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POLICISTÉ V ALOJZOVĚ NAŠLI

PODEZŘELÝ ALKOHOL!

Malá obec žije dalším skandálem
Už je to tady zas! Po nedávném odhalení a zabavení alkoholu s jedovatým
metanolem v prostějovské hospodě U Klokana ve Wolkerově ulici a je teď
na tapetě další místo na Prostějovsku, které je spojeno s možností nálezu
nebezpečného alkoholu. Jak se totiž Večerník exkluzivně dozvěděl, ještě
před vánočními svátky proběhla v Alojzově razie, kterou tato obec nepamatuje! A policisté společně s celníky při ní zabavili několik lahví s podezřelým
alkoholem. Informaci nám potvrdil i šéf prostějovské odboru. Zkontaktovat
se Večerníku podařilo i Josefa Paníčka, u něhož měla dle vyjádření místních
razie proběhnout. On sám však celou záležitost považuje za žert...
Alojzov/mls, mik
V Alojzově se pořád něco děje!
V malé obci vyhlášené pravidelnými povolebními třenicemi
v pátek 21. prosince policisté
společně s celníky provedli domovní prohlídku. Hledali nezdaněný alkohol, přičemž objevili
hned několik lahví s lihovinami
neznámého původu. „Mohu
potvrdit, že u nás před Vánoci policisté společně s celníky
zasahovali. Jednalo se o razii
proti nezdaněnému alkoholu. U
jednoho z našich občanů obje-

vili alkohol neznámého původu.
Dále bych se k tomu v tuto chvíli nerad vyjadřoval,“ reagoval na
dotaz Večerníku starosta obce
Miroslav Grulich.
Místní obyvatelé se shodují na
tom, že se mělo jednat o několik
lahví s neznámým alkoholem a
že zásah proběhl u zastupitele
obce Josefa Paníčka. „To bych
nerad komentoval. Zkuste si mu
zavolat, uvidíte, co vám řekne,“
doporučil nám starosta obce.
Podle neověřených informací
byl alkohol určen na jednu z
akcí konanou před Vánoci v

bývalém KaS centru. Dostat
se mohl i do dalších podniků
v Prostějově. „Je dobře, že díky
včasnému zásahu Celní správy
a Policie ČR byli Prostějované
ochráněni před možná nebezpečným alkoholem,” vyjádřil
se muž, který nás na celou záležitost upozornil. Ten zároveň
označil člověka, u něhož měl být
alkohol objeven.

čtěte na straně 6

Mluví pravdu? „Já jsem prodával kapry, o žádném pančovaném alkoholu nic nevím,“ reagoval na náš dotaz Josef Paníček. Právě u něho
se podle informací Večerníku mělo najít několik lahví s podezřelým alkoholem.
Koláž Večerníku
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HLEDÁ PRO ROZŠÍŘENÍ SVÉHO TÝMU
MOTIVOVANÉ A ZKUŠENÉ
KOLEGY/-NĚ NA POZICE:
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Děkujeme všem
čtenářům i obchodním partnerům
za přízeň v tomto roce
a přejeme veselého Silvestra!

Pokud vás tato pozice zaujala zašlete nám svůj
strukturovaný životopis na adresu: kozak@pv.cz.
Vybrané uchazeče budeme kontaktovat.
Pro bližší informace volejte 608 706 148, p. Kozák

POVLEČENÍ OD VÝROBCE
9 771212 667008
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www.nasepovleceni.cz
www.nasepovleceni.cz

W
Wolkerova
olkerova 3
37,
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V
Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Svatoplukova 20 (u zastávky MHD)

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Komu patří kočka?
Těsně před Štědrým dnem
bylo na linku 156 přijato
sdělení o zatoulané kočce,
která zřejmě netrefí zpět ke
svému páníčkovi. Nálezce si
ji prozatím ponechal doma.
Zvíře se pohybovalo v oblasti Husova náměstí. Na
krku měla kočka obojek. Její
majitel má možnost se obrátit na městskou policii, která
zkontaktuje nálezce.

Hotel zadarmo
Žena nechtěla zaplatit pobyt
za hotel, neboť se jí částka
zdála příliš vysoká. Ubytovaná dáma v penzionu
odmítla den před Vánoci
uhradit poplatek za ubytování. Pokoj opustit nemínila.
Přivolaní strážníci zjistili,
že jde o nezaplacenou částku ve výši 7 800 korun. Pro
p
podezření
z trestného činu si
událost převzala Policie ČR.

Podezřelá z deliktu
Na základě oznámení strážníci přistihli majitelku prodejny v Plumlovské ulici při
prodeji pyrotechniky 2. třídy
sedmnáctiletému mladíkovi.
Prodej této pyrotechniky je
totiž osobám mladším 18 let
je zakázán. Tímto je obchodnice podezřelá ze spáchání
správního deliktu. Celá věc
byla předána příslušnému
správnímu orgánu k dořešení.

Zadávil slepice!
Na Štědrý den po poledni
nahlásil poškozený na linku
156 vběhnutí cizího psa na
jeho zahradu, kde mu tento
nezvaný host zadávil dvě
slepice. Hlídka podle výpovědi svědků zkontaktovala
sousedku, která vlastnila psa
shodného popisu. Ta strážníkům ukázala zadní část
dvorního traktu domu, kde
výška zdi činila jeden metr,
čímž byl možný přístup
na zahradu. Nasvědčovaly
tomu i zcela zjevné stopy od
psa. Oznamovatel vyčíslil
škodu přibližně na 500 korun. Událost byla postoupena správnímu orgánu.

Našli ho u
supermarketu
Na Boží hod, deset minut po
osmnácté hodině bylo
y přijap j
to sdělení Policie ČR s žádostí o pomoc při pátrání po
muži na invalidním vozíčku,
který se nevrátil z vycházky do domova důchodců.
Během půlhodinky se strážníkům podařilo chlapíka
nalézt. Pětašedesátiletý muž
se nacházel před obchodním
domem na Okružní ulici. Policisté si dotyčného vyzvedli
přímo na místě.
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To snad není pravda! HYENISMUS v centru města

U Metra okradl ženu v epileptickém záchvatu!
To snad už není pravda! Čeho všeho jsou někteří lidé schopni, prokázal bohužel zatím neznámý
padouch, který tři dny před Vánoci využil epileptického záchvatu starší ženy před kinem Metro ve
Školní ulici. Ženě, ležící na zemi a svíjející se v bolestech, strhnul z ramene kabelku a utekl do parku!
Prostějov/mik
Příklad neskutečného hyenismu potvrdil Večerníku mluvčí
krajské policie. „V pátek 21.
prosince před sedmnáctou hodinou došlo před kinem Metro ve
Školní ulici v Prostějově ke krádeži. Na chodníku před kinem

dostala osmapadesátiletá žena
epileptický záchvat a upadla na
chodníku do zhruba dvouminutového bezvědomí. Toho zneužil neznámý pachatel, který jí
z ramene strhl kabelku, ve které
měla žena doklady, menší sumu
peněz a platební kartu. Škoda
byla vyčíslena na 200 korun.

Zloděj i s kabelkou z místa činu
utekl, policie po něm intenzivně
pátrá,“ uvedl Večerníku Josef
Bednařík z Krajského ředitelství
Policie ČR v Prostějově.
Pozitivní zprávou je, že k ženě
se záchvatem brzy přijela sanitka, kterou přivolali okolojdoucí
občané. „Žena už při našem
příjezdu komunikovala s lidmi,
kteří ji poskytovali první pomoc. Převezli jsme ji okamžitě
Místo činu hyeny. Tady neznámý grázl ukradl kabelku ženě, ktena neurologii prostějovské nerou postihl epileptický záchvat.
Foto: Michal Kadlec + internet
mocnice,“ prozradil Večerníku
Radomír Gurka, šéf prostějova neoprávněného opatření poskytnutí první pomoci?
ské záchranky.
Policisté případ vyšetřu- platebního prostředku. Ale Chytněte ho a zavřete, až
jí pro trestný čin krádeže co takhle pro trestný čin ne- zčerná!

Zuřivá žena zmlátila Další LOUPEŽ na benzínce „v Brněnské!
Jsem z
to
v šoku, ho pořád
přítele HOKEJKOU!
“ svěřil

Prostějov/mik - Nečekaným
způsobem skončil spor muže
a ženy z Prostějova, kteří rozdílnost názorů řešili násilím.
Zatímco chlapík se motal
pod značným vlivem alkoholu, notně vytočená dáma
ho hokejkou přetáhla přes
prsty na ruce!
O „stříbrné“ neděli bylo krátce
před dvacátou hodinou na
tísňovou linku 156 přijato
sdělení poškozeného o napadení
družkou. „Na hlídku oznamovatel čekal před restaurací v centru
města. K události uvedl, že měl
doma slovní rozepři se svojí
dlouholetou přítelkyní, přičemž se
hádka neustále stupňovala. Žena
nakonec vzala hokejku a tou ho
udeřila přes prsty na ruce,“ popsala Večerníku mileneckou melu
Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.

Žena
pořádnou
ránou
hokejovou holí způsobila
příteli nepohyblivost prstů.
„Čtyřiačtyřicetiletý zraněný
byl ovšem posilněný alkoholem, kdy při šetření celé
události nadýchal strážníkům
2,3 promile alkoholu. Posléze
vyhledal lékařské ošetření,“
dodala Adámková.
Třicetiletá žena je podezřelá z
přestupku proti občanskému
soužití. „Jelikož se skutek stal
mezi osobami blízkými, jedná
se o návrhový přestupek, který
je možné podat do tří měsíců od
spáchání ke správnímu řízení,“
uzavřela
tisková
mluvčí
prostějovských
strážníků.
Pokud k němu dojde, mělo by
se u něj vyjasnit, co se vlastně
mezi oběma milenci pár dní
před Vánoci stalo a proč se
žena rozlítila na svého druha.

Prostějovský Večerníkk
je už i na
Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

jektu přistoupil k obsluze
a pod hrozbou namířené
pistole požadoval vydání
finanční hotovosti a cigaret. Več
a se
erníku
Obsluha pachateli vydala tržržpřepad
ená
rety
bu s tím, že požadované cigarety
nemá. Muž vzal peníze a z místa
odešel směrem k městskému
hřbitovu,“ uvedl k případu Jo- na linku 158,“ dodal Josef
sef Bednařík, tiskový mluvčí Bednařík.
Krajského ředitelství Policie ČR Večerník se vydal po stopách
v Olomouci.
případu a oslovil přímo přepaPachatel byl maskován denou členku obsluhy čerpací
kuklou přes hlavu, byl štíhlé stanice Euro Oil v Brněnské
postavy a vysoký zhruba 170 ulici. „Nezlobte se, nechci vám k
centimetrů. „Měl mladistvý tomu nic říkat. Jsem z toho ještě
hlas a hovořil česky. Policie teď celá roztřepaná a ten grázl
žádá případné svědky přepade- se může kdykoliv vrátit, což mi
ní, aby se obrátili na kterékoliv ostatně potvrdila i policie,“ byla
obvodní oddělení policie nebo první slova mladé ženy, která na
sobotní zážitek v životě nezaTerč lupičů. Čerpací stanice v Brněnské ulici má na lupiče v popomene. „Najednou se otevřely
sledních letech opravdu „štěstí“. K další loupeži tady došlo předdveře a vešel černě oděný muž.
minulou sobotu večer.
Foto: Michal Kadlec + internet
Já si z toho okamžiku pamatuji
jenom tu jeho kuklu a pistoli, kterou na mě mířil. Je to hrůza, jsem
ppořád v šoku,“ řekla Večerníku
ppřepadená pět dní po loupeži.
P
Policie po pachateli intenzivně
ppátrá. Podle našich informací
se pracuje i s vyšetřovací verzí,
že lupič měl u hřbitova zaparkkované vozidlo a po vyloupení
bbenzínky odjel po rychlostní kom
munikaci směrem na Vyškov.

Prostějov/mik - Benzínová stanice Euro Oil v Brněnské ulici
má opravdu pech! V pondělí
17. prosince byla v noci vykradena, o pět dní později si sem
pro tržbu přišel maskovaný
lupič s pistolí! Přitom tato
„čerpačka“ se v průběhu uplynulých dvou let stala terčem
zlodějů a lupičů už několikrát!
„Ještě teď se třesu strachy,“
svěřila se Večerníku mladá
žena, která dva dny před Vánoci čelila hrozbě zbraní.
„Trestného činu loupeže se dopustil zatím neznámý pachatel,
který v sobotu 22. prosince kolem jednadvacáté hodiny na ulici
Brněnská v Prostějově vešel do
prostoru čerpací stanice. V ob-

ze soudní síně...
Feťák, alkoholik, gambler a lupič chtěl z basy ven
Nebezpečný Jiří Lakatoš byl odsouzen za loupež v Netušilově ulici
Může být fakt, že jste závislý na pervitinu a dalších
drogách, pravidelně pijete alkohol, všechny peníze naházíte do herních automatů a máte násilnické sklony, brán jako polehčující okolnost? Nebo
vás to dokonce zbavuje trestní odpovědnosti?
Tak touto na první pohled absurdní otázkou se na
konci roku zabýval prostějovský soud! Ten měl
posoudit, zda byl romský násilník Jiří Lakatoš z
Prostějova, který si v současnosti odpykává tříletý
trest za loňskou loupež v Netušilově ulici, při svém
činu vedomí či nikoliv.
Prostějov/mls
Jiří Lakatoš byl za loupež v
Netušilově ulici pravomocně
odsouzen na tři roky do vězení.
Přestože se tam neocitl vůbec
poprvé, zřejmě se mu tam nelíbí
a stále prohlašuje, že peníze od
barmanky pod pohrůžkou neu-

kradl, ale pouze si je vypůjčil.
Na základě rozhodnutí vrchního soudu musel prostějovský
soud přezkoumat, zda byl tento
feťák, alkoholik, gambler a násilník při svém činu příčetný či
nikoliv. „Vážený soude, já jsem
byl těžkej feťák. Droga byla
silnější než já. Dvakrát jsem

kvůli ní dokonce zkolaboval
a skončil v nemocnici. Jestli
si myslíte, že jsem to měl pod
kontrolou, tak jste na omylu,“
prohlásil sám Lakatoš, který se
po opakovaných konfliktech se
svojí temperamentní manželkou dokonce pokusil o sebevraždu. Prostějovský soud měl
na konci roku přezkoumat, zda
drogy, alkohol a gamblerství
Jiřímu Lakatošovi zatemnily
mozek natolik, že při loupeži
nevěděl, co dělá.
Ze závěru znaleckého posudku nakonec vyplynulo, že ani
velké množství nejrůznějších
závislostí Jiřího Lakatoše nezbavuje odpovědnosti za jeho
chování. „Odsouzený netrpí
žádnou duševní chorobou, která
by trvale narušila jeho rozpoznávací schopnosti. Přestože nadměrně požíval alkohol a drogy,

hrál na automatech, nesmyslně
se zadlužoval a byl citově labilní,
byl stále schopen si uvědomit základní věci, například to, že krást
se nemá,” vyjádřil se u soudu
Svatopluk Sedláček, psychiatr
se specializací na závislosti. O
tom, že Jiří Lakatoš na tom nebyl
zas až tak špatně, svědčí i to, že
nedlouho po předávkování drogami z prostějovské nemocnice
pokaždé sám utekl. Po prohlášení znalce tak prostějovský soud
neměl důvod, proč by Jiřímu
Lakatošovi kvůli jeho údajné
nepříčetnosti měl trest nějak
měnit. Nelze pominout ani to, že
odsouzenému pobyt ve vězení
pomohl od závislosti na drogách.
Právě ty sám Lakatoš považuje
za zdroj všeho zla. Mimo to se
také nemusí hádat s manželkou,
což jej dle jeho slov dovedlo až k
pokusu o sebevraždu.

po kvartetu hledaných

ČERNÁ KRONIKA
Vylákal zálohy,
zboží nedodal!
Prostějovskými kriminalisty bylo zahájeno trestní stíhání
pětapadesátiletého
muže z Hodonínska, jednatele jedné
ze společností na Brněnsku,
který nejméně od května loňského roku do první poloviny
ledna letošního roku vylákal od
devíti poškozených na základě předem uzavřené dohody o
dodání koupelnového zařízení
různé finanční částky. Zálohy
se pohybovaly v rozmezí od 23
tisíc do 105 tisíc korun. Zboží
však do dnešního dne nedodal
a poškozeným zálohy nevrátil.
Celková škoda byla vyčíslena
na téměř 386 tisíc korun. Muž je
obviněn z trestného činu podvodu, za který mu nyní hrozí až pět
let kriminálu.

Přišla o balík peněz
Trestného činu krádeže se dopustil neznámý pachatel, který
ve čtvrtek po třinácté hodině
na ulici Okružní odcizil šedesátileté ženě z nákupního
košíku kabelku. Poškozená v
dané chvíli vykládala nákup do
auta. V kabelce měla mobilní
telefon, dioptrické brýle, osobní
doklady a peněženku s finanční
hotovostí kolem 26 tisíc korun.

Vánoční zlodějna
Trestných činů krádeže vloupáním a porušování domovní
svobody se dopustil neznámý
pachatel, který v době od 23.
do 25. prosince po vypáčení
plastového okna vnikl do rodinného domu v Olšanech. Z
objektu odcizil dvě peněženky s
finanční hotovostí, zlaté šperky
a notebook. Celkově tak způsobil škodu kolem 69 tisíc korun.

Zloděj bude vonět
Krádeže se dopustil neznámý
pachatel, který ve čtvrtek 20.
prosince po sedmnácté hodině
na ulici Konečné v Držovicích
z prodejny Fann Retail odcizil
parfémy v hodnotě kolem 15
tisíc korun.

Vykradač chat lapen

Feťák, gambler a zloděj.
Jiřího Lakatoše z Prostějova
právě přivádějí k prostějovskému soudu. Foto: Martin Zaoral
Jak to však bude, až se dostane na svobodu? Dokáže Jiří
Lakatoš skutečně abstinovat,
přestane hrát na automatech,
začne splácet své dluhy a přestane být nebezpečný pro své
okolí? Tak to zůstává opravdu
velkou otázkou...

Policistům z Plumlova se podařilo objasnit vloupání do dvou
chat, k nimž došlo v listopadu
letošního roku v jejich teritoriu.
Ve druhé polovině listopadu
se neznámý lapka vloupal do
chaty v Ohrozimi. Tu prohledal
a ukradl z ní mikinu v hodnotě
cca dva tisíce korun. Ve stejném
období pak došlo ke vloupání
do další chaty, tentokrát v okolí
Plumlova. Lapka rozbil okno
chaty,
y, vnikl dovnitř a ukradl z
ní potraviny. Škoda poškozením a odcizením činila zhruba
jeden tisíc korun. Na základě
operativního šetření policisté
zjistili, že oba tyto skutky spáchal dvaatřicetiletý muž z Olomoucka. Hrozí mu až tříletý
pobyt za mřížemi, nyní je stíhán
vazebně.

Prostějov/mik

inzerce

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

inzerce

OTAKAR BABINEC

JOSEF DRTIL

LADISLAVA BLÍHALOVÁ

ŠTEFAN KANALOŠ

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

se narodil 13. listopadu 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 19. listopadu 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří 185 centimetrů, má obézní postavu, hnědé
oči a hnědošedé vlasy.

se narodila 20. února 1974 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 14. srpna 2012. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35
do 40 let a měří mezi 160 až 170
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

se narodil 24. února 1965 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 14. prosince 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 50 do 55 let a měří mezi 170
až 175 centimetry. Bližší údaje k
hledané osobě nejsou známy.

Zpravodajství
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Nejkrásnější vánoční dárek
vážil TŘI KILA DVACET!

Prostějov/mik - Ten nejkrásnější dárek, lepší už prostě nevymyslíte, si nadělili pod vánoční stromeček Michal Kryštof a Veronika Kubíčková z Bohuslavic. Přímo na Štědrý
den se jim totiž v prostějovské porodnici narodila dcera
Kristýna! A nebyl to zrovna nejmenší dáreček, vždyť měřil
půl metru, vážil tři kila a dvacet deka k tomu!
„Termín porodu byl stanoven na sobotu dvaadvacátého, nakonec
mě do porodnice přivezli až v neděli. Kristýnce se na svět ale
nějak nechtělo, nechala si to až na Štědrý den na večer,“ popsala nám porodní anabázi Veronika Kubíčková. „Přítel si s rodiči
doma stačil rozbalit dárky a pak si přijel do Prostějova pro ten
nejhezčí. No, vlastně ještě předtím si musel vytrpět pár minut u
porodu. Byl totiž u něj,“ usmála se sympatická maminka.
Redakce Večerníku přeje páru šťastných rodičů a samozřejmě
i malé Kristýnce Kryštofové jen to nejlepší do dalšího života.
Štědrovečerní poklad. Malá Kristýnka Kryštofová přišla na svět
přesně na Štědrý den.
Foto: Michal Kadlec

OPRAVY PRIORU odstartují už v polovině února
Naplno se začalo i s výstavbou obchodního centra u OBI

Už v průběhu nového roku 2013 by se Prostějované
měli dočkat výrazného posunu v možnostech, kam
vyrazit za nákupy. Dočkají se jak opravy proslulé budovy Prioru v centru města, tak i výstavby nového
obchodního centra vedle OBI!
Prostějov/mls
Již v polovině února se dělníci
pustí do opravy prostějovského
Prioru. Jeho úplné uzavření se
ale plánuje až na začátek března.
„Většina nájemců Prior opustí do
konce ledna. Zahájení stavebních
prací plánujeme na polovinu února. Od začátku března pak bude
obchodní dům zcela uzavřen.
Následně v něm budou fungovat
pouze potraviny Billa, a to až někdy do května,” nastínil nejbližší
vývoj Adolf Vlk, jednatel společnosti Prior IK. Právě potraviny
Billa v objektu určitě budou i po
jeho rekonstrukci a po přeměně
Prioru ve Zlatou bránu. Ta by
měla být slavnostně otevřena
před příštími Vánocemi. Jaké

tam najdeme obchůdky? „O tom
bych zatím nerad hovořil, většinu
nájemních smluv podepíšeme
koncem ledna,” reagoval Vlk.
Prosincové otevření zrekonstruovaného Prioru v Olomouci
přitáhlo davy lidí. Reakce na
jeho přeměnu v moderní Galerii
Moritz byly vesměs pozitivní.
Dá se očekávat, že nejinak tomu
bude i v Prostějově. Změní se
nejen vzhled Prioru, obchodní
centrum rozšíří nejen prodejní plochu, ale i otvírací dobu.
Náklady na opravu investor
odhaduje na zhruba sto milionů korun.
Od nového roku se také
naplno rozjede výstavba
nového obchodního centra u prostějovského OBI.

Ze skladů zbyly jen ruiny. Na tomto místě by mělo vyrůst nové
obchodní centrum, jehož součástí by měl být i zahraniční fastfood.
Foto: Martin Zaoral
Přímo na místě Večerník zjistil,
že demolice objektu bývalého
skladu už je v podstatě hotová. Zbývá pouze odvést sutiny,
stavební dělníci pak už začali
pokládat základy budoucího
objektu. Po sváteční pauze by
se do práce měli vrátit 5. ledna.
Nikoho kompetentního z investorské firmy se nám však mezi

Vánocemi a Novým rokem
nepodařilo zastihnout. Jak jsme
však již informovali, v centru by
měl fungovat supermarket, několik specializovaných prodejen
a fastfood. Kdo konkrétně zde
bude působit, se však v tuto chvíli
stále neví. Jisté je, že obchodní
zóna by měla nabídnout několik
desítek nových pracovních míst.

VEČERNÍ OHŇOSTROJ za sto padesát tisíc korun znovu už V OSM HODIN

Prostějov/mik
„Už od poloviny prosince jsme
přijali opatření ke zviditelnění
členů našich hlídek, kteří působí
ve žlutých reflexních vestách tak,
aby byli na veřejnosti co nejvíce
vidět. Není to žádná zbytečnost,
z dálky viditelní strážníci působí
preventivně i na případné pachatele trestné činnosti,“ prozradil Večenríku Jan Nagy, velitel

Městské policie v Prostějově.
Vzápětí nám potvrdil i aktuální
záležitost, že strážníci budou
připraveni dohlížet na maximální pořádek při silvestrovských a
novoročních oslavách. „Nejde
jen o to pohlídat bujaré veselí a
s tím spojené výtržnosti. Naše
hlídková a preventivní činnost
bude zaměřena do mnohem
více oblastí. Od Vánoc až do
Nového roku zesilujeme hlíd-

Kolik stojí vánoční a silvestrovská pohoda?

dříve bývalo zvykem, ale už
ky u supermarketů a v centru
ve 20 hodin. Tato změna, učiměsta. Tady totiž v tuto dobu
hrozí nejvíce případů kapesních
něná prostějovskými radními
krádeží či vloupání do vozidel.
před třemi lety kvůli dětem, se
Samozřejmě že na Silvestra se
osvědčila, vloni a předloni bylo
zaměříme i na jiné lokality, ve
náměstí narváno návštěvníky
kterých může docházet k výtržk prasknutí.
nostem spojeným s přemírou
Během uplynulého týdne nás
alkoholu. Musím to ale zaklepat
kromě varovných vzkazů od léosledních letech
kařů a strážníků zajímala
z
rovněž
na dřevo, v posledních
sům tohoto druskutečnost, kolik vůbec městk žádným excesům
skou pokladnu stála vánoční
házelo. Ovšem
hu příliš nedocházelo.
výzdoba města a také kolik
co bylo, nemusí být letos...,“
podotkl Jan Nagy
y s tím, že je
peněz zaplatila
zaplati radnice za
opravdu těžké odhadovat,
dhadovat, jak
silvestrovský
ohňostroj.
budou Prostějované
vané „roz„„Montáž a demontáž vájařeni“ o letošním
m Silosvě
nočního osvětlení
ulic měsvestru. „Řekl bych,
ta a osvětle
osvětlení vánočního
že v tomto směru
měru
stromu
vzhledem
jsem zdrženlivý
ivý
k to
tomu, že svým
optimista. Vždyccroz
rozsahem je kažky je ale při našíí
dý rok přibližně
sstejná,
stojí
službě potřeba
ročně v průpředjímat
a
měru mezi
myslet na to,
co by bylo,
stoosmdesáti
kdyby…! Pro- Lidi, bacha! Jak velitel prostějovských strážníků Jan Nagy, tak i šéf záchranky Radomír Gurka apelují
až dvěstě tiKoláž Večerníku
to samozřejmě na opatrnost i slušnost všech, kteří se účastní silvestrovských oslav.
sí
síci korun. Sai na Silvestmotná hodnota
ra provádíme taková opatření, odpalovat, protože ji nemohli bude praštět, neměli by to lidé vánoční městské výzdoby se
abychom maximálně omezili prodat,“ dodal na závěr šéf pro- přehánět ani s alkoholem. Neby- pohybuje v řádech dalších stanebezpečí výtržností, krádeží či stějovských strážníků Jan Nagy. lo by určitě pro nikoho příjemné, tisíců korun. Novinkou v centru
nedejbože loupeží. Ovšem už Připraveni na bujarost Pros- kdybychom ho ve spolupráci se města jsou ozdoby na sloupech
nyní mohu upozornit, že zvýší- tějovanů budou i lékaři ze zá- strážníky převáželi na záchytku veřejného osvětlení. Staré žáme počet hlídek na náměstí T. G. chranky. „Dlužno ovšem dodat, nebo snad dokonce do nemoc- rovkové řetězy mezi sloupy byly
Masaryka, a to od odpoledních že poslední dva nebo dokonce nice se silným podchlazením, letos nahrazeny světelným LED
až do pozdních nočních hodin. tři roky jsme nevyjížděli na Sil- protože předtím usnul v mrazu závěsem na každém sloupu saZaměříme se hlavně na prodejce vestra či na Nový rok k žádným na ulici,“ dodává varování Rado- mostatně,“ sdělila Večerníku
pyrotechniky, kteří nám v loň- vážným událostem. To však mír Gurka, ředitel Zdravotnické Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu města Prostějova.
ském roce činili problémy. Pe- neznamená, že by měla polevit záchranné služby v Prostějově.
tardy a ohňostroje totiž prodávali ostražitost občanů. Chtěl bych Ani letošní Silvestr se pocho- „Co se týká silvestrovského ohčasto bez povolení. A nejhorší na apelovat na všechny, aby se co pitelně neobejde bez tradič- ňostroje, náklady na jeho zajištom bylo, že v noci tuto zábav- nejvíce bránili používání po- ního ohňostroje na náměstí tění jsou už tři roky stejné, a to
ní pyrotechniku začali sami na koutně nakoupené pyrotechniky. T. G. Masaryka. Již třetím ve výši stopadesáti tisíc korun,“
náměstí a v jeho blízkém okolí A protože má snad mrznout, až rokem nikoliv o půlnoci, jak dodala mluvčí naší radnice.

VÁNOCE bez BIDELCE? Ani náhodou, otužilci se opět ráchali!
Prostějov/mik - Tradiční štědrodenní koupel
otužilců se už devětadvacet let stává neodmyslitelnou součástí čtyřiadvacátého prosince na Prostějovsku. Zatímco dříve se tak dělo
v plumlovské přehradě, před třemi roky se
dění přesunulo do místního rybníka Bidelec.
Stejně tak tomu bylo přesně před týdnem,
kdy šestatřicet odvážných mužů a žen vplulo
do „ledárny“ Bidelce. A to za zimomřivého
syčení několika stovek diváků...
„Můžu vám říct, že kdybych měla porovnat La
Manche a plumlovský Bidelec, tak složitější
je to pro mě možná tady,“ svěřila se Večerníku

s úsměvem přímo na místě Dana Zbořilová, prostějovská přemožitelka mořského kanálu mezi
Francií a Anglií. „Já bych ale neměla Vánoce
tak hezké bez toho, abych se tady s kamarády
a kolegy z oddílu nevymáchala. Nejhorší je tam
vlézt, pak když jste z vody venku, už je to paráda,“ dodala slavná plavkyně.
Kromě naší slavné plavkyně nemohli letos
na Bidelci chybět ani tradiční vyznavači otužileckého sportu, nestor akce Bohumil Pácl,
další z prostějovských přemožitelů kanálu La
Manche Luděk Coufal či radní města Prostějova
Zdeněk Peichl.

Jen to zasyčelo! Dana Zbořilová s nestorem zimního plavání Bohumilem Páclem a dalšími otužilci se
na Štědrý den nebojácně vrhli do ledové vody plumlovského Bidelce.
2x foto: Michal Kadlec
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OSOBNOSTI PŘEJÍ
ČTENÁŘŮM VEČERNÍKU

Lékaři a strážníci varují při silvestrovském veselí před pyrotechnikou i kapsáři

Ani jsme ještě pořádně nestačili vstřebat vánoční „leháro“ a už je tu oslava konce roku i
příchodu toho nového. Pokud ale nebudete
opatrní, můžete být vystaveni mnoha rizikům,
která vám silvestrovské veselí dokážou pořádně zkomplikovat. Takže, pozor na přemíru alkoholu, amatérské užívání pyrotechniky
a také kapsáře, kteří se určitě budou snažit
využít hlavně vaší nepozornosti při večerním
ohňostroji na náměstí!

PF 2013
Prostějov/mik, pk - Závěr
letopočtu je každoročně příležitostí jak k novoročním
přípitkům, tak samozřejmě
i k přáním všeho nejlepšího.
Všichni víme, že nás v roce
2013 nečeká lehké období.
A vědí to i naše osobnosti,
které přesto všem Prostějovanům přejí co nejvíce lásky
a optimismu.

Miroslav Pišťák

primátor statutárního města
Prostějova
„Moc bych přál
všem občanům
Prostějova po celý
rok 2013, aby měli
co nejvíce důvodů
k dobré náladě a aby se jim dařilo na všech frontách, v rodině,
zaměstnání či veřejném životě.
Nebude to lehký rok, to víme
všichni. Ale ve vedení města
uděláme všechno proto, abychom našim lidem život co nejvíce ulehčili. “

Jiří Rozbořil

hejtman Olomouckého kraje
„Milí spoluobčané,
každý začátek nového roku je spojen s různými
předsevzetími a
přáním všeho dobrého. Z pohledu hejtmana přeji Olomouckému kraji, ať vzkvétá ku
prospěchu nás všech. Osobně
pak všem občanům přeji hodně
štěstí, zdraví a pohody nejen
v roce 2013, ale po celý život.“

Miroslav Černošek

spolumajitel marketingové
společnosti TK PLUS
„Všichni si překotně přejí zdraví,
štěstí a hodně
úspěchů. Navrhnu vám něco jiného, ale v podstatě vše úplně
stejné. V čem je to však přece
jen jiné? Popřejme si společně,
abychom toho všeho dosáhli
vlastními silami, aby se každý
sám o to zasloužil. Věřte, nikdo
jiný to za nás neudělá!“

Ladislav Županič

herec a prostějovský rodák
„Svým krajanům
přeji do roku 2013
hlavně zdraví a
štěstí. No a samozřejmě také peníze, které mohou všichni investovat právě do svého zdraví.
Možná mnohým z nás po Novém roce ztuhne úsměv na tváři, ale všem přeji, ať se s tím
každý vypořádá z úsměvem a
humorem nám Čechům a Moravanům tolik příznačným.“

Tomáš Berdych

tenista TK Agrofert, 6. hráč světa
„Přeji všem čtenářům Večerníku
krásný a úspěšný
rok 2013. Vím, že
je to klišé, ale
nejen pro sportovce je nejdůležitější zdraví. Tak ho přeji
hodně nám všem, pak určitě
oceníme i trochu štěstí a osobní spokojenosti. Já sám bych
si přál zůstat v první světové
desítce a přidat další vítězství
turnaje na okruhu ATP.“

Roman ŠTOLPA

herec, dlouhá léta
občan Prostějova
„Každému Prostějovákovi ze srdce
přeji, aby se mu
splnila všechna
přání a předsevzetí, která nyní nosí v hlavě. A
co je nejpodstatnější, aby každý u těch předsevzetí zůstal a
měl pevnou vůli je dotáhnout
do konce. Radujme se v novém roce i z těch nejobyčejnějších maličkostí!“

Prostějovský
Večerník
je už i na
Facebooku!
www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

36

K
Konec
blá
bláta. Prostějovští
P ěj š í radní
d vyslyšelii
početné stížnosti obyvatel Krasické
Hyena
ulice, kteří se tu už léta místo chození
všech hyen!
po krásném chodníku brodí po
I otrlými policisty
kotníky v blátě. Na dokonotřásl případ, kdy během
čení výkupu pozemku
vánočního volna zatím neznáa výstavbu chodníku
mý grázl okradl ženu postiženou v
vyčlenili konšelé
tu chvíli epileptickým záchvatem. Zatímpětset tisíc
co lidé poskytovali ženě první pokorun.
moc a volali záchranku, lump jí z ramene
strhl kabelku a zmizel. Chytit ho a zavřít!

Nešlo sice o rekord, přesto
jde o úctyhodný počet otužilých odvážlivců, kteří v pravé poledne na Štědrý den
skočili do ledové vody plumlovského rybníka Bidelec.
Na ledové čvachtání se přišly podívat stovky zvědavých
diváků, kteří navštívili tuto
tradiční akci.

-

Osobnost týdne

Výrok týdne
„II KDYBY
KDY
DYBY
BY TADY
TAD
ADY
Y MĚLI
ĚLI
KACHNY
ZA PĚTIKORUNU,
DNES MĚ SEM NIKDO
NEDOSTANE
ANI HEVEREM!“

JOSEF DEKASTELLO
ELLO
Prostějovský historik-amatér stál u samotného
zrodu myšlenky maleb starých židovských
domů na hradby ve Školní ulici. Přestože
dníků
ho od jeho úmyslu spousta úředníků
ním
odrazovala, ve spolupráci s místním
okrašlovacím spolkem dotáhl svůjj
nápad do úspěšného konce.
Exkluzivní rozhovor
čtěte na straně 16

Postarší senior si na
Štědrý den zanadával
před jedním z obchodů
při pohledu na nekončící
fronty lidí u pokladen

JAKÝ BUDE ROK 2013 aneb ŠŤASTNÝ NOVÝ KONEC SVĚTA

Analýza

Martin Zaoral
Čínský kalendář na rok 2013
hlásá rok Hada, který nahradí
Draka. Jaký by rok Hada měl
být? Než-li začneme s nejrůznějšími předpověďmi, pak je
dobré kouknout se do minulosti. Ne nadarmo se říká, že
kdo nezná svoji minulost, ten
si ji bude muset zopakovat. V

Každý, kdo se letos těšil na konec světa, musí
být zklamán. Obzvláště lidé, kteří čekali, že se
konečně zbaví svých dluhů. Po 21. 12. 2012 je
jasné, že je opravdu nejvyšší čas hodit mayský
kalendář do koše. Ono řídit se dle kalendáře původních obyvatel jižního Mexika, s nimiž Španělé
zametli už v šestnáctém století, se stejně nejevilo
jako právě perspektivní. Vzhledem k současnému celosvětovému ekonomickému vývoji se jako
mnohem smysluplnější jeví sáhnout po kalendáři
čínském. V něm letos nastane rok Hada. Ten tu
byl naposledy v roce 2001 a do historie se zapsal
především útokem na newyorské obchodní centrum, které skončilo v troskách. Že by tedy ten konec světa přišel už příští rok? Nebo se dočkáme
alespoň demolice někdejšího „Kaska“?
tomto případě to nebudeme
mít zas tak těžké. Had kalendář naposledy ovládal před
dvanácti lety, tedy v roce 2001.
Zatímco většina z nás by asi
těžko vzpomínala na to, co dělala například 11. září 2007, v
případě roku 2001 to s rozpomínáním budeme mít mnohem
jednodušší. V tento den to do
mrakodrapů Světového ob-

chodního centra v New Yorku
napálila letadla ovládaná teroristy! A co jste tehdy dělali
právě vy? Věřím, že každému
z vás se vybaví okamžik, kdy
jste se dozvěděli, co se v New
Yorku děje. Pokud si vzpomenete na to, co jste v tomto
„osudovém“ roce dělali, zda
pro vás byl či nebyl úspěšný,
jak jste na tom byli se zdravím,

Časové MILNÍKY A MILNÍČKY
Rostislav Kocmel

Od počátku historie lidé měří
čas. Máme to
totiž jednoduché. Jak se země
točí, máme den
a noc, jaro, léto,
podzim a zimu.
Přesto se v tomto obyčejném
měření objevují milníky. Naše
civilizace měří svůj věk od
narození Krista. Od něho
počítáme letopočty. Pak jsou
milníčky. Američané ještě
před několika lety měřili čas

na ten, co byl před smrtí prezidenta Kennedyho a na ten,
co byl po ní. U nás byl významným milníčkem vznik samostatného Československa
v roce 1918. Potom konec
války, komunistický převrat v
roce 1948, další převrat 1989
a myslím si, že posledním
milníčkem je smrt prvního
českého prezidenta, Václava
Havla, před rokem.
Když se podíváme na posledních dvanáct měsíců, tak
zjistíme určité změny proti
letům předešlým. Zavřeli
jsme několik korupčníků a

glosa týdne
chystáme se na další, podivná vláda stále nepadla a nic
nenasvědčuje tomu, že by se
to mělo změnit, komunistická
strana se dostala na výsluní
v krajích a chystáme se volit
prezidenta přímou volbou,
což se možná trošku zdrží.
Tak mě napadlo zeptat se podle milníčku. Měl by Václav
Havel radost z toho, co se u
nás děje? A odpovím si sám.
Neměl!

Konstalace hvězd Prostějova
Váš pohyb a celková chuť do práce budou v úvodu nového roku
hodně ospalé. Také městu bude trvat několik dní, než se probere
hlavně ze silvestrovské kocoviny. Proto všechny činnosti vykonávejte opatrně, ať proboha nic nepokazíte.

Berani - 20.3.- 18. 4. Vy si rozhodně žádná
předsevzetí do nového roku nedávejte! Máte totiž enormně slabou vůli, takže žádný plán nikdy
nedotáhnete k jeho závěru. Můžete si ale klidně
vyhodit z kopýtka, lásky bude dostatek.
Býci - 19.4.-19.5. Trápení, které vás stíhalo v
závěru roku, se přenese i do roku nového. Bohužel se stále nedokážete srovnat s nepřízní osudu
a hlavně s vlastní ledabylostí při řešení problémů. Najděte si partnera, který vám pomůže.
Blíženci - 20.5.-19.6. Nedá se říct, že byste končili tento rok s přebytkem peněz, ale stěžovat si
rozhodně také nemůžete. Mohli byste klidně i
někoho podarovat, kdybyste ovšem nebyli lakomí. Tak aspoň investujte do rodiny.
Raci - 20.6.-21.7. Čeká vás týden plný lásky, i
když na druhé straně vám se do žádných svazků vůbec nechce. Však ani nemusíte, klidně jen
flirtujte a užívejte si erotiky. Onomu protějšku
ale nic neslibujte, bylo by to těžké splnit.
Lvi - 22.7.-21.8. Nastala situace, kdy budete postaveni před těžké životní rozhodnutí. Když ale
neučiníte potřebný krok v těchto dnech, tak už
nikdy! Ve hře bude prospěch váš i celé rodiny,
takže rozhodně nic nepodceňujte.
Panny - 22.8.-21.9. Dozvíte se novinku, kterou
můžete využít. Budete díky velmi cenné informaci o krok před ostatními, což na sobě nesmíte
dát znát. Začněte pracovat na vylepšení svého
image, o víkendu musíte být ve formě!

...ještě
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láskou, financemi a dalšími
věcmi, které vám horoskopy
předpovídají, pak byste na tom
dle Číňanů měli být v roce
2013 plus minus stejně.
Nadcházející rok Hada by se
jinak měl vyznačovat především solidností. Had je totiž
v čínském kalendáři symbolem moudrosti, inteligence
a rozhodnosti. Navíc si umí
dokonale poradit s každou nenadálou situací a improvizace
je jeho přirozeností. Nelze se
tedy divit, že rok Hada je příznivě nakloněn vytvoření pevného manželského svazku.
Pomalu končící rok Draka se
oproti jiným vyznačoval nebývalou vitalitou. Nebylo by
se tedy co divit, pokud byste si
někdy v jeho průběhu zadělali na svého potomka. V tomto
případě vězte, že lidé narození
v roce Hada mají vždy svůj
šarm a styl, nepotrpí si však na
zbytečné tlachání. Mívají také
pozitivní vztah k penězům,
umí je vydělat, ušetřit i utratit.
Milují jemnost, něhu i péči a
vybírají si lidi, kteří jim tento
pocit dokáží zajistit. Mezi ně

patří například lidé narození
v roce Kohouta, kteří jim jsou
schopni poskytnout nezbytný
pocit opory. Ten Hadi obzvláště v dětství velmi potřebují.
Had bývá velice klidný a
opatrný. Když však už jednou zaútočí, stojí to za to. V
tomto duchu by se měl odehrávat i příští rok. Během
něj se budeme zamýšlet nad
svými životy. Na každého z
nás čekají chvíle, kdy budeme zvažovat, zda zastáváme
správné hodnoty a cíle. Pokud v tomto roce naše životní
postoje obstojí, pak by nám
mohly vydržet velmi dlouho.
To ostatně platí i pro již zmiňovaná, v tomto roce uzavřená manželství.
A co by Had mohl přinést
Prostějovu a okolí?
Nedá se například očekávat,
že by se už v tomto roce zboural Společenský dům v centru Prostějova. A to navzdory
tomu, že o jeho demolici se
hovoří už několik let. Pokud
tedy prostějovský kulturák v
nadcházejícím roce nezničí
nějaký šílený terorista... Jinak

by se v něm měly plesy a další akce konat i v nadcházející
sezoně. Ty následující by se
výhledově měly přesunout
do nového moderního centra.
Zapeklitější je situace kolem
zbourání Dony. Na bývalou
Neherovu továrnu sice byl
před časem vydán demoliční
výměr, ona však ve Svatoplukově ulici chátrá dál. Funkcionalistickou budovu by
mohl zachránit pouze movitý
investor, který by ji od vietnamských majitelů odkoupil
a našel pro ni nový účel. Takový se však dosud nenašel
a nedá se příliš předpokládat,
že se tak stane v nadcházejícím roce. Vůbec největší
otazník pak visí nad osudem
Plumlovské přehrady, která
by měla být už v létě 2013 napuštěna, zbavena jedovatých
sinic a připravena ke koupání.
Ovšem zdali tomu tak skutečně bude, na to by vám nebyl
schopen odpovědět ani ten
největší z čínských mudrců.
Nechme se tedy překvapit. Ať
se v tom novém roce máme
pořád na co těšit!

soko
lím okem ...

PREZIDENTSKÁ FRAŠKA - další díl

Před pěti lety bylo mnoho našich občanů znechuceno průběhem prezidentské volby, kdy parlament složitě a nadvakrát volil hlavu našeho
státu. A protože se taktické tahanice opakovaly
při volbě prezidenta již poněkolikáté, napadlo
řadu politiků a novinářů, že problémy s výběrem nájemníka na Pražský hrad vyřeší přímá
volba. Začali proto masírovat veřejnost, že volba prezidenta přímo občany bude nadějí pro nás
všechny. Nejenom že prý odstraní nedůstojný
průběh volby, ale dokonce by podle jejích zastánců měla vyřešit spoustu jiných problémů
našeho státu.

zidentský úřad není nikdo z Moravy. A vše může
skončit naprostou blamáží, pokud ústavní soudci
opět podlehnou pocitu své neomezené moci a
návrhu politického „samuraje,“ samozvaného léčitele České republiky i nepovedeného lidového
baviče Tomio Okamury a volby odloží. Pokud
se to stane, staneme se určitě na chvíli středem
pozornosti celého světa, i když zrovna takhle
se zviditelňovat opravdu nemusíme. Trumfnout
takovou ostudu bychom pak mohli už snad jen
zvolením potetovaného „avatara“ Franze...

Komunista, avatar či království?
A tak mne napadá, jestli nebylo vlastně lepší zůstat u nepřímé volby. A protože je dnes poslední
den v roce, přichází mi na mysl i nápad, jestli se
nemají lépe třeba ve Velké Británii, kde se teď
také čeká na budoucí hlavu státu - jenže tam jde
o malého prince či princeznu, kteří se mají narodit následníkovi trůnu Williamovi a jeho ženě...
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel
a bývalý poradce ministra

Zázrak s odkladem?
Jenže vše je jinak. Nyní stojíme dva týdny před
volbou a bublina s přímou volbou splaskla. Zažili jsme tahanice s přepočítáváním podpisů,
mezi favority volby dominují bývalí komunisté
jako pan Fischer (ten navíc naprosto bez názoru,
kromě chuti zasednout na Pražský hrad) a mezi
kandidáty je jen poskrovnu opravdových osobVáhy - 22.9.-21.10. Vy jste ale hrozné drbny! ností. Navíc je příznačné, že mezi uchazeči o preProzradíte všechno a všem, jenom abyste byli
co nejvíce zajímaví a hlavně středem pozornosti. Tato špatná vlastnost se vám ovšem tento týden vymstí. Poznáte to v zaměstnání.
Štíři - 22.10.-20.11. Zkuste v novém roce více
myslet na druhé než na sebe. Uvidíte, že z dobrých skutků budete mít sami radost. Možná se
to nezdá, ale může to být hodně prospěšné, když
otevřete peněženku a začnete platit za ostatní.
Střelci - 21.11.-20.12. Můžete zůstat v naprostém klidu, tento týden se vám podaří všechno,
na co sáhnete nebo si jen usmyslíte. Ale pozor, Tak - konec světa jsme přenebuďte příliš důvěřiví a neprozrazujte každé- žili a zpátky do práce. Tedy
několik dnů svátečního volmu na potkání své nejnovější plány.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Ať už je vám kdo- na máme ještě před sebou.
ví kolik let, probudí se ve vás rodičovské pudy. Agentura Hóser vám dopoRádi byste založili novou rodinu, což však může ručuje, abyste si nedávali
být problém. Musíte si k tomu najít vhodného přehnaná novoroční předsevzetí. A když už, tak o nich
partnera. Ale kde? Nejlépe ve vaší blízkosti.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Nesnažte se všechno stih- nikomu nepovídejte, poněnout během tohoto týdne. Co jste zameškali v vadž pak už nejdou vzít zpět
průběhu celého roku, to nyní za pár dní nedože- a budete vypadat jako hlunete. Pomalu vplujte do roku 2013, pořádně se páci. A ještě si tím pokazíte
dujte na fitcentrum. Na
celý příští rok...
rozhlédněte a teprve pak začněte jednat.
Ryby - 19.2.-19.3. S novým rokem přijdou Pokud jste si vykopali na konci roku nedržte dietu
nové problémy, které budou stále složitěji ře- zahrádce bunkr proti konci a nevyhýbejte se alkohošitelné. Nesnažte se všechno brát na svá bedra, světa, tak ho nezasypávejte, lu. Chce to sice střídmost,
budete mít dost peněz na zaplacení odborníků. ale začněte v něm pěstovat aby vám nebylo špatně, ale
žampiony nebo ho přebu- negurmáni a abstinenti si
Pokud ne, obraťte se na členy své rodiny.

Agentura

Kopec zdraví a hromada štěstí
posledních dnů v roce moc
neužijí. Navštěvujte se navzájem a vyrazte i za těmi,
kteří vás víceméně štvou.
Riskujete sice společenský
neúspěch, ale můžete se i
udobřit a to je vždycky pěkný dárek.
Prožijte konec roku podle
svého gusta a nevěřte těm,
kteří vám tvrdí, jak špatně to
děláte. Konec roku je taková druhá dovolená. Proto se
bavte a relaxujte. To všechno a k tomu kopec zdraví i
hromadu štěstí vám přeje
celá Agentura HÓSER!
Za Agenturu Hóser Rosťyk
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty celá
řada vašich ohlasů, která se
tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády vašich podnětů a příspěvků jsme
vybrali trojici nejzajímavějších,
kterou vám nyní předkládáme...

Těžká práce
s bezdomovci
Vaše reportáž o životě bezdomovců v našem městě ve mně
vyvolala rozporuplné pocity.
Já sama kolikrát nevím, jak
se k těmto lidem chovat a
co vůbec od nich očekávat.
Ale rozhodně bych neházela
všechny bezdomovce do jednoho pytle, jak to dělají mnozí
lidé a bohužel i někteří strážci
zákona. Co si budeme povídat, většina jedná tak, že když
vidí ošuntělého člověka sedět
v hale na nádraží či v lázních,
okamžitě je třeba zakročit,
vyhnat ho! A to by se podle
mého názoru nemuselo dělat
ve všech případech. Ne každý ztratil střechu nad hlavou
vlastní vinou. Na druhé straně
je pravda, že řada bezdomovců se neobejde bez alkoholu,
a to je pak ta horší situace.
Vůbec nezávidím lidem, kteří takové věci musí řešit. Já
sama bych to neuměla.
Jana Kalábová, Prostějov

Zrušte stánky, přispějte
lidem na lístky
do Olomouce!
Asi nenapíšu nic nového. Ale
rovněž v letošním roce mě
takzvaný vánoční jarmark
na náměstí velmi zklamal.
Nekvalitní punč by bylo to
nejmenší, ten si uděláme s
manželkou doma, a kvalitní.
Jenomže z ostatního nabízeného zboží mě zaujalo jen pár
maličkostí, jinak výběr byl
úplně katastrofální. A tak mě
napadá, že město by mohlo
propříště celý jarmark zrušit
a radši přispět Prostějovanům
na cestu do Olomouce. Tamní
vánoční trh jsem navštívil několikrát a opravdu to stálo za
to. S Prostějovem se to nedá
vůbec srovnat!
Jan Dvořák, Prostějov

Nejsou všichni zloději
Stále čtu v novinách, jak si
máme dávat pozor na číhající
zloděje, kteří využívají neopatrnosti zákazníků, hlavně v
supermarketech nebo na parkovištích před nimi. Já jsem
se těmito radami neřídila,
bohužel jsem málem doplatila na svoji, nebojím se to
napsat, blbost. Na Štědrý den
dopoledne jsem si byla pořídit poslední nákup v Tesku.
Jakmile jsem vyložila věci do
auta, nechala jsem kabelku ve
vozíku a ten „zaparkovala“ na
své místo pod stříšku. Když
jsem odjížděla, skočil mi před
auto mladý muž a mával na
mě mojí kabelkou, že prý
jsem ji nechala v nákupním
vozíku. Nejdřív jsem se mlátila do čela, pak jsem mu nepřestávala děkovat. Ten člověk mi svojí poctivostí ušetřil
asi osm tisícovek a spoustu
běhání po úřadech, protože v
peněžence jsem měla i veškeré doklady! Ještě jednou tomu
chlapíkovi děkuji!
Marie Nakládalová, Prostějov

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!

A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Rok se s rokem sešel, načež tu opět máme Silvestr a s ním oslavy
příchodu Nového roku. Tedy vítanou příležitost bilancovat uplynulých dvanáct měsíců a oslavit nadcházející tucet. Každý ale oslavy
prožívá jinak. Jak tráví Silvestra a Nový rok naši spoluobčané? Na
to jsme se ptali v uplynulém týdnu v prostějovských ulicích…

TRÁVÍTE SILVESTRA A NOVÝ ROK VE SPOLEČNOSTI?
Monika SPIŠIAKOVÁ,
Prostějov

Kamila PAZDEROVÁ,
Želeč

ANO

ANO

DO SOUDU ZBÝVÁ 8 DNÍ

Stopy nalezené v bytě údajně patří Mičkovi!

Čekalo se na to velmi dlouho. Tři
čtvrtě roku probíhalo vyšetřování
vraždy jednaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice. Případ, který pro
laiky vypadal úplně jasně, se zadrhl
na vyhodnocování stop získaných
kriminalisty na místě činu. Dva podezřelí, Roman Mička a David Brauner,
by už za několik dní měli být převezeni z Vazební věznice v Olomouci do
Ilustrační foto
stejného zařízení v Brně, jak předponapsal nám už před drahnou dobou sám David
vídal druhý jmenovaný.
Prostějov/mik

„Silvestra trávím většinou s
přáteli a ani letos tomu nebude jinak. Buďto se sejdeme u
někoho doma, nebo někde v
restauraci. Společně popíjíme,
jíme a bavíme se. Dříve jsme
chodili i na ohňostroj, ale v
posledních letech, kdy se tam
chodí bavit hlavně náctiletí,
kteří střílejí petardy hlava nehlava, ohňostroj raději vynecháváme. Na Nový rok pak
většinou obědvám s rodiči, kde
samozřejmě nemůže chybět
čočka. Zbytek dne pak trávíme
na návštěvě u rodiny.“

„Silvestra již pravidelně trávím s přítelem v kruhu kamarádů. Hrajeme různé společenské hry, u nichž si užijeme
spoustu legrace, také si povídáme o uplynulém roce, vzpomínáme a smějeme se, pochutnáváme si na chlebíčkách,
cukroví a dalších dobrotách,
k nimž popíjíme. O půlnoci
si pak připijeme na nový rok,
popřeji rodině, známým a jdeme na ohňostroj. Pak pouštíme i vlastní ohňostroj. Nový
rok pak budu pravděpodobně
taktéž trávit ještě s kamarády.“

V jihomoravské metropoli se také v úterý 8. ledna
uskuteční první soudní přelíčení. Vynesení
rozsudku ale hned tak nikdo nečeká. „Rádi bychom, aby syn už byl doma a nemusel zbytečně trpět ve vazbě. Pokud je pravda, co jsme se
přeneseně dozvěděli od synova obhájce, z policejního spisu vyplývá, že v bytě zavražděného
byly nalezeny jen stopy Romana Mičky, nikoliv našeho syna. Logicky z toho tedy vyplývá,
že David v tom bytě nebyl a tudíž nemohl ani
vraždit,“ míní rodiče Davida Braunera, který
od chvíle, co na něj Večerník upozornil policii, tvrdí to samé na všechny strany. „Byl jsem
Mičkou podveden, zval mě do toho baráku v
Okružní ulici jen na nějakou brigádu. Prý si
přivyděláme stěhováním nějakého nábytku.
Vůbec jsem netušil, že chce okrást nějakého
starého pána a už vůbec ne, že ho pak zabije,“

Brauner z Vazební věznice v Olomouci.
Policie podle všeho nalezla v bytě zavražděného seniora otisky prstů, pachové stopy i stopy
DNA. A to i na těle nebohého starce. Komu ale
ve skutečnosti patří, to se nepodařilo Večerníku
zatím ověřit, policie i státní zastupitelství k případu nevydávají žádné informace.
Již brzy ale Večerník přinese první zprávy ze
soudního projednávání vraždy, která v březnu roku 2012 pobouřila celou prostějovskou
veřejnost. Proces začíná už za osm dní.
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!

Také na Silvestra i Nový rok
můžete slavit s WWW.VECERNIKPV.CZ!

Prostějovský Večerník
je už i na
Facebooku!

Denně aktualizované stránky
- zprávy, krimi, region, kultura, sport

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Celosvětově mezi nejoblíbenější netradiční místa pro sex
patří auto. Skrývá v sobě celou řadu možností. I když
vlastníte malý vůz, sex v něm může být pokaždé zcela
jiný. Milovat se můžete v hlubokém lese, ale i na velmi
rušné ulici a vyzkoušet k tomuto účelu můžete postupně
všechny části vozu. Na předních sedadlech, na zadních
sedadlech, na kapotě, z boku automobilu a podobně.
A že nyní těmto erotickým radovánkám nepřeje počasí?
Vše záleží na ochotě experimentovat, ale také na míře
exhibicionismu. Milenci by ale neměli zapomínat na svou
bezpečnost. Zcela běžné je rozjetí automobilu kvůli nechtěnému odbrzdění ruční brzdy, podklouznutí či zapadnutí na rozbahněné cestě. Výjimečné nejsou ani nejrůznější odřeniny a modřiny, případně vyvrtnuté kotníky.

jak šel čas Prostějovem ...

Ilustrační foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

Tulejovým dům koupili i opravili,
rodina ho zničila a přišla o něj
Prostějovsko/mls
PROSINEC 2011
„Slavná“ jedenáctičlenná romská rodina Tulejových nedokázala zkrotit své dluhy. Kvůli exekuci přišla o dům, který jim v
Čechách pod Kosířem sehnala vsetínská radnice. Jeho majiteli se
Tulejovi stali 30. června 2008 na základě kupní smlouvy. Dům,
který se původně nacházel v dezolátním stavu, byl na základě
dohody s veřejným ochráncem práv na náklady vsetínské radnice opraven. Vsetínskou radnici přišel na 460 tisíc, další peníze
šly na opravy. Rodina tuto částku dosud neuhradila, navíc dům
zatížila dalším dluhy a v exekuci o něj přišla. Začátkem roku by
se měla z Čech pod Kosířem vystěhovat.

Rumunská ulice

Záhoří. Rumunská ulice byla pojmenovaná na paměť rumunských
vojsk, která pomáhala osvobozovat náš stát v roce 1945. Původně
se jmenovala ulice prince Eugena (Prinz Eugen-Gasse), současné
pojmenování platí od 27. července 1945. Ulice spojuje Žeranovskou
s ulicí Dr. Horáka. Lemují ji většinou bytové a rodinné domy, sídlí zde
i mateřská škola. Na rohu s ulicí Dr. Horáka stojí od sedmdesátých
let minulého století prodejna Družba s rohovou restaurací Záhoří.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Edvarda Valenty

Objednávejte předplatné pro rok 2013 DNES NAPOSLEDY za lepší cenu!
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Pro stávající na 600 Kč
... ještě na Silvestra
platí ce
za 700 korun
Vybíráme pro vás „půltucet“ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

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

info na straně 21

... tentokrát ze sortimentu:

Bohemia sekt
demi sec 0,75 l

Müller Thurgau
1l

Modrý
Portugal 1 l

Becherovka
0,5 l

Baileys creme
0,7 l

Finská vodka
0,7 l

114,90

-

64,90

139,00

329,00

317,00

99,90

69,90

59,90 (0,75 l)

139,90

399,90

299,90

99,90

69,90

44,90

139,90

349,90

289,90

129,00

69,90

79,90

179,00

-

369,00

-

59,90

-

179,90

-

-

144,90

59,90

82,90

119,90

445,00

375,00

Naše RESUMÉ
Dnes máme
á poslední
l d ídden v roce
2012 a jelikož Silvestr s sebou
přináší bujaré oslavy, radovánky a veselí všemožného druhu,
zavítali jsme k regálům s jediným cílem...
Šampaňské „Bohemku“ zakoupíme nejlevněji v Bille a Intersparu, pro víno Müller Thurgau bychom se měli vypravit do
Lidlu či Kauflandu, půllitrovou
Becherovku najdete nejvýhodněji v Tesku, Baileys v Albertu
a Finskou vodku s Modrým
Portugalem v Intersparu.
Takže, vám přejeme dobrý výběr i hodně štěstí do nového
roku 2013. A nepřežeňte to!

PROSINEC 2012
Rodina Tulejových se z Čech pod Kosířem na začátku letošního
roku skutečně odstěhovala. Z nedávno opraveného domu však
zůstala skutečná ruina. „Při rekonstrukci se tam udělaly nové
stropy i sociální zařízení. Oni však ten dům naprosto vybydleli.
To je naprosto nejpřiléhavější termín pro to, co s ním udělali.
Když ho získal nový majitel, byl jsem se tam s ním podívat.
Ten dům vypadal, jako by v něm už půl roku nikdo nežil,“ popsal Večerníku aktuální stav starosta Čech pod Kosířem Milan
Kiebel. Nový majitel, který dům získal v exekuční dražbě,
pochází přímo z obce. Následně se pustil do jeho celkové
rekonstrukce, kterou však musí hradit ze svého. Stejně jako
většina lidí na ni z veřejných peněz nedostane ani korunu.
Přestože v Čechách pod Kosířem dostali dům, Tulejovi, podobně
jako jejich vsetínští příbuzní v Dřevnovicích, do prostředí vesnice nikdy nezapadli. Během jejich pobytu s nimi v obci byly
potíže. Množily se například krádeže železa, jejich děti chodily
do školy velmi zanedbané.
V Čechách pod Kosířem už delší dobu žijí další dvě romské
rodiny. S nimi žádné výraznější problémy nejsou.
napsáno před

10
lety

Obyvatelé sídliště E. Beneše
odmítají supermarket Lidl

Již několik
měsíců se o
tom jen tajně
šuškalo a nikdo z radních nebyl schopen (nebo ochoten?)
říci, jak to ve skutečnosti je.
Již v úvodu letošního podzimu jsme zaregistrovali první
zprávy o připravované výstavbě nového supermarketu
v Prostějově.
Na sídlišti E. Beneše má totiž
zanedlouho stát nový supermarket společnosti Lidl. Jak
jsme se dozvěděli, obyvatelé
sídliště okamžitě proti supermarketu sepsali petici a odeslali ji na radnici. Nový supermarket by měl stát na místě
současného Domu služeb. O
něj by měli Prostějované přijít.
Dům služeb má být zbourán.
Proč? „Nechápu to, obchod s

potravinami zde máme a pro
ostatní si můžeme zajít kousek
do města nebo do Teska. Kdy
už si konečně ty dubové palice
na radnici uvědomí, že supermarketů máme v Prostějově už
dost?“ řekl nám Josef Koutný,
který na sídlišti bydlí už přes
dvacet let. Zástupcům obchodního řetězce Lidl se již podařilo odkoupit pozemky i prodejnu Jednoty v sousedství Domu
služeb. Navíc rada města dala
souhlas s územním řízením ke
zmiňované stavbě nového supermarketu. Útěchou pro obyvatele sídliště E. Beneše může
být skutečnost, že se stavbou
nesouhlasí hned několik odborů prostějovské radnice, stejně
jako ji nedoporučila Domovní
správa ani komise koncepce a
rozvoje města.

Zpravodajství
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PŘEKVAPIVÉ ODHALENÍ: Zákaz vjezdu pro náklaďáky na jižním kvadrantu město plánovalo!
Hygienici se brání nařčení radních. Antonín Zajíček přiznal, že zákaz byl už v projektu...
Olomouc, Prostějov/mik - Před
časem jsme zveřejnili stížnosti
prostějovských radních, kteří žehrali na neústupnost krajských
hygieniků v otázce povolení
průjezdu nákladních vozidel po
jižním kvadrantu, dopravní spojnicí mezi Krasickou a Určickou
ulicí. Podle jejich vyjádření jsou
to právě hygienici, kteří si vymýšlejí nesmyslná měření hluku,
kvůli kterým nesmějí nákladní
auta na tento vnitřní obchvat,
čímž se rapidně komplikuje doprava nejen v Drozdovicích a
Krasicích, ale následně i v centru
města. Proti těmto nářkům se
vzápětí ohradila Eva Čehovská,
šéfka oddělení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.
A následně, po měsících mlčení
přiznal barvu i vedoucí odboru
rozvoje a investic města Antonín
Zajíček. Se zákazem vjezdu se
počítalo už v projektové dokumentaci!

„Chci upozornit na skutečnost,
že Krajská hygienická stanice ke
kolaudačnímu souhlasu neměří
žádnou ´hlučnost´ z dopravy na
předmětném úseku komunikace a
ani nestanovila či nestanovuje pro
toto řízení termín jeho měření, jak
se v článku uvádí. Tuto povinnost
má pouze a jedině investor stavby,
v našem případě město Prostějov.
To, že je třeba objektivizovat hladinu hluku z dopravy na komunikaci
v chráněných venkovních prostorách staveb, je městu známo už
od patnáctého prosince 2011, kdy
byl rozhodnutím odboru dopravy
současného Magistrátu města Prostějov povolen zkušební provoz
na takzvaném jižním kvadrantu.
Město tedy mělo dostatek času na
to, aby byl požadavek Krajské hygienické stanice splněn,“ napsala
Večerníku MUDr. Eva Čehovská,
vedoucí oddělení hygieny obecné
a komunální Krajské hygienické
stanice Olomouckého kraje. Ná-

sledně reagovala i na výroky prostějovských radních, kteří dosavadní
zákaz vjezdu nákladních vozidel na
jižní kvadrant přičítají nesmyslným
požadavkům ze strany právě hygieniků. „Zákaz vjezdu nákladních
aut vyplynul už z projektové dokumentace ke stavebnímu řízení předložené investorem stavby a nikoliv
z požadavku Krajské hygienické
stanice! Jako důkaz uvádím citaci
ze závazného stanoviska KHS ze
dne 24. června 2011, ve kterém se
praví, že do výpočtu byla zahrnuta
i navržena technická a organizační
protihluková opatření: protihluková
clona, protihlukový val a dopravní
omezení, které vyloučí z provozu
na navržené komunikaci nákladní
dopravu. Vyloučení nákladní dopravy je patrné i z předloženého
výkresu místní komunikace Určická - Krasická, Prostějov - dopravní
značení, který je součástí předložené projektové dokumentace. V něm
je z obou směrů vjezdů na nově

budovanou komunikaci z Krasické
i Určické a Okružní ulice umístěna zákazová dopravní značka
pro vjezd nákladních automobilů.
S tímto dopravním omezením bylo
počítáno i v rámci dokumentace o
posouzení vlivů na životní prostředí
a dokumentace pro územní řízení,“
uvedla citace z projektové dokumentace investora Eva Čehovská.
Pochopitelně nás zajímaly reakce na
toto vyjádření z řad zástupců města. „Jestli je to tak, pak nechápu,
proč nás odbor rozvoje a investic
nechával v omylu,“ pokrčil rameny
Zdeněk Fišer, náměstek primátora
města. A šéf zmíněného odboru na
základě našeho přímého dotazu skutečně přiznal barvu, že slovní válka
s hygieniky je naprosto zbytečná.
„V době, kdy se projektoval jižní
kvadrant, panovaly obrovské problémy s občany, kteří protestovali
proti nebezpečí nadměrného hluku
z dopravy po nové komunikaci. A
přestože původní projektová doku-

mentace původně počítala i s nákladní dopravou na jižním kvadrantu, na
nátlak občanů byla do ní nakonec
zanesena značka zákazu vjezdu pro
vozidla těžší než tři a půl tuny. Ano,
to je pravda,“ potvrdil slova Evy
Čehovské Antonín Zajíček, vedoucí
odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova. Proč ale tuto
skutečnost bezmála dva roky
tajil a nechal vedení města svádět všechny potíže na hygieniky?
„Projekt jižního kvadrantu se tvořil
už v roce 2008, kdy skutečně panovala velmi tvrdá hygienická nařízení.
A se začleněním zákazu vjezdu pro
nákladní vozidla souhlasil i tehdejší
starosta města Jan Tesař,“ odpověděl Antonín Zajíček. „Zavedením
zákazu vjezdu pro nákladní automobily do projektu šlo o kompromis,
není třeba hledat viníků. Je potřeba
celý kvadrant dostavět, s rozumnou
hlavou posoudit všechny aspekty a
nezúčastňovat se slovní přestřelky
v novinách o tom, kdo a za co může.

Prostějov/mls - K události, která
málem skončila tragicky, došlo
v pátek 21. prosince ve Vrahovické ulici. Osobní automobil
zde srazil čtyřiapadesátiletého
muže, který právě přecházel
vozovku. Ten utrpěl velmi těžká zranění. Díky péči lékařů z
olomoucké fakultní nemocnice
by v současné době měl být muž
mimo přímé ohrožení života.
K nehodě, která na přibližně hodinu uzavřela Vrahovickou ulici,
došlo tři dny před Vánocemi. „V

pátek v 17:25 hodin jsme byli přivolání k nehodě ve Vrahovické
ulici v Prostějově. Dvaadvacetiletý řidič vozidla Seat Cordoba
zde nepřizpůsobil rychlost stavu a
povaze vozovky a srazil čtyřiapadesátiletého muže z Prostějovska,
který přecházel vozovku mimo
přechod pro chodce," uvedl Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Policie
ČR s tím, že alkohol u řidiče nebyl
na místě zjištěn. Muž byl s velmi
težkými zraněními převezen zdravotnickou záchrannou službou do

Fakultní nemocnice v Olomouci.
„Pacient měl otevřené zlomeniny
pravé ruky a nohy, poraněný hrudník a také vnitřní orgány. Musel
být okamžitě operován a několik
dnů byl připojený i na dýchacím
přístroji. V současné době už je při
vědomí a dýchá bez pomocí přístroje. Zatím však zůstává v péči
úrazové jednotky intenzivní péče
a čeká jej další operace,” uvedl na
konci týdne Egon Havrlant, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice
Olomouc.

Stále platí. Zákaz vjezdu pro nákladní auta na jižním kvadrantu
není důsledkem nařízení hygieniků, ale součástí původního plánu
města!
Foto: Michal Kadlec
Není to tak, že by zákaz vjezdu někdo chtěl a někdo zase ne. Počkejme
do doby, než bude konečně propojena Anglická ulice s Určickou a pak
se snažme o to, aby na tuto kompletní komunikaci mohla nákladní auta
vjet. Já osobně si však nejsem zcela
jist, zda to bude správné. Vidím to

tak padesát na padesát,“ uzavřel naši
debatu šéf odboru rozvoje a investic
města Antonín Zajíček.
I přes jeho vyjádření ale stále visí
ve vzduchu otázka, proč nyní odmítá přestřelku v novinách, když
dva roky nechal mezi sebou v médiích „střílet“ radní s hygieniky...

I
Dělníka v Plumlovské Mladý řidič ve Vrahovicích smetl chodce KRIM
Těžce zraněnému muži zachránili život olomoučtí lékaři
express
zasypaly metráky pilin!

Včasná pomoc. Hasiči zasypaného muže vyprostili z pilin a záchranka ho odvezla do nemocnice. Foto: HZS Olomouckého kraje
Prostějov/mik - Zaměstnanci
společnosti na výrobu interiérů v Plumlovské ulici zažili
během dopoledne prvního
svátku vánočního krušné
chvíle. Zřejmě při čištění
a manipulaci s technologií
uvnitř zásobníku na piliny došlo k zasypání jednoho z pracovníků. Ten zůstal uvězněný
pod obrovským množstvím
pilin, naštěstí v betonovém
výklenku.
„Prvotní chvíle byly i pro samotné hasiče velmi nepříjemné.
Přes obrovskou masu pilin bylo
velmi složité a hlavně časově
náročné se k zasypané osobě
dostat. Každá minuta zde hrála
roli při záchraně lidského života. Opravdu s nasazením všech

fyzických sil dvě desítky hasičů
vyhazovaly piliny do prostor
mimo zásobník a postupně se
tak ke zraněnému doslova proházeli. Následně se podařilo
muži nasadit respirátor a poté
jej z velmi úzkého prostoru
vyprostit do bezpečí,“ popsal
nám zásah hasičů jejich krajský
mluvčí Zdeněk Hošák.
Lehce zraněného muže převezla záchranka do nemocnice.
„Pacient prodělal několik vyšetření a jeho zranění skutečně
nejsou vážná. V současné době
zůstává ještě v nemocnici, ale
předpokládám, že ještě dnes
bude propuštěn,“ sdělila v pátek
Večerníku Hana Szotkowská,
tisková mluvčí prostějovské nemocnice.

Risk se jí nevyplatil. Do auta s řidičkou napálil vlak
Zraněná žena byla propuštěna do domácí péče

Prostějov/mik/mls - Se svým
životem hazardovala řidička,
kterou 23. prosince na železničním přejezdu za Kosteleckou
ulicí ve směru na Smržice srazil
vlak. Řidička vjela na přejezd
i přesto, že svítila červená výstražná světla. Žena měla velké
štěstí a po operaci v prostějovské nemocnici se už léčí doma.

Prostějovský
Večerník
je už i na
Facebooku!
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POLICISTÉ V ALOJZOVĚ NAŠLI

PODEZŘELÝ ALKOHOL!

A jeho informaci pak Večerníku
záhy potvrdili i další lidé z obce.
Dotčený však celou záležitost
považuje pouze za pomluvu a
projev politických třenic v malé
obcí. „Před Vánoci jsem na mrazu
prodával kapry a nastydl jsem. O
žádném zásahu policie v Alojzově
jsem nic neslyšel. Zřejmě se bude
jednat o žert,“ odmít jakékoliv nařčení Josef Paníček z Alojzova.
Oficiální vyjádření policie k
případu se nám během víkendu
dlouho nedařilo získat, přesto

jsme se leccos dozvěděli... „O
ničem nevím a teď vám to nezjistím. Zavolejte si prosím v pondělí,” doporučila sobotu odpoledne
tisková mluvčí Policie ČR Marta Vlachová. Naštěstí mnohem
vstřícnější a hlavně pohotovější
na informace byl šéf prostějovské
policie. „Mohu potvrdit, že dne
21. prosince zareagovali naši policisté společně s celníky na určité
indicie, které vedly k podezření
na držení nelegálního alkoholu
či alkoholu s obsahem jedovaté látky. Proto byla provedena
důkladná domovní prohlídka
v jedné z obcí na Prostějovsku,

OLOUPIL ho dvakrát

K nehodě došlo krátce před
Štědrým dnem. „V neděli 23.
prosince v 11.44 hodin nám
byla oznámena dopravní nehoda na nechráněném železničním
přejezdu v Prostějově ve směru
na Smržice. Osobní vozidlo,
které řídila žena, vjelo na přejezd v době, kdy bylo v provozu
výstražné signalizační zařízení.

Při střetu utrpěla řidička vážné
zranění a byla převezena do
nemocnice v Prostějově. V danou chvíli ve vlaku cestovalo
dvacet lidí, nikdo z vlaku zraněn nebyl,” informoval Josef
Bednařík, tiskový mluvčí olomoucké policie. Zraněná žena
byla převezena do prostějovské
nemocnice, kde podle našich in-

formací je i zaměstnána. „Zraněnou ženu jsme přijali v neděli
dopoledne s otřesem mozku a
zlomeninou horní končetiny,
kterou lékaři ještě týž den operovali. Ve středu byla propuštěna do domácí péče a je dále léčena ambulantně,” sdělila nám
tisková mluvčí holdingu Agel
Hana Szotkowská.

TENISOVÉ TROFEJE okukovali
prostějovští a pak i krajští zastupitelé
Prostějov/mik - Nejcennější týmové trofeje světa, které dokázali
v roce 2012 vybojovat prostějovští
tenisté v dresech České republiky,
si pořádně zblízka mohli prohlédnout i komunální politici. Nejprve
na prostějovské radnici, pár dní
poté i na půdě krajského zastupitelstva.
Davisův pohár, Hopmannův pohár a
Pohár Federace. Trofeje, které české
tenisové týmy získaly v jednom roce
jako jediní na světě v celé historii tohoto sportu. Právě na ně si doslova
a do písmene mohli sáhnout prostějovští zastupitelé, kteří se v úterý 18.
prosince sešli v obřadní síni prostějovské radnice ke svému poslednímu letošnímu jednání.
„Takovou krásu jsem dlouho neviděl. Za tou spoustou zlata a stříbra
je ale potřeba vidět pot a krev našich

při které bylo nalezeno několik
lahví alkoholu. Nemusí to ještě
znamenat, že obsahují nebezpečné látky, to budeme vědět až po
znaleckém zkoumání. Na základě
jeho výsledků buď alkohol vrátíme majiteli, nebo s ním zahájíme
trestní řízení,“ sdělil Večerníku
Pavel Novák, vedoucí Územního
odboru Policie ČR v Prostějově.
Jak dodal, po získání informace o
podezřelém alkoholu a následné
domovní prohlídce jednala policie okamžitě a rázně. „V zájmu
ochrany obyvatel přistupujeme
k takovým zákrokům razantně,“ Jednov, Laškov/mik - Zatím neřekl Pavel Novák.
známý zloděj vykradl chatu u
Jednova, další se vypravil k Laškovu a tady vybrakoval luxusní
osobní vozidlo. Souvisejí oba tyto
případy spolu, nebo se jich dopustili rozdílní pachatelé? Policie
každopádně po zlodějích pátrá a
žádá také veřejnost o spolupráci.
Strážci zákona poskytli Večerníku fotografii muže, který u bankomatu vybral peníze z platební
karty ukradené právě v Laškově. POZNÁTE HO?
museli dát do ohňostroje, bude Prostějovští policisté se obrací na
lepší investovat jinam. Pokud veřejnost se žádostí o pomoc při
se však situace v příštích letech objasnění dvou případů krádeží
zlepší, pak show někdy opět rádi vloupáním. „V prvním případě se
uspořádáme,“ vysvětlil plumlov- jedná o krádež vloupáním do rekreský starosta Adolf Sušeň.
ační chaty v katastru obce Jednov,
Mnoho lidí z Prostějova bylo k níž došlo v blíže neurčené době
informací o tom, že se oh- od 8. října do 20. prosince 2012.
ňostroj nebude pořádat, za- Neznámý pachatel na chatě rozbil
skočeno. „Je to určitě škoda, do okno, vnikl dovnitř a ukradl z ní
Plumlova se vždy sjel skoro celý devět kusů masek s indiánskými
Prostějov. Ohňostroj býval lepší motivy a jeden gong. Hodnota jednež ve městě, světelné květy nad né masky se pohybuje kolem dvou
zámkem byly navíc hodně atrak- set korun,“ uvedla Večerníku Irena
tivní pro focení. V Prostějově je Urbánková, tisková mluvčí Policie
ohňostroj stále stejný, letos si ho ČR v Prostějově.
tedy asi nechám ujít,“ vyjádřil se Ve druhém případě jde o krádež
například Petr Sládek, který obě vloupáním do osobního vozidla
akce pravidelně dokumentoval.
Audi A6, k němuž došlo v noci

Osobnosti u pohárů. Primátor Miroslav Pišťák se spolumajitelem marketingové agentury TK PLUS Miroslavem Černoškem při prezentaci vzácných tenisových trofejí na prostějovské radnici.
Foto: Jana Gáborová
tenistů. Pro město je to čest, že ony
poháry doputovaly až na radnici a
můžeme si na ně sami sáhnout,“
sdělil Večerníku Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města Pros-

tějova. Tu samou rozkoš poskytla
marketingová agentura TK PLUS v
pátek 21. prosince i krajským zastupitelům při jejich posledním jednání
v Olomouci.

Nejdříve vykradená chata, pak luxusní Audi
Zloděj vybral z ukradené karty peníze, ZNÁTE HO?

V PLUMLOVĚ NEBUDE!

Prostějov/mik - Na svoji
důvěřivost doplatil osmačtyřicetiletý muž z Prostějova,
který chtěl levnou pračku. Na
doporučení osoby, kterou znal
pouze od vidění, ho kontaktoval neznámý muž. Ten mu
slíbil obstarat pračku za dva a
půl tisíce korun. „Onen neznámý za ním poslal dalšího svého známého, který měl peníze
převzít. Poškozený muž jej pozval do bytu a peníze mu dal.
Jeho pozornost však odlákala
žena, která v okamžiku předání
peněz u jeho bytu zazvonila a
hledala údajně muže, kterému
poškozený právě dával peníze. Neznámý toho využil a
osmačtyřicetiletému majiteli
bytu stačil ukrást dalších 17
tisíc korun,“ sdělila Irena Urbánková, mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Policisté případ vyšetřují pro trestný čin krádeže.

ZLODĚJE málem dohonil

Náklady rostly a sponzory se letos sehnat nepodařilo...
v šest hodin vyrazit na pyromuzikální show na Podhradském
rybníku. Letos však bude tato
tradice bohužel přerušena. Ohňostroj doprovázený hudbou byl
v posledních letech stále dokonalejší, loni trval dokonce čtvrt
hodiny. Současně s jeho vylepšováním však rostly i náklady na
jeho uspořádání. Loni dosáhly
dokonce osmdesáti tisíc korun.
„Takto nákladnou jednorázovou akci, na kterou se neplatilo
vstupné, jsme mohli pořádat jen
díky podpoře sponzorů. Ti se nám
však kvůli špatné ekonomické
situaci hledali stále hůře. Letos to
bylo ještě těžší. Rada města tedy
usoudila, že peníze, které bychom

Notorický CHMATÁK
Prostějov/mik - Sedmačtyřicetiletý muž byl v pondělí 17.
prosince zadržen policisty těsně poté, co se vloupal do čerpací stanice v Brněnské ulici.
Kolem půl druhé ráno vnikl
do benzínky a ukradl cigarety různých značek a peníze,
to vše v hodnotě 35 tisíc korun. „Během šetření policisté
zjistili, že stejného skutku se
povedený lapka dopustil o tři
dny dříve, a to z pátku na sobotu, kdy se vloupal do další
čerpací stanice na Prostějovsku. Navíc nejde o žádného
nováčka, již v minulosti byl za
majetkovou trestnou činnost
odsouzen a potrestán,“ uvedla
mluvčí prostějovské policie
Irena Urbánková.

Chtěl pračku, NEMÁ NIC!

ŠOK! Silvestrovský OHŇOSTROJ
Plumlov/mls - Lidé, kteří se
jako každý rok těšili na tradiční pyromuzikální show
na Podhradském rybníku v
Plumlově, letos budou muset
zůstat doma. Na oblíbenou
a hojně navštěvovanou akci,
která začínala vždy v šest hodin odpoledne, se kromě místních sjížděly tisíce lidí z celého
regionu. Letos se však na její
uspořádání nepodařilo sehnat
sponzory a město Plumlov se
rozhodlo peníze investovat do
něčeho, co bude mít delšího
trvání...
Osm let po sobě byli lidé z Plumlova, Prostějova a mnoha dalších
míst regionu zvyklí na Silvestra

Vrahovice/mik - Předminulý čtvrtek neznámý pachatel
před šestou hodinou ranní ve
Vrahovické ulici zablokoval
jízdním kolem cestu třiačtyřicetiletému muži. Následně ho
povalil na zem, kde do něho
kopal a pak mu odcizil peněženku s osobními doklady
a finanční hotovostí kolem
dvou a půl tisíce korun. Neznámý pachatel z místa činu
odjel. K napadenému muži,
který stál na zastávce MHD
v Janáčkově ulici, se ale vrátil
o několik minut později a opět
za použití násilí mu odcizil
mobilní telefon. Celkově tak
poškozenému způsobil drobné
oděrky a škodu přes dva a půl
tisíce korun.

Podezřelý. Tento muž vybral z bankomatu peníze pomocí platební karty, která byla ukradena z osobního auta v Laškově. Poznáte
tohoto člověka?
Foto: Policie ČR
ze 4. na 5. listopadu tohoto roku
v Laškově. „Neznámý pachatel z
vozidla ukradl příruční kabelku s
osobními doklady, platební kartu,
peníze, doklady od dalších šesti
vozidel, luxusní oděv a koženou
bundu, v níž byla finanční hotovost a zlatý šperk. Škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena
na téměř stočtyřicetosm tisíc korun. Následně se neznámý pachatel pokusil o výběr z odcizené
platební karty, což je zřejmé z fotografie,“ informovala o druhém
případu Irena Urbánková.

Tímto se policisté obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při
pátrání po odcizených maskách
a po neznámém pachateli, který
se pokusil o neoprávněný výběr
z platební karty. Jakékoliv informace, které by vedly k vypátrání
odcizených masek a odhalení
pachatelů obou uvedených trestných činů, mohou občané sdělit
na telefonním čísle 582 396 212,
na obvodním oddělení Policie ČR
v Konici, na kterékoliv policejní
služebně nebo na bezplatné telefonní lince 158.

Prostějov/mik - Předminulou
neděli ráno se zatím neznámý
zloděj vloupal u městského
hřbitova do osobního vozidla
Mazda. Využil toho, že v něm
jeho majitel nechal volně odloženou igelitovou tašku i s
věcmi. Kladivem rozbil okno
a tašku vzal. „Poškozený si
však nezvyklého chování kolem vozidla všiml a pachatele
začal pronásledovat. Téměř
ho dostihl, ale lapka byl rychlejší a zmizel směrem k ulici
Okružní. Během útěku se však
svého lupu vzdal a tašku odhodil v Lidické ulici. Škoda
byla vyčíslena na čtyři a půl
tisíce korun,“ popsala nám
honičku za zlodějem Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.

Silvestrovský speciál

Rozhodnuto! MÍSTO DONY BUDE
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„CHOBOTNICE“!
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Lidi, neberte ten život tak vážně,
nebo se z něho zblázníte!
To by člověk vyletěl z kůže, jak ten čas rychle
letí! Po roce znovu přišla chvíle, kdy čtenáře
Prostějovského Nočníku můžeme seznámit s necenzurovanou pravdou!
V dnešní silvestrovské příloze opět najdete zaručené zprávy, z nichž většinu zachytila naše pohotová
Agentura Hóser. Velmi rádi jsme pronikli do soukromí
našich politiků, dalších osobností z různých odvětví a
také kolegů, se kterými trávíme většinu pracovního
času. Přejeme všem čtenářům pohodové čtení, a pokud naše silvestrovské reportáže ve vás vzbudí jakékoliv emoce, rádi uvítáme vaše názory.
Důležité upozornění: Žádáme všechny, které mohou
silvestrovské aktuality rozžhavit do nepříčetnosti, ať
neberou ten život tak vážně! Vždyť jde o ...!
Články jsou fabulací a podobnost osob uvedených v nich s reálnými postavami je čistě náhodná...

Historická, ale nepříliš výrazná budova obchodního
domu Dona uvolní místo
moderní, futuristické a příjemně zelené „chobotnici“!
Návrh na demolici stávající
a výstavbu nové budovy byl
schválen již v polovině roku,
avšak pod přísným utajením.
Až nyní se podařilo Agentuře
Hóser vypátrat, jak se věci
mají...
Uctít památku prvního porevolučního prezidenta Václava
Havla, zesnulého architekta
Jana Kaplického a současně
vyřešit otázku nepřizpůsobivých občanů se zástupci města
Prostějova rozhodli realizací
projektu, kterému byl právě
pan prezident velmi nakloněn. Vietnamští prodejci, kteří mají v současné budově
Dony dosud pronajaté prodejní
prostory, projektu taktéž požehnali a moc se těší na svou
novou prodejnu, umístěnou v
nejvyšším bodě zbrusu nové
stavby na počest toho, že v polorozpadlé Doně tak dlouho
vydrželi. Nejnovější příspě-

Pije, pašuje a má holky!

vek k městské architektuře se
nejen stane okrasou města, ale
navíc přispěje k řešení otázky
bydlení bezdomovců a nepřizpůsobivých občanů, kterým
plánovaným bouráním bývalých kasáren v Jezdecké ulici
ubude místo k příležitostnému
přenocování.
„Blob bude fungovat jako unikátní ubytovna pro ty, kterým
nevyhovuje bydlení s ostatními
spoluobčany. V každém podlaží
bude pro tyto obyvatele k dispozici hned několik bytových
jednotek, navíc na zatravněném
dvorku ´chobotnice´ budou
k dispozici místa ke stanování
pro ty, kteří se mezi pevnými
stěnami necítí dobře,“ uvedl

iniciátor návrhu Ing. arch. Petr
Slanski, který bude stavbu v dohledné době realizovat.
Odpovědní zástupci města jednomyslně odhlasovali, že zelená
stavba ponese název Havlova
bouda (pro zahraniční návštěvníky, kterých bude jistě nemálo
- Havelbaude). Jelikož realizace
projektu „Dona-chobotnice“ nebude nejlevnější, pro přestavbu
a modernizaci budovy dalšího
obchodního domu (Prior) hodlají zástupci města využít návrhy
začínajících architektů ze ZUŠ
Vl. Ambrose ve věkové kategorii 9 až 13 let, což by mělo být
podstatně levnější a mnohdy i
zdařilejší než návrhy známých
architektů.

Cimry budou mít vlastní připojení
řipojení k internetu,
inte
šicí stroj i žehličku
výrazně vzrostl počet tunelářů. A
právě jim by budova měla být v
budoucnu určena,“ naznačila insolvenční správkyně Miloslava
Vysokohorská.
Na základě této myšlenky, které
je stejně jednoduchá jako geniální, se podařilo najít i investora,
který budovu za 170 milionů
korun koupil. „Kapacita českých
věznic je dlouhodobě nedostačující. Navíc vláda vyhrožuje,
že bude bojovat proti tunelářům,
korupci a podobným nešvarům.
V takovém případě by se počet
odsouzených měl podle našich
odhadů přibližně zdvojnásobit.
A to by mě teda zajímalo, kam
všechny ty vězně chtějí dát?“
vyjádřil se Karel Karel, generální
ředitel společnosti Bratři v teplákách a.s. Proto se jeho společnost
rozhodla pustit do zřizování soukromých věznic. „Chceme státu
pomoci. Proto různě po republice
vykupujeme zkrachovalé továr-

Vizualizace. Takhle by měl výrobní
areál OP Prostějov vypadat po přestavbě na věznici. Repro: Agentura Hóser

ny a revitalizujeme je do podoby moderních věznic. Právě OP
Prostějov by pro nás měl být pilotním projektem. Vybudujeme z
něj věznici, kterou státu nabídneme k pronájmu. Stát totiž na nové
kriminály očividně nemá peníze.
Proto mu nezbyde nic jiného než

černá
kronika

aneb co policie odmítla prozradit

Z AREÁLU OP BUDE LÁGR PRO TUNELÁŘE
Po krachu Oděvního podniku Prostějov si všichni lámali hlavu nad tím, co bude s
rozsáhlým areálem podniku
ve Vrahovicích. A Agentuře
Hóser se odpověď na tuto zapeklitou otázku podařilo získat opět jako první! Z objektu
někdejšího oděvního gigantu
bude kriminál! A to ne jen tak
ledasjaký. Půjde o první soukromou věznici v Evropě, která muklům nabídne skutečně
nadstandardní servis.
Původně se předpokládalo, že se
u nás pro areál zkrachovalého
OP Prostějov absolutně nemůže
najít využití. Počítalo se s tím, že
skončí jako největší ubytovna pro
bezdomovce ve střední Evropě.
Do areálu totiž svého času docházelo deset tisíc zaměstnanců.
Podobný podnik už u nás neexistuje. „V České republice sice
kvapem ubývá lidí, kteří mají
práci, na druhou stranu u nás
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náš návrh přijmout,“ vyjádřil se
Karel Karel.
A jak by nová věznice měla vypadat? „Noví vězni by se měli
rekrutovat z řad zkrachovalých
managerů, realitních makléřů,
bankéřů, majitelů cestovek, bordelů či autobazarů a řady dalších

podnikatelů. Těm chceme nabídnout kvalitní servis, na který byli
vždy zvyklí. Každá vězeňská
cela tak bude vybavena koženým
kanapem, kuchyňskou linkou i
malým trezorem na špinavé peníze. Samozřejmě v nich nebude chybět ani vysokorychlostní
připojení k internetu či vlastní
šicí stroj a žehlička. Dále předpokládáme, že některé propuštěné šičky s dominantní povahou
zaměstnáme jako dozorkyně,“
zmínil se Karel Karel.
Ovšem nejen vybavení pokojů
a personál bude odkazovat na
minulost areálu, ve kterém se
kdysi šily obleky pro celou Evropu. „Po svém odsouzení by u
nás pár let měli strávit také lidé z
managementu OP Prostějov, kteří
si na pádu firmy pěkně namastili
kapsu. Dostanou tak šanci doslova se vrátit na místo činu,“ uzavřel Karel Karel ze společnosti
Bratři v teplákách.

Z trestných činů opilství, pašování nafty a mnohoženství je
podezřelý Chosé Armando Popel, který si toho času odpykává
trest za znásilnění Bobule Hatrickové. Výkon trestu v podobě
pěti milionů hodin prospěšných prací v redakci Prostějovského Nočníku však okořenil dalšími protizákonnými výstřelky.
Ožral se jak španělská vosa, od hledaného mafiána Vláda Rožně přivezl kanystr nafty z Chorvatska a v noci byl přistižen
v redakci při obcování s pěti těhotnými cikánkami!

Chlípný José. A redakční deštník taky čmajznul!

Oplodnění v redakci

Strážci zákona museli letos v létě zasahovat i v redakci Prostějovského Nočníku. Přestupku v podobě okamžitého oplodnění se tady totiž dopustila dvojice Martin Věčněpochodující
s magistrou Kudlákovou. Kriminalisté po vyhodnocení stop
zajištěných na redakční pohovce nezjistili skutkovou podstatu
znásilnění. Škodu utrpěl jen mobilní telefon oplodněné, který
oplodnitel vyhodil oknem na redakční dvůr.

Lupič v pohodě zdrhnul,
na Újezdě nebyla ani noha

Na začátku prosince vlítnul do banky na Poděbradově náměstí
zakuklený muž a pomocí kuličkové pistole vylákal na úřednici
tři sta třicet tři koruny. Problém byl v tom, že šlo o peníze určené na výplaty prostějovských policistů. Lupič však bez problémů utekl, neboť strážci zákona právě na radnici přebírali medaile Za zásluhy a na služebně v ulici Újezd nebyla ani noha!

Na omyl přišel až
v manželské posteli

Kriminální služba řeší případ trestného činu podvodu. Osmadevadesátiletý muž se oženil s dvaadvacetiletou ženou, která mu
slíbila sex až po svatbě. Stařík ale až v manželské posteli zjistil,
že se nechal úředně spojit s mužem! Podvodnici, tedy vlastně
podvodníkovi hrozí až pětadvacet ran od předsedy soudu.

Drtivá výhra

Mužstvo Večerníku ve složení Petr Kůzlátko, Michal Tkadlena
a Josef Tři oříšky pro Popelku vyzvalo tým prostějovské policie, reprezentovaný Pavlem Neoraným, Pavlem Nejnovějším
a Vlado Rožičem (hostování z Chorvatska), k mači v bowlingu. Novináři pochopitelně vyhráli drtivým způsobem.

Silvestrovský speciál

Kandidát na prezidenta Bořipuch Krkovička
OBĚTÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ
í žena!
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Těžký život. Jedno krásné letní odpoledne s námi Bořipuch Krkovička chlemtal metanol jako o závod. Večer ho však doma čekala jeho
fúrie s válečkem!
2x foto: Agentura Hóser
Okamura, Fischer, Zeman
či Bobošíková? Zapomeňte!
Hlavním favoritem v blížících
se prezidentských volbách
je známý politický tlučhuba
Bořipuch Krkovička, šéfre-

daktor silvestrovské Agentury
Hóser! Jenomže má obrovský
problém. Člověk, který chce
být hlavou národa, neuchrání
ani tu svoji! Nechá se totiž do
ní mlátit od vlastní manželky,

na kterou už Krkovička podal
trestní oznámení. Při pohledu na tuto dvojici si řeknete:
povedený páreček... Tohle má
být prezident a první dáma
republiky?
Bořipuch Krkovička patří mezi
nestory komunální politiky. Problém je v tom, že voliči ho nikdy
nikam nezvolili. Včil to Bořipuch
ale zkouší ve volbách do křesla
prvního muže republiky. Jak dosvědčuje naše fotodokumentace,
v létě přijal pozvání naší redakce
na letní dýchánek u prostřeného
stolu. Přijel v černém bouráku,
obrátil do sebe tři flašky vína a
svěřil se nám se svými problémy.
„Od té doby, co jsem prohrál
souboj o primátorské křeslo v
Prostějově s Miroslavem Nakasesedělem a neuspěl jsem ani v
krajských volbách, kde mě zaskočila levice, mě manželka začala doma mlátit hlava nehlava.
Od té doby mi teče z ucha hnis
a smrdí pata na levé noze. Ale
prezidentem já budu! Na tu svoji
herdekbabu jsem už podal trestní
oznámení,“ seznámil nás s dosud
utajovanými fakty Bořipuch Krkovička.
Tak co, voliči, slitujete se nad
chudákem a pošlete ho na
Pražský hrad?
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Herdek, náměstku, kdo to je? KOLAPS! Nejdřív divoké tanečky,
Netají nám něco Jura Uspěchaný?

Tak toto Agentura Hóser ani
redakce Prostějovského Nočníku dosud nerozluštila! Bylo
to někdy na jaře, co jsme prvního náměstka primátora Juru
Uspěchaného nachytali s pugétem květin, jak přemlouvá
dosud neznámou dámu, aby si
ho v horizontu padesáti let vzala za muže! Okolnosti tohoto
aktu ale zůstávají i nadále záhadou…
„Nevím, proč to dělá, v tu dobu
už bude u Makového na parte,“
krčil rameny při našem dotazu

Kytky a slib věrnosti. První náměstek primátora Jura
Uspěchaný dosud nikomu neprozradil, komu na jaře sliboval
další manželství. Foto: tajné

Už je to tady. Naše statutární město je tak statutární, že
se jej rozhodl navštívit sám
papež Benedikt XVI.! Tomu
však budou předcházet rozsáhlé přípravy. Prostějovský
Nočník vám o jedné nich přináší exkluzivní reportáž.
Jde o to, že papež si kvůli finanční krizi nepřiveze svůj papamobil, proto mu musí Prostějov poskytnout odpovídající
náhradní vozidlo. Nelehkého
úkolu se zhostila dvojice techniků, vědců a v neposlední řadě
kutilů, Petronel Kůzlátko a Majkl Tkadlena. Nakoupili dostatek

baleného jídla a kofoly a na tři
měsíce se zavřeli do své laboratoře, kde bádali... Nakonec
přišli se vskutku unikátním a
průkopnickým modelem. Jako
základ si (bez dovolení!) vypůjčili grafikův vůz a jen tak na něj
umístili zahradní židli. Papež je
prý taková osobnost, že nemůže spadnout – proto židli nijak
nepřipevňovali. Zvednuté stěrače pak mají zajistit dostatečný
odklon vzduchu od papežových
nohou – aby nám tady na Hané
nenachladl.
Co dodat? Snad se u nás bude
panu Benediktovi líbit.

Býci - 19.4.-19.5. Už o silvestrovském odpoledni se konečně seznámíte s člověkem, který s vámi bude
ochoten provozovat sex. Doposud
jste totiž všechny partnery odpuzovali svým zjevem. Až se ale na Nový rok probudíte vedle té
příšery, omdlíte hrůzou!
Blíženci - 20.5.-19.6. Před půlnocí
si rozhodně něco přejte. Hlavně to,
abyste po Novém roce nemuseli hledat nové zaměstnání. Ne snad proto,
že by s vámi šéf nebyl spokojen. Jenomže on
neví, že jste mu svedli manželku! Ale až se to
dozví…

Štíři - 22.10.-20.11. Vy se na Silvestra úplně vyhněte alkoholu. To
myslíme smrtelně vážně! Protože
jinak prožijete úplné peklo, ztratíte všechno, co máte u sebe nebo vám to někdo
ukradne. Navíc si uříznete ostudu, protože provedete striptýz na náměstí!
Střelci - 21.11.-20.12. Silvestrovský den začněte důkladnou masturbací. Jedině tak vydržíte to napětí
před večerní pařbou. Těsně po poledni se vám udělá špatně od žaludku, u žen to
může znamenat začínající těhotenství. Po půlnoci se vášnivě pomilujete.

Raci - 20.6.-21.7. Pro vás bude znamenat Silvestr naprostou katastrofu!
Naroste vám neúměrné ochlupení na
podbřišku, po prvním panáku tvrdého alkoholu oslepnete a ještě k tomu vás při
převozu do nemocnice znásilní. Užijte si oslav!

Kozorohové - 21.12.-19.1. Vám
bude poslední den v roce dovoleno
naprosto vše! Dokonce se budete
moci po dlouhém čase zase pomilovat s partnerem, což rozhodně oceníte. Ovšem na
Nový rok spadne vše do starých kolejí. A vy budete
trpět celibátem.

Lvi - 22.7.-21.8. Poslední den v roce
strávíte v opilosti, ze které budou
pramenit různé vaše výstřelky.
Nejdříve šlohnete v supermarketu
lubrikační gel, po další sérii panáků počůráte
sochu na náměstí a po půlnoci budete převezeni
na záchytku.

Vodnáři - 20.1.-18.2. Vyhýbejte se
kamarádům, hlavně mezi osmou a
desátou hodinou večerní. Ti se totiž
budou snažit, abyste se stali obětí nemístného vtipu. Je tedy možné, že budete pobíhat
zcela nahatí po náměstí. Vezměte rozum do hrsti
a ušetřete si ostudu.

Panny - 22.8.-21.9. Pamatujte si
to! Dne 31. prosince 2012 přesně
ve 22.38 hodin si zlomíte nohu! Na
první pohled vážná situace bude mít
ale pro vás osobně velmi šťastný konec. Uvidíte
v nemocnici, jak moc krásný člověk se tam o vás
bude starat!

Ryby - 19.2.-19.3. Pro vás Silvestr
skončí vlastně dřív, než vůbec začne. Po polední čočkové polévce to
s vámi zamává natolik, že několik
hodin strávíte na záchodě. Průjem zastavíte až
těsně před půlnocí, ale to už se vám nikam nebude chtít. S pokálenými spoďáry…

Meteorologové letos předpověděli, že kvůli abnormálnímu tání arktických ledovců
zasáhne Evropu krutá zima.
A prostějovská městská policie na to okamžitě zareagovala. Strážníkům na Vánoce
nakoupila sněhokola. Jde o
převratný vynález.

„Sněhokolo je staré kolo, které místo kol dostalo lyžiny.
Po sněhu se jezdec pohybuje
odrážením. Je to novinka na
trhu dopravních prostředků, je
rychlé, skladné a díky tomu, že
je to v podstatě recyklát, vyjde
lacino,“ nechal se slyšet skromný vynálezce, který si nepřál

Rozporuplně skončil večírek
Prostějovského Nočníku pro
naši milou kolegyňku Kájinku
Elmarovou Papadolusovou.
Bylo zkrátka poznat, že nedávná oslava jejích kulatých
narozenin jí dala pořádně zabrat.
„Vůbec jsem Karličku nepoznávala. Nejdřív do sebe prala
jeden kotel za druhým a tancovala jako zamlada. Pak jsem
si jenom odskočila zfackovat
manžela, a když jsem se vrátila,
Kája vytuhla u stolu. Už jsme ji
neprobudili,“ svěřila se Agentuře Hóser další z kolegyň Verona
Drápalníková, rozená Úzkoprsá.
„Nevydržela naše ostré tempo,
má to za pět set,“ glosoval situaci neústupný šéfredaktor Nočníku Petronel Kůzlátko.

být jmenován. My však víme,
že svoji novinku testoval už
vloni v náročných repešských
svazích.
Primátor města Miroslav Nakaseseděl je z „kupu k nezaplacení“ také nadšen. „Našim
strážcům zákona to přidá na
rychlosti a zcela jistě i na důstojnosti, nebudou se už totiž
muset na svých obchůzkách
brodit sněhem pěšky. Navíc
tato sněhokola přišla město
velice levně a přemýšlíme, že
jedno z nic využijeme i v létě v
aquaparku, kde bychom zřídili
skluzavkovou stráž. Strážník
by pak mohl v případě ostrého
nasazení zdolat skluzavku zdejšího aquaparku v rekordním
čase.“
Prostějovská městská policie
je první v republice, která je
sněhokoly vybavena. Tato
novinka v arzenálu „měšťáků“ by mohla pomoci polapit i dlouho nepolapitelného
Ivana, který dlouhé roky
unikal na svých sáňkách samochodkách.

které otřásly
redakcí

Redaktoři Prostě-u
jovského Nočníku
jsou obyčejní lidé.
Se svými klady i zápory. Proto
snad veřejností neotřese několik
hlášek, které během roku 2012
vylétly z úst toho či onoho člena naší rozvětvené novinářské
rodiny.

edakční lásky
Re
...
u..
ou
jjenom kveto
To se nám to v redakci Agentury Hóser pěkně za
ta léta popárovalo! Jak postupně naši fotografové zachytili při různých redakčních akcích, často
se to objímalo napříč funkcionářským spektrem
bez ohledu na věk jednotlivých zamilovaných..
N fotoreportáž je toho dokladem.
Naše

Láska je láska jen vyvolení
do chomoutu nepůjdou!
6x foto: už ani nevíme…

* „Verča u toho řve jako Honda
v blátě,“ zhodnotil fundovaně erotickou vášeň naší kolegyně José
Armando Popel. Jak to ale ví?
Dramatický obrat. Zatímco si naše Kájinka velmi dobře na parketu rozuměla s Hedvou z Metel, za pět
minut byla zralá na příjezd Pohřební služby Makovníček.
Foto: Šmírák José Armando Popel

Daneček po Novém roce říká kamarádovi:
„Měli jsme stejné Vánoce jako
vloni. Kapr byl na černo, maminka na měkko a táta namol!“

Připraveni na „otce“. Z dílny dvou zapálených kutilů vzešel v
rekordním čase zbrusu nový papamobil.
Foto: Majkl Tkadlena

Ve škole: „Děti, je zemská přitažlivost stále stejná?”
„Ne, pane učiteli, na Nový rok je
největší.”

Kalhoty vykasat!

Dámy a pánové, kteří nechcete zůstat v roce
aké
2013 „out“, také
dní
tápete, jaké módní
trendy budou hýém
bat světem v novém
roce? Nočník to zjišpovoťoval u osoby nejpovolanější...
opník módy,
Prostějovský průkopník
který před léty vrátilil do našich skříní slušivé svetry s prostodivnými
lena, má jasno. A
vzory, Majkl Tkadlena,
ům Prostějovského
uvolil se, že čtenářům
Nočníku poradí, co si v roce 2013 vzít
dého oslnili.
na sebe, abyste každého
frčí takzvaný ‚68‘ styl.
„V novém roce pofrčí
Moderní bude vše, co najdete ve skříni
ích. Stálicí jsou vypo svých prarodičích.
tahané a ošuntělé svetry,“ prozradil
a. A uvedl ještě jeNočníku Tkadlena.
den super módní hit - prý jen pro nás!
„No, základem je vytáhnout si kalhoty,
nejlépe tepláky s gumou, co nejvýše.
Nejenže to vypadá cool, ale je to i praktické. Bude to konecc mokrých nohavic a
krásně tak odhalíte své ponožky. Pokud
né, od babičky – bubudou ručně pletené,
dete hvězdou každéé párty!“ uvedl dále
Majkl Tkadlena a samozřejmě nám
ní foto stylového
poskytl inspirativní
utisícítřináctý...
outfitu pro rok dvoutisícítřináctý...

HLÁŠKY roku,

* „Všichni chlapi jsou hňupi a
já prvního hňupa, kterého jsem
potkala, tak jsem si hned vzala,“
zmrazila nedávno svého vyvoleného Martina Máňu Drápalníka
jeho žena Verona.

Po bouřlivé silvestrovské noci
si to šněruje auto od chodníku
k chodníku. Zaregistrovala to
hlídka policie a snaží se vozidlo
zastavit. Řidič stavěného auta se
podívá shovívavě na spolujezdce
a škytne: „Hele, dnes uděláme
výjimku a svezeme je!”

Strážníci dostali sněhokola

Ha! Ivane třes se! Mestští strážníci nově využívají k plnění svých povinností na sněhu tento dopravní prostředek. Foto: Agentura Hóser

potom Kájinka Elmarová usnula!

Malá várka
novoročních vtípků

Meteorologové předpovídají krutou zimu

Některé vystrašíme k smrti, jiní zase budou z naší předpovědi výskat
a skákat radostí. Co vás čeká při
oslavách příchodu roku 2013? Čtěte
pozorně a berte tento speciální horoskop s rezervou. I když, devětadevadesát procent z něj se splní!
Váhy - 22.9.-21.10. Až do brzkého silvestrovského rána můžete v srdečních
záležitostech prožívat období plné vášní. Neberte své povinnosti příliš vážně,
bez vašeho smyslu pro romantiku se partner bude
cítit osaměle a začátek roku by se nemusel povést.

primátor Miroslav Nakaseseděl.
„Já jsem slyšela, že pan Uspěchaný pěstuje bigamii. Vždyť už je
sedmkrát ženatý a teď zase tohle.
Já tu paní taky neznám,“ kroutila
zase hlavou náměstkyně primátora Alena Plocová, za svobodna
Jandová.
Na přímý dotaz nás poslal do zadních partií každého člověka sám
Jura Uspěchaný. „Starejte se o
své mimopracovní aktivity. Můj
vztah k této ženě nemá žádný vliv
na moji funkci živočicháře,“ulevil
si do našeho diktafonu první náměstek primátora Uspěchaný.
Odhalí více ze svého soukromí
v roce 2013? Uvidíme!

Do Prostějova
přijede PAPEŽ!

aneb HOROSKOP
na přelom letopočtu

Berani - 20.3.- 18. 4. Jednatřicátého prosince se nejdříve poperete
s policajty, pak autem nabouráte do
sousedova auta a ještě před večerním
ohňostrojem se pohádáte s partnerem. No řekněte, stojí vůbec za to o letošním Silvestru vstávat
z postele?

8-9

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 31. prosince 2012

,
i
t
s
a
l
v
c
Ote
e
c
k
a
d
e
děda r
Často bručí, mrmlá, haleká. Loupe mu v kloubech, sem tam si
ufoukne. Propadá alkoholu a nepěkným webovým stránkám. A
přesto ho máme rádi.
Ve svém požehnaném věku vydrží tolik kanadských žertíků jako málokterý mladík. A sám se rád přidá ke každé špatnosti. Za jeho škodolibostí a lesklým čelem se však skrývá pamětník, který sice neví, co
měl na oběd, ale pamatuje si, jak ho jeho maminka v roce 1968 vozila
jako dvanáctiletého jinocha v kočárku mezi tanky.
Každý den nás dokáže pobavit svým citem pro techniku: digitální
diktafon si pořídil až letos, bál se LCD monitoru, kvůli flashdisku
se s ním v redakci strhla už nejedna hádka, Googlu říká „gegl“ a fotoaparát nesmíme nechat nastavený jinak než na automat – jinak si
neví rady.
A přesto, nebo možná právě proto je u nás tolik oblíben a přejeme
mu, ať toho s námi ještě hodně vydrží. Náš „děda redakce“ Majkl
Tkadlena.

Na silvestrovské taneční zábavě
přijde chlapík za kapelníkem a
říká, aby mu zahráli státní hymnu.
„Teď, po půlnoci?” ptá se udiveně
kapelník.
„Víte, já už bych chtěl jít domů,
ale jedna ženská mně sedí na klobouku!”
Ve veliké kuráži vypadnou na Silvestra po půlnoci z hospůdky návštěvníci, měsíček svítí jako rybí
oko, a tak se začnou dohadovat.
„Je stříbrnej!” prohlásil první.
„Ne, je zlatej!” odporuje druhý.
„Stříbrnej - jen se pořádně koukni.” „Koukni se ty - zlatý!” Jede
kolem cyklista na kole, a tak ho
zastaví. „Pane,” škytne ten první, „řekněte nám, je ten měsíček
zlatý nebo stříbrný?” „Který?”
kouká cyklista na oblohu. „Ten
vpravo nebo ten vlevo?”
„Letos byl ale Silvestr!” pochvaluje si v kroužku známých Pavel.
„Petra navařila, lednice plná šampáňa.” „To já strávil Silvestra na
cestách,” povzdechne si nahlas
Jarda Kudrnů. „Neříkej,” podiví
se chlapi, „kdes byl?” „Vezli mě
na záchytku!”

* „Náhodou, ten soused je ještě
škaredší než ty, miláčku!“ šokovala magistra Kudláková svým
výrokem svého budoucího manžela a oplodnitele Martina Storku
Věčněpochodující.

Platonická. Bořipuch Krkovička s Kájinkou Elmarovou to
na jednom z večírků pořádně rozbalili. Ale jen naoko!

* „Trpím syndromem přecitlivělých bradavek,“ prozradil
svoji slabost grafik Martin Máňa
Drápalník ve chvíli, kdy ho jeho
manželka lechtala na uvedených
partiích těla.
* „Já to řeknu doma a poletíš,“
vyhrožuje neustále Majklu Tkadlenovi Karol Elmarová.
* „Velebnosti, jdu blejt,“ svěřil se
na firemním večírku Michal Tkadlena. „Chceš u toho podržet vlasy?“ ochotně nabídla svoji pomoc
kolegyně Verona, zvaná Honda.

To je naostro! Dnes už manželé Verona a Máňa Drápalníkovi se erotickými choutkami nikdy netajili.

* „Martínek už toho má plné
zuby,“ konstatovala choť našeho ponocujícího grafika Máni
Drápalníka. „A vy zas toho máte
vždycky plné gaťky,“ vrátil jí to
šéfredaktor Petronel Kůzlátko.
*„Spadla jsem do kanálu, můžete mi přijet pomoct?“ volala
Hedva z Metel, když se s autem
propadla do jímky před domem
v Otaslavicích.
* „Ježíšmarjá, co tady zase
chceš?“ „Dej mi pokoj a bodni
se do oka!“ Pravidelná ranní konverzace mezi Kájinkou Elmarovou Papadolusovou a Majklem
Tkadlenou.

To je úroveň... Rovněž manželé Zuzanka a Jarmil
Homosadovi si dávají občas svoji lásku podivně najevo.

* „Na tvé holé temeno přidej si
pár cecíků a máš z něj hned vemeno.“ věcná poznámka Josého
Armanda Popela, když uviděl
„bujnou“ kštici Majkla Tkadleny.
* „Můžu se na něco zeptat....?
Bylo včera něco?“ každodenní
dotaz Majkla Tkadleny na plnění
manželských povinností kolegy
Máňu Drápalníka.

Horké léto. Při redakčním opékání špekáčků požadovala naše
Hedva z Metel pusinku po Josém Armandu Popelovi. Ten odolal!

* „Tak určitě!“ všeobecná odpověď na všecho všem...

Tu máte hubana, primátore! Prostějov, hlavní město světa, se dočká přehrady
Při letošním předávání medailí Za zásluhy prostějovským strážníkům došlo k velmi intimní události. Švarná
blondýnka v černé uniformě,
Janinka Makepeacová, se

neudržela radostí nad obdrženým metálem a vlepila
primátorovi Miroslavu Nakasesedělovi nefalšovaného
hubana! Zda šlo jen o projev
momentálního poblouznění,

to vědí jen oni dva. Ovšem
škodolibý smích šéfa prostějovských strážníků Jana
Nagymároše zněl velmi tajemně. Ví velitel městské policie něco víc?

Romantika. Zatímco primátor Miroslav Nakaseseděl byl polibkem velmi překvapen, šéf strážníků se
smíchem málem za břicho popadal.
Foto: Majkl Tkadlena
Články jsou fabulací a podobnost osob uvedených v nich s reálnými postavami je čistě náhodná...

Naši miláčci. Sloní dvojice, kterou chováme na redakčním
dvoře, je nám všem nejlepším příkladem romantické lásky.

Hrdinně odolávají. Jen matadorům redakce Majklu Tkadlenovi s Petronelem Kůzlátkem jsou baby ukradené. Občas jsou z toho ale smutní…

Téma Večerníku

Vážení a milí čtenáři,
jak jste si již mohli zvyknout, v každém vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vás čeká vždy
zajímavá tematická strana. Ani poslední den roku
2012 tomu nebude jinak. A určitě nepřekvapí, že
se dnes zaměříme na téma příchodu Nového
roku. Prozradíme vám něco z jeho historie, povíme si o dodržování novoročních předsevzetí
a v neposlední řadě se také trošku zasmějeme.
Přejeme vám příjemný vstup do nového a snad
i úspěšného roku 2013!
T
Texty:
exty: Nik
Nikol Hlochová a Aneta Křížová

Nový rok

a trochu historie...

Od roku 46 před naším letopočtem až do roku 1582 platil
Juliánský kalendář. V něm
začínal každý nový rok sice
už 1. lednem, ale církevně se
nesvětil. Za počátek nového
roku byl považován totiž
až 1. březen, tedy den, kdy
do úřadu nastupovali konzulové. Teprve od přelomu
šestnáctého a sedmnáctého
století se začalo prosazovat
sjednocování církevního a
občanského počátku každého
nového roku na 1. leden.
A jak je vidět, podařilo se...
Dnes je Nový rok ve znamení
bohatého hodování s rodinou
(čočková polévka s krupicovým kapáním, vepřové atp.),
sledování pohádek, procházek
a v horším případě střízlivění.
Ale víte, jak se slavil dříve?
Lidé se veselili - hospodář obdarovával čeledíny a děvečky,
rodiče zase děti. Učitelé posílali vrchnosti takzvané „minuce“. Byla to veršovaná a
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NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ

Určitě už si každý z vás někdy nějaké to předsevzetí
dal. Přestat kouřit nebo pít,
zhubnout, začít se učit atd.
Což o to, předsevzetí si dává
každý rok spousta z nás,
skoro nikdo je však nedodrží nebo nesplní. Říkáte si, že
to nejde? Věřte tomu, že jde,
ale musíte to opravdu chtít a
stát si za svým cílem!
Ve výsledku je vlastně jedno,
jestli chcete nějaké důležité
„životní“ rozhodnutí učinit
první den v týdnu, v měsíci
nebo první den nového roku.
Ať už tak, či tak, mluvíme
tady o chvílích, kdy chceme ve
svém životě něco zlepšit nebo
nastartovat. Zaměřme se však
teď chvilku na to, proč naše
plány často do týdne ztroskotají. Jednou z těch hlavních
příčin porušení novoročních
předsevzetí je jejich nereálnost. Pokud si usmyslíme, že

chceme zhubnout 30 kilo za
tři měsíce, nebo že ze dne na
den přestaneme kouřit - obvykle to moc dobře nedopadne.
Mnohem lepší je stanovit si
realistické a dosažitelné cíle.
Vidíme tak lépe výsledky našeho snažení a tím pádem se
zvyšuje i naše motivace.
Velikým pomocníkem je také
podpora lidí v okolí, ať už partnera/partnerky, kolegů nebo kamarádů. Najděte si někoho, kdo
vám pomůže s motivací a dodr-

žením vašich cílů. Pozor byste
si měli dát také na svá osobní
selhání. Neznamená to, že
když si po třech dnech zapálíte cigaretu, že se vám nepodaří s kouřením, jak se říká
lidově, seknout. A už vůbec to
neznamená, že byste měli začít
opět kouřit stejně intenzivně
jako předtím. Zkrátka a dobře,
vše záleží jen a jen na vás a také
na tom, jak se k celému „úkolu“ postavíte. Každopádně vám
přejeme hodně štěstí!

jaká předsevzetí si my, Češi, dáváme nejčastěji?
 Nejvíce z nás chce hubnout...
 Na druhém místě je dobře známá věta: „Přestanu kouřit“!
 Nemalá část z nás chce od nového roku začít pravidelně cvičit.
 Do popředí se se svými plány dostali i ti, kteří chtějí jíst zdravěji
nebo chtějí přestat pít alkohol.
 Nezanedbatelná část chce také zlepšit své kariérní postavení
a vydělat dobré peníze.
 A v neposlední řadě si chceme najít více času na rodinu...

PŘEDPOVĚĎ PRO ROK 2013: co nás čeká a co nemine...

malovaná přáníčka, za která
dostávali obvykle drobnou
finanční odměnu. Po vesnici
obcházely koledující děti nebo
ženy v šátku s husím perem.
Za drobný peníz nebo dobrotu otíraly prach a zpívaly
písničky. Tyto zvyky jsou už
bohužel pryč. Jedinou tradicí,
připomínající minuce, je posílání obrázkových novoročenek
s originálními přáníčky. Často
bývá na těchto přáních zkratka
P.F. = pour féliciter = pro štěstí.
A co vy, už jste ji někomu poslali?

Tak jako každý rok má i ten
následující podle astrologů,
věštců, kartářek apod. spoustu
prognóz. Jak tedy bude vypadat rok 2013? Co nás čeká a
nemine, to se dozvíte z následujících řádků.
Zatímco v roce 2012 byli lidé
spíše pesimističtí, celkově unavení a vyčerpaní, v následují-

cím roce by se to mělo změnit.
Většinou tedy k lepšímu. Přibude
pracovních příležitostí a ti, kteří
budou chtít pracovat, zaměstnání najdou a povede se jim lépe.
Finanční situace se zlepší zejména těm, kteří přiloží ruku k dílu.
Nebude stačit pouhá představa o
vzdušných zámcích, ale úsilím a
činy dosáhneme svého. Zejména

Také na Silvestra i Nový rok
můžete slavit s WWW.VECERNIKPV.CZ!
Denně aktualizované stránky - zprávy, krimi, region, kultura, sport

INZERCE

Objednávejte předplatné pro rok 2013

DNES NAPOSLEDY za lepší cenu!
volejte 582 333 433, 608 960 042,
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

... ještě
na Silvestra
za 700 korun
Pro stávající
předplatitele č
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info na straně 21

...ještě

+

pak po hmotné stránce se v tomto
případě situace značně zlepší.
Co se týče osobnosti nás samých,
postupně budeme vzkvétat zejména po duchovní stránce.
Seberealizace nepozná hranic a
na rozdíl od předchozích let již
budeme schopni lépe udržet své
myšlenky a dostát novým postojům.

pf
2013

Děkujeme všem
čtenářům i obchodním partnerům
za přízeň v tomto roce
a přejeme veselého Silvestra!

Další velkou změnou v novém
roce projdou vztahy. Konflikty
či nedořešené rodinné problémy
letos pominou, rodiny se budou
znovu stmelovat a utužovat. Planety budou stát při nás a my budeme vědět, kdy, co a jak máme
říkat. Stará zranění se tak budou
moci vyléčit a spory urovnat.
Nadcházející rok by měl být

celkově silným v oblasti lásky.
Kromě výše zmíněných pozitiv
bude rok 2013 i rokem výkyvů,
ale i odplaty. Kdo provedl v letech 2011 a 2012 něco špatného,
v příštím roce se mu to má vrátit. Ohledně situace v naší zemi
by rapidní zlepšení mělo nastat
v roce 2014, ale první náznaky
můžeme očekávat a v létě 2013...

Prostějovský Večerník
je už i na
Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

Ze života města

11

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 31. prosince 2012

DISKUZE O POPLATCÍCH ZA ODPAD SE PROTÁHLA...
Návrh opozičního zastupitele zvýhodnit především romské rodiny byl smeten!
Zvýšení poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro každého občana z dosavadních 492 korun na rovných 600 korun se stalo středem pozornosti a diskuze zastupitelů při jejich posledním letošním zasedání, které se
konalo v úterý 18. ledna. Opoziční zastupitel Aleš Matyášek (TOP 09) mimo
jiné přednesl protinávrh, aby od poplatku bylo osvobozeno každé třetí a další
dítě do 16 let v jednotlivé rodině. „Kdybychom tento návrh schválili, nahrálo
by to do karet především romským rodinám, které si pořizují tři, pět a více dětí.
Nejsem rasista, ale pro toto já hlasovat nebudu,“ svěřil se Večerníku jeden
z koaličních zastupitelů, který si v tomto případě nepřál zveřejnit své jméno.
Prostějov/mik
„O zvýšení poplatku na šest
set korun není třeba debatovat,
ale náš klub aktuálně navrhuje
osvobození poplatníka, který
je dítětem třetím a dalším v
dané rodině do věku šestnácti
let. Chtěli bychom tímto dodatkem doplnit návrh, který
předkládá rada města,“ uvedl
Aleš Matyášek za nesouhlasného kroucení hlavou mnoha
dalších zastupitelů.
„Podle materiálů, které máme
k dispozici, se tento náš protinávrh týká v Prostějově jen
266 poplatníků, což by představovalo částku okolo sto-

šedesáti tisíc korun. Když si
totiž představíme, v jakých
sociálních podmínkách se některé rodiny nacházejí, byl by
tento návrh podle našeho názoru velmi rozumný,“ podpořil
svého stranického kolegu Václav Kopečný. „Já mám pocit,
že tato výjimka je zbytečná.
Některé rodiny v Prostějově,
a nebudu konkrétní, z jaké
komunity jsou, stejně poplatky za odpad nehradí za první
ani druhé dítě. Takže jsem z
tohoto návrhu tak trochu zmaten, přesto ale budu pro něj
hlasovat,“ uvedl v diskuzi Josef Augustin (KSČM). „Když
jsme v radě města diskutovali

o výjimkách, které v souvislosti se zvýšením poplatku za
komunální odpad navrhneme,
shodli jsme se na principu, aby
těch výjimek bylo co nejméně.
Z našeho hlediska jsme určitě
vyšli vstříc seniorům a Prostějovanům, kteří dlouhodobě žijí
v zahraničí. Já osobně budu
určitě podporovat dosavadní
návrh rady, aby těchto výjimek
bylo skutečně minimum. Samozřejmě souhlasím, že oněch
stošedesát tisíc korun nás určitě nezabije. Ovšem jsem pro
to, aby původní principy byly
zachovány,“ kontroval Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějov.

ROZPOČET na rok 2013 SCHVÁLEN
Prostějov/mik - Celkem pětadvacet z třiatřiceti přítomných zastupitelů souhlasně
odhlasovalo na letošním posledním jednání
Zastupitelstva města Prostějova rozpočet
pro rok 2013. Jak už Večerník minulý týden
své čtenáře informoval, zásluhou zapojení
většiny finančních rezerv bude rozpočet vyrovnaný a s investicemi ve výši 170 milionů
korun.
„Když v návrhu rozpočtu čtu, že z fondu
rezerv se na investice uvolní devětašedesát
milionů korun a rezervy města se tak na
konci roku 2013 ztenčí na pouhých 4,8 milionu korun, považuji to za velmi odvážné až
riskantní. Navíc nesouhlasím s částkou přes
sedm milionů korun na veřejnou finanční pod-

poru pro takzvaně strategické sporty. Já i klub
TOP 09 dlouhodobě podporujeme myšlenku
nedělat mezi sportovci žádné rozdíly a celkovou sumu rozdělovat spravedlivěji. To jsou
hlavní důvody, proč osobně nebudu pro tento
rozpočet města hlasovat,“ pronesl rebelskou
řeč Aleš Matyášek, který se dlouhodobě staví
proti jakémukoliv rozhodnutí rady města.
Diskuze nad návrhem rozpočtu pak ještě
pokračovala zhruba půl hodiny, debata ostatních zastupitelů ovšem už byla věcná.
Nakonec byl rozpočet města Prostějova pro
rok 2013 schválen, a to naprosto drtivou
většinou hlasů napříč politickým spektrem.
Díky zapojení finančních rezerv města bude
vyrovnaný.

Hotovo, schváleno. Primátor Miroslav Pišťák s kolegy z finančního odboru přednesl zastupitelům
konečnou podobu rozpočtu, který byl drtivou většinou schválen.
Foto: Michal Kadlec

Radní pod palbou

Obdobného názoru byl i šéf
finančního výboru. „Protinávrh klubu TOP 09 jsme ve
výboru projednali. Náš závěr
je, že podpoříme návrh rady
tak, jak je v původním znění.
Sice jde ´jenom´ o necelých
stošedesát tisíc, ale některé
rodiny v Prostějově dostávají
tak vysoké sociální dávky, že
za určitých okolností by pro
ně neměl být problém zaplatit
za odvoz popelnic. Navíc tyto
rodiny si často žádají o sociální příspěvek právě na tyto poplatky. Takže stát vlastně tyto
peníze zaplatí za ně,“ uvedl
známou a zavedenou praxi
především v romských rodi-

Odpad za šest stovek. Zastupitelé schválili zvýšení poplatku za odpad o 108 korun. Od tohoto navýšení budou osvobozeni jen důchodci
nad sedmdesát let a Prostějované žijící v zahraničí. Koláž Večerníku
nách Radek Zacpal, předseda
finančního výboru při Zastupitelstvu města Prostějova.
Své slovo na závěr poměrně
bouřlivé diskuze si vzal primátor Prostějova. „Za nejvýznamnější považuji fakt, že
jsme schválili úlevu od poplatku ve výši stoosmi tisíc korun
pro všechny poplatníky, kteří
v roce 2013 dovrší sedmdesáti
let věku. Myslím si, že toto je
z naší strany hodně prosociální opatření. A věřte, že jsem
přemýšlel o tom, že se zdržím

také něčím Pražáci pomohli
při obnově našich památek,“
otevřel diskuzi na jednání
zastupitelstva Josef Augustin
(KSČM). „My ale neposkytujeme tento dar hlavnímu
městu České republiky, nýbrž
Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu. Jen bych
chtěl podotknout, ač se názory na tento památník různí,
abychom nebyli věčně nesmiřitelní k některým věcem
z dávné historie. Obnovení
Mariánského sloupu je podle
mého názoru určitou formou
usmíření české společnosti,“
reagoval primátor statutárního
města Prostějov Miroslav Pišťák. Opačného názoru byl na
jednání našich komunálních
politiků komunistický zastupitel Jaroslav Šlambor. „Mám
problém se symbolikou Mariánského sloupu. V rámci
české historie jde o velmi
kontroverzní památku. Nejde

PŘEDPLATNÉ ještě
na Silvestra
více se dozvíte
za 700 korun na straně 21

VRAHOVICKÉ FARNÍKY TRÁPÍ PARKOVÁNÍ U KOSTELA
„Další parkovací místa prostě nevyčarujeme...,“ říká náměstkyně Alena Rašková

Prostějov - Na jednání zastupitelstva města se
diskutovalo také o problému, se kterým se potýkají návštěvníci kostela ve Vrahovicích. O nedělích,
kdy farníci přijíždějí na tradiční bohoslužbu svým
vozidlem a parkují v blízkosti kostela, dostávají praak
videlně pokuty jak od strážníků městské policie, tak
ník
i od policistů státních. Co s tím? Na to se Večerník
sta
zeptal náměstkyně primátora statutárního města
vu),
Prostějov Aleny Raškové (na snímku z archivu),
která je na magistrátu zodpovědná za dopravu.
Michal Kadlec
Paní náměstkyně, na posledním jednání zastupitelstva
byl zmíněn problém s parkováním pro občany Vrahovic,
kteří navštěvují nedělní bohoslužby ve zdejším kostele.
Můžete přiblížit, o jaký problém jde?
„Ve Vrahovicích si někteří
obyvatelé stěžovali, že v době
konání nedělních dopoledních
bohoslužeb parkují věřící na
cestě kolem kostela směrem
na Vrbátky a tím dochází
k zúžení cesty i vzniku nebezpečných situací, pokud tímto
místem projíždí například
traktor či větší nákladní auto.
Pro starší, nemocné nebo hůř
pohyblivé občany je ale parkování v blízkosti kostela potřebné, bolí určitě každý krok
navíc.“

Je v silách města tento proro-

blém řešit?
ení.
„V podstatě jsou dvě řešení.
Jedno je ale za cenu, že musí
věřící přece jenom kousek
k jít
pěšky a jak už jsem řekla, někteří počítají každý krok. Když
dyž
se jede kolem vchodu na hřbiřbitov dál, je možné za zahradami
ami
veparkovat a pak nově opraveným chodníkem od hřbitovaa ke
čné,
kostelu projít. Je to bezpečné,
ale trochu delší.“
… a ta druhá
uhá
možnost?
„U ní je třeba trocha pochopepení jak ze strany obyvatel, tak
i ze strany policie, protožee si
dne
myslím, že v neděli dopoledne
avy
přece jenom hustota dopravy
ní a
kolem kostela tak velká není
těch traktorů a nákladních aut
ad
tam zas tolik nejezdí. Snad
by se tedy dalo parkování naa
tuto dobu tolerovat.“

Spolupracujete ten kousek ke škole dojdou po
na tomto pro- chodníku určitě i samy.“
Parkování je
blému s prostějovským
asi problém cešéfem dopravní policie Vaflého Prostějova, že?
kem?
„Pan Vafek je v dlouhodobější
pracovní neschopnosti, nicméně obávám se, že můj názor
sdílet nebude...“
V souvislosti
s problémy u
kostela se vyskytl stejný
problém s parkováním rodičů u místní Majakovského školy. Dá se i tato záležitost nějak řešit?
„Ano, podobný problém s parkováním mají i rodiče, kteří
vozí děti do školy. Nicméně
tady je přece jenom situace lépe
řešitelná, parkovací plocha se
dá vybudovat hned na začátku
ulice Köhlera vlevo kousek od vrby a děti

z Rady
města
Prostějova

Mod
Modřany
Power
stále nereagují
gj

hlasování, protože ono se to
týká také mě,“ uzavřel debatu
s úsměvem primátor Miroslav
Pišťák.
Při hlasování bylo pro protinávrh klubu TOP 09 jen devět
z třiatřiceti přítomných zastupitelů. Byl tedy jednoznačně
smeten ze stolu. Následně byl
drtivou většinou hlasů schválen původní návrh rady, který
počítá s úlevou 108 korun jen
pro osoby nad 70 let a pro občany žijící většinu roku v zahraničí.

Ne všichni kvitují dar města
na obnovu Mariánského sloupu
Prostějov/mik - Ostrá diskuze kvůli osmadvaceti tisícům
korun nebo o samotnou podstatu Mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí v Praze? Obojí bylo cítit
z rozpravy, která provázela
schvalování daru města Prostějova společnosti, která stojí
za obnovením této pamětihodnosti, zničené v roce 1918.
Tak toto jsme vážně nečekali. Před časem navrhla Rada
města Prostějova poskytnout
finanční dar ve výši 28 tisíc
korun společnosti, která prosazuje obnovení Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Ten byl v roce
1918 zničen českými vlastenci, protože byl brán jako
symbol habsburské poroby.
A proti daru se otevřeně postavili i někteří zastupitelé.
„Nejde o těch osmadvacet
tisícovek, ale rád bych věděl,
jestli nám v historii Prostějova

ZPRÁVY

„Parkování je obecně problém
na více místech nejen v Prostějově. Řada ulic je úzká, na
sídlištích nebylo počítáno s
takovým množstvím aut a určitě si každý uvědomuje, že
počet motorových prostředků,
které jezdí po městě, výrazně
narostl. A každý chce parkovat u domu, kde bydlí, a také
u práce či u cíle své cesty.
Bohužel, silnice nerozšíříme
a nová parkoviště nepostavíme bez toho, že bychom
museli zbourat domy, protože jinak volné místo nevyčarujeme. Takže možná
jednoho dne budeme jako v
Japonsku, kde si nové auto
může koupit pouze ten, kdo
donese potvrzení, že
ho má kde parkovat...“

Foto: Michal Kadlec

o symbol náboženský, je to
symbol politický, který je spojen s událostí po bitvě na Bílé
hoře v roce 1620. Je znakem
konce náboženské svobody a
začátku habsburského útlaku
a poroby českého národa. Mariánský sloup je oslavou české
deformace,“ projevil svůj názor Jaroslav Šlambor.
Všem pochybovačům ale vysvětlil pravý stav věcí zastupitel Aleš Matyášek (TOP 09).
„Chtěl bych poopravit onu
exkurzi do historie. Mariánský sloup nebyl budován jako
symbol nadvlády nad českým
národem, ale jako oslava vítězství nad Švédy a jejich vyhnání z českých zemí,“ uvedl
Matyášek.
Veřejná finanční podpora ve
výši osmadvaceti tisíc korun
Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu pak byla drtivou většinou hlasů prostějovských zastupitelů schválena.

Prostějov/mik - Nedávno město
rrozvázalo
ozvázalo smlouvu se společností
Modřany
M
odřany Power, která nedodržela
slovo a v daném termínu na pozemkkuu v průmyslové zóně nepostavila
vvýrobní
ýrobní halu. Město tak chce logickkyy pozemek zpět, problémem ale
jje,
e, že společnost Modřany Power
si navíc na pozemek vzala úvěr.
„Společnosti Modřany Power jsme
zzaslali
aslali naše rozhodnutí o odstoupení
od smlouvy a zároveň požadujeme,
aby tato společnost vyřešila problém
se zástavním právem na pozemek.
Zatím
Z
atím jsme se žádné odpovědi nedočkali. Pokud Modřany Power
nnezareagují
ezareagují do konce roku, budeme
uuvažovat
važovat o žalobě,“ uvedl k aktuálnnímu
ímu stavu v této věci Jiří Pospíšil,
první
první náměstek primátora statutárníhhoo města Prostějova.

Milionyy korun
do lázní i „zimáku“
„
Prostějov/mik
v k - Také v roce 2013
bude
bude město dotovat provoz městských lázní i zimního stadionu významnými
znamnými částkami. „O vhodnosti
dotací směrovaných na provoz městských lázní a zimního stadionu se už
léta vedou četné diskuze. My jsme při
určení
určení dotací na provoz pro rok 2013
vycházeli
vycházeli z kalkulací i reálných nákladů tohoto roku. Tudíž lázně budeme
z rozpočtu města dotovat částkou 5,3
milionu
milionu korun a zimní stadion sumou
4,4
4,4 milionu korun,“ uvedl Radim
Carda, vedoucí finančního odboru
prostějovského
prostějovského magistrátu. Jak dodal
jednatel
jednatel Domovní správy Vladimír
Průša,
Průša, v posledních pěti letech se daří
vvýši
ýši nákladů na provoz obou zařízení
držet na stejné úrovni.

V Krasicích konečně
chodník místo bláta?
Prostějov/mik
v
- Že by chodci procházející Krasickou ulicí dostali příští
rrok
ok od města toužebně očekávaný
dárek? V rozpočtu města se totiž takzzvaně
vaně nad čáru dostala investice na
vvybudování
ybudování chodníku po levé straně
Krasické
K
rasické ulice. Zatím zde chodci
chodí po rozblácené části travnatého
ppozemku.
ozemku. „Již letos jsme vyčlenili
ppůl
ůl milionu korun na výkup pozemkkůů a na projektovou dokumentaci.
V roce 2013 bychom za dalších pět
set tisíc chtěli chodník realizovat. Budeme ale muset ještě svést těžká jednání
nání o výkupu pozemku,“ uvedl Zdeněk
něk Fišer, náměstek primátora, který
je
je zodpovědný za stavební investice.

PERLIČKY ze zastupitelstva

Prostějov/mik - Letošní poslední jednání Zastupitelstva města
Prostějova, které se uskutečnilo v úterý 18. prosince, bylo veledůležité už s ohledem na skutečnost, že se hlasovalo o rozpočtu
na rok 2013. Tomuto i mnohým dalším bodům jednání odpovídala vážnost diskuzí, ovšem jako vždy se objevily i některé
výroky zastupitelů, které dokázaly rozesmát. A Večerník jich
pochopitelně pár pro své čtenáře zaznamenal.
* „Některé body z jednání rady města jsou informačně hodně
dietní...“
zakroutil hlavou Josef Augustin (KSČM), hodně nespokojený
s nedostatečným vysvětlením některých rozhodnutí prostějovských konšelů.
* „Pane doktore, to hřiště bude pro děti a mládež, vy si tam rozhodně nezahrajete!“
zchladil primátor Miroslav Pišťák (ČSSD) přílišný zájem Josefa
Augustina (KSČM) o novou investici města.
* „Je adventní čas, proto k vám, pane doktore, budu velmi milý,
budu jako jehňátko...“
reagoval na kritiku Josefa Augustina (KSČM) ohledně nových
zásad při udělování veřejných finančních podpor radní a vicehejtman Alois Mačák (ČSSD).
* „Nechtěl jsem paní náměstkyni způsobit stres či šok. Ale kdyby
to s ní mělo šlehnout, tak je tu spousta lékařů!“
trochu morbidním způsobem se Josef Augustin (KSČM) omluvil
za ostrý dotaz na adresu Aleny Raškové (ČSSD)
* „Děkuji za velmi vzácné a intimní informace“
poděkoval primátor Pišťák (ČSSD) za slovní pomoc při zodpovězení dotazu na udělení finanční podpory Ivaně Hemerkové (ODS)
* „Proč se investuje do výplně otvorů, proč se lidsky neřekne, že
jde o okna?“
Václav Kopečný (TOP 09) chtěl znát logickou odpověď ohledně
plánu rekonstrukce městského domu ve Wolkerově ulici
* „To musím vypadat hodně blbě, když mi nosí stále čaj,“
reagoval na další várku horkého nápoje viditelně nachlazený primátor Miroslav Pišťák (ČSSD).
* „Začínáme projednávat nejdůležitější bod programu, proto
prosím, vážení kolegové, přidejte do kroku a usedněte do svých
lavic. Václave, ty s těmi berlemi opatrně...“
primátor Pišťák (ČSSD) vyzýval zastupitele a apeloval na opatrnost Václava Šmída (KSČM)
* „Bude to asi osmdesát milionů. Ale je to plus mínus autobus,“
odpověděl na dotaz ohledně nákladů na nový kulturák Zdeněk
Fišer (ČSSD)
* „O slovo se hlásí paní doktorka Hemerková. Tedy pardon,
magistra...“
Miroslav Pišťák (ČSSD) udělal na chvíli ze své náměstkyně Ivany
Hemerkové (ODS) z učitelky lékařku
* „Když bude jednadvacátého konec světa, informace z tohoto
zastupitelstva budou naprosto irelevantní...“
pronesl v závěru jednání Josef Augustin (KSČM)

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK
z vánočního koncertu

nepokazilo ho ani
mrazivé počasí

V kostele sv. Jana Nepomuckého se sešli
milovníci klasické hudby, kteří si přišli vychutnat slavnostní atmosféru spojenou s výjimečným interiérem kostela a skladbami takových
hudebních velikánů, jakými byli a stále jsou
Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus
Mozart a další.

na
video rnikpv.cz
e
c
.ve
www

OSLAVY „DVACÁTIN“ ve velkém stylu a jak jinak než tancem!
„Je to zvláštní pocit,“ ohlédl se za uplynulými dvěma dekádami zakladatel školy Jiří Hubený
Prostějov/peh - Velkolepou
podívanou připravili žáci,
učitelé a absolventi Taneční školy Hubený všem těm,
kteří přišli do prostějovského Národního domu oslavit
dvacáté výročí existence školy. Taneční škola Hubený se
v rámci vánočního večírku
rozhodla oslavit i dvacetileté výročí existence školy.
Přestože nebyl dort, publikum v hledišti už od šesté
podvečerní hodiny nadšeně
sledovalo, jak se na pódiu
střídají se svými propracovanými tanečními výstupy
nejen držitelé ocenění mistr
republiky a světa v různých
tanečních kategoriích, ale i

začínající tanečníci, lektoři a
absolventi školy.
„Když jsme v roce 1992 se
školou začínali, vůbec mě nenapadlo, že tady budu takhle
stát a slavit s tolika svými výbornými žáky a absolventy. Je
štěstí, že v Prostějově se rodí
dobří tanečníci, takže pořád je
s kým pracovat. Navíc se snažíme jít s dobou, a tak se vedle
klasických společenských tanců věnujeme všemu novému,
každému novému tanečnímu
stylu. V nabídce tak máme Hip
Hop, balet, Show Dance, Disko
Show a mnoho dalšího, každý
zájemce si určitě vybere podle
svého vkusu,“ poznamenal
zakladatel školy Jiří Hubený,

Prostějov/peh
Možnost připomenout si atmosféru Vánoc a zpříjemnit
si nadcházející sváteční dny
měli všichni ti, kteří se v chrámu sv. Jana Nepomuckého „u
Milosrdných bratří“ zúčastnili
vánočního koncertu. Na programu nechyběla vánoční koleda
Adeste Fideles Johna Francise
Wada, známá skladba Pie Jesu
Gabriela Faurého a mnohé
další. Provedení všech těchto
skladeb se mistrně zhostil var-

Hvězdy vánočního koncertu. Varhaník Ondřej
Mucha a sopranistka Magdalena Vlasáková svým
výkonem doslova nadchly.
Foto: Petra Hežová

Show. Mezi účinkujícími na pódiu se sešlo hned několik mistrů republiky, Evropy i světa!
Foto: Petra Hežová

haník Ondřej Mucha společně
se sopranistkou Magdalenou
Vlasákovou.
„Byla jsem tu před dvěma lety
na novoročním koncertě a moc
se mi líbil přednes paní Vlasákové, takže jsem letos přišla zase,“
svěřila se Večerníku Alena, jedna z návštěvnic koncertu, která si
přijela poslechnout oba interprety až z Kostelce na Hané.

Kombinace varhanní hudby,
zpěvu, úchvatného interiéru
kostela a svátečních dnů se
přítomným posluchačům postarala o velmi příjemný kulturní
zážitek. Vskutku nevšední atmosféru vánočního koncertu
v působivém prostředí barokního chrámu nezkazilo ani mrazivé počasí, které si našlo cestu i
do kostelních lavic.

shlédla více než stovka diváků

hodným divákům či budoucím
spolužákům připravili profesionální a velkolepou show.
Rozsáhlou fotogalerii i video z
akce najdete už teď na www.
vecernikpv.cz!

na
video rnikpv.cz
.vece
www

Žáci taneční školy Hubený předvedli co umí. Velkolepá show
v závěru roku byla nejen vánočním večírkem pro všechny tanečnice a tanečníky, ale zároveň oslavou dvacátého výročí existence
školy.
Foto: Petra Hežová

hoštění, které bylo pro účastníky akce připraveno, přišlo
v mrazivém sobotním odpoledni prokřehlému publiku
nesmírně vhod. Pak už ale
zejména ti nejmenší diváci
napjatě sledovali, jak před
jejich očima ožívá známý
biblický příběh o narození
Ježíška...

Toho každý rok ztvárňuje
jiné miminko a při tom letošním, desátém vystoupení
se představení zúčastnili
všichni Ježíšci z uplynulých
let. Dostavil se i desetiletý
Vojtík, který si na Ježíška
zahrál v roce 1992. „Moc si
na to nepamatuju. Ale mamka mi to někdy připomíná,“
upřesňuje vysloužilý Ježíšek
Vojta. „Jsem moc rád, že si
za těch deset let lidé na naše

vystoupení zvykli sem do
Rajské zahrady chodit,“ uvedl organizátor akce Jindřich
Miklas a dodává: „Toto představení má vést k zamyšlení,
co je to vlastně advent a také
aby si lidé připomněli, proč
se vlastně Vánoce slaví.“
A aby se vánoční duch jen
tak nevytratil, získaná částka z dobrovolného vstupného poputuje chudým až do
Jeruzaléma.

JAKÝ BYL ŽIVÝ BETLÉM...
3x foto: Petra Hežová

Ježíšek číslo jedna. Na představení dorazili Ježíšci To je on! Živý betlém s pravým a nefalšovaným oslíkem, Zájem byl. V Rajské zahradě při kostele Povýšení svatého
ze všech deseti uplynulých ročníků. Mezi nimi i ten první, který dorazil do Prostějova až z Olomouce.
Kříže bylo opravdu plno. Na živé ztvárnění betlémského přídesetiletý Vojta.
běhu došli malí i velcí, kterým nevadilo ani mrazivé počasí.

rrozhovor
ozhoovoor ssee zzajímavou
ajímavou oosobností...
soobnnosstí....
Jedinečná výstava historických kočárků poprvé na Moravě!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

OKEM „ŠÉFKY”
prostějovské kultury

Kulturní rok 2012
volného času. Mám na mysli
všechny členy amatérských
divadel, pěveckých sborů nebo
v Prostějově velmi rozvinutých fotografických spolků.
Ti všichni a mnozí další pro
Prostějovany po celý rok svou
činností v podobě koncertů,
výstav a vernisáží, představení
či happeningů obstarávají kulturní vyžití. Bez jejich činnosti
by kulturní scéna našeho města
byla mnohem chudší.
Samozřejmě o rozvoj kultury u
nás se stará také město a jeho organizace. Vyzdvihnout si určitě
zaslouží v této souvislosti celoroční aktivita kulturního zařízení
Duha. Osobně oceňuji zejména
její aktivity pro seniory na jedné či naopak pro nejmenší na
straně druhé. Mezi akce pro ty
druhé jmenované patří například
organizace soutěží, jako jsou
Wolkerův Prostějov či Hanácký
kohout. Aktivity Duhy je proto

Už po desáté hodině dopolední se v Rajské zahradě
při kostele Povýšení svatého
Kříže v Prostějově sešli malí
i velcí, kterým se čekání na
Ježíška zdálo příliš dlouhé.
A že takových nebylo málo,
dokazovala fronta návštěvníků u vchodu do zahrady i více
než stovka diváků uvnitř. Po-

F o to
Fotoreportáž
o r e p o r tá
áž

Prostějovský Večerník
je už i na Facebooku!

„Už jedenadvacáté se s vámi setkávám na stránkách nejčtenějšího prostějovského periodika,
kde pravidelně na konci měsíce
otevírám své kulturní okénko. S
radostí mohu i nadále konstatovat, že i nadále se setkávám
především s pozitivními reakcemi, a tak doufám, že jako předsedkyně kulturní komise Rady
města Prostějova je vám moje
přibližování novinek a aktualit
z prostějovské kulturní scény i
nadále přínosem...“
Letošní poslední kulturní
okénko se sluší pojmout trochu
jinak. Nebudu se proto jako
obvykle zabývat rozmanitou
nadílkou kulturních aktivit,
které proběhly v měsíci prosinci, ale pokusím se zrekapitulovat celoroční kulturní život
našeho hanáckého města.
Poděkovat bych chtěla zejména těm, kteří kulturu v našem
městě rozvíjejí v rámci svého

Vystoupení malých i velkých tanečníků vzbudilo ohromný
ohlas u publika. Bezvadně secvičené sestavy, dokonalé kostýmy,
prostě oslava výročí taneční školy jak má být!
Foto: Petra Hežová

Výroční desátý ŽIVÝ BETLÉM V RAJSKÉ ZAHRADĚ
Prostějov/peh - Dva dny před
Štědrým večerem bylo v Rajské
zahradě při kostele Povýšení svatého Kříže plno. Pro návštěvníky bylo připraveno živé ztvárnění biblického příběhu o narození
spasitele a kromě více než stovky
diváků se akce účastnili i ovečky
a živý oslík, kteří na vystoupení
přicestovali až z Olomouce.

Slušný zájem. Vánoční koncert přilákal do kostela sv. Jana
Nepomuckého několik desítek příznivců hudby. Sváteční zážitek nepřekazilo ani chladné počasí.
Foto: Petra Hežová

který nejenže přihlížel oslavám,
ale sám se jich na pódiu zúčastnil spolu se svou vnučkou
a současně nejmladší žačkou
taneční školy. „Už před těmi
dvaceti lety jsme začínali s tím,
že chceme, aby děti raději chodily k nám, našly si kamarády
a naučily se nejen tančit, ale
i taky trochu zodpovědnosti,
protože když se tančí v kolektivu a jeden nebo dva nepřijdou,
je celá sestava k ničemu. Rád
bych, aby to tak bylo i nadále,
aby si děti a mládež k nám našly
cestu,“ dodal Jiří Hubený, který
byl úspěchem žáků a absolventů své školy a ohlasem publika
upřímně potěšen. „Je to zvláštní
pocit,“ ohlédl se za uplynulými
dvěma dekádami.
Zakladatelům, absolventům
i současným žákům přišel
popřát i zpěvák Pavel Novák
mladší, který písněmi Nádherná, Pihovatá dívka a Vyznání vzpomněl spolu s obecenstvem na svého zesnulého
otce. Přestože se vánoční večírek a současně oslava protáhly
až do pozdních nočních hodin,
nikdo z účastníků nelitoval.
Všichni účinkující si dali záležet na tom, aby rodinným
příslušníkům, kamarádům i ná-

možné pro jejich různorodost
označit za opravu ´duhové´.
Kultury není nikdy dost a její
úroveň lze i v Prostějově samozřejmě ještě zvyšovat. Kulturní komise města, které mám
tu čest předsedat, se proto po
celý rok snažila podporovat finančně i organizačně originální
počiny na kulturním poli. Hodně jsme si slibovali od grantů
na kulturní oživení náměstí a
osobně mne potěšila realizace
prvních ´vlaštovek´ v rámci tohoto programu, jako byl třeba
bluegrassový festival. Věřím
a po letošních zkušenostech
vlastně vůbec nepochybuji, že i
příští rok Prostějované přijdou
s řadou kulturních nápadů, které se povede zrealizovat.
Přeji nám všem co nejbohatší kulturní rok 2013!
Milada Sokolová, radní a
předsedkyně kulturní komise
při Radě města Prostějova

„Každá holčička potřebuje nějaké vozítko,“ říká Miroslava Pecháčková
Prostějov, Rychnov nad Kněžnou - Prostějovskému
muzeu se podařil skutečně mistrovský kousek. Pro zdejší
návštěvníky připravilo jedinečnou výstavu kočárků, která
určitě potěší malé i odrostlejší holčičky. Bohatá kolekce ze
sbírky Miroslavy Pecháčkové dokládá vývoj unikátních
dětských vozítek od nejstarších let a starší návštěvníci
mezi exponáty určitě objeví ten, ve kterém se vozili sami
nebo jejich ratolesti. „Na závěr roku se snažíme pro návštěvníky vždy připravit nějaký ten bonbónek. Tentokrát
je to výstava kočárků ze sbírky paní Pecháčkové, která
na Moravě ještě nebyla nikdy k vidění,“ poznamenala
kurátorka výstavy a zástupkyně ředitele muzea Kamila
Husaříková. Sama Miroslava Pecháčková, majitelka
muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou, poskytla
xkluzivní rozh
hovor...
Večerníku ex
exkluzivní
rozhovor...
Petra Hežová
žová
Vaše sbírka
bírka je opravdu
opravvdu
láá, čím vaše sb
běobsáhlá,
sběeň začala?
ratelská vášeň
věě nad Kněžnou
Kněžnnou
„V Rychnově
um
m hraček a sbírku
sbírrku
máme muzeum
ískali od souk
krokočárků jsmee zzískali
soukroy.. Výborně se nám
náám
mé sběratelky.
ojilo dohromady
y.“
tak vše propojilo
dohromady.“
Takže see nestává, že by
ěk
kdo přivezl koč
čávám někdo
kočáaššel na půdě a přerek, který našel
vašemu muzeu?
muzeu
u?
nechal by hoo vašemu
tává, ale jen vvelel„Občas se to sstává,
av
víc takové nále
ezy
mi zřídka. Navíc
nálezy
dojsou většinouu ve velmi zběd
zbědou, musejí se šro
ouvaném stavu,
šrouubbečku rozložitt
bek po šroubečku
znovu sestaa následně znovu
vit. Mnohdyy také nejsou

kompletn
ní a pokud ta
akovému
kompletní
takovému
boudička,
kočárku chybí třeba boudička,

Foto: archiv M. Pecháčkové

Premiéra. Jedinečná výstava kočárků láká jednotlivce i celé rokousky jsou na Moravě vystavovány
diny. A není divu, unikátní ko
po
oprvé!
poprvé!
Foto: Petra Hežová
elmi těžkoo k sehnání,
s hnání
se
ta je vvelmi
kočáreek je pak těž
žkéé sestavit
sestaavit a
kočárek
těžké
vystav
vit. A tak vě
ětš
t in
nou získázíská
vystavit.
většinou
očárky i hračky
hraččky vykuvyku
váme kkočárky
povánním.“
pováním.“
Před
P
řed pár dny pod strostro
m
ečkem spousta
spou
usta holčiholči
mečkem
ček našla
naašla kočárek, přála jste
jeeden?
si jakoo malá také jeden?
„Určitěě, každá holčičk
ka potřebupotřebu
„Určitě,
holčička
j ně
ějaké vozítko, ve kterém
je
nějaké
vozila panenky
y, a já jsem
by vozila
panenky,
roozhodně nebylaa výjimkou
rozhodně
(úúsměv)“.
(úsměv)“.
Ve vaší sb
sbírce
bírce jsou
kočárky snad ze
vše
všech
ech období. Chybí
Chybí vám
něj
jaký konkrétn
ní model?
nějaký
konkrétní
„Tě
ěch výrobců kočárků
„Těch
bylo
o velké množs
ství, takže
množství,

nám určitě nějaký chybí, ale
snažíme se vždy z každého
období mít alespoň jednoho
zástupce.“
Vaše sbírka je unikátní
tím, že vystavujete
nejen kočárky, ale i dobovou
výbavičku a panenky...
„Ano, tím se snažíme odlišit od
jiných sběratelů, kteří také sbírají kočárky, ale ty jsou většinou
prázdné. V našich kočárcích
vystavujeme i peřinky z dobové textilie, krajkové, etamínové i silonové. Snažíme se tím
jednak navodit atmosféru doby,
jednak podtrhnout řemeslnou
dovednost, se kterou byly tyto
dětské kočárky i kočárky pro
panenky vyráběny...“
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Objednávejte předplatné pro rok 2013 DNES NAPOSLEDY za lepší cenu!
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inzerce@
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... ještě na Silvestra za 700 korun

Expres
z regionu
U obrkočáru
b k čá vystoupí
t í
Hradišťan
Čechy pod Kosířem/mls
- Skutečně exkluzivní host vystoupí na Tříkrálovém večeru v
pátek 4. ledna od 18.00 hodin v
depozitáři Muzea historických
kočárů v Čechách pod Kosířem. Ve svátečním čase zde u
největšího zrestaurovaného historického kočáru zahraje přední
cimbálová muzika Hradišťan s
primášem Jiřím Pavlicou.

Na ohňostroj můžete
vyrazit do obcí
Víceměřice, Polomí/mls - Dva
různé ohňostroje pořádají obce
na Prostějovsku. Zatímco ve
Víceměřicích první světlice
vzlétnou k nebi už v pět hodin,
v Polomí to bude půl hodiny po
půlnoci. Ve Víceměřicích se lidé
mohou těšit na bohaté občerstvení a vyrazit mohou také na
půlnoční výstup na Kozlov. V
Polomí bude ohňostroj spojen s
ochutnávkou svařeného vína.

Ve Vřesovicích na
Silvestra vyběhnou
Vřesovice/mls - Tradiční sportovní akci poslední den v roce
pořádají ve Vřesovicích. Start
Silvestrovského běhu je ve 14
hodin.

Pro stávající předplatitele
platí cena 600 Kč

info na straně 21

Hotelu v okouzlujícím prostředí Nectavského údolí svítá naděje

PROMĚNÍ
SE
UPOLÍN
V
RÁJ
RYBÁŘŮ?
Konice odkup odmítla, objevují se další zájemci
Tady byste mohli natáčet filmovou pohádku! Malebné
okolí hotelu Upolín v úžasném prostředí Nectavského
údolí je pro podobné záměry přímo stvořené. Kdo sem
zavítá, tomu zdejší prostředí okamžitě učaruje. Do
krásného zalesněného údolí s rybníkem zapadá i hotel
Upolín, který své první návštěvníky přivítal v roce 1980.
Bohužel v současné době se nachází v katastrofálním
stavu... Jeho majitel se už dříve obrátil na konické zastupitele, ti však jeho odkup odmítli. Má opuštěný hotel
ještě vůbec nějakou naději?
Martin Zaoral
Hotel Upolín se nachází na katastru
Kladek v přírodním parku Kladecko, u rybníka mezi Nectavským
údolím a osadou Bělá. V okolí
se vyskytují významné rostliny a
živočichové. Není se tedy co divit, že zdejší prostředí učarovalo
i komunistickým soudruhům. Ti
zde vybudovali rekreační a školicí
středisko SSM. Třípodlažní hotel,
před kterým se zrcadlí pěkný rybník, celoročně fungoval jako zázemí pro tábory a školy v přírodě. Po

revoluci se vše změnilo. Objekt od
státu koupil Zdeněk Zbořil z Mostkovic, který jej chtěl opravit a opět
zprovoznit. Kvůli krizi však od svého záměru upustil. Nyní neví, co s
hotelem. Už několik let se jej marně
snaží prodat. Nedávno jej písemně
nabídl i městu Konice. Ta však o
hotel s šestatřiceti pokoji, pět chat,
rybník a okolní pozemky nabízené
za celkem 4,2 milionů korun nemá
zájem. „Je to především z finančních důvodů, ale i kvůli špatnému
stavu objektu,” uvedl starosta Konice František Novák.

V takové situaci vypadají vyhlídky hotelu téměř beznadějně.
Redakci Večerníku se však podařilo zkontaktovat jednoho
ze zájemců, který si byl hotel v
pátek prohlédnout. „S panem
Zbořilem jsem v kontaktu. Mám s
hotelem své záměry a teď hledám
někoho, kdo by mi je rozmluvil,“
prohlásil s úsměvem muž, který na
místo dorazil ve společnosti architekta. Společně se radili, co by se
stavbou navzdory jejímu špatnému stavu šlo udělat.
Potenciální kupec si sice nepřál
zveřejnit své jméno, prozradil
nám však, že je vášnivý rybář.
„Pro rekreační rybaření neznám
mnoho klidnějších a krásnějších
míst, než je právě toto. Rybník by
se mohl osadit rybami, hotel by pak
sloužil jako ubytování pro rybáře,“
naznačil muž své záměry. Svítá
tedy chátrajícímu Upolínu naděje?
To zatím není vůbec jisté. „Je tady
opravdu moc hezky. A když člověk
přivře oči, tak i ten barák nevypadá
zas tak špatně. Ovšem jel byste sem

Jako v pohádce. Hotel Upolín se nachází u rybníka v okouzlujícím prostředí přírodního parku Kladecko, nedaleko Nectavského údolí.
Foto: Martin Zaoral
na dovolenou? Myslím, že většina
lidí pojede raději do Chorvatska,“
uvažoval architekt, jehož úkolem
bylo především zhodnotit aktuální
stav hotelu. „Jestli to tady bude stát
ještě dva roky, tak je to rovnou na
odstřel. Není tu elektřina, do budovy zatéká, po velkých úpravách by
se to snad dalo využít jako hrubá

stavba. Teprve pak by se mohlo
začít s rekonstrukcí. A ani ta by
nebyla právě levná,“ vyjádřil se
přímo na místě. Samotný zájemce na otázku, zda objekt skutečně
koupí a pustí se do jeho opravy,
nakonec jednoznačnou odpověď
po obhlídce nedal. „Byla by obrovská škoda to tu nechat zchátrat.

Nechci, aby to tu dopadlo tak jako
s tolika věcmi v naší republice.
Bylo by úžasné, kdyby se to tu
podařilo opravit, aby to opět ožilo.
Na druhou stranu nemám zas tolik
peněz, abych je tu mohl jen tak pro
nic za nic utopit,” uzavřel přibližně
padesátiletý muž, který pochází z
Letovic.

Turisté
vyrazili
z
Plumlova
na
Chlum
zloděj jako smyslů zbavený

V chatě u Runářova řádil
Runářov/mik - V pátek přijel
na chatu v katastru obce
Runářov majitel a nevěřil
vlastním očím. Když zde
byl na začátku prosince naposledy, vše bylo v pořádku.
Nyní na něj ale čekalo nemilé
překvapení. Našel vypáčená
garážová vrata, vypáčené
dveře do dílny a do pokojů.
„Zloděj nikým nerušen odcizil
tři dvacetilitrové kanystry s pohonnými hmotami, elektrocentrálu a čtyři litry oleje do motoru. Z pokojů, které prohledal,
ukradl dvě vodovodní baterie
a jedenáct kusů LED žárovek.
V chatě se pak dál choval
jako smyslů zbavený. Poničil
vodovodní potrubí, obklady,

vypínače, dvě umyvadla a dvě
toalety, dále kuchyňskou linku,
dveře, balkónové dveře, žaluzie,
sklenice, talíře, křeslo, sedačku,
hodiny a další vybavení chaty.
Nešťastný majitel škodu odcizením vyčíslil na šestnáct tisíc
korun. Ovšem škodu vzniklou
poškozením věcí a vybavení
chaty předběžně vyčíslil na
téměř šestašedesát tisíc korun,“
informovala podrobně o případu
Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Co zloděje vedlo k takovému
jednání, se policisté dozví, až se
jej podaří vypátrat a zadržet. Za
své chování může strávit až tři
roky ve vězení.

NEKRADL, ale ŠKODIL

Konicko/mik - Z trestného činu krádeže a poškození cizí věci
je podezřelý zatím neznámý lapka, který se v noci z pondělí na
úterý vloupal do administrativní budovy jedné ze zemědělských
společností na Konicku. „Ve dvou kancelářích rozbil okna, vnikl
do nich a tam se vyřádil. Prohledal je a na závěr rozbil počítač i s
monitorem. Nic se mu zřejmě nelíbilo, tak odešel s prázdnou. Stačil však napáchat škodu za 30 tisíc korun,“ řekla Večerníku Irena
Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.

Kančí kýta v cíli zpětinásobila počet účastníků

Plumlov/mls - Druhá nejvyšší
„hora“ masívu Záhoří, vypínající
se v nadmořské výšce 412 metrů
nad mořem, se stala cílem předsilvestrovského výšlapu na Chlum.
Ten v sobotu 29. prosince pořádal
klub neorganizovaných turistů v
Plumlově ve spolupráci s Klubovým zařízením Plumlov. Zatímco
na Kosíř na Nový rok pravidelně
míří tisíce výletníků, plumlovský
předsilvestrovský výšlap je zatím
záležitostí spíše jen několika kamarádů. Přesto se díky slunečnému a mrazivému počasí a především dobrému jídlu v cíli počet
účastníků oproti loňsku prudce
zvedl.
Turisté na předsilvestrovský výšlap
na Chlum vyrazili v sobotu krátce
po půl desáté z Tyršova náměstí v
Plumlově. Sešlo se jich něco přes
dvě desítky, tudíž oproti loňsku
organizátoři zaznamenali prudký
nárůst počtu účastníků. „Je to nejen
kvůli pěknému počasí, ale hlavně
kvůli svíčkové, která se bude rozdávat v cíli. Loni žádná svíčková
nebyla a to jsme šli jenom čtyři..,“
vyjádřil se s úsměvem jeden z turistů. O něco později při pohledu v cíli
doznala jeho slova reality...

Ve skupince převládali především
muži, tůru však bez problému
zvládly i ženy, děti a pes. Trasa
dlouhá necelých deset kilometrů
vedla půvabnou krajinou kolem bývalého lomu Loupežník
a vrchu Kotouče až na „slavný” a turisty hojně vyhledávaný
Chlum. Než se na něj dostali,
mohli si všichni milovníci přírody užívat krásné výhledy do

okolní krajiny, jiskřící čerstvou
jinovatkou. Dobytí jednoho z nejvyšších vrcholů masivu Záhoří
všichni oslavili nejen zápisem do
vrcholové knížky, ale především
štamprlí nezbytné slivovice. V
mrazivém dopoledni skutečně
bodla.
Zpátky se turisté vydali kolem
Kněží hory a po přibližně dvou
hodinách sešli do autokempu Žra-

F ott orr ep
Fotoreportáž
p ortáž

lok. „Je zajímavé, že na Chlum to
máme z Plumlova ani ne pět kilometrů, ale zpátky člověk ujde minimálně patnáct,“ žertoval cestou
jeden z pěších, který tím narážel
na účinky slivovice na většinu z
účastníků pochodu. Ve vyhřáté
společenské místnosti autokempu Žralok pak na všechny čekala
vytoužená kančí kýta na smetaně
a točené pivečko. Při konzumaci
těchto pochutin účastníci výšlapu
nemohli celou akci hodnotit jinak
než kladně.

výstup na chlum...

Všichni, kteří se budou chtít podobným způsobem „vyprdět“ po
silvestrovských oslavách, určitě i
letos zamíří na šestadvacátý ročník
novoročního výstupu na Velký Kosíř. I letos je zde první den v novém
roce čeká Kosířan, hasičská kuchyně, vrcholová medaile a především
setkání s přáteli a známými. Loni
si tuto oblíbenou pouť navzdory
psímu počasí nenechalo ujít tři a
půl tisíce výletníků. Nyní, kdy se na
vrcholu staví rozhledna, se dá očekávat ještě vyšší počet účastníků.

3x foto: Martin Zaoral

Pod plumlovským zámkem. Na pochod Kudy teď? Téměř až na Chlum je kolem Cíl výšlapu. Po necelých deseti kilometrech
se vydali především muži, bez problému jej Loupežníka vedla zelená turistická značka, dorazili všichni do společenské místnosti Žraloka, kde na ně čekala kančí kýta na smetaně.
zpátky jejich kroky vedly kolem Kněží hory.
však zvládly i ženy, děti a pes.

„Nastavili jsme správný směr, jen škoda, že u nás skončilo kino,“
Konice - Jak jsme informovali v minulém vydání
Večerníku, po pěti letech by měl ve funkci ředitele Městského kulturního střediska v Konici skončit
Jiří Palán. Čtyřiatřiceletý muž se narodil ve Světlé
u Boskovic, vystudoval Pedagogickou fakultu na
Masarykově univerzitě v Brně, obor učitelství pro první stupeň základní školy se zaměřením na angličtinu a
hudební výchovu. Kromě svého zaměstnání hraje na
klarinet. Je svobodný, s partnerkou má pětiletou dceru
Violu. K jeho odchodu by mělo na konci ledna, neboť podanou rezignaci už vzala na vědomí rada města Konice.
Co ho k tomuto rozhodnutí vede a jak bude kultura v
Konici fungovat po jeho odchodu? O tom jsem se hovořili v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.
Martin Zaoral
V dnešní době
se většina lidí
bojí, že o práci přijde. Vy naopak místo opouštíte ze své vlastní vůle. Co vás k tomuto kroku
vede?
„Pravdou je, že iniciativa vzešla z
mé strany. Vnímám to tak, že 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.

Kultura v Konici před mým příchodem potřebovala nový impulz.
To se snad podařilo. Středisko je
nyní fungující organizací s jasnými vizemi a zároveň kritérii, podle
nichž se dá jeho úspěch či neúspěch hodnotit. Jedná se například
o návštěvnost, peníze získané ze
vstupného či z grantů. Podařilo se
nám nastavit jasný směr, nyní mě
to láká jít hledat úkoly jinam.”
Nepřemlouval
vás někdo, abyste zůstal?
„Podobných reakcí bylo hodně. I

přemítá JIŘÍ PALÁN, odcházející šéf konické kultury

pan starosta mluvil o tom, že bych
měl své rozhodnutí ještě zvážit.
Sám za sebe však můžu říct jen tolik, že nevím, co by se muselo stát,
abych tu zůstal...”
A nechcete o
tom přece jen
chvíli popřemýšlet?
„Jedná se o věci, které jsou zřejmě
neprůchodné. Proto bych o nich
nerad veřejně hovořil. 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.”
Nebojíte se, že se
vám nepodaří
najít novou práci?
„Nikdy jsem neměl problém s tím si
nějakou práci sehnat, ať už v oboru
či mimo něj. O sebe se nebojím.
Jakmile skončím, tak plánuji, že si
udělám prázdniny. Jako koníčka
nyní učím na ZUŠ, budu tedy v kontaktu s lidmi i s hudbou. S hledáním
nového zaměstnání bych mít problém neměl, mám asi tři možnosti,
věřím, že některá z nich vyjde.”

Co se vám za těch
pět let podařilo?
„Podařilo se nám udělat řadu
úsporných opatření, a to nikoliv
na úkor kvality. Opatření začala
tím, že jsme zvolili jiné vedení
Kruhu přátel hudby. Při odlišné
dramaturgii jsme naštěstí nepřišli o posluchače, ale podařilo se
nám ušetřit na honorářích. Podobná situace je u dalších dvou
akcí, kterými jsou Žváčkův festival a Vánoční trhy. Přestože
vše kolem nás se výrazně zdražilo, nám se tyto oblíbené akce
daří pořádat o třetinu levněji,
než tomu bylo v roce 2007. Za
těch pět let se nám také podařilo získat necelý milion korun
z grantů. Bylo to i díky tomu,
že jsme založili neziskovou
organizaci, která dosáhne na
peníze, které by příspěvková orgranizace nikdy nedostala. Díky
tomu jsme třeba získali peníze
na vydání unikátního CD krále moravských polek Antonína
Žváčka či na loňský jedinečný
workshop hudebních učitelů
ZUŠ z celé ČR.”

Co se naopak
nepodařilo?
„Nepodařilo se nám najít prostředky na renovaci kina. To je hodně
smutná záležitost. Kino tady bylo
velmi dlouho a po celou dobu
běželo v zaběhnutých kolejích.
Kvůli bezpečnosti jsem však byl
donucen kino zavřít. Myslím si, že
to je velká škoda. Jelikož vím, že
Konice na tom kvůli výstavbě kanalizace není právě dobře, tak nevím, odkud by se v tuto chvíli daly
sehnat peníze na opravu a modernizaci kina. Asi je třeba si počkat,
než se město dá dohromady.”
Po čem se vám
bude stýskat?
„V samotném středisku pracujeme
čtyři, nicméně za těch pět let jsem
si tu vytvořil spoustu vazeb na
desítky dalších lidí. Ti nám pomáhali, ať už finančně, či nadšením a
bez ohledu na svůj vlastní čas. Po
nich se mi bude opravdu stýskat.”
Co byste doporučil svému nástupci?
„Pokud bude chtít s čímkoliv pomoci, tak budu určitě neustále na

telefonu. Ono to přece jen nejde
po těch letech to tady jen tak nechat. Člověku tu zůstává kus
srdce, které sem vložil.
Byl bych rád, pokud
by se nástupce vydal
v mých stopách. Aby
zachoval turistické
informační centrum,
které jsme vybudovali, cyklus výstav
v galerii, nezbytnou
knihovnu či rozšířené
prohlídkové trasy v zámku, které u nás vedou

doslova od sklepa až po půdu.
V muzeu mimochodem v příštím
roce chceme zřídit unikátní sbír
sbírku sekerek, kterou budeme
brzy zapisovat do české
knihy rekordů. Můj následovník by se neměl snažit
zvládat úplně vše, ale vrhnout energii pouze na něco
speciálního, co má potenciál lidi k nám do Konice
přitáhnout. Pokud tak
učiní, pak věřím, že
uspěje.”

Poslední Vánoce na zámku. Jiří Palán ještě jako první muž
Městského kulturního střediska.
Foto: Martin Zaoral

Školství, zdraví a děti

14

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 31. prosince 2012

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

A GRATULUJEME!!!

Tereza Ošlejšková
15. 12. 2012 52 cm 3,30 kg
Velký Týnec

Viktorie Hedrichová
18. 12. 2012 50 cm 3,70 kg
Prostějov

Adéla Vnatényiová
18. 12. 2012 49 cm 3,30 kg
Ivaň

Matěj Moser
16. 12. 2012 50 cm 3,60 kg
Olomouc

Jiří Šmída
17. 12. 2012 51 cm 4,10 kg
Prostějov

Simon Chalupa
18. 12. 2012 50 cm 3,50 kg
Olomouc

Klára Polanská
23. 12. 2012 47 cm 2,55 kg
Prostějov

Kristýna Kryštofová
24. 12. 2012 50 cm 3,20 kg
Bohuslavice

David Melka
24. 12. 2012 49 cm 2,85 kg
Prostějov

Radek Vysloužil
25. 12. 2012 50 cm 3,10 kg
Konice

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

Vánoční jízda Prostějovem...
Prostějov/ph - Již druhý ročník vánoční jízdy, který se
konal v Prostějově na Štědrý
den ve večerních hodinách,
sklízel úspěch. Oproti loňskému roku se letos objevila
spousta vozů vyzdobených
světýlky nebo vánočními
ozdobami. Lidé tak mohli zažít nevšední oslavu vánoc připravenou mladými lidmi, kteří se umí nejenom bavit, ale i
předávat radost ostatním.
Druhého ročníku vánoční jízdy se navíc zúčastnila
spousta nových tváří. Šlo

nejenom o skvělou zábavu,
ale i zajímavou podívanou,
na kterou lidé většinou hleděli s nevěřícnými úsměvy.
Prostějované pozorovali vozidla jedoucí ulicemi buďto
z oken svátečně vyzdobených
domácností, nebo přímo z
chodníků.
„Doufám, že se nová tradice
všem líbila. Již teď vymýšlíme další zpestření a těšíme se,
že na příští vánoční jízdě nás
poctíte svou účastí i vy,“ vzkázal po skončení Petr Hájek,
jeden z autorů akce.

Ježíškové dělali radost DĚTEM Z DOMOVŮ
Akce Strom splněných přání 2012 naplnila účel

Prostějov/peh - V rámci
charitativní akce s názvem
„STROM
SPLNĚNÝCH
PŘÁNÍ“ měli všichni lidé s
otevřeným srdcem možnost
obdarovat děti z dětských
domovů v Plumlově a Prostějově. Osobní předání dárků
proběhlo ještě před vánočními
svátky za přítomnosti zástupců obou dětských domovů,
pěveckého sdružení Vlastimila, Kloboukového klubu, květinářství Floris a dalších. Nechyběla ani Věra Novotná,
předsedkyně
občanského
sdružení Dobré místo pro
život, jehož prostřednictvím
bylo možné akci zorganizovat.
Letošní
vánoční
večírek
Okrašlovacího spolku města
Prostějova nebyl jen o předvánočním setkání příznivců a spřátelených organizací. Tentokrát
se přítomní hosté proměnili v
Ježíšky, kteří v rámci charitativní
akce Strom splněných přání po-

mohli obdarovat děti z dětských
domovů v Prostějově a Plumlově. A že těch hodných Ježíšků
nebylo málo, dokazoval nejen
plný restaurační sál Národního
domu, ale i skutečnost, že se podařilo zarezervovat všechna přáníčka, takže žádné z dětí nebylo
na Štědrý večer bez dárku...
„Chvíli jsem měla i obavu, jestli
se do sálu všichni vejdeme. Nakonec ale vše dobře dopadlo a
každý dárek bude mít o Štědrém
večeru svého majitele,“ svěřila
se Večerníku Milada Sokolová,
předsedkyně
Okrašlovacího
spolku.
Večerem provázel prostějovský
zástupce v televizní soutěži Česko-Slovenská Superstar Tomáš
Jurenka a o uměleckou vložku
se postaralo divadlo Point, jehož
členové předvedli dramatizaci
jedné z pohádek ze zbrusu nové
knihy prostějovské spisovatelky Marcelly Dostálové. Kniha
Kouzelné a moderní pohádky

Udělali radost. Slavnostního předání dárků se zúčastnily nejen děti, ale i ředitelé z obou dětských
domovů a předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova Milada Sokolová.
Foto: TS ZZIP

Foto: Petr Hájek

Objednávejte předplatné pro rok 2013
DNES NAPOSLEDY za lepší cenu!

... ještě na Silvestra
za 700 korun
volejte 582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

info na straně 21
INZERCE

Ten ale je! Ježíškové z Prostějova, Plumlova a okolí
dělali radost dětem z dětských domovů. Foto: TS ZZIP
pro zvědavé děti vznikla taktéž
s přispěním Okrašlovacího spolku a města Prostějova a křtu se
jí dostalo právě na spolkovém
vánočním večírku.
Program slavnostního předání
dárků byl tedy opravdu nabitý a zahanbit se nedaly ani děti
z obou dětských domovů, které
se dostavily spolu s řediteli a vychovateli. Děti si pro své Ježíšky
připravily básničku jako poděkování, že si i v předvánočním
čase našli chvilku na ty, kteří
nemají to štěstí slavit Vánoce se
svou rodinou.

„Rád bych ještě jednou moc
poděkoval všem organizátorům akce, kteří odvedli kus
práce! Povedlo se sehnat
všechny dárky, takže pod
stromečkem bude veselo,“
uvedl ředitel plumlovského
dětského domova Radim
Kratochvil. „Rozdáno bylo
tedy všech sedmapadesát
dárků, o které děti z Prostějova a Plumlova prostřednictvím občanského sdružení
Dobré místo pro život požádaly. Děkujeme...,“ dodal
Kratochvil.

Co, kdy, kde, kam ...?
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Svaz tělesně postižených v ČR,
Silvestrovský ohňostroj
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
v Prostějově se koná
v pondělí 31. prosince
nabízí k zapůjčení kompenzační
od 20.00 hodin.
pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozší- Český svaz ochránců přírody
- Ekocentrum Iris
řili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
na tel. č. 588 000 167.
tel: 582 338 278
Půjčovna rehabilitačních a tvořivá dílna na pomoc přírodě
kompenzačních pomůcek LA- pátek 4. ledna - Výroba krZARIÁNSKÉHO SERVISU mítek od 16.00 do 18.00 hoPV, Hacarova 2, zajišťuje or- din na Kovárně Ekocentra Iris.
topedické vozíky, WC křesla, Další ze série tvořivých dílen,
chodítka – pevná, pojízdná, kde se naučíme vyrábět dřevěpodpažní, servírovací stolky a ná krmítka pro ptáky.
polohovací lůžka (mechanická, akce na pomoc přírodě
elektrická). Kontakt po telefonu sobota 5. ledna - Tříkrálové
pí. V. Zapletalová 776 054 299 vyvěšování krmítek od 10.00
do 11.30 hodin. Sraz u občerRegionální pracoviště TyfloCen- stvení U Abraháma.
tra Olomouc v Prostějově nadále
MC Cipísek,
poskytuje služby nevidomým a
slabozrakým občanům na adre- Sídliště svobody 6, Prostějov
Mimiklub - program pro mase: Kostelecká 17, Prostějov.
minky s miminky, pohybové
hry s dětmi, besedy o zdravém
V pondělí 31. prosince
vývoji dětí, o spánku i výživě
se poběží tradiční
dětí do 1 roku, kurz první poSILVESTROVSKÝ BĚH
moci, poradenství atd. dle záve Vřesovicích.
jmu rodičů
Start je ve 14.00 hodin.

Jak podpořit zdraví aneb jak si
můžeme pomoci sami. Besedy o
prevenci a podpoře zdraví v zimním období v dopoledních programech dle rozpisu ve skupinách.
Bohatá kolekce historických kočárků, ve kterých se vozily děti,
panenky a medvídci, ze soukromé sbírky Miroslavy Pecháčkové
se můžete přijít podívat do Muzea Prostějovska do 3. února.
Tříkrálový večer s Hradišťanem proběhne v pátek 4. ledna
od 18.00 hodin v Čechách pod
Kosířem.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

pondělí 31. 12.

10.30 - 12.30 hodin

uterý 1. 1.

15.00 - 17.00 hodin

sobota 5. 1.

14.15 - 16.15 hodin

neděle 6. 1.

13.45 - 15.45 hodin

TIP Večerníku

SILVESTROVSKÉ PROMÍTÁNÍ
KDE: Letní kino Mostkovice
KDY: pondělí 31. prosince 2012

Pokud nemáte žádné plány
na poslední den v roce nebo
nechcete jen sedět u televize, tak přijeďte na XXIII.
ročník silvestrovského promítání filmu Doby ledové
IV, které začíná v půl páté
odpoledne. Vstupné je pro
návštěvníky zdarma a občerstvení je také zajištěno.
Doba ledová: Země v pohybu po třech letech přišla
do kin i s oblíbenou mamutí
rodinkou Mannyho, Ellie,
jejich teenagerské dcerunky
Broskvičky, lenochoda Sida,
šavlozubého tygra Diega a
potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové
napínavé dobrodružství. Právě Scratt, se svou vášní pro
žaludy a jejich ukrýváním
totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Podaří se

mu zasadit svůj žalud takovým způsobem, že pradávná
Pangea začne praskat a lámat
se na jednotlivé kontinenty a
díky pohybu litosférických
desek dojde i k rozdělení naší
prehistorické party. Ellie a
Broskvička zůstanou na jednom kontinentu a Many, Sid
a Diego jsou unášeni proudem na ledové kře hluboko
do širého oceánu a jak to celé
dopadne, se přijďte podívat
v pondělí.

BOHOSLUŽBY na přelomu roku
Pondělí 31.12.
Povýšení sv. Kříže
Díkuvzdání za uplynulý rok
17.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Díkuvzdání za uplynulý rok
17.00 hod.
Sv. Petr a Pavel
Mše svatá 6,30 hod., 17.00 hod. (zpívá schola)
U Milosrdných bratří
Betlém - otevřený kostel 10.00 - 12.00 hod.

Úterý 1.1. Slavnost Matky Boží
Panny Marie

na náměstí. Díky tomu náklady
(kelímky, ubrousky), které budou
hrazeny z těchto peněz, jsou velmi nízké a více než 47 tisíc korun
rozdělí Rotary klub těm, kterým
byl výtěžek již předem určen,
tedy Klubu stomiků v Prostějově
a Domovu „Na zámku“ v Nezamyslicích na Hané.
„Děkujeme všem, kteří se u
stánku RC Prostějov zastavili a
dali si náš vánoční punč. Věříme, že vás zahřál nejen přímo na
místě, ale i podruhé dobrým pocitem, že vaše peníze pomohou
jiným,“ poznamenal s úsměvem
Ladislav Burgr, sekretář Rotary
klubu Prostějov.
Členové Rotary klubu Prostějov přejí všem úspěšný nadcházející rok 2013 a hojnost všeho
dobra.

Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.
Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel. 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Milada Pírková 1936 Prostějov
Marie Zbořilová 1919 Prostějov
Marie Sekaninová 1948 Smržice
Věra Františková 1925 Prostějov
Věra Barašová 1928 Prostějov
Zuzana Homolková 1931
Prostějov
Miloslav Fryč 1955
Vícov
Anna Kroupová 1937
Lešany
Robert Kubalák 1921
Kralice na Hané
Ján Čonka 1937
Němčice nad Hanou
Josef Svoboda 1921
Prostějov
Oldřich Petržela 1927 Repechy
Anna Pavlovčáková 1922
Prostějov

Jaroslava Šťastná 1935 Prostějov
Jiří Fresser 1943
Prostějov
Jitka Zapletalová 1960
Mostkovice
František Lysický 1941 Hluchov
Ludvík Tylšar 1928
Přemyslovice
Miloslava Pytlíková 1922
Otaslavice
Jana Rušilová 1936
Otaslavice
Dagmar Tesaříková 1934
Prostějov
Jarmila Všetičková 1935
Prostějov
Terezie Pohlodková 1931 Vyškov
Vojtěch Kapounek 1950
Prostějov

Rozloučíme se...
Středa 2. ledna 2013
Alois Langer 1922 Brodek u Prostějova 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 4. ledna 2013
Naděžda Přikrylová 1960 Dětkovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Růžena Sklářová 1935 Hrdibořice
11.45 Obřadní síň Prostějov
Karel Bartošek 1936 Bílovice
13.15 Obřadní síň Prostějov
Jana Francová 1954 Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Cásková 1923 Čechovice
14.45 Obřadní síň Prostějov
Ivan Pospíšil 1932 Otaslavice
14.45 Obřadní síň Prostějov
Sobota 5. ledna 2013
Amálie Burešová 1924 Rozstání
13.00 Obřadní síň Rozstání
Pondělí 7. ledna 2013
Milada Hudcová 1924 Držovice
11.45 Obřadní síň Prostějov

Simetrix

pátek 4. ledna
21.00 DJ Martty
sobota 5. ledna
21.00 DJ Iceman

Divadlo Point
pondělí 31. prosince
19.00 NAHÝ WOLKER

Kulturní klub DUHA

pondělí 31. prosince
20.00 Silvestrovský večer
s tancem

PROVOZNÍ DOBA

redakce
Večerníku

pondělí 31. 12.

8.00 - 13.00
úterý 1. 1. 2013
ZAVŘENO
středa 2. 1. 2013
8.00 - 17.00
čtvrtek 3. 1. 2013
8.00 - 17.00
pátek 4. 1. 2013
8.00 - 16.00

PLESY

Povýšení sv. Kříže
Mše svatá
7.30, 10.30 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice)
Mše svatá
9.00 hod.
Sv. Petr a Pavel
Mše svatá
9.00 (zpívá sbor), 18.00 hod.
Kostel otevřen
14.00 - 16.00 hod.
U Milosrdných bratří
Betlém - otevřený kostel 10.00 - 12.00 hod.
Sv. Cyril a Metoděj
Mše svatá
9.00 hod.
Kostel otevřen
14.30 - 16.30

v Prostějově a jeho okolí
4.1. Městský ples
Prostějov

Vzpomínka na vánoční punč aneb ROTARY pomáhalo

Prostějov/red - Předvánoční
shon je nenávratně za námi,
dárky jsou rozděleny a ještě
zbývá rozloučit se s rokem
2012. Někdo na tento rok možná bude ještě dlouho vzpomínat, jiný na něj možná velmi
rád a rychle zapomene. Členové prostějovského Rotary
klubu si s tímto rokem budou
spojovat historicky první charitativní prodej vánočního
punče na náměstí T.G. Masaryka v Prostějově.
Celkově prostějovští rotariáni od
10. do 22. prosince prodali punčů, svařáků a dětských punčů za
téměř pětapadesát tisíc korun.
Rotariáni platili veškeré suroviny
na přípravu ze svého, každý sám
punč vařil a bez nároku na jakoukoliv odměnu prodával ve stánku

Kino Metro 70

pondělí 31. prosince
nehrajeme
úterý 1. ledna
nehrajeme
středa 2. ledna
17.30 Jack Reacher:
Poslední výstřel
americký thriller
20.00 Atlas mraků
americké sci- fi
čtvrtek 3. ledna
17.30 Jack Reacher:
Poslední výstřel
20.00 Hobit:
Neočekávaná cesta
pátek 4. ledna
16.30 Hobit:
Neočekávaná cesta
20.00 Hobit:
Neočekávána cesta
sobota 5. ledna
16.30 Hobit:
Neočekávaná cesta
20.00 Hobit:
Neočekávána cesta
neděle 6. ledna
16.30 Hobit:
Neočekávaná cesta
20.00 Hobit:
Neočekávána cesta

Městské divadlo v Prostějově
Město Prostějov

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 31. 12. 2012 do 6. 1. 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, se za bezmračné oblohy koná
ve čtvrtek v 14.00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné
oblohy koná ve čtvrtek v 18.30 hodin a ve středu v 17.30 hodin.
Středeční pozorování je komentářem přizpůsobeno dětským návštěvníkům.
ZIMNÍ POHÁDKU nabízíme dětem ve středu v 15.30 hodin.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK se sejde ve středu v 16.30 hodin.
Klub GEMINI se sejde ve čtvrtek v 16.30 hodin.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV a expozici OPTIKA spatříte na
začátku výše uvedených pozorování. Školám, spolkům, obcím
apod. zdarma zapůjčujeme výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN nebo STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU.

Foto: Rotary klub

Nové pokutové bloky

Prostějov/red - Od 1. ledna roku 2013
budou policisté používat nové pokutové
bloky. Osoba, která se dopustí přestupku,
neobdrží jen útržky, ale
prakticky stejný tiskopis,
jaký dosud zůstával policistům. Zavedení propisovací části se zabrání
nadměrné administrativní
zátěži a možnému dodatečnému pozměňování bloku.

Chcete podporu?
DNES poslední den!

Prostějov/red - Vedení prostějovské radnice vyzývá
všechny subjekty, aby žádosti o veřejné finanční podpory pro rok 2013 podávaly na podatelně Magistrátu
města Prostějova na náměstí T. G. Masaryka do 31.
prosince 2012. Dnes je tedy k této příležitosti poslední
den! Příslušné formuláře naleznete na webových stránkách města (Co nejčastěji hledáte - formuláře) nebo získáte na odborech Magistrátu města Prostějova.

Také na Silvestra
i Nový rok můžete slavit
s WWW.VECERNIKPV.CZ!
inzerce

Prostějovský
Večerník
je už i na
Facebooku!

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

duo pejsků
hledá páníčky!
Nechybí vám čtyřnohý miláček?

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

Objednávejte předplatné pro rok 2013
DNES NAPOSLEDY za lepší cenu!

... ještě na Silvestra
za 700 korun
volejte 582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

info na straně 21
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 31. prosince 2012

Exkluzivní interview s historikem-amatérem, jehož zásluhou ožívá židovská historie Prostějova

„ŽIDÉ DO PROSTĚJOVA DOPUTOVALI Z CELÉ EVROPY, Z OLOMOUCE JE VYHNALI...“
„Když jsme konzultovali nápad maleb domů na hradbách s odborníky, nikdo neřekl, že je to blbost.
I když si to mnozí mysleli...,“ vzpomíná na počátky projektu jeho autor Josef Dekastello

Prostějov - Josef Dekastello není rodilý Prostějovan, žije zde „teprve“ pětatřicet let. Ve svém důchodovém věku se ale rozhodně nenudí. Zcela
ho totiž pohltila židovská historie tohoto města.
Studiem vzácných dokumentů pronikl do života
Židů v Prostějově a byl to právě on, kdo jako první
navrhl oživit tuto historii v myslích Prostějovanů,
ale zároveň vytvořit i něco atraktivního pro turisty, kteří přijedou naše město navštívit. Výraznou
měrou mu pomohl Okrašlovací spolek města
Prostějova, ve spolupráci s jeho předsedkyní
a radní Miladou Sokolovou pak dotáhli do konce projekt maleb starých židovských domů na
hradbách ve Školní ulici. Právě těch domů, které
musely v roce 1970 ustoupit výstavbě kina Metro.
Michal Kadlec
Pane Dekastello, kde
se ve vás vůbec vzal
zájem o historii židovství v
Prostějově? Je to vaše záliba
už od mládí?
„Kdepak od mládí! (smích)
Přišel jsem k tomu vlastně náhodou. Někdy v roce 1995 jsem
procházel Školní ulicí. Když
jsem uviděl, v jak žalostném
technickém stavu jsou starodávné hradby, rozhodl jsem se
zjistit důvod jejich havarijního
stavu a také co vůbec ve Školní
ulici dříve bylo a jak byla zastavěna. Nejsem totiž rodák z Prostějova, takže jsem v tu chvíli
ani netušil, že se nacházím na
místě s bohatou židovskou minulostí. Ale na to jsem přišel až
následným bádáním.“
Jak to vaše následné
bádání probíhalo?
„Moje první cesta vedla do
okresního archivu, kde jsem
mohl nahlédnout do cenných

dokumentů, map a fotodokumentace. Posléze jsem strávil
spoustu času i v prostějovském
muzeu, pro které jsem už nějakou tu historickou práci dělal.
Hodně vědomostí jsem také
čerpal ze dvou obsáhlých publikací Prostějov 1 a 2 a dalších
významných dokumentů.“
Co jste se při prověřování těchto dokumentů o životě Židů v Prostějově
dozvěděl?
„Tak například to, že soužití
Židů s místním obyvatelstvem
nebylo vždy jen idylické. Například v roce 1575 žádala
tehdejší městská rada vystěhování Židů z města. Tehdejší
majitelé Prostějova, pánové
z Pernštejna, žádost zamítli.
Řekli si totiž, proč by měli vyhánět někoho, kdo platí nejvíce daní? Měli tenkrát v hlavě,
tito pánové, protože by přišli o
příjem z jejich daní a zároveň
by ztratili finančně zdatnou
skupinu obyvatel.“

v Prostějově vzali?
„Prošli celou Evropou, přes
Rusko, Polsko, Uhry. Nejdříve zakotvili v Olomouci, odkud je vyhnali, a tak se usídlili v Prostějově. Tady našli
pochopení a živnou půdu. Už
z toho důvodu, jak jsem uvedl v minulé odpovědi.“
Jak pokračoval život
této
národnostní
skupiny dále?
„Za třicetileté válkyy museli Židé v Prostějově, stejně
jako všude jinde v tehdejších
českých zemích, platit vyšší daně střídavě císařským i
švédským vojákům. Válečné
situaci se přizpůsobili

dovážet sukno na uniformy
císařské armády, kterého byl
p ý nedostatek.
všude naprostý
Tím nakonec Židé na válce profitovali. V roce 1726

být označeni, muži žlutou
páskou na rameni a ženy ve
vlasech. To bylo i tehdy hodně potupné nařízení, zrušil ho
až po deseti letech císař Josef
II. v roce 1781.“
Přes všechnyy tyto
y
ústrky Židé stále prosperovali. I v Prostějově…
„Byli šikovní, dokázali využít momentální situace.
Nepřející okolí se našlo i

archivu. Řeknete si, že nápad
může mít kde kdo. Ale jak ho
realizovat? My jsme si pro svůj
projekt vybrali krásně znějící
název vizualizace. Nikdo z těch,
s nimiž jsem tento nápad konzultoval, neřekl, že je to blbost.
I když si to někteří určitě mysleli. Ještěže tady existuje aktivní
Okrašlovací spolek města Prostějova s předsedkyní Miladou
Sokolovou. Spolupráce s ní, několikaleté společné úsilí s řadou

„Zánik staleté přítomnosti Židů v Prostějově
přišel s nacistickou ideologií za druhé světové
války. Z Prostějova a okolí bylo odvlečeno
šestnáct stovek občanů židovského vyznání.
Až na ojedinělé výjimky se domů nevrátili...“
Dnes už Prostějovan JOSEF DEKASTELLO
popisuje smutný konec židovské historie

Má ji v malíčku. Josef Dekastello při našem rozhovoru velmi poutavě vyprávěl o židovské historii
Prostějova.
Foto: Michal Kadlec

„Židé byli šikovní, dokázali využít
momentální situace. Nepřející okolí
se našlo i v Prostějově, ale právě toto
je naučilo nacházet nové cesty
a cestičky jak přežít a ještě i profitovat...“

Úspěšná spolupráce. Společně s předsedkyní Okrašlovacího spolku města Prostějova a radní Miladou Sokolovou dokázali dotáhnout projekt maleb židovských domů na hradbách do úspěšného konce.
Foto: Michal Kadlec

povolovalo ustanovení císaře Karla VI. židovské rodině
oženit pouze jednoho syna.
Už tehdy ale uměli prostějovští Židé obcházet zákon.
V tomto případě tím, že se
ženili v Uhrách. Následně
císařovna Marie Terezie se
zachovala, podle mého názoru, jako Adolf Hitler. Nařídi-

v Prostějově, ale právě toto je
naučilo nacházet nové cesty
a cestičky jak přežít a ještě i
profitovat. Mám za to, že to
bylo tím, že nebyli tak svázáni jen s jedním lokálním
prostředím. Často dobrovolně
i nedobrovolně se stěhovali a
cestovali. Pracovitost a znalosti z prostředí daleko za do-

Objednávejte předplatné pro rok 2013 DNES NAPOSLEDY za lepší cenu!
volejte 582 333 433, 608 960 042, pište: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz
Pro stávající předplatitele
... ještě na Silvestra za 700 korun info na straně 21 platí cena 600 Kč
INZERCE

mácími humny je naučily většímu rozhledu při zajišťování
obchodu s místně nedostatkovými komoditami či při zavádění nových progresivních
technologií. To si myslím, že
bylo jedním z tajemství jejich
hospodářsko-ekonomických
úspěchů v Prostějově. Kdo
dneska například ví, že to byli
Židé, jejichž zásluhou se o
mnoho let později začalo Prostějovu říkat ´město oděvů´?“

Pro židovskou komunitu byl zřejmě smrtící
ranou nástup Adolfa Hitlera
k moci, souhlasíte?
„V Prostějově určitě. Zánik
staleté přítomnosti Židů v Prostějově přišel s nacistickou ideologií za druhé světové války.
Z Prostějova a okolí bylo do
roku 1942 ve čtyřech velkých
transportech odvlečeno šestnáct
stovek občanů židovského vyznání. Až na ojedinělé výjimky
se domů nevrátili.“
Pane Dekastello, jste
autor myšlenky ojedinělého projektu, který připomíná slavnou židovsku minulost tohoto města. Jak jste
p
přišel
na nápad maleb židovských domů na hradbách ve
Školní ulici?
„Při studiu historických materiálů mě napadlo udělat něco,
aby se povědomí o historii
tohoto města rozšířilo na veřejnosti. Každý totiž nemá
čas chodit studovat historii do

jednání na úřadech a prezentací v tisku vyústilo v realizaci
tohoto projektu. Návrh velice
zajímavě ztvárnil výtvarník pan
Vincenec, kterému se malbami
podařilo zachytit atmosféru židovského ghetta z počátku minulého století ve Školní ulici.
Stejně jako i omšelost a smutek
čišící z opuštěných domů levé
strany Školní ulice po vystěhování jejích obyvatel.“
Dovolte poslední otázku. Přišel jste na to,
proč tato ulice dostala název
Školní? Skutečně zde i v období židovského rozmachu
stála nějaká škola?
„Ano, stála! Přesně tam, kde v
současnosti stojí kino Metro,
byla škola. Nejdříve s německým vyučovacím jazykem, v
roce 1903 však byla zrušena a
měl zde sídlo okresní soud. Za
první republiky se sem škola
vrátila, fungovala zde jakási
polepšovna či pomocná škola.
A pak z toho bylo kino...“

kdo je
josef dekastello
Narodil
N
dil se v roce 1939 v B
Benátkách
átká h nad
d Ji
Jizerou. Je ženatý, manželka je rodilá Prostějovanka, má dvě děti a čtyři vnuky. Vystudoval
Vysokou školu dopravní v Praze a celý život
pracoval na železnici u staveb a údržby kolejí.
Odtud se právě zrodil jeho druhý životní koníček, kterým je kromě
židovství v Prostějově i historie železnice. Kromě toho se ve volném
čase věnuje, dnes už samozřejmě pasivně, sportu a turistice. Je členem Okrašlovacího spolku města Prostějova. Tedy města, ve kterém
žije dnes už pětatřicet let.

Prostějovský Večerník
je už i na
Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

sportovní menu
www.tkplus.cz
prezentace
TK PLUS V ROCE 2013

Co všechno nabídne
úspěšná marketingová
společnost?
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čtěte
na straně

PARAŠUTISTÉ ZÍSKALI NA MS PĚT MEDAILÍ!

LEDNÍ HOKEJ

Prostějov/son

BUDOU JESTŘÁBI POSILOVAT?

V Prostějově trénují
brankář SEDLÁŘ
a útočník KOTÁSEK!

26

čtěte
na straně

Volejbal

čtěte
na straně

30
ČTVRTEK 3. 1.

18:00

MATTONI NBL – 20. KOLO

BK PROSTĚJOV
BK JIP PARDUBICE
Hala Sportcentra DDM Prostějov

SOBOTA 5. 1.

18:00

MATTONI NBL – 21. KOLO

Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

14:00
10:00

EXTRALIGA KADETŮ – 13. KOLO

&

Hanácký úspěch. Družstvo parašutistů České republiky z Dukly Prostějov pěkně pohromadě, vpravo navíc
junior Bonifác Hájek.
Foto: archív Dukly Prostějov

dy se šlehačkou. Po triumfech tích navždy,“ pronesl Miroslav stějovský tenisový klub znovu gorie.
ženského i mužského výběru
Foto: tkplus.cz
ve Fed Cupu a Davis Cupu, na
čemž měli kluboví vyslanci TK
Agrofert či partnerské Sparty
Praha ten maximální podíl, se
Prostějov dočkal i dalšího extraligového titulu. Hvězdami z
tuzemska i ze zahraničí nabitý
tým vyhrál smíšenou soutěž
naprosto přesvědčivě a potvrdil
tak svoji dominanci. Ta už do
světa čišela na Večeru mistrů
a medailistů, kde slavily čtyři z
pěti titulů a jedno stříbro, vybojované mládežnickými celky.
Následně se v kongresovém
sálu Hotelu Tennis Club v Prostějově sešli již zmínění vítězové Davis a Fed Cupu - Tomáš
Berdych, Radek Štěpánek, Petra Kvitová a Lucie Šafářová,
které slavnostním přípitkem
přivítal Miroslav Černošek, šéf
Ohlédnutí za anketou Zlatý kanár pak najdete na straně 21
společností Česká sportovní a
kompletní reportáž z letošního ročníku Česká spořitelna Tenisová extraliga 2012
TK PLUS (na snímku). „Je až
si můžete přečíst na stranách 22 a 23,!
neuvěřitelné, co se nám letos v

Praha, Prostějov/pk - Hned
trojice členů TK Agrofert bodovala v anketě „Sportovec
roku České republiky 2012“.
Zatímco obhájkyně triumfu
Petra Kvitová skončila čtrnáctá
a druhá členka vítězného fedcupového výběru Lucie Šafářová
osmnáctá, jejich oddílový kolega Tomáš Berdych se prodral
do elitní desítky. Její vyhlášení
proběhlo v hlavním městě ve
středu 19. prosince a jméno
prostějovského zástupce zaznělo u osmé příčky. Lepší už byl
jen fotbalový brankář Petr Čech
a medailisté z letní olympiády.
A aby toho prostějovského tenisu nebylo málo, kategorii týmů
ovládly oba výběry. Ten mužský, který vede jako nehrající
kapitán šéftrenér TK Agrofert
Jaroslav Navrátil, pak s přehledem zvítězil. Ženy, u nichž
trenérsky působí další důležitá
postava prostějovského klubu
David Kotyza, skončil druhý.

Konec roku ve znamení špatných podkošových zpráv

BK PROSTĚJOV
TUŘI SVITAVY
SOBOTA 5. 1.
NEDĚLE 6. 1.

V NEZVYKLE POZDNÍM TERMÍNU NA PŘELOMU LISTOPADU A PROSINCE
VRCHOLILA LETOŠNÍ SEZÓNA SPORTOVNÍHO PARAŠUTISMU. CIVILNÍ
MISTROVSTVÍ SVĚTA 2012 SE TOTIŽ KONALO V METROPOLI SPOJENÝCH
ARABSKÝCH EMIRÁTŮ COBY SOUČÁST TAKZVANÉHO MUNDIALU, COŽ JE
SPOLEČNÝ ŠAMPIONÁT ŘADY PARAŠUTISTICKÝCH DISCIPLÍN.
NEJLEPŠÍ ČECH POSLEDNÍCH LET JIŘÍ GEČNUK VYBOJOVAL STŘÍBRO
V INDIVIDUÁLNÍ AKROBACII A BRONZ V KOMBINACI JEDNOTLIVCŮ,
LIBOR JIROUŠEK SKONČIL TŘETÍ V INDIVIDUÁLNÍ AKROBACII A MUŽSKÝ
TÝM BYL DRUHÝ V KOMBINACI DRUŽSTEV. MEZI JUNIORY PAK PŘIDAL
DALŠÍ BRONZ BONIFÁC HÁJEK ZA PŘESNOST PŘISTÁNÍ. SKVĚLÉ!

TK Agrofert ovládl extraligu, jeho členové sbírali trofeje Tenisté mezi
Prostějov/pk - Konec roku 2012 těchto soutěžích podařilo do- Černošek, jemuž se letos splnil ovládl prestižní anketu Zlatý
byl pro prostějovský tenis sladší kázat. Myslím si, že tato vzpo- velké tenisové sny.
kanár, kde si pro sebe uzmul českou elitou
než ty nejlepší londýnské jaho- mínka zůstane v našich pamě- Poměrně očekávaně pak pro- ceny pro všechny hlavní kate-

PROSTĚJOV PADL!

Tým VK prohrál
v domácí soutěži
poprvé po necelých
čtyřech letech

TRHÁK TÝDNE

BK BCM PROSTĚJOV
BCM MORAVSKÁ OSTRAVA
BK BCM PROSTĚJOV
BCM SLEZSKÁ OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

Prostějovský Večerník
je už i na
Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

Také na Silvestra
i Nový rok
můžete slavit s
WWW.VECERNIKPV.CZ!

KRIZE ORLŮ PROHLOUBENA, VNÍMÁ JI I PRIMÁTOR
Rozhodnutí o budoucnosti BK Prostějov by mělo padnout 10. ledna

Prostějov/lv, mik, pk - Na
podzim roku 2004 vtrhli do
nejvyšší basketbalové soutěže
basketbalisté Prostějova. Ambiciozní celek v následujících
osmi letech sbíral výhradně
medaile, čtyřikrát vybojoval
hned stříbro a titul vicemistra.
Poslední měsíce ale naznačují,
že doba úspěchů je pryč. Tým
se sice pohybuje v popředí
tabulky Mattoni NBL, v zákulisí se však stále více hlasitěji spekuluje o výši dluhů.
A budoucnost Orlů skutečně
není světlá, což potvrdilo také
prohlášení jednatele marketingové společnosti TK PLUS
Miroslava Černoška těsně
před vánocemi. „Basketbal již
není mojí prioritou. Ze své pozice jsem ve společnosti prosadil rozdělené sféry vlivu...,“
vyjádřil se jasně až nečekaně
upřímně Černošek.
Znamená to tedy, konec profesionálního basketbalu v
Prostějově? Na tak radikální
závěr ještě nedošlo, současně
je ale zřejmé, že již druhým
rokem vlečící se krize, potřebuje buďto rázné řešení
směrem k lepšímu, nebo ko-

nec agónie. Chybějící finance totiž vedení klubu zatím
nedokáže sehnat a nejistá je
také další podpora basketbalistů ze strany prostějovského
magistrátu. Při posledním
jednání zastupitelstva totiž
zazněly na adresu Orlů jen
málo povzbudivá slova... „Situace uvnitř klubu není dobrá. Počkáme, jak se vyřeší,“
zaznělo při jednání z úst primátora statutárního města
Prostějova. Není tak ani divu,
že vrcholní politici města se
zdráhají přiznat basketbalu
veřejnou finanční podporu
na rok 2013, když existuje
riziko, že elitní tým ani nedokončí rozehranou sezonu...
Otázka basketbalu se totiž
probírala vcelku žhavě i na
letošním posledním letošním zasedání Zastupitelstva
města Prostějova. To poté,
co schválilo rozpočet města
pro rok 2013, ve kterém se
pamatuje částkou 7,9 milionu korun na veřejnou
finanční podporu strategickým sportům ve městě, se
jakoby mimochodem zeptal
Josef Augustin (KSČM) pri-

Rozpaky. Prostějovští Orli neprožívají příliš slastné časy. Zatímco na palubovce jim to občas ještě jde podle
představ, v zákulisí se nedaří a tak hráči i realizační tým čekají na výplaty...
Foto: www.bkprostejov.cz
mátora Miroslava Pišťáka
(ČSSD) na pozici tohoto klubu v Prostějově. „Chtěl bych
vědět, jestli basketbal bude
považován za strategický
sport pro Prostějov i nadále
a jestli tak získá potřebnou finanční podporu. Slyšel jsem
totiž, že Basketbalový klub
Prostějov má z našeho města
odejít, protože prožívá nějaké zvláštní a těžké období,“
otázal se Augustin. „Budu

v tomto okamžiku hovořit
jen za sebe, protože nemám
pochopitelně zmocnění hovořit za někoho jiného. Ano, i já
jsem slyšel nejrůznější zvěsti
o tom, jestli basketbal bude
dál v Prostějově pokračovat,
nebo z města odejde a bude
působit někde jinde. A právě
proto v tuto chvíli nepředkládáme zastupitelstvu ke
schválení žádnou konkrétní
částku, kterou by tento klub

měl získat v rámci onoho bezmála osmimilionového limitu
pro strategické sporty jako
veřejnou finanční podporu.
Bylo by to od nás velice nezodpovědné, protože netušíme, co s tímto klubem bude
dál,“ pronesl Miroslav Pišťák, primátor statutárního
města Prostějova s tím, že v
nejbližším časovém horizontu bude muset dojít k vyjasnění situaci.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 51 na snímku byla budova Kláštera na
Svatoplukově ulici v Prostějově. Vylosovaným výhercem je
Radoslav PROCHÁZKA, Krasická 43, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově
najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte 582
333 433 do pátku 4. LEDNA 2013, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 7. LEDNA 2013. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex Prostějov,
Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Profitex Prostějov

Poznáte, kdo je na fotografii?
Do konce roku už nám zbývá jen
posledních pár hodin, 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
znovu setkáváte s fotografií jisté
známé osobnosti veřejného života, která je graficky mírně „poupravena“. Jelikož je ten Silvestr,
udělali jsme si výjimečně srandu

hned dvojnásobnou. A to tak, jak
je nejlepší - sami ze sebe...
Ti z vás, kteří budou i přes naše
„fígle“ 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 POOSMÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v podobě
poukázky od RESTAURACE
POD KAŠTANY v HODNOTĚ 500 Kč!

VELKÁ
PODZIMNÍ AKCE!

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

KŘIŽOVATKA ulic:
- WOLKEROVA
- ÚJEZD
- DOLNÍ

pronajem37@seznam.cz

PREMIÉRA S MODRÝM RÁJEM...
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.

VŠE PRO NEJEN SILVESTROVSKÉ PEČENÍ
NAJDETE JEN V ...

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

TIP
k obrazovce
S TEBOU MĚ
BAVÍ SVĚT
film ČR 1982

ÚTERÝ 1. 1. 2013

20:20 HODIN
AKÁCIE, ASTRA, BLÍN, BLINKR, BOBR, CEDR,
DECHY, DŘÍN, ELÁN, EMISE, ETIK, FLEKY, CHÍSA,
CHMÝŘÍ, JEANS, KŘÍSEK, KVIL, MRNĚ, NÝŠE, PAŘIL,
PÍCE, ROCO, SÍLY, STEP, ŠKOPÍK, TŘES, VIŠNĚ
... 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 do
PÁTKU 4. LEDNA 2013, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „PEČENÍ“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Petr CETKOVSKÝ,
Svatoplukova 68, Prostějov, jenž se tak může těšit na poukaz pro
NÁKUP V PRODEJNĚ LICEA (místní nádraží v Prostějově) v
CELKOVÉ HODNOTĚ 300 Kč! Vyzvednout si jej lze přímo v redakci, a to již od dnešního dne, pondělí 31. prosince 2012.
Ti, kdo nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak.
V dnešním posledním letošním vydání nejčtenějšího regionálního periodika se totiž můžete do tohoto zápolení zapojit s naším novým partnerem, kterým se stala firma MODRÝ RÁJ cukrářů a pekařů. Ti z vás, kdo správně vyluští
tajenku, pak mají šanci získat POUKÁZKU NA NÁKUP
V PRODEJNĚ „MODRÝ RÁJ“ ve Svatoplukově ulici v
Prostějově O CELKOVÉ HODNOTĚ 500 Kč!
Jméno takového premiérového šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto ryze PŘÍJEMNOU CENU, zveřejníme v
příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde už v novém roce 2013,
a to přesně v pondělí 7. ledna.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 31. prosince 2012

Režie: Marie Poledňáková
Hrají: Július Satinský, Jana
Šulcová, Václav Postránecký, Eliška Balzerová, Pavel
Nový, Zdena Studenková

V minulém, v celkovém součtu již devětaosmdesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná o
Ivanu Dvořákovou. Starostka
Němčic nad Hanou a nedávno
čerstvě zvolená členka Rady
Olomouckého kraje byla vánočně zaobalena v kolébce Ježíška.
I tak se v osudí sešla celá plejáda z vás, dohromady hned 612
správných odpovědí!
Z losovacího koše se tentokrát
usmálo štěstí na výherkyni, jíž
se stala Markéta KOLÁŘOVÁ,
Pod Lesem 9, Odry. Od Večerníku 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 v rámci tohoto
čísla, přičemž v rámci silvestrovského vydání jsme zabrousili do
řad naší redakce a trochu tajuplně
vám představili dva nové letošní přírůstky „večerníkovského“
kolektivu. Vaším úkolem je poznat graficky poupravenou koláž
sympatické dvojice z inzertního a
grafického oddělení, přičemž nenechte se zmást pohlavím. Prvním
pohled může být někdy matoucí...
Nápovědu hledejte například ve
vánočním speciálu, který najdete
i na www.vecernikpv.cz!
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z jubilejního
devadesátého kola čekáme v
redakci do PÁTKU 4. LEDNA 2013, 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 hned první lednové pondělí pod novým letopočtem,
tj. 7. LEDNA 2013. Takže, hodně štěstí při bádání!

malých dětí. Původně chtěl
dirigent Michal s doktorem
Albertem a zvukařem Pepou
vyrazit na každoroční pánskou
jízdu, ale nakonec je všechno jinak. Manželky se totiž
Jsou komedie, které nestárnou, vzbouří a rozhodnou, že tentoneokoukají se a potěší pokaždé, krát pojedou děti s nimi. Ač je
když se objeví na obrazovce. to pořádná čára přes rozpočet,
Rodinná komedie o neobvyk- nepropadají kamarádi panice,
lé prázdninové cestě je jednou neboť se domnívají, že jejich
z nich, a navíc byla velkým výchovné metody jsou stejně
hlasováním televizních diváků dobré, ne-li lepší, než metovyhlášena jako nejlepší kome- dy jejich manželek. Občas se
die století. Základem příběhu, sice objeví nějaký ten zádrhel
který byl po řadě úspěšných v podobě zapomenutých bačtelevizních snímků filmovým kůrek, koupání v čaji nebo ujedebutem režisérky Marie Po- tého kočárku, ale jinak vše běží
ledňákové, tvoří zážitky tří hladce. Tedy až do chvíle, kdy
starých přátel, pečujících v ma- se bez ohlášení objeví milující
lebné beskydské chalupě o šest manželky...
VÍCE NEJEN O TÉTO KOMEDII STOLETÍ
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

PO ČASE OPĚT NA BOWLING!

Po více jak tříměsíčním
zápolení, kdy jste v rámci tohoto soutěžního klání, usilovali o ceny od DR.
OETKERa, se opět vracíme
na sportovní pole. V rámci
projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ se tak i dnes znovu
setkáváte s populární číselnou hrou, která si už dávno
získala své věrné a početné publikum! Po čase pak
máte šanci vyhrát nějakou
tu partičku v BOWLING
PALACE.
A jelikož pravidla této hry
zcela jistě všichni znáte, můžete se tak bez zbytečného
ostychu pustit do bádání,
čímž současně začít usilovat
o motivační prémii, kterou
je dárkový poukaz právě od
BOWLING PALACE z prostějovské ulice Újezd 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 do PÁTKU 4.
LEDNA 2013, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 5 - 3 - 5 - 9, načež v
pořadí celé historie tohoto klání se už celkově jednaosmdesátou výherkyní stala Nikola
MÜLLEROVÁ, Partyzánská 373, Prostějov, jež si tak
už dnes přímo v sídle redakce
může vyzvednout poslední
cenu od legendárního Dr.
OETKERa, kterou je dárková taška v CELKOVÉ HODNOTĚ 500 Kč!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které bude prvním v novém
roce 2013. V prodeji jej najdete od 7. LEDNA 2013. Tak
nezbývá, než abyste začali již
luštit...

www.bowlingpalace.cz
Rezervace:
582 333 900, 723 506 025

Nabídka realit a nemovitostí

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM

1+kk, balkon, po rekonstr.,E. Beneše, PV
5500Kč/měs. vč. ink.
1+kk, ul. Palackého, PV, zvýšené přízemí,
4000 Kč/měs.+ink.
43m2
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!

realitní a pojišťovací kancelář

800 107 014

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

Mnoho úspěchů a hodně
zdraví v roce
.
JH REALITY

2013

BYTY – PRODEJ:
PRODEJ
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 555.000,2+1, Přerov, Dvořákova ul.
Kč 750.000,2+1, Pv, Moravská ul.
Kč 890.000,3+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, 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
NOVINKA!

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!

Lenka Dokládalová

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

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

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

Rodinné domy

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

SLEVA! Zahrada Želeč, výměra 1.644 m2, lze využít ke stavbě RD,

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

Ostatní

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

Prostějov, Moravská ul.
Prodej bytu 2+1 v OV po komplet. rekonstrukci,
1. patro, 55 m2, lodžie. Měs. náklady 3.325 Kč +
inkaso.
Cena: Kč 890.000,-

Denně aktualizované stránky - zprávy, krimi, region, kultura, sport

Kvalitní
služby
od roku
1992

Také na Silvestra i Nový rok
můžete slavit s WWW.VECERNIKPV.CZ!

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992
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Tel.: 773 542 542
775 246 321
e-mail: info@impulsreality.com

Prodej novostavby RD 2+1 v Nezamyslicích
se zahrádkou. SLEVA! Cena : 600 000Kč
-------------------------------------------------------PRONÁJEM OBCHODU 200 m2 v centru PV.
Info v RK.

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

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

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

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,-

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,

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

Prodej RD, Prostějov

Prodej RD 3+1 a 2+1 s vjezdem
Prodej bytu po rekonstrukci,
cena: 590000,-Kč- Sleva!!! a prostornou zahradou, cena: 2890000,-Kč

Prodej RD, Alojzov

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

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.!

Děkujeme Vám
za Vaši přízeň
v tomto roce
a přejeme Vám
pevné zdraví
a mnoho úspěchů
v novém roce

2013!

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

tel.: 607 915 184

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

Novinky:
1) 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:

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 !

POZEMKY

Pronájem 560m2 oploceného zpev.
pozemku se 2 UNIMO buňkami, ul.
Olomoucká, PV. Cena: 8500Kč/měs. + ink.
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

REALITY
POHODA

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,-

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

+
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,-

pf 2013

Děkujeme všem čtenářům i obchodním partnerům
za přízeň v tomto roce a přejeme
veselého Silvestra a šťastný nový rok!

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 Husovo nám.
k jednání 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
1+1 Husovo nám. cihla 30m2
4.000Kč+ink
1+1 Husovo nám cihla 50m2
4.500Kč+ink
1+1 Dobrovského 39m2
5.300 vč. ink
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 Krasická 70m2 novostavba 6.500Kč+1.900ink
2+1 Bulharská cihla
5.500Kč +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

SEZNÁMENÍ

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

Pronájem bytu 2+1 v PV, Fanderlíkova ul., byt po rekonstrukci, cihlový dům. Tel.: 777 862 900

Demolice, zemní práce. Levně!
Volejte 723 522 369

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

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

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

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
PŘEJE VŠEM SVÝM
SPOKOJENÝM KLIENTŮM
VESELÉHO SILVESTRA
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!!!
Ing. Zuzana Kučerová
Kontakt: 774 409 430
* 2G RD,gar.,Spitznerova 5 490 000 Kč
* RD, 4+1, Protivanov 1 400 000 Kč
* Byt 2+1/C, Kollárova 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
Celá nabídka nemovitostí na:
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
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost mám.
Tel.: 776 460 300
Pronajmu byt 1+1, Křížkovského
16, 4. patro, cena 6 000 Kč + ink.,
zrekonstruovaný. Tel.: 775 339 365
Pronajmeme větší jednopok. byt,
2. patro, v centru PV, volný, nájem 4 000 Kč + služby a ink. Tel.:
603 546 705
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 dům 2+kk v Přemyslovicích. Majitel – 603 469 575.
Prodám garáž u rybníka, cena
dohodou, 20 m2, elektřina. Tel.:
774 664 966

Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Pronajmu garsonku pro 1 os., v PV,
cena 2 000 Kč. Tel.: 724 337 984

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
www.pujcky-prostejov.com
tel.: 605 453 062
Akce! Vánoční půjčka: Pro schválení stačí zaslat na 773 236 127. jm,
př, rč, okres, příjem a výši úvěru.
Peníze až do domu! Pracuji pro jednoho investora. Tel.: 776 087 428
Hotovostní půjčka 5 000 Kč až
100 000 Kč. Rychle diskrétně a až do
domu. Nad 100 000 Kč zástavu nemovitosti. Tel.: 607 401 926. Pracuji
pro více věřitelů.
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč.
Rychle diskrétně bez poplatku předem. Tel.: 777 965 734 Pracuji pro
více věřitelů
Potřebujete půjčit až 100 000 Kč?
Poraďte se s námi. Možno i na
zástavu. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů.

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
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
Kominictví
Frézování zadehtovaných, komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262
Stavby plotů, zídek, oplocení.
Ceny r. 2011. Volejte 723 522 369

Pronajmu cihlový byt 1+kk, střed
města. Tel.: 774 170 275

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.

Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu. Tel.: 602 764 713

AUTO - MOTO

Nově otevřené opravy oděvů, obuvi
a batohů. Rychle, levně, kvalitně.
Najdete nás vedle knihkupectví u
radnice. Tel.: 608 331 141

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

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

Pronajmu byt 2+1, Barákova ul.,
PV, 1. patro. Tel.: 608 718 813

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269

OZNÁMENÍ
ZAHRAJEME oslavy, narozeniny,
svatba atd. 776 560 107

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

Hledám pronájem bytu 1+1 do
6 000 Kč vč. ink. 731 845 821

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

Pronajmu garáž u Galy Tel.:
605 306 382

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

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

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

Pronajmu byt 1+1, 4000 Kč/měs.
Tel.: 776 460 300

Pronájem garáže v PV, Poděbradovo nám.Tel.: 777 862 900

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

Prodám zděný byt 3+1, 93 m2,
Svolinského. Tel.: 774 409 430

Pronajmu 1+1, ul. Dobrovského,
PV. Tel.: 603 792 629

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

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

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

www.

vecernikpv

.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
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.
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

Muž 52/170 hledá štíhlou upřímnou ženu přiměřeného věku. Jen
vážně. Tel.: 777 851 200

ZVÍŘATA
Prodám štěňata Border kolie s
pp, barva australská červená. Tel.:
723 339 066

PODĚKOVÁNÍ
TANEČNÍ SKUPINA R.A.dance o.s.
Děkujeme těmto sponzorům a přejeme úspěšný Nový rok 2013
ALMEKO s.r.o. Ptení
Stykr s.r.o. Mostkovice
Jiří Král-Alamont s.r.o.Čehovice
Vladimír Losík Prostějov
Marcela Poláková Kostelec na Hané

Zapracuji 3–5 lidí v nově otevřené
pobočce Studia Vitalita. Podmínka: zájem o zdravý životní styl.
Telefon: 607 594 241
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.
Důchodce hledá důchodkyni na
občasnou pomoct v domácnosti.
Tel:. 605 846 133
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
Zavedená restaurace v PV, přijme
brigádně servírku s praxí na polední menu. Tel.: 602 329 990

www.ubytovaniuparku.net
776 544 388

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

Zajišťujeme malířské i drobné stavební práce. Žádná čekací lhůta. Nejlevnější v okolí.
Tel.: 775 198 372

Přijmu vyučeného kuchaře/-ku na HPP.
Nutná praxe na minutky i hlavní jídlo.
Životopis na info@bowlingpalace.cz,
tel.: 728 634 274

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo
je v PÁTEK
4. ledna 2013
v 10.00 hodin
PROVOZNÍ DOBA

redakce
Večerníku

pondělí 31. 12.
8.00 - 13.00
úterý 1. 1. 2013
ZAVŘENO
středa 2. 1. 2013
8.00 - 17.00
čtvrtek 3. 1. 2013
8.00 - 17.00
pátek 4. 1. 2013
8.00 - 16.00

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
Prodám pozemek v klidné lokalitě v Krasicích, 525 m2. Tel.:
731 941 992
Pronajmu jednopokojový byt, Tylova ul. Ihned volný Tel.: 605 846 133
Prodám byt 2+1, J.Zrzavého,
860 000 Kč. Tel.: 774 409 430
Prodám byt 1+1 v osobním vlastnictví, sídl. Svornosti, 32 m2, cihla.
Cena dle dohody. Tel.: 607 404 459
Pronajmu byt 1+1, ul. Tylova, PV.
Cena 6 500 Kč vč. ink. Volné ihned. Tel.: 775 114 830
Pronajmu slušným lidem 4+kk,
v RD se zahradou, cena 8 000 Kč
+ ink. Tel.: 724 747 042

Objednávejte předplatné pro rok 2013
Prostějovský Večerník
DNES NAPOSLEDY za lepší cenu! info na straně 21 je už i na
volejte 582 333 433, 608 960 042, pište: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz

... ještě na Silvestra za 700 korun

Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

Prezentace, soutěže, anketa
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Obvyklé vlajkové lodě TK PLUS ZLATÝ KANÁR přivál do Prostějova půltucet cen
- tenis a atletika

Prostějov/lv - Pořádně nabitý
rok čeká marketingovou agenturu TK PLUS, která stojí za
celou řadou špičkových sportovních a kulturních akcí na území
celé republiky. Vlajkovými loděmi zůstávají tenisové projekty
a atletický mítink Zlatá tretra.
Všechny akce budou mít opět
špičkové obsazení.
„Z pohledu Zlaté tretry můžu slíbit, že půjde o výjimečnou událost
a to ve všech vypsaných disciplínách. Do Ostravy přijedou velké
hvězdy. Bude tu celá řada medailistů z Londýna,“ prohlásil jednatel TK Plus Miroslav Černošek.
Velké podniky potřebují odpovídající množství financí a všechny
akce jsou z tohoto pohledu zajištěny. „Tuto skutečnost považuji
za jeden z největších úspěchů
končícího roku. Do toho nového
jdeme v dobré ekonomické kondici, což je v dnešní složité době
výborná zpráva. S celou řadou našich dlouhodobých partnerů jsme
prodloužili smlouvy. V některých
případech i na více let. Budou naše

projekty nadále podporovat, což
znamená, že je děláme dobře,“
ocenil přístup partnerů manažer
Černošek.
Velký důraz klade agentura na
tenisové akce. Do stávajícího
portfolia tradičních podniků přibude nově Mistrovství světa seniorů, které proběhne v září. Kromě
mužského tenisového turnaje
UniCredit Czech Open a mistrovství světa družstev v kategorii do
14 let to bude třetí velká akce na
prostějovských kurtech. Šampionát veteránů potvrzuje kvalitní
spolupráci Mezinárodní tenisové
federace ITF a TK Plus. „Zatím
nemáme podrobnější informace o
systému a počtu účastníků. Vypadá to, že přivítáme dvě hodně obsazené skupiny, nebo tři s menším
počtem startujících. Pevně věřím,
že vše organizačně zvládneme na
jedničku,“ řekla šéfka tenisových
projektů Petra Langrová.
Ve druhém týdnu grandslamové Paříže v termínu od 3. do 8.
června bude tenisový areál patřit mužskému turnaji UniCre-

dit Czech Open. Půjde již o 20.
ročník a tomu odpovídá také
velký počet doprovodných akcí.
„Chceme jubileum patřičně
oslavit, a proto se již v předstihu
pořádně připravujeme. Součástí
oslav našich kulatin bude například tematická výstava Tomáše Bíma, který je obvyklým
autorem plakátů prostějovského
challengeru. Expozice bude instalována v galerii N7,“ poznamenal Černošek.
Jména startujících tenistů začne
vedení turnaje ladit už v průběhu
ledna během prvního grandslamu
v Austrálii a další jednání s hráči
proběhne v průběhu silně obsazeného podniku v Key Biscaine.
„Opět také pojedeme do Paříže
a během prvního týdne French
Open se pokusíme zajistit velké hvězdy,“ plánuje Langrová.
Kromě současných špičkových
hráčů bude centrální dvorec patřit
také legendám, které se divákům
představí v rámci exhibice. „Jména neřeknu. Ale můžu prozradit,
že na kurt nastoupí jedna bývalá
světová jednička a půjde opravdu
o hodně atraktivní jméno,“ zdůraznil Černošek.

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ

Přerov, Prostějov/pk - Podle
očekávání dopadl jubilejní
dvacátý ročník tenisové ankety
Zlatý kanár 2012, kterou vyhlašuje časopis Tenis a tenisový
svaz ČTS. Výsledky byly vyhlášeny na slavnostním večeru v
Přerově a pro prestižní trofej si
došel vítězný daviscupový tým,
který v sestavě Tomáš Berdych,
Radek Štěpánek, Lukáš Rosol
a Ivo Minář s kapitánem Jaroslavem Navrátilem tak získal
nejen „Salátovou mísu“, ale i
Zlatého kanára.
Tenisté letos vyhráli Davis Cup
poprvé po 32 letech. Ve finále
před vyprodanou pražskou 02
arénou porazili obhájce titulu
Španěly 3:2 na zápasy. O triumf
se během roku zasloužili především Berdych a Štěpánek, autor
vítězného bodu. Zlatého kanára
získal daviscupový tým podruhé
v historii ankety. Stejného ocenění se Navrátilovu výběru dostalo v roce 2009 po účasti ve finále. Letos na pomyslném trůnu
českého tenisu družstvo Davis
Cupu vystřídalo Petru Kvitovou.
Tenisté byli díky zisku salátové
mísy ve středu vyhlášeni i nej-

lepším týmem v rámci ankety
Sportovec roku. „Ceny jsou oceněním práce a tenhle výsledek
člověk možná zažije jednou za
život. S odstupem už mám plnější pocit. A zisk Davis Cupu
i Fed Cupu krátce po sobě a v
Praze si bude historie pamatovat,“ řekl Navrátil. Ten převzal
ceny společně s Lukášem Rosolem, zbývající členové týmu
byli omluveni. Daviscupovým
tým ovládl podle očekávání
rovněž kategorii týmů, v které
jednoznačně porazil tenistky,
obhájkyně trofeje ve Fed Cupu.
„Člověku vždycky naskočí hlavně vzpomínky z haly a ocenění
jsou společenskou formalitou,
která je ovšem velmi příjemná,“
komentoval ocenění Berdych,
který se stal znovu hráčem roku.
Ženám kralovala světová osmička Petra Kvitová, za níž převzal
cenu otec Jiří, neboť hráčka je
již v Austrálii, kde začala nová
sezoně. Deblistou roku se stal
Radek Štěpánek, vítěz Australian Open společně s Indem
Leanderem Paesem. Deblistkou
se stala Lucie Hradecká, která
v nejtěsnějším „souboji“ anke-

Zlatý kanár, anketa o nejlepšího českého tenistu a tenistku roku 2012 (hlasovalo 175 osobností, funkcionářů, trenérů, novinářů a zástupců sponzorů):

Zlatý kanár 2012:
1. Daviscupový tým (Berdych, Štěpánek,
Rosol, I. Minář - kapitán Navrátil) 144
hlasů
2. Berdych (TK Agrofert Prostějov) 22
3. Štěpánek (TK Sparta Praha) 5
4. Fedcupový tým 3
5. Kvitová (TK Agrofert Prostějov) 1
Hráč roku:
1. Berdych (TK Agrofert Prostějov) 173
2. Štěpánek (TK Sparta Praha) 2
Hráčka roku:
1. Kvitová (TK Agrofert Prostějov) 173
2. Šafářová (TK Agrofert Prostějov) 2
Postup v žebříčku ATP:
1. Veselý 134
2. Pavlásek 31
3. Hájek 4 (všichni TK Agrofert Prostějov).

WTA“ byla oceněna Lucie Šafářová, do Prostějova mířila i trofej
za „Postup v žebříčku ATP“, kterou získal Jiří Veselý. Pozici nejlepšího tenisty na vozíčku udržel
Miroslav Brychta.
Postup v žebříčku WTA:
1. Šafářová 112
2. Hlaváčková (TK Neridé) 38
3. Kristýna Plíšková (I. ČLTK Praha) 10
Talent roku - chlapci:
1. Štaubert (TK Sparta Praha) 64
Talent roku - dívky:
1. Siniaková (TK Sparta Praha) 139
Deblista roku:
1. Štěpánek (TK Sparta Praha) 175
Deblistka roku:
1. Hradecká (I. ČLTK Praha) 93
2. Hlaváčková 78
Deblový pár roku:
1. Hradecká, Hlaváčková 143
2. Berdych, Štěpánek 31
Tým roku:
1. Daviscupový tým ČR 163
2. Fedcupový tým ČR 11
Tenista na vozíčku:
1. Brychta (Centrum tenisu na vozíku,
Brno).

Vánoční soutěžení se ZLATNICTVÍM KALÁB

Prostějov/pr - V předešlých
číslech PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku jste měli možnost
našim prostřednictvím hrát
* značková elektronika do kuchyně i obýváku ve velké vánoční soutěži se
ZLATNICTVÍM KALÁB, Po* let horkovzdušným balonem
děbradovo nám. 7, o hodnotné
* vstupenky na prestižní sportovní akce
ceny z bílého i žlutého zlata a
* poukázky nejen na hamburgery
stříbrného kovu.
* kosmetické balíčky pro ženy i muže
Jelikož 28. prosince proběhlo
* dárečky pro vaše ratolesti
slosování, do kterého se svým
* .... a řadu dalších cen
nákupem v tomto zlatnictví
zařadilo více jak 250 nakupujív celkové hodnotě 150 000 Kč
cích, kteří využili vánoční 5%
slevy, přinášíme jména čtyř
Nic složitého. Stačí v každém z jednotlivých kol znát správnou odpověď na níže položenou výherců, na které se usmálo
štěstí.
otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen První cenu v podobě briliančekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí... Soutěž probíhá od pondělí tového prstenu z bílého zlata
s českým granátem získává
10. prosince 2012 do pondělí 11. března 2013 ve čtyřech dějstvích.
pan TOMÁŠ HRUBÝ
SOUTĚŽ POKRAČUJE TŘETÍM KOLEM V PONDĚLÍ 7. LEDNA 2013! (Kostelecká 13, Prostějov).

Hlavní výhrou
ZÁJEZD K MOŘI

OD CK HELLAS TOUTR

Co je potřeba pro to vykonat?

Druhou cenou, kterou je zlatý
prsten ze žlutého zlata, štěstěna obdarovala paní HANU
SVOBODOVOU
(Sadová 1, Prostějov).
Pan MICHAEL ŽÁK (Waitova 4, Prostějov) se stává držitelem zlatého řetízku ze žlutého zlata, který byl věnován ve
vánoční soutěži v pořadí jako
třetí cena.
Na čtvrtou cenu, kterou je
stříbrný řetízek, se může těšit poslední výherkyně a tou je
paní MARTINA MARKOVÁ
(Buková 39).
Josef Kaláb, majitel ZLATNICTVÍ KALÁB, všem vylosovaným gratuluje a zároveň
přeje nejen jim, ale všem stálým klientům vše nejlepší do
nového roku.

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





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!
Pokud byste to dnes nestihli, nevěšte hlavu.
Věrným čtnářům necháváme ještě nějaký ten den
navíc a cena 600 Kč platí do odvolání, ti noví zaplatí v tomto týdnu o pouhou dvacetikorunu více,
tj. 720 Kč.
Další informace vám přineseme zase v příštím tištěném vydání!
redakce Prostějovského Večerníku

Vánoční losování. Majitel Zlatnictví Kaláb Josef Kaláb s manželkou v pátečním podvečeru vylosovali šťastné výherce své partnerské soutěže.
Foto: Hedvika Drmolová

UŠETŘTE ČAS I PENÍZE...



Vážení a milí předplatitelé,
konec roku se nám neodvrátně přiiblížil a právě dnes
máte už definitivně poslední šanci získat předplatné za
mimořádně zvýhodněných podmínek. Jestliže byste
tedy ještě zatoužili zajistit si bezstarostný servis těch
nejdůležitějších a nejzajímavějších informací z celého
regionu, pak máte šanci právě DNES do 13.00 hodin!
CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU už nikdy nebude výhodné tak, jako
je tomu v posledním měsíci a dni letopočtu 2012.
Přestože ekonomické náklady všeobecně a velmi
rychle stoupají, nám se daří držet cenovou hladinu
na přijatelném minimu. Vzhledem k tomu, že standardním počet našich stran je na hranici dvaatřiceti, pravidelnou a musíme říct, že i velice oblíbenou
součástí se stal magazín TV POHODA, který nabízí
stejný počet stránek a při vědomí, že takřka každé
druhé číslo vám k tomu všemu přikládáme speciál
pokaždé zaměřený na něco jiného ZCELA ZDARMA,
je částka 600 korun pro stávající předplatitele a 700
Kč pro nové abonenty je vskutku minimem...

ty porazila o patnáct hlasů svoji
partnerku ze stříbrného páru z
londýnské olympiády Andreu
Hlaváčkovou. Spolu byly podruhé vyhlášeny nejlepším párem.
V kategorii „Postup v žebříčku





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

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

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!

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2013
...ještě

+

ERNÍK
Č
E
V
A
M
O
D
Ě
N
ONDĚLÍ!
P
É
D
Ž
MÍT PRAVIDEL
A
K
O
R
TART P
- TEN PRAVÝ S
¤ NOVINY UŽ RÁNO VE VAŠÍ SCHRÁNCE ¤ CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ OD 600 Kč ¤
¤ BONUSOVÁ PRÉMIE, HODNOTNÝ DÁREK A ODMĚNA ZA VĚRNOST! ¤
DALŠÍ NOVÉ informace přineseme už v PŘÍŠTÍM čísle PV Večerníku!

+

DNES ZA 700 Kč
OD ÚTERÝ 2.1. ZAPLATÍTE 720 Kč





stávající předplatitelé
platí jen 600 korun!

...ještě

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

Výsledky Česká spořitelna tenisové extraligy 2012

VZPOMÍNÁME
Oni poprvé spolu a my poprvé
bez nich.

Dne 22. prosince 2012
jsme vzpomenuli
5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš
Lolin VINCOUREK.
Za tichou vzpomínku srdečně
děkují Jarmila, Ludmila,
David a Michal.

Dne 30. prosince 2012
vzpomeneme
nedožitých 70 let
paní Jany HRAZDILOVÉ
z Držovic.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují kamarádky
kamarádky..
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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
2. NERIDÉ
3. Pardubice

Anna Frohnová,
Dušan FROHN ml.,
Dušan Frohn st.
Vzpomíná dcera
a sestra Erika s rodinou.

Odešel tiše, jak si osud přál,
ale v našich srdcích žije
stále dál.

2
1
0

0
1
2

14:4
9:9
4:14

4
3
2

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-Achleitnerová – 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).
1. Liberec
2. Jihlava
3. M. Lázně

2
1
0

Konečná tabulka
0
1
2

10:8
10:8
7:11

4
3
2

Utkání o 9. místo (Milovice)
LTC Pardubice – TCF PURUM Mariánské Lázně 2:6 (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, Čirič, Martin – Polánka, Salaba 6:1, 5:7 skreč pro
Mariánské Lázně, zbylá čtyřhra zrušena).
Dne 25. prosince 2012
uplynulo 10 let ode dne,
kdy nás navždy opustila
naše maminka a babičky
paní Ludmila
HORÁKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Ludmila
s manželem a vnuci
Radek a David.

Dne 28. prosince 2012
uplynulo 11 roků od úmrtí
našeho milého manžela,
tatínka a dědečka
pana Josefa HUTERY.
S láskou vzpomínají
manželka, syn s rodinou
a vnoučata.

Baráž o sestup (Milovice)
Severočeská tenisová – LTC Pardubice 2:5 (Kowalczyk – Gomboš 6:3,
6:7, 6:3, Stančík – Martin 3:6, 3:6, Pochabová – Buzarnescuová 2:6, 2:6,
Miklušičák – Vik 5:7, 2:6, Pavlík – Čirič 4:6, 6:7, Svozílková – Skočdopolová-Zálabská 3:6, 4:6, Pochabová, Svozílková – Buzarnescuová, Skočdopolová-Zálabská 1:2 skreč pro Severočeskou tenisovou, zbylé čtyřhry zrušeny).

Semifinálová skupina A
(Prostějov)
TK Agrofert Prostějov – TK Sparta Praha 6:1 (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, Pavlásek, Hájek - Čermák, Dlouhý 4:6, 6:2, 11:9,
zbylé čtyřhry zrušeny).
LASVIT – TK Sparta Praha 4:5 (Stebe – Kližan 4:6, 6:3, 3:6, Gojowczyk
– Štěpánek 2:6, 6:7, Minář – Dodig 7:6, 7:6, Lustig – Michalička 7:5, 6:3,
Sevastovová – Zakopalová 3:6, 6:3, 6:3, Záhlavová – Vaňková 6:2, 6:4, Marosiová, Sevastovová – Zakopalová, Vaňková 6:7, 4:6, Lustig, Škoch – Čermák, Dlouhý 7:6, 4:6, 7:10, Gojowczyk, Minář – Štěpánek, Dodig 1:6, 4:6).
TK Agrofert Prostějov – LASVIT 5:2 (Berdych – Stebe 3:6, 6:1, 3:6, Kohlschreiber – Gojowczyk 6:2, 6:1, Seppi – Minář 6:2, 6:2, Nieminen – Lustig 6:3,
6:4, Radwaňská – Sevastovová 6:1, 6:4, Kvitová – Záhlavová 3:6, 3:6, Radwaňská, Cetkovská – Záhlavová, Marosiová 6:3, 6:3, zbylé čtyřhry zrušeny).
1. Prostějov
2. Sparta Praha
3. LASVIT
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11:3
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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).
LTK Liberec – I.ČLTK Praha 3:6 (Becker – Melzer 6:2, 6:2, Haider-Maurer – Mertl 6:4, 3:6, 2:6, Schmid – Minář 6:2, 6:2, Majšajdr – Hernych
6:7, 4:6, Cadantuová – Hradecká 6:3, 1:6, 4:6, Mayrová-Achleitnerová –
Plíšková 4:6, 4:6, Mayrová-Achleitnerová, Krejsová – Plíšková, Hradecká 4:6, 1:6, Haider-Maurer, Majšajdr – Melzer, Hernych 4:6, 4:6, Becker,
Schmid – Mertl, Jebavý 6:3, 3:6, 10:7).
TK Precheza Přerov – LTK Liberec 5:2 (Istomin – Becker 6:4, 6:4, Sijsling – Haider-Maurer 6:7, 6:3, 6:4, Rosol – Schmid 6:1, 6:4, Copil – Majšajdr 6:2, 6:4, Rybáriková – Mayrová-Achleitnerová 2:6, 2:6, Voráčová
– Krejsová 3:6, 6:7, Voráčová, Rybáriková - Mayrová-Achleitnerová, Krejsová 7:5, 6:2, zbylé čtyřhry zrušeny).
1. Přerov
2. ČLTK Praha
3. Liberec
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Finále

(Prostějov)

TK Agrofert Prostějov
– TK Precheza Přerov
5:0
(Berdych – Istomin 6:7, 7:6,
7:6, Seppi – Rosol 7:6, 4:6, 7:6,
Nieminen – Copil 4:6, 6:1, 6:4,
Radwaňská – Voráčová 7:6,
6:2, Kvitová – Mendesová 7:6,
6:3, zbylá dvouhra i všechny
čtyřhry zrušeny).

Jednička v akci. Tomáš Berdych sice
svůj první zápas letošní extraligy prohrál,
ve finále ale nezklamal. Foto: J. Vojzola,

Po krátkých cestách
chodili jsme spolu,
na dalekou odešel jsi sám…

Dne 19. prosince 2012
by se dožil 100 let
pan Miroslav KUČERA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, syn
a dcera s rodinami.

Koučink. Legenda prostějovského klubu a bývalý pátý hráč světa Jiří Novák se
vydal na trenérskou dráhu. Kromě dozoru nad Jiřím Veselým se chopil i taktovky
v extraligovém týmu, na snímku s Jarkko Nieminenem.
Foto: Jiří VojzolaDne 6. ledna 2013
vzpomeneme
4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Karel MIKULÁŠEK
z Vrahovic.
Zarmoucená rodina.

Kapitáni s pohárem. Dvojice Jaroslav Navrátil (na snímku vlevo) - David Kotyza se mohla za potlesku prezidenta ČTS Ivo Kaderky stejně jako loni laskat
s mistrovskou trofejí.
Foto: Jiří Vojzola,

Objednávejte předplatné pro rok 2013
DNES NAPOSLEDY za lepší cenu! info na straně 21
volejte 582 333 433, 608 960 042, pište: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz

Pro stávající předplatitele platí cena 600 Kč

Prostějovský Večerník
je už i na
Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

Nabídka řádkové inzerce
i v novém roce za staré ceny
• • • • • • • • • v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku pro rok 2013 • • • • • • • • •
Dne 1. ledna 2013
by se dožil 100 let
pan Miloš
WASSERBAUER
z Prostějova.
Zemřel v 61 letech
9. února 1974.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je
v PÁTEK 4. ledna 2013
v 10.00 hodin

Stále nabízíme atraktivnější nabídku pro řádkovou inzerci
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AKCE 3+1
ZDARMA

ZVÝRAZNĚNÁ INZERCE

rámeček

rastr

ztučnění textu

jeden řádek plus 10 Kč, každý 5. řádek ZDARMA
SPECIÁLNÍ INZERCE

negativ (ztučněné písmo, černý podklad)
jeden řádek plus 50 Kč, každý 5. řádek ZDARMA

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Pro každý 3. inzerát RÁMEČEK ZDARMA

NEJVĚTŠÍ OHLAS VÁM ZAJISTÍ NEJČTENĚJŠÍ INZERÁT,
který si můžete podat právě v našich novinách!
Pravidelný inzerát vám navíc přinese nejlepší ceny i nějakou tu odměnu!

Tenis
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 31. prosince 2012
Smíšené družstvo TK AGROFERT ovládlo předvánoční klání českého šampionátu, ve finále rozdrtilo rivala z Přerova

PROSTĚJOV POJEDENÁCTÉ MISTREM TENISOVÉ EXTRALIGY!
Ve finále s Přerovem neztratil největší favorit ani bod, ale všechny jednotlivé zápasy byly těžké a dramatické

Ohromná síla smíšeného družstva TK Agrofert Prostějov se
opět projevila. Vedení nejmocnějšího klubu v zemi dalo pro
letošní ročník Česká spořitelna tenisové extraligy dohromady tak kvalitní mezinárodní výkvět hráčů i hráček, že cokoliv
jiného než konečné vítězství by bylo překvapením. A povedlo se, neboť hanácká parta získala do oddílové sbírky další
týmový titul v dospělé kategorii: pátý za sebou a jedenáctý
celkově!
naopak předvedla vydařený výkon.
Věřím, že mě tým podrží a výsleNejprve však musel náš kolektiv dek otočíme,“ věřila Kvitová po
postoupit ze skupiny do finále, což svém výsledkovém klopýtnutí. Jak
nebyla úplná selanka. Po úvodní řekla, tak se i stalo. Její zahraniční
výhře 6:1 nad Spartou Praha přišel parťáci jasně ovládli všechny zbylé
na řadu druhý mač proti výběru dvouhry a za stavu 4:2 neměl pár
LASVIT (Milovice + Olymp Pra- Agnieszka Radwaňská, Petra Cetha), v němž favorizovaný gigant kovská žádné problémy ani v denečekaně ztrácel již 0:2. Tomáš blu, který byl pro celkový rezultát
Berdych totiž podlehl Němci ze 5:2 rozhodující. Tím byl stvrzen
druhé stovky světového žebříčku očekávaný průnik do titulového
Cedriku-Marcelovi Stebemu 3:6, boje, v němž Prostějov čekala výz6:1, 3:6 a Petra Kvitová nestačila va v podobě tradičního hanáckého
singly. A oba se zpočátku vyvíjely
krajance Sandře Záhlavové 3:6, 3:6. derby s přerovským rivalem.
naprosto vyrovnaně, když úvodní
Na obou největších hvězdách bíFinále
těžké,
sety mezi Petrou Kvitovou a Perlého sportu v ČR se projevila nerozehranost, protože šlo o jejich první přesto nakonec hladké - 5:0 nillou Mendesovou i Agnieszkou
ostřejší vystoupení s raketou v ruce Závěrečnou bitvu extraligové Radwaňskou a Renatou Voráčovou
soutěže 2012 v hale prostějovského dospěly až do tiebreaků. Hostupo dovolené a kondiční přípravě.
„Na kurtu jsem se ještě necíti- hotelu Tennis Club otevřely jící outsiderky totiž při zdravotní
la dobře, nešlo mi to a Sandra v předvánočním čase dva ženské absenci týmové jedničky Přerova
Magdaleny Rybárikové bojovaly
jako lvice, naopak domácí členky
Kompletní výsledky
elitní desítky rankingu WTA Tour
tenisové extraligy
se potýkaly s herními nedostatky.
najdete straně 22
Naštěstí však dokázaly zabojovat a
po důležitém zvládnutí zkrácených
her dovedly své zápasy už klidněji
do zdárného konce (česká hvězda
7:6, 6:3, polská star 7:6, 6:2).
„Nebylo to vůbec jednoduché.
Mladá soupeřka mi dala pořádně
zabrat a jsem moc ráda, že se mi
po včerejší porážce dneska povedlo
vyhrát a přinést družstvu bod. I když
nejsem vůbec rozehraná, očekávalo
se ode mě vítězství, což zvláště
v domácím prostředí není úplně
snadné. Naopak Pernilla neměla co
ztratit
a je rozehraná mnohem víc
Bylo plno. Hala Hotelu Tennis Club se po všechny dny zaplnila do posledního
než já, proto mám z výhry velkou
místečka. A ve středu mohli fanoušci začít slavit!
Foto: Jiří Vojzola
radost. Doufám, že přispěje k obProstějov/son

TK Agrofert Prostějov - mistr České republiky 2012

Foto: Jiří Vojzola

hájení titulu,“ povídala Kvitová
s úlevným úsměvem na tváři.
Po dámách přišly na řadu mužské
dvouhry. Jako první vyrukovali
proti sobě Jarkko Nieminen a Marius Copil, kteří svedli vyrovnanou
třísetovou řežbu se šťastnějším
vyústěním pro Fina ve službách
TK Agrofert 4:6, 6:1, 6:4. „Jarkko
zaslouží pochvalu. Věděl, že každý
bod ve finále je nesmírně důležitý,
prohrál úvodní sadu a přesto
dokázal utkání zvrátit. Navíc otočil
i nepříznivý stav 1:3 ve třetím setu,
čímž potvrdil svou pověstnou bojovnost. Rumunský soupeř proti
němu podal výborný uvolněný
výkon, opíral se o kvalitní podání
a zápas udělal hodně zajímavým,“
analyzoval jeden ze tří kapitánů
pořádajícího oddílu Jiří Novák.
Čtvrtý bod na konto Prostějova
přidal Tomáš Berdych, ovšem na
udolání Denise Istomina z Uzbekistánu se enormně nadřel. Nesmlouvavá tenisová válka trvala skoro
tři hodiny, než tahoun české daviscupové družiny mohl šťastně
vydechnout po výsledku 6:7, 7:6,

k zasloužené obhajobě. Sami jsme
přitom se stříbrem maximálně spokojení, za své letošní vystoupení
v soutěži se vůbec nemusíme
stydět. Skončit druzí v hráčsky tak
výtečně obsazené extralize je velký
úspěch,“ prohlásil Rosol se zajímavým dovětkem: „Kdyby se konalo
mistrovství Evropy nebo i světa
klubových družstev, Prostějov by
jej v téhle sestavě nejspíš vyhrál.“
Triumfátoři přímo po zisku rozhodujícího pátého bodu nijak
bouřlivě neslavili, spíše na nich byla
patrna radostná úleva ze splnění
očekávané povinnosti. „Získat titul
není nikdy snadné a nebylo ani tentokrát, byť jsme ve finále zvítězili
5:0. Každé jednotlivé utkání se
vyvíjelo dost vyrovnaně, řada setů
dospěla do tiebreaků a hned třikrát
jsme vyhráli až po velkém boji 2:1
na sady. Kromě herní kvality jsme
měli i potřebné štěstí, proto se opět
můžeme radovat. Znovu se nám
vyplatilo, že sázíme na tenisty a
tenistky, jež mají vedle hráčské síly
rovněž týmové cítění, táhnou za
jeden provaz a jsou ochotni udělat

maximum pro kolektiv. Díky tomu
potvrzujeme pozici v současnosti
nejlepšího klubu ČR,“ uvedl hlavní
kapitán mistrů Jaroslav Navrátil.
Závěrečné hodnocení připojil šéf
marketingové agentury TK Plus,
stojící za celým prostějovským
tenisem. „Poté, co naše mládežnické
výběry získaly čtyři z pěti letošních
titulů, jsme pochopitelně moc
chtěli i zlato z extraligy dospělých.
A pokud by na něj takhle silný
mančaft nedosáhl, byla by to určitě
trochu ostuda. Naštěstí k ničemu
takovému nedošlo, prvenství jsme
obhájili a já jsem naprosto spokojený,“ řekl Miroslav Černošek.
„Družstvo vždy stavíme tak, aby
v něm figurovali jak naši kmenoví
členové, tak zahraniční hvězdy.
A vybíráme ty, jež se chtějí před
odletem do Austrálie kvalitně
rozehrát, k čemuž je česká soutěž
v tomto termínu ideální,“ doplnil
guru celého národního tenisu, který
v různých funkcích zastřešil fantastickou sezonu s postupným ovládnutím Hopman Cupu, Fed Cupu,
Davis Cupu a nyní i extraligy!

INZERCE

Ženské hvězdy. Na dvojici hráček z Top Ten vsadil prostějovský šéf Miroslav Černošek, který ke "své" Petře Kvitové
angažoval čtvrtou hráčku světa, Polku Agnesziu Radwaňskou (vpravo).
Foto: Jiří Vojzola
7:6. „Po tom všem, co jsem absolvoval v posledních dnech z kondiční
přípravy i jiných povinností, mě
příjemně překvapilo, jak jsem tak
těžké střetnutí zvládl. Nešlo o nic
jednoduchého, Denis hrál skvěle
a nutil mě do dlouhých náročných
výměn. Pro diváky to myslím byl
dobrý tenis, navíc s vyvrcholením
v podobě tří tiebreaků, takže co
víc si přát. A že jsme si ani jeden
neprohráli žádný servis, to je taková
malá rarita,“ ohlížel se Berdych za
vyčerpávajícím měřením sil.
Při zápasovém skóre 4:0 stačil Agrofertu jediný bod k zisku dalšího extraligového zlata. A předpokládaný
scénář zanedlouho došel naplnění,
když Ital Andreas Seppi v dalším
vyrovnaném souboji těsně přemohl
Lukáše Rosola. Zástupce Prechezy
a wimbledonský přemožitel Rafaela Nadala však notně vzdoroval a
padl jen vinou slabších tiebreaků
7:6, 4:6, 7:6. „Utkání mělo podle
mě vysokou úroveň, já jsem se
snažil ze všech sil jako všichni ostatní z našeho kolektivu. Bohužel
domácí dnes byli ve všech singlech
o kousek lepší, a proto zvítězili.
Mají nesmírně kvalitní tým, my
jim můžeme jen pogratulovat

Konečné pořadí Česká spořitelna
Tenisová extraliga 2012
1. TK Agrofert Prostějov
2. TK Precheza Přerov
3.-4. TK Sparta Praha
3.-4. I.ČLTK Praha
5.-6. LASVIT
5.-6. LTK Liberec
7.-8. TK NERIDÉ
7.-8. TK Spartak Jihlava
9. TCF PURUM Mariánské Lázně
10. LTC Pardubice

Silvestrovský speciál

SPORTOVNÍ
SILVESTR
2012

Rok se s rokem sešel a stejně jako v sekci „seriózního zpravodajství“, tak i na sportovních stránkách
dostává znovu prostor obzvlášť speciální servis informací, které by za normálních okolností zůstaly
„pod pokličkou“!
Zpravodajství této strany vzniklo s použitím všech
možných i nemožných hanáckých, moravských,
českých, evropských i světových tiskových kanceláří, ale žádná z nich nám zjištěné skutečnosti nakonec opakovaně nepotvrdila. Naše silvestrovská
agentura „HÓSER“ však všem vzkazuje, že uvedené zprávy jsou veskrze skutečné, neboť jsme si
na vlastní kůži ověřili jejich pravdivost....
Současně však upozorňujeme všechny zainteresované osoby, ať si ze silvestrovského humoru nic
nedělají, vždyť příště se může do našeho „chomoutu“ chytit zase někdo jiný, třeba váš soused - a to je
vždy sranda k popukání, co?
Věříme tedy, že u vás nalezneme pochopení a
všichni společně se u čtené této strany pobavíme. On taky Silvestr už je tady za čtyři dny!
Přesto se ale všem „postiženým“ předem omlouváme. Znáte to, pro jistotu... Jim i ostatním čtenářům Večerníku přejeme zdařilý a veselý nejen
poslední den v roce 2012!
Vaše sportovní redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

P.S.: A opravdu nevěřte všemu, co se píše! Alespoň pro dnešek.
Jako každý rok to, co čtete, tak prakticky nevidíte a to, co vidíte,
prakticky nečtete...

TELEVIZNÍ PROGRAM

8.05 Bylo nás pět

Vzpomínka čtveřice tenistů a kouče Navrátila na finále
Davis Cupu

9.10

Možná přijde
i kouzelník

náš tip!

Televizní inscenace oblíbené hádanky čechovických fanoušků, zda se v
základní sestavě objeví i
Petr Hodulák

10.15 Anděl
na horách

Reportáž o lyžařském
umění Lukáše Zelenky

12.20 Černý Jestřáb sestřelen

Tragický příběh, mapující pád prostějovského hokeje
a pokus o záchrannou misi

14.40 Kam orli nelétají

Dokument popisující neúspěšnou snahu prostějovských basketbalistů o proniknutí do další fáze evropských pohárů

16.55 Kokosy na sněhu

Film popisující radost několika sportovců po doručení
zásilky z Jižní Ameriky

18.10 Na slovíčko s Romanem Jedličkou

Tradiční pozápasové glosování s oblíbeným fotbalovým trenérem

20.20 Dallas

Přestupem
Jaromíra Jágra do
Texasu zažívá rodina Ewingů nová
dobrodružství

23.30 Návrat
do budoucnosti

Sci-fi příběh, popisující boje prostějovských fotbalistů
v horní polovině druhé ligy

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 31. prosince 2012

NA PŘEHRADĚ ROSTE NOVÉ FOTBALOVÉ MONSTRUM!

Veřejnost je již delší dobu
znepokojena situací okolo Plumlovské přehrady.
Doba, kdy vítr bral do
plachet nejednu loďku na
třpytící se hladině, kdy v
dlouhých frontách čekali
návštěvníci na nějaký ten
osvěžující nápoj či dobrotu
k snědku, je ta tam. Přeplněné kempy a pláže vystřídalo zarůstající dno přehrady, které by skvěle sloužilo
snad jen vietnamským přistěhovalcům jako rýžové
pole. Poslední týdny se však
staly neuvěřitelné věci!
Agentuře Hóser se jako jedinému médiu podařilo dostat
do blízkosti přísně střeženého
místa kolem vysoké hráze,
které nám odkrylo svou novou
tvář. A pohled to byl vskutku
úchvatný, o čemž se ostatně
můžete sami přesvědčit na přiloženém snímku. I přes přísná
bezpečnostní opatření se šikovnému Hóserovi podařilo
získat tajné informace o realizovaném projektu, jež nám
doslova berou dech...
Nejde o přistávací plochu
pro UFO, jak by se někomu
mohlo zprvu zdát, ale o zbrusu nový, moderní fotbalový
stánek „U2 aréna“. Jak se
totiž zdá, avizované skromné
plány prostějovského fotbalového klubu 1.KBF (1. Klub
Bělouškových
Fotbalistů),
nejsou tak malé, jak se všeobecně míní! Agentura Hóser
po jednom sklepním večírku
zjistila, že postup do druhé
ligy je pouhou splněnou povinností a po sky-boxech už

VYZVE KLIČKA

přišla vánoční pauza, během níž
mohl začít pracovat na nabírání
hmotnosti. „Připravil jsem si speciální jídelníček a díky bramborovému salátu i cukroví jsem na
správné cestě,“ svěřil se Agentuře
Hóser krátce před koncem roku
Starodávný.
Dvaatřicetiletého boxera ještě
donedávna trápily problémy se
zády, jeho bolesti však k radosti
všech zmizely. „Zapnul jsem si
televizi a naštěstí jsem právě stihl
teleshopping. Nabízeli cvičební
nástroje a udělali na mě velký
dojem. Jeden jsem si také objednal a jen co jsem ho vyzkoušel,
velice se mi ulevilo,“ nemohl si
změnu vynachválit.
Dlouho očekávaný duel mezi
Pjotrem Starodávným a Vladimirem Vladimirovičem Kličkem
se uskuteční v pátek 29. února
a živý přenos můžete sledovat
na internetových stránkách
xxx.pvvecernajs.cz.

Hóser svěřil. Jde o jméno nástupce kouče Franze Džury. Ti,
kdož sledují dění ve světovém
fotbalu, už možná tuší, že se
jedná o bývalého trenéra slavné Barcelony Pepíčka Raviolu.
„Que passa do lassa (volně přeloženo ze španělštiny „na spolupráci s Prostějovem se moc
těším“), uvedl na své sociální
síti Xichtbichle Pepík Raviola.

Jak se zdá, evropské poháry
v Prostějově již nebudou jen
záležitostí basketbalistů či
volejbalistek, ale, zásluhou
nejsledovanějšího sportu planety - kopané, také fotbalistů.
Více exkluzivních informací
o cenách a službách v nové
U2 aréně získáte v příštím silvestrovském vydání Agentury
Hóser...

„PŘÍŠTÍ DAVIS CUP JE MŮJ!“
Vycházející tenisová hvězda Jarmil Homosad
má nejvyšší ambice...
Zlaté časy prostějovského tenisu zcela jistě nekončí! Po letošních triumfech v Davis
Cupu, Fed Cupu, Hopman Cupu a úspěchu
tenistek na olympiádě jsou fanoušci lační po
dalších triumfech. A nemusí se bát. Prostějovské kurty totiž zrodily další hvězdu světového formátu, jejíž sláva (a mnohdy nejen
ta...) sahá za hranice našeho okresu.
Bývalý hlavní grafik redakce Jarmil Homosad se dlouho rozhodoval, co s volným
časem, a nakonec se chopil tenisové rakety. Jednou a naposled... Ale i tak to stačilo.
Sice trefil asi jen každý čtvrtý míček, co je
to bekhend mu museli vysvětlit spoluhráči a
po prvním setu skuhral, že už nemůže. Ale z
jeho celkového výkonu byli všichni přítomní
unesení. Prohrál se svým soupeřem, jehož
jméno se redakce ani neobtěžovala zjistit,
6:1 s takovou noblesou, že se Homosad ihned dostal do českého daviscupového týmu,
kde bude po boku Berdycha a Štěpánka obhajovat vítězství.
Tomu se říká kariéra, pánové!

v Prostějově zatočit s červotoči
v naší městské pokladně. S projevem jsem začal už tři dny před
olympiádou a skončil až při slavnostním ceremoniálu k ukončení
her,“ pochlubil se naší Agentuře
Hóser primátor Nakaseseděl.
Není třeba dodávat, že zaslouženě získal zlatou medaili a pohár.
Jen o patnáct minut kratší dobu
vydržel kafrat Alois Pendolino
Čačák. A to jen proto, že v projevu nazvaném „Libry neprojídáme, ale investujeme“ se v závěru
zakoktal a zkolaboval. „Už jsem
toho měl dost, v tu chvíli bych
i nějakou tu libru slupnul,“ ulevil si Čačák v rozhovoru s naší
agenturou. Třetí do party, Pavel
Šlehačka, přednesl sedmidenní
projev o jeho šancích na přestup
ze sociální demokracie do strany
LIDEM.
Páni konšelé, blahopřejeme!

Co nejvíc vítězných míčů v novém roce 2013
přeje všem VK AGEL Prostějov!

HODNĚ ÚSPĚŠNÝCH SMEČÍ V NOVÉM ROCE...
... a mnoho štěstí, zdraví a
úspěchů v osobním i sportovním
životě během celého roku 2013
přejí všem svým příznivcům a
obchodním partnerům družstva
TK AGROFERT Prostějov,
pětinásobní mistři České republiky pro rok 2012.

Agentuře Hóser se podařilo
zjistit, že článek v Prostějovském Večerníku vzbudil nebývalý rozkol mezi členy Turistického oddílu z Protivanova.
Ti letos už počtvrté pořádají
tradiční silvestrovský pochod
k pramenu Punkvy. Zatímco
někteří vezmou za vděk „náhradním” řešením a pěšky
se vydají k pramenům říčky
Luhy, jiní skutečně vyrazí k
soutoku Sloupského potoka a
Bílé vody, kde Punkva ve skutečnosti vzniká.
Čtvrtý ročník tradičního silvestrovského pochodu k pramenu Punkvy se letos změní v
nevídané dobrodružství. Může
za to článek v Prostějovském
Večerníku, který upozornil na
fakt, že Punkva u Protivanova
ve skutečnosti nepramení. Vzniká totiž v podzemí Moravského
krasu soutokem Sloupského
potoka a Bílé vody. Turisté
tak každoročně mylně mířili
k pramenům říčky Luhy, která
skutečně pramení nedaleko Protivanova. Luha je spolu s říčkou

Žďárná ovšem jen jednou ze
dvou zdrojnic Sloupského potoka. Jedná se tedy o mystifikaci,
ze kterou stojí tvůrci televizního
dokumentárního cyklu Zpět k
pramenům. Své tradiční akce se
však protivanovští turisté vzdát
nechtějí. Zatímco jedni se spořádaně vydají k pramenu Luhy,
jiní se pustí do velkého dobrodružství. „Rozhodli jsme se k
soutoku Sloupského potoka a
Bílé vody prokopat. Nic nás nemůže zastavit. Konečně se tak
právoplatně dostaneme k místu,
kde Punkva vzniká,” vyjádřil
své odhodlání člen Turistického oddílu Protivanov Jindra
Sandál, kterému jeho kolegové
přezdívají Indiana Jones. „Kdo
říká, že ta zatracená ztracená
Archa úmluvy není ukrytá právě
u Punkvy! Jestli se k ní dostaneme, bude to tak jako tak objev
století,” vyjádřil se krátce před
svým vstupem do podzemí Sandál. Zda se z něj někdy vrátí, o
tom se možná dočtete v dalším
silvestrovském vydání Prostějovského Večerníku!

Děkujeme všem obchodním
partnerům, městu Prostějov
a také příznivcům za přízeň
i podporu v tomto roce. Současně přejeme všem šťastný
a vydařený rok 2013 a věříme, že jej hodláte strávit nadále s námi!
ZA VŠECHNY HRÁČE,
REALIZAČNÍ TÝM
I VEDENÍ KLUBU PŘEJE
ÚSPĚŠNÝ NOVÁČEK
MSFL 1.SK PROSTĚJOV
Je připraven. Člen Turistického oddílu Protivanov Jindra Sandál se
připravuje na cestu do hlubin země.
Foto: internet

sportovní poděkování všem... PF 2013!
Nepotřebuje výplet! Jarmil Homosad umí bravurně riternovat i rámem rakety. Dle zákulisních
informací je žhavým kandidátem na příšího Zlatého
bažanta.
Foto: Agentura Hóser

Prostějovští konšelé dovezli z londýnské
olympiády placky a poháry. Porazili i Obamu!
Nečekaného úspěchu dosáhli na letošních olympijských
hrách v Londýně tři prostějovští reprezentanti v populární disciplíně - projevu
politiků na čas. Primátor
Miroslav Nakaseseděl, radní
Pavel Šlehačka a další radní a zároveň první náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Alois Pendolino Čačák
v soutěži naprosto dominovali.
V délce politického výlevu předčili i taková esa, jako byl například americký prezident Obama.
Ten hovořil k vyprodanému
stadionu o problematice pěstování ředkviček v USA celkem tři
dny, osm hodin a padesát minut.
Co to však bylo proti našim komunálním politikům! „Já jsem
divákům na stadionu nastínil,
jakým způsobem dokážeme

Tofu tyčinka. Ne všem chutná... Foto: Agentura Hóser

výkony i výsledky by šly dolů,“
vysvětlil svůj odchod do zahraničí úspěšný mládežnický reprezentant Filip Kuba.
Podobně jako on se rozhodlo
i mnoho dalších cyklistů a oddíl s Tofu ve znaku tak zahájil
masivní náborovou kampaň s
cílem sehnat kvalitní náhradu.
Každý zájemce obdrží jako
dárek velkou kuchařku, pro zájemce je k dispozici i kurz vaření. Bude-li akce stoprocentně
úspěšná, vznikne na Hané první
ryze vegetariánský cyklistický
klub a jeho závodníkům nebudou hrozit podobné lapálie
jako třeba Albertu Contadorovi, jemuž našli v těle doping po
konzumaci kontaminovaného
masa.

Prostějovští Orli
přejí všem
svým příznivcům
a sponzorům
všechno nejlepší
v novém roce 2013

„Možná najdeme i ztracenou Archu úmluvy,” doufá Jindra Sandál

Moderní stánek. Namísto plavcům teď bude plumlovská přehrada sloužit prostějovským „kopáčům“.
Foto: Chose Romario da Sousa dela Jay Jay Pelka
dá předepsaným parametrům.
A proto šejk Mirda Běloušek
vytasil eso z rukávu v podobě
nového fotbalového stadiónu
pro 75 tisíc diváků. „Když
přijde alespoň polovina prostějovské populace, bude zaručeně vyprodáno,“ zářil spokojeností Mirda Běloušek.
A je tu ještě jedna bomba, se
kterou se Běloušek Agentuře

TUZEMSKÉ ŠAMPIONKY PŘEJÍ

závodit mohou jen vegetariáni

Turista popadne sbíječku a vydá se k „pramenu” Punkvy

se bere tak nějak automaticky. Bafuňáři Prostějova myslí
nejen na Gambáč ligu, ale i na
Abramovič Premier Division, která je nástupcem kdysi
slavné Champions League.
Fotbaloví znalci také zcela
jistě vědí, že dosavadní stánek u vedlejšího nádraží, které
byl zrekonstruován naposledy
před čtyřiceti lety, neodpoví-

sportovní poděkování všem

KCS Prostějov mění kádr,

Razantní průvan v jezdeckém
složení KCS Prostějov nastal
po nedávném představení
nového titulárního sponzora
- potravinářské firmy Tofu.
Změna se totiž nedotkla pouze názvu klubu, ale i složení
jídelníčku. Zmizelo z něj totiž
veškeré maso a novými pochoutkami se staly pokrmy
jako marinované tofu na čínský způsob, zapečené těstoviny s tofu či zeleninové lečo s
uzeným tofu.
Zdaleka ne všem se ale vaření
podle nové kuchařky zamlouvá.
„Základem mé přípravy byla
tradiční česká kuchyně a delikatesy jako vepřo-knedlo-zelo,
pečená kachna, jitrnice či ovar.
S tím by teď byl konec a moje

Boxer z Hané Pjotr Starodávný
V prostějovské sokolovně se
na konci února rozhodne o
titulu profesionálního mistra
světa boxerských organizací
WBA, WBO, IBF, IBO, CIA,
FBI a BIS. Úřadujícího šampiona v nejtěžší hmotnostní
kategorii Vladimiroviče Klička z Ukrajiny vyzve již šestinásobný amatérský mistr
republiky Pjotr Starodávný.
„Před zbývajícími koly domácí
extraligy jsme hledali vhodného
sparingpartnera na roztrénování a
napadlo nás vyzvat Klička. Pjotr
před pár týdny v Rakovníku opět
dokázal, že v domácích podmínkách nemá konkurenci, takže při
současné formě má titul téměř v
kapse,“ nebojí se konfrontace trenér prostějovských boxerů Pavol
Dudek.
Starodávný v posledních letech
boxuje ve váze do 91 kilogramů,
pro speciální duel tak bude muset
trochu přibrat. Velice vhod mu tak
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To je bomba! O úspěchu našich radních v Londýně a zisku medailí a pohárů ostatní česká média půl roku
mlčela. My tedy rozhodně ne!
Foto: Majkl Tkadlena

Již několik málo desítek
minut a máme tu nový letopočet. Věříme, že stejně
jako ten předchozí s dvojkami, přinese i ten „dvojkový“ opět řadu zajímavých,
radostných, veselých i
překvapivých událostí.
Ať už se někomu kdy
dařilo více, někomu méně, PROSTĚJOVSKÝ
Večerník se snažil být
vždy u toho a přinášet
vám aktuální informace.
Ve spojení jsme tak byli se všemi sportovními
kluby, oddíly, jednotami
i samotnými sportovci a
sportovkyněmi z našeho
regionu. Ti všichni by vám
nyní rádi poděkovali za vaši přízeň, podporu a leckdy
i pochopení, které jste s nimi v uplynulém roce 2012
měli. Zároveň vám přejí
vše NEJ do roku následujícího, který má vskutku
taktéž veskrze zajímavý
čísloměr 2013.
Takže, kolektiv sportovní
redakce Večerníku vám
přeje VŠE NEJLEPŠÍ A
DO NOVÉHO ROKU JEN
SAMÉ VÍTĚZNÉ ZPRÁVY!

BOXEŘI BC DTJ PROSTĚJOV
děkují všem, kteří jim drželi palce v letošním
roce, kdy jsme opět bojovali o titul mistrů České
republiky!
Speciální poděkování patří Městu Prostějov,
Olomouckému kraji, obchodním partnerům a
v neposlední řadě také vynikajícím fanouškům
za jejich neutuchající podporu a přízeň nejen
v tomto roce. „DÍKY - všichni už se těšíme na
další spolupráci v roce novém! Do letopočtu
2013 vám přejeme vše nejlepší, hodně osobních
úspěchů, zdraví, štěstí a plno boxerských zážitků
u našeho ringu!“

...ještě

+

Přejeme všem našim čtenářům i sportovcům
našeho regionu šťastný a úspěšný rok 2013!

EXTRALIGOVÝ
KORFBALOVÝ TÝM
SK RG PROSTĚJOV

děkuje svým
partnerům a
p říznivců m
za podporu
v uplynulém
roce a přeje
všem úspěšný rok 2013.
„Rádi bychom speciálně poděkovali Městu Prostějov, Olomouckému kraji a Reálnému
gymnáziu a základní škole
města Prostějova.“

Lední hokej, sport

Jestřábi sehráli hned čtyři prestižní šlágry, v tabulce klesli na třetí příčku...

V PROSTĚJOVĚ TRÉNUJÍ DALIBOR SEDLÁŘ A MARTIN KOTÁSEK!
Kouč Zachar by do rozjetého týmu radši nezasahoval...

Měnit, či neměnit současný hráčský kádr mužského
áčka? Toť dilema, které momentálně řeší vedení LHK
Jestřábi Prostějov. Tým v daném složení šlape, drží skvělou třetí příčku druholigové tabulky, a dokonce bojuje o
úplné čelo. Na druhou stranu přišel pro nejbližší týdny o
zraněné duo Novosad, Kolibár a otazník se vznáší také
nad dalším působením trojice zlínských mladíků na střídavé starty Janota, Kovařík, Popelka.
Prostějov/son
Přivede tedy hanácký oddíl novou
posilu nebo posily? „Nějaké možnosti jsou, jednáme a situaci řešíme pořád. Není to ale vůbec lehké rozhodování. Před sezonou se od omlazeného
kolektivu, který opustila řada opor,
čekalo nějaké šesté sedmé místo,
místo toho je oslabený mančaft třetí.

Získal nečekaně moc bodů a podle
mě by teď nebylo nejvhodnější kluky,
jež tohle vybojovali, šoupnout na druhou kolej. S tím že přednost dostanou
jiní hráči, které přitáhneme odjinud,“
uvažoval hlavní trenér Jestřábů Petr
Zachar po čtvrtečním zdolání Přerova.
Rád by však dál nasazoval kompletní čtyři formace, což při absenci

ZRANĚNÉ OPORY: Novosad se vrátí

do sestavy na play off, Kolibár snad také
Prostějov/son - Vážnější zranění se hokejovým Jestřábům
v této sezoně dlouho vyhýbala. Na konci kalendářního
roku 2012 však štěstěně došla
energie a na marodku s nepříjemnou diagnózou putovaly
hned dvě hráčské opory A-mužstva LHK Prostějov.
Už v polovině prosince během
vysoko prohraného derby s Přerovem si hodně pochroumal
koleno zkušený útočník Zdeněk
Novosad. „Má přetržený křížový vaz a navíc natažený i ten
postranní. Nechali jsme vyrobit
speciální ortézu za třicet tisíc
korun, s níž Zdena po dvouměsíční pauze naskočí zpět do hry
koncem února na play off. Mělo
by to jít, na operaci s urvaným
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křížákem půjde až po sezoně,“
řekl Večerníku lékař našich hokejistů Vladimír Macháček.
Znovu při bitvě se Zubry – tentokrát té povánoční 27. prosince
– utrpěl vážné zranění rovněž
jeden z tahounů obranných řad
Jan Kolibár. Už zkraje druhé
třetiny putoval z prostějovského zimního stadiónu do nedaleké nemocnice, aby se stihl vrátit
přesně po skončení duelu do kabiny slavící vítězství 3:2 na nájezdy. Jenže samotnému Honzovi do smíchu vůbec nebylo.
„Mám zlomené předloktí,“
hlesl smutně. MUDr. Macháček
odhadl délku absence šikovného beka až na osm týdnů, takže
pokud stihne začátek vyřazovacích bojů, bude to velký úspěch.

Nové posily? Dalibor Sedlář (na snímku vlevo) a Martin Kotásek
trénují s prostějovským týmem.
2x foto: internet
dvou marodů a nejistotě ohledně využití trojice ze Zlína není zaručeno.
„Díky tomu, že poslední dobou hra-

jeme na čtyři pětky, lépe rozkládáme
síly mezi všechny kluky a vydržíme
naplno makat až do konce zápasů.

Tohle chceme zachovat, proto bude
hodně záležet na dohodě se Zlínem
o Janotovi, Popelkovi a Kovaříkovi.
Pokud nám je i nadále budou uvolňovat, jsem spíš zastáncem do mužstva nesahat a nikoho jiného sem
nevodit,“ řekl Zachar. Zároveň však
přiznal, že v Prostějově momentálně trénují gólman Dalibor Sedlář a
útočník Martin Kotásek. „Jestli se
s nimi domluvíme na angažmá a
zůstanou, to zatím nikdo neví. Podobně se s námi nedávno připravovali Radek Meidl a Ondra Vitásek,
kteří nakonec zamířili jinam. Uvidíme podle dalšího vývoje, každopádně zaměstnat takové hokejisty jako
Sedlář či Kotásek by stálo určité
peníze,“ upozornil kouč LHK s tím,
že do uzávěrky přestupů chybí ještě
celý jeden měsíc.
Nechme se tedy překvapit, jak se
personální dilema na Hané vyvrbí...
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tisíce lidí, kteří povzbuzovali
v ochozech.
„Opět můžu jen zopakovat, že
toto dvoukolo vložené mezi
svátky je z diváckého hlediska skvělým nápadem, který se
stoprocentně osvědčil. Jak ve
čtvrtek, tak dnes jsme si mohli
vychutnat báječnou atmosféru,“ řekl druhý trenér Zubrů
Lubomír Václavíček. „Našim
příznivcům patří velký dík,
protože nepřestali fandit ani za
velmi nepříznivého stavu 0:4
a hodně nám pomohli k zisku
cenného bodu,“ ocenil hlavní
kouč Jestřábů Petr Zachar.

Marek Sonnevend
Tentokrát patří titul
„hrdina střetnutí“ právem vám. Prožíváte velkou euforii?
„Určitě je to pěkný pocit. Při nájezdech mě překvapilo, že z Přerováků nikdo nedal, protože mají
v mužstvu dost šikovných kluků. Já jsem jel poslední, a proto
jsem věděl, že když dám, máme
vítězství, a pokud nedám, nic
hrozného se neděje. Tohle vědomí mě uklidňovalo a udělal jsem,
co jsem chtěl udělat. Vlastně co
mi poradil Benzín (se smíchem
na procházejícího spoluhráče
Michala Černého). Díkybohu to
přesně vyšlo.“

Byla remíza po pětašedesáti minutách spravedlivá?
„Já si myslím, že jo. Mohli jsme
sice vyhrát i za tři body, ale to
bychom museli udržet vedení
2:1. Jenže my dáme vedoucí gól
a během dalšího střídání necháme vyrovnat, což by se nemělo
stávat. Takovou věc je potřeba
si líp pohlídat. Celkově se však
hrálo velmi vyrovnaně a remíza
tak byla zasloužená.“
Jak cenné jsou dva
body vydřené s tak silným protivníkem?
„Moc. Přerov je v tabulce před
námi, díky dnešnímu vítězství jsme
snížili ztrátu za ním na dva body.
Mají hodně zkušený a kvalitní

mančaft, takže každý zisk z tak těžkého utkání má svou cenu, zvlášť
lášť
pokud jde o tohle prestižní derby.“
y.“
Souhlasíte s názorem,, že
jste se od svého návratu
atu
do Prostějova herně zlepšil?
„Rozhodně se cítím líp. Když
dyž
jsem se sem vrátil, začal jsem
em
nastupovat ve třetí lajně a tam
m se
člověk na led nedostává tak často
asto
jako v prvním útoku, kam mě trenéři přesunuli poslední dobou. Tahle změna mi samozřejmě svědčí,
dčí,
protože mám víc prostoru a docela
cela
se mi daří.“
Na Vánoce jste kvůli
vůli
soubojům se Zubry neměli příliš mnoho volna. Bylo
ylo
to nepříjemné?
„Musím říct, že minulý rok to pro
nás hráče bylo určitě lepší. Mohli
ohli
jsme si víc užít svátky, odpočinout,
out,
zregenerovat a během delšího zápasového volna pořádně potrétrénovat, dát se celkově dohromamady. Letos to bylo mnohem těžší,
žší,
pouhé tři dny volna jsou na třetí
řetí
nejvyšší soutěž dost málo. Naopak
pakk
pa
pro diváky je tohle vložené dvouou-ou
kolo super, dvě derby mezi Vánonocemi a Novým rokem si můžou
žouu
žo
pěkně užít. Holt jsme to museli ně
ně--

jak překousnout, což hlavně pro
starší kluky s rodinami nebylo
vůbec jednoduché.“
Po sobotní odvetě
v Přerově hrajete příští zápas až 5. ledna v Novém
Jičíně. Bude během tohoto
týdne víc času na oddech?
„Nějak moc ne. Máme zase jen tři
volné dny a celkově si myslím, že
v neprofesionální soutěži, kterou
hrajeme, je program asi přehnaně
našlapaný. Ale takhle to naplánovali a my se s tím musíme
vyrovnat. Aspoň že tréninky
jsou pravidelnému rytmu
utkání středa – sobota
– středa uzpůsobené
a jakmile člověk do
toho koloběhu najede, dá se vše zvládat bez enormní
únavy.“

Sestava lhK jestřábi
Vrba
Kolibár, Jedlička,
Tomiga, Finkes

REKLAMA
TISKÁRNA

mistrů je za dveřmi

Prostějov/zš - O nadcházejícím
víkendu se pod záštitou Českomoravského šipkového svazu
a mediálního partnera šipkového sportu na Moravě PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
uskuteční druhý ročník Bull's
turnaje mistrů v moderních
elektronických šipkách.
Šipkařská elita z celého regionu
se tak po roce vrací do restaurace
Atlant v Olomouci, kde budou o
titul mistra bojovat nejlepší z nejlepších. Turnaj je rozdělen do čtyř
mužských a čtyř ženských kategorií podle ligové příslušnosti a
do každé kategorie se nominují

www.facebook.com/vecernikpv.cz

AZ HAVÍŘOV

1:1

1:2

Branky a nahrávky:1. Kolibár, 2. Černý (Zachar, Šebek), 23. Novák (Ševčík,
Stráněl.), 57. Handl (Duba) - 21. Bursík, 41. Kolařík (Najdek), 57. Klimša
Vyloučení: 6:9 Využití: bez využití. Počet diváků: 1230

Sestava lhK jestřábi
Vrba
Kolibár, Jedlička,
Tomiga, Finkes,

Kumstát, Arnošt,
Kaluža, Janota

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

Trenéři:
Petr Zachar a
Martin Kužílek

Sestava az havířov:

Matoušek (21.Daneček) - Prokop, Vydra, Krisl, Hegegy,
Rimmel, Zientek, Graca, Jonáš, Najdek, Bursík, Matějek,
Pechanec, Kanko, Kolařík, Potočný, Stránský, Klimša, Pavlas, Kasperlík, Diviš

HC ZUBR PŘEROV

1:1

0:0

1:1

- 0:0 - 1:0

Branky a nahrávky: 20. Kovařík (Popelka), 50. Ševčík, 65. Ševčík - 7. Málek (Faltýnek), 50. Pala (Goiš, Málek). Vyloučení: 6:8 Využití: Bez využití. Diváci: 1480.

Sestava lhK jestřábi
Vrba (7. Vydržel)
Kolibár, Jedlička,
Finkes, Arnošt,

Kumstát, Tomiga,
Kaluža

Handl, Zachar, Duba,
Černý, Šebek, Novák,
Trenéři:
Kryl, Ševčík, Berčák,
Petr Zachar a
Martin Kužílek Stráněl, Janota, Popelka, Kovařík

Sestava HC Zubr Přerov:

Vojtek - Pala, Faltýnek, Ferenc, Vlček, Osina, Kudělka,
Tomeček, Goiš, Blinka, Hanák, Brančík, Ditrich, Sakrajda,
Kundrátek, Kolář, Málek, Vaněk.

Foto: Josef Popelka

StavbyKrejčí

Turnaj v kulečníku vyhráli otec a syn Galíčkové

Prostějov/son - V prostějovském kulečníkovém klubu
se ve čtvrtek 27. prosince
uskutečnil tradiční Vánoční
jen nejlepší jednotlivci z jednotli- turnaj dvojic v kvartách.
vých krajů v České republice.
O svůj mistrovský titul tak bude
bojovat i Jiří Malíšek (Pitbulls
Prostějov) a Michal Paar (Darts
club Držovice) v mužských kategoriích a v kategorii žen dokonce
trojice nejlepších hráček Olomouckého kraje Lucie Kocmanová (Mexičani Čelčice), Romana
Šmudlová (Soběsuky 49) a Veronika Šmídová (Hroši od Jedličky
Čechovice).
„Přejeme našim reprezentantům
pevnou ruku a hodně štěstí při
hře,“ vzkázal za organizátory

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
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P R O S T Ě J O V

Šipkařský Bull's turnaj

Kumstát, Janota,

Handl, Duba, Ševčík
Černý, Šebek, Zachar
Berčák, Kryl, Popelka
Stráněl

Petr Zachar
a Martin Kužílek

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

MĚSTO
PROSTĚJOV

3:1

Sestava poruby:

Robin Ševčík: „Přesun do prvního útoku mi svědčí“
Prostějov - Krátce před Vánocemi skolili vedoucí tým
soutěže z Havířova, těsně po svátcích přemohli i druhý celek tabulky z Přerova. Prostějovští hokejisté tak
uhájili domácí led ve dvou nejtěžších možných duelech
a za dva body urvané z derby proti konkurenčnímu
Přerovu hodně vděčili Robinu Ševčíkovi ( na snímku).
Čtyřiadvacetiletý útočník nejprve vstřelil vedoucí gól
na 2:1 a poté rozhodl samostatné nájezdy coby jediný
úspěšný ze šesti exekutorů.

0:1

Tihlář – Šindelář, Wolf, Prokop P., Prokop L., Zientek, Vychodil
– Galajda, Krayzel, Vaněk – Buček, Holuša, Seidler – Hašek,
Vrána, Chaloupka.

2:0

gólu HC naházelo v rámci klubového plánu na ledovou plochu. K tomu došlo v 11. minutě
a následně trvalo dobrých pět
minut, než pořadatelé kluziště
plné plyšáků vyčistili.
Prostějovský fanklub zase zorganizoval vlakový megavýjezd do rivalského města, kam
s velkým předstihem zval maximum jestřábích fandů. Kolik
do Přerova nakonec dorazilo
diváků přejících LHK se nedalo přesně spočítat, ale rozhodně jich bylo několik stovek
a dle neoficiálních odhadů
možná až čtvrtina z dvou a půl

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Branky a nahrávky: 9. Vrána (Chaloupka, Hašek), 50. Vrána (Prokop L.), 53. Krayzel (Prokop L.), 60. Buček (Hašek) – 39. Kryl (Berčák, Popelka), 52. Ševčík (Kolibár).
Rozhodčí: Mrkva - Řezáč, Mrákava. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.
Diváci: 422.

Atmosféra byla super díky 4
fanouškům z obou táborů 3
Přerov,Prostějov/son - Už
čtvrteční hanácké derby
v Prostějově mezi Jestřáby
a Zubry provázela výborná
divácká kulisa, ale během sobotní odvety na přerovském
zimním stadiónu byla atmosféra ještě mnohem bouřlivější. A to zásluhou členů
obou fanouškovských táborů, z nichž každý si pro duel
29. druholigového kola připravil vlastní speciální akci.
Mnoho domácích příznivců tak
dorazilo do hlediště s nějakým
plyšovým zvířátkem či jinou
postavičkou, aby je po prvním

HC RT TORAX PORUBA

V přátelském duchu se systémem každý s každým utkalo deset dvojic v celkem 45
utkáních. Celkové vítězství
oslavilo rodinné duo Zdeněk

Galíček otec – Zdeněk Galíček syn, druhé místo obsadili
Petr Kalabis a Otmar Jodl, třetí
skončili Martin Dostál s Bohumilem Mičkalem.

5
4

3:0

HC ZUBR PŘEROV

pp

LHK JESTŘÁBI PŘEROV

1:1

0:3 - 1:0

Branky a nahrávky: 11. Goiš (Málek, Pala), 15. Málek (Goiš, Hanák), 20. Brančík
(Sakrajda), 28. Ferenc (Ditrich, Brančík), 65. Vlček - 38. Kovařík (Popelka), 42. Novák
(Popelka, Ševčík), 50. Černý (Šebek), 59. Handl (Ševčík, Šebek). Rozhodčí: Czubaj
- Novotný, Vožda. Vyloučení: 10:9, navíc Málek (Přerov) 10 minut osobní trest.
Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2430.

Sestava HC Zubr Přerov:

Vojtek (59.Sklenář J.) - Pala, Faltýnek, Ferenc, Vlček, Osina, Běhal - Málek, Goiš, Sedlák - Sakrajda, Brančík, Ditrich
- Brada, Kundrátek, Hanák - Matušenko, Blinka, Vaněk

Sestava lhK jestřábi
Vydržel (15.Vrba)
Jedlička, Kumstát,
Finkes, Kaluža

Všichni zúčastnění. Na společném snímku oba vítězové se všemi hráči turnaje.
foto: archív TJ kulečník Prostějov

Trenéři:
Petr Zachar a
Martin Kužílek

Arnošt, Tomiga,

Handl, Zachar, Černý
Šebek, Novák, Kryl
Ševčík, Berčák, Stráněl
Janota, Popelka, Kovařík

Lední hokej

Hokejový zázrak v Přerově: místo debaklu Jestřábi
vydřeli bod z 0:4, soupeř vyhrál až v prodloužení!
Zub Př
5
PP
LHK Pv
4
Přerov, Prostějov/son - Poslední mač našich hokejistů
v roce 2012 měl pořádný říz
a málo vídaný průběh. Polovinu sobotní odvety v rámci
vloženého dvoukola zápasů
mezi regionálními rivaly měl
jasně pod kontrolou domácí
Přerov, který vedl už 4:0 a
směřoval k vysokému triumfu. Místo toho citelně oslabená prostějovská parta neskutečně zabrala a místo smíření
se s debaklem téměř zázračně
vydolovala bod za remízu 4:4
v normální hrací době! Zubři
pak sice rozhodli v prodloužení, ale stateční Jestřábi po
29 kolech 2. ligy Východ bezpečně drží třetí místo tabulky. Na čtvrtou příčku mají
náskok čtrnácti a na devátou
pozici (první nepostupovou
do play off) devatenácti bodů,
přičemž do konce základní
části zbývá jen třináct dějství.
V tomto týdnu je čeká jediné
střetnutí, a to v sobotu 5. led-

na od 18.00 hodin na ledě Nového Jičína.
Hostům chyběli nejen zranění
Novosad s Kolibárem, ale navíc i kapitán Duba. V sestavě
bez tří opor se zpočátku dostali pod velký tlak, který přežili
včetně úvodní šance Goiše, a
poté hru vyrovnali. Černý, Arnošt i Kovařík dokonce pálili
ze slibných pozic, jenže nedali.
No a v 11. minutě domácí najednou otevřeli skóre. Málkovu
přesilovkovou střelu dorážející
Goiš doslova propasíroval za
Vydrželova záda – 1:0. Od té
chvíle přerovský tým ovládl
veškeré dění, ve zbytku zahajovací třetiny si vypracoval řadu
vyložených příležitostí a dvě
z nich proměnil. V 15. znovu při
početní výhodě naprosto volný
Málek zblízka zavěsil pod víko
– 2:0. A 49 sekund před sirénou
během signalizovaného vyloučení překonal střídajícího Vrbu
šikovnou tečí Brančík – 3:0.
Hned po návratu na kluziště
mohl zvýšit Málek, ovšem v nájezdu mu utekl puk. Přesto naše
mužstvo nezůstalo ušetřeno čtvrté rány do vazu, když v 28. minutě Ferenc dělovkou od modré

nekompromisně procedil Vrbu –
4:0. Jestřábi byli v tu chvíli zralí
na ručník, ale soupeř polevil a
dovolil svému rivalovi návrat do
utkání. Jako živá voda přitom na
LHK zapůsobilo snížení Kovaříka, jenž dvě minuty před druhou
přestávkou nepohrdl skvělým
uvolněním Popelky – 4:1.
Právě mladý Popelka zopakoval
výbornou asistenci rovněž v nástupu do třetí periody, tentokrát
nabil Novákovi na levý kruh a
kotouč zaplul do šibenice – 4:2.
To už Prostějované zavětřili
pomyslnou krev, ze zdánlivě
jasného derby se rázem stalo
drama. A tím víc poté, co v 50.
minutě Černý bleskově využil
přesilovku přesnou trefou od
tyče – 4:3! Zacharovi svěřenci
se ohromně zvedli a sahali po
vyrovnání, avšak měli i štěstí.
Hanák totiž z protiútoku v 56.
orazítkoval břevno. Strhující
představení ve vynikající atmosféře dvou a půl tisíce fanoušků pak gradovalo s blížícím se
závěrem normální hrací doby.
V čase 57.50 hosté odvolali
brankáře a zanedlouho Vojtek
pouze s vypětím všech sil odolal
dorážkám Zachara, Šebka i Jed-

Očima trenérů
Lubomír Václavíček - HC ZUBR Přerov:

Lubomír Václavíček (HC ZUBR Přerov): „Dnes se pro nás
opakovala ztráta jednoho bodu. V závěru jsme byli možná
šťastnější, ale ztratit doma vedení o čtyři góly, to je skoro až
trestuhodné. V první třetině jsme Prostějov nepustili k ničemu,
jenže druhá část byla zase o tom, že jsme začali oplácet fauly a
soupeř se tím dostal do hry. Od prvního inkasovaného gólu jsme
se postupně víc a víc trápili, v koncovce už to byla úplná křeč.“

Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
„Měli jsme katastrofální začátek s hrubými chybami, v první třetině
jsme navíc jen čtyřikrát vystřelili na bránu. Do poloviny zápasu to
vypadalo špatně, skoro až na ručník, ale pak se tým zvedl a druhý
gól nás postavil na nohy. Klukům jsem řekl, že odehráli dobrý rok
a byla by škoda si jej před tou spoustou fanoušků pokazit. Za stavu
3:0 jsem je požádal, ať z utkání neudělají nějaký debakl a hrají
zodpovědně z obrany. Nakonec rozloučení s letošním rokem nedopadlo špatně.“

ličky. Vzápětí se gólman musel
do klece vrátit kvůli vhazování
ve středním pásmu, ale v čase
58.43 opět odjel na střídačku a
přesně 65 vteřin před koncem
Jestřábi power play přetavili ve
srovnání stavu díky Handlově
pohotové dorážce – 4:4!!
Fantastický obrat mohli naši
bojovníci dokonat v prodloužení, neboť byli po jeho většinu výrazně aktivnější. Vojtkův
náhradník Sklenář však za svá

záda nic nepustil a definitivní
rozhodnutí přinesla nenápadná
akce na druhé straně v úplném
závěru nastavení. Obránce Vlček podnikl po křídle poslední
útočný výpad zápasu, z úhlu
vypálil a Vrbovi propadla neposedná pryž do sítě, přičemž do
samostatných nájezdů zbývalo
jen 14 sekund – 5:4! Přesto i
bod vydolovaný z de facto prohraného střetnutí na ledě největšího soka má nemalou hodnotu.

Dramatické derby urvali domácí Jestřábi v nájezdech!
LHK Pv SN 3
Zub Př
2
Prostějo/son - Tým prostějovských hokejistů dál překračuje
svůj výsledkový stín. Před letošní sezonou se od omlazeného
a tím i oslabeného kolektivu
očekával přinejlepším střed
tabulky, místo toho Jestřábi
i na přelomu letopočtu stále
atakují její úplné čelo! Ve 28.
kole 2. ligy Východ hned první
den po vánočních svátcích se
opět blýskli, když na svém ledě
dokázali dvoubodově porazit
silný Přerov po samostatných
nájezdech.
Úvod derby byl oboustranně dost
opatrný, než v 7. minutě udeřilo
z čistého nebe. Hosté vystihli
chybnou rozehrávku gólmana
Vrby, Faltýnkovu ránu brankář
vyrazil k Málkovi a ten trefil přesně pod horní tyč – 0:1. Rozčilený
kouč Zachar reagoval tím, že do
klece místo Vrby poslal mladého
Vydržela. Ten se okamžitě chytil
a úspěšně čelil tlaku Zubrů, kteří
s vedením v zádech hýřili akti-
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vitou. Z řady útočných akcí byla
nejnebezpečnější Palova ve 12.,
kdy Vydržel vytěsnil pohotový
ostrý pokus. Muži LHK se až
postupem času vymaňovali z defenzivy, přesto stihli ještě do první sirény vyrovnat. Padesát vteřin
před pauzou chytře získal puk
Popelka, bleskově jej předal Kovaříkovi a zlínský elév neomylně
překonal Vojtka – 1:1.
Druhá třetina přinesla pokles herní
kvality, naopak přibylo tvrdosti i
vzájemných potyček tradičních rivalů. Například v 27. minutě se do
sebe pustili Kumstát s Ferencem,
fanoušky následně pobavilo několik dalších potyček. Oleje do ohně
přililo také zranění Kolibára, který
musel se zlomenou rukou do nemocnice. Hokejově toho bohužel
k vidění příliš mnoho nebylo, až
po půlce utkání opakovaně bombil
Kumstát v přesilovce od modré.
Vojtek však odolal stejně jako
v 37. po individuálním průniku
Ševčíka. Přerované se během neurovnané prostřední části nedostali
v podstatě k ničemu vážnému.
Se začátkem třetí periody naštěstí
dění na kluzišti znovu herně ožilo.
Nejprve na Vojtka doráželi Kryl

s Kovaříkem, vzápětí měl na druhé
straně práci Vydržel proti dvojici
Brada, Kundrátek. Mladíci Janota a Kovařík poté nevyužili brejk
dvou na jednoho, ale přesně jedenáct minut před koncem normální
hrací doby prostějovská letka přece jen udeřila. Ševčík se šikovně
protáhl soupeřovou obranou a
vyzrál i na Vojtka – 2:1. Bohužel
radost vydržela našim barvám jen
41 sekund, neboť Palův rychlý
kontr zastavila až síť – 2:2. Zbytek
třetiny pak patřil domácím, kteří si
i díky dvěma početním výhodám
vytvořili nápor a také jednu tutovku. Na konci 57. našel Zachar
kříženou přihrávkou najíždějícího
Šebka, jenže jeho zakončení z gólové pozice výtečně lapil Vojtek.
Zápas tak dospěl k prodloužení,
v němž pro změnu hrozil výběr
HC. Konkrétně se do slibných
příležitostí dostali Goiš, Faltýnek,
Ferenc a Běhal, leč zamířili mimo
nebo do Vydržela. A když neuspěl
ani Popelka, musely rozhodnout
samostatné nájezdy. Ty postupně
neproměnili Hanák, Handl, Brančík, Jedlička ani Ditrich, teprve
Ševčík ošálil Vojtka zprava těsně
nad ledem k levé tyči – 3:2!

Očima trenérů
Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„Já si myslím, že to bylo hodně vyrovnané utkání. Dneska ani
jeden tým nepřevyšoval druhý a vše bylo hlavně o tom, kdo udělá
víc chyb. Škoda, že když jsme šli deset minut před koncem do
vedení, vzápětí jsme jej zase ztratili. Nakonec se nám ale podařilo
vybojovat dva body, díky za to. Proč došlo hned po prvním
gólu ke střídání gólmanů? Viděl jsem tam jednoznačnou chybu
Adama Vrby a z mého pohledu se něco takového nestalo poprvé. S brankáři přitom
máme dohodu, že chytat bude ten, jemuž to momentálně jde. Přiznávám, že mě
daná chvíle rozčílila, a proto jsem mezi tyče poslal Lukáše Vydržela, byť šlo o velké
riziko vzhledem k jeho nerozchytání. Kluci mu ale pomohli a tenhle krok nakonec
vyšel. Celý mančaft hrál zodpovědně a vzal si k srdci, co jsme mu zdůrazňovali před
střetnutím: že se všechny předchozí vzájemné souboje rozhodovaly až po třicáté
minutě. Dnes jsme se nenechali strhnout k bezhlavému útočení, byli trpěliví, vyhnuli
se velkým defenzivním kiksům a díky zodpovědné hře zezadu uspěli.“

Lubomír VÁCLAVÍČEK - HC ZUBR Přerov:
„První třetinu jsme začali velice dobře, byli v ní lepším týmem
a domácí k ničemu nepustili. Škoda, že se nám povedlo využít
jedinou z několika šancí a že jsme nechali Prostějov před
přestávkou vyrovnat. Další chyba nastala ve druhé části, kdy
vzplály emoce a my jsme špatně reagovali na posuzování
rozhodčího. Naše hra se úplně rozpadla, celkově byla prostřední
třetina o ničem. Ve třetí pokračoval vyrovnaný boj až do konce, během prodloužení
jsme neproměnili tři vyložené šance. Gól pak kluci nedali ani v nájezdech a vzhledem
k tomu získal soupeř bod navíc zaslouženě. Proč dnes, na rozdíl od předchozích
vzájemných utkání, nepadlo tolik branek? Lépe fungovaly obrany a je to rovněž o
gólmanech, kteří chytali spolehlivě. Tentokrát to do brány prostě tolik nepadalo. A
můj názor na dvoukolo vložené mezi Vánoce a Nový rok? Tahle derby regionálních
rivalů jsou hlavně pro diváky jednoznačně ku prospěchu. Přijde hodně fanoušků,
panuje výborná atmosféra a to je pro hokej jedině dobře.“

(Berčák, Popelka), 52. Ševčík (Kolibár). VHK Vsetín - HC Slezan
Opava 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Branky a nahrávky: 37. Hruška O. (Vítek, Vrána) - 3. Kocián (Svoboda, Bednárek), 28. Chalupa (Galvas,
Tůma), 46. Měch (Tichý) * HC ZUBR Přerov - HC Frýdek-Místek 3:2 (1:1, 0:1,
2:0)) Brankyy a nahrávky:
y 17. Málek (Hanák,
(
Goiš),) 56. Sakrajda
j (Brančík),
(
57. Faltýnek (Hanák) - 4. Rozum (Slovák, Škatula), 28. Gogolka (Ovšák). * AZ Havířov
- HC Nový Jičín 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Branky a nahrávky: 7. Klimša (Krisl), 58. Klimša
(Krisl, Prokop) - 15. Uhlár (Foltýn). * HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Baník
Karviná 4:5 po prodl. (2:3, 2:1, 0:1 - 0:1) Branky a nahrávky: 3. Bokroš (Coufal), 9.
Coufal (Heža), 27. Coufal (Heža, Ambruz), 28. Machala (Varga) - 5. Moravec (Javín,
Holý), 13. Vnenk (Rosůlek, Badžo), 19. Holý (Javín, Saliji), 48. Holý (Ivan), 63. Holý
(Moravec, Zajac)
27. kolo: LHK Jestřábi Prostějov
j - AZ Havířov 4:3 ((2:0, 1:1, 1:2)) Brankyy a nahrávky:
y
1. Kolibár, 2. Černý (Zachar, Šebek), 23. Novák (Ševčík, Stráněl.), 57. Handl (Zachar,
Duba) - 21. Bursík, 41. Kolařík (Najdek), 57. Klimša. * HC Slezan Opava - HC Bobři
Valašské Meziříčí 2:5 (0:0, 1:4, 1:1) Branky a nahrávky: 27. Pavelek (Mlýnek, Kocián),
45. Mlýnek (Mosler., Vítek) - 21. Ambruz (Schejbal), 26. Heža, 31. Lehečka (Varga,
Heža), 37. Heža (Lyzák, Lehečka), 60. Coufal (Ambruz). * HC Baník Karviná - HC
ZUBR Přerov 3:4 p
po p
prodl. ((1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)) Brankyy a nahrávky:
y 16. Mikšan (Luka),
(
)
22. Kowalczyk (Luka, Žvátora), 60. Rosůlek (Moravec, Ivan) - 8. Ditrich (Brančík), 22.
Osina (Janeba), 56. Hanák (Faltýnek), 62. Kundrátek (Ditrich, Kudělka). * HC Nový
Jičín - VHK Vsetín 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Branky a nahrávky: 34. Uhlár, 48. Chvostek (Macháček). * HC Frýdek-Místek - HC RT TORAX Poruba 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) Branky
a nahrávky:
y 22. Gogolka
g
((Gajda)
j ) - 19. Holuša ((Vaněk, Chaloupka),
p ) 51. Buček (Slavík,
P.Prokop), 54. Holuša (Galajda, Šindelář), 60. Vaněk (Galajda, Holuša).
28. kolo: LHK Jestřábi Prostějov
j - HC ZUBR Přerov 3:2 p
po sam.náj.j ((1:1, 0:0, 1:1
- 0:0) Branky a nahrávky: 20. Kovařík (Popelka), 50. Ševčík, roz. nájezd Ševčík - 7. Málek (Faltýnek), 50. Pala ((Goiš, Málek).) * HC Slezan Opava
p - HC RT TORAX Poruba
2:5 (0:1, 2:1, 0:3) Branky a nahrávky: 29. Černý (Bednárek, Měch), 40. Kukol (Měch)
- 14. Holuša (Prokop P.), 36. Buček (Chaloupka, Vrána), 50. Chomič (Vychodil, Seidler),
59. Chaloupka (Holuša, Buček), 60. Piják (Seidler, Krayzel). * VHK Vsetín - HC Bobři
Valašské Meziříčí 7:0 (3:0, 4:0, 0:0) Branky a nahrávky: 7. Zúbek (Farda, Mikšovský),
7. Hruška P. (Vítek), 12. Daněk (Vodák, Zúbek), 23. Brezáni (Kajaba, Holík), 31. Zúbek
(Podešva), 31. Vítek (Vrba), 31. Kajaba (Tesařík, Podešva). * HC Baník Karviná - AZ
Havířov 4:3 (0:2, 2:1, 2:0) Branky a nahrávky: 35. Badžo, 40. Moravec (Mikšan, Luka),
44. Moravec (Holý), 47. Mikšan (Kowalczyk) - 13. Kanko (Kolařík), 18. Kanko (Kolařík), 26. Najdek (Prokop, Vydra). * HC Frýdek-Místek - HC Nový Jičín 3:4 po sam.
náj.j ((0:1, 3:2, 0:0 - 0:0)) Brankyy a nahrávky:
y 30. Gajda
j (Gogolka,
( g
O.Sluštík),) 36. Mach
(Měkýš), 40. Kelner (Krutil, Ovšák) - 4. Škumát (Mičulka, Kabeláč), 24. Uhlár (Brynecký), 26. Uhlár (Brynecký), roz. nájezd Uhlár.
29. kolo: HC ZUBR Přerov - LHK Jestřábi Prostějov 5:4 po prodl. (3:0, 1:1,
0:3 - 1:0) Branky a nahrávky: 11. Goiš (Málek, Pala), 15. Málek (Goiš, Hanák), 20.
Brančík ((Sakrajda),
j ) 28. Ferenc ((Ditrich, Brančík),) 65. Vlček - 38. Kovařík (Popelka),
( p
42. Novák (Popelka, Ševčík), 50. Černý (Šebek), 59. Handl (Ševčík, Šebek). * AZ
Havířov - HC Baník Karviná 6:5 po sam. nájezdech (2:2, 3:3, 0:0 - 0:0) Branky a
nahrávky: 16. Diviš (Kasperlík), 18. Kolařík (Krisl, Kanko), 26. Pechanec (Kolařík),
29. Potočný (Vydra), 31. Stránský (Klimša), rozhodující nájezd Najdek - 3. Badžo
(Rosůlek), 10. Samiec (Holý, Deutsch), 27. Ivan (Mikšan), 29. Ivan (Rosůlek, Mikšan), 38. Zajac (Badžo, Blatoň). * HC RT TORAX Poruba - HC Slezan Opava
3:2 p
po sam. nájezdech
j
((0:0, 1:0, 1:2 – 0:0)) Brankyy a nahrávky:
y 27. Krayzel
y ((Mládenka, Piják), 55. P. Prokop (Krayzel, Holuša), 65. Seidler - 43. Černý (Tichý, Měch),
47. Chalupa. * HC Nový Jičín – HC Frýdek-Místek 2:1 (1:0,1:1,0:0) Branky:
19.Uhlár (Hradil), 32.Skaloš (Macháček, Vašut) - 38.O.Sluštík (Kelner) * HC Bobři
Valašské Meziříčí - VHK Vsetín 1:5 (1:3, 0:0, 0:2) Branky a nahrávky: 3. Bokroš
- 7. Vítek (Hruška P., Vrba), 12. Tesařík (Podešva), 19. Kubo (Tesařík, Podešva), 54.
Zúbek (Vaněk, Mikšovský), 58. Brezáni (Kubo, Vrána).

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. ligy, sk. východ


Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

18
16
15
11
11
10
9
11
10
3

3
5
4
3
3
3
4
2
3
1

2
1
3
3
3
5
6
1
1
6

6
7
7
12
12
11
10
15
15
19

127:70
101:68
112:99
93:91
100:122
94:98
100:107
101:101
92:94
77:147

Bodů

62
59
56
42
42
41
41
38
37
17

kam za hokejem....
30. kolo, sobota 5. ledna 2013, 17:00 hodin: HC Zubr Přerov - HC Slezan
Opava, HC RT TORAX Poruba - HC Baník Karviná, HC AZ Havířov 2010 HC Frýdek-Místek, HC Nový Jičín - LHK Jestřábi Prostějov, VHK Vsetín
- HC Bobři Valašské Meziříčí (neděle 6. 1., 17:30)

Ideální dárek pod stromeček: skolení Havířova! J. Novák: „Ze třetího místa
LHK Pv
4
Očima trenérů níž nespadneme. Spíš se
AZ Hav
3
Prostějov/son - Měli se potácet
ve sváteční krizi, místo toho
překvapivě zdolali nejsilnější
tým druholigové skupiny Východ. Prostějovští hokejisté
v utkání 27. kola soutěže utekli
povalením kvalitního Havířova
z akutní hrozby výsledkového
trápení, upevnili třetí místo
v tabulce a ještě se přiblížili
dvěma vedoucím favoritům.
Prostě dokonalý dárek k Vánocům 2012!
Neuplynula ještě ani minuta a
Hanáci v bouřlivé atmosféře
vedli. Po velkém závaru nahodil
od modré Kolibár a Matouškovi
se zakrytým výhledem zaplul
kotouč přímo do šibenice – 1:0.
Navíc za dalších 51 sekund Černý ukázkovým švihem zavěsil
pod víko a domácí ekipa senzač-

ně rychle utekla do dvougólového náskoku – 2:0! Od té chvíle
převzal taktovku protivník, jenže
buď nedokázal překonat defenzivu LHK, nebo vázlo zakončení.
Pavlas, Potočný i Rimmel si vylámali zuby na Vrbovi, teče Matějka a Pavlase, stejně jako pokus
Prokopa zase minuly bránu. Na
druhé straně se naši plejeři vymanili z pasivity jen sporadicky,
největší možnost dát Azetu třetí
ťafku promarnila dvojice Zachar
(střela) – Duba (dorážka).
Co hostům nevyšlo do první přestávky, dokázali hned po ní. O zasloužené snížení se v čase 20.25
postaral nadvakrát Bursík, který
doklepl svůj vlastní průnik – 2:1.
Radostná naděje však Havířovským nevydržela dlouho, neboť
ve 23. vypálil Ševčík, vyrazil
Daneček (mezi tyčemi nahradil
Matouška) a dorazil Novák – 3:1.
Tím Jestřábi vzali soupeři vítr
z plachet, načež se vrhli na zteč.
Daneček musel řešit různě nebez-

pečná zakončení Handla, Duby,
Stráněla, Zachara, opět Duby a
Berčáka, lídr tabulky se v dané
pasáži střetnutí vůbec nechytal.
Jako blesk z čistého nebe tak zapůsobilo trestné střílení Kasperlíka z 31. minuty, jež ale mladík
nevyužil zásluhou dobrého zákroku Vrby.
Zbytek prostřední části uplynul
poměrně v klidu, jenže všechno
vynahradila závěrečná třetina. Na
jejím začátku tentokrát celku ze
severu Moravy stačilo pouhých
19 vteřin k tomu, aby Kolařík
zblízka procedil Vrbu – 3:2. Následný rostoucí tlak oživeného favorita přibrzdilo herní probuzení
hanácké party, zvláště Kaluža se
Zacharem a Popelkou měli blízko
k pojištění hubeného vedení. Leč
nedali a s blížícím se koncem normální hrací doby jako by se Prostějované čím dál víc strachovali o
výsledek. Že bylo proč, to ukázal
v 57. Klimša nerušeným projetím
obrannými řadami a zametením

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„Výborně jsme do utkání vstoupili a celý zápas nehráli špatně.
Vytvořili jsme si hodně šancí, ale bohužel závěr vlastní vinou
dost zkomplikovali. Po vyrovnání na 3:3 se naše vítězství
zrodilo trochu se štěstím, ovšem konečný výsledek považuji
za zasloužený. Spravedlivá by však byla i remíza, protože
střetnutí probíhalo vyrovnaně. V každém případě s výkonem i
konečným výsledkem jsem samozřejmě spokojený.“

Tomáš POTĚŠIL - AZ Havířov:
„Zápas ovlivnil jeho začátek, když jsme hned v prvních
minutách dostali dvě branky vinou nesoustředěnosti a
taktických individuálních chyb. Tím nám soupeř odskočil,
něco podobného se opakovalo v úvodu druhé třetiny po
snížení na 2:1. Výsledek jsme pak těžko honili, přesto se nám
i díky zredukování sestavy na tři lajny povedlo vyrovnat na
3:3. Bohužel další hloupá chyba nás vzápětí stála zisk minimálně jednoho bodu,
právě větší počet hrubek dnes rozhodl.“

4
2

Ostrava-Poruba, Prostějov/son
- Odčinit trpký debakl z derby
proti Přerovu se našim hokejistům poslední středu před Vánocemi nepovedlo. Ve 26. kole 2.
ligy mužů Východ podlehli na
ledě Poruby, když během vyrovnaného utkání sahali po remíze
a tuto jejich snahu zastavila
těsně před koncem tyč. Desáté
vítězství v řadě za sebou nad oblíbeným soupeřem tak Jestřábi
nepřidali.
Hanáci měli na cestě dopravní
potíže, dorazili s prodlevou a duel
začal o pět minut později. Důkladněji rozhýbaní domácí tak do
střetnutí vstoupili logicky lépe, už
v 3. a 4. Vrba zmařil dvě tutovky

Seidlerovi s Haškem. To hosty
probudilo natolik, že vzápětí se
ocitli tváří v tvář Tihlářovi Černý
i Zachar, leč také gólman RT byl
pozorný. Skóre následně otevřel
v 9. minutě Vrána šikovnou tečí
Chaloupkovy střílené přihrávky
– 1:0. Zbytek úvodní třetiny se
obešel bez větších šancí a po herní
stránce probíhal rovnocenně.
Hned zkraje druhé části nechala defenziva LHK před bránou
samotného Krayzela, ale ten
bekhendem přestřelil. Zanedlouho měli Prostějované výhodu své
premiérové přesilovky a faulovaný Šebek v ní jel trestné střílení,
bohužel se špatným zakončením.
Další loženku těsně zahodil Černý, s výjimkou slibné možnosti
Chaloupky (zlikvidoval Vrba)
poté naši borci zvyšovali aktivitu a
směřovali za vyrovnáním. To přišlo po neproměněných příležitos-

tech Černého, Berčáka, Popelky,
Šebka i Duby až v 39., když Berčákův pokus pohotově doklepl
Kryl - 1:1.
Do vedení mohli jít Jestřábi
nedlouho po startu finální periody, jenže Ševčíkovu jedovku
vyškrábl Tihlář a Handl zblízka
poslal kotouč nad. Dramatický
mač se lámal s nástupem závěrečné desetiminutovky. Na konci
50. napřáhl L. Prokop a Vrána
už podruhé během zápasu uspěl
mazanou tečí – 2:1. O dvě minuty
později našel Kolibár za obranou
Ševčíka, který zavěsil přesně
k zadní tyči – 2:2. A za dalších 68
vteřin Krayzel potrestal hrubou
chybu při bránění skvěle provedeným nájezdem – 3:2. Těsný
náskok Severomoravané hájili
pozornou hrou směrem dozadu,
navíc vyráželi do nebezpečných
brejků. Hanácké naděje na bodo-

Prostějov - Před víc než měsícem zamířil do
Prostějova z Komety Brno, respektive z Břeclavi,
kde hostoval. A trvalo mu šest zápasů, než se poprvé bodově prosadil. Premiérový zápis mladého
útočníka Jakuba Nováka do statistik přišel v předvánoční bitvě s Havířovem, měl podobu vstřelené
branky a přispěl k nečekanému vítězství 4:3. Právě
po předvánočním duelu s lídrem soutěže s ním
Večerník prohodil pár slov...
Marek Sonnevend

Tak cenná výhra je
sítě – 4:3! Na tenhle šok už rival
před svátky super, ne?
nedokázal reagovat, byť měl ještě přesilovku a poslední minutu „Samozřejmě, porazit takový
zkoušel i power play. Zacharovi mančaft jako Havířov je kdykosvěřenci euforický triumf uhájili! liv úspěch. Suprově jsme do
utkání vstoupili, ale na začátku
druhé i třetí třetiny dostali blbé
góly. Pak jsme to však odbojovali až do konce a myslím, že
zaslouženě zvítězili.“
Máte ze střetnutí tím
lepší pocit, že jste
poprvé v dresu Jestřábů
Vladimír GLEICH - HC RT Torax Poruba:
skóroval?
„Myslím si, že všichni hráči, kteří nastoupili k tomuto utkání,
„Určitě mám velkou radost, na
si zaslouží velké poděkování. Maximální bojovností a
gól jsem strašně dlouho čekal.
přesným plněním taktických úkolů, kdy byl každý opravdu
Poslední dobou se střelecky
na svém místě, jsme eliminovali skutečně velkou útočnou sílu
dost trápím a doufám, že teď
Prostějova. Pokud kluci budou takto přistupovat ke každému
všechno zvednu a bude se mi
zápasu, tak můžeme stoupat tabulkou.“
víc dařit.“
Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
Nedocházely vám proti
„Bylo to hodně vyrovnané utkání. Poruba nás předčila v
Havířovu jako týmu
zakončení a jednoduchosti, kdy dala v podstatě lehké góly, což
v poslední části síly?
my jsme nedokázali. Doplatili jsme i na neskutečné chyby v
„To já nevím. Podle mě máme sil
obraně, kdy jsme propadli a z protiútoků toho soupeř dokázal
dost a zápas jsme včetně závěru
využít. Šancí jsme sice měli dost, ale neproměňujeme je. Pokud
zvládli dobře. Nepřipadalo mi,
nezačneme střílet branky, tak jen těžko můžeme vyhrávat.“
že by soupeř měl víc energie
vý zisk držel Vrba zneškodněním při power play však Dubova do- než my. Předvedli jsme kvalitní
loženek Haška, Vaňka, Vrány i P. rážka Kolibárovy rány jen orazít- výkon a zaslouženě vyhráli.“
Prokopa, až přišla obří šance na kovala tyč a vzápětí v čase 59.11
Čím si vysvětlujete, že
druhé straně protáhnout bitvu do definitivně rozhodl do opuštěné
v každé třetině padl
prodloužení. Zkraje 60. minuty klece Buček – 4:2.
alespoň jeden rychlý gól?
puku do vinklu – 3:3. Naštěstí
ještě v téže minutě Handl na konci kombinační akce podstřelil Danečkův beton tak šikovně, že černá pryž doklouzala po ledě až do

Poruba prohloubila prostějovské trápení, chybělo i štěstí
HC Por
LHK Pv

ještě popereme o první!“

Očima trenérů

„To se tak někdy seběhne.
Většinou jsou na vině hrubé chyby, my jsme je bleskově potrestali
hned na začátku a hosté ve druhé
i třetí části. Neřekl bych ale, že
jsme něco podcenili, ty branky
byly i trochu nešťastné.“
Dostáváte v LHK na
svůj vkus dostatek prostoru v utkáních?
„Jak se to vezme. Nás je tady
hodně mladých kluků a trenér se
nás snaží točit v třetí lajně, dneska
jsme dokonce hráli na čtyři pětky.
Snad budu dál dostávat víc šancí,
abych hrával. Musím si o to říct
svými výkony.“
Jak
jste
zatím
v Prostějově spokojený?
„Určitě moc. Hlavně parta kluků
je zde výborná a nemám si na co
stěžovat. Důležité je, aby se mi
víc dařilo a šlo to mužstvu, což je
hlavní věc, kterou si přeju.“
Odpovídá třetí příčka
v tabulce skutečným
kvalitám Jestřábů?
„Před Havířovem jsme odehráli
dva špatné zápasy, ale to se prostě
stane. Já věřím, že se ještě popereme o druhé a možná i první místo. Ze třetího níž bychom určitě
spadnout neměli, aspoň doufám.
Podle mě to bude dobré.“

Basketbal
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Prostějovští basketbalisté neprožívají nejlepší časy, ale TÝM SE DRŽÍ!

Orli si v přípravě pohráli s Brnem, i když soupeři půjčili hráče...

96 ASTRUM LEVICE
79 BK PROSTĚJOV
46:46
čtvrtiny: 26:23, 20:23, 22:14, 28:19
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

47/24:44/23
20/9:17/9
30/21:10/6
42:26

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

13:15
18:22
9:5
11:17

Rozhodčí: Matějek, Kurz, Večeřa
Diváků: 150

Sestava a body Prostějova:
Duufault 19
Švvrd
Švrd
rdlílílíkk 12
12
M rk
Ma
rkoo 11
Prášil 111
Slezák 100
Pandula 8

Brrat
a če
čenkov
čenk
nkovv 5
nk
Koho
houtt 3
hout
ho

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava astrum levice:
Fields 25, Simmons 20, Nuhanović 13, Grznár 10, Kyles 10, Kemp 9,
Addinson 8, Marchyn 1, Lehman 0, Morávek 0, Sýkora 0, Vojtek 0

93 BK PROSTĚJOV
75 BK OPAVA
51:39
čtvrtiny: 23:20, 28:19, 21:16, 21:20
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

37/26:40/16
21/9:23/9
19/14:20/16
31:28

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

22:10
24:23
10:5
16:17

Rozhodčí: Hruša, Nejezchleb, Holubek
Diváků: 200

Sestava a body Prostějova:
Koohout 17
Maarkko 166
Mark
PPaand
ndul
uaa 15
ul
Dufaullt 122
Švrdlík 11
Slezák 9

Prráš
ášil
šilil 7
Brat
attče
č nk
nkov 6
Poolá
láše
áše
šek 0

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava BK opava:
Blažek 18, Dokoupil 11, Šiřina 9, Sokolovský 8, Palát 7, Vaňák 7,
Strnisko 6, Tóth 5, Miklósik 2, Vlček 2, Kvapil 0

koše Mattoni nbl v číslech:
17. kolo: Děčín - Chomutov 88:58 (19:8, 50:23, 74:39) Nejvíce bodů:
Sedmák 21, Jiříček 20, Stria a Soukup po 10 - Glover 12, Bailey Fields
10, Žampach 9. Rozhodčí: Vyklický, Kučerová, Jeřáb. Trestné hody: 23/15 - 18/11.
Fauly: 20:21. Trojky: 5:3. * Levice - Prostějov 96:79 (26:23, 46:46, 68:60) Nejvíce
bodů: Brandon Fields 25, Simmons 20, Nuhanovič 13, Grznár a Kyles po 10 - Dufault
19, Švrdlík 12, Marko a Prášil po 11, Slezák 10. Rozhodčí: Matějek, Kurz, Večeřa. Trestné hody: 30/21 - 10/6. Fauly: 18:22. Trojky: 9:9. * Ústí nad Labem - Kolín 68:80
(13:23, 33:49, 50:59) Nejvíce bodů: Horák 18, Reese 16, Koranda 10 - Bolds 25, Ubilla
13, Zuzák 11, Machač 10. Rozhodčí: Hošek, Kučera, Kec. Trestné hody: 20/12 - 28/24.
Fauly: 28:21. Trojky: 2:6. * Ostrava - Nymburk 58:90 (9:27, 33:45, 46:68) Nejvíce
bodů: Stehlík 16, Pelikán 11, Ames 8 - Rančík 20, Welsch 16, Naymick 13, Hruban 10.
Rozhodčí: Hruša, Macela, Kapl. Trestné hody: 18/12 - 35/23. Fauly: 24:19. Trojky:
6:3. * Opava - Pardubice 78:90 (29:16, 52:34, 61:59) Nejvíce bodů: Šiřina 16, Blažek
14, Dihel, Dokoupil a Tóth po 11 - Muirhead 20, P. Bohačík 18, Čarnecký 15, Kotas
11, Nelson 10. Rozhodčí: Paulík, Nejezchleb, Remenec. Trestné hody: 26/20 - 25/20.
Fauly: 22:25. Trojky: 10:10. * Jindřichův Hradec - USK Praha 85:73 (26:12, 42:31,
67:48) Nejvíce bodů: Zachrla 25, Tomanec 16, Eisman 13 - Cvek a Vocetka po 14, Mareš a Slavík po 10. Rozhodčí: Vondráček, Galajda, Benda. Trestné hody: 31/26 - 24/12.
Fauly: 22:24. Trojky: 9:5.
18. kolo: Kolín - Děčín 86:79 (21:13, 36:39, 60:55) Nejvíce bodů: Radulovič 28, Bolds
17, Field 16 - Sanders 22, Sedmák 18, Pope 14. Rozhodčí: Hošek, Macela, Kec. Trestné
hody: 31/24 - 12/10. Fauly: 14:26. Trojky: 10:7. * Chomutov - Levice 85:96 (26:26,
41:57, 59:74) Nejvíce bodů: Fields 20, Glover 17, Hanzlík 15, Žampach a Pecka po 11
- Kyles 20, Nuhanovič 16, Huber 14, Simmons 13, Addinson 10. Rozhodčí: Vyklický,
Karásek, Linhart. Trestné hody: 36/22 - 21/17. Fauly: 23:26. Trojky: 7:7. * Nymburk Ústí nad Labem 97:61 (30:18, 48:38, 75:47) Nejvíce bodů: Rančík 17, Benda a Houška po 13, Hruban a Palyza po 11 - Lewandowski 20, Krakovič a Reese po 11. Rozhodčí:
Paulík, Znamínko, Večeřa. Trestné hody: 26/18 - 20/12. Fauly: 19:22. Trojky: 9:1. *
Prostějov - Opava 93:75 (23:20, 51:39, 72:55) Nejvíce bodů: Kohout 17, Marko 16,
Pandula 15, Dufault 12 - Blažek 18, Dokoupil 11, Šiřina 9. Rozhodčí: Hruša, Nejezchleb,
Holubek. Trestné hody: 19/14 - 20/16. Fauly: 24:23. Trojky: 9:9. * USK Praha - Ostrava 91:86 (29:25, 47:49, 71:65) Nejvíce bodů: Bartoň 20, Meno 17, Mareš 12, Šotnar
11 - Stehlík 19, Ames 16, Greene 13, Jurečka 12. Rozhodčí: Lukeš, Vondráček, Kučerová. Trestné hody: 31/21 - 16/11. Fauly: 20:28. Trojky: 10:15. * Svitavy - Jindřichův
Hradec 96:90 (20:19, 44:36, 65:52) Nejvíce bodů: Deloach 23, Mróz 21, Miloš 13,
Moravec 10 - Tomanec 35, Zachrla 18, Dygrýn 13, Pavlík a Atkinson po 11. Rozhodčí:
Matějek, Kapl, Baudyš. Trestné hody: 30/21 - 24/15. Fauly: 28:26. Trojky: 13:9.
19. kolo: Ostrava - Jindřichův Hradec 87:76 (12:11, 31:28, 65:45) Nejvíce bodů:
Greene a Jurečka po 19, Barnes 16, Ames 15, Stehlík 10 - Tomanec 22, Pavlík 17,
Čech, Dygrýn a Zachrla po 9. Rozhodčí: Dolinek, Matějek, Večeřa. Fauly: 23:22.
Trestné hody: 26/23 - 19/13. Trojky: 10:7. * Děčín - Nymburk 80:78 (24:23, 49:42,
65:67) Nejvíce bodů: Sanders 23, Pope 17, Stria 12 - Rančík 17, Benda 14, Naymick
9. Rozhodčí: Vyklický, V. Lukeš, Jeřáb. Fauly: 26:22. Trestné hody: 31/23 - 36/22.
Trojky: 7:10. * Levice - Kolín 74:66 (26:24, 42:39, 58:53) Nejvíce bodů: Nuhanovič 21, Brandon Fields 16, Kemp 9 - Field 18, Bolds 13, Radulovič a Zuzák po
12. Rozhodčí: Paulík, Nejezchleb, Remenec. Fauly: 18:21. Trestné hody: 17/13 16/12. Trojky: 5:4. * Opava - Chomutov 80:82 (24:19, 42:49, 66:65) Nejvíce bodů:
Sokolovský 31, Blažek 20, Šiřina 11 - Bosák 21, Bailey Fields 19, Staněk 14, Pecka
10. Rozhodčí: Hruša, Kapl, Holubek. Fauly: 23:22. Trestné hody: 28/22 - 23/13.
Trojky: 6:5. * Pardubice - Svitavy 95:86 (22:18, 40:48, 69:69) Nejvíce bodů: Bohačík 24, Nelson 22, Žabas 21, Muirhead 16 - Mróz 19, Deloach 15, Moravec 14,
Jelínek 12. Rozhodčí: Vondráček, Znamínko, Baudyš. Fauly: 21:28. Trestné hody:
37/23 - 21/18. Trojky: 4:8. * Ústí nad Labem - USK Praha 69:82 (14:23, 41:38,
55:61) Nejvíce bodů: Reese 23, Pištěcký 13, Lewandowski a Horák po 12 - Meno 32,
Votroubek 15, Šotnar a Bartoň po 9. Rozhodčí: Kučera, Baloun, Benda. Fauly: 18:17.
Trestné hody: 16/11 - 20/15. Trojky: 4:11. * BK Prostějov volný los

Herní pauzu zapříčiněnou volným losem si basketbalisté Prostějova zpestřili modelovým utkáním
proti prvoligovému Brnu. Soupeř Orlů přicestoval
pouze v sedmi lidech a proto mu od druhé čtvrtiny
pomáhal také Ondřej Kohout a Matej Venta. V tréninkovém tempu domácí vyhráli 128:83.
Prostějov/lv

Už první minuty naznačily, že
půjde spíše o zábavné utkání,
které oba soupeře dostane z tréninkového stereotypu. Domácí
opět nastoupili bez Jaromíra
Bohačíka, do sestavy se naopak
vrátil rozehrávač Matej Venta. Od

začátku byli Orli ve vedení a už
do konce čtvrtiny získali náskok
šestnácti bodů. Podobně probíhala
také další desetiminutovka, po níž
Btno prohrávalo o 30 bodů. Pouze
třetí část zápasu byla vyrovnaná
(23:23), v závěru ale domácí opět
přidali a poslední pasáž duelu vyhráli patnáctibodovým rozdílem.

„Pořád máme problémy se
zdravotním stavem některých
hráčů a trénovat hru čtyř proti čtyřem není úplně ideální.
Proto jsme zvolili tuto variantu
přípravy,“ uvedl trenér Prostějova Zbyněk Choleva, kterého
v průběhu následujících dnů
čekají dva domácí ligové duely. Po Pardubicích se na Hané
představí Svitavy a půjde o důStřídání. Zatímco rozehrávač Orlů Roman Marko odchází jen na
ležité zápasy. „Pokud bychom
střídačku, věrní příznivci se obávají, aby brzy někdo nevystřídal jeoba zápasy zvládli, zajistíme si
jich BK v nejvyšší soutěži...
Foto: Josef Popelka
prakticky již v předstihu účast
v nadstavbové skupině A1.
Rozhodně se o to pokusíme,“ Střetnutí proti Pardubicím se zí na Hanou v sobotu. V obou
hraje ve čtvrtek, Svitavy dora- případech se začíná v 18 hodin
uvedl Choleva.

VÍTĚZNÉ LOUČENÍ SE STARÝM ROKEM
Očima trenérů

16:14. Obrat přinesla následující série sedmi bodů domácího
výběru. Náskok Orli udrželi do
krátké přestávky, po níž vedli
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
23:20.
„První minuty nebyly úplně optimální, ale přesto jsme
Opava vzápětí odpověděla a na
většinou vedli. Ve druhé čtvrtině se nám podařilo několik
začátku další části získala násbodových sérií a hráči se uklidnili. To se projevilo také na
Prostějov/lv - Utkání proti
kok jediného koše. V tu chvíli
začátku druhého poločasu. Rychle jsme zvýšili náš náskok
Opavě bylo pro prostějovské
domácí zvýšili obrátky a následua
pak
už
se
hrálo
pouze
o
rozdíl
ve
skóre.“
Orly posledním vystoupením
jící dvě minuty ovládli v poměru
v letošním roce a hráči se s
12:3. Díky tomu šli do bodového
Petr
CZUDEK
BK
Opava:
domácím publikem chtěli
trháku, který potvrdili v závěru
rozloučit vítězstvím. To se „Nepodali jsme dobrý výkon. Domácím vycházely rychlé
poločasu. Po další šňůře, tenprotiútoky. Vytvořili si do poločasu slušný náskok, na
basketbalistům
podařilo. který jsme nedokázali zareagovat. Nedařilo se nám hlavně
tokrát devíti bodů, upravili na
Po slušném výkonu porazili pod košem, Prostějov vyhrál zaslouženě.“
51:39.
slezského protivníka 93:75 a zaNa úspěšný závěr úvodní půle
znamenali jedenácté vítězství v Až do osmé minuty duelu bylo celek dokázal bez větších potíží utkání Orli navázali hned po
probíhající Mattoni NBL.
skóre hodně vyrovnané. Hostující odpovídat na body Hanáků a vedl návratu na palubovku. Začátek

Slovenské Levice byly opět lepší
Úvod zápasu probíhal formou bodových minisérií na
obou stranách, přičemž tu
nejvýraznější,
šestibodovou,
zaznamenali Orli, kteří se z
pětibodové ztráty dostali do
jednobodového vedení 10:9.
Levice (Slovensko)/lv- Ani na Domácí pak ale otočili a velmi
druhý pokus nedokázali basket- rychle si vypracovali násbalisté porazit v průběhu základ- kok několika košů. Po trojce
ní části Mattoni NBL jediného nejlepšího střelce domácího
slovenského soupeře v soutěži. celku Fieldse se dokonce dosLevice dokázaly uhájit domácí tali do sedmibodového vedení
palubovku, když získaly převahu 22:15, ale pak přišla sedmive druhé polovině střetnutí. bodová odpověď hanáckého
Oslabená sestava Prostějova celku a podařilo se nám tak náš
nedokázala čelit velkému tlaku deficit stáhnout do konce první
protivníka a prohrála 79:96.
části na tři body – 26:23.

třetí čtvrtiny vyhráli 13:2 a získali rozhodující vedení. Opava
v tu chvíli prohrávala 41:64 a
ztratila šanci na dobrý výsledek.
Její prapor na chvíli pozvedl
exprostějovský Petr Dokoupil,
který zaznamenal dvě trojky,
přesto po třiceti minutách basketbalisté Prostějova vedli o luxusních sedmnáct bodů.
Herní pohodu Orli potvrdili
rovněž v poslední desetiminutovce. Dostali se až na
skóre 79:55 a pak už si užívali
závěrečné okamžiky střetnutí. Po
vysokém vítězství se mohli radovat z potvrzení svého postavení v
horní polovině neúplné tabulky.

Očima trenérů

Ve druhé části jsme se po koši
Bratčenkova a Dufaulta dostali opět
Oleg MELEŠČENKO - Astrum Levice:
do vedení 32:31 a následně jsme
„Především v prvním poločase nás soupeř trápil
začali skóre navyšovat. Našeho
střelbou z dálky. Nedokázali jsme pořádně uhlídat
dnešního maxima jsme dosáhli o
prostějovská křídla. Po změně stran jsme se více
chvíli později, kdy jsme zaznamezačali tlačit pod koš, kde jsme měli převahu a tu hráči
nali dva koše s faulem a vedli 39:33.
dokázali využít.“
Pak ale domácí začali využívat chyb
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
v obraně a do poločasu vyrovnali na
46:46.
„Chtěli jsme soupeři oplatit poslední vzájemnou
Ve druhé dvacetiminutovce už měli porážku z Prostějova, ale v tomto případě to nebylo
domácí výraznou převahu. Od možné. Celý tým dělal, co mohl, hlavě ve druhé části
začátku dopravovali drtivou většinu zápasu, ale soupeř dokázal využít větší rotace. Bylo nás
míčů do vymezeného prostoru a tam zkrátka málo a postupně nám docházely síly.“
přehrávali hostující pivoty. Pouze
zpočátku drželi Orli krok zásluhou V závěrečné části se výrazně pro- propracovali ke třiadvacetibodovému
tříbodových pokusů, přesto po třiceti sadily americké posily Levic a díky náskoku. Ten Orli snížili až v
minutách prohrávali 58:68.
košům Fieldse a Kylese se domácí závěrečných minutách.

„NECHCI NÁVRAT USPĚCHAT,“ říká zraněný Bohačík

Prostějov - Od 24. listopadu chyběl v prostějovské sestavě Jaromír Bohačík. Úspěšný mládežnický reprezentant v nové sezoně potvrzoval pověst velké naděje
celého českého basketbalu, v rozletu jej ale zastavilo
zranění zad. Díky němu chyběl týmu Prostějova hned
v šesti ligových zápasech na konci roku. Kvalitní křídleník se po vánoční pauze pomalu vrací do tréninku.
„Sice mě svrbí ruce, ale nechci nic uspěchat. Uvidíme,
kdy se vrátím do zápasů,“ říká basketbalista, který pomalu začíná trénovat.

zůstal v sestavě. Pak už to prostě
nešlo. Musela přijít pauza. Tělo
Orlům chybíte již více potřebovalo
klid.“
p
než měsíc. Jaké jsou
Myslíte si, že se váš stav
přesně vaše problémy?
zhoršil, protože jste hrál
„Těžko se to popisuje. Zpočátku přes bolest?
to vypadalo pouze na skřípnutý „Těžko mluvit o nějaké velké
nerv a to se dalo překonat. I díky bolesti. Sám jsem se rozhodl, že
tomu, že nás bylo málo, jsem budu hrát. Ale je možné, že kdy-

Ladislav Valný

bych některé zápasy vynechal,
nemusela být pauza tak dlouhá.“
V šesti zápasech po sobě
jste chyběl v sestavě. Jak
se vám líbily výkony spoluhráráčů?
„(smích) Čtyřikrát vyhráli, takže
kže
doufám, že to nebylo díky tomu,
mu,
že jsem nebyl na palubovce. Ale
vážně. Kluci i v oslabené sestavě
avě
hráli dobře a díky tomu jsmee v
tabulce nahoře. Nezbývá než
doufat, že nám to vydrží.“
Probíhající sezona jee
hodně
vyrovnaná..
Jak vnímáte boj o prvníí
šestku po základní části sezony?
„Tabulka je hodně nepřehledná, protože jednotlivé
týmy mají odehraný různý
počet zápasů. Vlastně je

KRIZE ORLŮ PROHLOUBENA,
VNÍMÁ JI I PRIMÁTOR
(dokončení ze strany 17)
Ostatně vedení BK Prostějov
na tom zřejmě bude mít taktéž
zájem, neboť není žádným tajemstvím, že právě dle výše veřejné finanční podpory se mělo
rozhodnout, zda-li bude klub za
současných podmínek i nadále
provozovat...
S financemi Orli zápolí už od minulé sezony. Po dvou třetinách základní části té probíhající je zřejmé, že do
nového ročníku Mattoni NBL tým
nevstoupil s naplněným rozpočtem.
„Vědět dopředu, že nemám potřebné peníze a pustit se do sezony mi

nepřipadá šťastné řešení. Osobně
si neumím představit, že bych podepsal start Bolta v Ostravě a neměl
na něj peníze,“ vnímá nemile situaci Černošek, který i uznává, že je
nepříjemná pro celou agenturu TK
PLUS. Přesto se v řešení nehodlá
angažovat...
Nutno podotknout, že Večerník
po celý prosinec opakovaně zkoušel kontaktovat členy nejvyššího
managementu BK. Ani jednou
však neuspěl! U předsedy Správní rady Milana Matzenauera dojde ke slibu, který však zůstane
nezrealizován, generální manažer

Petr Fridrich v závěru roku nebral mobilní telefon vůbec...
A že je hodně zle, dokazují další
informace prosakující ze zákulisí.
Basketbalisté prý měli dostat alespoň část dlužných mezd ještě před
vánočními svátky, ale nestalo se tak!
A tak na desátého ledna byl údajně
stanoven nový termín rozhodnutí,
takzvaný DEN D. Do kabiny by za
hráči měl přijít sám Matzenauer a
říct, co bude...
Nastane konec prostějovského
basketbalu na vrcholné scéně?
Nebo potká Orly novoroční zázrak?

Prostějovský Večerník je už i na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

lepší sledovat spíše poměr vítězství a porážek jako v NBA. Takže vycházíme z našich výkonů.
A ty nejsou špatné. Tomu bude

odpovídat naše postavení po posledním zápase základní části.“
Budete v tabulce hodně
nahoře?
„Asi každý vnímá poměr sil v
soutěži. Nymburk je suverénní a
za ním se situace vyrovnala. Kaž-

dý tým už teď
bojuje o co nejlepší
postavení před play-off.
To platí také o našem týmu.
Chceme vyhrávat a uvidíme, na jaké postavení to
bude stačit.“

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

18
19
19
18
17
18
19
19
17
18
18
18
18

17
14
11
11
11
9
8
8
9
6
6
5
3

1
5
8
7
6
9
11
11
8
12
12
13
15

1643:1152
1526:1420
1514:1534
1525:1437
1424:1351
1401:1428
1431:1519
1480:1626
1372:1321
1372:1440
1391:1539
1482:1552
1294:1536

35
33
30
29
28
27
27
27
26
24
24
23
21

KAM PŘÍŠTĚ
20. kolo, čtvrtek 3. ledna 2013, 18:00 hodin: QANTO Tuři Svitavy - NH
Ostrava (19:00), Lions J. Hradec - SLUNETA Ústí nad Labem (19:00), USK
Praha - BK Děčín, ČEZ Basketball Nymburk - Astrum Levice, BC UNIKOL
Kolín - BK Opava (17:45), BK Prostějov - BK JIP Pardubice
21. kolo, sobota 5. ledna 2013, 18:00 hodin: BK Prostějov - QANTO Tuři
Svitavy, BK JIP Pardubice - Levharti Chomutov, ČEZ Basketball Nymburk
- BK Opava (pátek 2. 1., 18:00), Astrum Levice - USK Praha, BK Děčín - Lions J. Hradec, SLUNETA Ústí nad Labem - NH Ostrava (neděle 6. 1., 17:00)
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Okresní kolo Českého poháru: trojice týmů si zopakuje finále
Prostějov/jp - Celkově osm
týmů z prostějovského regionu
se zapojilo do letošního ročníku
Českého poháru ve futsale. Do
okresního finále si zajistila postup první dvě mužstva, která
vzešla ze dvou semifinálových
skupin. V něm si to o titul Prostějovska, zaručující postup do
další fáze Českého poháru, zajistila trojice týmů z loňského
finále, obhájce loňského prvenství SK Griffins 98, Botafoga a
SK Ariston 92 Pv „A“, doplněná
o mužstvo FC Anděl, které získalo titul v sezoně 2010/2011.
Hned sedm týmů z první třídy
a pouze jeden z druhé vyplnilo

vánoční čas futsalovými zápasy.
Silně obsazené skupiny vygenerovaly své finalisty po velice
zajímavých bojích. Současný lídr
nejvyšší okresní soutěže, FC Relax Prostějov „B“, se bez svých
opor musel spokojit až s posledním místem a nulovým bodovým
ziskem. Vítězství ve skupině si
zajistil tým SK Ariston 92 Pv
„A“, o skóre před FC Anděl Pv.
Druhá skupina, ve které se představil i obhájce SK Griffins 98,
nabídla o něco dramatičtější průběh. Napovědělo tomu hned první utkání, v němž obhájce vyzvala
druholigová Sexmeralda. Favorit
nezvolil optimální tempo a toho

využili mladíci Sexmeraldy, kteří se dostali do dvoubrankového
vedení. Griffini dlouho nemohli
najít ten pravý recept na skvěle
pracující obranu soupeře, důležitost vítězství a kapka štěstěny
nakonec však stála při favorizovaném týmu. Ten s poslední vteřinou utkání dokázal vstřelit vítěznou branku a zajistil si potřebný
klid do další fáze. V následném
duelu překvapivě podlehlo mužstvo Mechechelenu, v sestavě
například s exlibereckým Jiřím
Liškou, celku Botafoga Prostějov.
Vítězstvím Mechechelenu nad
Sexmeraldou, Griffins nad Botafogou a Botafogy nad Sexmeral-

dou vzešla dramatická koncovka
tohoto semifinálového turnaje.
Šance na postup v tu chvíli stále
měla trojice týmů, záleželo tedy
na výsledku posledního utkání
mezi obhájcem SK Griffins 98
Pv a Mechechelen Pv. Druhý
jmenovaný tým musel pro postup, který by v tu chvíli vyřadil
ze hry tým Botafogy, zvítězit o
dvě branky. Vedení se však ujali
Griffins a s nadějemi Mechechelenu to nevypadlo zrovna nejlépe. Do poločasu se ale skóre
otočilo a v úvodu druhé půle již
byl rozdíl ve skóre o dvě branky.
Každý v hale si uměl spočítat,
co by tento výsledek znamenal

v konečném zúčtování. Dohady o
domluveném utkání však vyvrátil další vývoj, kdy se Griffinům
podařilo nejprve snížit a následně
v početní převaze vyrovnat skóre,
znamenající stopku do finále pro
mužstvo Mechechelen Pv.
Přesné datum finále není ještě
v tuto chvíli známo, jisté ale je,
kdo se v něm představí. Okresního vítěze budeme znát až někdy
v lednu či únoru nadcházejícího
roku. Bude se z vítězství radovat obhájce SK Griffins 98 nebo
některý z dalších týmů finálové
skupiny?
Večerník bude samozřejmě při tom
a přinese vám podrobnou reportáž.

Ultras se utkal na Štědrý den už popatnácté v řadě aneb

„ZBOŽÍNKOVCI“ OPĚT PORAZILI „KOLÁŘOVCE“

Kralice na Hané/ol - „Zbožínkovci“ opět porazili „Kolářovce“, byť tentokrát až v
penaltovém rozstřelu. To je asi
nejdůležitější faktické zjištění
z tradičního klání party fotbalových nadšenců z prostředí
kolem prostějovských klubů
TJ Haná a FC Ultras. Letos
už popatnácté a pro změnu na
„umělce“ v Kralicích na Hané
se sešli při štědrodenním fotbálku tito hráči, příznivci a hosté
fotbalového klubu. Ani ve vánoční svátky se nevzdali svého
koníčka a byli odhodláni hrát
za jakéhokoliv počasí.
I v roce 2012 předcházela jejich
zápasu půlhodinová „brigáda“,
při které se odstranila z hřiště
vrstva sněhu, ledu a vody. Všichni aktéři tento trénink na prohřátí
organismu přijali statečně a plocha 42 x 22 metrů byla brzy připravena.
Na jedné straně hřiště nastoupili „Zbožínkovci“ v sestavě
s brankářem Zbyňkem Lošťákem, v poli naskočili Zdeněk

Petržela, Jiří Zbožínek, Jan
Zatloukal, Ivo Zlámal a David
Bezdomnikov. Za „oranžové
Kolářovce“ nastoupil v brance
Martin Svoboda a na place byli
Martin Kolář, Dan Kolář, Olda
Lošťák (58 let), Radim Kristek,
Miroslav Kristek a Olda Bezdomnikov. V zápase hraném na
dvakrá třicet minut se dostali do
vedení Zbožínkovci, když jako
první skóroval jejich kapitán
Jiří. Na 2:0 zvyšoval Zdeněk
Petržela, hrající j.h. Ve druhém
poločase však „Kolářovci“ vývoj zápasu otočili a brankami
Miroslava Kristka a bratrů Kolářových šli do vedení 3:2. A to
ještě „Kolja“ Lošťák vychytal
několik jasných tutovek. Když
už se zdálo, že po několika letech se konečně „oranžoví Kolářovci“ dočkají vítězství, uvolnil se před gólmanem Svobodou
Zdeněk Petržela a patičkou vyrovnal na 3:3.
V následujícím penaltovém
rozstřelu byli za „Kolářovce“
úspěšní pouze Dan Kolář a Mi-

roslav Kristek, kdežto za vítězné
„Zbožínkovce“ se trefili všichni
čtyři exekutoři v pořadí Jiří Zbožínek, Zdeněk Petržela, Jan Zatloukal a David Bezdomnikov.

Zápasu přihlíželi fanoušci, funk- Peter´s Pubu, kde většina aktécionáři a „grupa“ Hanáků, če- rů doplňovala vydané kalorie a
kajících na další zápas. Po skon- vzájemně si popřála k vánočním
čeném mači a potřebné očistě svátkům a také mnoho štěstí a
proběhlo závěrečné hodnocení v úspěchů v roce 2013.

Tradice. Jako každý rok se členové FC Ultras zvěčnili na společné fotografii.

Foto: Petr Hanák

pět minut později peloton uzavřeli
cyklisté. Atmosféra byla jako vždy
vynikající, někteří závod pojali
spíše rekreačně, někteří se rvali se
soupeři i s chronometrem. V kategorii běh časem 36:13.99 dokonce
ustanovil Ondřej Horák nový rekord závodu.

„Jsem velice rád, ačkoliv počasí
nám dvakrát nepřálo, že zase přišlo více lidí než v roce loňském.
S hosty, kteří nezávodili, se nás tady
sešla téměř stovka! Je hezké, že i na
Štědrý den si lidé udělají čas trochu
se protáhnout a pozdravit s kamarády. Dalším pozitivem je fakt, že

i přes namrzlou silnici a břečku se
nám vyhnuly úrazy. Za SKC Prostějov bych chtěl poděkovat všem
zúčastněným a všem sportovním
příznivcům popřát do nového roku
jen to nejlepší a spoustu sportovních
zážitků,“ uzavřel letošní povedený
ročník ředitel závodu Petr Zatloukal.

Pořadí v kategorii běh:
1. Ondřej Horák ................................................................ 00:36:13.99
2. Pavel Dvořák ................................................................. 00:39:02.45
3. Roman Večeřa ................................................................ 00:40:12.99

Tři dva, jedna... Start účastníků v kategorii chůze si vzal na starost
předseda pořádajícího klubu SKC Petr Šrámek. Foto: archiv SKC

Pořadí v kategorii kolo:
1. Jiří Strbáček................................................................... 00:27:37.42
2. Tomáš Křivánek ............................................................ 00:29:31.90
3. František Kollman ........................................................ 00:32:44.09

Členové Dukly Prostějov sice na světovém šampionátu v Dubaji
nezískali žádný titul, ale potvrdili příslušnost k mezinárodní špičce
Dubaj (SAE), Prostějov/son Jak předesíláme na titulní
sportovní straně, zúčastnili se
prostějošvtí parašutisté letošního mistrovství světa, které
se konalo v metropoli Spojených arabských emirátů coby
součást takzvaného Mundialu, což je společný šampionát
řady parašutistických disciplín. „Vedle našich klasických, což je přesnost přistání
a individuální akrobacie, proběhly v Dubaji ještě Canopy
piloting, Artistic event, Formation skydiving a Canopy
formation, coby ukázkový
sport navíc i Paraski. Celkem
se tak obří akce zúčastnilo
1460 sportovců z 57 států,“
prozradil Večerníku reprezentační trenér České republiky pro klasické disciplíny
Ivan Hovorka.
Tuto část národní výpravy na
východě tvořili jako obvykle
členové Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov. „V
konkurenci přibližně dvou stovek závodníků jsme měli kompletní družstva mužů i žen plus
dva juniory a jednu juniorku. A
můžeme říct, že se nám povedlo
potvrdit příslušnost k absolutní světové špičce, neboť domů
jsme se vrátili s celkem pěti medailemi,“ potěšilo Hovorku.

Základní skupiny okresního kola Českého poháru:

sobota 22. 12. 2012, Nezamyslice n.H.
RELAX „B“ - SK DUBANY 1:7, SK ARISTON 92 „A“ - FC ANDĚL 4:4,
FC ANDĚL -RELAX „B“ 3:2, SK DUBANY - SK ARISTON 92 „A“ 1:5,
FC ANDĚL - SK DUBANY 7:4, RELAX „B“ - SK ARISTON 92 „A“ 4:8
1.
2.
3.
4.

Tabulka:
SK ARISTON Prostějov 92 „A“3
2
FC ANDĚL Prostějov
3
2
SK DUBANY
3
1
FC RELAX Prostějov „B“
3
0

1
1
0
0

0
0
2
3

17:9
14:10
12:13
7:18

7
7
3
0

Postup do finálové skupiny si zajistil:
SK ARISTON Prostějov 92 „A“ a FC ANDĚL Prostějov
čtvrtek 27. 12. 2012, Kostelec n.H.
SK GRIFFINS 98 - SEXMERALDA 4:3, MECHECHELEN - BOTAFOGA 2:4, BOTAFOGA - SK GRIFFINS 98 2:5, SEXMERALDA - MECHECHELEN 1:4, BOTAFOGA - SEXMERALDA 3:2, K GRIFFINS
98 - MECHECHELEN 3:3
SK GRIFFINS 98 Prostějov
BOTAFOGA Prostějov
MECHECHELEN Prostějov
SEXMERALDA

Tabulka:
3
2
3
2
3
1
3
0

1
0
1
0

0
1
1
3

12:8
9:9
9:9
6:11

7
6
4
0

2.A TŘÍDA

Pořadí v kategorii chůze:
1. Milan Ejem..................................................................... 01:11:38.01
2. Jakub Vykoukal .............................................................. 01:12:13.71
3. Petr Dědek ...................................................................... 01:12:25.47

Nejlepší Čech posledních let
Jiří Gečnuk vybojoval stříbro v individuální akrobacii
a bronz v kombinaci jednotlivců, Libor Jiroušek skončil
třetí v individuální akrobacii a
mužský tým byl druhý v kombinaci družstev. Mezi juniory
pak přidal další bronz Bonifác
Hájek za přesnost přistání.
„Jsou to skvělé výsledky, ale v mužích jsme klidně mohli dosáhnout
na dvě zlata. Kdyby naši nejlepší
z akrobacie Jirka Gečnuk, Libor
Jiroušek nebo i Jindra Vedmoch
lépe zvládli přesnost, jeden z nich
by nejspíš vyhrál. A totéž platí
pro celý kolektiv, kam se sčítají
výsledky jednotlivců. Tituly nám
tím pádem nakonec utekly, ovšem
je nutné říct, že v tvrdé konkurenci
má jakýkoliv cenný kov svou hodnotu,“ zdůraznil Hovorka.
Velkou radost mu udělaly mladé
naděje. „Oba kluci se dokázali
prosadit úplně nahoru a je jasné, že na to mají. Do budoucna
máme kde brát, dorůstá nám
nová generace,“ navázal kouč.
Z Dubaje přiletěl plný převážně
pozitivních dojmů. „Zajištění
celého mistrovství světa bylo
vynikající, v Emirátech je všechno díky penězům super. Jen
trochu vázla organizace kvůli
šéfovi rozhodčích, ale nešlo o
nic vážného. Také počasí přálo,
pouze první den všechny zaskočily bouřky a občas trápil silnější
vítr,“ doplnil Ivan Hovorka.

OKRESNÍ KOLO - PROSTĚJOV

Postup do finálové skupiny si zajistil:
SK GRIFFINS 98 Prostějov a BOTAFOGA Prostějov

Počasí nepřálo, účastníků ale bylo více a tvořili rekordy…
Alois Mačák, tradiční účastník a
patron akce, který alespoň poslal
účastníkům svou zdravici. Jako
první se ke zdolání kopce do Drahan vydali o půl desáté chodci,
o pět minut později následováni
běžci včetně Víti Horáka, jediného
účastníka na jednokolce. O dalších

ČESKÝ POHÁR 2012/13

1.
2.
3.
4.

Vánoční Drahanská 2012 se vydařila na jedničku
Prostějov/oš - Devátá hodina dopolední, venkovní teplota okolo
nuly, silnice pokrytá zmrazky a
břečkou, slunce ukryté za šedavými oblaky. Začíná Štědrý den
a v Žárovicích se i přes nepřízeň
počasí scházejí první účastníci
Vánoční Drahanské. Letos již posedmé. Každým rokem si do Žárovic najde cestu více sportovních
příznivců než v roce předešlém.
V tom letošním bylo na devadesát těch, kteří se chůzí, během
nebo na kole vydali zdolat kopec
do Drahan - stoupání mezi všemi
místními cyklisty snad nejoblíbenější a nejpoměřovatelnější.
Hodně z těch, kteří se chtěli „Drahanské“ zúčastnit, udolala chřipka
a nachlazení, kterého bylo letos ve
vánočním čase více než obvykle.
Jedním z marodů byl i náměstek
hejtmana Olomouckého kraje

FUTSAL V ČÍSLECH

neděle 23. 12. 2012, Kostelec n.H.
KULCAO Prostějov - DYNAMO Zdětín 1:5, 1.FC BETIS Prostějov - RELAX
“C” 0:3, DYNAMO Zdětín - ATLETICO Smržice 0:7, KULCAO Prostějov 1.FC BETIS Prostějov 2:6, RELAX “C” - DYNAMO Zdětín 6:0, SK SKALKA - TORPEDO Prostějov 1:4, ATLETICO Smržice - SK ARISTON 92 “B”
3:3, SK SKALKA - KULCAO Prostějov 9:2, AC ZAVADILKA 2000 “B” - FC
MENPHIS 2:2, DYNAMO Zdětín - TORPEDO Prostějov 3:2, SK ARISTON 92
“B” - FC MENPHIS 4:0, TORPEDO Prostějov- AC ZAVADILKA 2000 “B” 4:5
1.
2
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.

Konečná tabulka 2.A třídy Prostějov (po základní části):
SK SKALKA
9
6
1
2
31:20
19
AC ZAVADILKA 2000 “B”
9
5
2
2
31:21
17
TORPEDO Prostějov
9
5
1
3
28:19
16
ATLETICO Smržice
9
4
2
3
33:17
14
DYNAMO Zdětín
9
4
1
4
21:27
13
1:FC BETIS Prostějov
9
3
3
3
23:24
12
SK ARISTON Prostějov 92 “B”9
3
2
4
29:35
11
FC RELAX Prostějov “C”
9
3
1
5
21:31
10
FC MENPHIS Prostějov
9
2
2
5
24:27
8
KULCAO Prostějov
9
2
1
6
17:37
7

2.B TŘÍDA
sobota 22. 12. 2012, Nezamyslice n.H.
FK AGRO Čehovice - KMK KATASTROFA 0:2, KMK KATASTROFA - VRCHOSLAVICE 1:6, MK BRODEK u PV - VRCHOSLAVICE 1:3, SOKOL
Zdětín - FK AGRO Čehovice 3:3, POKOP Domamyslice - KMK KATASTROFA 6:3, VRCHOSLAVICE - SOKOL Zdětín 11:2, POKOP Domamyslice - MK
BRODEK u PV 1:3, MK BRODEK u PV - FK AGRO Čehovice 5:3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Průběžná tabulka 2.B třídy Prostějov:
MM VRCHOSLAVICE
9
8
1
0
56:14
MK BRODEK u PV
9
5
3
1
29:18
POKOP Domamyslice
9
5
0
4
34:25
FC FONTÍK
6
3
2
1
20:12
FK AGRO Čehovice
9
3
1
5
22:33
SEXMERALDA
6
2
3
1
12:13
SOKOL Zdětín
9
2
3
4
34:37
KMK KATASTROFA
9
2
1
6
30:29
FC PEPINO Konice
6
2
0
4
12:12
FC MASUCKER
6
0
0
6
4:60

25
18
15
11
10
9
9
7
6
0

STARŠÍ ŽÁCI - PŘEMYSLOVICE

skupina A:
PROTIVANOV - KOSTELEC n.H. 5:1, ČECHOVICE „B“ - URČICE 1:3,
URČICE - PROTIVANOV 2:4, KOSTELEC n.H. - ČECHOVICE „B“ 3:4,
PROTIVANOV - ČECHOVICE „B“ 3:1, URČICE - KOSTELEC n.H. 3:1

Uspěli. Tři nejlepší muži MS v individuální akrobacii: uprostřed vítězný Francouz Valois, vlevo stříbrný
Jiří Gečnuk a vpravo bronzový Libor Jiroušek.
Foto: archív internet

Výsledky 36. civilního MS v klasickém parašutismu - Dubaj (SAE)
MUŽI
Individuální akrobacie: 1. Valois (Francie), 2. Gečnuk, 3. Jiroušek, 10. Vedmoch, 24. Tábor, 26. Šorf
(všichni Česko).
Přesnost přistání jednotlivců: 1. Vodišek (Slovinsko), 2. Tresoldi (Itálie), 3. Fomin (Bělorusko), 4. Tábor,
21. Šorf, 34. Gečnuk, 43. Vedmoch, 61. Jiroušek.
Celkově jednotlivci: 1. Fomin, 2. Henaf (Francie), 3. Gečnuk, 8. Tábor, 17. Vedmoch, 19. Jiroušek, 20.
Šorf.
Přesnost přistání družstev: 1. Slovinsko, 2. Rusko, 3. Maďarsko, 5. Česko.
Celkově družstva: 1. Rusko, 2. Česko, 3. Bělorusko.
JUNIOŘI
Individuální akrobacie: 1. Weber (Německo), 2. Pozdňakov (Bělorusko), 3. Liang (Čína), 7. Kříž, 13.
Hájek (oba Česko).
Přesnost přistání jednotlivců: 1. Zhang (Čína), 2. Weber, 3. Hájek, 6. Kříž.
Celkově jednotlivci: 1. Weber, 2. Pozdňakov, 3. Liang, 6. Kříž, 8. Hájek.
ŽENY
Přesnost přistání jednotlivkyň: 1. Feng (Čína), 2. Sajovičová (Slovinsko), 3. Fominová (Bělorusko),
16. Šorfová, 24. Vraná, 26. Finková a Macichová, 45. Schneiderová (všechny Česko).
Přesnost přistání družstev: 1. Čína, 2. Rusko, 3. Bělorusko, 5. Česko.
JUNIORKY
Přesnost přistání jednotlivkyň: 1. Kynošenková (Rusko), 2. Fang (Čína), 3. Orijenková (Rusko), 9. Vybíralová (Česko).

1.
2.
3.
4.

PROTIVANOV
URČICE
ČECHOVICE „B“
KOSTELEC n.H.

Tabulka:
3
3
3
2
3
1
3
0

0
0
0
0

0
1
2
3

12:4
8:6
6:9
5:12

9
6
3
0

skupina B:
KRALICE n.H. - ČECHOVICE „A“ 0:1, PŘEMYSLOVICE - DOBROMILICE 2:4, ČECHOVICE „A“ - DOBROMILICE 3:2, KRALICE n.H.
- PŘEMYSLOVICE 0:0, DOBROMILICE - KRALICE n.H. 0:1, PŘEMYSLOVICE - ČECHOVICE „A“ 1:6
1.
2.
3.
4.

ČECHOVICE „A“
KRALICE n.H.
DOBROMILICE
PŘEMYSLOVICE

Tabulka:
3
3
3
1
3
1
3
0

0
1
0
1

0
1
2
2

10:3
1:1
6:6
3:10

ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ:
zápas o 7.místo:
zápas o 5.místo:

KOSTELEC n.H. - PŘEMYSLOVICE 3:1
ČECHOVICE „B“ - DOBROMILICE 2:0

1. semifinále:
2. semifinále:

PROTIVANOV - KRALICE n.H. 2:0
ČECHOVICE „A“ - URČICE 1:3

zápas o 3.místo:
finále:

ČECHOVICE „A“ - KRALICE n.H. 4:1
PROTIVANOV - URČICE 2:0

9
4
3
1
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ŠOK: VK AGEL se s rokem 2012 rozloučil porážkou na domácí půdě

0
3

112 SOUTĚŽNÍCH VÝHER V ŘADĚ A ŠLUS!

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ SOKOL
FRÝDEK-MÍSTEK

Série prostějovských volejbalistek trvala tři roky, osm měsíců a pět dnů

Čas: 1:18 hodiny
Rozhodčí: Dziacký a Trumpeš
Diváků: 300
1. set: 24:26 28 minut
2. set: 23:25 27 minut
3. set: 23:25 26minut
min
nut
ut

Sestava Prostějova:

Jak se pravdivě říká, každá série jednou končí. Ať
pozitivní, či negativní. Ta prostějovská v podání
volejbalistek VK AGEL měla vynikající parametry,
neboť obsahovala 112 vítězství v soutěžních zápasech proti českým týmům. Sto třináctý pokus již nevyšel, přesto zaslouží naše ženy za tak předlouhou
šňůru bez porážky absolutorium.
Prostějov/son

Vincourová

Miletičová
Žarkovová
de Assisová
Soaresová
Gomesová

Poslední prohru před výsledkovým válcováním zbytku republiky utrpěly Hanačky 15.
dubna 2009 na hřišti KP Brno
ve druhém utkání finálové série UNIQA extraligy. Tehdy je
výběr Králova Pole udolal po obrovské bitvě 3:2 (20, -20, -19, 32,
9). Od toho okamžiku uplynuly
přesně tři roky, osm měsíců a pět
dnů, než Prostějov podlehl znovu, tentokrát mnohem jasnějším
poměrem 0:3 (-24, -23, -23).
Katem Agelek v jejich domácím

Střídala: Kossányiová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Sestava frýdku-místku:
Závodná, Dudová, Holišová, Mukařovská, Pavelková, Kojdová,
libero Spáčilová. Střídala: Jakubšová.
Trenérka: Alexandra Dedková.

Dohráávk
EL Prostěj
ějov - TJ Sokol F dekMístek 0
íce bodů: Soaresová 12, Kossanyiová
11, Zarkovová 10 - Závodná 15, D. Pavelková 13, Kojdová a
Holišová 10.. Diváků: * PVK Olymp Praha - SK P Olomouc
0:3 (-17, -23, -19). Nejvíce bodů: Kvapiloví 12, Patočková 7,
Hodanová 6 - Košická a Kojdová po 13, Nachmilnerová 8. Diváků:
80 * TJ Ostrava - VC Slavia Praha 3:0 (16, 12, 22). Nejvíce bodů:
Zedníková 14, Kadlecová a Langová po 13 - Hanzlová 12, Vašutová
8, Vinecká a Caithamlová po 6. Diváků: 50.

průběžná tabulka extraligy

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

Tým

Z

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

15 14 0
15 11 1
15 8 2
15 7 3
15 6 1
15 5 1
15 4 2
15 4 2
15 4 0
15 0 0

V3 V2 PB

P

0 1
0 3
1 4
1 4
2 6
3 6
3 6
2 6
0 11
1 14

PS

PM

B

42:8
38:16
34:24
36:21
29:29
26:31
26:33
24:34
16:35
5:45

1220:899
1264:1066
1293:1237
1273:1149
1293:1270
1157:1251
1231:1288
1181:1263
1042:1155
838:1214

41
35
29
28
22
20
19
18
12
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...
16. kolo, sobota 12. ledna 2013, 17:00 hodin: Slavia Praha - VK
AGEL Prostějov (18:30), Frýdek-Místek - Olymp Praha, Olomouc
- SG Brno (pátek 11. 1., 17.00), Přerov - Šternberk (18:00), KP Brno Ostrava (pátek 11. 1., 18:00)

Volejbalové aktuality hledejte na

www.vecernikpv.cz

prostředí se přitom stal v 15. kole
letošní extraligové soutěže možná
nenápadný, leč nebezpečný TJ Sokol Frýdek-Místek.
Důvody klopýtnutí favorita byly
prozaické a už jsme je dostatečně
rozebrali jak v referátu o střetnutí,
tak v ohlasech aktérů. Nejspíš ale
sehrála svou roli i určitá magie,
neboť celku ze severu Moravy
k šokujícímu triumfu asi pomohly
i vánoční čapky na hlavách trenérské dvojice Alexandra Dedková
– Daniel Merta. „Tohle vymyslel
můj asistent. Čepici si vzal na utkání v Praze na Slavii, kde jsme

vyhráli, a po téhle zkušenosti zněl
rozkaz jasně: v Prostějově si ji
musím vzít i já. Teď asi budu muset čepici nosit každý zápas až do
konce sezony. Těším se, do dubna
to bude super,“ smála se hlavní
trenérka frýdecko-místecké ekipy
Alexandra Dedková.
Do smíchu naopak vůbec nebylo
zástupcům VK včetně kapitánky
Solange Soares. „Jsem tady už
šestým rokem a za celou tuto
dobu jsme na české scéně prohrály
naprosté minimum střetnutí,
navíc naše série vítězství trvala už
hodně dlouho. Proto nás dnešní
porážka strašně mrzí, ale myslím si, že nemůže znehodnotit
kvalitní práci za všechna uplynulá léta. Teď pochopitelně jde
o velmi nepříjemný výsledek, na
druhou stranu musíme jít dál a co
nejlépe zvládnout zbytek sezony.
K výpadkům občas dochází, my
nesmíme zbytečně moc věšet
hlavy,“ nabádala Soli.

Nejvíce bodující hráčky
(celkový součet)
1. Aneta Havlíčková (Lokomotiv
Baku) 137, 2. Rosir Calderon Diaz
(Galatasaray Istanbul) 132, 3. Rachel Rourke (Trefl Sopoty) 129,
43. Gomesová 68, 85. de Assisová 46, 90. Hippeová 44, 114. Velikiyová 33, 118. Žarkovová 32,
132. Miletičová 26, 165. Vincourová 16, 170. Soaresová 14, 194.
Kossányiová 7, 207. Hrončeková
4, 241. Jelínková 1.

Nejvíce bodující hráčky
(průměr na set)
1. Rachel Rourke (Trefl Sopoty) 6,45, 2. Jekatěrina Gamova
(Dynamo Kazaň) 6,35, 3. Aneta
Havlíčková (Lokomotiv Baku)
5,48, Gomesová 3,58, Hippeová
2,75, Velikiyová 2,54, de Assiso-

vá 2,42, Kossányiová 2,33, Miletičová 2,00, Žarkovová 1,78,
Hrončeková 1,33, Soaresová
1,27, Vincourová 0,84, Jelínková 0,11.

Nejlépe smečující hráčky
(celkový součet bodů)
1. Aneta Havlíčková (Lokomotiv Baku) 124, 2. Rosir Calderon
Diaz (Galatasaray Istanbul) 108,
3. Rachel Rourke (Trefl Sopoty)
105, 31. Gomesová 61, 62. Hippeová 41, 66. de Assisová 39, 99.
Velikiyová 29, 122. Miletičová
21, 125. Žarkovová 21, 144. Soaresová 14, 154. Vincourová 11,
184. Kossányiová 5, 208. Hrončeková 2.

Nejlépe smečující hráčky
(průměr bodů na set)
1. Jekatěrina Gamova (Dynamo
Kazaň) 5,41, 2. Rachel Rourke (Trefl Sopoty) 5,25, 3. Aneta
Havlíčková (Lokomotiv Baku)
4,96, Gomesová 3,21, Hippeová
2,56, Velikiyová 2,23, de Assisová
2,05, Kossányiová 1,67, Miletičová 1,62, Soaresová 1,27, Žarkovová 1,17, Hrončeková 0,67,
Vincourová 0,58.

Každopádně šňůra 112 soutěžních
výher v řadě za sebou nemá
v nejsledovanějších kolektivních
sportech žen i mužů na území ČR
téměř obdoby a patrně jediným
družstvem, které za posled-

ních deset let dosáhlo ještě delší
úspěšné série, jsou basketbalistky
Brna. Takže: děkujeme všem, jež
se na přívalu dlouho nekončící
prostějovské radosti podíleli, a ať
Agelky nadále opět jen vítězí!

Šéf VK AGEL Petr Chytil: „Z nastoupené cesty nesejdeme“
nejúspěšnější období. V šesti
zápasech letošní Champions
League získal jediný set a na
domácí scéně skončila jeho
dlouhá neporazitelnost, když
překvapivě hladce podlehl
Frýdku-Místku.
Předseda
správní rady VK AGEL Prostějov Petr Chytil (na snímku)
přesto neztrácí hlavu, naopak
těsně před sváteční pauzou
klidně a věcně zhodnotil první polovinu sezony 2012/13.
„Do nového soutěžního ročníku
Foto: archív Večerníku
jsme šli s tím, že dáme ve větší
míře prostor mladým talentovaProstějov/son - Ženský „A“- ným hráčkám a začneme budo-tým našeho volejbalového vat nový, perspektivní tým. Zaoddílu za sebou nemá zrovna tím se nám to daří jen částečně,

neboť jsme si po pravdě mysleli, že základní skupinou Ligy
mistryň projdeme důstojnějším
způsobem. Ukázalo se však, že
aktuální kvalita družstva včetně
nezkušenosti některých jeho
členek nestačila vysoké úrovni špičkových klubů Evropy.
Z toho vyvodíme určité důsledky a budeme se snažit poučit
tak, aby naše příští vystoupení
v Champions League dopadlo
lépe,“ řekl Chytil.
Stěžejní téma vzápětí ještě
rozvedl. „V minulých letech
se nám dařilo v těžkých skupinách Ligy mistryň překvapit a
v koutku duše jsme i tentokrát
doufali v totéž, jenže to nevy-

šlo. Slabší výkony i výsledky
v letošní Champions League
však rozhodně neznamenají,
že sejdeme z nastoupené cesty
dlouhodobé výstavby omlazeného kolektivu s perspektivou
do budoucna. Spíš zvažujeme
variantu kádr vhodně doplnit
ostřílenějšími volejbalistkami
vyšších kvalit, které by mladší
parťačky i celý mančaft dokázaly vhodně táhnout. Tak, aby
nejen dominoval českým soutěžím, ale byl rovněž konkurenceschopný na mezinárodním
poli. Byť se svým rozpočtem 15
až 20 miliónů korun jen těžko
můžeme soupeřit s těmi nejlépe
finančně zajištěnými. Pokud

vezmu naše nedávné protivníky, Rabita Baku má rozpočet
přes 100 miliónů, Villa Cortese
40 až 50 a Trefl Sopoty okolo
40,“ upřesnil šéf prostějovského klubu.
Na území ČR je AGEL přesně
v opačné pozici ekonomického
suveréna oproti všem ostatním
oddílům, tudíž by opět měl
vyhrát Český pohár, Česko-slovenský pohár i UNIQA extraligu. „Bez ohledu na čerstvé
klopýtnutí s Frýdkem-Místkem
pevně věřím, že to zvládneme.
Pro tuhle chvíli přeji všem našim partnerům a fanouškům co
nejúspěšnější příští rok,“ zdůraznil Petr Chytil.

„I přes problémy měl být náš výkon lepší, ale prostě
jsme to nezvládli,“ konstatoval kouč Miroslav Čada
Prostějov - Herní trápení na jedné straně, volejbalová euforie na straně druhé. Tak to ve čtvrtek
odpoledne vypadalo na hřišti během utkání mezi
ženami VK AGEL Prostějov a TJ Sokol FrýdekMístek, které vešlo do novodobých dějin českého
sportu pod vysokou sítí. Hlavní trenér našeho týmu
Miroslav Čada (na snímku) bral ukončení dlouhatánské série vítězství naprosto vyrovnaně.
strany byl zápas odrazem toho,
v jakém jsme momentálně staCo na nevydařený duel vu. Ale i přesto, že laborujeme
říkáte?
s řadou zranění, chybí nám
„Po porážce 0:3 samozřejmě je hráčky a nastoupili jsme bez
důvod k nespokojenosti. Z naší libera, měl být výkon družstva
Marek Sonnevend

Foto: archív Večerníku

Hráčské statistiky ve volejbalové Lize mistryň 2012-2013
H
3
Ohlédnutí za základní částí aktuálního ročníku CEV Champions
League žen uzavíráme pohledem do statistických přehledů.
V jednotlivých ukazatelích jsme
zařadili vždy tři nejlepší hráčky
globálně plus všechny volejbalistky VK AGEL Prostějov, jež byly
v dané činnosti hodnoceny.

Foto: www.vkprostejov.cz

Nejlépe smečující hráčky
(účinnost v procentech)

Nejlépe blokující hráčky
(účinnost v procentech)

Nejlépe podávající hráčky
(účinnost v procentech)

1. Foluke Akinradewo (Rabita B
aku) 53,4, 2. Nataša Krsmanovič
(Rabita Baku) 51,9, 3. Quinta Steenbergen (SC Schwerin) 50,0, 28.
de Assisová 31,7, 91. Velikiyová
16,1, 97. Hippeová 13,8, 101.
Miletičová 12,5, 108. Gomesová
11,4, 118. Soaresová 7,5.

1. Alida-Carmen Marcoviči (Dynamo Bukurešť) 63,9, 2. Katsiaryna Zakreuskaja (Rabita Baku)
60,0, 3. Christina Bauer (Busto
Arsizio) 37,5.

1. Denise Hanke (SC Schwerin)
15,4, 2. Debby Stam-Pilon (Azerrail Baku) 11,1, 3. Ivana Zburová
(Dynamo Bukurešť) 7,8, 14. Velikiyová 5,0, 22. Žarkovová 2,8.

Nejlépe podávající hráčky
(celkový součet bodů)

Nejlépe nahrávající hráčky
(účinnost v procentech)

Nejlépe blokující hráčky
(celkový součet bodů)

1. Denise Hanke (SC Schwerin)
25, 2. Rachel Rourke (Trefl Sopoty) 17, 3. Neslihan Darnel
(Eczacibasi Istanbul) 15, 30. Žarkovová 7, 75. Velikiyová 4, 79.
Vincourová 4, 101. Miletičová
3, 104. Hippeová 3, 106. Gomesová 3, 126. Kossányiová 2, 164.
Hrončeková 1.

1. Christiane Fürst (Vakifbank Istanbul) 27, 2. Alida-Carmen Marcoviči
(Dynamo Bukurešť) 27, 3. Valentina
Arrighetti (Busto Arsizio) 25, 85. de
Assisová 7, 130. Žarkovová 4, 132.
Gomesová 4, 162. Miletičová 2,
174. Hrončeková 1, 186. Jelínková
1, 200. Vincourová 1.

Nejlépe blokující hráčky
(průměr bodů na set)
1. Valentina Arrighetti (Busto Arsizio) 1,25, 2. Christiane Fürst (Vakifbank Istanbul) 1,12, 3. Alida-Carmen Marcoviči (Dynamo Bukurešť)
1,12, de Assisová 0,37, Hrončeková 0,33, Žarkovová 0,22, Gomesová 0,21, Miletičová 0,15, Jelínková
0,11, Vincourová 0,05.

Nejlépe podávající hráčky
(průměr bodů na set)
1. Denise Hanke (SC Schwerin)
1,09, 2. Rachel Rourke (Trefl Sopoty) 0,85, 3. Nataša Krsmanovič (Rabita Baku) 0,67, Kossányiová 0,67, Žarkovová 0,39,
Hrončeková 0,33, Velikiyová
0,31, Miletičová 0,23, Vincourová 0,21, Hippeová 0,19, Gomesová 0,16.

jiný, lepší. Prostě jsme to dnes
nezvládli.“
V čem jste měli herně největší problémy?
„Hlavně nám vůbec nefungovala
obrana. Hodně jsme v ní chybovali, chyběla vyšší úspěšnost a
celkově jsme dnes hráli v křeči.“
Mohl být výkon poznamenaný i tím, že se
v menším počtu hráček hůř
trénuje?
„Tak v poslední době jsme spíš
hráli než trénovali, bylo hodně
zápasů. Ale bez ohledu na to
můžu jen zopakovat, že jsme i
přes mnoho zdravotních problé-

Obchodní a mediální partneři
Děkujeme
za přízeňProstějov
a podporu.
VK AGEL

1. Jevgenija Starceva (Dynamo Kazaň) 46,6, 2. Marina Akulova (Dynamo Moskva) 42,4, 3. Katarzyna
Skorupa (Rabita Baku) 42,1, 25.
Vincourová 22,0, 37. Jelínková
13,8.

Nejlépe přihrávající hráčky
(účinnost v procentech)
1. Ana-Maria Stefan (Dynamo Bukurešť) 44,6, 2. Regan Elizabeth
Hood (Dynamo Bukurešť) 41,5, 3.
Dominika Valachová (Dynamo Bukurešť) 38,5, 5. Markéta Chlumská
37,3, 7. Gomesová 35,5, 38. Velikiyová 13,5, 42. Miletičová 10,8.

mů měli prokázat větší volejbalovou kvalitu i vůli po vítězství.“
Trápí vás víc špatný výkon, nebo konec dlouhé
šňůry bez porážky?
„Nejvíc nás trápí momentální
stav, v němž se nacházíme. To,
jestli jsme prohráli dneska nebo
bychom prohráli třeba za měsíc
či rok, není z mého pohledu podstatné.“
Kromě známých marodek nenastoupila ani
Saskia Hippe. Je také zraněná?
„Ano. Měla autonehodu, byla
v nemocnici na vyšetření a bolí ji
hlava, proto nemohla hrát.“

SPORTSWEAR
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„Agelky“ se mezi svátky věnovaly hře i kondici Chlumská i Jelínková budou chybět až do půlky února,
Prostějov/son - Jen čtyři dny
vánočního volna si užily volejbalistky VK AGEL Prostějov. Už
od středy 26. prosince totiž znovu
naskočily do přípravy tak, aby
pro zbytek načaté sezony v kalendářním roce 2013 byly co nejlépe
nachystané.
„Po utkání s Frýdkem jsme v pátek
21. prosince ještě trénovali, následovaly čtyři volné dny. Od šestadvacátého do třicátého pak přišel na
řadu pětidenní mikrocyklus s dvoufázovou přípravou, kdy holky
vždy dopoledne makaly na fyzičce
s kondičním trenérem Lukášem

Klímou a odpoledne jsme pokaždé
věnovali herním prvkům,“ popsal
hlavní kouč Miroslav Čada.
Svátky strávila většina jeho svěřenek včetně cizinek doma, výjimku
tvořily pouze dvě Brazilky. Zatímco Juliana Gomes se i na krátký
čas vydala do rodné Jižní Ameriky,
Solange Soares a Flavia de Assis
na Vánoce společně vyrazily za
kamarádkou naší kapitánky do
Francie.
Dnes a zítra mají Agelky možnost
nerušeně oslavit Silvestra i Nový
rok, načež od středy 2. ledna budou dál pokračovat v práci. „S

jedinou zdravou nahrávačkou nás
však čeká poněkud komplikovanější příprava. Aspoň že mezi svátky s námi trénovala jiná kamarádka Flavie, která nahrává ve Francii
a během svého volna nám takto
vypomohla,“ zmínil Čada.
Ještě před nejbližším extraligovým
utkáním se Slavií Praha sehrají
ženy VK přípravný duel s Olomoucí, a to ve čtvrtek 10. ledna
od 16.30 hodin. „Po delší zápasové pauze se potřebujeme dostat
zpět do tempa a vyzkoušet si hru
s liberem bez Markéty Chlumské.
Na tomto postu budou do jejího

uzdravení alternovat Juliana Gomes a Marina Miletič,“ prozradil
lodivod.
Jak se celý kolektiv vyrovnal s porážkou od Frýdku-Místku? „Museli
jsme si to vyhodnotit a jasně říct, že
každá prohra na české scéně je trochu problém. Tohle si holky musely
uvědomit, aby se ve zbytku sezony
pokud možno nic takového neopakovalo. Dané téma jsme přitom
zdůraznili zejména zahraničním
hráčkám, pro nás všechny společně
je nová šňůra vítězství motivací až
do konce probíhajícího ročníku,“
řekl Miroslav Čada jasně.

Melichárková by mohla naskočit nejdříve v březnu

Prostějov/son - Dvě prostějovské volejbalistky před
nedávnou artroskopií svých
kolen doufaly, že se stihnou
vrátit do hry už během ledna.
Operační zákrok však u libera Markéty Chlumské i nahrávačky Michaely Jelínkové
odhalil větší poškození kloubu a absence obou hráček tak
potrvá přibližně osm týdnů.
„Jak Markétě, tak Míše museli obrušovat chrupavku, což je
mnohem vážnější zákrok než

odstranění úlomku menisku.
Tím pádem se rekonvalescence prodlouží a návrat připadá
v úvahu až někdy v půlce února,“ informoval hlavní trenér
VK Miroslav Čada.
Třetí svěřenkou, která mu chybí dlouhodobě, je smečařka či
libero Šárka Melichárková.
„Ta se již postupně zapojuje
do přípravy, ale po přetržení
kolenních vazů pochopitelně
jen zvolna. U ní se musí počítat s tím, že ještě aspoň dva

měsíce nezasáhne do utkání,“
řekl Čada.
Alespoň že zbylých devět Agelek
je v pořádku a vyléčilo různé zdravotní neduhy. Například Andrea
Kossányiová je zpět po zlomenině
nártní kůstky, Saskia Hippe překonala otřes z autonehody, Flavii
de Assis už nebolí záda a dvojici
Juliana Gomes – Marina Miletič
přestala trápit kolena. „Na děvčatech je cítit, že chtějí makat a umí
zabrat. Hlavně ať už se žádné nic
nestane,“ přál si Čada.

Andrea Kossányiová: „Promaroděná Liga mistryň mě moc mrzela“
Uzdravené smečařce pomohly prohru s Frýdkem překonat vánoční svátky, které prožila s rodinou doma v Příbrami

Prostějov - Skoro dva měsíce chyběla kvůli zlomené nártní kůstce. A zrovna když se po zranění
konečně vrátila do hry, šlo o nešťastně ztracené
utkání s Frýdkem-Místkem. Mladá smečařka VK
AGEL Prostějov Andrea Kossányiová (na snímku)
i všechny její parťačky byly po tomto výpadku hodně
smutné, ale Vánoce pomohly zklamání překonat. O
rozhovor jsme letní posilu požádali po jednom z posledních tréninků v kalendářním roce 2012.
Marek Sonnevend
Jak jste snášela poměrně
dlouhou dobu zdravotní
absence?
„Hrozně špatně. Nejvíc mi bylo
líto, že jsem přišla v podstatě o celou Champions League, z níž jsem
odehrála jediný set prvního zápasu
ve skupině. Bohužel se nedalo nic
dělat a musela jsem se s tím nějak

vyrovnat, vydržet to. K fyzioterapeutovi Michaelu Polákovi jsem
chodila na rehabilitace společně
s Šárkou Melichárkovou, která pro
změnu léčí koleno. A nakonec to
uteklo docela rychle, protože už za
dva týdny jsem začala s ostatníma
holkama chodit na tréninky, trochu
se i s ortézou na noze zapojovat.
Díky tomu byl můj návrat do hry
nakonec docela rychlý.“

Bohužel pro vás jste
naskočila právě do nevydařeného duelu proti Frýdku.
Jak se to seběhlo?
„Pan trenér mi říkal, ať jsem
připravená, protože od pondělka
jsem čtyři dny před tím zápasem
naplno trénovala. Od začátku
jsme pak prohrávaly, nebyla žádná
jiná hráčka na střídání a do utkání
jsem tak šla já. Šlo vlastně o jedinou možnost, jak něco změnit, a
bohužel to nedopadlo dobře.“
Brala jste si prohru
v barvách dlouho neporaženého Prostějova hodně?
„Měly jsme fakt dost zraněných,
chybělo libero i druhá nahrávačka
a to se pak hraje těžko. Porážka
jednou přijít musela, v daném
stavu jsme ji prostě neodvrátily.
Bohužel k ní došlo v blbý čas zrovna před Vánocemi, ale je to sport
a takové věci se v něm stávají i

největším favoritům, viz klopýtnutí
volejbalistů Českých Budějovic
se Starým Městem. Mě osobně to
mrzelo z toho důvodu, že jsem do
ztraceného zápasu šla z lavičky a
nepomohla jej otočit.“
Zanechalo výsledkové selhání stopy na celém týmu?
„Samozřejmě jsme byly všechny
zklamané a porážku společně
řešily. Následné svátky však
pomohly
smutek
překonat,
teď už se k tomu samy nijak
nevracíme. Na druhou stranu
prohra čtyřnásobného mistra po
tak dlouhé době samozřejmě
proběhla všemi médii a byla
veřejností hodně sledovaná, což je
pro nás nepříjemné. Nezbývá než
to překonat a jít dál.“
Užila jste si Vánoce, i když
byly poznamenané zmíněnou prohrou a o jeden den kratší
kvůli pokračující přípravě?

„Na svátky jsem jela domů za
rodiči do Příbrami a Vánoce
proběhly krásně v klidu, tak jak
měly. Ale je pravda, že jsem
poprvé v životě musela trénovat na
Štěpána. V Olympu jsme to okolo
svátků měly vždycky volnější,
zatímco tady v Prostějově jsme
prostě začaly znovu makat dřív.
Navíc je to dost náročné vzhledem
k tomu, že kombinujeme kondiční
tréninky s Lukášem Klímou a
normální volejbalovou přípravu.
Aspoň budeme dobře nachystané
pro zbytek sezony.“
Jak a kde prožijete Silvestra?
„Zůstávám v Prostějově, ale co
s holkama podnikneme, to ještě
musíme probrat a domluvit se.“
Po zdravotní stránce jste
už naprosto v pořádku?
„Sice ještě dokončuju rehabilitace, ale na trénincích dělám

všechno naplno. Na místě
zlomeniny to občas pobolívá
a někdy nohu večer leduju,
naštěstí nejde o nic hrozného.“
Podlehly jste FrýdkuMístku, předtím málem i
Olympu Praha. Může to znamenat, že si na vás budou čeští
soupeři víc věřit?
„Určitě jo. Z vlastní zkušenosti
ještě v Olympu můžu říct, že
proti Prostějovu není co ztratit
a do vzájemného utkání se
vždycky jde naplno zkusit porazit jasného favorita se známými jmény v kádru. Takhle se
soupeřům logicky hraje líp a
když jsme už dvakrát měly velké
problémy, tak týmy od Olympu
přes Olomouc a Frýdek až po
Přerov momentálně cítí o to větší
šanci nás porazit znovu. Na tohle
se musíme pořádně připravit a
poradit si s tím.“

Foto: archív Večerníku

Ohlédnutí za dosavadním průběhem UNIQA extraligy žen 2012-2013, do konce základní části chybí tři kola

VEDENÍ PROSTĚJOVA JE JASNÉ, ALE UŽ NE TAK SUVERÉNNÍ

Patnáct kol z osmnácti dějství základní části má za
sebou aktuální ročník ženské UNIQA extraligy ČR.
Naše volejbalistky tradičně vedou tabulku s poměrně výrazným náskokem, ale na rozdíl od předchozích let už v soutěži jednou výsledkově klopýtly
a v dalším utkání nebyly od porážky daleko.
Prostějov/son
Přitom sezonu na domácí scéně
odstartovaly favoritky suverénně a
první set ztratily až v pátém duelu
s Olomoucí. Hned následující zápas
ve Frýdku-Místku však již byl hod-

ně vyrovnaný a vzdor opětovnému
vítězství 3:1 naznačil možné potíže.
Ty se naplno dostavily v 8. kole, kdy
tým VK AGEL Prostějov málem
podlehl Olympu Praha z vedení 2:0
na sady a prohru odvrátil se štěstím i
z mečbolu soupeře.

Poté přišly čtyři jednoznačné triumfy, trochu problémové udolání
Přerova 3:1, skvělý výkon na hřišti Olomouce a v posledním střetnutí před Vánocemi překvapivě
jasná porážka 0:3 doma od Frýdku-Místku. Momentálně má hanácký
obhájce titulu tři týdny času dát
se zdravotně i jinak dohromady a
znovu nastolit předchozí národní
dominanci.
I s nadstavbovou částí bude mít
dlouhodobá fáze nejvyšší české
soutěže volejbalistek celkem 26
kol. To znamená, že momentálně
již ukrajuje ze své druhé poloviny.

Jaké rozložení sil v probíhajícím
ročníku UNIQA extraligy žen panuje?
V čele tabulky dle očekávání trůní
úřadující mistryně VK AGEL Prostějov, byť po letní přestavbě kádru
včetně jeho omlazení ztratily čtyři
body za jedno těsné vítězství 3:2
a jednu porážku 0:3. Nejbližším
pronásledovatelem favorita je PVK
Olymp Praha, který se skvěle vyrovnal se ztrátou většiny základní sestavy svého úspěšného týmu z minulé
sezony. Po výtečné první polovině
základní části mu však poslední dobou trochu odešla forma.

Opačný trend platí pro PVK Přerov,
jenž se pomaleji rozjížděl a neustálým zlepšováním vystoupal až na
třetí místo aktuálního pořadí. Těsně
za ním figuruje TJ Sokol Frýdek-Místek s vynikajícím startem do
soutěže a trochu kolísavou výkonností, ale i schopností ohromně
zabrat (viz šokující triumf v Prostějově).
Střed tabulky tvoří čtyři kolektivy,
jež si to rozdají v boji o pátou příčku,
znamenající postup do nadstavbové skupiny I o 1. až 5. pozici. Role
favorita v téhle bitvě rozhodně patří
SK UP Olomouc, se kterým se na-

PŘEDVÁNOČNÍ ŠOK: PORÁŽKA VK S FRÝDKEM-MÍSTKEM!
VK Pv
0
Očima kapitánek
Očima trenérů
TJ F-M

3

Bodový vývoj – první set:
0:2, 1:6, 2:9, 4:9, 6:10, 6:13,
7:17, 13:17, 16:18, 19:19,
22:23, 24:23, 24:26. Druhý
set: 0:1, 2:1, 3:2, 3:5, 4:7, 5:10,
6:11, 13:11, 15:12, 15:16,
18:17, 18:19, 21:21, 21:23,
23:23, 23:25. Třetí set: 1:1,
3:1, 3:3, 4:4, 8:4, 10:6, 10:8,
11:10, 13:11, 13:13, 15:13,
15:16, 17:16, 18:18, 21:18,
22:19, 22:22, 23:22, 23:25.
Prostějov/son - Dlouhá vítězná šňůra prostějovských
volejbalistek v soutěžních
zápasech proti českým soupeřům se zastavila na čísle 112.
Ženy VK AGEL totiž v 15.
kole UNIQA extraligy ČR
2012/13 nečekaně podlehly
TJ Sokol Frýdek-Místek, a
to senzačně hladce 0:3. Bez
čtyř zraněných hráček včetně
libera Chlumské nedokázaly
čelit skvělému výkonu nadše-

Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov:

„Do utkání jsme šly s tím, abychom jako obvykle zvítězily. Nedokázaly jsme se však vyrovnat s danou situací
a okolnostmi, na které se nechceme vymlouvat. Teď se
musíme dát zdravotně i celkově dohromady a pracovat
na tom, abychom v novém roce hrály zase lépe.“

Martina MUKAŘOVSKÁ - TJ Sokol Frýdek-Místek:
„Tajně jsme doufaly, že bychom oslabený Prostějov
mohly zaskočit. Soupeři dost chybělo libero, neměl
skoro koho střídat, my jsme na něj vletěly a na našem
projevu bylo vidět, že chceme strašně moc vyhrát. I přes
občasné chyby jsme si vzájemně pomáhaly a odvedly
výborný kolektivní výkon.“

ně makajících Severomoravanek, jež po maximálně vydařeném utkání z jejich strany
zaslouženě prožívaly obrovskou euforii.
Z hráček Prostějova bylo od začátku cítit, že nejsou v pohodě.
Naopak se proti velmi dobře
hrajícímu soupeři trápily, nefungovala v podstatě žádná činnost. Vysoké vedení hostujícího
kolektivu 2:9 a posléze 7:17 tak
bylo naprosto zasloužené. Pomohlo až střídání chybující Go-

mesové za uzdravenou Kossányiovou, jejíž příchod na hřiště
VK zvedl. Favoritky dokázaly
bleskově vyrovnat na 19:19 a
později se dokonce dopracovaly
k setbolu (24:23), jenže koncovku nezvládly – 24:26.
Také ve druhé sadě Sokol pokračoval v uvolněném výkonu,
který skvěle řídila nahrávačka
Dudová. Jediný velký výpadek
na severomoravský celek přišel
za stavu 6:11, kdy si dlouho nemohl poradit s podáním Miletič

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Po porážce 0:3 samozřejmě je důvod k nespokojenosti.
Z naší strany byl zápas odrazem toho, v jakém jsme
momentálně stavu. Ale i přesto, že laborujeme s řadou
zranění, chybí nám hráčky a nastoupili jsme bez libera,
měl být výkon družstva jiný, lepší. Prostě jsme to dnes
nezvládli.“

Alexandra Dedková - TJ Sokol Frýdek-Místek:
„Na Prostějov jsme se hodně připravovaly a chtěly jej
potrápit. Pochopitelně nebylo možné předem věřit, že to
dopadne takhle, ale nakonec se povedlo. Podle mě jsme
byly lepší, domácí hráčky kupily chybu za chybou a my
toho využily.“

(13:11). Po obratu na 15:12 už
to vypadalo, že AGEL konečně
nabral obvyklé tempo, ale chyba
lávky. Ve zbytku setu byl opět
lepší mnohem klidněji působící Frýdek, jenž navíc i podruhé
urval dramatický závěr – 23:25.
Do třetí části poslal prostějovský kouč zpět na palubovku
Gomesovou místo matné Miletičové. Změna pomohla, ovšem
ne nadlouho. Ani zisk čtyřbodového náskoku (4:4 – 8:4) totiž
rozjetý soubor TJ Sokol nijak

nevykolejil, místo docházení
sil nadále předváděl vysokou
volejbalovou kvalitu na hranici svých možností. Obhájkyně
titulu předčil de facto ve všem
včetně útoku, což je v extralize
naprosto ojedinělý jev. Rozhozeným Agelkám nepomohl
ani další minitrhák z 15:16 na
21:18, neboť vzápětí umožnily
nadšeným protivnicím dvě série
tří bodů za sebou a výsledkový
šok byl definitivně na světě –
23:25 a 0:3!

Ženy TJ OP drží v polovině 2. ligy hezké čtvrté místo
Prostějov/son
Poslední třetina podzimní části
druholigové skupiny C se u
volejbalistek TJ OP Prostějov
nesla ve znamení zápasové
vyrovnanosti. Ani jedno ze
šesti střetnutí neskončilo
výsledkem 3:0, hned třikrát
oděvářky svedly pětisetovou
bitvu. Při dvou porážkách
vyválčily čtyři vítězství a
v půlce soutěže figurují na
velmi slušné čtvrté pozici.
„Sedmé dvoukolo proti Bílovci
provázela velká nevyrovnanost
našeho výkonu během obou
utkání. Hrajeme hrozně moc

nahoru dolů, jasně získané sady
hned následují těsně a často
zbytečně ztracené. Hosté navíc
kvalitně bránili, proto jsem i
dva urvané body po pravdě
docela bral,“ vrátil se k těsným
prohrám 2:3 trenér žen OP
Ladislav Sypko.
Následovaly dva triumfy
3:1 na hřišti brněnských
Jehnic. „Dost nám pomohla
Petra Klhůfková na nahrávce,
která zvedla výkon celého
týmu. Byli jsme lepší než
soupeř, který však podle mě
určitě nepatří na dno tabulky.
Stínem úspěšného výjezdu se

tak stalo pouze zranění Barbory Korhoňové, jež si přetrhla
křížový vaz v koleně a po plastice bude dlouhodobě mimo
hru,“ vzdychl Sypko.
Vítěznou šňůru natáhly jeho
svěřenky v 9. dějství, když
dvakrát přemohly Vsetín (3:2 a
3:1). „Protivník viditelně přijel
plný sebevědomí, aby si odvezl co nejvíc bodů. Holky ale
zabraly, odvedly dobrý výkon
a dvakrát uspěly, což mě moc
potěšilo. Cenný pětibodový
zisk byl zaslouženou odměnou
za dva nejlepší duely v závěru
podzimu,“ chválil kouč ópéčka.

Ze čtvrté příčky jeho tým neztrácí mnoho na třetí Českou
Třebovou, na druhou stranu
má jen minimální náskok
před pátým Lanškrounem i
šestým Bílovcem. „Celkově
jsem jakž takž spokojen spíš
výsledkově, než s tím, co
předvádíme po herní stránce.
Projevuje se slabší příprava,
neboť absolvujeme málo

společných tréninků ve větším
počtu. Děvčata často musí
upřednostnit práci nebo studium, nemluvě o zdravotních
problémech, a my se s touto
situací, běžnou pro dnešní
těžkou dobu, zkrátka musíme
poprat,“ odtušil Sypko.
Odvetnou fázi 2. ligy zahájí
oděvářky 12. ledna doma
s Lanškrounem.

kam příště...
19.a20.kolo,12.ledna20110:00a14:00hodin:Palkovice-Jehnice,BílovecVsetín (2. 2., 10:00), Prostějov - Lanškroun, Znojmo-Přímětice - Přerov B,
Litovel - Česká Třebová

pevno počítalo do hry o medaile a
teprve v posledním období se zvedal
z počátečního trápení. Poněkud nevyzpytatelný Volleyball club Slavia
Praha střídá lepší výkony se slabšími
a každopádně se pohybuje na hraně
svých možností, naopak Královo
Pole Brno zatím moc nezvládá citelné hráčské oslabení z léta. A teoreticky má pátý flek na dosah i TJ
Sokol Šternberk, těžící ze širšího a
vyrovnanějšího kádru oproti loňsku.
Devátá TJ Ostrava dlouho vyloženě
tápala, ale tři prosincové výhry jí do
žil vlily novou naději, takže snaha o
atak osmičky pro play off ještě ne-

musí být zdaleka ztracená. Naopak
u desátého SG Brno existuje vzhledem k jeho bodové ztrátě, mládí
i dosavadní herní produkci téměř
jistota, že na poslední příčce setrvá
až do konce.
Následovat bude nadstavbová
fáze ve skupinách o 1. až 5. a 6.
až 10. místo, kde se hraje každý s každým doma – venku (to
znamená dalších osm kol). Poté
přijde na řadu závěrečné play off
pro prvních osm družstev tabulky
a kvalifikace o udržení extraligy pro poslední dva týmy pořadí
(společně s vítězem 1. ligy).

Dosavadní výsledky „Agelek“ v UNIQA extralize 2012/13
1. kolo: VK AGEL Prostějov – TJ Sokol Šternberk 3:0 (16, 20, 17).
2. kolo: TJ Ostrava – VK AGEL Prostějov 0:3 (-15, -14, -15).
3. kolo: VK AGEL Prostějov – VK KP Brno 3:0 (21, 9, 14).
4. kolo: PVK Přerov – VK AGEL Prostějov 0:3 (-23, -19, -22).
5. kolo: VK AGEL Prostějov – SK UP Olomouc 3:1 (-24, 15, 15, 18).
6. kolo: TJ Sokol Frýdek-Místek – VK AGEL Prostějov 1:3 (22, -18, -24, -15).
7. kolo: VK AGEL Prostějov – Volleyball club Slavia Praha 3:0 (18, 14, 21).
8. kolo: VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha 3:2 (14, 16, -21, -18, 17).
9. kolo: VK SG Brno – VK AGEL Prostějov 0:3 (-13, -12, -14).
10. kolo: TJ Sokol Šternberk – VK AGEL Prostějov 0:3 (-8, -11, -19).
11. kolo: VK AGEL Prostějov – TJ Ostrava 3:0 (16, 15, 19).
12. kolo: VK KP Brno – VK AGEL Prostějov 0:3 (-16, -21, -18).
13. kolo: VK AGEL Prostějov – PVK Přerov 3:1 (16, 15, -20, 19).
14. kolo: SK UP Olomouc – VK AGEL Prostějov 0:3 (-21, -18, -16).
15. kolo: VK AGEL Prostějov – TJ Sokol Frýdek-Místek 0:3 (-24, -23, -23).
Průběžnou tabulku UNIQA extraligy žen 2012-2013 najdete na straně 30

Los zbytku základní části UNIQA extraligy žen 2012/13
16. kolo (sobota 12. ledna, 17.00 hodin): Slavia Praha - VK AGEL
Prostějov (18.30 hodin), Frýdek-Místek - Olymp Praha, Přerov - Šternberk (10. ledna, 18.00 hodin), Olomouc - SG Brno (11. ledna, 17.00 hodin), KP Brno - Ostrava (11. ledna, 18.00 hodin).
17. kolo (sobota 19. ledna, 17.00 hodin): Olymp Praha - VK AGEL
Prostějov (21. ledna, 18.00 hodin), SG Brno - Frýdek-Místek (15.30
hodin), Olomouc - Šternberk, Ostrava - Přerov, KP Brno - Slavia Praha
(18.00 hodin).
18. kolo (sobota 26. ledna, 17.00 hodin): VK AGEL Prostějov - SG
Brno, Olomouc - Ostrava (25. ledna, 17.00 hodin), Slavia Praha - Olymp
Praha, Frýdek-Místek - Šternberk, Přerov - KP Brno (18.00 hodin).

průběžná tabulka 2. ligy, skupina „C“
 Tým
1. TJ Sokol Palkovice

Z
18

V3 V2 PB
16 1 0

P
1

PS
51:11

PM
B
1507:1144 50

2. PVK Přerov „B“

18

13

1

2

2

47:17

1496:1276 43

3. TJ Sokol Česká Třebová

18

8

4

1

5

41:28

1527:1416 33

4. TJ OP Prostějov

18

7

3

2

6

36:34

1526:1533 29

5. VO TJ Lanškroun

18

8

1

0

9

32:36

1508:1509 26

6. ŠSK IR - PROGRES Bílovec

18

7

2

0

9

32:38

1464:1569 25

7. VK Austin Vsetín

18

6

0

3

9

29:39

1414:1503 21

8. VK Pegas Znojmo

18

5

0

5

8

28:43

1458:1570 20

9. TJ Tatran Litovel

18

3

2

1

12

22:45

1369:1599 14

10. TJ Sokol Jehnice

18

1

2

2

13

22:49

1474:1624 9

Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. Za
výhru 3:0 a 3:1 se udělují 3 body, po výsledku 3:2 získává vítěz 2 body,
poražený 1 bod
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 31. prosince 2012

Pour féliciter

DǊkujeme všem obchodním partnerǲm za pǩízeǡ a podporu v realizaci našich
projektǲ. Mnoho pǩíjemných sportovních zážitkǲ v pǩíštím roce pǩeje TK PLUS
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