíhá
nadále poskytuje služby nevido- akce Vánoční řetěz přání. Přijďte
mým a slabozrakým občanům na si v knihovně připnout svůj článek
adrese: Kostelecká 17, Prostějov. řetězu k ostatním. Můžete na něj
Český svaz ochránců přírody – někomu napsat pozdrav, svá přání
nebo třeba vzkaz pro Ježíška.
Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: Večer večerů proběhne ve čtvrtek 20. prosince od 18.00 do
582 338 278
22.00 hodin ve Společenském
tvořivá dílna
pondělí 17. prosince – Keramika domě na Olomoucké ulici.
od 16.00 do 18.00 hod. Na Kovárně Ekocentra Iris, Husovo nám. Divadlo Point na pátek 21. pro67, Prostějov.
since připravilo divadelní hru s náúterý 18. prosince a středa 19. zvem Koupačka. Akce proběhne
prosince – Těšíme se na Vánoce od 19.00 do 21.00 hodin.
od 8.30 do 12.30 hod. Na Kovárně Ekocentra Iris, Husovo nám. Adventní večer se koná v sobotu
67, Prostějov. Povídání o původu 22. prosince v muzeu v Čechách
a symbolech Vánoc. Nutno se pře- p. K. od 17.00 do 18.30 hodin.
dem přihlásit na adrese iris@iris.cz
nebo telefonicky 582 338 278.
V Galerii u Hanáka probíhá ve
středu 26. prosince od 16.00 hoVe středu 19. prosince se koná din Štěpánská koleda pro dobrou
od 14.00 do 22.00 hodin Vánoč- věc. Vezměte s sebou přebytečné
ní sbírka na Botanicu. Výtěžek cukroví a kapra. Vykoledované
z prodeje bude věnován školské- dobroty obdarují potřebné z azylových center.
mu zařízení Jistota.

TIP Večerníku

END OF THE WORD se
koná v pátek 21. prosince, od
20.00 hodin ve Společenském
dome v Prostějově.
Kulturní přehled Konice
středa 19. prosince
18.00 hodin v obřadní síni – Pepa
Bartoš, Vánoce 2012
středa 26. prosince
17.00 hodin v Chrámu narození
Panny Marie – Vánoční koncert
To nejlepší ze ZUŠ Konice a Chrámového pěveckého sboru Konice.
V sobotu 22. prosince proběhne
od 14.30 do 16.00 hodin v Rajské
zahradě živý Betlém.
V pondělí 31. prosince od 16.30
se v Mostkovicích na letním kině
promítá film Doba ledová IV
„Země v pohybu“.
Tradiční vánoční turistická akce s
výšlapem na kopec Předinu. Vychází se od zámku ve 13 hodin ve
Vřesovicích.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

ŽIVÝ BETLÉM
KDE: Rajská zahrada v Prostějově
KDY: sobota 22. prosince od 14.30 hodin

V sobotu 22. prosince se
koná akce, která se opakuje
už desátým rokem v Rajské
zahradě při kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově.
Římskokatolický farní kostel Povýšení svatého kříže
je děkanským kostelem ve
městě Prostějov, který byl
postaven již před rokem
1200. Kostel byl postaven na
místě, kde stávala obranná
tvrz s kostelíkem svatého
Kříže.
Od 20. let 16. století je kostel
v majetku města Prostějova,
které jej přestavovalo v letech
1522–1535. Tento kostel má zajímavou a dlouhou historii. Na

akci je připraveno živé ztvárnění biblického příběhu, jakož i
malé pohoštění. Účast přislíbily
i živé ovečky a oslík z Olomouce. Dobrovolné vstupné bude
věnováno křesťanům v Jeruzalémě. Těší se na Vás Jindřich
Miklas a Občanské sdružení
Caritas Christi urget nos.

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

O VÁNOCÍCH

úterý 18. 12.

SO 22.12. 10.15 - 12.15 HOD. Hodinové bruslení pro veřejnost

pátek 21. 12.

NE 23.12. 10.00 - 12.00 HOD. PÁ 28.12. 10.00 - 12.00 HOD.
14.15 - 16.15 HOD.
PO 24.12. 10.30 - 12.30 HOD.
SO 29.12. 10.30 - 12.30 HOD.
16.00 - 18.00 HOD.
ÚT 25.12. 10.00 - 12.00 HOD.
14.15 - 16.15 HOD. NE 30.12. 10.00 - 12.00 HOD.

9.45 - 10.45 hodin
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY ZŠ URČICE
8.30 - 10.30 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 22. 12.

10.15 - 11.15 hodin
neděle 23. 12.
10.00 - 12.00

13.00 - 15.00 HOD.
ST 26.12. 10.00 - 12.00 HOD.
15.45 - 17.45 HOD. PO 31.12. 10.30 - 12.30 HOD.
ČT 27.12. 13.00 - 14.00 HOD.

ÚT 1.1. 15.00 - 17.00 HOD.

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2012
Pondělí 24. 12. Štědrý den
Povýšení sv. Kříže
Mše svatá pro děti s živým betlémem
16.00 hod.
Mše svatá "v noci"
21.00 hod.
Půlnoční bohoslužba slova
24.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Bohoslužba pro děti
15.00 hod.
Mše svatá "v noci"
21.00 hod.
Sv. Petr a Pavel
Mše svatá "v noci"
22.00 hod. (zpívá sbor)
U Milosrdných bratří
Půlnoční mše svatá
24.00 hod.
Sv. Cyril a Metoděj
Mše svatá pro děti
16.00 hod.
Sv. Josef (Krasice)
Mše svatá "v noci"
23.00 hod.
U sv. Anny
Bohoslužba slova
22.00 hod.
Sv. Florián (Držovice)
Mše svatá "v noci"
23.00 hod.

Úterý 25. 12. Narození Páně
- Boží hod vánoční
Povýšení sv. Kříže
Betlém - otevřený kostel
14.00 - 18:00 hod.
Mše svatá
7.30, 10.30 hod.
Jesličková pobožnost
15.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Mše svatá
9.00 hod.
Kostel otevřen
14.00 - 16.00 hod.
Sv. Petr a Pavel
Mše svatá
9.00 (zpívá schola), 18.00 hod.
Kostel otevřen
14.00 - 16.00 hod.
U Milosrdných bratří
Betlém - otevřený kostel
10.00 - 12.00 hod.
Mše svatá
10.00 hod.
Sv. Josef (Krasice)
Mše svatá
17.00 hod.
Sv. Cyril a Metoděj
Mše svatá
9.00 hod.
Kostel otevřen
14.30 - 16.30

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

Středa 26.12. sv. Štěpána
Povýšení sv. Kříže
Betlém - otevřený kostel
14.00 - 18.00 hod.
Mše svatá
7.30, 10.30 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Mše svatá
9.00 hod.
Kostel otevřen
14.00 - 16.00 hod.
Sv. Petr a Pavel
Mše svatá
9.00 (zpívá sbor), 18.00 hod.
Kostel otevřen
14.00 - 16.00 hod.
U Milosrdných bratří
(stejně i 29. 12. a 30. 12.)
Betlém - otevřený kostel
10.00 - 12.00 hod.
DD Nerudova
Mše svatá
9.30 hod.
Sv. Cyril a Metoděj
Mše svatá
9.00 hod.
Kostel otevřen
14.30 - 16.30 hod.

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel. 582 332 100.
Redakce Prostějovského Večerníku se omlouvá Pohřební službě
Pavla Makového za chybu, která se minulý týden vloudila do seznamu posledních rozloučení v této rubrice. Smuteční obřady organizované jeho firmou byly omylem přiřazeny jiné pohřební službě.

Nejsou již mezi námi...
Marie Pelíšková 1939 Olšany
Marie Koutná 1929
Konice
Eliška Marciánová 1924
Žárovice
Mgr. Věra Janečková 1945
Prostějov
Milada Kozáková 1923
Prostějov
Helena Holická 1947 Prostějov
Zdenka Pospíšilová 1923
Služín
Anežka Horáčková 1934 Pivín
Štěpánka Vlachová 1912
Labutice

Věra Jančíková 1944 Prostějov
Anna Pudilová 1921 Prostějov
Marie Mnichová 1924
Protivanov
Věra Pechová 1928 Držovice
Ladislav Kahlert 1923
Čelechovice na Hané
Vlasta Juřenová 1927 Prostějov
Dušan Zeidler 1931 Prostějov
Marie Pospíšilová 1960
Němčice nad Hanou
Jarmila Navrátilová 1934
Charváty

Rozloučíme se...
Pondělí 17. prosince 2012
Miloslav Fryč 1955 Vícov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Úterý 18. prosince 2012
Anna Kroupová 1937 Lešany
10.00 Obřadní síň Demlova
Středa 19. prosince 2012
MUDr. Robert Kašpar 1921 Prostějov 14.00 kostel P+P Prostějov
Sobota 22. prosince 2012
Robert Kubalák 1921 Kralice na Hané
10.00 kostel Kralice na Hané
Ján Čonka 1937 Němčice nad Hanou
13.00 kostel Vrbov

PROVOZNÍ DOBA
nejen o
Vánocích
pondělí 17. 12. 8.00 - 16.00
úterý 18. 12.

8.00 - 15.00

středa 19. 12. 11.00 - 16.00
čtvrtek 20. 12.
až středa 26. 12.
ZAVŘENO
čtvrtek 27. 12. 8.00 - 17.00
pátek 28. 12.

8.00 - 15.00

pondělí 31. 12. 8.00 - 13.00
úterý 1. 1. 2013

ZAVŘENO

středa 2. 1. 2013 8.00 - 17.00

OD 17. 12. do 23. 12. 2012

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry, chromosféry a slunečních protuberancí, se koná za bezmračné oblohy
v pondělí a ve čtvrtek od 14:00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se koná za bezmračné oblohy v pondělí a ve čtvrtek od 18:30 hodin, ve středu
od 17:30 hodin.
Vhodný k pozorování je Měsíc, který bude ve čtvrtek 20. 12. v
6:00 hodin v první čtvrti a planeta Jupiter.
Ve středu 19. 12. od 15:30 hodin pohádka Jak vojenský bubeníček zachránil svět.
Poslední letošní schůzka klubu Hvězdárníček se koná
19. 12. v 16:30 hodin.
Výstavy „VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI“ a „Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“, expozici „OPTIKA“
lze shlédnout na začátku výše uvedených pozorování.

Provoz RIC během
vánočních svátků a Nového roku

Prostějov/red - O vánočních svátcích (24. až 26. prosince
2012) a dále na Nový rok 1. ledna 2013 (státní svátek) bude
Regionální informační centrum (RIC) v zámku na Pernštýnském náměstí v Prostějově uzavřeno. V období mezi svátky
(od 27. do 30. prosince 2012) bude RIC v provozu. Na Silvestra
končí provoz ve 12.00 hodin.
Podrobný rozpis hledejte na www.vecernikpv.cz!

Kino Metro 70
pondělí 17. prosince
14.00 Kocour v botách
16.30 Hobit:
Neočekávaná cesta 3D
20.00 Hobit:
Neočekávaná cesta 3D
úterý 18. prosince
14.00 Kocour v botách
16.30 Hobit:
Neočekávaná cesta 3D
20.00 Hobit:
Neočekávaná cesta 3D
středa 19. prosince
16.30 Hobit:
Neočekávaná cesta 3D
20.00 Yuma
koprodukční tragikomedie
čtvrtek 20. prosince
16.30 Hobit:
Neočekávaná cesta 3D
20.00 Yuma
pátek 21. prosince
15.30 Kozí příběh se sýrem
český animovaný film
17.30 Kozí příběh se sýrem
20.00 Hobit:
Neočekávaná cesta 3D
sobota 22. prosince
15.30 Kozí příběh se sýrem
17.30 Kozí příběh se sýrem
20.00 Hobit:
Neočekávaná cesta 3D
neděle 23. prosince
10.00 Adventní filmové
dívánky
– Hvězda betlémská III, nepřetržitá dopolední projekce
krátkých filmů pro nejmenší
15.30 Kozí příběh se sýrem
17.30 Kozí příběh se sýrem
20.00 Hobit:
Neočekávaná cesta 3D
pondělí 24. prosince
Nehraje se
úterý 25. prosince
15.30 Sammyho
dobrodružství 2
Belgický animovaný film
17.30 Ladíme
Americká hudební komedie
20.00 Pí a jeho život
Americký dobrodružný film
středa 26. prosince
15.30 Sammyho
dobrodružství 2
17.30 Ladíme
20.00 Pí a jeho život
čtvrtek 27. prosince
15.30 Sammyho
dobrodružství 2
17.30 Ladíme
20.00 Pí a jeho život
pátek 28. prosince
15.30 Sammyho
dobrodružství 2
17.30 Ladíme
20.00 Pí a jeho život
sobota 29. prosince
15.30 Sammyho
dobrodružství 2
17.30 Ano šéfe!
Francouzská komedie
20.00 Jack Reacher:
Poslední výstřel
Americký thriller
neděle 30. prosince
15.30 Sammyho
dobrodružství 2
17.30 Ano šéfe!
20.00 Jack Reacher:
Poslední výstřel

Městské divadlo
v Prostějově
pondělí 17. prosince
19.00 Vánoční sen
– účinkuje soubor Divadla
Point a pěvecký sbor Múzy při
GJW Prostějov
středa 19. prosince
10.00 Petr Ilji Čajkovskij
– Louskáček
19.00 Petr Ilji Čajkovskij
– Louskáček
čtvrtek 20. prosince
Vánoční taneční show 2012
– 20 let Taneční školy Hubený
pátek 21. prosince
16.00 a 19.30 Vánoční
tanečné show 2012
– 20 let Taneční školy Hubený

Kinoklub DUHA
středa 19. prosince
15.00 Láska je láska
sobota 22. prosince
9.00 Hvězda Betlémská II.
pásmo pohádek
20.00 Sněhurka a lovec
americký fantasy film

Kulturní klub DUHA
úterý 18. prosince
9.00 O hanáckyho kohóta
čtvrtek 20. prosince
9.30 Akademie třetího věku
– Homeopatie podruhé s Janou
Valentovou

Simetrix

pátek 21. prosince
21.00 DJ Martty
sobota 22. prosince
21.00 DJ Doktor
pondělí 24. prosince
21.00 DJ Doktor
úterý 25. prosince
21.00 DJ Martty
pátek 28. prosince
21.00 Mirek Karásek
sobota 29. prosince
21.00 DJ Iceman
pondělí 31. prosince
21.00 DJ Doktor
INZERCE

Apollo 13
pátek 21. prosince
20.00 Jam na konci vesmíru – Ještě nemáte plány na konec
světa? Vykopat bunkr na zahradě už nestihnete, tak si ho pojďte
užít na nejvesmírnější párty v Apollu 13.
sobota 22. prosince
20.00 KRUCIPÜSK – Vánoční crossoverová besídka s nadílkou pořádné muziky a novým CD kapely Krucipüsk " Rodinnej
diktát"..... Host: BETHRAYER!!! Předprodej: Hudební nástroje
Zdenek Tyl, Kramářská č. 1, Prostějov!
neděle 23. prosince
19.00 BluesOysterBand & CELEBRATION – A Tribute to
Led Zeppelin – Jak už název napovídá, kapela hraje mnohovrstevný, instrumentálně výrazný a nadčasový rock, jehož autory jsou členové legendárních Led Zeppelin. BluesOysterBand
(blues/rock) Prostějov.
pondělí 24. prosince
22.00 D´n´B KAPR – Z některých akcí se už stává tradice a
tahle k nim určitě patři. Štědrý večer si nejde užít bez pořádné
d´n´b party. *The Jaykobs (Jungling Jay & Kobylka) /decks &
live drums/.... Crackenn (Rajjagunjle Rockers)... You2 (DrumUP/Rajjagunjle Rockers)*.... *Paolo Mercy*..... Laser show
a mlžit se tu bude jak sviňa!!!!
úterý 25. prosince
20.00 VÁNOČNÍ ROCKOVÁ NADÍLKA – O Vánocích
jsme nezapomněli ani na rockové publikum a přinášíme jim
nadílku pořádné rockové muziky!!! RATM revival Prostějov,
Pan!cká Ataka, The Sculptures.....
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Exkluzivní interview se zpěvačkou a kytaristkou Evou Henychovou alias svéráznou Jarkou

„BŮH A VÍRA JE PRO MĚ TAKOVÝ ÚHELNÝ KÁMEN, NEKONEČNÁ INSPIRACE...“
Hvězda dětského seriálu ´My holky z městečka´ zazpívala při adventním koncertu v Čechách pod Kosířem

Čechy pod Kosířem - Zpěvačka
a a kytaristka
Eva Henychová, kterou si můžete pamatovat z
televizního seriálu pro děti My holky z městečka,
ovních a závystoupila s pásmem svých duchovních
hého adventdumčivých písní při příležitosti druhého
em. „Nejsem
ního koncertu v Čechách pod Kosířem.
ačů,“ přiznala
typ na kterého chodí davy posluchačů,“
la z toho, že
Henychová, která se upřímně těšila
dí depozitáře
její koncert v impozantním prostředí
dhadem více
Muzea kočárů si nenechala ujít odhadem
m exkluzivním
jak stovka posluchačů. V následném
rozhovoru pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník se
chová vlastně
dočtete mimo jiné, jak se Eva Henychová
dostala k roli rozpustilé „Jarky“, co ji nejvíc ovlivňuejvětší radost
je při psaní písní a co by jí udělalo největší
pod vánočním stromečkem...
Petra Hežová
Hned v úvodu se vás
nemohu nezeptat na
vaši hereckou zkušenost v
dětském televizním seriálu
My holky z městečka. Jak jste
se k roli vlastně dostala?
„Už od první třídy jsem chodila
na kytaru do hudební školy. No
a jednou se k nám doneslo, že
televize hledá tři děvčata mezi
devíti a dvanácti lety, která umí
zpívat a hrát na kytaru, housle
nebo harmoniku. Říkala jsem si,
že to bych mohla být já, protože hrát na kytaru i zpívat umím.
Tak jsem běžela domů a řekla
jsem mamince: ´Mami, já asi
budu hrát v televizi!‘. Maminka
mi ale řekla, že to je jen konkurz,
že by mě nejdřív museli vybrat.
No a tak jsem šla na konkurz a
postoupila jsem do dalšího kola,
pak ještě do jednoho a ještě do
jednoho... A nakonec mi řekli:
´Tady máš scénář, budeš hrát
holčičku Jarku a budeš hrát na
kytaru na věži Mikulovského
kostela‘. No a tak se to zrodilo.“
INZERCE

Poznávají
ávají ve vás lidé
to rozverné
zverné děvče ze
seriálu?
„Musím říct, že se tu a tam stane, že ke mě přijdou lidé a říkají: Jé, vy jste ta z toho seriálu,
vy jste se vůbec
ůbec nezměnila‘.
A já vždycky
y nevím, jestli se
mám zlobit, že pořád vypatě, nebo jestli
dám jako dítě,
a, že jsem ješmám být ráda,
tě tolik nezestárla.
stárla. Ale teď

jsem v takovém tom období,
kdy si říkám‚ jak je to bezva, že
jsem se ještě tolik nezměnila...“
Vídáte se ještě někdy
s představitelkami
Rendy a Lucky alias Monikou Flajšingerovou nebo Ivanou Huškovou?
„S holkama se bohužel nevídáme. Nemyslím tím, že bychom
se rozešly nějak ve zlém, ale
y nás pprostě rozdělily
y a jjá
životy
tak ani nevím, co dělají. Čas od
času mi sice někdo pošle mail
nebo zprávu, takový drb, že se s
některou z nich setkal, nebo že
se s nimi zná, ale jinak...“
Neměla jste chuť stát
se po své zkušenosti
herečkou?
„Vlastně ani ne. Tatínek
ze mě sice vždycky chtěl
mít tenistku, ale já
jsem vždy raději zpívala

„S holkama se bohužel nevídáme.
Nemyslím tím, že bychom se rozešly
nějak ve zlém, ale životy nás prostě
rozdělily a já tak ani nevím, co dělají.
Čas od času mi sice někdo pošle mail
nebo zprávu, takový drb, že se s některou
z nich setkal, nebo že se s nimi zná...“
Holka z městečka „Jarka EVA HENYCHOVÁ
v kontaktu „Rendy“ a Lucky“ ze seriálu není

a hrála na kytaru. Herečkou
jsem se možná nestala hlavně proto, že takhle si
vlastně můžu dělat,
co chci. Být hodná a poslouchat
pana režiséra,

to pro mě bylo docela těžk
těžké.
Kytara je to, co mě naplňuje a
podle ohlasů lidí, kteří chodí nna
mé koncerty, se zdá, že to ddělám dobře, že to bylo správn
správné
rozhodnutí.“
Píšete si vlastní text
texty,
co je vaší největší in
inspirací? Máte nějaké oblíb
oblíbené místo, kde vás přepadne
přepadn
múza?
„Inspirací je vlastně všechno v
mém životě. Láska, rozcho
rozchod
boh
a zejména víra v boha,
mo
což je vlastně pro mou
tvorbu stěžejní. Je to
takový úhelný káme
kámen
mého života a nek
nekonečná inspirace.“
Jak u vás
vá
vzniká ttaková píseň? Obj
Objeví se nejdřív slov
slova
nebo melodie?
„Písnička je u m
mě
nejdřív něco jak
jako
myšlenka, nápa
nápad.
A z toho se pa
pak
vyklube píseň. Jak
Jako
například u mé skladb
skladby
´Všechno je jinak´. T
Ta
myšlenka se mi nějako
nějakou
dobu rozvíjela v hlavě, až nnaJ
konec vznikla tahle píseň. Já
nedokážu oddělit slova a m
melodii, ty mají být spolu a já jje
tak nechávám.“
Vaše poslední album
Sinaj je plné písní, ve
v
kterých se odráží vaše osobní
osob
problémy a strasti. Neči
Nečiní
vám problém zpívat o něčem
tak privátním, jako je smrt
sm
maminky, nemoc a další p
patálie před publikem?
„Já jsem prostě taková. A
Asi
týden po smrti mé mamink
maminky
jsem
j
ppro ni složila ppíseň s nán
zvem Živá, do té jsem vloži
vložila
vše, co jsem v tu chvíli cítila. A
moje nemoc... V osmnácti lletech mi začaly první zdravot
zdravotní

problémy a následně mi byla
diagnostikována roztroušená
skleróza, o čemž ale věděli jen
moji nejbližší. S nemocí jsem
úspěšně bojovala, právě až do
smrti mé maminky. Potom se
můj stav hodně zhoršil. Cesta
na Sinaj a do Jeruzaléma mě
ale zformovala natolik, že jsem
byla schopná se své nemoci
znovu postavit a dokonce jsem
našla i sílu k tomu, abych odpustila své mamince, že mě
tady nechala a bez varování si
umřela. Na tom albu ale nejsou
jen smutné věci, mnoho z nich
má vyjadřovat naději, takové
světlo na konci tunelu. Kdo
chce, ten si tam to světýlko
najde...“
Vaše poslední album
vyšlo v roce 2010.
Máte už v plánu nějaké nové?

„U mě je to tak, že album
neplánuju, ono přijde samo.
Když se stane, že mám dostatek písní, které by album naplnily, vydám CD.“
Blíží se Vánoce, co by
vám osobně udělalo
pod stromečkem radost?
„Tak to jste mě zaskočila,
musím trochu zapřemýšlet..
(smích) Asi by mě nejvíc potěšilo, kdyby si lidé v mém nejbližším okolí, které mám ráda,
upravili věci ve svých srdcích,
tak nějak si zametli život. A
kdybych já toho mohla být
svědkem a radovat se s nimi,
třeba když si upraví problémy
ve vztahu, když se po dlouhé
nemoci někdo uzdraví... To by
pro mě byl ten nejkrásnější vánoční dárek. Být u toho a radovat se spolu s nimi.“

kdo je
eva henychova
Je zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou i
textařkou v jedné osobě. Její písně jsou osobní výpovědí člověka, který umí nahlédnout
hlubokob pod povrch skutečností všedního
života. Narodila se 8. září 1974 ve Zlíně,
v roce 1985 získala díky svým hudebním
dovednostem jednu z hlavních rolí v dětském televizním seriálu My
holky z městečka. V roce 1994 začala studovat zpěv a hru na kytaru
na pražské Konzervatoři Jaroslava Ježka. Absolutoriem v roce 1999
se započala její profesionální umělecká kariéra.V současnosti vystupuje po celé republice, vyhledává zejména prostory menších klubů,
čajoven, hradů, zámků, kostelů a kaplí, kde její něžná hudba s texty
vyzývajícími k zamyšlení nejlépe vyzní. Uskutečnila také několik cest
za českými krajany do zahraničí. Hrála už v Belgii, Bosně a Hercegovině,
g
Chorvatsku, Moldavsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku,
Španělsku a na Ukrajině. Nevyhýbá se ani akcím benefičního charakteru v domovech důchodců, v hospicích a psychiatrických léčebnách. Odehrála také již přes padesátku koncertů pro odsouzené ve
věznicích. V současnosti má celkově za sebou více než půldruhý tisíc
samostatných recitálů. Vydala celkem čtyři alba autorských písní
Svítání (1996), Za stěnou z papíru (2000), Všechno je jinak (2004)
a prozatím poslední album s názvem Sinaj (2010), v němž se odráží
její citové rozpoložení po náhlé smrti její maminky a vlastní boj se
zákeřnou nemocí.

sportovní menu
www.tkplus.cz
FOTBAL
ZLEPŠENÍ KONICE I KRALIC

Ohlédnutí za Přeborem
Olomouckého KFS
- díl druhý

24-25

čtěte
na stranách

PROSTĚJOVSKÁ CYKLISTIKA PROŽÍVÁ OBROZENÍ

Tým SKC má už Vánoce: získal
posily i generálního sponzora

TENIS
PROSTĚJOV SLAVÍ

VEČER MISTRŮ
a TENISOVÁ EXTRALIGA
I S POHÁRY ZA FED CUP
A DAVIS CUP

tenis

Prostějov/oš, pk

23 A 32

čtěte

TRHÁK TÝDNE

tenisová extraliga

SRDCE VŠECH FAJNŠMEKRŮ PRO JÍZDU
NA KOLECH MOHOU JEN ZAPLESAT.
PROSTĚJOVSKÝ ODDÍL DĚLÁ NEUSTÁLÉ
KRŮČKY DOPŘEDU A TÍM DALŠÍM JE
ZISK GENERÁLNÍHO PARTNERA PRO
NOVOU SEZONU, DO NÍŽ VSTOUPÍ
POD NÁZVEM SKC TUFO PROSTĚJOV.
ZBRUSU NOVÝM ČLENEM TÝMU SE
STANOU NEJEN JIŽ AVIZOVANÍ BRATŘI
JAN A PAVEL STÖHROVI, ALE I RAKOUSKÝ
REPREZENTANT CHRISTOPHER IMREK
A JÁN SVORADA MLADŠÍ!

semifinálová skupina A - 2. zápas

TK AGROFERT PROSTĚJOV - LASVIT MILOVICE
úterý 18. 12. 2012 10:00 hodin
FINÁLE

vítěz skupiny A - vítěz skupiny B
středa 19. 12. 2012 9:30 hodin

na ledě i mimo něj

hala v Kostelecké ulici
volejbal

ČTVRTEK 20. 12.

Hanácké DERBY
SE PŘIOSTŘILO

16:00

EXTRALIGA ŽEN – 15. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal
b

ČTVRTEK 20. 12.

18:00

MATTONI NBL – 18. KOLO

BK PROSTĚJOV
BK OPAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

SOBOTA 22. 12.

17:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD – 27. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
AZ HAVÍŘOV
Zimní stadion v Prostějově

ccyklistika, běh

PONDĚLÍ 24. 12.

9:00

7. ROČNÍK VÁNOČNÍHO KLÁNÍ

VÁNOČNÍ DRAHANSKÁ
více na straně 27
Žárovice

lední hokej

ČTVRTEK 27. 12. 18:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD – 28. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC ZUBR PŘEROV
Zimní stadion v Prostějově

Foto: Josef Popelka
Prostějov/jp, pk - Derby utkání jsou pokaždé svátkem, v případě hokejových soubojů
s Přerovem to platí dvojnásob. Mnohdy ani
tak nezáleží, jakým výsledkem zápas skončí,
atmosféra je leckdy důležitější. Přesně takový duel se odehrál v sobotním podvečeru
na ledě Víceúčelové haly. Prostějovský zimák byl svědkem litého boje mezi Jestřáby
a Zubry, který se ale bohužel neobešel bez
projevů agresivity v hledišti...
Nic tomu přitom nenasvědčovalo. Hanácké
derby spělo k jednomu z těch slušnějších
střetnutí. Až do třetí třetiny, která už nenechala nikoho chladným. Obzvlášť poblíž
sektoru hostů létala piva vzduchem, pro nádavku nebylo třeba chodit příliš daleko, načež záhy došlo k prvním strkanicím. Když
už se schylovalo k jistému prolomomení
bariéry a možné hromadné rvačce, zasáhla bezpečnostní agentura, která si k údivu
všech mnohem větší pořádek zjednávala
směrem k příznivcům prostějovského celku.
Není divu, že se tak domácí fandové ještě
více vzbouřili a vzduchem létaly dokonce
i odpadkové koše! Tato situace se protáhla
až do samotného závěru utkání, kdy emoce
obou táborů ještě více vzplály.
„Sami to vidíte, co je to za zvěř, tohle na
stadion nepatří a oni vše s úsměvem sledují
a pak ještě vtrhnou na nesprávnou stranu.
To nemusíme s takovou na ten hokej vůbec
chodit,“ chrlil ze sebe rozčileně jeden z fanoušků prostějovského hokeje.
Naštěstí se vše podařilo uklidnit, situace se
obešla bez dalšího většího konfliktu mezi
oběma tábory či bezpečnostní složkou.
Mnohem spokojenější nakonec odjížděli
hosté do Přerova, neboť jejich výběr Zubrů
vyhrál zcela přesvědčivě 5:1...
Hokejové zpravodajství najdete na straně 26!

INZERCE

S novým esem. Michal Mráček mladší s novou posilou Christopherem Imrekem (na snímku i trenér
Jiří Mikšík) budou od příští sezony jezdit s novým logem na dresu.
Foto: archív SKC Prostějov

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 50 na snímku byl zadní trakt ulice Dukelská brána v Prostějově. Vylosovanou výherkyní je Leona
ONDROUŠKOVÁ, Vřesovice 178.
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 AŽ DO PÁTKU 28. PROSINCE 2012, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 31. PROSINCE
2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Profitex Prostějov

Poznáte, kdo je na fotografii?
Do Štědrého dne chybí už jen týden, ale na stránkách nejčtenějšího
regionálního periodika ani tak nechybí 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 můžete JIŽ

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.

PROSTĚJOVSKÁ PRODEJNA LICEA VÁM NABÍZÍ OŘECHY TÉ NEJVYŠŠÍ KVALITY PRO VAŠE VÁNOČNÍ...

TIP
k obrazovce
TŘI OŘÍŠKY
PRO
POPELKU
film ČR/N (1973)

NEDĚLE 24. 12. 2012

20:15 HODIN

ČIPY, FUTRÁL, HADI, HLEN, KATR, KOPCE, LAOS,
LOTO, LÝKO, MOTO, PAPÁ, PATRO, PRINCIP, SIMONA,
SKUS, SRAZ, STACH, STISK, SUDY, TRIK, TVOR, UHLÍ,
ÚTLÝ, VLYSKY, VÝHOR, VZOR, ZÁCPA, ZÁMRZ, ZETA
... 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 MIMOŘÁDNĚ až do PÁTKU 28. PROSINCE 2012,
12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„LICEA“. Další vylosovanou výherkyní se stala Markéta
MLČOCHOVÁ, Kostelecká 15, Prostějov, jenž se tak může
těšit na poukaz pro NÁKUP právě 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 17. prosince 2012.
Ti, kdo nevyhráli, nemusí smutnit, ba právě naopak. Dnes
si totiž můžete s naším partnerem tohoto zápolení, kterým
se nedávno stala známá firma LICEA, opět pořádně zasoutěžit. Ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, pak mají
šanci získat další POUKÁZKU NA NÁKUP V PRODEJNĚ LICEA O CELKOVÉ HODNOTĚ 300 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto ryze PŘÍJEMNOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku,
jež vyjde tentokrát až na Silvestra, tj. v pondělí 31. prosince 2012.
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POJEDENATŘICÁTÉ usilovat
o ZAJÍMAVOU CENU v podobě
poukázky od firmy BRUTUS na
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
již osmaosmdesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Polku Agnesziu Radwaňskou. Čtvrtá hráčka světa totiž byla největší hvězdou
tenisového týmu Prostějova, který
obhajoval extraligový titul. A jelikož nápověda byla více než jasná,
v osudí se sešla celá plejáda z vás,
dohromady hned 896 správných
odpovědí!
Z losovacího koše se tentokrát
usmálo štěstí na výherce, jímž se
stal Libor NAKLÁDAL, Ptení
256. 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 politických vod. Vaším úkolem
je poznat graficky poupravenou
vizáž jedné starostky městyse z
prostějovského regionu, která byla
nedávno zvolena i do krajské rady...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z devětaosmdesátého kola čekáme v redakci
tentokrát MIMOŘÁDNĚ AŽ
DO PÁTKU 28. 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
tom příštím čísle, jež vyjde přesně na Silvestra, tj. v PONDĚLÍ
31. PROSINCE 2012. A to se má
tato soutěž skutečně na co těšit...

na Vincka na nákupy do města.
Ten Popelce slíbí, že jí přiveze
to, co mu cestou cvrnkne do
nosu. Jsou to tři oříšky, ukrývající nečekané tajemství. V prvním
dívka najde myslivecký oblek i
Jako každý rok se velký statek s kuší. Vydá se do lesa, kde opět
chystá na vzácnou návštěvu. narazí na prince. Tentokrát mu
Král s družinou se tudy bude předvede své střelecké umění a
vracet na svůj zámek. Přestože získá prsten, určený králi lovu.
se statkářka s dcerou Dorou ne- Než však princ zjistí, kdo je mladočkají prince, který s přáteli Ka- dým čarostřelcem, Popelka se
milem a Vítkem utekli lovit do vytratí. Ve druhém oříšku najde
lesů, dokáže se pozvat na králov- plesové šaty, a může se tak, naský ples. Nevlastní dcera, které vzdory zákazu, vypravit na ples.
nikdo neřekne jinak než Popel- Okouzlí prince, který ji požádá o
ka, má sice zakázáno zúčastnit se ruku. Popelka však jeho nabídku
přivítání, vůbec jí to ale nevadí. přijme pouze pod podmínkou,
Raději se vypraví na projížďku že uhodne její hádanku. Potom
lesem na koni Juráškovi. Střetne z plesu uteče. Princ ji s Vítkem
se s princem, kterému překazí a Kamilem hledá a cesta ho dolov na srnu, a poté mu uteče na vede až na statek. Tady však opět
jeho koni. Macecha s Dorou se narazí na vypočítavou macechu,
chystají na ples a pošlou čeledí- která mu chce vnutit svou Doru.
VÍCE NEJEN O TOMTO ČESKÉM TRHÁKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Režie: Václav Vorlíček
Hrají: Libuše Šafránková, Pavel
Trávníček, Daniela Hlaváčová,
Jan Libíček, Vladimír Menšík,
Rolf Hoppe, Helena Růžičková

DVANÁCTKA S DR. OETKEREM

Už více jak 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 MIMOŘÁDNĚ
až do PÁTKU 28. PROSINCE
2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 5 - 9 - 3 - 9, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově osmdesátou výherkyní stala Valerie
DVOŘÁKOVÁ, A. Slavíčka
14, Prostějov, 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 přesně na Silvestra, tj.
v PONDĚLÍ 31. PROSINCE.
Tak nezbývá, než abyste začali
již luštit...

HLEDÁNÍ
JE U KON
KONCE
N CE

Nabídka realit a nemovitostí
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Tel.: 605 011 310
WWW.SRDCEREALIT.CZ

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+kk, ul. Palackého, PV, zvýšené přízemí,
4000 Kč/měs.+ink.
43m2
1+kk, ul. Palackého, PV, 2. patro, 40m2
4000Kč/měs.+ink.
3+kk, ul. Krasická, PV5800Kč/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.

BYTY- PRODEJ
1+1, Tylova, PV
SLEVA: 500 000 Kč
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 fasády - reklamní plochy, naproti
nádraží, ul. Janáčkova, PV.
Cena: 2500Kč/měs.

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!

Prodej novostavby RD 2+1 v Nezamyslicích
se zahrádkou. SLEVA! Cena : 600 000Kč
-------------------------------------------------------PRONÁJEM OBCHODU 200 m2 v centru PV.
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
Příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho úspěchů
v roce 2013.
JH REALITY
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, 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 + ink. (cca 1.800)
2+1, Biskupice, okr. Pv Kč 2.000,-/měsíc + ink. (cca 3.500)
2+1, Pv, ul. Šárka
Kč 7.150,-/měs. vč. inkasa
2+1, Pv, Rejskova ul. Kč 6.000,-/měsíc + ink. (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

Kostelec na Hané, okr. Prostějov
Prodej prvorepublikové vily 4+1. Poslední využití
jako sídlo firmy. Nemovitost dále tvoří budova
bývalé školky (plocha 250 m2) a budova garáží
přístupná zezadu pozemku.
Zast. plocha 487 m2, zahrada 1.117 m2
Cena: Kč 3.290.000,-

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,-

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3,
79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz

Petra Sedlářová

604 487 707

INZERUJTE ZDARMA ! ! !
EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !

Plumlovská 64, Prostějov
Email: realitynadeje@seznam.cz
www.realitynadeje.cz

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

tel.: 607 915 184

K přání
příjemného
prožití vánočních
svátků a mnoha
úspěchů v novém
roce 2013
připojuji
poděkování
za Vaši důvěru
a těším se na
další spolupráci
s klienty
současnými
i budoucími.

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

Realitní kancelář
Srdce realit
Vám přeje
příjemné
a pohodové
prožití
vánočních svátků
a mnoho úspěchů
v novém roce

2013

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

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

Prodej bytu, Prostějov, ul. Křížkovského

Byt v původním stavu s lodžií a dvěma Prodej bytu 3+1 s velkým balkonem a
cena: 1290000,-Kč
sklepy,
cena 1080000,-Kč sklepem, 130m2,

Prodej RD, Prostějov

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

Prodej RD 3+1 a 2+1 s vjezdem
Prodej bytu po rekonstrukci,
cena: 590000,-Kč- Sleva!!! a prostornou zahradou, cena: 2890000,-Kč
Pronájem obchod. prostor 200m 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.

Prodej RD, Alojzov
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REALITY
POHODA

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,-

Prodej RD o dvou bytových jednotkách se
zahradou,
cena: 1290000,-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.!

Novinky:
1) 1+1 Joštovo nám. 450 tis.Kč + provize
2) 3+1 OV - E.Beneše 889 tis.Kč
3) Garáž v Močidýlkách 59 tis.Kč
4) 2+1 DR Holandská 680 tis.Kč
5) 2+1 OV Kpt.Jaroše 830 tis.Kč
6) 3+1 OV s alkovnou, Sídl.Svobody 1.080 tis.Kč
850 tis.Kč
7) 2+1 DR Šárka, 69 m2 5.990 tis.Kč
8) Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2
9) Nájemní dům blízko centra - 3 byty, po rekonstr. 5.700 tis.Kč
10) RD 2+kk po kompl.rekonstr., Plumlov 1.500 tis.Kč SLEVA !
11) 2+1 OV Bulharská, po kompl.rek. 999 tis.Kč ..... SLEVA !
12) RD 2+1 Otaslavice, po kompletní rekonstr., zahr., 346 m2 - 1.350 tis.Kč
13) Prodej restaurace - 50 míst, krb,16 km od Pv 999 tis.Kč
2.390 tis.Kč
14) RD v Pv, 120 m2
15) 1+1 Sídl.Svobody, po rek.
699 tis.Kč
16) 2+1 OV, Milíčova
679 tis.Kč
17) 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+1 Vodní
4,5 tis.+ ink.
2+1 Fügnerova
5,5 tis.+ inkaso
2+1 Huserl.nám., 85 m2 4,5 tis.+ ink., trv.pobyt, od 1.2.2013
2+1 Kpt.Jaroše
7 tis.Kč/měs. vč.ink.
3+1 Partyzánská 5,5 tis. + inkaso
6,9 tis.+ ink., trv.pobyt
3+1 Husserl.nám., 140 m2
3+1 Moravská - po kompl.rek.
9 tis.Kč/měs.vč.ink.
Výběr nemovitostí z naší nabídky:
BYTY:
1+1 Joštovo nám.
450 tis.Kč + provize
3+1 okál, Přemyslovice
300 tis.Kč
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
720 tis.Kč
2
680 tis.Kč
2+1 DR Finská, 44 m
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
3+1 OV E.Beneše, 2 lodžie
889 tis.Kč
990 tis.Kč
3+1 DR Holandská, 74 m2
2
1.099 tis.Kč
3+1 OV, V.Špály, 74 m
1.200 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
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
2
790 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m
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
2
390 tis.Kč
RD 3+1 Čehovice, 220 m , garáž
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
700 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč - SLEVA !
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
940 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
1.300 tis.Kč
RD 3+kk, Plumlov, 100 m2
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.350 tis.Kč
2
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.790 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.850 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
2
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.200 tis.Kč - SLEVA !
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr.5.700
tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY:
- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2, rampa, garáž 5.990 tis.Kč
- Prodej restaurace - 16 km od Pv, 50 míst, kuchyně, 200 m2 999 tis.Kč
- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning,
vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení, celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj.
cena v RK
- 2 x trafika - prodej, cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Prodejny - pronájem: Plumlovská, Svatoplukova, Kostelecká ul.
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
790 tis.Kč
Další komerční prost. - viz. web RK.
GARÁŽE:

Novinky: 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:

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
--------------------------------------------------------

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

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

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

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

Když chcete

prodat či koupit
dům nebo byt,

zastavte se

ve VEČERNÍKU!

ká 10, Prostějov
c
u
o
m
Olo
Prostějov, Divišova ul.
Prodej zrekonstruovaného RD 4+1 s garáží, terasou a dvorem. Obytná plocha 120 m2 + 60 m2
garáž a tech. zázemí. Zastavěná plocha 127 m2.
Cena: Kč 3.800.000,-

Tel.: 608 9
60

E-mail: reklama@vecernikpv.cz
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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
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 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.

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

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie 480.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
570.000Kč
1+1 Šárka cihla po rek.
590.000Kč
2+1 Anglická OV po rekonstrukci
679.000Kč
2+1 Holandská
680.000Kč
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
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

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
2+kk Vrahovická 55m2 po rek. 4.700Kč+1.700ink
2+kk Milíčova 50m2
5.000Kč +ink
2+kk Milíčova 50m2 po rek.
5.500Kč +ink
2+kk Krasický novostavba
6.500Kč+1.900ink
2+1 Bulharská cihla
5.700Kč +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 Anglická
8.000Kč vč. ink
3+1 Svolinského 80m2 cihla
9.500Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Kolárova 45m2
5.300Kč vč.ink.
2+1 Čelechovice 60m2
5.500Kč+ink.
2+1 Manharda 60m2 cihla
5.800Kč+ink
2+1 Olomoucká 80m2
6.500Kč+ink
3+kk Olomoucká 80m2cihla nový 6.500Kč+ink
3+1 u Němčic 70m2
7.000Kč vč.ink.
4+1 Dolní cihla 120m2
8.000Kč+ink.
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.

O S TAT N Í
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.

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

www.realitypolzer.cz

Řádková a sloupcová inzerce
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REALITY

REALITY

SLUŽBY

PRODÁM

PRÁCI NABÍZÍ

AUTO - MOTO

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

Pronajmu cihl. byt 1+1, Krasická ul., 3p., s balkonem, 6 000 Kč
vč. ink/měs. Volný od 1.1.2013,
RK nevolat! Tel.: 776 040 066

Demolice, zemní práce. Levně!
Volejte 723 522 369

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

Firma se sídlem v Prostějově přijme
na třísměnný provoz fyzicky zdatné
brigádníky. Podmínka výuční list.
Tel.: 606 031 220 p. Novák

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

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Vila 9+3, Spitznerova 5 490 000 Kč
* RD, 4+1, Protivanov 1 400 000 Kč
* RD 4+1, Vrahovice 2 130 000 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
590 000 Kč
* Byt 1+1, Sídl.svobody 520 000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, Raisova 720 000 Kč
Pro klienty hledáme byty,
domy, pozemky.
* Zdarma inzerce, právní servis
* Zajistíme financování, odhady
* Rekonstrukce domů i bytů
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
Tel: 774 409 430
WWW.VNB-REALITY.CZ
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 byt 3+1 v Prostějově (nejlépe Krasice), platba hotově. Tel.:
732 181 597
Prodám zděný byt 3+1, 93 m2, Svolinského. Tel.: 774 409 430
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
Hledám ke koupi dům v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
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 na ul. Brněnské garáž, pěkný
stav, elektřina, cena 600 Kč/měsíc.
Tel.: 582 330 351
Koupím větší byt nebo dům (3-4+1).
Tel.: 774 409 430
Pronajmu byt 1+1, Křížkovského
16, 4. patro, cena 6 000 Kč + ink.,
zrekonstruovaný. Tel.: 775 339 365
Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Pronajmeme větší jednopok. byt,
2. patro, v centru PV, volný, nájem 4 000 Kč + služby a ink. Tel.:
603 546 705
Pronajmu přízemní byt 2+kk,
ul. Vrahovická, cena 4 700 Kč + ink.
Částečně zařízený. Tel.: 607 110 483
Pronajmu zavedený novinový
stánek u hlavního vlakového
nádr. v PV, nízký nájem, volný
od ledna 2013. Tel.: 604 617 647
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově, ul.
Olomoucká, po rekonstrukci. Tel.:
606 929 830
Pronajmu pěkný světlý byt 3+1 blízko centra PV. Nájemné 6 800 Kč +
inkaso. Volný ihned. Nejsme RK.
Tel.: 776 808 064
Pronajmu byt 1+1, 4 000 Kč/měs.
Tel.: 776 460 300
Pronajmu dům 2+kk v Přemyslovicích. Majitel – 603 469 575.
Prodám garáž u rybníka, cena
dohodou, 20 m2, elektřina. Tel.:
774 664 966
Pronajmu 1+1, ul. Dobrovského,
PV. Tel.: 603 792 629
Pronajmu byt 2+1, Barákova ul.,
PV, 1. patro. Tel.: 608 718 813
Pronajmu slušným lidem 4+kk
v RD se zahradou, cena 8 000 Kč
+ ink. Tel.: 724 747 042
Hledám pronájem bytu 1+1 do
6 000 Kč vč. ink. 731 845 821
Pronajmu garáž u Galy Tel.:
605 306 382
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300

Pron. cihl. byt 2,5+1, po rek., vl.
kot. a měř, ul. Šlikova, PV, náj.
5 800 + 2 000 ink.Tel.: 604 820 358
Pronajmu byt 2+1, PV, na nám.
Spojenců. Levně-dlouhodobě. Tel.:
720 204 000
Pronajmu rekonstruovaný byt 3+1,
PV, Kostelecká ul., 5 000 + ink.
Tel.: 724 724 356
Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Tel.: 602 570 658

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

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343

ERA Reality Hradební 72/25a,
Prostějov Gsm: 739 628 779,
www.era-reality.cz
BYTY:
* 1+1, A.Slavíčka, PV - 2.patro,
36 m2, panel, pův. stav, lodžie
– 550 000 Kč – dohoda
* 2+1, Milíčova ul., PV – zvýš.
přízemí, 50 m2, cihla, pův. stav,
plast. okna – 679 000 Kč
* 2+1, V. Špály, PV - zvýš. přízemí,
60 m2, panel,pův. stav, lodžie
- 730 000 Kč - NOVINKA
* 5+kk, Vápenice, PV – přízemí,
162 m2, cihla, po rekonstrukci,
- 1 770 000 Kč - dohoda
DOMY:
* RD 1+kk, Mostkovice – řadový,
cihla, komplet rekonstrukce, ZP 90 m2,
CP 120 m2 – 1 299 000 Kč
NOVINKA
RD 3+1, Mostkovice - patrový,
řadový, cihla, komplet. rekonstrukce,
obytná plocha 110 m2, velmi pěkný
2 199 000 Kč
TIP Kompletní nabídka na
www.era-reality.cz

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

Pronajmu byt 1+1, Kostelecká ul.
Tel.: 777 251 878

Kominictví
Frézování zadehtovaných, komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262

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

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
Zednické práce, zateplení, nátěry
fasád, práce s plošinou. 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

Provádíme dokonalé strojové čistění čal. sedacích souprav a koberců.
M. Revay 604 439 302
Stavby plotů, zídek, oplocení.
Ceny r. 2011. Volejte 723 522 369
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

www.pujcky-prostejov.com
tel.: 605 453 062

Ručně pletené klobouky, čepice
i dětské a svetry pro pejsky!. Prostějov. Tel.: 606 166 853

Akce! Vánoční půjčka: Pro schválení stačí zaslat na 773 236 127. jm,
př, rč, okres, příjem a výši úvěru.

Stěhování autodoprava a vyklízení
bytů. Rekonstrukce bytových jader
Hájek 606 020 248.

Peníze až do domu! Pracuji pro jednoho investora. Tel.: 776 087 428

Živě zahrajeme na svatbě, plesu
apod. T. 608 539 783

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

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

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

www.

vecernikpv

.cz

www.ubytovaniuparku.net
776 544 388

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

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
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

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
Vydavatelství Haná Press přijme
redaktora pro regionální zpravodajství. Životopisy posílejte na
e-mail: kozak@pv.cz
Pepinova pizza přijme rozvozce.
Tel.: 720 332 216
Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644
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 obsluhu do baru Plzeňka.
Informace na: 608 767 273
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.
Hledáte práci? Začněte u personální agentury. Průběžně obsazujeme
volná pracovní místa v PV. Personální agentura Kravařova 9, PV.
Tel.: 602 603 067

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
Přijmeme svářeče a zámečníky. Nástup možný ihned. Tel.:
733 340 484
Firma HANAKOV spol. s r.o.
hledá zaměstnance na tyto pozice:
obsluha CNC vertikálního soustruhu, operátor CNC horizontálního
frézovacího centra. Pro výše uvedené pozice je vyučení v oboru a
praxe podmínkou. Dále hledáme
seřizovače CNC strojů, požadujeme středoškolské vzdělání v oboru
CNC obrábění, znalost programování systémů SINUMERIC,
FANUC, schopnost orientovat se
v technické dokumentaci, schopnost pracovat s měřidly. Nabízíme
zázemí stabilní, rozvíjející se společnosti, dobré platové podmínky,
závodní stravování, uchazečům
s bydlištěm mimo okres PV nabízíme příspěvek na ubytování v
ubytovně. Životopisy zasílejte na
adresu hanakov@hanakov.cz , tel:
582 302 341. Osobní kontakt pouze po tel. domluvě.

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
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.
ZAHRAJEME firemní večírky,
Silvestr, svatba atd. 776 560 107
Tradiční prodej vánočních kaprů.
Restaurace Luto, zahájení ve čtvrtek 20.12.

SEZNÁMENÍ
Žena nekuřačka 42/165 by ráda
poznala charakterního muže pro
hezký společný život. Pozitivní,
pohodový, rodinný typ, se smyslem pro humor. Prosím jen SMS
605 184 402

Herna bar Ponorka přijme kuchařku (kuchaře). Tel.: 607 617 071
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
Přijmeme univerzálního DJ
do Klubu K 90 na Újezdě. Tel.:
777 571 219
Hledáme vhodné uchazeče na
pozici: Obsluha výrobní linky,
práce v mužském kolektivu, harmonogram nepřetržitý provoz.
Požadavky: SŠ vzdělání, praxe
v oboru výhodou, požadujeme:
pečlivost, flexibilita, komunikativnost, nekuřák výhodou. Nabízíme: zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě,
perspektivu. Strukturované životopisy zasílejte na adresu firmy:
PROFROST a.s., J.B.Pecky 15,
796 01 Prostějov nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz
Česká pošta,s.p. přijme brigádníky
na roznos novin, podmínka ŘP sk.
B. Informace na tel. č. 731 132 452
Přijmu kuchaře.
777 716 990

Ihned.

Tel.:

Pozor s Novým rokem nová pracovní příležitost. Nabízíme práci
pro tento region. Tel.: 607 398 307

•••••
Příště až v duchu
silvestrovských
radovánek...
Poslední letošní
Večerník
vyjde
31. prosince
2012
•••••

Prezentace
P
rezentace
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Kájinko, BLAHOPŘEJEME!

Členka naší redakce oslavila kulaté narozeniny
Prostějov/red - Minulý týden si
členové redakce Prostějovského Večerníku užili velmi milé události. Kulaté
narozeniny, nesluší se zveřejňovat kolikáté, oslavila nestorka této redakce Karla
Klosová.
Možná něco o jejím krásném věku napoví kytice s odpovídajícím počtem růží,
kterou jsme jí s blahopřáním a poděkováním za její obětavou práci pro Večerník
věnovali. Všechny členy redakce dojaly i
slzičky v očích naší „Kájinky“, když jsme
jí při předávání dárků přednesli básničku
z dílny našeho kolegy s nesmírně poetickým talentem.
Takže Karlo, ještě jednou ti celá redakce Večerníku přejeme do dalšího života hodně štěstí, lásky, fantazie a zůstaň navždy přesně taková, jakou tě všichni už léta známe. A neboj,
celý život budeš vypadat na osmnáct!

Všechno nejlepší! S dlouholetou
členkou redakce Prostějovského
Večerníku Karlou Klosovou jsme
oslavili její kulaté jubileum. Snad si
kytici růží donesla domů v pořádku
a bez úrazu… Foto: Martin Zaoral

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ
* značková elektronika do kuchyně i obýváku
* let horkovzdušným balonem
* vstupenky na prestižní sportovní akce
* poukázky nejen na hamburgery
* kosmetické balíčky pro ženy i muže
* dárečky pro vaše ratolesti

Ve hře bude
ZÁJEZD K MOŘI!

* .... a řadu dalších cen
v celkové hodnotě 150 000 Kč

DRUHÉ KOLO S VÁNOČNÍM PODTEXTEM...
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.
DRUHÁ SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

KDO BYL HISTORICKY PRVNÍM STAROSTOU MĚSTA PROSTĚJOVA?
Na odpovědi čekáme v redakci MIMOŘÁDNĚ až do PÁTKU 4. LEDNA 2013, jméno druhého, již povánočního
výherce zveřejníme hned v prvním lednovém čísle, tj. v pondělí 7. ledna, v němž také najdete otázku s pořadovým
číslem TŘI. Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „VELKÁ
ZIMNÍ SOUTĚŽ“. 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!

V prvním kole uspěli ti, kteří věděli či odtušili, že PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK BYL ZALOŽEN V ROCE 1997.
Pro dárkový koš v hodnotě 300 korun si může od zítřejšího dne, tj. úterý 18. prosince 2012 stavit p. František KRÁL,
Plumlovská 41, Prostějov. Jako první také získává bonus do clekového hodnocení. Blahopřejeme!
AKTIVNÍ PŘEDPLATITELÉ DOSTANOU O JEDNU MOŽNOST NAVÍC! VŠE PODSTATNÉ SE DOZVÍTE JIŽ V PONDĚLÍ 7. LEDNA 2013!

POZOR! NYNÍ MÁTE MOŽNOST ZAJISTIT SI ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU A JEŠTĚ ZÍSKAT HODNOTNÝ DÁREK!

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!
Vždyť
CELOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO 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

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



Navíc získáte bonus řádkové inzerce ve Večerníku ZDARMA!

zaměřený na něco jiného ZCELA ZDARMA, je
částka 690 korun vskutku minimem...
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 31.
prosince to UŽ URČITĚ bude ještě víc...
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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TART P
- TEN PRAVÝ S
¤ 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!



+

+

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

Řádková inzerce, sport
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VZPOMÍNÁME
Díky za to, čím jsi nám
v životě byl,
za každý den, který jsi
s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí, na
Tebe zapomenout nedovolí.

Dne 25. prosince 2012
uplyne smutných 20 roků
od výročí úmrtí, kdy odešel
pan Josef MRTVÝ.
Stále vzpomínají manželka,
dcera a synové s rodinami.

Kdo Tě znal,
ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme
v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ
věčně dále – spi sladce,
vždyť se opět shledáme.

Smutno je žít,
bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co nám vzal,
vrací jen krásné vzpomínky
a s nimi žal.
Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

Dne 22. prosince 2012
uplyne 20 roků
od úmrtí
pana Jana MELICHARA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

Dne 20. prosince 2012
tomu bude již 10 roků,
kdy nás navždy opustila
paní Jiřina
ŠŤASTNÍKOVÁ.
Kdo jste ji znali,
a měli rádi, věnujte ji
spolu s rodinou
tichou vzpomínku.

Dne 16. prosince 2012
uplynulo 15. smutné
výročí úmrtí,
kdy nás navždy
opustila naše milovaná
maminka a babička
paní Silva EJEMOVÁ.
Vzpomíná syn Milan
s rodinou.

Dne 30. prosince 2012
uplyne 1. smutné výročí
od chvíle, kdy nás
navždy opustila
paní Matylda
FRELICHOVÁ.
Za vzpomínku děkují
synové s rodinami.

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

S bolestí v srdci oznamuji,
že dne 1. prosince 2012
zemřel můj bratr,
pan Leoš ČÍŽEK
ve věku 79. let.
Sestra Naďa

Dne 28. prosince 2012
vzpomeneme
nedožitých 60 roků
pana Jaroslava
SKALNÍKA
z Kostelce na Hané.
Vzpomíná manželka
Zdeňka a děti
s rodinami.

Dne 24. prosince 2012
vzpomeneme nedožitých
100 roků
paní Marie HRUBÉ
z Drahan.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery Marie,
Anna a Marta s rodinami.

Dne 23. prosince 2012
by se pan
Jan VRÁNA
z Čechůvek
dožil 100 let.
Vzpomínají syn a dcera
s rodinami.

PROVOZNÍ
DOBA
nejen
o Vánocích
pondělí 17. 12.
8.00 - 16.00

Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala.
Dne 19. prosince 2012
vzpomeneme
20. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička
a prababička
paní Bohumila KLOSOVÁ.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Pracovala vždy do únavy,
klidu sobě nedopřála.
Srdce její zlaté bylo,
každému jen blaho přála!

Dne. 24. prosince 2012
si připomeneme
9. výročí úmrtí
paní Věry ŠUSTROVÉ
z Hrubčic.
Stále vzpomínají manžel,
dcery s rodinami
a rodina Šutová

Letos uplynuly 2 roky
od tragického odchodu
našeho kamaráda
Viktora FILY.
Za kamarády vzpomínají
Aleš a Michal.

Dne 27. prosince 2012
uplynou 2 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Antonín BUREŠ
z Držovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcera s rodinou.

Dne 17. prosince 2012
uplyne 1. smutné
výročí úmrtí
paní Milady KRČOVÉ

a dne 25. ledna 2013
uplyne 7. výročí úmrtí
pana Františka KRČE.
S láskou vzpomínají
vnučka Monika
s rodinou, dcera Libuše
a celá rodina.

Dne 20. prosince 2012
uplyne 1. smutný rok
od úmrtí
pana Karla VODIČKY
z Vícova.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Marie,
vnučky Monika, Markéta
a pravnouček Honzíček.

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

Dne 17. prosince 2012
uplyne 30 let od úmrtí
pana Ferdinanda
ŘEHULKY
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku.
Děkuje manželka Vlasta
a dcery Dana a Vlasta
s rodinami.

úterý 18. 12.
8.00 - 15.00
Dne 16. prosince 2012
uplyne 1. rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Josef JANEČEK
z Krumsína.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Janečkova.

čtvrtek 20. 12.
až středa 26. 12.
ZAVŘENO
čtvrtek 27. 12.
8.00 - 17.00

Maminky nikdy
neumírají, ony jen
usínají, aby se každé
ráno probouzely ve
vzpomínkách svých dětí.

pátek 28. 12.
8.00 - 15.00
Dne 29. prosince 2012
vzpomínáme 7. výročí
nedožitých 86. narozenin
paní Jarmily ZOUBKOVÉ.
Syn Lolek s rodinou.

Dne 21. prosince 2012
si připomeneme 7. výročí
úmrtí naší milované
maminky a babičky
paní Marie NOVÁKOVÉ
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomínají syn Petr s rodinou
a dcera Lenka
s rodinou.

středa 19. 12.
11.00 - 16.00

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je
v PÁTEK 28. prosince
v 10.00 hodin

pondělí 31. 12.
8.00 - 13.00
úterý 1. 1. 2013
ZAVŘENO
středa 2. 1. 2013
8.00 - 17.00

Při podání řádkové inzerce

nad 300 Kč
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akce platí od 17. do 31. 12. 2012
Dne 21. prosince 2012
uplynou smutné 3 roky
od chvíle, kdy nás opustil
ve věku 56 let
pan Bronislav ÚLEHLA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

* platí pro starší 18 let
max. jedna láhev na jednu osobu

Objednávejte předplatné pro rok 2013

NADÁLE za zvýhodněnou cenu!
Co Tobě můžeme víc dát,
než kytičku na hrob
a vzpomínat.

Dne 14. prosince 2012
uplynulo 20 roků,
kdy nás navždy opustila
paní Ludmila
GALÍČKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Zdeněk
s rodinou.
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volejte 582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ STARTUJE!
HLEDEJTE STRANU 21

Tenis
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Slavnostní předávání cen bylo jedním z vrcholů úspěšné sezony prostějovského klubu TK Agrofert

TENISOVÉ HVĚZDY A HVĚZDIČKY PŘEVZALY SVÁ OCENĚNÍ
NA VEČERU MISTRŮ A MEDAILISTŮ
Za účasti předních bývalých, především však současných světových tenisových hráčů a hráček se v prostorách hotelu Tennis
Club konal slavnostní galavečer s příznačným názvem Večer
mistrů a medailistů. Opět se sešli nejúspěšnější tenisté a tenistky
prostějovského klubu TK Agrofert, aby přijali ocenění za výkony, kterých dosáhli v uplynulé sezoně ve všech mládežnických
kategoriích. Vskutku královskou atmosféru s několika vzácnými
hosty umocnilo také vystoupení české slavice Lucie Bílé, která
nahradila na poslední chvíli nemocného Tomáše Kluse.
Prostějov/jp
Představte si, že stojíte, sedíte či jen
tak si povídáte s nejlepšími tenisty světa, za vámi se blýská pohár
pro vítěze Davisova poháru, kousek opodál pohár pro vítězky Fed
Cupu. Ano, i tohle se vám mohlo
stát, pokud jste zavítali na slavnostní galavečer v hotelu Tennis
club Prostějov. Český tenis patří již
dlouhodobě mezi špičku světového
tenisu ve všech kategoriích, nejvíce
se na tomto skvělém renomé podílejí
hráči a hráčky TK Agrofert Prostějov.
A právě nejúspěšnějším zástupcům
prostějovského klubu patřil páteční
večer. Role moderátora se s noblesou
jeho vlastní ujal Petr Salava, oficiální
slovo na úvod obstaral dr. Miroslav
Černošek. Po státní hymně došlo již
na to, na co se všichni zúčastnění těšili
nejvíce - předání cen těm nejlepším.
První ocenění se dostalo nejmladším
mistrům v kategorii minitenis, kterým
byly z rukou hejtmana Olomouckého
kraje Jiřího Rozbořila a současného
nejlepšího českého tenisty, vítěze
Davisova poháru Tomáše Berdycha
předány poháry za výkony v uplynulé
sezoně. Dalšími oceněnými tenisovými nadějemi byli úspěšní hráči a
hráčky v kategorii babytenis, kterým
poháry rozdal primátor statutárního
města Prostějova Miroslav Pišťák
a wimbledonská vítězka či členka
vítězného týmu ve Fed Cupu Petra
Kvitová. Třetí v pořadí se na pódiu
seřadili úřadující mistři ve své kategorii a sice mladší žáci, kteří převzali
ocenění z rukou vítězky Fed Cupu
Lucie Šafářové a náměstka ministra
školství, mládeže a tělovýchovy Jana
Kocourka. Starší žáci se pro letošní
sezonu museli spokojit s druhým mís-

tem, přesto i toto umístění je velkým
úspěchem a tato kategorie se dočkala
také uznání. Předávajícími byli náměstek primátora města Prostějova
Ing. Zdeněk Fišer a 1. náměstek primátora města Prostějova Mgr. Jiří
Pospíšil. Pátou oceněnou kategorií
se stal dorost TK Agrofert Prostějov,
jenž převzal ceny z rukou prezidenta
Českého tenisového svazu Ing. Ivo
Kaderky, Csc., a dlouholetého reprezentanta ČR Jiřího Nováka.
Dalším bodem programu mělo být

vystoupení nedávno nejvýše oceněného zpěváka, vítěze Českého slavíka Tomáše Kluse, který se však pro
nemoc omluvil. Kdo jiný by měl zaujmout jeho místo, než stejně vysoko
postavená osobnost na poli pěveckém
mezi ženami, Česká slavice Lucie
Bílá. Svým zpěvem, ale i vtipem potěšila každého hosta této velkolepé
události a dodala večeru ten pravý
slavnostní nádech.
Nejlepší zpěvačku vystřídali na
podiu nejúspěšnější čeští tenisté
současnosti, kteří hájí barvy prostějovského klubu TK Agrofert,
Tomáš Berdych, Petra Kvitová a
Lucie Šafářová v doprovodu trenéra daviscupového týmu Jaroslava Navrátila. Všichni jmenovaní
se dočkali ocenění za vynikající
reprezentaci českého tenisu, které
jim předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. Petr Fiala a
šéf TK Plus dr. Miroslav Černošek.
Svého ocenění se následně dočkaly

Nejlepší z nejlepších. Na pódiu se v jednu chvíli sešla vskutku královská
společnost. Hudební host Lucie Bílá obdržela prezent od osobností roku Petry Kvitové, Lucie Šafářové a Tomáše Berdycha.
Foto: Josef Popelka
také nejstarší členky mládežnické kategorie, kterým byly poháry předány
z rukou náměstkyně primátora města
Prostějova Aleny Raškové a kapitána
Davisova poháru Jaroslava Navrátila.
Chlapcům přišel pogratulovat Ivan
Kosatík a 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Alois Mačák.
Ještě před posledním slavnostním

Koláž: Josef Popelka

vyhlášením se diváci dočkali vtipné
vsuvky v podobě televizní soutěže,
které se zúčastnili trenéři Jaroslav Navrátil a Jiří Novák, v týmu jim sekundovali úspěšní junioři. Z vítězství se
nakonec radovalo mužstvo Šampionů, vedené Jaroslavem Navrátilem,
před druhými Mistry pod taktovkou
Jiřího Nováka.
Předání Ceny za přínos prostějovskému tenisu, takzvaného uvedení
do „Síně slávy“, se dočkalo přítomné publikum v závěru slavnostního
večera. Za třicetileté členství v prostějovském klubu a další výrazné
činy na poli nejen sportovním se
tohoto cenného uznání dostalo Mgr.
Aloisi Mačákovi, který převzal své
významné ocenění od ředitelky tenisových projektů společnosti TK
Plus Petry Langrové a jednatele
společnosti TK Plus Mgr. Petra
Chytila. „Je mi velkou ctí, že mohu
být od malička členem této velké a
úspěšné tenisové rodiny,“ pronesl
spokojeně oceněný Mgr. Alois Mačák. Ten zakončil svůj projev nezapomenutelnými slovy - Ať je září nebo
leden, Prostějov je jenom jeden!
Slavnostní přípitek na úplný závěr
pronesla Petra Langrová, která jako
předešlí hosté popřála všem přítomným příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok. Další ročník
„tenisového oskara“ je tak úspěšně za
námi a již teď se můžeme těšit, čím
nás čeští, a především prostějovští tenisté potěší v příštím roce

Rozsáhlou fotogalerii hledejte na www.vecernikpv.cz
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Tomáš Berdych
Petra Kvitová
Lucie Šafářová
Jaroslav Navrátil
Cena za přínos
prostějovskému tenisu
- „Síň slávy“

Mgr. Alois Mačák,
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

TOP ocenění - dívky

Barbora Krejčíková
Denisa Cíchová
Tereza Kolářová
Anna Kynčlová
TOP ocenění - chlapci

Jiří Veselý
Adam Pavlásek
Václav Šafránek
Štěpán Holiš
Evžen Holiš

Dr. Miroslav Černošek,
šéf TK PLUS, majitel Česká sportovní:
„Je snem každého manažera mít hráče a týmy, které vyhrávají nejenom
v Česku, Evropě, ale i na celém světě.
Tento večer byl o tom, že jsme mistry
republiky v kategorii do 8, 10, 12 a
14 let a díky účasti našich nejlepších
v seniorské kategorii mohli ti nejmenší
vidět, čeho jednou mohou dosáhnout.
Vyhrát všechny tyto poháry s hráči,
kteří tu působí od malička, je opravdu
nádherný pocit.“
Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města
Prostějova:
„Těžko se mi hledají výstižná slova k tomuto velkému úspěchu. Co říct na to, že
z našeho města vychází tolik vynikajících tenistů? Je to skutečně něco, čemu
se nechce skoro ani věřit. Profesionalita v pravém slova smyslu se objevuje
právě tady na TK a to, co dokázal dr.
Černošek se svými kolegy, je opravdu
obdivuhodné a zaplať pán Bůh za to!“
Alois Mačák,
první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
a člen Rady města Prostějova:
„Ohodnocení, které jsem získal, je pro
mne velkou ctí a velmi si toho vážím.
Přiznám se, že by mě nenapadlo, že
se mi podaří získat takto významnou
trofej po boku světových hvězd, jakými
bezesporu jsou Tomáš Berdych, Petra
Kvitová či Lucie Šafářová. Vzpomněl
jsem si na svého tátu, když mě v sedmi
letech vzal poprvé na zimní stadion a
tenisové kurty. Opět jsem si uvědomil,
co všechno mi dal do života sport. V
rámci svých možností se proto snažím
podporovat sport a mladé sportovce.
Je mi skutečně ctí, že mohu být členem
této velké tenisové rodiny, navíc velmi
úspěšné!“
Petra Langrová,
ředitelka tenisových
projektů marketingové
společnosti TK PLUS:
„Dnes to bylo vyvrcholení a ocenění
těch nejlepších, kteří si to samozřejmě
za tu sezonu zaslouží, my si toho velice
vážíme a jsme rádi, že jim můžeme takto
veřejně poděkovat. Věřím, že si to nejen
děti užily a že nadcházející sezona 2013
bude neméně tak úspěšná a budeme tak
moci předávat další poháry a sbírat
mistrovské tituly.“
Jiří Novák,
dlouholetý reprezentant ČR
a bývalý hráč TK Agrofert, dnes trenér:
„Slavnostní večer jsem si užil náramně,
takovéto osazenstvo vidět v Prostějově
pohromadě, to se jen tak nevidí a je to
samo o sobě opravdovým zážitkem. Co
se prostějovskému tenisu v posledních
letech daří, je něco zcela výjimečného, důkazem jsou i ty dva poháry, což
je samozřejmě úspěch českého týmu,
tvořeného především z hráčů našeho
klubu. Daří se tu skvěle vytvářet zázemí
pro všechny tenisty, což má za následek
obrovské úspěchy.“
Ing. Ivo Kaderka,
prezident Českého tenisového svazu:
„V podstatě jsem tu dnes popatnácté za
své předsednické funkce a vždy jsme
byli plni optimismu a dobré nálady,
vždy jsme si gratulovali a děkovali za
to, že se snažíme naši práci dělat co nejlépe. Když se rozhlédnete a vidíte dvě
největší trofeje, kterých lze v tenisu dosáhnout, stále tomu nemohu uvěřit, je to
jako v pohádce. Je to sen, který se stal
realitou.“
Lucie Šafářová,
členka vítězného fedcupového týmu:
„Je to něco neuvěřitelného, co se povedlo, a je těžké to vůbec slovy vyjádřit,
protože aby se sešla taková obrovská
vítězství najednou, od mládeže až po
vítězství v Davis Cupu či Fed Cupu, to
se člověku může jenom zdát a dnes vidíme, že je to krásná realita. Cesta byla
opravdu dlouhá, zvláště obhajoba Fed
Cupu, ale pro mě to byl nejkrásnější
sportovní zážitek v kariéře a ta bezprostřední radost se všemi těmi fanoušky
v hale je nepopsatelná.“
Mgr. Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora města Prostějova:
„Tato událost má v Prostějově již tradici a bylo by dobré ji i nadále zachovat. Prostějov je městem sportu, úspěchy sklízíme nejen v tenisu a přál bych
Prostějovu, aby se mu dařilo získávat
nejvyšší ocenění i nadále. Zisk všech
těch trofejí je úžasné renomé pro naše
město a hráče samotné, je to fantastický
úspěch a přeji našim tenistům, ať se jim
daří i v příštím roce uhrát jen ty nejlepší
výsledky.

Fotbal

24 - 2
25
5

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. prosince 2012

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 vše zahájil čtyřstránkový speciál
„1.SK PROSTĚJOV V KOSTCE“, přišla řada na ohlédnutí za podzimem v Přeboru Olomouckého KFS. První
díl, který jste mohli najít v minulém vydání, byl věnován
lídrovi tabulky z Určic, ten dnešní je zaměřen na Konici a
Kralice na Hané. A jelikož příště, až vyjde Večerník, máme Silvestra, na I.A třídu se zaměříme až v prvním lednovém čísle, které si budete moci zakoupit 7. ledna 2013.

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

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

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

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

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

16 kol,
128 zápasů,
11 520 minut v číslech:
Nejvíce výher... Určice (13)
Nejméně výher... Dolany (2)
Remízový král... Litovel, Ústí (6))
0)
Nejvíce porážek... Opatovice (10)
Nejméně porážek... Určice (0)
Nejlepší útok... Určice (50)
Nejhorší útok... Dolany (12)
Nejlepší obrana... Určice (15)
8)
Nejhorší obrana... Želatovice (38)
Nejlepší bilance doma/venku.... Určice (+18)
Nejhorší bilance doma/venku.... Dolany (-13)
Nejdelší vítězná série... Oskavaa (6)
ce (16)
Nejdelší neporazitelnost... Určice
Nejdelší série bez výhry... Velkéé Losiny (8)
Nejdelší série porážek... Velké Losiny, Opatovice, Troubky (4)
Celkový počet hráčů... 332
Nejvíce hráčů... 1.HFK Olomouc „B“ (32)
Nejméně hráčů... Oskava (16)
Nejtrestanější hráč... Michal Juřica (Ústí) 3 žluté a 2 červené karty
Nejslušnější tým... Určice – 38 žlutých, 0 červených karet
Celkem branek... 439
Průměr na utkání... 3,43
Průměr na kolo... 27, 44
Nejgólovější kolo... 3. (25. a 26. srpna) a 8. (29. a 30. září) – 35 branek
Gólově nejchudší kolo... 1. (11. a 12. srpna) – 19 branek
Nejčastější výsledek... 13x 1:0 a 1:1, 10x 2:1 a 2:2
Nejvíce branek v utkání... 8 (Litovel – Velké Losiny 4:4,
Určice – Šternberk 6:2, Velké Losiny – Kralice 6:2)
Největší debakly... 6:0 Oskava – Kralice
Nejdivočejší remízy... 4:4 (Litovel – Velké Losiny)
Nejnižší skóre... 0:0 (1.HFK Olomouc „B“ – Velké Losiny,
Dolany – Hněvotín, Litovel – Dolany)

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

Nejvyšší krajská soutěž poznává expanzi regionálních celků z Prostějovska. Vedle lídra Určic se zvedla i Konice a následně i Kralice na Hané

„U mě nemá nikdo předplacené místo a musí si ho zasloužit,“
V Kralicích jsou spokojeni, v Konici méně upozorňuje kralický kouč Petr Gottwald před blížící se zimní dřinou
podzimní část pohledem nejvyšších představitelů konického a kralického klubu Kralice na Hané – Postavení uprostřed tabulky i bodoPROSTĚJOVSKÝ Večerník oslovil při hodnocení podzimní
části letošní sezony nejen hráče a trenéry, ale i funkcionáře všech
tří regionálních účastníků krajského přeboru, kterým položil
pět stejných otázek. Zatímco v tom prvním dílu dostal prostor
odcházející předseda TJ Sokol Určice Milan Sosík, dnes vám
přinášíme druhou část ankety s vedením zbývajících dvou účastníků
krajského přeboru mužů z Prostějovska. Podzim zhodnotí jednatel
Sokola Konice Jiří Kučera a za FC Kralice na Hané jednatel Jiří Svozil společně s vedoucím „A“ mužstva Václavem Répalem.

vý zisk dosažený šesti výhrami a dvěma remízami potěšil kralického trenéra Petra Gottwalda (na snímku).
Zatímco na jaře tak vedl úspěšnou záchranářskou
misi, letos mají Kralice zaděláno na klidnější jaro. „S
dvaceti body spokojen jsem. To rozhodně. Dalo se
někde bodů získat víc a postoupit v tabulce výš, ale
někde taky ztratit,“ uvědomuje si. Na jaře by se chtěl
zaměřit zejména na zlepšení obranné fáze a zvýšení
bodového přísunu z cizích hřišť.

1. Jak hodnotíte počínání A-týmu v podzimní
části?
2. Jak si vedla zbylá mužstva?
3. Co vás nejvíce potěšilo a co naopak přineslo
hlavní starosti?
4. Očekáváte během zimy výrazné změny v klubu?
5. Čeho byste chtěli dosáhnout ve zbytku
ročníku?
JIŘÍ KUČERA
- jednatel Sokola Konice

1. „První tým je trošičku
zklamáním, ale devětadvacet
bodů není špatných. Kdyby Určice neměly tak velký
náskok, ani by mi to nevadilo.
Ty ale mají dvaačtyřicet bodů
a je to trošku špatné. Rádi
bychom byli druzí, otázkou
navíc je, co bude s určickým
fotbalem. Herně to bylo velice pěkné, ale nedáváme góly.
Nemáme tak zkušené koncové hráče, jako jsou Vodák,
Los. Máme mladé dvacetileté
kluky. Když jsme tehdy Vodáka chtěli přivést z Rakouska,
nevyšlo to kvůli jejich funkcionářům.“
2. „Naše béčko chceme v I.A
třídě udržet kvůli dorostu, aby
mohl hrát vysokou soutěž a nevychovávali jsme jej pro všechny okolní kluby. Je to zatím trápení, hrajeme však s mužstvy,
která mají zkušené borce. U nás
tvoří půlku starší dorostenci,

kteří zatím bohužel nemají zkušenosti. Největším problémem
dorostu je málo družstev a že
týmy spolu musí hrát dvakrát.
Zajímavé ale je, že třeba Šternberk má s téměř dvaceti tisíci
obyvateli jen jeden dorost, ale
krajský fotbalový svaz jim povolil soutěž hrát.“
3. „Jsem rád, že jsme to přežili ve zdraví.“
4. „Ne. Možná příchod jednoho obránce, útočníků máme
dost. Naší obrovskou výhodou
je, že kádr máme stabilizovaný. Hráče, co k nám chodili na
hostování, jsme totiž získali na
přestup a hostují u nás jen Malínek a Schwarz do konce sezony
a Dostál s Mühlhauserem do
konce roku. Buď se vrátí náš
druhý gólman ze Slatinic, nebo
místo něj bude naskakovat kluk
z dorostu.“
5. „Chceme soutěže dohrát ve
zdraví. Určice jsou v laufu a
nikdo nemá tak kvalitní hráče. Otázkou ale je, zda budou
chtít jít do divize. U béčka i

Chabá produktivita. Konici se na podzim v ofenzivě nedařilo
a brankou neskončil ani tento brejk. Foto. archív Večerníku
dorostu je hlavní záchrana a
není podstatné, zda jsou druzí nebo pátí. Důležité je hrát
tak, aby se fotbalově vyhráli
a rostli, aby se nezranili, aby
měli z fotbalu radost.“

JIŘÍ SVOZIL
- jednatel FC Kralice na Hané
a VÁCLAV RÉPAL
- vedoucí „A“-mužstva:
1. „Po prvním zápase s Konicí
řekl jeden nejmenovaný prostějovský fotbalový činovník:
´Dobrý, ale je tu ještě hodně
práce´... A-tým začal sezonu
hned se sedmi novými hráči a
byla zapotřebí extrémní snaha trenéra Petra Gottwalda a
jeho asistenta Zdeňka Halenku dát tyto kluky dohromady,
aby byly výsledky a zároveň
se na to dalo dívat. Zpočátku
se na to sice dívat dalo, ale
trpěli jsme až extrémním neproměňováním vytvořených
šancí a individuálními chybami při bránění standardních
situací. Pocity při pohledu

na tabulku tak byly až tristní. Bylo to zcela jistě důsledkem mladosti a nezkušenosti
spousty hráčů. Situace se však
zápas od zápasu zlepšovala a
na sehrávající se osu se nabalili právě ti mladí a nezkušení. Začalo to tedy fungovat
nejen herně, ale i výsledkově.
V žádném zápase kromě tragikomedie v Losinách jsme
nepropadli a byli jsme vždy
kvalitním soupeřem. Dvacet
bodů po podzimu bereme.“
2. „Rozhodně se čekalo více
od B-týmu mužů, který v jarní
části hrál o špici okresního přeboru. Nyní skončil až třetí od
konce. Naše mládežnická družstva – žáci a mladší žáci – jsou
ve svých tabulkách okresního
přeboru uprostřed uvedených
soutěží a naše mladší přípravka,
hrající rovněž okresní přebor,
je trochu slabší. Tady však ani
nejde o umístění, ale hlavně
o to, aby si naše mládež našla
cestu na fotbalové hřiště. Zde
je potřeba kromě organizační

činnosti s hlubokým úklonem
poděkovat Jirkovi Svozilovi,
protože jeho práce s mládeží je
vysoce nadstandardní.“
3. „Potěšilo nás osmé místo áčka i velký zájem naší a
okolní mládeže o kopanou u
nás. Samozřejmě nesmíme
opomenout nadstandardní a
v okolí nevídanou spolupráci
s městysem Kralice na Hané,
v čele se starostou Pavlem
Kolářem. Nespokojeni jsme
s umístěním béčka v okresním
přeboru.“
4. „Zásadní změny nejsou na
programu dne. Je třeba konsolidovat po hráčské stránce všechna mužstva a výbor klubu.“
5. „U ´áčka´ bychom chtěli
udržet minimálně střed tabulky a u béčka po zlepšení docházky a výkonů posunutí do
klidných vod neohrožených
sestupem. U mládežnických
mužstev ještě větší zájem o
kopanou a v rámci možností
co nejlepší umístění ve svých
soutěžích.“

Otakar Cetkovský: „Máme šikovné mladé hráče,
ale doplácí na svoji nezkušenost“
Obránce či záložník Konice je spokojen s hrou mužstva, trápí ho však slabá produktivita

Mírné zklamání převládalo
při hodnocení podzimní části
u konického univerzála Otakara Cetkovského. Jeho tým sice
začal dobře a úvodní tři kola
pouze vyhrával, později se ale
začal trápit, zejména v útoku.
„Od začátku sezony je naším
cílem bojovat o první místo.
Když se ale podíváme na tabulku, skončili jsme čtvrtí o třináct
bodů za Určicemi. Zbytečně
jsme ztratili body s Kozlovicemi
a v Opatovicích a stejně tak jsme
nebyli schopni porážet mužstva
před námi,“ našel hlavní příčiny
„pouze“ devětadvacetibodového
zisku.
I poslední duel s Určicemi přitom ukázal, že herně to není nijak
špatné. Zápasu s lídrem by spíše
seděla remíza a při troše štěstí
mohla Konice i zvítězit. Nestalo se však a platí výsledek 0:4.
„Chceme se prezentovat kombinačním fotbalem a rychlým
přechodem do útoku, což se nám
vcelku dařilo. I obrana pracovala
dobře. Hodně nás ale trápí to, co
předvedly Určice. Mají výbornou produktivitu. Stačilo jim pět
střel na čtyři branky. Do čeho kopli, to jim tam spadlo,“ poukázal
na velkou slabinu mančaftu – neproměňování šancí.
Přesně tento aspekt podle něj
chybí Konici na úplné čelo. „Potřebovali bychom do ofenzivy
někoho takového, jako mají Určice. Máme šikovné mladé hráče, ale doplácí na svoji nezkušenost. Pokud má Adam Novotný
malou podporu ze zálohy, těžko
bude dávat tolik branek,“ neopo-

menul skutečnost, že nejlepšímu
kanonýrovi Konice stačily k
tomuto označení pouhé čtyři
zásahy za šestnáct kol. Shodně
nejvíce branek tak dala čtveřice
Adam Novotný, Martin Schön,
Jan Směták a právě Otakar Cetkovský.

Hodila by se posila
do středu zálohy
Osmadvacetiletý tvořivý hráč
přišel zejména na pozici středního záložníka, většinu podzimu
ale vlivem nucených zásahů do

sestavy odehrál na kraji či uprostřed obrany. „Bohužel odešel
Pavel Křeček a musel jsem se
stáhnout na beka. Samozřejmě
bych ale raději hrál v záloze, kde
bych se dostal víc ke střelám, ale
nevadí mi to. Dříve jsem i tyto
posty hrál, takže nebyl problém,“
zmínil.
I tak se díky dobrému výběru
místa i kvalitnímu zakončení
propracoval čtyřmi úspěšnými
standardkami ke čtyřem brankám. „To mě sice těší, ale je
jedno, kdo dává branky. Hlavně

abychom vyhrávali. Standardky
jsou navíc jediná možnost, jak
se můžu dostat ke střelám,“ bere
osobní statistiky s rezervou.
Do Konice zamířil Cetkovský
loni v zimě z Kralic a proti svému bývalému oddílu se mu podařilo vytáhnout. „Samozřejmě
jsme chtěli vyhrát a já jsem se
chtěl ukázat. Dvakrát jsme vyhráli, u nich jsem vstřelil vítěznou branku, takže spokojenost,“
užil si duely s výsledky 2:0 a 1:0.
Za jeho působení na severu okresu se kádr příliš nezměnil a jádro
se drží pohromadě. Uvítal by ale
další zkvalitnění střední zálohy,
aby to útočníci měli snazší „Osa
zůstala stejná, pouze přišlo pár
kluků z béčka. Poprali se s tím
celkem dobře, nevytváříme si
ale moc šancí. Kluci chodí hodně hluboko pro míče a pak chybí
vepředu,“ povšiml si.

„Samozřejmě jsme chtěli
vyhrát a já jsem se chtěl
ukázat. Dvakrát jsme vyhráli,
u nich jsem vstřelil vítěznou
branku, takže spokojenost.“

Otakar CETKOVSKÝ
o vydařených derby s Kralicemi
Po vyloučení nepřišel trest
Jeho týmu se nepovedlo ani jedno vložené kolo. Jak duel v Želatovicích, tak doma s Oskavou
skončil porážkou – 2:3 a 1:2.
První z dvojice středečních utká-

ní přineslo i jednu velmi netradiční událost. Hlavní rozhodčí
Boháč nejprve Cetkovského
vyloučil, po zápisu delegáta ho
ale komise omilostnila a žádný
trest nenásledoval. „Je to kuriozita. Děkuji za to delegátovi, nikdo to nečekal. Na polovině hřiště jsem zahrál rukou. Za mnou
sice stáli ještě tři moji spoluhráči,
ale rozhodčí mi dal červenou
kartu za to, že jejich hráč šel sám
na našeho gólmana,“ vrátil se v
myšlenkách na konec září.
Jarní část odstartuje až za tři
měsíce, pauzu si tak Cetkovský
podobně jako mnoho jeho kolegů zpestří sálovkou, konkrétně v
dresu prostějovské Jiřiny. Mimo
to si také najde čas na florbal.
A od ledna opět vypukne dřina.
„Raději mám pauzu, ale pokud
chceme bojovat o první místo,
tak příprava musí být. Musíme
se na zápasy připravit. Uvidíme,
zda někdo přijde, nebo ne,“ nechá se změnami v kádru překvapit. Osobně nemá v plánu měnit
dres, v létě totiž přišel z Hulína
na přestup. „Jsem tu spokojený a
uvidíme, co přinese čas. Kdyby
něco z vyšší soutěže přišlo, byla
by to otázka,“ nechává toto téma
otevřené.
Ve zbývajících čtrnácti kolech
vidí jako reálný cíl rvát se o druhé místo, případné vítězství by
vzhledem k odstupu bylo nadplán. „První místo se zdá nereálné, když vidíte, jak Určice válí.
Třeba ale přes zimu oslabí nebo
se jim přestane dařit,“ nechává
se Otakar Cetkovský před zbytkem sezony překvapit.

Utekl vám začátek ročníku. Čemu to přikládáte?
„Přišla obměna hráčského kádru
a přáteláků bylo málo. Nedá se
pracovat s mančaftem jen během
měsíce a půl, je potřeba víc času
na zabudování kluků do systému.
Máme tu spoustu hráčů, kteří neměli zkušenost s mužským fotbalem. Všichni kluci jsou ale talentovaní, ambiciózní a do budoucna
můžou minimálně krajský přebor
hrát. Nezkušenost, mladická nerozvážnost, neplnění taktických
pokynů se od úvodních kol projevovaly a chvíli nám trvalo, než
jsme to dali dohromady. Střední
část soutěže se nám vydařila, prokázali jsme, že máme potrénováno. Sbírali jsme bodíky hlavně
doma, ale ztráceli jsme venku. To
je náš největší problém.“
Mají venkovní porážky
společnou příčinu?
„Pokud nepočítám dva naše výbuchy v Oskavě a Losinách, byly
to zápasy remízového charakteru. Třeba v Kozlovicích jsme se

hloupými chybami připravili o
body a přestože jsme pak soupeře
nepustili ze šestnáctky, míč pouze lízal tyčky a břevna. Poslední
zápas v Konici byl také remízový.
Po vlastní chybě jsme dostali gól,
v závěru jsme nedali penaltu. Co
jsme nastartovali doma, musíme
projevit i ve venkovních zápasech.“
Většinu podzimní části
končila utkání Kralic těsnými výsledky. Je to náhoda?
„Všechny zápasy byly vyrovnané.
Když jsme vyhráli, stálo při nás i
štěstí. Ale veškeré zápasy jsme
prohráli smolně. V Ústí jsme vyhráli 3:2 gólem z poslední minuty,
v Dolanech jsme předvedli katastrofální výkon a domácím jsme
darovali bod. Ve většině vítězných
zápasů jsme působili odhodlaněji,
s větší důsledností a touhou po vítězství. Šli jsme výhře naproti, proto jsme si možná zasloužili výhru.“
Ze statistik také vyplývá, že
pouze jednou jste udrželi

čisté konto, avšak hned pětkrát
jste neskórovali.
„Statistiky jsou nemilosrdné. Jedno čisté konto je málo, zrovna
zápas s Holicí byl remízový. Chtěli
bychom na kvalitnější defenzivě
stavět a zlepšit obrannou fázi mužstva, abychom nul měli na kontě
mnohem víc a nedostávali hloupé
góly. I když podle statistik jsou
našimi nejlepšími střelci Cibulka
s Lehkým, kteří oba dali pět gólů
a měli čtyři asistence, bohužel
nevidím ani v jednom klasického
zabijáka, který ze tří šancí dvě promění. U nás je to třeba z pěti jedna
a na tomto musíme pracovat taky.
Oproti jaru ale vidím velké zlepšení a doufám, že se budeme moci
na jaře opřít o tyto dva i Petráska,
který měl bilanci 3+3.“
Jdou obdržené branky na
vrub střídání hráčů na
krajích i uprostřed obrany?
„V tomto bych to neviděl. Z osmdesáti procent zůstávala obrana
stejná. Chtěl jsem zamezit dostávání branek ze standardních situací
a za letošní půlrok jsme obdrželi
ze čtyřiatřiceti snad jednu branku,
což je pozitivní. Bohužel negativní
je, že dostáváme góly z individuálních chyb. To nezmění rozestavení, taktika ani disciplína, ale počínání jednotlivce. Bohužel z toho
jsme dostali nejvíce gólů. Chtěl
bych to změnit a odbourat úplně.“
Uvažujete přes zimu o příchodu staršího a zkušenějšího hráče?
„To rozhodně ne. Touto cestou
nechceme jít. Spíše tým chceme

„Dostáváme góly
z individuálních chyb.
To nezmění rozestavení,
taktika ani disciplína,
ale počínání jednotlivce.“

Petr GOTTWALD jmenuje příčinu
největšího počtu inkasovaných branek
tvořit z mladých kluků. Z devadesáti procent mužstvo zůstane
pohromadě, přestože některé hráče
v hledáčku mám. Kádr bych chtěl
doplnit, vytipovaní hráči kvalitu
mají. Budeme se snažit je dotáhnout sem již v zimě, abychom
pokračovali v dobrých výsledcích
doma a lepších výsledcích venku.“
Jak bude vypadat zimní
příprava v podání A-týmu
Kralic?
„Přihlásili jsme se na turnaj v
Chropyni, kde odehrajeme pět
zápasů, další tři pak jednotlivě.
Přípravných utkání bude dostatek
a trénovat budeme třikrát týdně.
Uvidíme, jaká bude účast, protože
máme v týmu hodně vysokoškoláků, u nichž bych chtěl, aby aspoň
dvakrát týdně na tréninku byli.
Budeme opět dbát na fyzičku, to
je v zápase nejdůležitější. Potom
budeme zapracovávat další prvky,
jako jsou herní situace, zakončení,
střelba.“
Pořád je nutné kondici vylepšovat?

„Určitě. Fyzičky není nikdy dost.
Kluci nejsou profesionálové, ale
spíše zapálení kluci, kteří fotbal
mají rádi. Málokdo z nich však
ví, co potřebuje a co ne. Od toho
jsem tam já, abych jim to naordinoval a některé do toho i dotlačil.
Někomu se to nelíbí, někdo v tom
nemá problém. Už jsem je na to
upozorňoval, že u mě nemá nikdo
předplacené místo a musí si ho zasloužit. Začíná nová půlsezona, na
kterou musíme být připraveni. Pokud neodmaká devadesát minut,
tak bohužel hráč nemá na to, aby
nastoupil v základu.“
S jakými ambicemi půjdete do jarní části?
„Prioritou je udržovat si odstup od
posledního a předposledního místa, neztrácet body doma, zvenku
něco přivézt a zkvalitnit defenzivní
část. Na tom budeme stavět během
zimní přípravy. Když se umístíme
do půlky tabulky nebo do desátého místa, budeme spokojeni. Na
všechny kluky se v zimě těším a
musíme to odmakat, odedřít a nastartovat dobré jaro.“

„Nikdo zpočátku nepočítal, že bychom mohli skončit tak vysoko,“
bere osmé místo Kralic na Hané obránce Martin Neoral
Pátou největší porci minut odehrál z kralických hráčů během podzimní části Martin Neoral (na snímku).
Pětadvacetiletý defenzivní hráč nastupoval na kraji či uprostřed obrany a s výjimkou dvou absencí s
Troubkami a ve Velkých Losinách nechyběl na hřišti ani
minutu. Za čtrnáct utkání naplnil klubovou kasičku příspěvkem za pět žlutých karet, na začátku zimní přípravy
bude muset opět rozbít prasátko. „Máme sazebník, že
za fotky a rozhovory v novinách jsou bonusy, takže asi
doplním kralickou pokladnu o nějaké penízky,“ vysvětlil
při hodnocení první půlsezony s úsměvem.
Berete osmé místo a dvacet bodů jako úspěch?
„Z pohledu umístění v tabulce je
to celkem obstojné a jsme spokojeni. Úvod soutěže se nám totiž
nepodařilo chytit a nikdo zpočátku nepočítal, že bychom mohli
skončit tak vysoko. Přesto si myslím, že jsme bodů mohli získat
víc. V některých zápasech jsme
sice měli štěstí, hodně jsme si jich
ale prohráli.“
Špatný úvod byl dán zejména pozdním tvořením
kádru?
„Ano. Mužstvo se budovalo až
během první poloviny soutěže a
pořád to neklapalo. I když jsme
na trénincích dělali maximum a
scházeli jsme se v hojném počtu.
Myslím si, že jiné týmy se s něčím
takovým nepotýkaly. V závěru to
již pro nás bylo úspěšné.“

Platilo, že na každého
soupeře jste se připravovali jinak?
„Ano, vedení soupeře zmapovalo.
Věděli jsme, o koho se jedná, jakým stylem hraje. Zda více kombinačně, nebo nakopává, zda mají
individualitu v týmu. Někdy se
nám to povedlo eliminovat. Nejvíce nám seděli soupeři, kteří proti nám chtěli hrát fotbal. Dokázali
jsme to eliminovat a ze zápasu
vydolovat body.“
Většina vašich zápasů
skončila těsně, vymykají
se jen dva debakly.
„Já se mohu vyjádřit jen k výsledku v Oskavě, protože v Losinách
jsem nebyl. To se mi křížilo se
zápasem Sigmy s Frýdkem-Místkem. V Oskavě jsme se hodně
hledali. Na trénincích jsme předváděli celkem solidní hru, tak

„Doufám, že teď zůstaneme
co nejdéle pohromadě.
Říká se, že ještě nějaké
posily budou na cestě,
abychom podávali
ještě stabilnější výkony.“
Martin NEORAL věří, že k další radikální
obměně kádru během zimní pauzy nedojde

jsme si mysleli, že to můžeme
zkusit i v Oskavě. Hnali jsme se
dopředu, Oskava nás překopla
dlouhým míčem, dostala se za
naši obranu a přehrála nás střelecky. Nedokázali jsme se semknout
a s výsledkem něco udělat, domácí mohli přidat i další branky.
V Losinách říkali kluci, že přišel
čtvrthodinový zkrat, během něhož dostali čtyři branky a bylo po
zápase. Góly jsme si dali prakticky sami.“
Podle statistik se vám venku vůbec nedaří. Tušíte,
čím to může být?
„Na domácí zápasy se všichni víc
koncentrujeme. Snažíme se neudělat ostudu a uhrávat před lidmi
body. Je to způsobeno možná i
tím, že jsme mladší hráči.“

Osobně jste nastupoval na
kraji i uprostřed obrany.
Kde vám to sedělo víc?
„Záleželo na soupeři, ale asi uprostřed. Odehrál jsem tam víc zápasů
a je to pro mě lepší. U strany je to
omezeno lajnou a je to monotónní. Běháte na kraji hřiště a nemáte jinou možnost. Uprostřed se
víc dostanete do hry. Navíc se mi
podařilo zlepšit odhad na míč při
hlavičkách a dokážu se s druhým
středním obráncem domluvit.“
Za poslední dva roky se
mužstvo hodně změnilo,
třeba vy sám jste odehrál loni
půlrok v Lipové.
„Přesně tak. Přebudovalo se od
základů a nezůstala hlava na hlavě.
Snad kromě stabilních Vybíhala,
Jardy Lehkého a Pavla Valtra. Nastalo hodně změn, přišla spousta
mladých hráčů. Kolektiv se obmě-

nil a doufám, že teď zůstaneme co
nejdéle pohromadě, protože nám
to tak vyhovuje. Naopak se říká, že
ještě nějaké posily budou na cestě,
abychom podávali ještě stabilnější
výkony.“
Kromě hraní fotbalu se věnujete i trénování mládeže. Jak vše časově stíháte?
„Netrénuji jen mládež v 1.SK, ale i
starší žáky U15 na Sigmě. Tam je to
komplikovanější, protože dopoledne hrajeme s klukama a odpoledne
přejíždím na zápas s Kralicemi.
Chtěl bych u toho ale zůstat, v
Olomouci jsem již téměř pět let. S
mládeží mě baví pracovat, protože
se mohu zaměřit na chyby, které
děláme, a odstraňovat je od začátku
(smích). Ještě to není tolik svázané
taktikou, učíme je herní činnosti.
Jde o to, aby hráč zvládl veškeré
činnosti s míčem a bez míče, udělal
si prostor, dokázal se prosadit jeden
na jednoho. Je to někdy časově dost
náročné, ale zatím se to dá. Vynechal jsem jen dva zápasy.
Co byste si přál pro jarní
část?
„Udržet stávající kolektiv, popřípadě doplnit maximálně jedním
hráčem a zachránit se v soutěži.
Dvacet bodů je sice po půlsezoně
krásné, ale poslední Dolany mají
jedenáct bodů a každoročně se na
jaro hodně posílí. Již párkrát se jim
podařilo z toho vyhrabat. Musíme
udržet tréninkovou morálku, abychom se i nadále scházeli v tak
hojném počtu. Mělo by to přinést
ovoce.“

HRÁČSKÉ STATISTIKY

FC KRALICE NA HANÉ
(zápasy, minuty, branky, žluté karty, červené karty)
Brankář:
Tomáš URBÁNEK
Obránci:
Zdeněk HALENKA
Jakub CHVOJKA
Radek JANO
Roman KOCOUREK
Jakub MARTINEC
Libor MARTINKA
Martin NEORAL
Michal TRNAVSKÝ
Jakub VITÁSEK
Záložníci:
Jan DOČKAL
Jakub JAMRICH
Jan PEJŘIMOVSKÝ
Jan PETRÁSEK
Martin ŠÍN
Pavel VALTR
Matěj VYBÍHAL
Útočníci:
Josef CIBULKA
Jaroslav LEHKÝ
Zdeněk PETRŽELA

16

1440

1

1

0

1
12
10
15
5
16
14
9
16

18
673
482
1278
241
1398
1260
280
1255

0
0
0
1
0
0
0
0
1

1
0
2
1
1
2
5
3
3

0
0
0
1
0
0
0
0
0

9
5
4
12
3
15
15

810
189
193
1049
26
1218
1230

2
0
0
3
0
2
1

2
0
1
1
0
3
2

0
0
0
0
0
0
0

16
14
9

1299
1192
230

5
5
2

1
1
0

0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Petr GOTTWALD
Asistent: Zdeněk HALENKA
Vedoucí mužstva: Václav RÉPAL
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HRÁČSKÉ STATISTIKY

SOKOL KONICE
(zápasy, minuty, branky, žluté karty, červené karty)
Brankář:
Peter KMECIK
Obránci:
Ladislav BÍLÝ
Michal DREŠR
Pavel KŘEČEK
Jaromír RUS
Martin RŮŽIČKA
Radek ŘEHÁK
Záložníci:
Jan BEDNÁŘ
Otakar CETKOVSKÝ
Martin DOSTÁL
Filip DREŠR
Ondřej KLOBÁSKA
Jakub KOŘENOVSKÝ
Tomáš KŘEČEK
Lukáš MALÍNEK
Martin SCHÖN
Richard SCHVARZ
Útočníci:
Petr ANTL
Adam NOVOTNÝ
Jan SMĚTÁK
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REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Roman JEDLIČKA
Vedoucí týmu: Vojtěch NEHANSKÝ
(převzato z www.ofisport.cz)

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

Konický trenér Jedlička Fotbalisté 1.SK Prostějov si zahráli hokej a navštívili děti ZŠ na Tetíně

SI NEUDĚLAL ČAS

Konice - Omlouváme se všem
čtenářům, že v dnešním vydání
nepřinášíme rozhovor s konickým
trenérem Romanem Jedličkou.
Večerník se jej chtěl zeptat, jak je
spokojen se čtvrtou příčkou po
podzimu, co podle něj chybělo na tři
soupeře, kteří skončili před Konicí,
zda očekává změny v kádru a bude
usilovat o posílení neproduktivní
ofenzivy, ale také třeba, s kolika
hráči by chtěl pro jaro pracovat a jak
se podle něj projevilo, že konické
„áčko“ i „béčko“ se připravuje
pospolu. Sám Jedlička totiž trénuje
oba výběry, takže jeho podzim byl

extrémně vytížený. Jakou však
naplánoval zimní přípravu, co by si
přál pro jarní část a na co aktuální
konické mužstvo má, jsme se však
nedozvěděli. Bohužel ani měsíc po
posledním letošním mistrovském
utkání s Určicemi se Večerník od
Romany Jedlička nedočkal žádné
odpovědí a z konického tábora
tak nabízíme pouze pohled Jiřího
Kučery a Otakara Cetkovského...
Škoda je to především pro příznivce,
kteří jsou tímto nezájmem nejvíce
postiženi, byť mají právo, znát názory kouče svého oblíbeného celku.
Tak, snad někdy příště...

Prostějov/son - Členové fotbalového eskáčka si momentálně užívají
zaslouženého volna po vydařeném
podzimu, přesto ani v současných
předvánočních
dnech
nezahálejí. Během minulého týdne
absolvovali hned dvě zajímavé
zpestřující akce.
Nejprve ve středu 12. prosince
odpoledne v počtu víc než třiceti
lidí vzali útokem prostějovský
zimní stadion, kde sehráli přátelský
hokejový zápas tří věkových kategorií. Proti sobě se postavily dva
týmy, přičemž každý tvořila jedna
pětka mužů, druhá formace starších
dorostenců a třetí lajna mladších
dorostenců. Do brány si „raději“
stoupli mladí gólmani LHK Jestřábi.
Jen škoda, že mezi aktéry sranda
mače chyběly pražské opory 1.SK

Lukáš Zelenka, Tomáš Hunal, Michal Pospíšil, Petr Pavlík a zejména
Petr Papoušek. „Papén je opravdu
skvělý hokejista, v mládí dělal tenhle sport dokonce závodně. Bohužel
má výstroj na Slovensku, takže
se z tohoto utkání musel omluvit.
Zelí, Huny i Pavlas jsou nemocní
a Pospovi se samotnému nechtělo
jet,“ vysvětlil absenci největších
hvězd trenér našich fotbalistů
František Jura.
Sám si na lítou bitvu také netroufl.
„Minule jsem ještě hrál, ale teď jsem
pořád nějaký nachcípaný,“ vykrucoval se Jura s úsměvem. Radši
si po boku s asistentem Romanem
Popelkou stoupl na střídačku coby
šéf mužstva zelených, druhý výběr
koučoval šéftrenér oddílové mládeže
Radim Weisser. A jak to všechno

vypadalo? Někteří plejeři váleli i na
bruslích velice zdatně, naopak jiným
dělal pohyb po kluzišti určité potíže,
nemluvě o vedení puku, přihrávkách
nebo dokonce střelbě. Každopádně
samotní účastníci i přihlížející diváci se náramně bavili a bezprostředně
po skončení duelu je potěšila hromadná rvačka (samozřejmě fingovaná). Výsledek? 8:4 pro mančaft
v zelených rozlišovacích dresech
v sestavě s tahounem Tomášem
Burešem, Tomášem Kazárem, Martinem Hirschem či Tomášem Zatloukalem. Poražení neměli žádnou
šanci navzdory enormní snaze
hokejově šikovného Martina Svozila. „A teď to půjdeme někam zapít,“
těšil se Jura.
Společné posezení však nemohlo
být přespříliš bujaré, neboť hned

druhý den dopoledne čekala
sedmičlennou
delegaci
1.SK
Prostějov návštěva v Základní
škole na Tetíně. „Tamní děti pro
nás něco vyrobily, tak jsme moc
zvědaví a hrozně se tam těšíme,“
byl kormidelník a zároveň generální sportovní manažer hanáckého
klubu v napjatém očekávání. To
se bezezbytku naplnilo, z pobytu
mezi malými fanoušky kopané byl
doslova nadšený stejně jako šestice
jeho hráčských svěřenců Ivo
Zbožínek, Tomáš Bureš, Tomáš
Kazár, Tomáš Machálek, Martin
Hirsch a Zdeněk Fládr.
„Bylo to celé strašně fajn, super
zážitek. Nejdřív nás přivítal pan
ředitel Vladimír Brablec, potom
jsme šli společně do tříd i jednotlivých pokojů. Rozhovory s dětmi

byly bezprostřední a krásné, věřím,
že to něco dalo jim i nám. Škole
jsme věnovali finanční dar pět tisíc korun a klubové předměty, no
a něco jsme také dostali. Děti nám
totiž nejen namalovaly obrázky,
ale rovněž z keramiky vypálily
nádherného fotbalistu, který se
okamžitě stal naším maskotem.
Už je v šatně na stadiónu a všichni
věříme, že nám ponese štěstí,“
vyložil František Jura.
Z návštěv ZŠ Tetín hodlají
prostějovští „čutálisté“ učinit
každoroční tradici. „Kluci měli
z téhle akce krásný pocit a shodli
jsme se, že příště nás musí za dětmi
vyrazit mnohem víc. Udělat cokoliv pro bližního je vždy cenné,
zvlášť když z toho má opravdovou
radost,“ dodal Jura.

Lední hokej
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Hokejisté Prostějova dovezli body z venku, prestižní derby ale nezvládli
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HC BOBŘI
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Špatná zpráva: útočný tahoun Zdeněk Novosad zraněn
na dva měsíce, nebo až do konce sezony!

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:2

0:2

Branky a nahrávky: 8. Martiník (Mar.), 29. Lyzák (Smetana) - 5. Černý (Šebek,
Kumstát), 19. Duba (Kolibár, Novosad), 26. Šebek (Zachar, Kumstát), 55. Zachar
(Šebek), 60.Novosad Vyloučení: 2:3 Využití: 0:1 V oslabení: 0:1 Rozhodčí:
Czubaj - Mikler, Bojda

Sestava Valašské Meziříčí:

Slovák (Netolička) - Ambruz, Bokroš, Heča, Kolovratník, Kvapil,
Lyzák, Machala, Martiník, Mikel, Prycl, Smetana, Schejbal,
Šoula, Vajda, Varga Mir., Varga Mar., Varga D., Voznica

Vydržel (Vrba)

Petr Zachar
a Martin Kužílek

1
5

0:0

Kumstát, Arnošt,
Zachar, Handl

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

HC ZUBR PŘEROV

0:3

Branky a nahrávky: 23. Jedlička (Ševčík, Šebek) - 30. Málek (Kudělka), 37.
Ferenc (Ditrich), 51. Goiš (Hanák, Faltýnek), 54. Sakrajda (Pala, Faltýnek), 60.
Málek (Ditrich) Vyloučení: 4:8 Využití: 0:1 V oslabení: 1:1 Počet diváků: 1538

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

„Zdena jej měl už jednou vážně
zraněné a teď existuje podezření na

poškozený křížový vaz. Pokud je
přetržený, tahle sezona pro něho už
předčasně skončila, v případě menší
újmy by absence měla trvat okolo

v týmové produktivitě pomalu
dotahoval vedoucího Michala
Černého. „Je to pochopitelně
citelné oslabení a velká komplikace, ale třeba před dvěma lety
jsme touhle dobou měli mnohem
víc zraněných. Teď můžeme těžit
z nahraného bodového náskoku
a příležitost dostanou další kluci,
před kterými je příležitost ukázat
se, předvést,“ řekl Zachar.

Prostějov/son - Střet hokejistů Prostějova
a Přerova či naopak vždy znamená plnou
pohotovost pro veškeré pořádkové služby.
Jejich preventivní nasazení ve zvýšené
míře dobře zafungovalo i tentokrát, sobotní mač se obešel bez větších diváckých
incidentů.

Pouze v závěru vybuchlo v sektoru příznivců
hostujících několik petard a pár frustrovaných
domácích fandů po inkasovaných gólech v poslední třetině provokovalo přes plot nenáviděné
protivníky. K žádné vážné rvačce naštěstí nedošlo, negativním vrcholem se stalo počínání jednoho zvlášť vytočeného rádoby fanouška LHK.

Ten po brance na 1:4 s řevem popadl metrový
odpadkový koš a bezmyšlenkovitě jej hodil
do hlediště pod sebou. Popelnice byla naštěstí
prázdná a jen se otřela o záda dvou mladých
slečen, které jakž takž stihly uhnout. Tentýž
pomatenec navíc po skončení duelu vyrazil nad
střídačky sprostě nadávat odcházejícím Zub-

rům. Snažil se je vyprovokovat, leč hráči z něho
měli spíš legraci. „Máš třicet kilo i s botama.
Chceš si to rozdat s Ferencem na férovku? Tak
pojď dolů,“ volal na smyslů zbaveného odvážlivce smějící se kouč HC Lubomír Václavíček.
Křikloun se místo nabízené bitky raději stáhl a
pak už byl klid.

Ve Valmezu splněná povinnost díky lepšímu závěru

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:2

Prostějov/son

dvou měsíců. Vše ukáže speciální
lékařské vyšetření v pondělí 17. prosince,“ sdělil hlavní trenér Jestřábů
Petr Zachar.
Minimálně do půlky února se
každopádně musí obejít bez
jednoho z nejúdernějších borců
směrem dopředu. Vždyť pětatřicetiletý bard Novosad nasbíral
za 24 kol plných 34 kanadských
bodů (14 gólů + 20 asistencí) a

Fanouškovsky proběhlo derby jen s menšími potyčkami

Sestava lhK jestřábi
Kolibár, Jedlička,
Tomiga, Finkes,

Nejenže naši hokejisté v sobotu vysoko padli s Přerovem,
ještě navíc přišli o jednu ze svých největších hráčských
opor. V závěru první třetiny zůstal po souboji ležet na ledě
útočník Zdeněk Novosad, na střídačku musel být doslova
odvlečen. Diagnóza? Pochroumané koleno.

Kumstát, Arnošt,

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

Valašské Meziříčí, Prostějov/
son - Pouhých dvanáct bodů
nasbírali Bobři z Valašského
Meziříčí v dosavadním průběhu
2. ligy mužů Východ. Úkol pro
naše hokejisty před vzájemným
duelem ve 24. kole soutěže tak
zněl jasně: naplnit papírové
předpoklady a nepřipustit zbytečnou ztrátou žádné překvapení. Což se podařilo, i když středeční souboj byl dlouho dost
vyrovnaný.
Jako velká voda vtrhli Hanáci na
soupeře. Hned po třiceti sekundách zamířil Duba zblízka mimo,
ve 2. minutě zmařil tutovku Zachara skvělým zákrokem Slovák a
následný gól Šebka sudí neuznali
kvůli hře vysokou holí. Vedení se
tak LHK ujal „až“ na začátku 4.,
kdy se puk po vystižení rozehrávky dostal k Černému, jehož švih

zastavila teprve síť – 0:1. Domácí odpověděli náporem a Vydržel
musel rychle za sebou likvidovat
šance Ambruze, Bokroše i Smetany. Jako varování to hostům
nestačilo, a tak v 8. minutě ze
závaru vyrovnal Martiník – 1:1.
Následnou klidnější pasáž oživil
Šebkův průnik po křídle (Slovák
na místě), aby závěr první třetiny
patřil HC. Naštěstí Voznica trefil
horní tyč a vzápětí zahodil další
vyloženou šanci.
Zkraje prostřední části Jestřábi
přežili oslabení, už v plném počtu Novosad neuspěl sám před
bránou a 26. přinesla druhé vedení favorita. Kotouč bleskově
putoval od Kumstáta přes Zachara k Šebkovi, který se zakončením nijak neváhal – 1:2. Jenže
těsný náskok prostějovské partě
znovu dlouho nevydržel. Zachar

v sólu ztroskotal na Slovákovi a
z protiútoku Lyzák tvrdou ranou
prostřelil vše včetně Vydržela –
2:2. V polovině zápasu ale měli
premiérovou přesilovku také naši
borci a využili ji záhy díky pohotové dorážce Duby – 2:3. To
hanácké letce dodalo klid, zbytek
periody měli naprosto pod kontrolou.
Totéž platilo o většině poslední
třetiny, avšak druhému celku tabulky se nedařilo z řady slibných
situací navýšit svůj odstup od
houževnatého protivníka. Aktivní Zachar sice dravě pronikal
do příležitostí, leč byl na štíru
s koncovkou, v 54. minutě pro
změnu selhal hned dvakrát tváří
v tvář Slovákovi kapitán Duba.
Definitivně tak rozhodl až čas
54.07, v němž výše zmíněný
Zachar uklidil do odkryté klece

Očima trenérů
Josef MÁLEK - HC Bobři Valašské Meziříčí:
„Jednoznačně musíme odehrát víc takových utkání jako dnes.
Tentokrát jsme opravdu bojovali a myslím, že jsme byli i lepším
mužstvem, ale vítězství nepřijdou jenom tak. Musíme si tu
štěstěnu trošičku naklonit a musíme vydržet v tomhle nastaveném
tempu. Zápas s Prostějovem se mi z naší strany každopádně líbil,
bohužel jsme dostali víc branek než dali a to rozhodlo.“

Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
„Neodehráli jsme zrovna nejlepší utkání. Celý zápas jsme se vlastně
trápili, takže nakonec můžeme být velmi rádi za drahocenné tři
body. Kluci dneska nehráli jako mužstvo, ale spíš individuálně a
navíc opět dělali chyby. Naštěstí Valmez bylo dost jalový, nedokázal
našich hrubek využít. Pochvalu zaslouží mladý brankář Lukáš
Vydržel, který zachytal velice dobře a za ink asované góly nemohl.“

nezištnou přihrávku Šebka a protrhl svou střeleckou smůlu – 2:4.
Navíc v úplném závěru Bobři

zkoušeli power play a Novosad
je ztrestal pátým zásahem do
opuštěné svatyně – 2:5.

Derby Prostějov - Přerov opět vysoko ovládli hosté

Sestava HC Zubr Přerov:
Vojtek (Sklenář) - Pala, Faltýnek, Ferenc, Vlček, Osina,
Kudělka, Tomeček, Goiš, Blinka, Hanák, Brančík, Ditrich,
Sakrajda, Kundrátek, Kolář, Málek, Vaněk.
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. ligy, sk. východ


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

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

25
25
24
25
25
25
24
25
25
25

17
14
14
11
9
8
9
8
8
2

2
3
3
3
3
3
2
2
2
1

2
2
0
2
4
4
1
3
1
5

4
6
7
9
9
10
12
12
14
17

113:56
99:85
81:51
93:109
85:84
83:90
83:89
77:84
83:88
67:128

57
50
48
41
37
34
32
31
29
13

kam za hokejem....
26. kolo, středa 19. prosince, 18:00 hodin: VHK Vsetín - HC Slezan Opava
(17:30), HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Baník Karviná, HC Zubr Přerov
- HC Frýdek-Místek, HC RT TORAX Poruba - LHK Jestřábi Prostějov,
HC AZ Havířov 2010 - HC Nový Jičín
27. kolo, sobota 22. prosince, 17:00 hodin: HC Baník Karviná - HC Zubr
Přerov (pátek 21. 12., 18:00), HC Slezan Opava - HC Bobři Valašské Meziříčí (pátek 21. 12., 18:00), HC Nový Jičín - VHK Vsetín, LHK Jestřábi Prostějov - HC AZ Havířov 2010, HC Frýdek-Místek - HC RT TORAX Poruba
28. kolo, čtvrtek 27.prosince 18:00 hodin: VHK Vsetín - HC Bobři Valašské Meziříčí (17:30), LHK Jestřábi Prostějov - HC Zubr Přerov, HC Baník Karviná - HC AZ Havířov 2010, HC Nový Jičín - HC Frýdek-Místek, HC
Slezan Opava - HC RT TORAX Poruba
29. kolo, sobota 29. prosince,17:00 hodin: HC Zubr Přerov - LHK Jestřábi Prostějov, HC AZ Havířov 2010 - HC Baník Karviná, HC Frýdek-Místek
- HC Nový Jičín, HC RT TORAX Poruba - HC Slezan Opava 10.12.12, HC
Bobři Valašské Meziříčí- VHK Vsetín předehráno 5:4 (PP)

Prostějov/son - Potřetí v letošní sezóně východní skupiny 2. ligy mužů se
střetli hokejoví Jestřábi a Zubři, potřetí drtivě triumfoval hostující tým.
Tentokrát absolutní radost patřila
přerovským nájezdníkům, kteří po
vcelku vyrovnaném průběhu vyplenili led Prostějova dost krutým
způsobem. Rivalovi se přiblížili na
rozdíl dvou bodů a navíc mají dnešní dohrávku se Vsetínem k dobru,
tudíž náš kolektiv pravděpodobně
klesne na třetí místo tabulky.
Domácí brzy dostali výhodu přesilové
hry a už po 77 vteřinách prestižního
derby stál po tečované střele Černého
před odkrytou bránou Šebek, místo
otevření skóre však skvěle zakročil
Vojtek. Druhou převahu pěti proti
čtyřem hrála kohorta LHK od 7. celých pět minut, neboť Blinka vyfasoval za ostrý zákrok na Tomigu trest
na tuto dobu plus do konce zápasu.

Bohužel dlouhou přesilovku Jestřábi
doslova promrhali, když se v podstatě
nedostali k pořádnému ohrožení soupeřova gólmana. Až v 15. vyrazil dopředu bek Kumstát a jeho individuální
průnik zastavil teprve Vojtkův trochu
šťastný zákrok. Většinu času početně
oslabení Zubři ohrozili Vydržela jen
několika spíše propagačními pokusy,
jedinou víc nebezpečnou ránu vyslal
v 17. bez efektu Pala.
Také prostřední třetinu otevřela brzká
šance Šebka po akci Černého, jenže
centr druhé útočné formace znova
neuspěl. Přesto Zacharovi svěřenci
zanedlouho šli do vedení díky utěšené bombě Jedličky od modré do
šibenice, a to ve vlastním oslabení –
1:0. Škoda, že naši hokejisté vzápětí
nevyužili svou další početní převahu. Místo toho se dostali pod tlak a
v polovině utkání dovolili Málkovi
zblízka překonat Vydržela – 1:1. Prá-

vě v téhle fázi se lámala celá bitva na
stranu Přerova, který hravě ubránil
vyloučení Koláře a během dvouminutového trestu Černého naopak
ukázal, jak naložit se situací pět na
čtyři. Byť šlo v 37. paradoxně o rychlý protiútok, jenž za Vydrželova záda
dotlačil Ferenc – 1:2.
Nekončící seriál promarněných přesilovek domácího mužstva napsal
své další pokračování zkraje poslední části. Ačkoliv Jestřábi ztráceli
jedinou trefu, zdálo se při jejich herním trápení stále pravděpodobnější,
že výsledek nedokáží zachránit. A
razítko na toto tvrzení dala 51. minuta, v níž oslabení Zubři podnikli
výpad směrem dopředu a trestuhodně neobsazený Goiš zblízka rozhodl – 1:3. Zbytek duelu pak nechal
Prostějovany vypít pomyslný kalich
hořkosti až do dna. Nejprve Šebkovu
zahozenou tutovku v 54. okamžitě

Očima trenérů
Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
„Výsledek 1:5 je pro nás trochu krutý. Musím ale říct, že nás Přerov
předčil v důrazné koncovce a hlavně v jednoduchých akcích jeden
na jednoho. A utkání jsme si dost prohráli sami tím, že ve víc než
dvaceti minutách přesilovek jsme nedali žádný gól a dokonce
soupeře ani vážně neohrozili. To bylo v celém zápase rozhodující.“

Lubomír VÁCLAVÍČEK - HC ZUBR Přerov:
„Derby splnilo po herní stránce očekávání. Znovu se
potvrdilo, že souboje týmů ze špičky soutěže mají svou
kvalitu i výbornou diváckou atmosféru. Výsledek přitom
neodpovídá dění na ledě, neboť střetnutí bylo vyrovnané. My
jsme se však dobře připravili na silnou ofenzivu Prostějova a
skvělou obranou ji dokázali eliminovat.“

vystřídal kontr Sakrajdy, který hravě
prošel přes Kumstáta a procedil bezmocného Vydržela – 1:4. Podobná
situace se poté opakovala v úplném

závěru, kdy Málek opil rohlíkem
hned dva zadáky LHK a pouhých
pět sekund před koncem dal výsledku status debaklu – 1:5!

Lukáš Vydržel: „Měli jsme hrát naplno až do konce“

Brankářská dvojka Jestřábů si i po debaklu pochvalovala skvělou partu v kabině a své chytání za Plumlov v KP
Prostějov -Poosmé v tomto druholigovém ročníku se
postavil mezi tyče mladý gólman LHK Prostějov Lukáš
Vydržel (na snímku). Dělal, co mohl, jenže přerovští
hokejisté se před ním opakovaně zjevovali zcela sami
a čelit této lavině nadějný strážce svatyně nedokázal.
Inkasoval pět branek a po té poslední pět sekund před
koncem zlostně práskal holí o led.
Marek Sonnevend
Co konkrétně a nejvíc
vás tak naštvalo?
„Že soupeřův útočník lehce proskočil mezi dvěma našimi
hráči. Byl to úplně zbytečný gól
a když jsem se pak navíc podíval
na časomíru, kde chybělo jen pět
vteřin, mrzel mě tím víc. Je mi jasné, že morálka za tak nepříznivého
stavu před koncem opadává, ale
správně by se mělo hrát naplno až
do poslední sekundy.“
Je velký rozdíl podlehnout 1:3 nebo 1:5, zvlášť
v takovém derby?
„Rozdíl to znamená, ale je pravda,
že psychicky mnohem horší by bylo
prohrát těsně. To člověka strašně
mrzí, zatímco vysokou porážku lze
většinou rychle hodit za hlavu. Tentokrát jsme si však takový výsledek
podle mě nezasloužili, doplatili jsme

na několik hluchých míst během zápasu. Jinak jsme nehráli špatně, bohužel nedat jediný gól z tolika přesilovek je trestuhodné. Navíc se zranil
výborný střelec Zdena Novosad a to
je taky pořádná rána.“
Všechny tři dosavadní
souboje Přerova s Prostějovem v této sezoně vysoko získaly hostující celky. Jde pouze o
náhodu?
„Asi ano. V téhle soutěži může
kdokoliv porazit kohokoliv, panuje
velká vyrovnanost. Třeba Frýdek-Místek byl loni předposlední a
jen tak tak postoupil do play off,
zatímco teď je čtvrtý, my jsme teď
pro změnu měli problémy na ledě
jasně posledního Valmezu.“
Jsou pro vás osobně derby proti Zubrům hodně
prestižní?
„Tohle nevnímám, snažím se soustředit sám na sebe. A jestli mi

během utkání někdo nadává, to
vůbec neřeším. V podstatě je mi
jedno, jestli hrajeme s Přerovem,
Opavou, Porubou či někým jiným.
Vždycky se uzavřu do sebe a snažím se chytat co nejlíp.“
Není náročné naskakovat
do střetnutí po delší zápasové přestávce?
„Trenér Zachar mi domluvil možnost chytání za Plumlov v krajském přeboru. Tím pádem chodím
pravidelně do brány a naskočit za
Prostějov pak není tolik složité. I
když ve druhé lize se samozřejmě
hraje jiný, kvalitnější hokej. Celkově svou roli dvojky beru a čekám
na šanci, abych ji dokázal využít.“
Překvapuje vás, že se pořád držíte v tabulce tak
nahoře?
„Myslel jsem si, že letos budeme
někde okolo pátého šestého místa,
takže překvapený jsem. Asi stejně
příjemně, jako všichni ostatní kluci
i naši fanoušci.“
A za co vydařené sezoně
nejvíc vděčíte?
„V kabině panuje výborná atmosféra, máme skvělou partu a všichni táhneme za jeden provaz, což je
rozhodující. Po případné porážce
vždycky jdeme dál s tím, že zvládneme příští utkání.“

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

MĚSTO
PROSTĚJOV

P R O S T Ě J O V

StavbyKrejčí

Foto: Josef Popelka
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„Herně se trápíme,“ připustil kouč LHK Petr Zachar FUTSAL V ČÍSLECH

Prostějov/son - Celým dosavadním ročníkem druhé ligy procházejí zatím prostějovští hokejisté
bez jakékoliv krize, i proto jsou
v tabulce na vynikající druhé příčce. Momentálně se však zdá, že na
Jestřáby přece jen doléhají horší
časy. Už několik utkání za sebou
po herní stránce víceméně tápou
a rivalský Přerov slabší formu
potrestal uštědřením domácího
debaklu (1:5).
„Měli jsme víc než dvacet minut přesilovek a vůbec nic z nich nevytěžili,
což bylo rozhodující. Soupeř hrál
vlastní oslabení velmi agresivně,
my jsme přitom nebyli schopní ani
ochotní podstupovat souboje jeden
na jednoho tak, abychom na sebe
protihráče vázali. Naopak jsme se
rychle zbavovali puku, který nám
přeskakoval hokejky nebo utíkal

pryč,“ kritizoval prostějovský trenér
Petr Zachar (na snímku) špatné početní výhody své družiny.
Sobotní derby se jeho svěřencům
nepovedlo celkově. „Neudrželi jsme
se na kotouči a nebyli s tím schopni
nic udělat. Naproti tomu Přerov nás
v situacích jeden na jednoho hlavně v závěru dokonale vyškolil, což
vedlo k hezkým gólům i navýšení
výsledku na konečný rozdíl,“ povzdechl si Zachar.
Sám cítí, že mužstvu LHK momentálně chybí jakákoliv hokejová pohoda. „Jsme v herní krizi. Už minulý
zápas ve Valašském Meziříčí nebyl
z naší strany zrovna nejlepší, dnes to
nešlo vůbec a do konce kalendářního
roku nás čekají čtyři těžké souboje,
v nichž může být problém se zvednout,“ věděl zkušený stratég.
Co herní tápání způsobuje? „Pořád

děláme moc chyb a propadáme při
obdržených gólech, což platí nejen
pro zadáky, ale také pro útočníky.
Ti často nedokážou puk dostat ven
z obranné třetiny, místo toho jej ztrácejí a my pak z těchto situací inkasujeme. Zkrátka potřebujeme zlepšit
defenzivní činnost celého týmu,“
nabádal Zachar.

Současně připustil, že na jeho ovečky zřejmě doléhá únava. „Může přijít krize. Už pětadvacet utkání hrajeme na tři pětky a pohled do statistik
dokládá, že všechno táhnou první
dvě lajny. Ta třetí zatím dala jen pět
nebo šest branek, což je minimum.
Na každého během sezony přijde
krize a pokud se nedaří, musíme se
s tím nějak vyrovnat, poprat. Bude
potřeba víc vycházet zezadu a trpělivě čekat na šance,“ pokrčil Zachar
rameny.
Podobně jako kolega Václavíček
nehledal za nezvyklou bilancí dosavadních vzájemných duelů (Prostějov – Přerov 0:5, Přerov – Prostějov
1:6, Prostějov – Přerov 1:5) žádnou
zákonitost. „Asi rozhoduje momentální forma, ta dnes byla jasně na
straně hostů. My jsme absolutně nedokázali přecházet přes jejich ostří-

lené beky a oni naopak naši obranu
opakovaně překonávali,“ rozebíral
Zachar.
Jestřábi v roce 2012 absolvují ještě
čtyři střetnutí: 19. prosince v Porubě
(18.00 hodin), 22. prosince s Havířovem (17.00), 27. prosince proti Přerovu (18.00) a 29. prosince v Přerově (17.00). „Za současné situace je to
pro nás velmi náročný program, ale
takhle byl stanoven a my nesmíme
naříkat. Kluci dostanou volno pouze
23., 24., 30. a 31. 12. plus 1. ledna.
Jinak budeme normálně trénovat,
možná však některé dny zvolíme
volnější přípravu, aby hráči měli
možnost trochu zregenerovat, nabrat
síly,“ doplnil Petr Zachar.
Hlas z přerovské kabiny, za níž
promluvil exprostějovský hráč Lubomír Václavíček, si můžete přečíst
už teď na www.vecernikpv.cz!

SKC TUFO Prostějov, prostějovská cyklistika s novým titulárním
sponzorem míří do kategorie UCI Continental teams!
Prostějov/oš - Tým SKC Prostějov
zakončil již svou třetí sezonu v nejvyšší kategorii mužů ELITE. Při
prezentaci týmu se o této sezoně
mluvilo jako o sezoně přelomové,
desetičlenná sestava, , kvalitní a
nabitý závodní kalendář, ambiciosní cíle, to vše ukazovala výrazný
posun dopředu. Tým, který svou
podstatu založil na angažování
mladých odchovanců prostějovské cyklistiky se za posledních dva
roky posunul na úroveň, kterou by
ještě nedávno neočekával ani největší optimista. Prostějovští mladící
čeřili vody nejen na dráze, páteřní
disciplíně týmu, ale také na silnici.
Nejen v Českém poháru Cofidis
Cup 2012, ale i v závodech UCI
Europe tour v Rakousku, Polsku
se závodníci SKC Prostějov ukázali v dobrém světle a blýskli se i
nečekanými výsledky. Už to nebylo jen o Jakubovi Filipovi, lídrovi
týmu sezony minulé, ale „pódiové“
výsledky dokázali udělat třeba i
Viktor Vrážel nebo Ondřej Tkadlec, a nebýt několika zranění tak
by dosažené výsledky byly určitě
ještě lepší. Nejvýraznější výsledky
nakonec přeci jen udělal Jakub Filip, který se po trochu rozpačitém
úvodu sezony zvednul k výborným
výkonům. Jakub dokázal získat
třetí místa na domácí GP Prostějov
a 500+1 kolo. Odměnou a oceněním jeho sportovní formy v závěru
sezony pak jistě byly starty na ME
i MS v silniční cyklistice v kategorii
U23. Bohužel i Jakubovi se nevyhnuly zdravotní problémy v rozhodujících okamžicích sezony a tak i
on mohl jistě dosáhnout ještě více.
Pochvalu však zaslouží především
tým jako celek. Příkladná týmová
spolupráce a solidarita všech členů
týmu si získala uznání a respekt
týmů, které jsou zatím spíše našimi
vzory, dodává trenér týmu Michal
Mráček st.
Díky pracovnímu nasazení výkonného výboru a všech lidí, kteří se něja-

kým způsobem podíleli na zajištění
chodu týmu a finanční podpoře všech
sponzorů, Českého svazu cyklistiky,
Olomouckého kraje a Statutárnímu
městu Prostějov se podařilo vybudovat tým, který se prosazuje na dráze
i silnici, na domácí i zahraniční scéně, tým jehož kvalita roste sezonu od
sezony. Předseda klubu Petr Šrámek
může být spokojen, neboť o renomé
týmu nejlépe vypovídá zvyšující se
zájem závodníků, kteří by chtěli do
Prostějova přestoupit. Je to tak, každý týden dostáváme maily od závodníků, kteří by u nás chtěl jezdit.
Jestliže byla tato sezona prezentována jakožto sezona přelomová, tak
sezona příští bude pro SKC Prostějov naprosto revoluční. Do sezony
2013 vstoupí tým pod názvem SKC
TUFO Prostějov. Prostějovský klub
má ve společnosti TUFO, významném výrobci plášťů a galusek, který
exportuje do celého světa, dlouholetého partnera, který se navíc rozhodl posunout partnerství s klubem
o úroveň výše. Během sezony jsme
zaregistrovali zájem ze strany „tufa“
ještě více prezentovat své produkty
prostřednictvím našeho klubu ve
světě cyklistiky. Jednání o dalším,
partnerství nakonec dospěly k rozhodnutí vstoupit do světa skutečně
velké cyklistiky,a to zaregistrovat se
do kategorie UCI Continental teams,
tedy do společnosti týmů třetí divize!
Je to obrovský posun, ale také velký
závazek. Nejvyšší přínos, který nám
statut kontinentálního týmu přinese
je možnost startovat na prestižnějších
závodech, na které jsme v letošním
roce třebaže jsme byli pozváni, museli startovat například pod hlavičkou
reprezentace ČR. Má to i ekonomickou stránku věci, na těchto závodech
nám budou pořadateli hrazeny náklady, což jsou za celý rok významné položky, dodává předseda Petr Šrámek.
Klíčovým okamžikem pro vstup do
této společnosti týmů (poznámka red.
V ČR v této kategorii v loňské sezoně působily pouze Whirlpool-Au-

thor, ASC Dukla Praha a AC Sparta
Praha) byl právě zájem a podpora
ze strany klíčových partnerů klubu,
kterými jsou kromě již zmiňované
společnosti TUFO, také společnost
DURATEC, vynikající český výrobce kol, a také Agroservis Pavel Šálek,
firma bývalého závodníka a velkého
fanouška prostějovský cyklisty Pavla
Šálka, který podniká ve sféře výroby a prodeje malotraktorů. Toto trio
partnerů, kromě toho že se významně
podílí na financování chodu klubu,
se rovněž podílelo na náklady spojenými se vstupem mezi kontinentální
týmy. Jedná se o úhradu registračního
poplatku (poznámka red. registrační
poplatek činí 4.500 EUR) a složení
bankovní garance (poznámka red.
bankovní záruka činí 20.000,- EUR).
Formace pod novým názvem a ve
vyšší kategorii vstoupí do nové sezony v jedenáctičlenné sestavě (poznámka red. V letošní roce sestavu
týmu tvořilo rovněž jedenáct závodníků). V příštím roce nazná sestava
týmu několik změn. Někteří kluci
skončili, ale závodníci, kteří do týmu
naopak přišli věřím, že tým nejen doplní, ale především posílí. Jako velké
plus hodnotím také, že ty největší
opory týmu v čele s Filipem zůstávají i přes velice zajímavé nabídky
k přestupu. Není tajemstvím, že o Filipa měl zájem například polský tým
BGZ bank, dodává k sestavě trenér
Michal Mráček st.

Z letošní sestavy zůstali Jakub Filip, Viktor Vrážel, Jiří Matoušek,
Dominik Hynek a Michal Mráček
ml., rovněž tak v průběhu loňské
sezony příchozí Jan Wolf zůstává
pro příští rok v týmu. Úplně novými akvizicemi pak jsou bratři Jan a
Pavel Stöhrovi, kteří se do ČR vrátili z Itálie (o jejich příchodu jsme
již psali v minulých vydáních), tým
dále posílí Ondřej Ponikelský, ambiciosní odchovanec olomoucké
cyklistiky a dlouholetý člen SCM
Prostějov. Další posilou je závodník s jménem jedné z největších
postav československé cyklistiky
vůbec, a to Ján Svorada mladší!
Jedná se skutečně o syna Jána Svorada, vítěze etap Tour de France a
Giro d´Italia. Ján Svorada mladší
na sebe upozornil jako nadějný
biker, když se v juniorském věku
stal mistrem ČR, avšak jeho kariéra
v uplynulých dvou letech poněkud
stagnovala,a tak se Ján Svorada
st. rozhodl svého syna postrčit do
světa silniční cyklistiky a co je vůbec nejvíce potěšující, že si vybral
právě prostějovský klub! Velkým
přínosem bude, že Ján Svorada
starší, který dělá synovi manažera,
se bude podílet na realizačním zajištění týmu! Poslední posilou, která
uzavírá sestavu týmu je Christopher
Imrek. Rakouský reprezentant, o jehož trenérské vedení se stará český
trenér Jiří Mikšík. Je to velmi pra-

covitý závodník, který se prosazuje především na dráze, což přesně
zapadá do týmové filosofie, dodává
trenér Michal Mráček st.
Z pohledu předsedy klubu mně
samozřejmě celkový vývoj klubu
dělá velkou radost, ale je to ohromný závazek. Je to nesmírně časově
a psychicky náročné a s kontinentálním týmem to bude ještě
obtížnější. Jen samotná registrace
týmu, která je spjata s nespočtem
formulářů, potvrzení, úhradou poplatku a složením finanční zálohy
byla vyčerpávajícím maratónem.
Mám však velkou radost, když se
ohlédnu a vidím, že se podařilo
ke špičkovému mládežnickému
oddílu, a v posledních letech nejúspěšnějšímu SCM v republice,
přidat jakousi nástavbu v podobě
týmu kategorie U23, který navíc
bude od příští sezony zaregistrován mezi kontinentálními týmy.
Mládež zůstává však i nadále prioritou, neboť to je základna, na které
to vše stojí, filosofie našeho klubu.
Jsem rád, že mezi naše partnery
patří i Olomoucký kraj a Statutární
město Prostějov, za jejichž finanční podporu jim patří dík. Myslím,
že městu i celému regionu děláme
dobrou reklamu. Opravdu mě těší,
když zjistím, že lidé v celé republice znají Prostějov jako město, kde
se dělá dobrá cyklistika, dodává
předseda Petr Šrámek.

Obchodní a mediální partneři SKC Prostějov
hlavní partneři

hlavní mediální
partner

další partneři

náladu však takový detail, jako je
nepřízeň počasí, nemůže narušit,“
poukázal Petr Zatloukal na zvyšující se oblibu sportovně-společenské akce.
Podle počasí a chuti můžete téměř
osmikilometrovou trasu při téměř
třísetmetrové převýšení zdolat pěšky, během nebo na kole. Nevylučuje
se rovněž použití dalších dopravních
prostředků jako je jednokolka, nebo
jízda na koni. Cíl bude stejně jako
v loňském roce pohostinství u Pepíčka v obci Drahany, kde je zamluven
sál. Sraz účastníků je v obci Žárovice
v 9.00 hodin, kdy se začne s výdejem

+

startovních čísel. Chodci ke zdolání
kopce vyrazí v 09:30 hodin, následování budou v časových rozestupech
běžci, cyklisty atd. tak, aby do cíle
dorazili všichni v přibližně stejném
čase. Závodu se tradičně zúčastní i
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje pan Mgr. Alois Mačák, MBA,
který nechyběl v žádném z ročníků a
nad celou akcí převzal záštitu.
Stejně jako v loňském roce, tak i
letos mohou účastníci využít autobusové přepravy. Dva minibusy
budou v 08:30 hodin odjíždět od
velodromu na Kostelecké ulici.
Účastníci mohou přistoupit i na

zastávce MHD Prostějov, Krasice,
rozsc. (ul. Plumlovská za kruhovým objezdem v čase cca. 08:35
hodin). Protože kapacita pro

přepravu je omezena, je nutné,
aby se zájemci zaregistrovali na
prihlasky.skcprostejov.cz Doprava
a startovné je zdarma!

Město podporuje Atletický klub, dotací půl milionu
korun pomohlo dobudovat šatny a sociální zázemí

Prostějov/red - Mnohým z vás
jsou problémy Atletického klubu Prostějov známy. Jednoduše
řečeno: šatny má oddíl ve Sportovní ulici v budově SK Prostějov,
ovšem bez atletického stadionu, a
nyní trénuje na školním hřišti na
333 metrů dlouhé dráze Reálného
gymnázia a základní školy města
Prostějova. Tam však nemá žádné šatny, jen jednu bakelitovou
kadibudku a minimální sportovní vybavení. Jelikož stavba stadionu, kde by byla 400metrová
regulérní dráha, je i podle vedení
města v nedohlednu, rozhodli
jsme se spolu s SK Prostějov řešit
situaci sami.
Naskytla se možnost koupit pozemek v Lidické ulici, který sousedí
přímo se školním hřištěm, a na tomto pozemku vybudovat přiměřené
zázemí. Hlavně šatny a sociální zařízení, aby nám hygienická služba
nezakázala organizovanou atletiku
v místních podmínkách provozovat
vůbec. Náš dlouholetý mateřský
klub SK Prostějov, jemuž donedávna patřila jedna pětina stadionu ve

neděle 16. 12., Prostějov: RELAX “B” - SK GRIFFINS 98 3:2, MECHECHELEN - VYPRAHLO Konice 2:1, BEXIM PALETTEN - RELAX “B”
1:8, SK GRIFFINS 98 - VYPRAHLO Konice 5:5, RELAX “B” - MECHECHELEN 3:1, SK GRIFFINS 98 - BEXIM PALETTEN 4:1
Reportáž z turnaje včetně fotogalerie najdete na www.vecernikpv.cz!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Průběžná tabulka 1. třídy Prostějov:
FC RELAX Prostějov “B”
8
8
0
0
35.10
AC ZAVADILKA 2000 “A”
8
7
0
1
26:15
ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 8
5
2
1
21:12
SK GRIFFINS 98
8
4
2
2
25:19
SK ARISTON Prostějov 92 “A”8
4
1
3
26:20
MECHECHELEN Prostějov 8
4
1
3
26:24
BOTAFOGA Prostějov
8
3
2
3
20:20
JIŘINA Prostějov
8
3
1
4
21:27
BEXIM PALETTEN
9
2
1
6
19:28
FC ANDĚL Prostějov
8
1
2
5
20:27
AC VYPRAHLO Konice
8
1
2
5
14:24
SK DUBANY
9
0
0
9
14:41

24
21
17
14
13
13
11
10
7
5
5
0

2.A TŘÍDA
neděle 16. 12., Kostelec n.H.
SK ARISTON 92 “B” - RELAX “C” 2:2, AC ZAVADILKA 2000 “B”- ATLETICO Smržice 5:4, RELAX “C” - SK SKALKA 2:3, SK ARISTON 92
“B” - AC ZAVADILKA 2000 “B” 4:3, 1.FC BETIS Prostějov - ATLETICO
Smržice 2:2, SK SKALKA - FC MENPHIS 1:1, AC ZAVADILKA 2000
“B” - RELAX “C” 5:0, 1. FC BETIS Prostějov - FC MENPHIS 3:2
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Průběžná tabulka 2.A třídy Prostějov:
SK SKALKA
7
5
1
1
21:14
AC ZAVADILKA 2000 “B”
7
4
1
2
24:15
TORPEDO Prostějov
6
4
1
1
18:10
ATLETICO Smržice
7
3
1
3
23:14
1:FC BETIS Prostějov
7
2
3
2
17:19
DYNAMO Zdětín
5
2
1
2
13:11
FC MENPHIS Prostějov
7
2
1
4
22:21
KULCAO Prostějov
6
2
1
3
12:17
SK ARISTON Prostějov 92 “B”7
2
1
4
22:32
FC RELAX Prostějov “C”
7
1
1
5
12:31

16
13
13
10
9
7
7
7
7
4

2.B TŘÍDA
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

...ještě

Vánoční „Drahanská“ startuje už POSEDMÉ
Žarovice/red - Ve Vánočním dopoledni, na tradičním místě a
v tradičním čase se letos již po
sedmé sejdou sportovní příznivci,
aby společně a sportovně zakončili letošní rok. „Všichni, kteří chtějí
dopoledne na Štědrý den udělat
něco pro své zdraví a pobavit se
s přáteli, nechť se dostaví v devět
hodin do obce Žárovice,“ pozval
za pořádající oddíl SKC Prostějov Petr Zatloukal, ředitel závodu.
„V loňském roce „Drahanský kopec“ zdolalo více jak sto účastníků, a to se určitě nedalo mluvit o
nějakém hezkém počasí. Dobrou

1. TŘÍDA

LIGA VETERÁNŮ
3. turnaj, sobota 15.prosince, Kostelec na Hané
FC LITRPŮL - FC RELAX 4:11, branky: Ociepka Stanislav 2x, Ociepka Pavel, Směšný - Voráč 4x, Uličný 2x, Macourek 2x, Ohlídal, Spáčil Michal, Růžička
Pavel I * FC ŽELEČ - SEZAKO 3:6, branky: Brátel, Rajchman, Růžička Pavel
II - Spáčil Karel 4x, Řehořek, Svozilem * FC RELAX - AC ŠTIKA Prostějov
10:2, branky: Spáčil Michal 6x, Uličný 2x, Voráč, Miler - Frňka 2x * SEZAKO
- FC LITRPŮL 3:4, branky: Spáčil Karel 2x, Kubíček - Světlík 2x, Frýbort, Koldas * FC LITRPŮL - AC ŠTIKA Prostějov 5:0, branka: Světlík 2x, Směšný 2x,
Frýbort * FC RELAX - SEZAKO 3:1, branky: Ohlídal, Voráč, Spáčil Michal
- Spáčil Karel
3. turnaj, sobota 15.prosince, Prostějov
AC ZAVADILKA 2000 - OTINOVES 5:1, branky: Zapletal Pavel 2x, Rek,
Sedlák, Zaoral - Piňos * FC ŽELEČ - BEXIM PALETTEN 2:6, branky: Sedlák, Brátel - Hodulák 3x, Doležel, Gréza, Slouka * OTINOVES - FC ŽELEČ
2:2, branky: Musil, Karafiát - Vlach., Sedlák * BEXIM PALETTEN - AC ZAVADILKA 2000 3:1, branky: Hodulák 2x, Horák - Rek

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

53:13
29:13
33:25
18:17
20:20
16:34
12:36
7:30

21
18
15
10
10
4
2
1

STARŠÍ PŘÍPRAVKY
2. turnaj, neděle 16. 12., Nezamyslice n.H.
ČECHOVICE - NĚMČICE n.H. 3:3, KONICE - HANÁ Prostějov 0:0, 1.SK
PROSTĚJOV „B“ - NĚMČICE n.H. 0:3, HANÁ Prostějov - ČECHOVICE
0:3, 1.SK PROSTĚJOV „B“ - KONICE 0:2, NĚMČICE n.H. - 1.SK PROSTĚJOV „A“ 3:5, URČICE - HANÁ Prostějov 1:1, ČECHOVICE - 1.SK
PROSTĚJOV „B“ 2:0, 1.SK PROSTĚJOV „A“ - KONICE 3:1, KOSTELEC n.H. - NĚMČICE n.H. 1:5, ČECHOVICE - URČICE 0:0, HANÁ
Prostějov - KOSTELEC n.H. 1:3, URČICE - 1.SK PROSTĚJOV „B“ 3:0,
KOSTELEC n.H. - 1.SK PROSTĚJOV „A“ 0:5

Sportovní ulici, na valné hromadě
rozhodl o jejím prodeji a Atletickému klubu převedl 2 miliony korun
jako základ ke koupi pozemku i k
vybudování atletické tréninkové
základny.
Jelikož koupě pozemku a stavba
stojí poněkud více, požádali jsme
město Prostějov i Olomoucký kraj
o veřejnou finanční podporu na
stavbu. Z rozhodnutí zastupitelstva
města jsme obdrželi příspěvek ve

výši 500 tisíc korun, který musí být
vyúčtován stejně jako dotace 250
tisíc korun od Olomouckého kraje.
Rovněž nám město jako vlastník a
zřizovatel školy dovolilo na školním hřišti trénovat a pořádat závody. K tomu byla uzavřena smlouva
s provozovatelem hřiště, Reálným
gymnáziem a základní školou
města Prostějova, kde bylo přesně
vymezeno využívání hřiště naším
klubem.

Chtěli bychom otevřít tuto část stavby ještě před letní sezónou 2013, aby
se sportovci převlékali v šatně, ne
na trávě či na lavičkách u hřiště. I
když nám stále chybí asi půl miliónu
korun, věříme, že sezónu zahájíme
v důstojných podmínkách a navážeme na dřívější úspěchy prostějovských atletů. Na přiložených fotografiích je zobrazen postup stavby.
P. S. Pro další organizované i neorganizované sportovce, kteří vedle

nás dosud hřiště užívají, se v podstatě nic nemění (již 4 roky tam
trénujeme). Pouze při atletických
závodech bude kvůli bezpečnosti
hřiště uzavřeno - tak jako i při jiných akcích dosud konaných na
tomto hřišti. Není proto nutno psát
hysterické články typu: Atleti chtějí
ukrást hřiště, salámová metoda či
občané na Lidické, dávejte si pozor!
Za Atletický klub
Milan Čečman, předseda.

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

Průběžná tabulka starších přípravek:
1.SK Prostějov „A“ (2002)
7
7
0
0
37 : 5
NĚMČICE n.H.
7
5
1
1 21 : 11
KOSTELEC n.H.
7
4
1
2 11 : 11
ČECHOVICE
7
2
4
1
8:7
KONICE
7
2
2
3
4:7
URČICE
7
1
2
4
4 . 12
1.SK Prostějov „B“ (2004)
7
1
0
6
2 : 20
HANÁ Prostějov
7
0
2
5
6 : 20

21
16
13
10
8
5
3
2

Organizátoři děkují náměstkyni primátora statutátního města Prostějov paní
Mgr. I. Hemerkové za podporu a převzetí záštity nad pořádáním turnaje.

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova jsou po výhře nad rivalem s náskokem třetí

68

KUPECKÉ POČTY ORLŮ - HODNĚ STŘELCŮ, VÍCE ÚSPĚCHŮ

BK PROSTĚJOV

60 BK DĚČÍN
31:31
čtvrtiny: 18:19, 13:12, 21:12, 14:13
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

30/19:43/20
28/8:18/3
8/6:14/11
37:27

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

13:8
15:18
8:10
21:14

Rozhodčí: Dolinek, Matějek, Kurz
Diváků: 200

Brrat
a če
čenkov
čenk
nkovv 3
nk
Práš
ášili 2
áš
Poolááše
šek 0

„Každý trenér si přeje, aby měl v
sestavě co největší počet hráčů,
kteří se umí prosadit. Může tomu
přizpůsobit herní projev. Třeba
při postupném útoku se čeká na
otevřenou střelu a je vlastně jedno, na koho vyjde. To je často náš
případ. Pro soupeře je nebezpečný téměř každý hráč,“ tvrdí trenér
Zbyněk Choleva.
Menší počet dvouciferných
hráčů snižuje pravděpodobnost
úspěchu. A nic na tom nemění
skutečnost, že se ve dvou pří-

padech hráči úřadujícího vicemistra prosadili i v utkáních,
kde bodově odskočili pouze tři
basketbalisté. V Kolíně to bylo
zásluhou Dufaulta a Bohačíka.
Oba dali přes dvacet bodů a
spoluhráče k výhře dotáhli. V
posledním vystoupení s Děčínem se pro změnu vyznamenala
obrana, která inkasovala pouhých šedesát bodů. „Takové zápasy se stávají. Někdy to vezme
na sebe vyloženě pár hráčů, jindy se nadprůměrně daří obraně.
Ale spoléhat se na to nedá,“ uvědomuje si prostějovský kouč.

Ideální kombinací proto zůstává
kvalitní hra pod vlastním košem
a pořádně seřízená muška. K
tomu vede kolektivní výkon a
dobré čtení hry. „Týmový výkon

Prostějov/lv - Ve čtvrteční
předehrávce šestnáctého
kola Mattoni NBL dosáhli
basketbalisté Prostějova na
desáté vítězství v sezóně.
Jubilejní úspěch má přitom
velkou cenu, protože
Orli porazili nebezpečný
celek Děčína 68:60, i když
nastoupili v oslabené sestavě.
Kvůli zranění totiž v sestavě
chyběl Jaromír Bohačík a
Matej Venta.
Zápas proti „Válečníkům“ ze
severu Čech přinesl zpočátku
hodně vyrovnanou partii, v níž

se od prvních minut více dařilo
hostujícímu výběru. Ti se
díky důrazu dostali do vedení
a do šestibodového náskoku
17:11. Po oddechovém času na
domácí straně se role částečně
obrátily. Náskok Severočechů
se začal tenčit a na konci první
čtvrtiny už Hanáci prohrávali
pouze 18:19.
Mírný náskok svěřenci Pavla
Budínského drželi do stavu
ještě v dalších okamžicích,
od stavu 23:23 bylo skóre
vyrovnané a tomu odpovídal
poločasový výsledek 31:31.
Hosté v první půli nedokázali
využít třinácti ztrát Orlů.
Okleštěná sestava sice měla
problémy při přechodu do
útoku a dopustila se řady
technických chyb, v obraně ale

velkým nasazením eliminovala
děčínské střelce.
Ve třetí části, která rozhodla o
konečném výsledku, domácí
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
využili skvěle hrajících
„Jsme šťastní, protože se nám podařilo uspět v opravdu
perimetrových hráčů a
hodně náročném zápasu. Hosté přijeli v plné síle a nám
díky Pandulovi, Markovi
stále chybí jeden rozehrávač. Už proto má výhra velkou
a Slezákovi se dostali do
cenu. Rozhodla třetí čtvrtina, ve které se nám podařilo
osmibodového vedení 42:34
bodově odskočit. Závěr byl hodně o vůli. Celý tým dal o
v šesté minutě. Hosté pak
obrany hodně energie, a proto máme cenné dva body.“
byli nuceni vybrat si svůj
oddechový čas, ale ani ten jim
Pavel BUDÍNSKÝ - BK Děčín:
nepomohl a nevrátil je zpátky „Z našeho pohledu nemůžu být spokojený především
do utkání. Hanáci se dokonce s úvodem střetnutí. Začátek jsme odehráli opravdu ve
dostali i do dvouciferného vlažném tempu a v rozhodujících chvílích jsme propásli
vedení, které děčínští mírně možnost získat větší náskok. Obrana nebyla špatná, protože
stáhli. Přesto do závěrečné jsme inkasovali pouze osmašedesát bodů. V útoku to ale bylo
desetiminutovky vstupovali za o poznání horší, při zakončení se nám vůbec nedařilo…“
stavu 43:52.
V poslední čtvrtině Orlům náskok udržet. Tvrdá práce pod snahu neotočili a oslabená Orlí
trochu odešla střelba, urputnou vlastním košem se vyplatila. letka mohla slavit zasloužené
defenzivou ale dokázali svůj Válečníci výsledek přes velkou vítězství.

Prostějov/lv

Sestava a body Prostějova:
Duufault 18
Maarkko 122
Mark
PPaand
ndul
uaa 10
ul
Kohout
ut 8
Švrdlík 8
Slezák 7

Výjimky potvrzují pravidlo. Také v české basketbalové lize lze vyhrát zápasy, ve kterých úspěšný
tým nenastřílí ani sedmdesát bodů a výrazněji se
střelecky prosadí pouze tři hráči. Je to však řídký
jev. Obvykle platí jednoduchá rovnice - když má
basketbalový tým ve svém středu hodně kvalitních
střelců, vyhrává zápasy. Platí to také v případě
Prostějova. Pokud se v sestavě Orlů našlo v probíhající sezoně minimálně pět dvouciferných hráčů,
Orli slavili vítězství.

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava BK Děčín:
Sedmák 18, Houška 11, Sanders 10, Soukup 5, Stria 5, Pope Donnell 4,
Alič 3, Bažant 2, Landa 2, Bejček 0, Jiříček 0, Linhart 0

koše Mattoni nbl v číslech:
16. kolo: BK Prostějov - BK Děčín 68:60 (18:19 31:31 52:43)
Nejvíce bodů: Dufault 18, Marko 12, Pandula 10 Sedmák 18, Houška 11, Sanders 10. Fauly: 15:18. Trestné hody:
8/6:14/11. Trojky: 28/8:18/3. Chomutov - Ústí nad Labem 100:77
(25:22, 55:40, 73:56) Nejvíce bodů: Bosák 25, Glover 19, Fields
16, Pecka 14, Rubin 12 - Krakovič 17, Radojičič 16, Ličartovský
13. Rozhodčí: V. Lukeš, Kučerová, Karásek. Fauly: 22:21. Trestné
hody: 27/23:27/18. Trojky: 3:3. * Kolín - Ostrava 87:81 (18:22,
46:39, 64:61) Nejvíce bodů: Ubilla 23, Machač 18, Benáček, Field
a Zuzák po 8 - Ames 21, Greene 14, Gniadek 13, Číž 10. Rozhodčí:
Hruša, Macela, Baloun. Fauly: 20:24. Trestné hody: 23/18:14/9.
Trojky: 3:8. * Pardubice - Levice 81:74 (16:22, 39:44, 60:64)
Nejvíce bodů: Bohačík 23, Žabas 19, Muirhead 12 - Kyles, Kemp
a Fields po 12, Nuhanovič a Simmons po 11. Rozhodčí: Vondráček,
Kučera, Linhart. Fauly: 20:27. Trestné hody: 36/26:22/12. Trojky:
5:4. * Svitavy - USK Praha 97:81 (22:23, 45:39, 75:64) Nejvíce
bodů: Mróz 28, Deloach 20, Jelínek 19, Macela 10 - Slavík 20, Šotnar 15, Meno 14, Mareš 11. Rozhodčí: Paulík, Nejezchleb, Večeřa.
Fauly: 20:29. Trestné hody: 33/21:22/16. Trojky: 8:9 * ČEZ Basketball Nymburk - Lions J. Hradec odloženo na 5. února 2013.

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

15
16
16
16
15
16
16
14
15
15
16
15
15

15
13
10
9
9
7
6
7
6
6
5
4
3

0
3
6
7
6
9
10
7
9
9
11
11
12

1378:953
1295:1163
1353:1266
1282:1313
1239:1187
1255:1362
1185:1279
1125:1099
1139:1175
1135:1198
1209:1354
1231:1296
1096:1277

30
29
26
25
24
23
22
21
21
21
21
19
18

KAM PŘÍŠTĚ
17. kolo, úterý 18.prosince, 18:00 hodin: BK Opava - BK JIP Pardubice, Astrum Levice - BK Prostějov, BK Děčín - Levharti Chomutov,
SLUNETA Ústí nad Labem - BC UNIKOL Kolín (17:00), NH Ostrava
- ČEZ Basketball Nymburk (17:30), Lions J. Hradec - USK Praha (19:00)

Objednávejte předplatné
pro rok 2013
NADÁLE za zvýhodněnou cenu!

Chlapi, nepusťte je! Při taktických poradách basketbalistů Prostějova klade kouč Choleva důraz především na nepropustnou defenzívu. A vyplácí se to...
Foto: archív Večerníku
je klíčový. V obraně může jeden
zaskočit za druhého, v útoku zase
hráči hledají volného kolegu.
Když se to sejde, je na úspěch
zaděláno,“ tvrdí Choleva.

A přesně něco takového se
dělo ve čtvrtečním souboji
proti Děčínu. Týmu BK Prostějov to přineslo kýžený zisk
dvou bodů…

Důrazná obrana odolala nájezdu Válečníků
Očima trenérů

Roman Marko: „S Děčínem
žádné utkání není lehké...“

Prostějov/lv - V soubojích Prostějova a Děčína není prostor
na velkou krásu. Zápasy tradičních soupeřů z popředí
ligové tabulky nabízení jiný
náboj. Bitvy na ostří nože,
ve kterých často příliš bodů
nepadá. To se potvrdilo v posledním vzájemném střetnutí,
kdy oba protivníci dohromady
zaznamenali 128 bodů.
„Soupeř má hru postavenou na
důsledné obraně. Nedal nám
nic zadarmo. Pokud chcete proti
Děčínu uspět, musíte se tomuto
hernímu projevu přizpůsobit.

Takové zápasy docela bolí, ale
jiná cesta k vítězství nevede,“
uvedl po utkání Roman Marko,
se dvanácti body druhý nejlepší
střelec Orlů v zápase.
Tým Prostějova má k dispozici
spíše ofenzivně laděnou sestavu, přesto dokázal, že také pod
vlastním košem umí pořádně
zabrat. Soupeři povolil pouze šedesát bodů a také díky tomu vyhráli třetí duel v řadě. „Nebyl to
náš klasický výkon, protože při
zakončení se nám příliš nedařilo.
Tak to v zápasech proti Děčínu
chodí. Žádný není lehký, proto-

že se nemůžete v útoku uvolnit
a je třeba zkoušet těžké střely,“
tvrdí pětadvacetiletý rozehrávač.
Jeden z taháků kola se zlomil
ve třetí čtvrtině. Po návratu z
kabiny Orli přeřadili na vyšší
rychlostní stupeň a díky tomu se
více prosadili. Zaznamenali jednadvacet bodů a získali klíčový
náskok. „Pomalu jsme se dostávali do tempa. Druhý poločas
byl z našeho pohledu rozhodně
lepší než ten první. Byla to ale
pořádná fuška. V závěru jsme
se už soustředili především na
udržení náskoku,“ dodal Marko.

Lídři týmu
BK Prostějov
1.
2.
3.

střelba
Austin Dufault
Kamil Švrdlík
Jaromír Bohačík

15,5
12,1
11,8

1.
2.
3.

asistence
Matej Venta
Dušan Pandula
Jaromír Bohačík

3,4
2,5
2,3

1.
2.
3.

doskoky
Ondřej Kohout
Kamil Švrdlík
Austin Dufault

6,4
5,6
5,1

1.
2.
3.

užitečnost
Austin Dufault
Ondřej Kohout
Jaromír Bohačík

15,9
14,4
13,5

i
... ještě v prosinc „Srážka vypadala špatně, budu ale v pořádku,“
un

od 700 kor

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

VELKÁ ZIMNÍ
SOUTĚŽ STARTUJE!
HLEDEJTE STRANU 21
Letošní Vánoce prožijte s

www.vecernikpv.cz
Denně aktualizované stránky!

Prostějov - Další drsný okamžik své kariéry zažil
prostějovský rozehrávač Matej Venta. V průběhu
zápasu proti Ústí nad Labem po srážce s pivotem
Ladislavem Horákem zůstal téměř půl hodiny ležet
na zemi a vůbec nechápal, co se stalo. Po převozu
do nemocnice a následném vyšetření se dozvěděl,
že má pochroumanou krční páteř. Krkolomný pád
nakonec dopadl lépe, než vypadal. „Když jsem se
na srážku podíval, vypadala hůř, než nakonec dopadla…,“ oddechl si totiž slovinský basketbalista,
který bude Orlům chybět do začátku příštího roku.
Na konci uplynulého týdne pak poskytl Večerníku
exkluzivní rozhovor.
Ladislav Valný

Jak z vašeho pohledu
vypadala celá srážka?
„Byl to běžný souboj, kterých je
v průběhu zápasů hodně. Tentokrát ale dopadl špatně. Byla to
prostě smůla. Někdy se to však
přihodí. Basketbal už dávno

není žádný sport pro panenky,
naopak je velice kontaktní a důrazný. Takový je prostě trend, od
hráčů se vyžaduje agresivita.“
Po kontaktu jste zůstal
ležet na palubovce a se
spoluhráči komunikoval především rukama. V čem byl
problém?

svěřil se zraněný Orel MATEJ VENTA

„Především
vším šlo o to, že jsem se
nechtěll příliš hýbat. Problémy
s páteříí jsou nepříjemné a každý špatný
atný pohyb je
může zhoršit. Tomu
jsem chtěl předejít,
proto jjsem se snažil
at. Čekání na sanitnehýbat.
ku sicee nebylo příjemné,
ím se nedalo nic
ale s tím
dělat.“
V kariéře jste
sii prošel docekým počtem
la velkým
ní a máte
zranění
nosti jak se
zkušenosti
dostat zpět na paku. I trenér
lubovku.
va říká, že
Choleva
máte vlastní reak dostat
cept jak
se do potělo zase
hody. Jak to
?
děláte?

„Cvičím, dějógu
u. Polám jógu.
chopitel
e ně
chopitelně
poka
k žje to pokaždé po konzultaci s lélét
éa
kaři. Za léta
umíím
už umím
odhadnout,
co mé tělo
potřebuje.

Nejde to
vždy tak rychle, jak bych si
přál, ale zatím
to
pokaždé

fungovalo. Třeba v minulé sevypada
zoně, kdy to chvíli vypadalo,
že budu muset na operaci s rachirurgic
menem. Nakonec chirurgický
zákrok nebyl zapotřebí.“
V prostějovském ana
gažmá už je to třetí vvětší zdravotní
zdr
drav
a otní problém. MyslíMys
te si, žžee máte prostě smůlu?
smůlu
„Tak to neberu. Sn
S
ažím se
Snažím
m
my
slet pozitivně. Problém
myslet
Problémy
jjsou
js
ou od toho, aby se překon
překonávaly. V minulé sezóně js
jsem
přišel o start ve finále, ccož
mě mrzelo. Teď zase při
přišla
nucená absence na začát
začátku
sezóny a naposledy pau
pauza
na přelomu roku. Ale nnezoufám. Třeba to už teď bu
bude
všechno v pohodě. Vrátím sse a
zdravotní problémy se už mi
budou vyhýbat. A finále v pprostějovském dresu si zahraji na
konci sezóny
(úsměv)“
sezóny…(úsměv)“

Sport
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Extraligové utkání korfbalistů v Kolíně odložila nemoc

Prostějov/son - Probíhající ročník
korfbalové extraligy ČR měl pro
tým dospělých SK RG Prostějov
pokračovat duelem na hřišti Kolína.
Hanáci však do Čech kvůli četným
zdravotním problémům v mužské
části sestavy nakonec neodcestovali
a střetnutí bylo po dohodě se soupeřem odloženo na jiný termín, který
se zatím hledá. Naopak nic nebránilo v odehrání dvou kol elitní soutěže
dorostu a jednoho dějství ligy staršího žactva, kde se zástupcům našeho
oddílu nadmíru daří.

Extraliga dorostu
Hodnocení trenéra
Martina Uherky:
„Musím říct, že se začíná projevovat
způsob hry, který trénujeme letošní
sezónu a který nám zatím vycházel
jen proti papírově slabším soupeřům. Jeho účinnost jsme si mohli
letos poprvé vyzkoušet na jednom
z favoritů soutěže. I když ne vždy
nám souhra klapala, dokázali jsme
v těžkých chvílích zjednodušit hru
s tahem na koš. Jednoznačně jsem
spokojený s obranou, výkony některých jednotlivců byly chvílemi
neskutečné. Bylo vidět, že se střetly
dva výborné celky, které se dobře
znají. Jsem velmi rád, že tím lepším
jsme byli my, ale zároveň říkám,
že nesmíme usnout na vavřínech.
Chyb, které jsem viděl, bylo stále
poměrně dost. Kouč prostě nemůže
být nikdy zcela spokojen.“
LIGA STARŠÍHO ŽACTVA
Ligový turnaj v Českých Budějovicích se hrál na basketbalovém hřišti,
což však nemohlo pranic změnit na
jasné dominanci favorizované omladiny z Hané. Pouze vinou méně
přesného zakončení nenastřílela tolik košů, kolik je u ní obvyklé.

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Hráli pouze mládežníci SK RG Prostějov, a to skvěle.
Maximálně uspěli jak dorostenci, tak starší žáci
EXTRALIGA DOROSTU

LIGA STARŠÍHO ŽACTVA

SK RG Prostějov - Moravská Třebová

38:3

51:3

(25:2)

(29:1)

Koše: Havlová 22, Francová 14, Ambrosová a Vyroubal 12, T. Marek 8,
Křížková 7, M. Marek 6, Galíček 5, Hrobár, Lorencová a Štefák 1.

(3:9)

Průběžná tabulka extraligy dorostu
1. Znojmo
10 0
0
0
205:68
2. Prostějov
7 1
0
2
228:77
3. Náchod
6 0
0
4
181:95
4. Havířov
4 0
1
5
150:155
5. Č. Budějovice
2 0
0
8
114:176
6. M. Třebová
0 0
0
10
45:352

1

0

94:53

213:144

18

České Budějovice - SK RG Prostějov

2 Atlant Olomouc

7

5

1

0

1

0

0

82:46

182:103

18

3 Pitbulls Prostějov

6

5

0

0

0

1

0

68:40

158:118

15

2:14

4 Miagi Mohelnice

8

4

0

0

2

2

0

74:72

176:178

14

5 Zavadila o jedličku Čechovice

8

3

1

0

1

3

0

74:72

179:180

12

Sestava: Havlová 7, Rieger 1, Vyroubal 3, Vyroubalová, Francová 3, Galíček 1, Lorencová 2, Šnajdr 2.

6 Vetřelci Prostějov

7

3

0

0

1

3

0

66:61

154:146

10

7 Sportingbet.cz Olomouc

7

2

0

0

0

5

0

55:71

144:165

6

8 Hanácká šipka Olomouc

8

1

0

0

1

6

0

44:101

121:222

4

9 Poslanci Bělkovice-Lašťany

7

0

1

0

0

6

0

43:84

118:189

2

15
12
12
12
9
9
7
4
0

...ještě

+

partnerský klub

u volejbalových juniorek

v Přerově (vítězná série prodloužena už na 16 duelů!) s velkým
předstihem zajistily prvenství po
dlouhodobé části. Nyní přichází
na řadu sváteční pauza, obě extraligy budou pokračovat až 12.
ledna.

JUNIORKY
Frýdek-Místek – VK Prostějov
2:3 (-27, 14, 17, -12, -16)
a 3:1 (20, 23, -23, 6)
Sestava v prvním utkání: Zatloukalová, Adamčíková, Mlčáková,
Růžičková, Kolderová, Chludová,

odveta byla z naší strany bez šťávy i chuti, asi se projevila únava
mladších děvčat, která hrávají jak
za juniorky, tak za kadetky. Navíc
tým nepodržely ani ty zkušenější a
tím pádem Frýdek poměrně hladce zvítězil. Nepomohla ani četná
střídání, tyhle ztracené body nám
mohou velice chybět.“

KADETKY
PVK Přerov – VK Prostějov
0:3 (-18, -18, -10)
a 0:3 (-12, -17, -24)
Sestava: Koblerová, Adamčíková,
Lakomá, Stavinohová, Meidlová,
Chludová, libero Kratochvílová –
Přibylová, Gogová.

Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„V derby jsme uspěli naprosto
s přehledem a přitom si zkoušeli
různé herní věci. Holky makaly
s velkým nadšením, díky tomu
měly obě střetnutí plně pod kontrolou. Celý kolektiv odvedl kvalitní
výkon po všech stránkách. Soupeř
neměl šanci kromě posledního setu
v odvetě, kdy se dotáhl a museli
jsme zapojit také bojovnost. Přípravu juniorek i kadetek teď do Vánoc
zaměříme na kondici a individuální
prvky, po svátcích opět najedeme
na klasické tréninky. O prvním lednovém víkendu pak absolvujeme
přípravný turnaj v Ostravě.“

KUŠISTÉ Z KOSTELCE OPĚT EXCELOVALI

Kostelec na Hané/jim – Sedmkrát vystoupali na stupně vítězů kušisté kostelecké
Savany při druhém dílu domácího halového poháru. Mikulášskou kosteleckou
halovku ovládla stabilní trojice Jaroslava,
Hana a Jan Nedělníkovi, přidal se k nim i
kadet Dominik Fifka.
Nejlepšího výsledku dosáhl po odstřílení šedesáti šípů na osmnáctimetrovou vzdálenost
Jan Nedělník. Mezi muži vyhrál o výrazných patnáct bodů, třetí střelec byl dalších
dvanáct bodů zpět. Nedařilo se však Josefu
Nedělníkovi. Jenž kvůli poruše zbraně musel odstoupit ještě v první polovině závodu.
Ještě suverénněji si mezi ženami počínala
Jaroslava Nedělníková. I vinou poruchy u
kuše Sabiny Kubesové předčila Janu Slovákovou o téměř třicet bodů a nastřílela jen o

bod méně než Jan Nedělník. Třetí skončila
druhá kostelecká střelkyně Milena Pírková.
Seniorův s jistotou kralovala Ája Kaszonyiová a za druhým Losertem vyhrál těsný
souboj o třetí místo František Sedláček. Člen
kostelecké Savany tak navázal na bronz z
úvodního závodu.
Mezi juniory neměla vážnější konkurentku Hana Nedělníková, velmi suverénně si
taktéž mezi kadety vedl Dominik Fifka. V
nejmladší kategorii ho na stupně vítězů doprovodil i oddílový kolega Lukáš Andrés,
druhý v pořadí.
Doprovodnou soutěž o potrefeného čerta
vyhrál Jan Nedělník před Janou Slovákovou
a Jaroslavou Nedělníkovou. Pořadatelem
příštího závodu Českého halového poháru
bude v sobotu 5. ledna kostelecký oddíl.

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ

Partneři SK RG Prostějov

libero Uličná – Přibylová, Gogová,
Lakomá, Stavinohová, Meidlová.
Sestava v druhém utkání: Zatloukalová, Adamčíková, Mlčáková, Stavinohová, Kolderová, Lakomá, libero Přibylová – Uličná,
Gogová, Růžičková, Chludová,
Meidlová.
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„Měli jsme hrozné výkyvy. Místy
se holky maximálně snažily a bojovaly, místy však byly pro změnu nekoncentrované a roztěkané.
Prostě výkon nahoru dolů, čemuž
odpovídal i průběh úvodního zápasu. Tiebreak pak mančaft doslova
vydřel a toho si cením. Bohužel

Legy Body

0

Průběžná tabulka extraligy dorostu
1. Znojmo
5 0
1 77:42
2. Náchod
4 0
0 85:17
3. Prostějov
4 0
1 88:23
4. Havířov
4 0
1 58:21
5. Č. Budějovice
3 0
4 35:50
6. Brno A
3 0
3 41:64
7. Kolín
2 1
2 31:37
8. Brno B
1 1
638:103
9. K. Hora
0 0
830:126

30
23
18
13
6
0

Kol V VP R PP P K Skóre
0

Sestava: Havlová 7, Rieger 1, Vyroubal 3, Vyroubalová, Francová 3, Galíček 1, Lorencová 2, Šnajdr 2.

Koše: Vyroubal 8, T. Marek a Galíček 5, Ambrosová 4, Havlová a Křížková
3, Francová a Štefák 2, Lorencová 1.

Tým

3

2:14

(7:8)



4

Kutná Hora - SK RG Prostějov

11:16

Ligová tabulka - průběžné pořadí
8

Náchod - SK RG Prostějov

8:17

EXTRALIGA Olomouckého kraje
1 Dobří bobři Olomouc

Jistota prvenství s předstihem pro kadetky VK, pokles na dno tabulky
Prostějov/son - Poslední dvoukolo
extraligových soutěží volejbalových mládežnic v tomto kalendářním roce znovu potvrdilo to, co
týmy VK AGEL Prostějov předváděly v dosavadním průběhu sezóny 2012/13. Juniorky sice dokázaly jednou těsně vyhrát na půdě
TJ Sokol Frýdek-Místek, jenže
vinou odvetné porážky spadly na
poslední 6. místo průběžné tabulky. Pořadí základní skupiny B
ve své věkové kategorii naopak
dál jasně vévodí kadetky, které si
zásluhou dvou hladkých triumfů

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

Výsledky Mikulášské kostelecké halovky:

Kolo Domácí
Hosté
9 KRLEŠ Kralice na Hané Rafani Čelčice
9 Jiřina Black Bears Prostějov Mexičani Čelčice

BD
6
10

BH
12
8

LD LH
20 25
24 18

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Legy

BO

1 Berini Ivanovice na Hané

Kol V VP R PP P K Skóre
9

7

2

0

0

0

0

112:52

247:138

25

2 Jiřina Black Bears Prostějov

9

7

0

0

0

2

0

101:61

231:149

21

3 Orli Kojetín

8

5

1

0

1

1

0

85:61

191:165

18

4 O tečku Prostějov

9

5

1

0

0

3

0

85:78

202:195

17

5 V Zeleném Prostějov

9

5

0

0

1

3

0

92:71

218:176

16

6 Darts Club Držovice

9

5

0

0

0

4

0

101:61

227:157

15

7 Asi Prostějov

8

4

0

0

0

4

0

71:73

168:166

12

8 KRLEŠ Kralice na Hané

9

3

0

0

1

5

0

60:103

163:231

10

9 Rafani Čelčice

9

2

0

0

1

6

0

76:87

186:207

7

10 Mexičani Čelčice

8

2

0

0

0

6

0

58:86

149:198

6

11 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

8

2

0

0

0

6

0

51:93

126:208

6

12 Seniors Hamry

9

1

0

0

0

8

0

48:114

129:247

3

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
9 Hroši od Jedličky Čechovice Soběsuky 49
9 Němčická střela
U Žida Ivanovice na Hané

BD BH LD
6 12 12
9 10 21

LH
24
22

Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

1 ŠK Brablenci Kojetín

Kol V VP R PP P K Skóre
8

7

1

0

0

0

0

106:39

Legy

BO

238:100 23

2 Twister Kroměříž

7

6

0

0

1

0

0

110:17

231:71

3 Soběsuky 49

9

5

1

0

0

3

0

78:85

182:195 17

19

4 Fénix Prostějov

8

5

0

0

0

3

0

75:69

173:167 15

5 U Žida Ivanovice na Hané

8

4

1

0

0

3

0

65:80

171:195 14

6 Capa team U Jedličky Čechovice

8

3

0

0

1

4

0

63:82

153:199 10

7 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

8

3

0

0

0

5

0

60:84

161:201 9

8 Němčická střela

8

2

1

0

1

4

0

60:86

149:196 9

9 Hroši od Jedličky Čechovice

8

2

1

0

0

5

0

78:67

179:172 8

Muži: 1. Jan Nedělník (Savana KK Kostelec na Hané) 585 b., 2. Dalibor Lhotský 570 b.,
3. Petr Lelovský (oba TJ Opava) 558 b., 6. Martin Pírek 525 b., 8. Jiří Složil 484 b., 9. Josef
Nedělník (všichni Kostelec) 177 b.

10 Skalní Na Nové Doloplazy

8

1

0

0

2

5

0

57:89

149:208 5

11 Žabáci Ivanovice na Hané

8

1

0

0

0

6

1

45:99

134:216 0

Ženy: 1. Jaroslava Nedělníková (Kostelec) 584 b., 2. Jana Slováková (Opava) 556 b., 3.
Milena Pírková (Kostelec) 504 b.

12 Žabáci Ivanovice na Hané

3

0

0

0

0

3

0

12:42

46:87

Senioři: 1. Ája Kaszonyiová (TJ Otrokovice) 582 b., 2. Václav Losert (Opava) 575 b., 3.
František Sedláček (Kostelec) 556 b.
Junioři: 1. Hana Nedělníková (Kostelec) 547 b., 2. Jana Šilhánová (Otrokovice) 528 b., 3.
Kateřina Volná (SKPK Suché Lazce) 465 b.

0

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.
partneři šipkových soutěží a turnajů na Prostějovsku

Kadeti: 1. Dominik Fifka 517 b., 2. Lukáš Andrés (oba Kostelec) 327 b., 3. František Máj
(Otrokovice) 237 b.

Vítězem VELKÉHO FINÁLE „nešťastného“ ročníku ČDS CUP se stal Petr Polách

Čelčice/pk - V roce 2000 se odehrál první ročník. Jedenkrát se finále hrálo v Olomouci, dvakrát v
Restauraci H-Club a devětkrát
se finálový blok turnajů odehrál
v kulturním domě v Čelčicích. A
stejně tak tomu bylo i letos. Jeden
z největších kulturních domů na
Prostějovsku hostil finále turnaje
ČDS CUP i podesáté. V letošním
finále proti sobě nastoupili Petr
Polách z týmu Sportingbet Olomouc a Petr Mrňka z družstva
Zavadila o jedličku Čechovice. A
jak dopadla pomyslná bitva mezi
Olomoucí a Prostějovem?
Letošní ročník s pořadovým číslem
pro leckoho nešťastné třináctky začal prvního února a poslední turnaj
se odehrál 24. listopadu 2012. Dvacet hracích míst a na každém hracím
místě čtyřiadvacet kvalifikačních
turnajů. Celkem bylo odehráno 480
turnajů, na kterých bylo rozdáno
1440 sportovních pohárů. Každé
hrací místo bylo na konci série vyhodnoceno a podle předem stanoveného klíče z každého místa postupoval přesný počet hráčů do „Velkého
finále“, které se uskutečnilo 8. prosince 2012. Letošního ročníku se
zúčastnilo 144 hráčů Velkého finále; jedenačtyřicet hráček Finále
žen a šedesát hráčů Malého finále.
Finálový blok je vždy rozdělen na
čtyři části. První je Velké finále,
nejdůležitější turnaj ze všech. Účast
v tomto klání si musí každý vyhrát
podle kvalifikačních kritérií. „Pokud
se vám to povede, dostanete se mezi
nejlepší hráče na Moravě. Hrajete
turnaj o hodnotné ceny a na konci
cesty čeká vítěze zlatý prsten vítězů

Mám to! Vítěz Petr Polách 13. ročníku turnajového okruhu ČDS
CUP 2012.
Foto: ČDS Trading
a jmenovka na prestižním poháru
ČDS CUP,“ prozradil Zdeněk Špička z pořádajícího ČDS Trading. Velké finále je určeno mužům i ženám.
Ženy, které si zajistily svou hrou
postup do finále, mají možnost zvolit si, zda se zúčastní Velkého finále,
anebo budou hrát finálový turnaj
žen. Letos tuto možnost nevyužila
jen Eva Sobotková z Olomouce a
hrdě se postavila na startovní čáru
po boku mužů. Ženy se musí stejně
jako muži do finále kvalifikovat. Vítězka tohoto turnaje získává jednu z
hodnotných cen, a navíc zlatý řetízek
s přívěskem v hodnotě bezmála šest
tisíc korun. V této kategorii patřila
jednoznačně k největším favoritům
mistryně Evropy a současná reprezentantka České republiky Marika
Benešová z Chropyně, která nakonec celé klání vyhrála již počtvrté v
řadě za sebou.

„Třetí část má název Malé finále.
Jak již název napovídá, jedná se o
finálový blok, který je určen hráčům,
kterým se nepodařilo postoupit do
Velkého finále. Čtvrtá a poslední část
je Open turnaj, který je určen všem,
jež mají zájem ochutnat finálovou
atmosféru spolu s hráči všech finálových turnajů, které jsem popsal v
řádcích výše, a po jejich boku hrát o
sportovní trofeje,“ sdělil dále Špička.
Sobotní ráno finálových turnajů se
podobá rok co rok jako vejce vejci.
O půl jedenácté je finálový den slavnostně zahájen, dle tradice se na pódiu předávají sportovní poháry a dárkové balíčky nejlepším třem hráčům
z jednotlivých hracích míst. Dvacet
sad pohárů mění majitele a může
se začít. Teď už doopravdy a každá
výhra se počítá. Jeden z nejzkušenějších rozhodčích Českomoravského
šipkového svazu Radek Smola spo-

lu s asistentem Martinem Prikrtem
určují pořadí jednotlivých zápasů a
vše směřují k jedinému. K finálovému bloku pódiových utkání těch
nejlepších hráčů. Zápas střídá zápas,
vždyť letošní ročník byl co do počtu
vůbec nejobsazenější v celé jeho historii. Sál doslova praskal ve švech a
napjatá atmosféra by se dala krájet.
Turnajoví pavouci řídnou a největší
favorité se záhy dostali mimo hru. Je
tak jisté, že tipovací soutěž Velkého
finále nevyhraje nikdo z přítomných.
Letošním vítězem bude hráč, o kterém dosud nebylo tolik slyšet. Tato
skutečnost je známá všem. Ale pěkně postupně...
K finálovému terči přichází Dalibor Krejzlík (vítěz ročníku 2010) z
Olomouce a Petr Jeníček z Milenova. Zanedlouho budeme znát vítěze
turnaje Open. První finále je za námi
a vítězem se stal Dalibor Krejzlík z
Sharks Olomouc. Druhé místo patří
Petru Jeníčkovi z Rychlé roty Milenov a vzhledem k tomu, že se turnaj
hrál systémem jednostranného k.o.,
tak dvě třetí místa obsadil společně
Lukáš Koudelka z družstva Motovidla Olomouc a Petr Matoušek z
Šipkového klubu Drnovice.
Diváky čeká další finále, a to zápas
mezi Dušanem Vidmuchem a Michalem Paarem. Oba borci hrají
za jeden tým, kterým je Darts club
Držovice. Aby toho nebylo málo,
tak na trofej za třetí místo čeká jejich
týmový kolega Jakub Sadílek. Ve
finále se lépe dařilo současnému kapitánu Držovic Vidmuchovi a ten si
také následně odváží pohár pro nejlepšího hráče Malého finále. „Osobně si ani nepamatuji, kdy naposledy

a zda vůbec někdy ovládl jeden tým
celou jednu soutěž,“ podotknul Zdeněk Špička.
Finálový zápas žen a Marika Benešová z Chropyně se postavila před
finálový terč společně s Kateřinou
Hrubou, hrající za jeden z nejlepších týmů v Prostějově, Pittbuls.
Benešová neponechala nic náhodě
a svou hrou potvrdila přítomným
divákům, proč se řadí mezi nejlepší
hráčky v České republice. Na Hrubou tak zbylo „jen“ druhé místo, ale
věčný úsměv na její tváři vypovídal
o jejím smyslu pro hru a o spokojenosti s letošním výsledkem. Třetí
místo obsadila Marcela Kuběnová z
družstva Baník Kobylá nad Vidnávkou. Marika Benešová se tak stala
opět vítězkou turnaje žen a z rukou
zástupce spolupořádající firmy ČDS
Trading Prostějov Františka Tichého
převzala i zlatý řetízek s přívěskem.

Hlavní rozhodčí turnaje vzápětí vyhlásil poslední utkání letošního třináctého ročníku turnajového okruhu
ČDS CUP 2012. Z pravé strany přichází k terči dosud neporažený Petr
Polách, hájící barvy týmu extraligového týmu Sportingbet.cz Olomouc.
Z levé strany turnajového plánu se
k němu dostal extraligový hráč Petr
Mrňka z družstva Zavadila o jedličku Čechovice. Poláchovi stačí jedna
výhra a jeho jméno bude zvěčněno
na Putovní trofeji. Zápas to byl velmi nervózní z obou stran a o vítězi
druhého souboje rozhodla pevná
vůle a štěstí. A jelikož Mrňka poráží
Polácha, diváci vědí, že bude k vidění ještě jeden zápas. Napětí roste s
ubývajícím počtem bodů, oba hráči
se přiblížili možnému ukončení hry.
Blíže k tomu má Petr Polách. Odhozem tří šipek s hodnotou 129 bodů
se dostává na číslo čtyři. Mrňka

Jeden klub - všechny medailové pozice. Malé finále ovládlo
družstvo Darts club Držovice - druhý Michal Paar, první Dušan Vidmuch a třetí Jakub Sadílek.
Foto: ČDS Trading

má na svém kontě osmdesát bodů,
Polách přichází k terči a první dvě
šipky nenachází cíl. Poslední šipka
opouští jeho ruku a zabodává se do
dvojité dvojky. Na displeji se rozsvítí NULA a 13. ročník turnajového
okruhu ČDS CUP 2012 má vítěze.
Stal se jím Petr Polách z Nové Hradečné. Druhé místo si domů odváží
Petr Mrňka z Prostějova a jak všichni víme, tak na stupních nejvyšších
jsou tři místa. To letošní třetí místo
obsadil domácí borec Standa Horák,
hrající za družstvo Rafani Čelčice.
Naposledy přichází tým pořadatelů,
aby dekoroval nejlepší hráče letošního Velkého finále. Nezbytná fotografie za zvuku We are Champions a
přichází okamžik, který se koná jednou za rok. Z rukou pana Tichého
přebírá šťastný Petr Polách zlatý
prsten vítězů turnajového okruhu
ČDS CUP a jako další přichází Dalibor Krejzlík, který krom
gratulací předává novému vítězi
Putovní pohár, který bude Petr
opatrovat po celý příští rok.
Nezbývá, než bilancovat. „Třináctý
ročník je úspěšně za námi. Děkuji z
tohoto místa všem pořadatelům na
hracích místech, hlavnímu sponzorovi a firmě ČDS Trading Prostějov,
pořadatelům z Českomoravského
šipkového svazu, generálnímu mediálnímu partnerovi Prostějovský a
Olomoucký Večerník a v neposlední
řadě všem hráčům i hráčkám. Přejeme vám krásné prožití vánočních
svátků, úspěšný nový rok 2013 a
těším se na setkání s vámi u příštího čtrnáctého ročníku turnajového
okruhu ČDS CUP,“ uvedl. Zdeněk
Špička.

Volejbal
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Liga mistryň je pro VK AGEL minulostí, tým opustila Velikiyová. Co bude dál?

3
0

PROSTĚJOVSKÉ VOLEJBALISTKY SI ANI PO SLABŠÍ PRODUKCI
V LETOŠNÍ CHAMPIONS LEAGUE NEZASLOUŽÍ ZATRACENÍ

RABITA BAKU
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:14 hodiny
Rozhodčí: Kondakov (Ukrajina) a Brutman (Izrael)
Diváků: 1 300
1. set: 25:17 17 minut
2. set: 25:23 23 minut
3. set: 25:15 15 minut
min
nut
ut

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Vincourová

Velikiyová
Žarkovová
de Assisová
Hippeová
Gomesová

Prostějov/son

1. Méně kvalitní kádr

Střídaly: Miletičová, Soaresová,
Jelínková
Připraveny byly: Melichárková,
Hrončeková

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Sestava baku:
Rabadžievová, Krsmanovičová, Starovičová, Cruzová, Akinradewová, Skorupová, libero Castillová. Střídaly: Hübner-Grünová, Zakreuskajaová, Fominová.
Trenér: Marcello Abbondanza

Výsledky 6. kola
a konečné tabulky skupin
Champions League žen 2012/2013
Základní skupina „A“:
Uraločka Jekatěrinburg – RC Cannes 2:3 (20, -23, 21, -12, -3)
Volero Curych – Vakifbank Istanbul 2:3 (24, -21, -18, 21, -7)
Z V3 V2 PB P PS
PM
 Tým
1. VB Istanbul (Turecko)
6 4 2 0 0 18:6
559:464
2. Cannes (Francie)
6 2 1 2 1 13:12 526:521
3. Jekatěrinburg (Rusko)
6 1 2 1 2 13:13
553:560
4. Curych (Švýcarsko)
6 0 0 2 4 5:18
446:539

B
16
10
8
2

Základní skupina „B“:
Rabita Baku – VK AGEL Prostějov 3:0 (17, 23, 15)
Trefl Sopoty – Villa Cortese 3:0 (21, 18, 15).
1.
2.
3.
4.

Tým
Rabita Baku (Azerbajdžán)
Trefl Sopot (Polsko)
Villa Cortese (Itálie)
AGEL Prostějov (Česko)

Z
6
6
6
6

V3 V2 PB
6 0 0
3 0 0
3 0 0
0 0 0

P
0
3
3
6

PS
18:3
11:9
11:11
1:18

PM
514:42
463:440
484:491
365:474

B
18
9
9
0

Základní skupina „C“:
Busto Arsizio – Dynamo Bukurešť 3:0 (21, 24, 11)
ASPTT Mylhúzy – Galatasaray Istanbul 0:3 (-22, -13, -18)
1.
2.
3.
4.

Tým
Z
Galatasaray Istanbul (Tur.) 6
Arsizio (Rumunsko)
6
Bukurešť (Rumunsko)
6
Mylhúzy (Francie)
6

V3 V2 PB
4 1 1
4 0 1
1 1 0
1 0 0

P
0
1
4
5

PS
17:8
15:8
9:15
6:16

PM
564:500
526:485
493:529
447:516

B
15
13
5
3

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

Z
6
6
6
6

V3 V2 PB
5 1 0
2 0 1
1 1 1
1 1 1

P
0
3
3
3

PS
18:5
10:14
11:14
9:15

PM
555:475
525:511
537:559
491:563

B
17
7
6
6

Základní skupina „E“:
Dynamo Kazaň – SC Schwerin 0:3 (-16, -17, -19)
Tomis Constanta – Robur Urbino 3:2 (22, 13, -18, -22, 13).
Tým
Z V3 V2 PB P PS
PM
1. Kazaň (Rusko)
6 4 0 1 1 14:6 456:397
2. Schweriner (Švýcarsko) 6 3 1 1 1 15:8 518:462
3. Constanta (Rumunsko)
6 1 2 0 3 9:14 474:512
4. Urbino (Itálie)
6 1 0 1 4 6:16 435:512

B
13
12
7
4

Základní skupina „F“:
Lokomotiv Baku – CZ Bělehrad 3:0 (21, 13, 17)
Fakro Muszyna – Dynamo Moskva 2:3 (21, -28, 17, -16, -10)
Tým
Z V3 V2 PB P
PS
PM
1. Loko Baku (Ázerbajdžán) 6 3 2 1 0 17:8 554:478
2. Dynamo Moskva (Rusko) 6 2 3 0 1 15:11 573:528
3. Fakro Muszyna (Polsko)
6 2 0 3 1 13:12 530:509
4. Bělehrad (Srbsko)
6 0 0 1 5 4:18 393:535

B
14
12
9
1

Los 1. kola play off Champions League žen 2012/13
RC Cannes - Rabita Baku
Dyna
Dy
n
az
zaň
a
Dynamo
Moskva - Dynamo Kazaň
Villa
Viill
l a Cortese - Eczacibasi Istanbul
an
nbu
bull
T
Tr
ef Sopoty - Vakifbank Istanbul
ef
nbu
ul
Trefl
S
o
SC Schwerin - Busto Arsizio
A
Az
ze
aku
k
ku
Azerrail
Baku - Lokomotiv Baku
Zápasy se hrají 16. a 23. ledna
Galatasaray Istanbul postupuje přímo do závěrečného
Final Four coby jeho pořadatel.

které si proti vysoké mezinárodní kvalitě často nevěděly
rady. A to hlavně v kritických
situacích, kdy se rozhodovaly
koncovky vyrovnaných sad.
Během Champions League
2012/13 sehrály ženy VK dramatických setových závěrů
skoro deset a že urvaly jediný,
není rozhodně náhoda.

Po snížení klubového rozpočtu
přibližně o jednu třetinu bylo na
sestavování nového hráčského
kolektivu méně finančních prostředků a hanácký oddíl si tedy
nemohl dovolit tak drahé plejerky.
Při vší úctě ke všem současným
Agelkám s tím souvisí i volejbalová kvalita, jež zkrátka nedosa3. Zdravotní problémy
hovala síly opor z minulých sezon
= horší forma
formátu Coriny Ssuschke, Sanji
Popovič a podobných bomberek. Ať už jsou důvody jakékoliv,
Výkonnostní strop družstva se pak Čadův soubor na podzim výraznou měrou kosila zranění. Jednu
logicky nacházel níže.
hráčku vyřadilo z Ligy mistryň
2. Mladší tým s méně úplně (Šárka Melichárková),
druhá přišla o plných pět zápasů
zkušenostmi
(Andrea Kossányiová). A třeba
V prostějovském celku i po let- zrovna ofenzivní údernost mladé
ním omlazení samozřejmě zů- posily z Olympu Praha naší parstaly ostřílené harcovnice s do- tě proti vysokým blokům soupestatkem zkušeností, obvyklou řů dost chyběla. Nemluvě o tom,
základní sestavu tvořily téměř že mnoho dalších děvčat (Marz poloviny. Současně však do- kéta Chlumská, Michaela Jelínstávaly mnohem větší prostor ková, Marina Miletič, Flávia de
úplně mladé či mladší naděje, Assis, Juliana Gomes) se prů-

běžně potýkalo s nepříjemnými
zdravotními komplikacemi, což
se u některých promítlo do ne
zrovna ideálních výkonů. Do
téhle kategorie spadá i Anna Velikiy, jež přišla vypomoci právě
v Champions League, jenže po
letní operaci kyčle to na hřišti viditelně nebyla ta loňská „Aňa“.

4. Týmová nesehranost
Špičková forma chyběla nejen
většině jednotlivkyň, ale také
družstvu jako celku. Šlo o logický
a svým způsobem očekávaný důsledek velké obměny kádru, která
vždy způsobuje nesoulad při řešení herních situací během střetnutí
(zvláště těch náročných). Sehranost se přitom postupně zlepšuje,
leč u stávajícího mančaftu VK
je znát, že dosažení základního
optima po této stránce asi potrvá
delší dobu. Bohužel Liga mistryň
tentokrát začínala extrémně brzy
a nesourodost hanácké legie byla
někdy až příliš znát.

pions League. Do kádru Villy
Cortese rovněž patří nemálo
vynikajících reprezentantek volejbalově vyspělých zemí a Trefl
Sopoty se nakonec ukázal být
5. Síla protivníků
stejně našlapaný, tudíž možnost
Může to znít jako výmluva a tra- obrat kohokoliv z těchto rivalů o
diční klišé, ale pro letošní ročník body se s každým dalším utkájde o pravdu pravdoucí: všichni ním odsouvala do roviny teorie.
tři soupeři Prostějova v základní
skupině mají značnou kvalitu.
Shrnutí
V předchozích sezonách se vět- Bez ohledu na všechno výše řešinou ukázalo, že aspoň jeden čené každopádně platí, že AGEL
člen zdánlivé „grupy smrti“ je mohl a měl při svém pátém vyhratelný, čehož šampiónky ČR stoupení v Lize mistryň dokádokázaly využít. Jenže tentokrát zat víc. Stačí si vzpomenout na
platilo, že hlavou zeď neprora- několik skvěle rozjetých setů,
zíš. O extrémní síle Rabity Baku jež byly následně ztraceny až
netřeba pochybovat, dost možná trestuhodně dlouhými šňůrami
vyhraje celou 2013 CEV Cham- inkasovaných bodů. Sám kouč

Miroslav Čada přiznal, že proti
jakkoliv silnému soupeři prostě
není možné dopustit tak nekonečné negativní série. Nebýt jich
– či alespoň při omezení tohoto
nešvaru na nižší míru – mohly
naše volejbalistky získat setů
podstatně víc a třeba nekončit
základní skupinu s nulou na bodovém kontě.
Takže holky: méně upadání do
herně-psychické letargie a více
bojovnosti! Že dokážete zabrat,
to už jste letos také předvedly.
A pokud vedení klubu dostojí
svým plánům s dlouhodobějším
budováním současného kolektivu, má před sebou vzdor čerstvému neúspěchu na mezinárodní scéně slibnou perspektivu.

Miroslav Čada: „Jeden získaný set v Lize mistryň
je málo, ale letošní ročník byl pro nás hodně těžký“
Prostějov - Třikrát za sebou provedl volejbalistky Prostějova nástrahami základní skupiny
Champions League tak úspěšně, že postoupily
do play off. Počtvrté v řadě však už Miroslavu
Čadovi tento husarský kousek nevyšel, v letošní
sezóně si Agelky vyřazovací část nejkvalitnějšího
evropského poháru nezahrají. Hlavní trenér VK
se tak mohl za účinkováním družstva mezi klubovou elitou krátce ohlédnout.
Marek Sonnevend

Základní skupina „D“:
Eczacibasi Istanbul – Dabrowa Gornicza 3:1 (-23, 24, 19, 24)
SC Drážďany – Azerrail Baku 3:1 (24, 23, -15, 22)
1.
2.
3.
4.

Výsledkově nejhorší vystoupení z dosavadních pěti ročníků absolvovaných v evropské Lize mistryň
mají za sebou volejbalistky VK AGEL Prostějov.
V předchozích čtyřech letech vždy nasbíraly v základní skupině (podle dnešního počítání) alespoň
čtyři body, třikrát dokonce postoupily do play off.
Tentokrát zůstalo bodové konto prázdné a výmluvný je i poměr setů 1:18 ze šesti odehraných utkání. Je taková bilance důvodem k nespokojenosti?
Určitě ano, ovšem s řadou polehčujících okolností.
Pojďme si je rozebrat.

Jak tedy působení v Lize
mistryň hodnotíte?
„Do soutěže jsme vstupovali
s vědomím, že to budeme mít
nesmírně obtížné. Dokonce
před necelým rokem existovala
varianta, že Champions League
2012/13 vynecháme, a opačné

řešení zvítězilo až v polovině minulé sezóny. Proto jsme
v první řadě chtěli mít čisté
svědomí, že pro lepší výsledky
nešlo udělat víc. Výsledkové
ambice byly oproti předchozím
letům mnohem nižší, ale když
porážky doopravdy přijdou,
jsou tak jako tak nepříjemné.
Musíme se s nimi vyrovnat.

ediný získaný
Jediný
et je každoset
ádně málo
pádně
a čekal jsem
íc. Někdy lze
víc.
ýt spokojen
být
i po prohře 0:3,
okud dá mančaft
pokud
doo utkání všechno.
A je pravda, že

v některých
ápasech
zápasech
to
akhle z naší
takhle
rany nebylo.“
strany

Hodně vás srážely dloušňů inkasovaných
hé šňůry
bodů, Sopoty
Sop
dokonce zaznamenaly třináct míčů za
sebou. Kde vidíte příčiny?
„Čím nižší
nižš je volejbalová
dr
kvalita družstva,
tím většímn
ho množství
výpadků se
dopo
dopouští.
Víc chybuje,
dov
dovoluje
soupeřům
del bodové série,
delší
ne
nedokáže
si tolik
po
poradit
v těžkých
sit
situacích,
hrubky se
op
opakují
i kumulují
a výkonnost je pak
lo
logicky
kolísavá.
Bo
Bohužel
neotočit
třin míčů v řadě,
třináct
to mi hodně vadí a
roz
rozhodně
by se nic takov
nemělo stávat
Foto: Josef Popelka kového
proti jakémukoliv sou-

„V Lize mistryň jsme se nepotkaly
s formou,“ přiznala Markéta Chlumská
Prostějov - Velice dlouho se jí vyhýbaly vážnější
zdravotní potíže, za posledních několik let vynechala naprosté minimum utkání. Náročný zápasový kolotoč však už i na Markétu Chlumskou momentálně
dolehl, libero VK AGEL teď bude svému klubu nějakou dobu chybět. Musí na artroskopii s pochroumaným kolenem a Večerník velkou oporu týmu
prostějovských volejbalistek po duelu v Olomouci
vyzpovídal nejen na toto konkrétní téma.
Marek Sonnevend
V úvodním setu jste
za stavu 9:8 přišly
kvůli nezjištěné chybě
v postavení uvedeném na
lístečku pro rozhodčí o osm
získaných bodů. Pamatujete něco takového ze své vrcholové kariéry?
„Ani ne, na nic podobného
si nevzpomínám. Bohužel
se stalo a za dané situace

bylo důležité, že jsme hodně nepříznivý stav dokázaly obrátit a vyhrály jak ten
první set, tak celý zápas. Jinak nevím přesně, jak je to
v pravidlech, ale rozhodčí
by každopádně vůbec neměl
připustit, aby se začalo hrát
v jiné sestavě, než kterou má
napsanou na tom lístku. Ale
jak už jsem řekla: podstatné je, že jsme všechno i tak
zvládly.“

Olomoucký celek se po
horším vstupu do sezóny zvedá. Nepřekvapilo vás,
jak hladce jste jej přehrály?
„Dneska se hodně dařilo všem
holkám, které za náš tým zasáhly do utkání. Tím pádem
hrál velice dobře celý mančaft
a soupeřky jsme předčily ve
všech činnostech, s žádnou
jsme neměly problém. Podle
mě stačilo, abychom podaly
jen o něco horší výkon a zápas
mohl být mnohem vyrovnanější, protože domácí volejbalistky chvílemi taky nehrály
vůbec špatně.“
Šlo tedy ze strany VK o
jeden z nejlepších duelů probíhajícího ročníku?
„Co si vzpomínám, tak za poslední dobu asi jo. Jak říkám:
na co holky sáhly, to jim většinou vyšlo. A celkově z toho
vznikl velmi kvalitní výkon.“
Dokončení na straně 31

peři. Třeba i proti mužům! Může
dojít k sérii šesti, sedmi nebo výjimečně osmi bodů, jenže třináct
je už neomluvitelných.“
Nejste z šesti porážek při
skóre 1:18 trochu zklamaný?
„O zklamání bych nemluvil,
spíš o momentální realitě. Rabita Baku, Villa Cortese i Atom
Sopoty mají velkou sílu a my
jsme se proti těmto kvalitním
soupeřům snažili uspět, jenže
to v žádném utkání nevyšlo tak,
abychom získali víc setů nebo
dokonce bodovali. Pozitivní je,
že hlavně mladší hráčky nabraly
cenné zkušenosti, které se jim
v budoucnu můžou hodit. Musíme s tímto omlazeným týmem
dál koncepčně pracovat a věřím,
že náš čas na mezinárodní scéně
v příštích letech ještě přijde.“

Obchodní a mediální partneři
Děkujeme za přízeň a podporu.
VK AGEL Prostějov

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.
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Jelínková i Chlumská
jdou na artroskopii kolene
Prostějov/son - Koleno je kloub,
který se pro volejbalistky VK
Prostějov stává v probíhající
sezóně tak trochu prokletím.
Šárka Melichárková přijde
vinou přetržených vazů v něm
o většinu soutěžního ročníku
2012/13 a nyní musí na operaci se stejnou částí těla rovněž
dvojice Michaela Jelínková –
Markéta Chlumská. Naštěstí
jde „pouze“ o atroskopii
poškozených menisků, tudíž
absence nebude zdaleka trvat
tak dlouho.
Jelínková má meniskus zlomený a o nutnosti operačního
zákroku se vědělo již delší dobu.
U Chlumské se přesný rozsah
zranění teprve zjistí, ale mělo by
jít o podobný problém s podobným způsobem lékařského řešení.
„V koleně se mi neustále vytváří
voda, takže artroskopie je nevyhnutelná. Uvidí se, co přesně mi při
ní zjistí,“ odtušila Markéta.

Ilustrační foto
Nahrávačka i libero jdou pod
nůž zkraje tohoto týdne a vrátit
do hry by se mohly přibližně za
měsíc. Přesná doba rekonvalescence je individuální, záležet
bude také na případných komplikacích. Každopádně obě
volejbalistky vynechají 20. prosince utkání proti Frýdku-Místku a
pravděpodobně i 12. ledna zápas
na Slavii Praha. S tím, aby o týden
později byly připravené zasáhnout
do střetnutí na hřišti pražského
Olympu.

Anna Velikiyová se loučila,

od fanynek dostala hobla 0

Olomouc, Prostějov/son - Mise
izraelské smečařky Anny Velikiyová
v prostějovských
barvách definitivně skončila.
Hráčka, která z VK AGEL nejprve na jaře odešla a poté se do
něj na podzim opět vrátila jako
výpomoc pro Champions League, absolvovala svůj poslední
duel za hanácký klub v pátek
14. prosince na hřišti Olomouce. O den později pak už odletěla domů.
Dohoda totiž zněla, že vékáčku
pomůže po dobu jeho působení
v letošních evropských pohárech.
A neboť Agelky nepostoupily ze
základní skupiny Ligy mistryň
do play off a ani si nezajistily
přesun do čtvrtfinále CEV Cupu,
zůstala v platnosti první varianta
krátkodobé smlouvy uzavřené do
15. 12.
Velikiy sice do derby nenastoupila v základu, ale brzy střídala

a nakonec se stala jednou z nejlepších plejerek střetnutí. Po jeho
konci přišlo dojemné loučení
nejen s týmovými parťačkami,
ale též s některými příznivci VK.
Zvlášť jedna skupina starších
fanynek si sympatickou Aňu
během jejího působení na Hané
velmi oblíbila a na cestu domů ji
vyslala nejen s dárečky, ale rovněž s jedním nečekaným gestem.
Čerstvě třicetiletá žena (narodila
se 10. prosince 1982) totiž dostala
nefalšovaného hobla a pořádně si
zalétala nad hlavami svých diváckých obdivovatelek!
„Tohle mě strašně překvapilo, samozřejmě příjemně. Nic takového jsem absolutně nečekala,“ žasla rozesmátá blondýnka. „Musím
říct, že mi Prostějov a zdejší lidé
hodně přirostli k srdci a byla jsem
moc ráda, když se koncem léta
naskytla možnost se sem vrátit.
Byť na časově omezenou dobu.

Opouštět teď všechno tady se mi
bude velice těžko,“ zvážněla Velikiyová.
Většina fanoušků ji nezatratila ani
poté, co její výkony nedosáhly
špičkové úrovně z předchozích
dvou sezón. Letní operace kyčle
se na formě přece jen musela nějak projevit… „Na zdravotní stav
se však nechci vůbec vymlouvat.
Mrzí mě, že nám to jako družstvu
moc nešlo v Champions League.
Pochopitelně soupeři byli velice
silní, ale ve většině utkání jsme
mohly podat lepší výkon a získat
více setů, případně i nějaký bod do
tabulky. Aspoň že v české extralize jsme kromě zápasu s Olympem
Praha neměly žádné větší problémy a udržely neporazitelnost,“
shrnula Anna.
A co dodala na rozloučenou?
„Prostějovu přeji jen to nejlepší,
za vše děkuji a budu na vás všechny hrozně ráda vzpomínat!“

3

3
0

Bodový vývoj – první set: 1:2,
4:2, 6:3, 8:4, 10:6, 10:9, 12:10,
12:12, 14:14, 20:14, 20:16, 24:16,
25:17. Druhý set: 1:0, 1:2, 3:2,
4:3, 4:7, 6:7, 9:8, 10:12, 13:13,
18:14, 19:17, 22:18, 22:20, 23:22,
25:23. Třetí set: 3:0, 9:1, 11:3,
11:5, 13:6, 13:8, 16:8, 17:11,
19:11, 22:12, 23:15, 25:15.
Baku (Ázerbajdžán), Prostějov/son - Skromný cíl neudělat na palubovce Rabity Baku
ostudu a důstojně se rozloučit
s CEV Champions League
2012/13 naše volejbalistky
splnily. V posledním, 6. kole
základní skupiny B ženy VK
AGEL Prostějov většinu času
odolávaly náporu velmi silného protivníka, v jednom setu
nebyly daleko od vítězství a
celkově podaly solidní výkon,
který však na spolufavorita
celé mezinárodní soutěže dle
očekávání nestačil.

Očima kapitánek

Očima trenérů

Mira GOLUBOVIČ - Rabita Baku:

Marcello ABBONDANZA - Rabita Baku:

„I proti papírově slabšímu soupeři bylo naším cílem hrát
dobrý volejbal, abychom prodloužily vítěznou sérii a navázaly na dosavadní kvalitu ve skupině. To se podařilo a
já věřím, že postupem mezi nejlepších dvanáct pro nás
nic nekončí.“

Solange SOARES - VK AGEL Prostějov:
„Rabita má výborný tým a vyhrát tento zápas si naprosto
zasloužila. Náš výkon byl střídavý, chvílemi jsme se držely dobře a místy to bylo slabší. Celkově je ve skupině
škoda jiných utkání, která jsme měly víc odbojovat.“

Domácí vůbec nešetřili své největší hvězdy a nastoupili de facto v nejsilnějším složení, přesto
s nimi parta z Hané v zahajovací
sadě dlouho držela krok. Úvod
sice patřil díky několika bodovým
blokům Rabitě (8:4), ale poté hostující děvčata přidala na servisu
(hlavně Žarkova) a díky zpřesněné
přihrávce také v útoku, což vedlo
k rychlému vyrovnání na 12:12.
Škoda, že se pak Agelky o slibně
rozjetý set připravily jedním nezvládnutým postavením. Během
podání Skorupy došlo k několika
chybám na příjmu (14:14 – 20:14),
ofenzivně úderné soupeřky se do-

staly do pohody v zakončení a
místo předchozí vyrovnanosti tak
skóre narostlo do nepříjemně vysokého rozdílu – 25:17.
Zkraje druhé části se delší šňůra
povedla i našemu týmu, a to v trvání čtyř bodů. Dobře servírovala
Gomes, skvěle zafungovala obrana včetně bloků (nadrážely míče)
a opakovaně vyšly smeče ze zadních pozic (Hippe, Gomes). Jenže
obrat z 3:2 na 3:7 vzápětí devalvovalo několik vlastních nepřesností,
tudíž mistr Ázerbájdžánu získal
vedení záhy zpět na svou stranu
(9:8). Tím však přetahované nebyl
konec, střídající Miletič okamžitě

„Poslední utkání v základní skupině už nemohlo nic
změnit na našem postupu do play off z prvního místa.
Přesto jsme se chtěli maximálně soustředit a znovu
odvést kvalitní výkon, což se vcelku povedlo. Díky tomu
jsme vyhráli hladce 3:0.“

Miroslav Čada - VK AGEL Prostějov:
„Myslím, že jsme nepodali špatný výkon a v některých
pasážích hráli velice dobře. Celkově se však projevila
mnohem větší síla domácích, kterým gratuluji
k dnešnímu vítězství i prvnímu místu ve skupině. A přeji
hodně štěstí do play off.“

pomohla k dalšímu otočení na
10:12. Podobně jako první dějství
pak i to následující rozhodla série
Rabity v takřka stejné fázi (13:14
– 18:14), když tentokrát na podání
zaúřadovala nejlepší hráčka střetnutí Starovič. Aspoň že v závěru
holky bojovaly jako lvice, dokázaly snížit na 23:22 a podlehly nejtěsnějším rozdílem – 25:23.
Oč slibněji vypadala koncovka
prostřední sady, tím hůře hned od
začátku probíhal třetí set. Favoritky znovu přidaly plyn, celé družstvo Prostějova pod tlakem chybovalo a najednou svítil na ukazateli

hrozivý stav 9:1! Čadovým svěřenkám se vůbec nedařilo položit
balón na zem, přitom jinak vůbec
nepředváděly špatný volejbal. To
se projevilo v další pasáži, kdy
vékáčko solidní kvalitou zkorigovalo na hratelných 13:8. Bohužel
víc už toho nesmírně silné Baku
českým šampiónkám nedovolilo
a zbytek duelu mělo bezpečně pod
kontrolou. Přesto AGEL na dalekém východě vzdor porážce nula
tři neudělal ostudu, naopak své
účinkování v top evropském poháru 2012/13 uzavřel důstojným
způsobem – 25:15 a 3:0.

„Agelky“ sice v Olomouci kuriózní chybou přišly
o osm bodů, přesto nakonec zvítězily bez ztráty setu
SK UP
VK Pv

0
3

Bodový vývoj – první set:
(0:3, 2:4, 2:6, 3:7, 9:7, 9:8), 9:0,
10:0, 10:2, 12:3, 12:5, 13:7,
14:9, 15:11, 16:17, 18:17,
18:22, 20:22, 20:24, 21:25.
Druhý set: 2:0, 4:2, 4:5, 6:5,
9:8, 9:11, 14:15, 14:18, 17:19,
17:21, 18:25. Třetí set: 0:4,
3:5, 5:6, 5:10, 8:11, 9:13,
11:13, 12:19, 15:21, 16:25.
Olomouc/son - Únava, četné
zdravotní potíže, nebezpečný
soupeř a ještě navíc nepříjemná administrativní chyba. To vše stálo v cestě našim
volejbalistkám při utkání 14.
kola UNIQA extraligy žen ČR
2012/13 na palubovce SK UP
Olomouc. A s tím vším si družstvo VK AGEL Prostějov dokázalo poradit natolik dobře, že

hanácké derby ovládlo pochyby nepřipouštějícím způsobem.
Rozlet protivníka byl zastaven,
vedoucí příčka v tabulce naopak potvrzena.
Úvod střetnutí byl nadmíru zajímavý. Nejprve totiž výborný
nástup favorita (3:7) zrušila série
šesti bodů vysokoškolaček při
skvělém podání Rutarové (9:7),
načež přišel dokonalý šok. Až po
upozornění sportovního ředitele
VK sudí odhalili, že v sestavě
AGELu celou dobu hraje Žarkova, byť lodivod Čada napsal do
základu de Assis. Dle pravidel
byly „proviněnému“ týmu odebrány všechny dosažené body,
čímž se domácí ujali výrazného
vedení, které vzápětí zvýšili na
10:0!
Ke cti našim holkám slouží, že se
nenechaly málo vídanou chybou
(nikoliv na jejich straně) rozhodit
a místo rezignace na celý vstupní set zahájily mohutnou stíhací
jízdu. Perfektním výkonem ve
všech herních činnostech postupně ukrajovaly z velkého manka,

až přišla na servis Vincourová
a šestibodová šňůra dokonce
přinesla obrat z 16:11 na 16:17!
Děvčata SK, jež přišla k obřímu
náskoku jako slepý k houslím, se
naopak pořádně trápila a nápor
úřadujících mistryň republiky již
nedokázala zastavit – 21:25.
Druhá sada měla z celého duelu
nejvyšší volejbalovou hodnotu.
Oba kolektivy předváděly velmi
kvalitní sport plný krásných zákroků i dlouhých výměn, nijak
početná divácká návštěva (polovina fanoušků z Prostějova) často
aplaudovala na otevřené scéně.
Probuzené Olomoučanky udržely
top úroveň hry víc než polovinu
setu, když zprvu vedly (4:2, 9:8),
poté těsně ztrácely (14:15) a následně ještě dotáhly z 14:18 na
17:19. Tím však pozitiva z jejich
strany skončila, závěr vyzněl jednoznačně pro stabilnější vékáčko
– 18:25.
Třetí část pak vypadala trochu
podobně s tím rozdílem, že průběh měly hostující plejerky celou
dobu víc pod kontrolou. Hodně

Očima trenérů
Jiří TEPLÝ - SK UP Olomouc:

„Soupeři jsme to usnadnili tím, že půlka družstva
velmi nekvalitně servírovala. Zvlášť v první polovině
úvodního setu, kdy jsme zkazili tři podání v řadě a dali
navíc dvě buchty. Prostějov naopak servíroval kvalitně,
šel po Kojdové a když pak ještě měla ve třetím setu
výpadek Maléřová, tak jsme si nebyli schopni kloudně
přihrát. Tím se nedařilo ani pořádně útočit proti výborně organizované
obraně hostů.“

Miroslav Čada - VK AGEL Prostějov:
„Měli jsme výhodu v tom, že se nám dařilo ubránit
všechny útočnice Olomouce. A problémy nám dělalo
prakticky jen to, když útočila nahrávačka Gregorová.
My jsme naopak byli v útočné činnosti mnohem lepší.
Situace z úvodu prvního setu holky nakopla, takže
chtěly ten zápas zvládnout, i když vysoko prohrávaly. To se povedlo díky
dobrému výkonu celého týmu.“

vydařené pasáže (0:4, 5:10) sice
dvakrát vystřídalo polevení (5:6,
11:13), ovšem vzápětí náš dobře
šlapající mančaft znovu zabral a
nepřipustil jakékoliv komplikace.
Tahounkou byla tradičně kapitánka Solange Soares, z vysokého

standardu neslevila ani navzdory zranění Markéta Chlumská,
dokonale se s Hanou rozloučila
Anna Velikiy. A hlavně to šlo úplně všem Agelkám, díky čemuž se
zrodil zaslouženě jasný výsledek
– 16:25 a 0:3.

„V Lize mistryň jsme se nepotkaly s formou,“ přiznala Markéta Chlumská

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1: 16 hodiny
Rozhodčí: Kovář a Peloušek
Diváků: 250
1. set: 21:25 29 minut 2. set: 18:25 25 minut
3. set: 16:25 22 minut

Sestava sk up olomouc:
lomouc:
Košická, Nachmilnerová, Tinklová, Kojdová, Rutarová, Polášková,
libero Maléřová. Střídaly: Vanžurová, Honková, Uhrová.
Trenér: Jiří Teplý.

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Vincourová

V ÁZERBÁJDŽÁNU SLUŠNÝ VÝKON, PŘESTO HLADKÁ PORÁŽKA
R Bak
VK Pv

SK UP OLOMOUC

Miletičová
Hrončeková
de Assisová
Soaresová
Gomesová
Střídaly: Žarkovová, Velikiyová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Připraveny byly: Jelínková,
Melichárková, Hippeová

Statistiky nebyly řádně nahlášeny. Diváci: 250 * Ostrava - Šternberk 3:1
(-23, 15, 18, 16). Nejvíce bodů: Kadlecová 16, Zemanová 13, Langová a
Zedníková po 11 - S. Janečková a M. Janečková po 13. * Přerov - Olymp
Praha 3:0 (22, 24, 19). Nejvíce bodů: Mátlová 15, Gambová a Dedíková
po 13 - Patočková 12, Kvapilová a Mudrová po 10. * Slavia Praha Frýdek-Místek 0:3 (-15, -22, -13). Nejvíce bodů: Hanzlová 11, Ančincová
9 - P. Kojdová 14, Mukařovská 10, Závodná a Holišová po 9.
15. kolo: SG Brno - Přerov 1:3 (22, -22, -17, -15). Nejvíce bodů:
Herbočková 15, Nálezková 12,, Najbrtová
j
8 - Kohoutová a Gambová ppo
15, Mátlová 14. Diváci: 100 * Šternberk - KP Brno 3:2 (-22, 19, 20, -18,
7).
) Nejvíce
j
bodů: Janečková 19, Oborná a Janečková po 17 - Staňková 21,
Marešová 14, Širůčková 12. Diváci: 200

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), Olymp Praha - Olomouc (19.12., 17:00), VK Agel Prostějov - Frýdek-Místek (20.12., 16.00)
16. kolo, sobota 12. ledna, 17:00 hodin: Slavia - Prostějov (18:30), Frýdek-Místek - Olymp, Olomouc - SG Brno, Přerov - Šternberk (18:00), KP Brno
- Ostrava (18:00)

Proti Frýdku-Místku nastoupí
VK v hodně okleštěném složení

Prostějov/son - S kalendářním rokem 2012 se naše volejbalistky rozloučí domácím zápasem 15. kola UNIQA extraligy
ČR 2012/13. Ve čtvrtek 20. prosince od 16.00 hodin přivítají
na palubovce haly Sportcentra DDM celek TJ Sokol Frýdek-Místek, proti němuž půjdou s minimem hráček.
Libero či smečařka Šárka Melichárková je dlouhodobě mimo
s přetrženými vazy v koleně, nahrávačka Michaela Jelínková i
libero Markéta Chlumská budou čerstvě po artroskopii téhož
kloubu, smečařka Anna Velikiy se po tříměsíční výpomoci už
vrátila do Izraele. A otazník navíc visí i nad startem další smečařky Andrey Kossányiové, které se dává dohromady ze zlomeniny nártní kůstky. Zdravých tedy zbývá jen osm plejerek.
„Musíme si s touhle složitější situací poradit, byť nás nečeká nijak snadný soupeř. Frýdek měl v úvodu sezóny výbornou formu
a v prvním vzájemném utkání na svém hřišti nás hodně potrápil.
Musíme si na něj dát velký pozor, letošní rok chceme zakončit
tříbodovým vítězstvím,“ uvedl hlavní trenér žen VK AGEL Miroslav Čada.
Po splnění dílčí mise se jeho svěřenky mohou těšit na nezvykle
dlouhé volno a tedy klidné vánoční svátky.

Opora volejbalových Agelek jde zítra na artroskopii levého kolene,
Objednávejte předplatné
délku absence odhaduje minimálně na jeden měsíc

(pokračování ze strany 30)
Platí, že se postupně zlepšujete?
„Teprve uvidíme, jestli to dnes
nebyla jen nějaká falešná forma.
(smích) Samozřejmě bychom
měly všechny radost z takového
postupného zlepšování.“
V Champions League jste
však prohrály všech šest
střetnutí a získaly jediný set.
Nejste z téhle bilance zklamaná?
„Určitě ano, mohly jsme dokázat mnohem víc. Sice nemáme
žádný hvězdný tým, ale jak jsem
spoluhráčky poznala v přípravě,
tak se mi zdálo, že skoro žádná
z nás se během Ligy mistryň nepotkala se svou herní pohodou,

ideální formou. Tím pádem jsme
všechny jednotlivě měly na víc,
což logicky platí také o celém
kolektivu společně. Právě tohle
vědomí, že se nám nepovedlo
odevzdat maximum, mrzí nejvíc. Přitom nelze říct, že bychom
proti tak silným soupeřům ve
skupině dokázaly při lepších
výkonech se současným kádrem
aspoň jednou zvítězit. Rozhodně
by ale naše skóre setů nezůstalo
1:18.“
Vidíte konkrétní důvod,
proč se týmu ve většině
zápasů Ligy mistryň tolik nevedlo?
„Nedá se to vztáhnout kompletně na celé družstvo, forma je

individuální záležitost. Některou
třeba limitovalo zranění, jiné
mohly chybět zkušenosti, další
se zrovna potýkala s fyzickou
nebo psychickou nepohodou a
podobně. Když se to pak dalo na
hřišti dohromady, nefungovaly
jsme optimálně ani coby tým.“
Zmínila jste zranění, jež
poslední dobou trápí i
vás osobně. Bolí koleno hodně?
„Není to nijak strašné, ale bolí.
Problém je hlavně v tom, že
po každém tréninku i utkání
se mi v koleně objevuje voda
a na zraněnou nohu se nemůžu
spolehnout, není úplně stabilní. Proto mnohem víc zatěžuju druhou nohu, pokaždé

se odrážím z ní a tím pádem
dělám spoustu nepřirozených
pohybů. Což vedlo za posledních čtrnáct dní k tomu, že mě
zdravé pravé koleno bolí už
skoro víc než pochroumané
levé.“ (směje se)
Půjdete tedy na operaci?
„Ano. Dneska jsem odehrála svůj poslední zápas před
Vánoci, v pondělí 17. prosince
nastupuji do nemocnice a v úterý
mě čeká operační zákrok. Jsem
ráda, že se mi povedlo nepříjemnou zdravotní situaci takto
zvládnout a teď se budu snažit
co nejrychleji vrátit zpět do hry.
Věřím, že moje absence nepotrvá
dlouho.“

Je možné, abyste stihla
hned první duel v novém
kalendářním roce, to znamená
12. ledna na Slavii Praha?
„O tom pochybuju. Poškozený
meniskus potřebuje aspoň čtyři
týdny, než se člověk vrátí do plného zatížení. A já mám kromě
natrženého menisku možná ještě
pochroumanou i chrupavku, což
by znamenalo o něco delší pauzu. Uvidí se až během samotné
artroskopie, po ní mi doktor
všechno podrobně vysvětlí a já se
dozvím, na čem přesně jsem. Termín 12. ledna se mi každopádně
zdá zbytečně hraniční, spíš bych
ráda byla připravená až na další
zápasy.“

pro rok 2013 NADÁLE
za zvýhodněnou cenu!
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volejte 582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz
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Začala Česká spořitelna TENISOVÁ EXTRALIGA, TK Agrofert zahájil cestu za titulem vítězně

„DERBY“ PROSTĚJOV versus SPARTA DOPADLO PRO FAVORITA, HVĚZDY NEHRÁLY
Bez největších diváckých hvězd Tomáše Berdycha
i Petry Kvitové, kteří odpočívali, vstoupili tenisté TK
Agrofert Prostějov do Česká spořitelna tenisové extraligy 2012. Přesto nejvyšší českou soutěž smíšených
družstev dospělé kategorie zahájili vítězně, byť včerejší
úvodní mač proti pražské Spartě začal malou výsledkovou senzací.
Prostějov/son

Agrofertu, Philipp Kohlschreiber,
bez potíží přejel slovenského protivníka Martina Kližana 6:2, 6:3,
Italovi Andreasi Seppimu vzdal
chorvatský bijec Ivan Dodig
za stavu 3:6, 1:0 a čtvrtá žena
světového žebříčku Agnieszka
Radwaňská se ve výborném
utkání dost nadřela na přemožení
Kláry Zakopalové 4:6, 6:4, 6:3.
„Věděla jsem, že mě proti Kláře
nečeká nic jednoduchého. Ona
odehrála většinu letošního kalendářního roku výborně a že je
stále ve formě, potvrdila i dnes.
Můj výkon naopak nebyl zdaleka
ideální, hlavně v úvodním setu.
Postupně jsem se ale zlepšovala a
věřím, že totéž bude platit i v dalších dvou zápasech české extraligy. Moc ráda bych Prostějovu
pomohla k obhajobě titulu,“ přála
si sympatická Polka.
Závěrečné debly se za rozhodnutého stavu 5:1 po dohodě
obou soupeřů zrušily.

Hned v první dvouhře totiž německá posila Florian Mayer nečekaně podlehla mladému Marku
Michaličkovi dvakrát 4:6 a hosté
překvapivě vedli. Možnou nervozitu však rychle zahnali Jan Hájek
bleskovým triumfem nad Lukášem Dlouhým dvakrát 6:2 a Lucie
Šafářová podobně drtivým smetením Kateřiny Vaňkové 6:3, 6:2.
„Jsem ráda, že si udržuji formu
a pohodu z konce uplynulé sezony. Měla jsem trochu obavy,
jak zvládnu první ostřejší zápas
po přípravě, ale bylo to bez problémů,“ pochvalovala si Lucie
Šafářová. Stejně spokojený mohl
být Hájek. „Každý ví, že mám
kolektivní soutěže rád a že se mi
v extralize daří. Kapitán mi dal
dneska důvěru, já ji splatil hladkou výhrou po dobrém výkonu,“
řekl s úsměvem fanoušky oblíbený Honza.
Aby bylo o vítězi celého střetnutí
Přerov míří do finále,
rozhodnuto už před čtyřhrami,
porazil ČLTK Praha
museli Hanáci zvládnout všechny tři zbývající singly, což se po- Loni si to náš tenisový ansámvedlo. Druhý Němec ve službách bl rozdal v závěrečném mači

o titul s I. ČLTK Praha, který
jej zle potrápil. Letos to hned
po zahajovacím dnu semifinálových skupin vypadá na
úplně jiný scénář, neboť papírově silnější celek z metropole dokázal udolat maximálně
nahecovaný Přerov. Na svých
vlastních kurtech včera výtečně zvládl dvouhry, po nichž
vedl 4:2, a rozhodující pátý
bod přidal v jedné ze tří nervydrásajících čtyřher. Všechny
se protáhly na tři sady a obrovskou euforii pro TK Precheza
nakonec zařídila dvojice Denis Istomin a Lukáš Rosol.
Pokud se nestane ve zbytku
obou semifinálových grup nic
nepředpokládaného, měli by
se fandové ve finále dočkat
klasického hanáckého derby
Prostějov - Přerov!

Základní skupiny vyhráli
LASVIT a Liberec
Celá soutěž odstartovala již
uprostřed minulého týdne ve
dvou základních grupách, jež
hostily Milovice a Liberec.
V obou uspěly pořádající oddíly, když LASVIT (spojené
kluby TK Milovice a Olymp
Praha) nejprve smetl Pardubice 9:0 a poté si v těžké bitvě
poradil i s tradičně ambiciózním TK Neridé 5:4. Na severu
Čech Jihlava i Liberec udolali
vzdorující Mariánské Lázně,
načež si to rozdali o postup ve

Svůj úvodní extraligový duel otočil silný domácí výběr
z 0:1 na 5:1, zápas však nebyl žádnou selankou
vzájemném utkání, které opět
těsně vyhrál domácí mančaft.
Základní fáze tak až na jedinou výjimku nabídla velmi
dramatické boje solidní herní
úrovně.

Finálový vrchol
přijde ve středu
Dnes, tj. v pondělí 17. prosince
extraliga pokračuje v Prostějově zápasem Sparta Praha - LASVIT (10.00 hodin), v němž už
se představí daviscupový hrdina ČR a největší opora pražského výběru Radek Štěpánek.
Úterý 18. prosince od 10.00
bude v hale TK Agrofert patřit
poslednímu souboji semifinálové skupiny A mezi domácím
kolektivem a celkem LASVIT,
středa 19. prosince od 9.30 hodin je pak vyhrazena finálovému střetnutí. V něm už se naše
smíšené družstvo (samozřejmě jen pokud postoupí) určitě
představí v nejsilnějším složení,
se všemi top hvězdami (Tomáš
Berdych, Agnieszka Radwaňská, Petra Kvitová a další).
Vstup pro diváky je zdarma,
tak si vyvrcholení elitní týmové soutěže bílého sportu
v Česku nenechte ujít!

INZERCE

INZERCE

mediální partneři

Dosavadní výsledky Česká spořitelna tenisové extraligy 2012
Základní skupina „C“ (Milovice)
LASVIT – LTC Pardubice 9:0 (Stebe –
Lustyk 7:5, 7:6, Gojowczyk – Beneš 6:1, 6:1,
Minář – Novák 6:2, 6:3, Lustig – Vik 6:3, 6:2,
Sevastovová – Skočdopolová-Zálabská 6:2,
6:2, Záhlavová – Hynková 6:2, 6:3, všechny
tři čtyřhry skreč pro LASVIT).
TK NERIDÉ – LASVIT 4:5 (Kubot – Stebe 6:2, 2:6, 3:6, Bolelli – Gojowczyk 4:6, 2:6,
Beck – Minář 7:6, 4:6, 7:5, Lojda – Lustig
3:6, 3:6, Arvidssonová – Sevastovová 7:6,
7:6, Birnerová – Záhlavová 2:6, 6:7, Beck,
Zíb – Stebe, Gojowczyk 6:2, 7:6, Bolelli, Lojda – Lustig, Škoch 6:3, 3:6, 6:10, Arvidssonová, Birnerová – Sevastovová, Marosiová
6:4, 6:1).
TK NERIDÉ – LTC Pardubice 5:4 (Bolelli –
Martin 6:3, 3:6, 6:2, Beck – Čirič 6:4, 4:6, 6:2,
Pospíšil – Novák 5:7, 4:6, Devoty – Vik 2:6,
6:3, 1:6, Arvidssonová – Buzarnescuová 6:2,
6:1, Birnerová – Skočdopolová-Zálabská
4:6, 1:6, Beck, Zíb – Čirič, Martin 6:2, 2:6,
13:15, Bolelli, Pospíšil – Novák, Vik 6:1, 7:6,
Arvidssonová, Birnerová – Buzarnescuová,
Skočdopolová-Zálabská 6:3, 6:2).
Konečná tabulka
1. LASVIT Milovice
2. TK NERIDÉ
3. Pardubice

2
1
0

0 14:4
1 9:9
2 4:14

2
1
0

Základní skupina „D“ (Liberec)
TCF PURUM Mariánské Lázně – TK Spartak Jihlava 3:6 (Cipolla – Roger-Vasselin
4:6, 3:6, Ignatik – Westerhof 1:6, 6:3, 6:2, Salaba – Bulant 7:5, 6:4, Elgin – Friedl 6:4, 2:6,
5:7, Camerinová – Foretzová 0:6, 4:6, Malečková – Vrljičová 0:6, 1:6, Cipolla, Elgin –
Roger-Vasselin, Friedl skreč pro Jihlavu, Salaba, Ignatik – Westerhof, Bulant skreč pro
Mariánské Lázně, Camerinová, Malečková
– Foretzová, Vrljičová 1:6, 1:6).
LTK Liberec - TCF PURUM Mariánské
Lázně 5:4 (Becker – Cipolla 6:0, 6:4, Haider-Maurer – Ignatik 4:6, 6:2, 6:7, Schmid
– Salaba 6:1, 6:2, Majšajdr – Polánka 6:2,
6:0, Cadantuová – Camerinová 6:7, 6:4, 7:6,
Mayrová-Achleitnerová – Laurendonová
7:6, 2:6, 2:6, Cadantuová, Mayrová-Achleit-

nerová – Camerinová, Laurendonová 6:4,
4:6, 6:10, Becker, Haider-Maurer – Ignatik,
Salaba 6:7, 7:6, 10:3, Majšajdr, Schmid – Cipolla, Polánka 4:6, 2:6).
LTK Liberec – TK Spartak Jihlava 5:4
(Becker – Westerhof 6:3, 6:1, Haider-Maurer – Sikora 3:6, 5:7, Schmid – Bulant 6:1,
6:2, Majšajdr – Friedl 6:0, 7:5, Cadantuová
– Vrljičová 4:6, 1:6, Mayrová-Achleitnerová
– Jevtimovová 6:4, 6:2, Cadantuová, Mayrová-Achleitnerová – Vrljičová, Jevtimovová 4:6, 6:2, 7:10, Becker, Schmid – Sikora,
Friedl 6:1, 3:6, 10:7, Haider-Maurer, Majšajdr – Westerhof, Vesecký 6:2, 6:6 skreč pro
Jihlavu).
Konečná tabulka
1. Liberec
2
2. Jihlava
1
3. M. Lázně 0

0
1
2

10:8
10:8
7:11

2
1
0

Utkání o 9. místo (Milovice)
LTC Pardubice – TCF PURUM Mariánské
Lázně 4:5 (Vik – Elgin 2:6, 2:6, Čirič – Salaba 4:6, 2:6, Novák – Polánka 6:0, 6:3, Martin
– Ignatik 3:6, 4:6, Buzarnescuová – Camerinová 6:4, 2:6, 0:1 skreč pro Mariánské Lázně,
Skočdopolová-Zálabská – Laurendonová
6:1, 6:7, 6:3, Novák, Vik – Ignatik, Elgin 2:6,
4:6, zbylé dvě čtyřhry skreč pro Pardubice).
Semifinálová skupina „A“ (Prostějov)
TK Agrofert Prostějov – TK Sparta Praha
5:1 (Mayer – Michalička 4:6, 4:6, Hájek –
Dlouhý 6:2, 6:2, Kohlschreiber – Kližan 6:2,
6:3, Seppi – Dodig 3:6, 1:0 skreč pro Prostějov,
Vaňková – Šafářová 3:6, 2:6, Zakopalová –
Radwaňská 6:4, 4:6, 3:6, čtyřhry zrušeny).
Semifinálová skupina „B“ (Přerov)
TK Precheza Přerov – I. ČLTK Praha 5:4
(Rosol – Minář 4:6, 6:4, 7:5, Copil – Hernych 6:7, 3:6, Istomin – Melzer 6:3, 7:6,
Sijsling – Mertl 3:6, 6:3, 7:6, Rybáriková –
Hradecká 6:0, 2:6, 3:6, Voráčová – Plíšková
7:6, 6:4, Rybáriková, Voráčová – Hradecká,
Plíšková 6:4, 2:6, 7:10, Sijsling, Copil – Mertl, Melzer 7:6, 5:7, 4:10, Istomin, Rosol – Minář, Jebavý 4:6, 6:1, 10:4).

