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Bývalý sériový zloděj a feťák Ilie
Sisov, násilník Jan Doseděl,
účetní Magda Látalová, která tunelovala obecní kasu
v Hluchově či zkrachovalá
a zadlužená podnikatelka
Gabriela Vozihnojová. To je
pouze vybraná čtveřice nejznámějších Prostějovanů, na které
by se měla vztahovat amnestie vyhlášená začátkem roku
prezidentem České republiky
Václavem Klausem. Na všechny
čtyři by se od 1. ledna 2013 mělo
pohlížet jako na nevinné...
Vše o tomto tématu včetně reakcí předsedy Okresního soudu v
Prostějově, šéfa prostějovské
policie i primátora města najdete
na STRANĚ 6 dnešního vydání.

Známe jména nejznámějších osvobozených!

Jsou čistí
jako lilie?!
Gabriela
Vozihnojová
Ilie Sisov

Už jdou. První propuštěnou z olomoucké věznice byla Jitka Jíšová, která sice pochválila vězeňskou
kuchyni, ale přesto byla ráda, že je na svobodě.
2x foto: Fratntišek Omasta a koláž Večerníku

Magda Látalová

Jan Doseděl
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Prostějovský Večerník také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Ukradl pytel brambor
V sobotu 29. prosince večer
někdo odcizil oznamovateli pětadvacetikilový pytel brambor
položený u dveří bytu. Podle kamerového systému, který je na
společné chodbě nainstalován,
zjistil, že se jedná o neznámého muže, který byl na návštěvě
u jednoho z obyvatel domu.
Strážníci na místě kontaktovali
poškozeného i jeho souseda.
Celá událost byla potvrzena i u
domovníka, jenž má záznam k
dispozici. Podle výpovědi navštíveného muže byl ztotožněn
čtyřiadvacetiletý mladík, který
je podezřelý z přestupku proti
majetku. Muži hrozí pokuta až
do výše 15 000 korun.

Dopadený sprejer
Strážníci si poblíž centra města
všimli dvou osob, z jejichž pohybů bylo patrné sprejování po zdi.
Po spatření služebního vozidla se
daly ihned na útěk. Při pronásledování se dvojice rozdělila. Jeden pachatel byl hlídkou zadržen
nedaleko Společenského domu,
kde se snažil schovat za zaparkované osobní vozidlo, což se mu
nepovedlo. Mladík byl omezen
na osobní svobodě a pro zamezení útěku mu byla nasazena pouta.
Kalhoty a ruce měl potřísněné
barvou. K činu se přiznal. Strážníkům sdělil, že zeď je státní a
oprýskaná a proto nevadí, že na
ní vytvoří nápis. Pro podezření z
trestného činu poškozování cizí
věci byl
y dvacetiletýý mladík předán hlídce Policie ČR.

Potyčka při ohňostroji
Na Silvestra v podvečerních hodinách si hlouček dětí za doprovodu rodičů odpaloval dětskou
pyrotechniku. To se nelíbilo devětačtyřicetiletému muži, který
přišel na místo se psy a domáhal
se ukončení ohňostroje. Skupinka na výtky nereagovala a dál
slavila blížící se konec roku. Při
neuposlechnutí dotyčný zvýšil
hlas a došel se psy až k dětem.
Přítomný muž mu zastoupil
cestu z obavy, aby děti nebyly
napadeny psy. V tom dostal
ránu pěstí do ramene. Celou
událost telefonicky oznámila
jedna z maminek. Podezřelý
strážníkům uvedl, že je šel vyzvat k ukončení ohňostroje, jelikož zbytky pyrotechniky létají
na jeho pozemek. Napadení ale
popřel. Pro podezření z přestupku proti občanskému soužití
událost postoupena správnímu
orgánu, který může udělit pokutu až do výše 20 000 korun.

Bar bez obsluhy
Na Nový rok dopoledne oznámil muž prostřednictvím linky
156, že přišel jako host do baru
a ten je úplně prázdný bez obsluhy. Strážníci na místě tvrzení
potvrdili, násilné vniknutí zjištěno nebylo. Hlídce se podařilo telefonicky kontaktovat servírku.
Ta po silvestrovské oslavě zřejmě zapomněla zamknout. Po
provedené kontrole zjistila, že
je vše v pořádku a provozovnu
si převzala a řádně uzamkla. V
tomto případě to dopadlo dobře.

Skrýval se na ubytovně
Ve středu strážníci vypátrali hledanou osobu. Při kontrolní činnosti na ubytovně zjistila hlídka
pobyt muže, o kterém jí z místní
znalosti bylo patrné, že se jedná
o celostátně hledanou osobu. Po
zjištění totožnosti byl třiačtyřicetiletýý muž ppředveden na Policii
ČR a předán k dalším úkonům.
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HAVÁRIE ve Vrahovicích. ZÁZRAK, přežili!
„Byla to šlupka, až se otřásla celá benzínka,“ lekla se obsluha

Kvílení brzd a pak strašná rána. V sobotu těsně
před půl třetí odpoledne došlo za železničním přejezdem ve Vrahovické ulici k děsivé dopravní nehodě. „Panebože, panebože, to je hrozné. Jeden
tady sestřelil škodovku, to vypadá hrozně,“ volali
do naší redakce překotně svědci havárie.
Prostějov/mik
Večerník se hned vypravil na
místo. Už po našem příjezdu
bylo naštěstí jisté, že osádky obou
havarujících vozidel jsou v pořádku, snad jen v mírném šoku.
Rozbitá auta však svědčila o tom,
že srážka byla skutečně drsná.
V tu chvíli zatím z nevysvětlitelných příčin mladý řidič jedoucí
v automobilu Rover ve směru od
Vrahovic tvrdě narazil do Škody
Fabie, jejíž řidič se s vozidlem
pohyboval u vjezdu k čerpací stanici. „Byla to taková šlupka, až se
zatřásla celá benzínka,“ svěřila se
Večerníku žena z obsluhy místní
čerpací stanice. Během dalších
minut se na místo nehody sjeli
hasiči, policisté a vzápětí i sanitka. Lékaři ošetřili drobná zranění
řidičů i dvou členek osádek vozi-

del. V neděli ráno jsme požádali
mluvčí policie o výsledky šetření.
„Pětačtyřicetiletý řidič škodovky
stál při pravém okraji silnice. Následně zapnul světelný ukazatel
a započal vyjíždět a odbočovat v
době, kdy se k němu blížilo zezadu vozidlo Rover, které řídil devětatřicetiletý muž. Následně došlo ke střetu. Při nehodě byl lehce
zraněn řidič škodovky a jeho
spolujezdkyně a spolujezdkyně
z roveru. Alkohol u řidičů byl
dechovou zkouškou vyloučen.
Celková škoda na vozidlech činí
osmdesát tisíc korun,“ sdělil nám
Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci. Z jeho vyjádření vyplývá, že za bouračku může řidič
Škody Fabia. „Řidič škodovky
je podezřelý z porušení zákona,“
dodal mluvčí policie.

Chtěl vykrást OBI a tak...

Krb prohodil sklem!
Prostějov/mik - Tímto způsobem správní kutilové rozhodně nenakupují. Zcela jiné
úmysly měl zřejmě zatím neznámý člověk, který v sobotu v noci drsným způsobem
pronikl do prodejny OBI
v Konečné ulici.
„Trestných činů krádeže vloupáním a poškození cizí věci
se dopustil neznámý pachatel,
který v sobotu 5. ledna v noci
na ulici Konečná v Prostějově
rozbil vstupní skleněné dveře
do obchodního domu OBI. Při
tomto násilném vstupu použil
část z krbu vystaveného před

obchodním domem. Tu prohodil skleněnou výplní,“ popsal nám neuvěřitelný kousek
zatím neznámého lumpa Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci. Jak vzápětí
dodal, výtržník chtěl uvnitř
OBI krást, ale nepochodil. „Po
rozbití dveří vnikl do nákupní
haly, ze které se pokusil odcizit pokladničku s finanční hotovostí. Z objektu ale nakonec
nic neodcizil, ovšem přesto
způsobil škodu kolem 45 tisíc
korun,“ řekl Večerníku Josef
Bednařík.
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Rána jako z děla. Řidič Roveru sestřelil zezadu škodovku, která byla nárazem odmrštěna až na
chodník za benzínkou. Obě auta byla tvrdou srážkou značně poznamenána, osádkám se naštěstí nic
nestalo.
3x foto: Michal Kadlec

Zloději při útěku NAPADLI OCHRANKU
Prostějov/mik - Lapkové ve
dvou prostějovských drogeriích
nakupovali minulý týden takzvaně za pět prstů. V jednom
případě v drogerii na náměstí
T. G. Masaryka dokonce zaútočili na zakročující ostrahu,
která se je snažila zadržet!
Dva případy krádeží drogistického
zboží, které se staly v rozpětí necelé
půlhodiny, řeší prostějovští policisté. Obě zlodějny se staly ve čtvrtek
3. ledna v dopoledních hodinách.

„K první krádeži došlo v jednom
z obchodů na ulici Konečná krátce
před půl desátou dopoledne. Dva
neznámí pachatelé ukradli několik dámských a pánských holicích
strojků i s náhradními doplňky.
Škoda byla vyčíslena na téměř deset tisíc korun,“ uvedla k prvnímu
případu Irena Urbánková, mluvčí
prostějovské policie. Ten druhý už
měl mnohem drsnější podobu. „Ke
druhé krádeži došlo patnáct minut
před desátou hodinou v prodejně na

náměstí T. G. Masaryka. Opět dva
neznámí lapkové ukradli drogistické a kosmetické zboží. Ostraha prodejny je poté, co prošli bez zaplacení, zastihla i s kradeným zbožím.
Lapkové se však proti ní nezdráhali
použít násilí a s kradeným zbožím
utekli,“ popsala druhou zlodějnu i
s násilným podtextem mluvčí policie. V tomto případě byla škoda
vyčíslena na téměř 12 tisíc korun.
Policisté na případu intenzivně pracují a po pachatelích pátrají.

Prostějovský Večerník také na Facebooku!
www.facebook.com/ vecernikpv.cz

ZÁSAH PROTI ALKOHOLU MRTVOLA nemá jméno.
Může to být Prostějovan!
V ALOJZOVĚ NENÍ FÁMA!
Josef Paníček mlžil, policejní mluvčí „nestíhal“...

Alojzov/mls, mik - Kolem policejního zásahu v Alojzově, o
kterém Večerník informoval
jako první v minulém vydání,
se v průběhu uplynulého týdne vynořila řada nejasností.
S určitým zpožděním se další
média obrátila na policejního tiskového mluvčího Josefa
Bednaříka, který ovšem událost nepochopitelně popřel! Jak
se ukázalo později, důvodem
k podání zavádějících informací mělo být jeho časové zaneprázdnění... „Byl jsem zde
v ten den sám a neměl jsem
potřebné informace,ů omlouval se.
Jisté internetové periodikum
hledajíc většinou chyby především u jiných médií ovšem mělo
jasno: Večerník vypustil fámu!

Naše odpověď zní: nevypustili!
A do nejmenované redakce přidáváme doporučení: ověřujte si
lépe informace a hlídejte si hlavně vlastní práci... Že jsme kuli
do žhavého, potvrzují i nervózní
reakce zainteresovaných lidí...
Celou událost opětovně Večerníku potvrdila i policejní tisková
mluvčí, která tak poopravila vyjádření svého kolegy, který ve středu popřel zásah v Alojzově. „V
současné chvíli mohu potvrdit,
že prostějovští kriminalisté prověřují, zda v obci na Prostějovsku
nedošlo ke spáchání trestného
činu ohrožování zdraví závadnými potravinami a jiným zbožím.
Vzhledem k tomu, že vše je ve
stadiu prověřování, nebudeme
poskytovat bližší informace,“
uvedla policejní mluvčí Irena

Urbánková. Už v sobotu událost
dementoval také Josef Paníček, u
něhož měl být alkohol objeven.
„O žádném policejním zásahu
souvisejícím s alkoholem nic nevím,“ prohlásil. Z jeho aktuálního
vyjádření však, stejně jako z prohlášení jeho syna, které poskytli
jiným médiím, vyplývá, že v
tomto ohledu nemluvil pravdu...
„Zásah proběhl v klidu. Policisté
s sebou měli nějaké měřáky, těmi
něco proměřili, něco si odvezli,
podepsali jsme protokol a bylo to
vyřízené,“ napsal Josef Paníček
pro www.denik.cz. S námi se po
vyjití článku už bavit nechtěl...
„S Večerníkem nechci mít nic
společného. Pokud budete chtít
nějaké vyjádření, obraťte se na
mého právníka,“ reagoval v pátek Josef Paníček a zavěsil.

Prostějov/mik - Policisté ze
sousedního Přerova se i na olomouckou veřejnost obrací se
žádostí o pomoc při pátrání po
totožnosti neznámé mrtvoly.
Není totiž vyloučeno, že doposud neznámý dělník může pocházet z našeho města či okolí.
„V závěru roku 2012 byla v Přerově nalezena mrtvola muže neznámé totožnosti. Jeho odhadované stáří je kolem 50 až 60 let,
měří 172 centimetry a váží kolem
70 kilogramů. Vlasy měl krátké,
vlnité, hnědé, prošedivělé, ale neupravené. Oči měl modré barvy,
nosil plnovous, který měl hnědý
a prošedivělý. Měl velmi špatný
chrup. Nařízená pitva vyloučila
cizí zavinění, muž zemřel přirozenou smrtí,“ shrnula veškeré
poznatky o mrtvole Irena Urbánková, mluvčí krajské policie.
Podle dosavadního šetření měla
tato osoba pracovat v první polovině roku 2012 na rekonstrukci

po kvartetu hledaných

jednoho z oddělení přerovské
nemocnice jako pomocná síla a
spolupracovníky měl být oslovován jménem Saša. V tomto
období měl být údajně oholen.
Po Přerově se pohyboval delší
dobu, často v blízkosti kontejnerů s odpadem, a sám.
Jakékoliv informace, které
by vedly ke zjištění jeho totožnosti, mohou občané sdělit
v pracovní dobu od 7.00 do
15.00 hodin na telefonní linku
974 778 337, případně kdykoliv na bezplatnou linku 158.

ČERNÁ KRONIKA
Zf t
Zfetovaný
ý
a bez řidičáku
Ve čtvrtek dopoledne byl policejní hlídkou v Držovicích kontrolován dvaadvacetiletýý řidič
vozidla Škoda Favorit s přípojným vozíkem. Během kontroly
řidič nepředložil řidičský průkaz,
protože jej u sebe neměl. Muži
zákona zjistili, že koncem listopadu roku 2012 mu byl jinou policejní hlídkou řidičák zadržen z
důvodu pozitivního testu na návykové látky. Ve čtvrtek ovšem
mladík test na návykové látky,
stejně jako vyšetření v nemocnici, odmítl. Policisté mu další
jízdu zakázali. Mladý řidič je
podezřelý z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu a po zadokumentování
bude spisový materiál zaslán na
příslušný správní odbor.

Nafta za 51 tisíc
O značné množství nafty přišla
jedna z firem v Určicích. Zatím
neznámý lapka v noci z 30. na
31. prosince odčerpal ze tří nákladních vozidel celkem 1 450
litrů nafty za téměř 51 tisíc korun. Neodradil ho ani dva metry
vysoký plot. Policisté případ
šetří pro přečin krádeže.

Kola i pily jsou fuč
Škodu za devatenáct tisíc korun
způsobil zatím neznámý pachatel, který během silvestrovské
noci ukradl z neuzamčené kůlny u jednoho z rodinných domů
v Dobromilicích dvě pily a z
další nezajištěné místnosti dvě
kola. Zloději za to hrozí až
dvouletý kriminál.

Na Silvestra zničil dům
Zatím neznámý vandal se během silvestrovské noci vyřádil
na jednom z rodinných domů
v Plumlovské ulici. Poškodil na
něm fasádu, poštovní schránku,
plastový obvodový rám a potahovou folii hliníkových vrat.
Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun.

Nesplácí úvěry
Prostějovskými kriminalisty bylo
zahájeno trestní stíhání osmadvacetiletého muže z Prostějova, který byl obviněn z trestného činu
úvěrového podvodu. Obviněný
muž si v září roku 2011 sjednal u
tří společností úvěry. Ty však nesplácel a navíc při jejich sjednání
uvedl nepravdivé údaje. Svým
jednáním způsobil škodu za
téměř 12 tisíc korun. Za uvedený
trestný čin mu hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.

Sebral lahve s plynem
Z trestného činu krádeže je podezřelý zatím neznámý lapka,
který si přisvojil osm kusů propanbutanových lahví o objemu
10 kilogramů. K události došlo
v době od 31. prosince do 2.
ledna v Přemyslovicích. Sedm
lahví bylo naplněno, jedna byla
prázdná. Zloděj způsobil škodu
za 10 tisíc korun.

Prostějov/mik

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

inzerce

ROSTISLAV FOJTÍK

DANA KONEČNÁ

JITKA MARKOVÁ

MIROSLAV ZACPAL

se narodil 16. srpna 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 26. listopadu 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 29 do 30 let, měří 178 centimetrů, má hubenou postavu,
modré oči a hnědé vlasy.

se narodila 26. června 1975 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 27. prosince 2012. Její zdánlivé stáří
je 37 let, měří 180 centimetrů,
má středně obézní postavu,
modré oči a hnědé rovné vlasy.

se narodila 4. července 1987 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. srpna 2012. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 25
do 26 let, měří mezi 160 až 170
centimetry, má střední postavu,
šedé oči a hnědé vlasy.

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

Zpravodajství
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PRIMÁTOR skončil na Silvestra V NEMOCNICI! První MIMINO ROKU

na
sebe nechalo čekat
„PŘECHODIL JSEM ZÁPAL PLIC,“ postěžoval si
Prostějov/mik - Teprve až třetího ledna, sedmačtyřicet minut po
půlnoci, se v prostějovské porodnici narodilo první miminko
Miroslav Pišťák Večerníku, který ho osobně navštívil roku
2013. Je jím Alice Šlézarová, která se narodila rodičům
Prostějov/mik - Ta zpráva nebyla silvestrovským vtipem, a
ani nikoho nerozesmála. Prostějovský primátor se v posledních dnech uplynulého roku
dostal do značných zdravotních
patálií. Přímo na Silvestra byl z

Z radnice do špitálu. Primátor Miroslav Pišťák byl na
Silvestra hospitalizován v prostějovské nemocnici. Přechodil
zápal plic!
Foto: M. Kadlec, koláž Večerníku

radnice převezen do nemocnice, kde ho okamžitě vzhledem
k jeho zdravotnímu stavu hospitalizovali! Podle jeho kolegů
mu nebylo dobře už několik
dní, nedal se však přemluvit
k návštěvě lékaře...
Večerník si sám všiml, že Miroslavu Pišťákovi nebylo nejlíp ani
na jednání zastupitelstva města, které se uskutečnilo již 18.
prosince. Velmi špatně dýchal a
během čtyřhodinového jednání
musel být pravidelně zásobován
horkým čajem. „Chytil jsem
nějakou chřipku, bohužel jsem
tomu věnoval malou pozornost.
Hodně jsem to podcenil. Šel
jsem do práce i mezi svátky, a
to se mi vymstilo. Bylo mi čím
dál hůř a v pondělí jednatřicátého
mi kolegyně paní Hemerková
prostě vytrhla propisku z ruky a

nechala převézt do nemocnice.
Už mě prostě ukecala,“ prozradil
Večerníku v sobotu přímo na pokoji oddělení interny prostějovské nemocnice Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města.
Jak při naší návštěvě první
muž magistrátu uznal, podle
lékařů přechodil nejenom
chřipku, ale následně i zápal
plic. „Teď už je to mnohem lepší
a myslím, že by mě příští týden
mohli už pustit domů. Pozdravujte všechny kolegy ve Večerníku, samozřejmě i vaše čtenáře.
A děkuji za návštěvu,“ uvedl při
našem odchodu Miroslav Pišťák.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
přeje našemu primátorovi
brzké uzdravení a také to, aby
svůj workoholismus tolik nepřeháněl a myslel více na své
zdraví.

Jiřímu Šlézarovi z Prostějova a Tereze Chadimové z Olšan
u Prostějova. Malá Alička vážila při narození 3,35 kilogramu
a měřila rovných padesát centimetrů.
„Pochopitelně z toho máme velkou radost, vůbec jsme netušili,
že bychom se mohli stát tak slavnými. I když termín porodu
byl stanoven už na prvního ledna. Alička tak na sebe nechala
čekat,“ svěřila se Večerníku s úsměvem šťastná maminka Tereza Chadimová.
Rovněž viditelně spokojený tatínek, prostějovský policista Jiří
Šlézar, při naší čtvrteční návštěvě nevyloučil, že ho čeká dvojitá
oslava. „Samozřejmě to oslavíme, a hned dvakrát. Jak u rodiny
v Prostějově, tak v Olšanech,“ prozradil pyšný táta.

Nadále objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou
ý
cenu!
volejte 582 333 433, 608 960 042 pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz
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... ještě v lednu

od 720 korun

První v roce 2013. Šťastní rodiče
Jiří Šlézar a Tereza Chadimová
s malou Aličkou, která přišla na
svět 3. ledna necelou hodinu po
půlnoci.
Foto: Michal Kadlec

SPOLEČENSKÝ DŮM VÝRAZNĚ SNÍŽIL EKONOMICKOU ZTRÁTU ZA ROK 2012
Jednatel Roman Vejmola: „Přesto dostáváme mnohem menší dotace než Sportcentrum, zimák či lázně...“
Společenskému domu v Prostějově pomalu,
ale jistě zvoní umíráček. Je jen otázkou času,
jestli letos, nebo až v roce 2014 bude zbourán
a ustoupí tak výstavbě mohutného obchodního centra. To zde, na pozemcích odkoupených od města, plánuje vybudovat společnost
Manthellan. Jak se však Večerník v minulých
dnech dozvěděl, současný Společenský dům
paradoxně vykáže sníženou ekonomickou
ztrátu oproti minulým rokům...
Prostějov/mik
„O Společenském domě se
dnes bohužel nejvíce hovoří
jen ve spojitosti s jeho demolicí. Málokdy se ale diskutuje
o našich kulturních akcích,
koncertech či plesech, které se
nám v roce 2012 podařilo zajistit a uskutečnit,“ posteskl si s
trochou nostalgie Roman Vejmola, jednatel Společenského
domu v Prostějově. Podle něho
je současné postavení tohoto zařízení poněkud kuriózní.
„Smluvně jde o velmi kompli-

kovanou věc, kdy majitelem
pozemků je Manthellan, vlastníkem budovy je město a vlastníkem společnosti Společenský dům je také město. Naše
činnost tak probíhá v tomto
složitém administrativním kruhu. Takže pokud tady vznikne
problém, ať už bezpečnostní,
stavební, údržbový či revizní,
tak v konečném důsledku se
vše vrací na bedra města. Jak
organizačně, tak finančně,“
uvedl Roman Vejmola.
Se začátkem nového letopočtu
se Večerník zaměřil výhradně

na samotnou činnost tohoto zachopitelně jsme se
řízení. A pochopitelně
hlavně dotýkali
kali otázek ekonomiky. „Provozy
ozy všech zařízení,
ěsto ve správě, se
které má město
pohybují v červených číslech.
Ať už jde o Domovní
ý provosprávu, který
rk, zimzuje aquapark,
ní stadion čii lázně,
entrum
nebo Sportcentrum
enský
a náš Společenský
dům. Pokud jde o
ařenaše hospodaředycní, jsme vždycky médii vySnížil ztrátu. Jednatel Společenského domu v Prostějově Roman Vejmola
lně
píchnuti úplně
seznámil Večerník se základními údaji hospodaření tohoto zařízení v roce 2012.
ouzvlášť a pouA čísla to jsou oproti předchozím rokům lepší...
2x foto: Michal Kadlec
tšikazuje se většij na
nou obsáhle jen
naši ekonomickou ztrátu. Ale síme zabezpečovat údržbu a V řeči čísel to znamená, že
že mnohem více peněz v mi- drobné opravy. Nemůžeme od- za rok 2012 vykazuje Spolionech korun město doplácí stavit v létě vodu, elektřinu ani lečenský dům výnosy ve
na aquapark, zimák a lázně, plyn. Přesto se nám v loňském výši 2 miliony 550 tisíc koSportcentrum nevyjímaje, to roce podařilo provoz maximál- run, přičemž náklady činí
už se přejde jaksi oklikou... ně zefektivnit a také zásluhou 3 miliony 650 tisíc korun.
Nicméně Společenský dům kvalitních koncertů a dalších „Za loňský rok tedy vykážesi na provoz vydělává hlavně akcí snížit celkovou hospodář- me ztrátu jednoho milionu a
kulturní a spolkovou činností, skou ztrátu ve srovnání s před- sta tisíc korun,“ informoval
bohužel jen zhruba polovinu cházejícími lety,“ poznamenal Večerník jednatel kulturního
objektu.
roku. Ale tu druhou půlku mu- Vejmola.

TŘI KRÁLOVÉ VYRAZILI na koledu

Prostějovsko/mls - Stovky
tříkrálových
koledníků
s kasičkami v sobotu vyrazily
do ulic obcí celého regionu. Na
dveřích se tak budou objevovat
nápisy K+M+B+2013 napsané
svěcenou křídou. Polepší se letos Prostějované, nebo se opět
zachovají jako „škrti“?
Za každý příspěvek si lidé budou
moci osladit život cukrem stylově
zabaleném do modrého obalu
s logem tříkrálové sbírky. Vybrané peníze poputují na pomoc
nemocným, handicapovaným
a sociálně potřebným.
Více čtěte na straně 12

Na vyšších výnosech, či chcete-li tržbách Společenského domu
v Prostějově v roce 2012 má
podle jednatele Romana Vejmoly vliv jednak kvalitní výběr akcí
a také fakt, že některá podobná
zařízení v sousedních městech
buď byla zrušena, nebo nemají
takovou kapacitu pro diváky
jako to prostějovské. „I proto
různé organizace chtějí pořádat
kulturní akce u nás, přestože hodinový pronájem sálu činí dva
tisíce korun,“ uzavřel téma hospodaření Společenského domu
v Prostějově Roman Vejmola.

Hospodaření Společenského domu
v posledních čtyřech letech

Ve Smetanových sadech SE UŽ KÁCÍ
a to je jenom začátek!

Koledníci v Čechách pod Kosířem. Tři králové vybírající peníze
pro charitu dorazili i na koncert Hradišťanu v Čechách p/K. Byli zde
nadmíru úspění, jejich kasička se utěšeně plnila. Foto: Martin Zaoral

Tento údaj bude vnímán
zřejmě hodně pozitivně, neboť například v roce 2009
přesáhly náklady na provoz
tohoto zařízení čtyři miliony,
zatímco výnosy se podařilo
„vytáhnout“ jen lehce nad
dva miliony. „Je to také o tom,
že provoz zabezpečujeme jen
s minimem lidí. Když v roce
1989 toto zařízení začínalo fungovat, podle tehdejších tabulek
zde muselo pracovat třicet lidí.
Dnes je nás zde dohromady
šest včetně dvou uklízeček,“
dodal Roman Vejmola.

Prostějov/mik - Totální rekonstrukce Smetanových sadů,
která byla v závěru loňského
roku odložena kvůli odvolání
poražené firmy z výběrového
řízení, nyní už definitivně
začala. A právě tím, co se
předem čekalo. Z parku vedle
kina Metro začaly mizet první
vzrostlé stromy.
„Již před Vánoci výběrová
komise na základě odvolání

jednoho ze soutěžících znovu přehodnotila celé řízení
a potvrdila původní výsledek konkurzu. Mezi svátky
tak začalo už kácení prvních
stromů, další zhruba dvě
desítky budou odstraněny
co nevidět,“ potvrdil současný
stav Zdeněk Fišer, náměstek
primátora Prostějova.
Hned na jaře by rozsáhlá úprava parku měla pokračovat.

„Začne se výstavbou nové
cestní sítě, vymění se
osvětlení a nakonec se provede náhradní výsadba a úprava
další zeleně. Předpokládám,
že do konce tohoto roku by
rekonstrukce Smetanových
sadů mohla být dokončena,“
dodal Fišer.
Úvod rekonstrukce. Ve Smetanových sadech byly pokáceny
první vzrostlé stromy. I jehličnan, který rostl přímo z asfaltového chodníku.
Foto: Michal Kadlec

INZERCE

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!
www.facebook.com/
vecernikpv.cz
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Barometr

Číslo týdne

+

00.47

Aspoň
A
ň něco.
ě S Novým
N ý rokem
k ddošlo mimo
o
jiné také v Prostějově k menšímu snížení
Nemocný
cen pohonných hmot. Sice o pár desetníků,
primátor.
ale přece. Ovšem vzhledem k tomu,
Nejenom členy veže čerpadláři hlásí propad tržeb
dení města vystrašila
až o třetinu v porovnání
zpráva o hospitalizaci prvního
s loňským rokem,
muže radnice Miroslava Pišťáka na
chtělo by to
interně prostějovské nemocnice. Důvovýraznější
dem jeho pobytu ve zdravotnickém
slevu.
zařízení jsou potíže s dýchacími cestami.
Také Večerník mu přeje brzké uzdravení.

Osobnost týdne
VLADIMÍR VÁŇA
V

Přesně v tento čas se ve
čtvrtek 3. ledna narodilo
v prostějovské porodnici první miminko tohoto
roku. Jmenuje se Alice Šlézarová, vážila přes tři kila a
měřila rovného půl metru.
Neobvykle se tak na první
miminko čekalo v porodnici až do třetího dne roku.

-

P
Předseda
Okresního soudu v Prostějově se nebál otevřeně zkritizovat udělení amnestie prezidentem
republiky. „Není to amnestie, je
to přihrávka grázlům, lumpům
a podvodníkům. A nám a policistům se teď budou smát do obličeje,“ řekl Večerníku šéf prostějovské justice.

Výrok týdne
„JÁ
JÁ BYCH
BYCH DO
DO TÉ
É VODY
VOD
ODY
Y
POSLAL SVOJI
MANŽELKU. NEŽ BY JI
VYSEKALI Z LEDU,
DO JARA BYCH MĚL
URČITĚ DOMA
NÁDHERNÝ KLID!“
Jeden z mužů pravidelně
docházejících do redakce
Večerníku pronesl
tento výrok při pohledu
na otužilce v rybníku Bidelec

TŘINÁCTKA ŠŤASTNÁ ČI mistrů
NEŠŤASTNÁ
- POHLED DO HISTORIE
krejčích, kterých bylo vání, za což právě v roce 1813 nějak držela nad vodou. Válce

Analýza
Martin Mokroš
Tak hned v roce 1213 se o našem městě zmiňuje dokonce
jeho veličenstvo král Přemysl Otakar I. a také souběžně
moravský markrabě Vladislav
Jindřich, kteří mimochodem
v tomto roce pomáhali sicilsko-neapolskému králi Bedřichu II (autor a donátor Zlaté
buly sicilské) proti německému králi Otovi IV.
O žádné rozsáhlé zmínky se
sice nejedná, ale víme alespoň
to, že se v Prostějově oba ubytovali, a to s družinou více jak
třiceti osob, z nichž většina

A máme ho tady, rok s třináctkou na konci. Přežili
jsme ona již všeobecně známá proroctví o konci
světa a teď začíná rok, který přímo vybízí k numerologickým spekulacím. Ale upřímně, ony spekulace přenechám raději nejrůznějším vykladačům,
potažmo šarlatánům a raděj se kapku ponořím do
historie našeho města, co jemu vlastně přinesla léta s třináctkou na konci. Samozřejmě, jedná se o
výběr, i když jsem nic nepřikrašloval, na to máme
přece naše politické špičky, že?
patřila k tehdejší šlechtické
politické špičce. Panovník a
ostatní šlechtici mohli popojet
kousek dál do Olomouce, ale
zůstali zde a to vždycky potěší.
Další třináctka, konkrétně rok
1513, už tolik optimismu neukazuje, naopak. Prostějovem
v té době zmítaly náboženské
spory a obecně víra, která bohužel směřovala ke vzájemným pútkám, a to dokonce
mezi sousedy. A tak se třeba
můžeme dočíst, že jistý významný lékař Jednoty bratrské
se oženil s Prostějovankou,
ovšem ta mu zrovna v onom
třináctém roce utekla za jiným,

což velmi potěšilo náboženské
protivníky a ti to „rozmázli“
i v tehdejších písemnostech.
Rok 1613 naopak ukazuje
Prostějov jako vzorné město
z hlediska práce s úředními
dokumenty, neboť již druhým
rokem byly řádně vedeny matriky, a to díky luteránským
duchovním.
Z roku 1713 se nám dochovalo
jméno prvního prostějovského
pošmistra, kterým byl Jan Václav Slovák, a víme, že městem
projížděla i pošta z polské
Wroclavi a opačným směrem
z Vídně. Ten samý rok eviduje
ve městě také bohatou činnost

soko
lím okem ...

registrováno v krejčířském cechu celkem osmnáct. Ve městě
se také v tomto roce hodně pilo
víno a vytočeno bylo celkem
tři tisíce věder, což prý bylo
mimořádné. Bohužel pro židovskou obec nebyl rok 1713
moc šťastný, jelikož jejich
ghetto bylo opravováno po
velkém požáru, který nakonec
způsobil odchod části židovské
komunity do Prahy. Zajímavé
události zaznamenáváme roku
1713 ve „zdravotnické“ oblasti, kde se do sporu dostali
ranhojiči a lékárníci, a dokonce došlo k soudu o to, kdo má
právo navštěvovat nemocné.
Nakonec lékárníci museli skládat přísahu, že oni to nebudou.
Lékařská věda se v Prostějově
zviditelnila i roku 1813, kdy
konečně v Prostějově na delší
dobu (od roku 1796) fungoval
graduovaný lékař, tedy „medicinae doctor“. Byl jím šlechtic
Josef Pessneger, který školil
i místní ranhojiče a proslavil
se také bojem proti kravským
neštovicím, když zavedl očko-

Pro a proti
Úplně jiný náhled na amnestie vznikl za prezidentování Václava Havla, který krátce po své volbě vyhlásil v roce 1990 snad největší amnestii v českých
dějinách, kdy se na svobodu dostalo přes dvacet
tisíc odsouzených. Tehdejší situace nebyla příliš
zvládnutá a propuštěnci se potulovali po ulicích,
načež mnohdy okamžitě začali páchat různé neka-

losti. Od té doby není amnestie v českých zemích
vůbec populární, pokud tedy zrovna nepatříte mezi
odsouzené.
Proč tedy Václav Klaus poprvé za deset let, co sedí na
Pražském hradě, sáhl v den dvacátého výročí vzniku
samostatné České republiky po amnestii? Jedno vysvětlení může být v tom, že tím sebral vítr z plachet
prezidentským kandidátům, kteří mohli v nadcházející prezidentské volbě licitovat s vyhlášením amnestie a pokoušet se tím získat hlasy tisíců vězňů. Další
možnost spočívá v tom, že prezident vyslyšel hlasy
odborníků, kteří už roky mluví o přeplněných věznicích. Ty se naplnily také díky rozhodování českých
soudů, které za mříže posílají i ty, kdož v okolních
zemích dostávají třeba „jen“ vysoké peněžní pokuty. A přestože se za minulého ministra spravedlnosti
Pospíšila zdvojnásobil objem práce vězňů, na nové
věznice nejsou peníze. Ať je to tak nebo tak, amnestie
u nás asi už nikdy nebude u veřejnosti populární a
nelze se tomu divit...
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel a bývalý poradce ministra

Konstalace hvězd Prostějova

Už se není možné vymlouvat na ospalost z úvodu roku. Tudíž
byste měli i na úřadech pochodit k vaší úplné spokojenosti, stejně jako při vyřizování nového zaměstnání. Město se pomalu probouzí k běžné činnosti, i když to půjde pěkně pomalu.

Berani - 20.3.- 18. 4. Tento týden se bude dařit
všem pracovníkům technických oborů. Realizovat se ovšem mohou i laici. Kutilům půjde všechno od ruky a lehce zvládnete i domácí opravy,
které nepatří jen vyhlášeným odborníkům.
Býci - 19.4.-19.5. Snadněji tento týden budete
vycházet s ženami než s muži. Těžko říct, čím
to je, ale zřejmě něžnější pohlaví dokáže snadněji
pochopit vaše problémy. A že jich máte spoustu,
to určitě nezapřete. A čekají vás další.
Blíženci - 20.5.-19.6. Jste až moc přísní na své
podřízené, pokud nějaké máte. Ale i na členy rodiny se tento týden budete utrhovat, jako by to
byli vaši poddaní. Nebudete v těchto dnech zrovna nejoblíbenějším člověkem na světě.
Raci - 20.6.-21.7. Dostanete geniální nápad na
zbohatnutí, který však bude zapotřebí uvést do
praxe. A v tom může nastat problém, protože
sami to nedokážete a ostatní nebudou mít čas.
Nezbude vám nic jiného než čekat na zázrak.
Lvi - 22.7.-21.8. Neměli byste odkládat žádný podstatný úkol, byli byste sami proti sobě.
Hvězdy vám ho pomohou ihned splnit. Máte příhodný čas pustit se i do plnění svých novoročních
předsevzetí. Vaše poctivá snaha bude znásobena.
Panny - 22.8.-21.9. Dopujte se vitamíny, ať
snáze odoláte virům a bakteriím. Místo těch chemických dejte raději přednost čistě přírodním.
Na sportování tento týden zapomeňte. Zůstaňte
doma, zalezte do postele a pořádně se vypoťte!

Váhy - 22.9.-21.10. V těchto dnech budete pracovně velice spokojení. Pokud na sebe v zaměstnání upozorníte, pak jedině v dobrém. Díky svému umění můžete lehce navázat nové kontakty,
které vám umožní kariérně povyrůst.
Štíři - 22.10.-20.11. Popadne vás podezření z
nevěry vašeho partnera. Dáte si tak jednoznačný cíl, a to zjistit, jestli jsou drby pravdivé, nebo
se vás někdo snaží jen naštvat. A co kdybyste
všechno nechali plavat a partnerovi raději věřili?
Střelci - 21.11.-20.12. Budete tento týden tvrdohlavější než kdy jindy. Každý ihned pozná, že
vnutit vám svůj názor nebude možné, s každým
takovým totiž prostě vyrazíte dveře. Jediný váš
klad tohoto týdne bude pořádkumilovnost.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Pokud můžete, měli
byste studovat naplno. Máte vhodný čas i pro
skládání zkoušek. Můžete úspěšně začít s naplňováním svých předsevzetí ohledně disciplíny a
vytrvalosti. Výsledky se rychle dostaví.
Vodnáři - 20.1.-18.2. V práci se budete cítit hodně svázáni, proto s vámi od rána do odpoledne
nebude kloudná řeč. Zato doma budete tak uvolnění, že ostatní členové rodiny nebudou stačit
zírat. Doma budete úplně jiným člověkem.
Ryby - 19.2.-19.3. Budete mít to štěstí, že najdete
spoustu peněz. Rázem ale budete postaveni před
dilema, zda si balík bankovek nechat nebo ho
odevzdat. Nakonec ale ve vás zvítězí poctivost a
peníze zanesete na policii.

samozřejmě zabránit nemohl,
ale dařilo se mu alespoň trochu bránit město před administrativnímu útoky ze strany
vlády, která dokonce Prostějov
označila za rebelantské město
a vyhlásila zde stanné právo a
přísnou cenzuru. Rovněž odrážel útoky silné německé skupiny obyvatel, která jemu a jeho
spolupracovníkům nemohla
přijít na jméno.
Ale abychom končili přece jen
spíše optimisticky - před sto
lety se také začaly psát hokejové dějiny města, o čemž ovšem
nemusím dále psáti, neboť tu
máme čerstvou knihu „Sto let
prostějovského hokeje,“ opět
z dílny Tomáše Vincence.
Tak tohle byla historie. A co
nám přinese tento rok s třináctkou na konci? Tak to
zatím můžeme jen odhadovat či o tom spekulovat, ale
určitě se o to můžeme i částečně zasloužit. Že ne? Ale
ano, věřme si trochu. Hezký
nový rok a ať je ta třináctka
jen šťastná!

ZLODĚJOVÉ (PER) NA SVOBODU,
CYKLISTÉ DO KRIMINÁLU!

Otevřené brány věznic

Novoroční prezidentské projevy bývají většinou sledovány jen politickými „fajnšmekry“ a o jejich obsahu se širší veřejnost ani nedozví. Letos tomu je jinak,
protože svůj poslední novoroční projev ve funkci prezidenta Václav Klaus „okořenil“ závěrem, ve kterém
oznámil, že vyhlašuje částečnou amnestii. Poklidnou
novoroční atmosféru tím prezident patřičně rozčeřil,
již ten večer jsme na obrazovkách mohli vidět slavící
vězně a začaly se objevovat první komentáře. Otevřené brány věznic vždy vyvolají emoce. Za totalitního režimu čekaly tisíce politických vězňů na každou
volbu prezidenta s nadějí, že jim amnestie zkrátí trest
nebo je dokonce dostane na svobodu.

obdržel svou první medicínskou cenu. Těchto cen získal
postupně až do roku 1826 celkem sedm. Za svého působení
zažil napoleonské války, nervovou horečku, dvě morové
epidemie, dokonce zřídil cholerovou nemocnici. Bohužel
při druhé epidemii sám zemřel.
A máme tu zatím poslední rok
s třináctkou, tedy 1913. Ten
přinesl například krizi v oděvním průmyslu a krach několika
firem vedoucí k propouštění.
Naopak rozvíjel se průmysl
obuvnický a také kovovýroba
byla na vzestupu, což dokazuje
údaj, že Wichterleho továrna
zaměstnávala v roce 1913 tisíc dělníků. V politice se do
čela města dostala významná
osobnost, a to starosta Ondřej
Přikryl, který se nejdříve podílel na politické krizi stran
ve městě, ale poté „prohlédl“
a stal se naopak stmelujícím
prvkem ve své starostovské
funkci, když byla vytvořena
široká stranická koalice a v blížící se válečné vřavě město tak

Martin Zaoral
Opožděné vánoční dárky rozdal vězňům náš hradní Santa. Amnestií Klaus znevážil
práci policistů, státních
zástupců i soudců. Tisíce
pravomocně odsouzených
zlodějů, podvodníků a
tunelářů se díky němu
ze dne na den ocitlo na
svobodě. Dá se čekat, že
zadlužení zlodějíčci se do
basy brzy vrátí. Nicméně
na inteligentnější z odsouzených, kteří si zvládli
nakrást miliony korun, na
ty už často bude světská
spravedlnost krátká. Lidem
tedy nezbývalo nic jiného,
než nevěřícně kroutit hlavami, co ten Klaus zase blbne...

Většinový názor byl jasný.
Prezident tímto krokem podal pomocnou ruku svým
kamarádům tunelářům, na
které poslední dobou čím dál
častěji dopadala ruka spravedlnosti. Ti optimističtější z nás
pak doufali, že jim v kriminálech teprve dělá místo.
Jisté je, že Václav Klaus coby
nedoceněný děd Vševěd na
sebe opět dokázal strhnout pozornost publika. Tu se nebojí
získávat i názory, které jdou
nejen „proti proudu“ ale i „proti
všem“. Ono při troše arogance
se dá zpochybnit nejen globální
oteplování či evoluční teorie,
ale vlastně úplně všechno. V
tom by se Klaus mohl učit u
svých rádců. Jejich názory
jsou výrazně vtipnější než
Silvestr na Nově. Například
vícekancléř Petr Hájek popírá
škodlivost kouření, Usámu bin
Ládina považuje za moderní
pohádkovou bytost a Václava
Havla za Satanova služebníka.
Do kapsy jej však strčí Klausův
tajemník
Ladislav
Jakl.
Ten v době, kdy s Klausem
připravoval text novoročního

glosa týdne
projevu, přišel s názorem, že
je nutné okamžitě zakázat
cyklistiku. V tomto ohledu by
se Klausova amnestie jevila
jako skutečně výtečná šance,
jak vyprázdnit věznice, abychom do nich konečně mohli
pozavírat všechny ty hloupé a
zapáchající cyklisty...
Vysloužilý tenista Klaus však
tyto extrémní názory o ekologické škodlivosti sportu asi
nesdílí. Jemu při rozhodování o
amnestii na srdci možná leželo
něco docela jiného. Vždyť i on
velmi dobře ví, jak snadné je
uklouznout. Na jaře loňského
roku se z Chile vrátil s protokolárním perem. Jeho krádež,
kterou prezident před kamerami doprovodil jedinečnými
grimasami, pobavila celý svět.
Následně v Praze skupina recesistek zorganizovala fingované
zatčení Václava Klause policií.
K tomu sice nikdy nedošlo, ale
pan prezident si možná říká:
sichr je sichr...

Agentura

Střelba do vlastních řad

Silvestrovská sranda na stránkách „Nočníku“ se vyvedla
po všech stránkách. Agentura
Hóser se vyřádila, jak jen mohla. Zaručené reportáže, které
mohly víceméně působit jako
fabulace, mířily také do vlastních řad redaktorského ansáblu
Večerníku. Proč by také ne, když
hlavně pisálci a členové dalšího
organizačního týmu mají snad
větší smysl pro humor než politici, strážci zákona a další veřejné
osoby, které berou i silvestrovské
„srandačlánky“ jako urážku
vlastního ega či komplikaci jejich profesní kariéry.

Ovšem jestli si myslíte, že po otištění reportáží v silvestrovské příloze byl mezi redaktory absolutní
klid bez nějakých výlevů, to se
také pletete. „Já nepotřebuji nikoho oplodňovat v redakci, na to
mám jiné prostory,“ ozval se na
páteční poradě Martin Věčněpochodující. Ovšem skutečnost,
že „zbouchnul“ svoji nastávající
a kolegyni v jednom, zapřít stejně nemohl.
Své si na adresu Agentury Hóser řekla i naše milá kolegyně
Karlička Elmarová Papadolusová. No řekla, spíše jen mávla
rukou a zamumlala si pod no-

sem něco o trestním oznámení.
O tom samém uvažuje i děda
redakce Majkl Tkadlena…
Nu což, naše agentura jen doufá, že zaručené silvestrovské
zprávy o životě v redakci Prostějovského „Nočníku“ pobavily
také lidi zvenčí, to znamená širokou obec čtenářů z celého Prostějovska. A koho jsme se dotkli,
tomu se upřímně omlouváme.
Pokud jste to nepochopili, postěžujte si Agentuře Hóser. Ta vám
přeje v novém roce 2013 hodně
úsměvných událostí i v soukromém životě.
Za Agenturu Hóser Majkl

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...

Konečně plné náměstí
Pořád se mluví a píše o tom,
jak zaplnit náměstí lidmi.
Přitom stačí jedna povedená
akce, jakou je silvestrovský
ohňostroj, a střed města je
narvaný k prasknutí. Škoda,
že taková záležitost je jen
jednou za rok. Letos se mi
ohňostroj také líbil, škoda
jen, že se stále nedaří přidat
ještě nějakou tu doprovodnou
akci. Takhle sem přijdou tři tisícovky lidí, odstojí si patnáct
minut a jdou zase domů.
Jan Marek, Prostějov

Akce to byla hezká,
ale toho bordelu pak!
Nejsem žádný puntičkář a
chápu, že po silvestrovském
ohňostroji může zůstat nějaký ten nepořádek. Ovšem to,
co zůstalo po tisících Prostějovanů na náměstí T. G. Masaryka, když se po půl deváté
večer rozešli domů, tomu už
se nedá říci slušně nepořádek,
ale sprostě bordel! Dokáži
respektovat nějaké pohozené
papírky, zbytky od dělobuchů
či něco podobného. Ale stovky pohozených kelímků od
punče, střepy od úmyslně
rozbitých lahví a další změť
různého odpadu, to byla tedy
síla! Ještěže na to hned v úterý ráno na Nový rok naběhly
technické služby a za pár hodin byl ten binec uklizený.
Jiří Potměšil, Prostějov

O čem je pořád řeč?
Už mě začínají unavovat
věčné diskuze ohledně toho,
jestli bude u Špalíčku postavena nová obchodní galerie,
kdy se zbourá starý kulturák
a postaví se nový. O čem se
to pořád mluví? Vždyť věc
je to naprosto jednoduchá.
Město se zbavilo pozemku,
který stejně zel prázdnotou,
využití pro něj žádné jiné
nebylo a ještě navíc za to
získalo významnou finanční
částku. A to, že přijde zbourat
současný Společenský dům,
si přála řada Prostějovanů už
dlouho. Otázkou teď je, kdy
město postaví kulturák jinde. Ale podle mě je srdečně
jedno, jestli to bude v roce
2014 nebo 2015. Na pořádání plesů jsou tady i jiné sály,
tak to snad tu krátkou chvíli
vydržíme. I když jak jsem se
dočetl, radnice všechno má
stihnout tak, aby nový kulturák byl postaven dřív, než se
začne bourat ten starý. Takže
se nechme překvapit.
Jan Zápařka, Prostějov

Máte něco na srdci?
Myslíte si své
o tom, co se děje
na Prostějovsku?
Chcete vyjádřit svůj
názor k článku, který jste
si právě přečetli?

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Tak jsme se dočkali. Historicky první přímá volba prezidenta České republiky proběhne již tento pátek a sobotu, tedy 11.
a 12. ledna. Přímá volba hlavy státu bude dvoukolová. Kandid
tní listiny podalo celkem dvacet uchazečů, z nichž nyní máme
k dispozici devět oficiálních kandidátů, ze kterých můžeme vybírat.
Pokud vše půjde podle plánu, jméno nového českého prezidenta by
mělo být známo 26. ledna. A co vy, máte již vybraného kandidáta?
Tentokrát jsme se vás v prostějovských ulicích ptali...

PŮJDETE K PREZIDENTSKÝM VOLBÁM?
Milan VYROUBAL,
Prostějov

Veronika TESAŘOVÁ,
Čechůvky

ANO

ANO

A JE TO TADY: MIČKA S BRAUNEREM

SE ZPOVÍDAJÍ U SOUDU. UŽ DNES!
Po nekonečných 269 dnech od
d
ě
spáchání nechutného mordu v bytě
e
panelového domu v Okružní ulici se
konečně dozvíme další podrobnos-y
ti. Hlavní obviněný v případě vraždy
jednaosmdesátiletého seniora, Ro-man Mička, se společně se svým
údajným komplicem Davidem Braunerem ode dneška bude zpovídat
senátu Krajského soudu v Brně. A
Večerník u toho pochopitelně nebude chybět!
Prostějov/mik, mls

„Na prezidentské volby se určitě chystám. Schválení přímé
volby prezidenta bylo podle mě
již na čase. Konečně tak budeme moci sami ovlivnit prezidentské volby, tedy snad to budeme my, kdo je ovlivníme. Co
se týče kandidátů na post prezidenta, tak zde mi chybí silná
osobnost, pro kterou bych řekl
jasné ano. Nicméně jednoho
kandidáta mám asi vybraného.
Koho? To vám neřeknu...“

„Určitě půjdu. Podle mého
názoru je přímá volba prezidenta pro naši republiku velice
přínosná. Lidé si nyní poprvé
mohou zvolit svého prezidenta
sami. Otázkou ale je, zda tuto
možnost občané využijí a k
volbám se vůbec dostaví. Já
tuto možnost samozřejmě využiji a volit půjdu. Svého kandidáta zvoleného už mám, tak
jsem zvědavá, jak to nakonec
dopadne a jestli vyhraje... “

Několikaměsíční informační embargo, hlavně ze
strany krajské policie, bude od tohoto týdne konečně prolomeno! Při hlavním líčení u Krajského
soudu v Brně se konečně Večerník dozví podrobnosti k případu, který naše redakce na jaře loňského roku pomohla významným způsobem objasnit.
V pondělí a po dva další dny bude senát v čele se
soudcem Tomášem Kurfiřtem vyslýchat jak obžalované, tak svědky celého případu. A samozřejmě
soudní znalce. Jak jsme uvedli v minulém čísle,
právě znalci posuzovali stopy zajištěné na místě
činu. A podle dopisu, který Večerníku z Vazební
věznice v Olomouci poslal David Brauner, na mrtvém těle nebohého starce i v jeho bytě byly nalezeny stopy pouze Romana Mičky. Z toho by logicky
vyplývalo, že vraždil on. Ale jakou roli hrál v případě Brauner, se kterým Večerník byl celou dobu
jeho vazebního stíhání v kontaktu? Mluvil či psal

Ilustrační foto
pravdu, že na místě činu se ocitnul jen proto, že mu
Mička namluvil, že zde budou v rámci brigády stěhovat starou paní do jednoho z bytů? Nebo Mičkovi pomáhal vytipovat byt jednaosmdesátiletého
muže, který měl mít u sebe cenné sbírky mincí, a
oba společně se ho rozhodli vykrást?
„Ať Brauner nevykládá, že s vraždou nemá nic
společného! Dobře, on zřejmě nevraždil, ale moc
dobře věděl, že Mička touží po majetku toho starého muže. Šli do toho baráku v Okružní ulici už
s cílem dostat se k té sbírce,“ pronesl před časem
jeden z Prostějovanů, který se údajně s oběma obviněnými nějaký čas stýkal a znal je.
Jaká je tedy skutečnost a jak soud určí podíl
viny Romana Mičky a Davida Braunera? To
vám UŽ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE Večerníku prozradíme v jedinečné reportáži ze soudní síně.
Sledujte také internetové stránky www.vecernikpv.cz ! Už dnes tam najdete první aktuální
informace...

Nadále objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu!

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

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ POKRAČUJE!
NALISTUJTE STRANU 21

... ještě v lednu

od 720 korun

Ilustrační foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

Obrat roku: rozhledna
na Kosíři se už staví
Prostějovsko/mls

jak šel čas Prostějovem ...

Edvarda Valenty

Jmenovala se i podle ruského města. Ulice byla nazvaná v
únoru 1991 podle prostějovského rodáka, českého prozaika a novináře Edvarda Valenty (1901-1978). Původně to byla Rossošská
ulice - podle spřáteleného ruského města Rossoš, ležícího ve Voroněžské oblasti. Na rohu s Olomouckou ulicí byl v osmdesátých
letech minulého století postaven multifunkční objekt Domu služeb
s tanečním sálem a různými drobnými provozovnami. V roce 1981
byla v ulici otevřena Základní škola Edvarda Valenty.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Koželuhova ulice
INZERCE

Máme pro vás jedinečné doporučení, čeho si v erotice užít tento týden! Podle průzkumů až čtyřiasedmdesát procent mužů i žen touží po milování ve vaně!
A podobné množství by to rádo zkusilo ve vodě vůbec. Takový sex má opravdu své kouzlo, jen to chce
dodržet pár zásad, aby nebyl nepříjemný.
Milování ve vodě může být skvělým zpestřením milostného života. Je to něco nového, neobvyklého, a
tím pádem i vzrušujícího a neokoukaného. Posaďte
se do vany, dejte si skleničku šampaňského a vzájemně se umývejte. Funguje to jako skvělá milostná
předehra a samotný sex na sebe nenechá dlouho
čekat. Nebo si užijte v soukromém bazénu, kde není
nikdo jiný než vy. Uvidíte, že si takový sex zamilujete.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

MLÉČNÉ VÝROBKY

Actimel original
4x100 g

Activia nápoj
jahoda 320 g

Acidofilní mléko
950 g

Kefírové mléko
950 g

Polotučné
mléko 1 l

Smetana 12%
200 g

44,90

19,90

32,90

33,90

14,90

15,90

49,90

19,90

36,90

15,90 (500 ml)

16,90

15,90 (250 ml)

49,90

19,90

23,90

23,90

13,90

14,90

19,90

19,90

36,90

15,90 (500 ml)

16,90

15,90 (250 ml)

49,90

19,90

20,90

19,90

14,90

-

36,90

19,90

13,50 (450 g)

27,90

12,90

11,90

Naše RESUMÉ
Se začátkem nového roku
přichází nová předsevzetí,
přičemž jedním z těch nejčastějších je žít zdravě. K
tomu nám jistě dopomůže
i mléčná strava. A tak pro
Actimel si zajděte do Teska,
v Kauflandu vemte jahodový nápoj Activia, v Lidlu
acidofilní i kefírové mléko,
polotučné mléko a smetanu
pak najdete nejlevnější opět
v Tesku.
Přejeme vám dobrou chuť.
A na zdraví!

2. LEDNA 2012
Pouze základní kámen rozhledny mohly obdivovat tisíce návštěvníků, kteří na Nový rok dorazili na vrchol Kosíře. Příliš daleký rozhled
z něj nebyl. Nedaleko od něj však probíhaly bouřlivé diskuse o budoucí podobě rozhledny. Na výběr byla kamenná a dřevěná varianta. Na stavbu rozhledny však stále chybí peníze. I z tohoto důvodu
zástupci mikroregionu Kosířsko začali přemýšlet o levnější variantě, jakou by byla rozhledna ze dřeva. Výhodou dřevěné stavby jsou
nižší náklady na výstavbu, nevýhodou pak její nižší odolnost. Ne
všichni však byli s oběma předloženými návrhy spokojeni. „Upřímně řečeno, tak mně se nelíbí ani jeden z nich. Kámen by se dle mě, na
rozdíl od betonu, mohl drolit, na dřevěné variantě se mi zase nelíbí
schodiště, kde by se měl využívat plast, což mi nepřipadá v případě
takové stavby vhodné. Osobně bych jako materiál pro stavbu využil
kov a dřevo,” vyjádřil se například Václav Obr.
LEDEN 2013
Letos na vrcholu Kosíře padl rekord. Pro vrcholovou medaili si
sem přišlo 3 643 lidí, dá se přitom předpokládat, že celkem jich
sem dorazilo přes čtyři tisíce. Zásadnější však je to, že zatímco loni
lidé na Nový rok chodili pouze kolem základního kamene, nyní už
mohli na vrcholu Kosíře pozorovat vybudované základy nové rozhledny. Její finální podoba se nakonec bude lišit od obou návrhů, mezi
nimiž měli turisté ještě loni volit. Lidé se vesměs shodují na tom, že
konečný návrh, který se v těchto dnech už realizuje, je ze všech tří jednoznačně nejvydařenější. A to přesto, že se rozhledna o něco zmenšila.
Vyhlídka nakonec bude ve výšce pětadvaceti metrů. Je však vidět, že
architekt Svatopluk Sládeček si nakonec k srdci vzal mimo jiné i poznámky, které ke stavbě měl třeba Václav Obr.
Rozhledna navíc nakonec přijde na polovinu původně plánovaného
rozpočtu, a to na šest a půl milionů korun. Třemi miliony korun na
ni přispěl Olomoucký kraj, milionem mikroregion Kosířsko a zbytek
peněz se podařilo získat z veřejné sbírky.
napsáno před

10
lety

VRAH faráře z Dubu
asi z vězení nevyjde!

Osmadvacetiletý muž z Kralic na Hané,
který na konci října brutálním
způsobem zavraždil starého
faráře na faře v Dubu nad Moravou, zřejmě z vězení nevyjde.
Muži, který je v současné době
ve vazební věznici, hrozí totiž
doživotní vězení. Je totiž obviněn i z pokusu vraždy taxikáře!
V minulých dnech ho policisté
obvinili i z pokusu o vraždu taxikáře, kterého se měl dopustit
těsně před hrůzným okamžikem
v Dubu. V té době totiž napadl
prostějovského taxikáře a prázdnou lahví jej udeřil do hlavy. Nebýt toho, že se taxikáři podařilo
utéci, mohl o život přijít rovněž.
Jak muž z Kralic na Hané doznal při výslechu, v ten den chtěl
prostě zabíjet a bylo mu jedno,

kdo se stane jeho obětí. Rovněž
připustil, že on sám by byl na
svobodě velice nebezpečný každému, a proto se hned po vraždě
faráře k činu přihlásil a udal se
policii.
Jak jsme se dále dozvěděli, mladý muž z Kralic na Hané již
v minulosti před jednou diskotékou podřezal mladíka, který jen
zázrakem přežil. Útočník pouze
stroze uvedl, že to chtěl udělat,
tak to udělal. Na kontě má také
zmláceného kněze v Kralicích
na Hané a na zdejším hřbitově
vyvrátil několik náhrobků. „Trest
pro něj určí až soud, ale všeobecně se předpokládá, že muž bude
doživotně uvězněn. Své si k případům samozřejmě řekne i psycholog,“ uvedl jeden z policistů
obeznámený s vyšetřováním.

Zpravodajství
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TRAPAS NA HŘBITOVĚ! DVA FUNUSY V JEDEN ČAS…
„Už i mrtví musejí čekat,“ láteřili pozůstalí a smuteční hosté
K trapné a nanejvýš necitlivé situaci došlo v pátek
odpoledne na městském hřbitově v Prostějově.
Přihodilo se totiž to, že na stejný čas byla v obřadní
síni naplánována dvě smuteční rozloučení, zajišťovaná rozdílnými pohřebními službami. Na kolizi
termínu upozornil Večerník už předminulou sobotu, přesto se už změnu nikomu nepodařilo zajistit...
Prostějov/mik
Předminulou sobotu, když se v
redakci Večerníku sešly seznamy
smutečních rozloučení pořádaných
jednotlivými prostějovskými pohřebními službami, jsme zjistili, že
v pátek 4. ledna ve 14.45 hodin je v
obřadní síni na městském hřbitově
v Prostějově na programu pohřeb
zajišťovaný Soukromou pohřební službou Jarmily Václavkové,
ovšem v naprosto stejnou dobu

je zde rovněž plánováno poslední rozloučení se zemřelým, které
vystrojila Pohřební služba Pavla
Makového. „Mám od pracovníka
obřadní síně ze společnosti .A.S.A.
Technické služby potvrzen tento termín, s tím už nic dělat nejde,“ zareagovala na naše upozornění Jarmila
Václavková. „My máme potvrzený
pohřeb také... Tak to je průšvih, to
může dojít k velmi trapným a nepříjemným okamžikům,“ přidal se už
předminulou sobotu Pavel Makový.

V onen kritický moment, tedy
v pátek 4. ledna odpoledne, se
Večerník přišel podívat, jak se
celá situace na prostějovském
hřbitově vyvrbí. U obřadní
síně se už těsně po půl třetí sešly davy zástupců obou táborů
rodinných příslušníků zemřelých a dalších smutečních hostů.
Mnozí z nich přijeli z Vyškovska a Olomoucka. Co teď? Kdo
bude mít přednost? „S pracovníky obřadní síně jsme se domluvili, že pohřeb zajišťovaný naší
službou začne o pět minut dříve
tak, aby druhé rozloučení přišlo
na řadu přesně v patnáct hodin.
Zdržení tak bylo nakonec oproti
původnímu plánu jen čtvrthodinové. Každopádně to ale bylo nepříjemné...,“ řekla v pátek Jarmila
Václavková. Stejného názoru byl
i Pavel Makový. „Nebyl jsem pří-

Na domech za Priorem se už bortí čelní štíty!

Prostějov/mik - V listopadu loňského roku informoval Večerník
o neutěšeném technickém stavu
dvou starodávných židovských
domů v Demelově ulici a na náměstí Svatopluka Čecha, které
v roce 2010 od města koupila
současná majitelka Lenka Skácelová. Bohužel, ani dnes se situace
nezměnila lepšímu. Ba právě naopak…
Majitelka má ve smlouvě s městem
klauzuli, že historické domy musí do
tří let zrekonstruovat. Jenomže veškeré práce byly v létě loňského roku
přerušeny, neboť památkáři zjistili

závažné chyby v projektu. Zatímco
minulý týden mělo proběhnout nové
stavební řízení s opraveným projektem, z čelních štítů obou budov začíná masivně opadat omítka. „Vím
o tomto problému, ale jsem optimistka. Stavební řízení podle mého
názoru proběhlo úspěšně a pokud
příští týden obdržíme písemné stavební povolení, okamžitě zahájíme
rekonstrukční práce,“ informovala
v pátek Večerník Lenka Skácelová.
Doufejme tedy, že všechno potřebné
klapne a stavbaři se skutečně ihned
pustí do rozsáhlých oprav. Je opravdu nejvyšší čas!

mo na místě, takže nemám zatím
žádné zprávy. Podle všeho ale naštěstí nedošlo k žádným konfliktům. Zda budou nějaké stížnosti,
to se dozvím až příští týden, kdy
budu hovořit s rodinou zemřelého,“ uvedl pro Večerník Pavel
Makový.
Přítomní pozůstalí ale naštvaní
byli. „Kdyby se to stalo v létě, tak
neřeknu ani popel. Ale já jsem
se přijel rozloučit s kamarádem
až z Vyškovska a půl hodiny tady
mrznu jako pes. Přitom nám nikdo nic neřekl. Čekali jsme před
obřadní síní, pouze vyšel chlapík v montérkách a jen řekl, že
pohřeb má nějaká paní. Žádné
vysvětlení, žádná omluva na místě. My prostě máme čekat! No
vidíte, počkat musí i ten mrtvý...,“
neskrýval před Večerníkem rozčarování muž středního věku za

souhra dvou okolností. Zaprvé přelom roku, kdy dochází ke změně
evidence obřadů, zadruhé selhání
lidského faktoru. Tato chyba nás
nesmírně mrzí, obzvlášť proto, že
se jedná o další přítěž pro pozůstalé
a smuteční hosty. Jménem společnosti se všem pozůstalým hluboce
omlouvám za způsobené kom-

Koho pošlou na Hrad Prostějované?

Nejvyšší čas. Domy v Demelově ulici a na náměstí Svatopluka
Čecha se dál rozpadají. Začne
rekonstrukce už konečně tento
týden?
Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik - První kolo
historicky první přímé volby
prezidenta České republiky
se bude konat v pátek 11. a v
sobotu 12. ledna. Případné
druhé kolo volby pak připadá
na 25. a 26. ledna. Také v Prostějově se otevřou volební místnosti v pátek ve 14.00 hodin,
kdy můžete dát hlas svému
kandidátovi až do 22.00 hodin
večer. Pokud to nestihnete,

Žouželka, Halíř i Petkov zůstávají za mřížemi
Prostějov/mls - Tak tohle si
prezident rozlil u celého národa! Snad žádný výrok či rozhodnutí prezidenta Václava
Klause ještě nevyvolaly takové pobouření v celé republice,
jako jeho amnestie ze začátku
letošního roku. Propuštění
tisíců zlodějů a ostatních kriminálních živlů určitě neblaze
ovlivní život v celé republice a
nepochybně i v Prostějově...
„Odhaduji, že Klausova amnestie se dotkne až tisíce lidí
z Prostějovska. Tato všechna
individua se nám teď vysmívají.
Celé společnosti, soudcům, státním zástupcům a policistům,“
neskrýval před Večerníkem své
rozladění Vladimír Váňa, předseda Okresního soudu v Prostějově. „Škoda mluvit, tohle se
vůbec nemělo stát,“ mávl znechuceně rukou také nemocný
prostějovský primátor Miroslav
Pišťák, když jsme ho v sobotu
navštívili v nemocnici. A co na to
policie? „Nechci a ani nemohu
kritizovat rozhodnutí prezidenta
republiky. Za policisty mohu jen
říct, že svoji práci budeme dělat
dál...,“ uvedl pro Večerník Pavel

souhlasného pokyvování hlavou
ostatních smutečních hostů, kteří
přišli na řadu až jako druzí.
„K této nešťastné chybě došlo kvůli ojedinělému selhání jednoho z
našich zaměstnanců, který omylem
zaevidoval dva obřady na stejný
čas. Obvykle k tomu nemůže dojít,
bohužel, v tomto případě nastala

O VÍKENDU BUDEME VOLIT PREZIDENTA!

To zas bude na "Husáku" nablito...
Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.
„To zas bude na Husáku nablito.“
To byla asi nejpřiléhavější reakce vystihující pocity občanů po
amnestii vyhlášené prezidentem
republiky Václavem Klausem.
Prostějované ji v jasné většině
nepřivítali s nadšením. Byly však
výjimky. Neplatilo to až tolik pro
romské obyvatele s trvalým bydlištěm v okolí Husova náměstí.
Amnestie se totiž na recidivisty
nevztahovala. Mezi těmi, kteří z
ní měli největší radost, patří hlavně ti, kteří byli odsouzeni pouze
jednou. V tomto ohledu je rozhodující počet odsouzení, nikoliv
počet trestných činů. Ten přitom
často bývá mnohonásobně vyšší.
Typickým příkladem je Ilie Sisov. Nyní jednadvacetiletý mladík byl od šestnácti let závislý
na pervitinu. Před dvěma roky
stál za nebývalou sérií desítek
krádeží, které s bandou dalších
narkomanů podnikal po celém
Prostějově. Přestože byl vůdcem
celé party, soud mu udělil pouze
dvouletý trest domácího vězení.
Ten by mu měl být pár měsíců
před jeho vypršením zrušen.
Dalším odsouzeným, na něhož
by se měla vztahovat amnestie,
je někdejší prostějovský stráž-

Rozčarování na hřbitově. Pozůstalí, kteří se přišli v pátek odpoledne rozloučit se zesnulým, zklamaně vyčkávali u obřadní síně, až
na ně přijde řada. Přednost měl pohřeb, který byl chybně naplánován na stejný čas...
Foto: Michal Kadlec

plikace,“ vysvětlil chybu Martin
Grepl, ředitel společnosti .A.S.A.
Technické služby v Prostějově
s tím, že veškeré případné stížnosti
je připraven ihned řešit.
Trapas se dvěma pohřby v jeden termín bude mít dohru
u toho, kdo ho zavinil. „Z této
chyby jsme již vyvodili důsledky.
Selhání dotyčného zaměstnance
bylo potrestáno srážkou ze mzdy
a způsob evidence obřadů bude
změněn tak, aby k podobným
případům již nemohlo docházet.
Zároveň jsme poškozeným pozůstalým prostřednictvím pohřební služby nabídli finanční kompenzaci, pramenící z pronájmu
obřadní síně. Jsem přesvědčen, že
jsme učinili veškeré možné kroky
vedoucí k nápravě této situace.
Změny vyplývající z této chyby
jsou pro nás ponaučením do budoucna a věřím, že povedou ke
zlepšení kvality nabízených služeb,“ dodal Grepl.

ník Jan Doseděl. Ten dostal desetiměsíční podmínku za to, že
prokopl dveře od bytu babičky
svých dětí a před jejich očima
padesátiletou ženu praštil do
obličeje. Žena skončila s tržnou
ránou na zemi. Janu Dosedělovi
nyní stále běží zkušební lhůta,
která rozhoduje o tom, zda do
vězení nakonec nastoupí či nikoliv. Kvůli svému odsouzení
už však musel opustit řady městských strážníků. Pokud nyní
bude mít čistý trestní rejstřík,
teoreticky by se na svoje místo
mohl vrátit.
Klausova amnestie se nejvíce vztahuje na lidi odsouzené
za hospodářské trestné činy.
Přestože právě díky nim si nejrůznější podvodníci a tuneláři
přišli na nejvíce peněz, u soudu
se jejich třeba dlouholetá trestná
činnost nejsložitěji dokazuje.
Pokud už je za ni někdo odsouzen, bývá to velké vítězství.
Tresty však v těchto případech
bývají poměrně nízké, neboť
pro většinu podvodníků to bývá
první odsouzení.
To platí například pro bývalou
účetní obecního úřadu v Hluchově Magdu Látalovou. Její
případ, do něhož měl být podle
ní zapleten i tehdejší starosta

Dospiva, vyplul na povrch už
v dubnu 2011. Odsouzena byla
po více jak roce. „Paní Magdička“ nakonec dostala osm
měsíců podmíněně, odložených
na osmnáct měsíců. Jelikož její
podmíněný trest nepřesáhl dva
roky, po Klausově amnestii by
měla být opět nevinná. Amnestie ji však nezbavuje povinnosti
zaplatit způsobenou škodu.
Podobně je tomu také u zkrachovalé podnikatelky Gabriely
Vozihnojové. Ta se dopustila
podvodu, když se převodem své
někdejší společnosti na bílého
koně pokusila zbavit závazků ve
výši téměř devětset tisíc korun.
Za to dostala roční podmínku i
zákaz několik let působit ve statutárních orgánech. Po amnestii
Václava Klause bude navzdory
svým milionovým dluhům moci
vesele podnikat dál.
Faktem zůstává, že je stále více
odsouzených, kteří svým amnestovaným kolegům mohou jen
tiše závidět. Mezi ně například
patří zloděj aut Jiří Žouželka,
obchodník s okny Pavel Ventruba, realitní makléř Tomář
Halíř či symbol divokého podnikání devadesátých let Julian
Petkov. Na ty se amnestie nevztahuje. Naštěstí...

máte možnost ještě v sobotu
od 8.00 do 14.00 hodin.
Podle předběžných průzkumů
se chystá přijít k prezidentským
volbám okolo šedesáti procent
Čechů, Moravanů a Slezanů.
Podobná volební účast se dá očekávat i v Prostějově. „Já určitě
půjdu. Parlamentní, senátní či
krajské volby jsem už několikrát
ignoroval, ale toto je něco jiného.
Věřím Fischerovi, vypadá nejse-

riózněji,“ svěřil se Večerníku Jan
Zapletal z Prostějova. Jiní zase
dávají přednost Miloši Zemanovi
a jak jsme zjistili, hodně Prostějovanů byl poslalo na Hrad Tomia
Okamuru. Tomu ale vystavil definitivní stopku Ústavní soud. „Je
to škoda, toho bych volila. Byla
by to pořádná změna, snad jedině on by dokázal zahýbat s tím
bordelem, co v této republice
momentálně je,“ ulevila si Marie

Dostálová z Prostějova, která tak
podle svých slov nyní upřednostní Miloše Zemana.
O tomto víkendu tedy i Prostějované dostanou příležitost zvolit
si hlavu státu. Většinou se mluví o dvou největších favoritech,
Janu Fischerovi a Miloši Zemanovi. PROSTĚJOVSKÝ Večerník však sází na tajný tip! Příštím
českým prezidentem bude Karel
Schwarzenberg!

ILIE SISOV ZŮSTÁVÁ V DOMÁCÍM VĚZENÍ
Rozhodnutí o zrušení dvouletého trestu zatím nedostal

Prostějov/mls - Prostějovskou
policii, státní zastupitelství a
soud dokázal spolu se svými
kumpány zaměstnat na pořádně dlouhou dobu. Objemné spisy s jejich případy musel soudce Petr Vrtěl do soudní síně
nosit hned na několikrát. Svého
času kradl skoro každý den,
pokoj si nedal ani na Štědrý
večer. On a jeho parta způsobili škody za desítky tisíc korun.
Na kolik přišlo jejich odhalení,
vyšetřování, obžaloba a konečně i odsouzení, se dá jen těžko
vyčíslit. Po novoroční amnestii
prezidenta Václava Klause by
jednadvacetiletý Ilie Sisov měl
být opět beztrestný.
V případě inteligentního mladíka svého času sehrála pozitivní
roli jeho matka. Právě díky ní se
soudce Petr Vrtěl přiklonil k variantě domácího vězení. Jak se
nyní dívá na amnestii pro svého
syna? „Vím o ní, ale zatím pro
nás vše zůstává při starém. Nic
nám totiž oficiálně nepřišlo,”
reagovala v sobotu na náš dotaz
Tamara Sisov, podle níž si syn na
režim domácího vězení zvykl a
svým způsobem mu i vyhovuje.
„Večer sedí doma a kouká se na
televizi. Nikdy neví, kdy přijde
kontrola. Už u nás byla i třikrát za
večer, dorazila třeba ve tři hodiny

Zůstává doma. Dvouletý trest domácího vězení Ilie Sisovovi vyprší
9. března, trest by mu měl být po Klausově amnestii zrušen. Problémy s hledáním práce však asi zůstanou.
Foto: Martin Zaoral
v noci. Pak byl třeba čtrnáct dní
klid,“ popsala své zkušenosti s
domácím vězením paní Tamara.
Její odsouzený syn se musel každý den po osmé hodině večer a o
víkendech zdržovat v místě svého
trvalého bydliště. Pracovitou paní
Tamaru těší, že se syn už netoulá po nocích, na druhou stranu ji
mrzí, že si zvykl lenošit... „Občas
měl sice nějaké brigády, ale trvalejší práci nesehnal, i když se snažil. Domácí vězení ho omezovalo, nemohl pracovat o víkendech,
i proto vždy vzali někoho jiného.
Je to pro nás hodně frustrující,“
posteskla si paní Tamara. Podle ní
je to však stále lepší, než kdyby
syn skončil ve vězení. „Tam by se

od starších kriminálníků přiučil
věcem, bez kterých se v normálním životě určitě obejde,” poznamenala Sisov.
Amnestii však ona ani její syn
zas až tak neřeší. „Trest by Iliemu
vypršel devátého března, to je za
dva měsíce. Pokud bude mít čistý
trestní rejstřík, mohlo by mu to
pomoci při hledání zaměstnání.
To je pro nás v tuto chvíli nejdůležitější,“ uzavřela Tamara Sisov.
Bohužel se nedá čekat, že díky
amnestii sežene Ilie Sisov okamžitě práci. Ke svému dřívějšímu životnímu stylu se však dle
své matky vrátit nechce. Stále
platí, že to, zda se mu to skutečně
i podaří, ukáže teprve čas...

ALKOHOL

Klausova amnestie znechutila prostějovské soudce i policisty

Vladimír Váňa: „Prezident nahrál grázlům! Ale nepřekvapil mě tím...“ V ALOJZOVĚ

Prostějov/mik - Žádné kladné
ohlasy na amnestii udělenou
prezidentem České republiky
Václavem Klausem jsme mezi
pracovníky justice a policie
nezaznamenali. Právě naopak.
Naprosto bez servítek na toto
téma s Večerníkem hovořil
předseda Okresního soudu v
Prostějově Vladimír Váňa. Ten
označil prezidentovu amnestii
za nahrávku grázlům.
„Institut amnestie v ústavním
právu kdysi v historii měl smysl v tom, že panovník udělal
gesto a propustil z vězení své
odpůrce. Většinou šlo tehdy o
politické delikventy či protistátní
živly. Amnestie se prostě v historii vztahovala výhradně na
politické činy a částečně stejný
podtext má i amnestie Václava Havla z roku 1990. Alespoň
to Havel vždy zdůrazňoval, že
měl v úmyslu propustit z kriminálů všechny, kteří mohli být
odsouzeni s menším či větším
politickým podtextem. Takové
amnestie měly smysl. Ovšem ta
současná od prezidenta Klause
se týká vyloženě jen kriminálních živlů. Dnes v České republice žádné politické delikventy
nemáme, snad jen s výjimkou

vek potrestaných kriminálních
živlů. „Co se týká Prostějova,
v současnosti bude z výkonu
trestu propuštěno na svobodu
sedmdesát procent osob, které
jsme na tomto okresním soudě odsoudili k nepodmíněným
trestům. To je prostě výsměch
naší práci, stejně jako práci
státních zástupců a policie. Těžko v tuto chvíli ještě odhadovat,
kolik Prostějovanů se celkem
vrátí z kriminálu a u kolika
z nich budeme muset zastavit
ještě trestní řízení. Podle mého
názoru to může být mezi sedmi
stovkami až tisíci osob,“ uvedl
Vladimír Váňa.
Předseda prostějovského soudu
teď cítí určitou marnost. „No
samozřejmě! Hlavně moji trestní
kolegové si řadu let dali obrovskou práci s tím, aby spravedlivě potrestali všechny kriminální
živly, které sužovaly naše měsVelké zklamání. Zatímco šéf prostějovské policie Pavel Novák byl v prohlášeních k udělené amnestii
to a okolí. A teď mají všichni
i přes zklamání zdrženlivý, předseda soudu Vladimír Váňa si servítky nebral...2x foto: archiv Večerníku
pocit, že si marně honili trika,
složitě dokazovali vinu, pečlipana Smetany z Olomouce. A prezidenta Klause omilostnila hlasem šéf prostějovské justice. vě probírali tisíce stran spisů a
ten paradoxně milost nedostal,“ zloděje, kapsáře a bílé límečky. Podle předpokladů se Klauso- podobně. Prezident Klaus svým
řekl Večerníku na úvod našeho Tato všechna individua se nám va amnestie dotkne pozitivním rozhodnutím nahrál grázlům a
rozhovoru Vladimír Váňa, před- teď vysmívají, celé společnosti, způsobem zhruba třiceti tisíc mě tím nepřekvapil. Má na to
seda Okresního soudu v Prostě- soudcům, státním zástupcům a lidí. Přímo z vězení pak bude ale právo. Zřejmě tak ale udějově. „Bohužel, amnestie pana policistům,“ dodal rozezleným propuštěno okolo sedmi tisíco- lal s tím úmyslem, abychom na

něho nezapomněli. Radost snad
mohou mít kromě zločinců jen
pracovníci probačních služeb,
kteří nyní snad tak dva měsíce
nemusejí chodit do práce. Ale
tuto moji poznámku berte jako
ironickou...,“ dodal Váňa.
O názor na amnestii a hlavně
její důsledky jsme požádali také vedoucího Územního
odboru Policie ČR v Prostějově Pavla Nováka. Přestože
na něm bylo očividně poznat
jeho rozladěnost, v oficiálním
prohlášení Večerníku se hodně
mírnil a přemáhal. „Nemohu
a nechci komentovat rozhodnutí prezidenta republiky, ostatně
z hlediska Ústavy má na udělení
amnestie právo. A jestli se propuštění desítek a možná stovek
Prostějovanů z vězení nějak
promítne do kriminality v tomto
městě? V tuto chvíli těžko říct,
naši policisté ale budou dělat
svoji práci i nadále a budeme
hlídat bezpečnost slušných lidí,“
řekl Pavel Novák.
Další strážci zákona, se kterými
jsme během uplynulého týdne
měli možnost mluvit, si však
servítky nebrali. Jejich některé
výroky jsou ale nepublikovatelné...

Dokončení ze strany 2
Více se k celé záležitosti
nechtěl vracet ani starosta
Alojzova Miroslav Grulich,
který nám zásah policie ještě
o víkendu potvrdil. „Buďte
rádi, že jsem na vás nepodal trestní oznámení. Mám
dost peněz na to, abych to z
vás vysoudil!“rozčiloval se
Grulich, kterému zřejmě
vadilo především uvedení jeho jména v článku. V
čem konkrétním jsme však
v textu měli pochybit, nám
Miroslav Grulich ani Josef
Paníček nevysvětlili...
Na závěr je třeba napsat, že
jsme nikdy netvrdili nález
pančovaného alkoholu, který
by obsahoval metanol. Faktem zůstává, že policisté a
celníci našli v Alojzově alkohol neznámého původu, který
následně směřoval na expertízu. To, zda skutečně byl či
nebyl otrávený, odhalí teprve
nařízená kontrola. „Výsledky
odborné expertízy bychom
měli mít k dispozici během
čtrnácti dní,“ konstatovala
mluvčí policie Irena Urbánková.

Souhrn roku 2012

větší kosa

kurióznější zranění

Dne 3. února 2012 naměřili na
prostějovské hvězdárně nejnižší teplotu.
Přesně v 7.58 hodin zde rtuť teploměru klesla až na -16,5 stupně Celsia. V Drahanech
drkotali zuby ještě více, tady naměřili -22
stupňů Celsia.

Tento titul nemá konkurenci.
Hrobník Pavel Morávek z Prostějova při kopání hrobu na hřbitově v Kostelci na Hané
do něj spadl poté, co ho postihla srdeční
slabost. Zachránila ho jen blesková pomoc
kamaráda.

směšnější výrok

„Stát nás nutí brát sociální dávky,“ prohlásil Ladislav Lakatoš, hlava olašských Romů žijících na Husově náměstí.
On i celá jeho famílie žije z rodinných přídavků.

větší zklamání

zoufalejší pokus
Večerník zdokumentoval případ
zoufalého Prostějovana, který nabízel zájemci vlastní ledvinu. Čtyřicetiletý muž totiž
naprosto propadl hazardu a ve snaze uhradit
množství dluhů chtěl prodat kus sebe sama…

12X

větší událost

těžší mimino

Od 12. března 2012 se začíná psát
V prostějovské porodnici se naronová historie Prostějova. Ministerstvo vnit- dila Michaela Fülöpová ze Ptení, která v roce
ra definitivně ukončilo byrokratický proces 2012 suverénně zvítězila mezi Otesánky. Po
a pasovalo nás do role statutárního města. porodu vážila rovných pět kilogramů!
Radní si cení vyšší prestiže, pro občany ale
tato změna neměla de facto žádný vliv.

dražší požár

Požár s následnou největší škodou na majetku se odehrál poslední zářijovou neděli. Doslova popelem lehla luxusní
vila kolotočářské rodiny ve Smržicích. Škoda byla vyčíslena na pět milionů korun.

letitější dluh

Po roce vleklých problémů
skončilo v úvodních měsících roku definitivně působení Baťovy univerzity v Prostějově. Naši radní toto zklamání rozdýchávají
dodnes!

Magistrát odepsal pohledávku
ve výši jednoho milionu korun. Tuto částku
dluží Masna Kroměříž již od roku 1999 za
pronájem jatek v Letecké ulici a podle radních je již nedobytná.

mastnější pokuta

Tu ve výši 40 tisíc korun obdržel
ruský řidič kamionu, který se při policejní
kontrole snažil podvádět. Bez karty povinně
vložené do tachometru ujel přes 400 kilometrů a neměl finanční hotovost na zaplacení
běžné pokuty.
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vyšší nárůst

V dubnu bylo ve Vrahovické ulici zadokumentováno o 632 procent přestupků řidičů více než za doby, co zde fungoval
radar na měření rychlostí. Inu, když na šoféry není bič…
INZERCE

Záchrana stadionu.
Tato zpráva vyvolala
zřejmě největší radost u prostějovských občanů, a to nejenom u sportovních fanoušků. Město se rozhodlo zachránit
chátrající stadion ve Sportovní ulici tím, že současnému majiteli Marku Pořízkovi nabídne odpovídající nemovitost na jiném místě Prostějova.
Fotbalistům a atletům tak svitla naděje na to, že
opět budou mít svůj sportovní svatostánek. Navíc
tím bude zažehnáno nebezpečí, že pozemky budou rozprodány na stavební parcely.

roku

vraždy, jedna
roku Dvě
utajená. Oběti na živo-

tech vždy patří k negativům daného
roku. Na konci března byl surově zabit jednaosmdesátiletý senior ve svém bytě
v Okružní ulici. Večerník výraznou měrou přispěl
k vypátrání dvou podezřelých mužů, kteří se z tohoto ohavného činu právě nyní zpovídají u soudu.
Druhý případ mordu policie z neznámých důvodů
dlouhé měsíce tajila. Zardoušení starší ženy v bytě
v Dolní ulici měl podle našeho vlastního pátrání
mít na svědomí její syn. A skutečně! Policie ho nedávno zadržela a obvinila z vraždy vlastní matky.

Osobnost roku

LEOPOLD FÄRBER
Čtyřiaosmdesátiletý Leopold Färber z Konice je
pro tuzemský odboj proti
totalitním režimům pojmem. V životě si toho
vytrpěl až až, za války ho
perzekuovalo gestapo, pak byl odsouzen na 16 let
do komunistického kriminálu. V neděli 28. října od
prezidenta České republiky Václava Klause převzal
jeden z nejcennějších řádů - Řád Tomáše Garrigua
Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

80

ČÍSLO ROKU

Během dubna prokázala
dvojice Romů, že v současné
době se krade a loupí už i pro
„osm pětek“! K případu, který nemá obdoby,
došlo v Jezdeckých kasárnách. Romové zde surově přepadli bezdomovce a oloupili ho o osmdesát korun. Co je ještě více k zamýšlení, tak
skutečnost, že tyto drobné nakonec skončily
v automatu…

,

Vyrok roku
PŘEMÝŠLÍM
O REZIGNACI.
NĚKTERÉ VĚCI
MĚ UŽ PROSTĚ
ZAČÍNAJÍ ŠTVÁT!“
Takto šokoval veřejnost na začátku listopadu primátor statutárního města Prostějova Miroslav
Pišťák. Své starosti, kvůli nimž se rozhodl praštit
se svou funkcí, blíže nespecifikoval, přesto jeho
výrok vzbudil největší pozornost občanů a pochopitelně i médií...

zajímavější úkaz

Už na začátku srpna zežloutlo a
vzápětí opadalo listí z většiny javorů v Prostějově. Odborníci to neposuzovali jako
ekologickou katastrofu, ale jako přírodní jev
zapříčiněný nebývalým suchem.

... a s koncem roku se objevil
Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

Souhrn roku 2012
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CO PŘINESL ROK 2012 V PROSTĚJOVĚ? ÚPLNĚ VŠECHNO - radost, pláč, tragédie, úsporná opatření a také živou vodou pokropené komunisty!
Prostějov - Teprve při sestavování tohoto přehledu nejvýznamnějších událostí roku 2012 jsme až s malým překvapením zjistili, co všechno se v našem městě v uplynulém roce
stalo. A bylo toho skutečně hodně. Bohužel musíme konstatovat, že smutných až tragických zpráv se událo více, než by
komukoliv z Prostějovanů bylo milé. Ale nechyběly ani radostné události, stejně jako ty kuriózní. Večerník pro vás připravil
přehled toho nejpodstatnějšího... Která z nich byla tou nejzajímavější, kterou jste očekávali a která vás vás překvapila, to už
posuďte sami, vážení čtenáři.
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Měsíc druhý…

ÚNOR

Velmi sugestivně vyhrožoval sebevraždou prostějovský bezdomovec David
Brauner. Nejdříve poslal výhrůžný dopis místostarostovi Pospíšilovi, pak ho
strážníci s policisty hledali, prošli železniční trať, ale Braunera nakonec našli namol opilého v jednom z prostějovských barů... Tento muž byl ale ještě v tomto
roce hodně důležitou postavou. Policie v úvodu února zabavila řidiči dodávky
prvotřídní zařízení na výrobu pervitinu, kterým mohl klidně zásobovat celý Prostějov. Obsluhu směnárny v Prioru přepadl slovensky mluvící muž. Vyhrožoval,
že má zbraň, obsluha mu však neotevřela, a tak chlapík odešel s nepořízenou...
Azylový dům za Určickou ulicí hlásí plno, v třeskutých mrazech se tu mačkají
desítky bezdomovců. Skandální nádech mělo rozhodnutí radních, kteří přiklepli městský byt na náměstí jednomu z renomovaných prostějovských právníků.
Kvůli nešťastné lásce chtěl mladík z Prostějova ukončit svůj život skokem z mostu u bývalé Vitany, strážníci ho však vypátrali a zachránili. Zatímco inspektoři
Měsíc první…
krajské hospodářské kriminálky stále vyšetřují krach Oděvního podniku,
v domě na prostějovském náměstí
se oběsila žena. Obrovskou ostudou
skončilo působení Baťovy univerzity v našem městě. Prostějovský Rom
„Johny“ Daniš dostal pět a půl roku
natvrdo za opakované napadání své
bývalé ženy a mladá žena jako obsluha
čerpací stanice v Brněnské ulici odolala
ataku dvou ozbrojených a maskovaných lupičů, kteří se dobývali na benzínku. Známý prostějovský bezdomovec, kterému nikdo neřekl jinak
než „Evžen“, našel svoji smrt - umrznul poblíž dálniční estakády v Dolní
ulici. Policisté po deseti letech marného pátrání konečně dopadli Jindřicha
Šimona z Bedihoště. Muž obviněný z
milionových podvodů se celou dobu
skrýval na Slovensku. Město zveřejnilo
snahu podnikatelů ze Švédska vybudovat v Prostějově novou oděvní firmu, Seveřané si ale nakonec vybrali jiné místo..
Olomoucký kraj schválil hned několik
významných dopravních investic v našem městě, včetně rondelu elipsovitého
tvaru na Poděbradově náměstí. V samotném závěru měsíce jsme čekali na narození miminka v prostějovské porodnici.
Bylo totiž 29. února přestupného roku,
Havárie roku. Při honičce za motorkářem napříč Vrahovicemi to dopravní policisté napálili do auta odbočujícího na vedlejší
ale občánka, který by slavil narozeniny
silnici a posléze do stromu. Oba naštěstí přežili.
Foto: Michal Kadlec
každý čtvrtý rok, jsme se nedočkali...
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LEDEN

Nový rok jsme nemohli začít jinak než prvním narozeným Prostějovánkem.
Prvního ledna 2012 po půl deváté večer se v prostějovské porodnici narodil manželům Hájkovým syn Tobiáš. Jen pro přesnost, vážil 4 300 gramů a
měřil 51 centimetrů, tedy velmi slušný pořízek! Ovšem začátek roku se nesl
také v mnohem pragmatičtějším a smutnějším duchu. Celé Otaslavice totiž v tu
chvíli objímala hrůza z nálezu mrtvé ženy na poli nedaleko obce. Osmatřicetiletá matka dvou dětí byla nalezena bez známek života poté, co předtím byla
čtrnáct dní pohřešována. Do práce se hned v prvních dnech roku dali i prostějovští radní, kteří vyhlásili, že co nejdříve budou znát studii nového společensko-sportovního domu. Policisté pak začali řešit případ brutálního napadení na
zimním stadionu, kdy muž z Otaslavic byl surově napaden agresivním mladíkem. Oba dva aktéři incidentu poskytli Večerníku svá vyjádření, pochopitelně
sváděli vinu jeden na druhého... Ovšem policisté měli starosti i sami se sebou.
Dva z nich stanuli před soudem, protože podle obžaloby měli nedostatečně vyšetřit okolnosti obzvláště hrůzného případu, ke kterému došlo v ulici Jaroslava
Kučery v listopadu roku 2010. Starší žena tu měla přinutit postiženou dceru
spolknout větší množství prášků, které vzápětí snědla i ona sama. Pak v domě
pustila plyn. Krajská státní zástupkyně upozornila na to, že případ byl prošetřen až na základě opakovaných dotazů ze strany sousedů a příbuzných obětí.
Přímo v Prostějově začal rozmáhat nový fenomén v podobě krádeží kovových
rohoží před vchody domů. V Okružní ulici hned druhého ledna hořel panelák.
Hasiči ze silně zakouřených prostor vyvedli pět osob v ohrožení, navíc jednu
silně přiotrávenou starší paní. Prostějovský herec a slavný rodák Ladislav
Županič Večerníku exkluzivně potvrdil, že se chystá v našem příslušném
regionu kandidovat do Senátu ČR. Uprostřed ledna otřásly veřejností dva
případy sebevraždy. V Letecké ulici skočil mladík pod vlak a v ulici Libušinka
si ze svého auta udělal plynovou komoru čtyřiačtyřicetiletý muž. Další dva sebevrahy se podařilo na poslední chvíli zachránit. Sousedé včas odřezali nešťastníka, který se chtěl oběsit na prádelní šňůře, strážníci pak na poslední chvíli
vytáhli z kolejiště muže těsně před příjezdem rychlíku. Společnost Manthellan
předložila městu první studii stavby Galerie Prostějov a radní se začali potýkat
s nebývalým problémem. Zatímco Prostějované nemají kde bydlet, město disponuje stovkou volných bytů. Ty však nikdo vzhledem k jejich stavu nechce!
Terčem kritiky se stávají autobusy FTL, které v rozporu s vyhláškou města
parkují u čerpací stanice v Plumlovské ulici. Až po několika týdnech mlčení vyjde najevo, že radnice dala FTL výjimku… Nelichotivá zpráva přišla
od hygieniků, Prostějov byl vyhodnocen jako nejšpinavější město v kraji.
Herna na Žižkově náměstí byla přepadena, policisté začali pátrat po podezřelém muži, který podle svědků měl kulhat. Mladý Rom, který na ulici okrádal
chodce, dostal u soudu pořádnou ´pálku´. Lukáš Holomek putoval na šest a půl
roku za mříže. Okresní soud konečně ohlásil možnost bezbariérového přístupu.
Zahrádkářskou kolonii na žešovském kopci „navštívil“ zloděj, který vybílil několik chatek. Primátor Miroslav Pišťák přiznal, že město by nejraději prodalo
„Parlament“ na Šárce s desítkami sociálních bytů. Sklad Oděvního podniku
ve Sladkovského ulici byl prodán a v závěru ledna radní poprvé připustili, že
budou usilovat o titul statutárního města.
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Měsíc třetí…
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Pohaslá šance. Město vyjednávalo se společností Moragro o prodeji těchto pozemků v Mlýnské ulici. Nový kulturák mohl tak být přímo u centra města. Jednání
ale zkrachovala na ceně.
Foto: Michal Kadlec
školu v ulici E. Valenty a radní jednají se společností Moragro o prodeji pozemků
v Mlýnské ulici, kde by mohla vyrůst náhrada za „kulturák“. Během dubna ubylo
v registru Úřadu práce nezaměstnaných a v západní části města vznikly čtyři nové
ulice - Brodecká, Kelčická, Trnková a Kravákova. K případu, který nemá obdoby, došlo v Jezdeckých kasárnách. Romové zde přepadli bezdomovce a oloupili
ho o osmdesát korun. Tyto drobné nakonec skončily v automatu. V ubytovně
v areálu Galy v Západní ulici našli mrtvolu muže a magistrát uvádí, že adresu úřadu má v občanském průkazu 1 387 lidí. Zastupitelé schválili dalších
šest jmen významných osobností, které převezmou Cenu města Prostějova. Pro
naše radní se stává noční můrou společnost Moragro, která odkoupila pozemky
v průmyslové zóně, ale ani přes četné sliby na nich nic nepostavila. Drozdovičtí
„blázni“ v závěru dubna opět vztyčili májku a Večerník odhalil, že prodejci
ovoce a zeleniny před Priorem dělají z lidí blbce. Výpěstky dovezené ze zahraničí totiž vydávají za český tovar! Vedení města prozradilo, že radnice ročně
utratí 160 milionů korun za platy zaměstnanců. Žaloba „o Kasco“, kterou už podruhé podal Jan Navrátil, byla znovu soudem smetena ze stolu a
hledání zájemců o městské byty na rekonstrukce vlastním nákladem skončilo
fiaskem. Radní odepsali pohledávku jeden milion korun za městská jatka v Letecké, který Masna Kroměříž dluží už od roku 1999. Poslední dubnový den byl
významný pro naši redakci, která spustila provoz zbrusu nových webových
stránek. Ty hned třetí den trhaly rekordy v návštěvnosti čtenářů...
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KVĚTEN

Vzácnost na zámku. Při rekonstrukci prostějovského zámku byly na konci května odhaleny vzácné fresky z dob Pernštejnů.
Foto: Michal Kadlec

K další tragédii došlo poblíž železničního přejezdu u takzvané „myší díry“
ve Vrahovicích. Rychlíková souprava tady rozcupovala muže, který si podle
všeho dobrovolně stoupl do kolejiště před blížící se vlak. Vedení Základní školy E. Valenty přiznalo problémy s žákyní, která hrubě urážela učitelku a
vyhrožovala jí. Fáma o propuštění krále zlodějů aut Jiřího Žouželky z vazby se
naštěstí nepotvrdila a město začíná trápit množství rozbitých silnic a také prachu,
kterého je všude habaděj. Sousední Držovice a hlavně majitel bývalé cihelny čelí
obvinění, že skladují nebezpečné chemikálie. Z nemocnice utekl Rom nakažený žloutenkou, kterého naštěstí po pár hodinách lapili policisté v Pujmanově
ulici. Bývalý slavný Klub Oděvního podniku, kterému se v Prostějově říkalo
„Blešárna“, stále chátrá. Majitelé přiznali, že prodat nemovitost se nedaří, a tak
alespoň denně zametají z chodníku opadanou omítku. Radnice poprvé přiznala,
že bude nutné zdražit poplatky za odvoz odpadu a Večerník vyvrátil fámu o tom,
že policista havarující při honičce s motorkářem ve Vrahovické ulici zemřel v nemocnici. Nebyla to pravda, strážce dopravního pořádku se již zotavuje a brzy
nastoupí do služby. Občané dostali možnost hlasovat na webu města, na kterém
místě by si přáli tržnici. Později naopak radní přiznali, že problémy nastávají
s rekonstrukcí koupaliště v Kostelecké ulici. Ta bude odložena na neurčito
kvůli dotacím. Večerník přinesl exkluzivní reportáž o životě prostitutek v našem
městě. Zjistili jsme, že tímto nejstarším řemeslem se v privátech živí stovky Prostějovanek! V Kostelecké ulici našli mrtvé tělo bezdomovce a magistrát znovu
začal uvažovat o obnovení odtahu vozidel. Lidé z našeho města si mohli vydechnout ohledně zachování současného stavu životního prostředí. Kraj totiž rozhodl
o tom, že spalovna odpadu se v Prostějově stavět nebude. Moragro chtělo za
pozemek v Mlýnské ulici přemrštěnou cenu, tudíž z plánovaného obchodu město
vycouvalo a začalo pro nový kulturák hledat jiné prostory. Před soudem stanuly
dvě mladé Romky, které na nádraží napálily a okradly dva Slováky. Nejdřív jim
slíbily soulož, místo toho jim ale sebraly peněženku. Ve Ptení našli ve studni
poblíž základní školy mrtvolu. Později se ukázalo, že šlo o tělo místního důchodce, tři roky pohřešovaného Jaroslava Trbuška. Neuvěřitelný případ se
Měsíc čtvrtý…
stal na dálnici v okolí Prostějova, kde zloděj ukradl dvě a půl tuny svodidel! Za
Aprílový měsíc začal dramatem na prostějovském letišti, kde se do svízelné situ- týden byl pachatel chycen, nová svodidla odvezl náklaďákem do sběrny. A zatímace dostal osmatřicetiletý parašutista z Přerova. Poté, co se mu po seskoku otevřel co v zámku odkryli vzácné fresky, v Krasicích odhalili černou skládku odpadu a
padák jen částečně, dopadl těžce na zem a zlomil si loket. Jeden z prostějovských drozdovičtí občané skolili májku k zemi.
supermarketů v dubnu prodával plesnivý salám s podivným červnovým datem
balení. Policie zabodovala, když dopadla zloděje, který vykrádal kostely. Děti
v Plumlovské ulici zapálily sklep domu, přesně na apríla se v Cavalu narodila
Měsíc šestý…
klisnička a prostějovský magistrát přijal tři nové zaměstnance. Zastupitel Tomáš
Blumenstein stále tvrdí, že zakázka na počítače byla šitá na míru jediné firmě a Úvod tohoto měsíce byl přímo hektický na události. V Jezdeckých kasárnách
vodárny nasypaly do kanálů přes 410 kilogramů jedu. Na Prostějov totiž začali došlo ke krvavému masakru. Pohádali se zde dva bezdomovci a jeden druútočit ve zvýšené míře potkani. Dnes již opuštěnou budovu supermarketu Al- hého bodl nožem do břicha. Starší paní vyvolala planý poplach v Tylově ulici,
bert v Anglické ulici nikdo nechce koupit a bezdomovec Jiří Parák po dlouhých další cikán se žloutenkou, tentokrát z Dobromilic, utekl z nemocnice a dlouhopěti dnech strávených v zimě na lavičce skončil zásluhou přímluvy Večerníku v letý ředitel SOU obchodního na náměstí Husserla Milan Soukup to zabalil a
nemocnici. Radary na měření rychlosti jsou stále slepé, měří jen pro statistické odešel do důchodu. Policie začala řešit případ, kdy v Dobromilicích cikánky
účely. Bylo tak zjištěno, že ve Vrahovické ulici páchají řidiči o 632 procent pře- brutálně zkopaly matku malého chlapce na zdejší zastávce. A do Prostějova
stupků více! Večerník zdokumentoval případ zoufalého Prostějovana, který nabí- dorazila také řada hvězd českého i slovenského showbyznysu. Na tenisových
zel zájemci vlastní ledvinu. Čtyřicetiletý muž totiž naprosto propadl hazardu a ve kurtech i Jaromíru Jágrovi zahrála kapela Elán, na přehradě se objevil Aleš
snaze uhradit množství dluhu chtěl prodat kus sebe sama… Soud poslal za mříže Brichta a návštěvníky Společenského domu nadchla Partička. Na sídlišti
Jaroslava Smrže a Lukáše Bednaříka, kteří na hřbitově kradli urny, vysypávali Hloučela objevila policie pěstírnu konopí a radnice zveřejnila zajímavý údaj
popel zemřelých a měděné plechy odevzdávali do sběrny. Vandalové počmárali - rekonstrukce zámku spolkla v tu dobu už jednadevadesát milionů korun!
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Měsíc sedmý…

DUBEN

ČERVEN

ČERVENEC

Měsíc po napadení matky s dítětem ze strany romských divoženek se zvýšilo
napětí mezi občany v Dobromilicích. Dokonce zde chtějí zakládat domobranu.
Prostějovská záchranka se stala terčem kritiky proto, že sanitky jezdí k pacientům
bez lékaře a policie přiznala, že prostějovské školství trpí záškoláctvím a několik
rodičů již bylo obviněno z trestných činů. Radní po několika letech zalitovali,
že na křižovatce Kostelecké s Blahoslavovou ulicí neprosadili rondel. Koncert
skupiny Mandrage na Plumlovské přehradě měl dohru. Členové skupiny po
proflámované noci ráno zdemolovali penzion v Plumlovské ulici. A Plumlovská ulice znovu – tentokrát zde došlo k loupeži v hernabaru Tampa. Lupič si
odtud s nožem v ruce až příliš jednoduše odnesl čtyřicet tisíc korun. To ale bylo
šumafuk malým cikáňatům, která se v obrovském vedru koupala v kašně na
Pernštýnském náměstí. Ovšem starosti měli v Olšanech, kde došlo k ekologické
havárii. Smradlavá kejda zde unikla do místního potoka, ve kterém uhynuly
stovky metráků ryb. Naopak Domovní správa v Prostějově si libuje, že v neúNebezpečí. Z areálu prostějovské pekárny unikl nebezpečný amoniak. Včasný
nosných vedrech navštěvují aquapark v Krasické ulici denně až tři tisícovky lidí.
zásah hasičů odvrátil nebezpečí pro občany bydlící v okolí. Foto: Michal Kadlec
Uprostřed měsíce se dostal na svobodu Jiří Večeř, odsouzený vrah ze známé
kauzy LTO z poloviny devadesátých
let minulého století. A další zločinec
školy. Neslavně dopadla snaha jihose vrátil, tentokrát Prostějovana
moravských policistů o zatčení nebezJaroslava Melku po patnácti letech
pečného mafiána Vlado Rožiče. Ten
pátrání zatkli američtí lovci lebek
jim pláchnul z bytu v Krasické ulici a
v Kalifornii! Bývalý fotbalový boss
vzápětí i při honičce od supermarketu
Bořivoj Kresta vyfasoval u soudu podTesco. Večerník v polovině září odmínku za krácení daně a prostějovská
halil utajenou vraždu v Dolní ulici.
dopravka registruje obrovské probléStarší žena tady byla zardoušena,
my se zavedením nového registru aut.
na což se přišlo až při pitvě. Hlavním
Zájemce o koupi domů plných rompodezřelým byl její syn. Policisté při
ských rodin v Rozhonově ulici vycouzátahu v Konici pak odhalili hektolitry
val ze svého úmyslu, zřejmě mu bylo
nelegálního alkoholu a vlak u Němčic
vyhrožováno. Na toaletách na hlavním
nad Hanou rozcupoval sebevraha. U
nádraží začal řádit úchyl okukující čůraŽešova pak došlo ke smrtelné autonející pány. K další loupeži v baru došlo
hodě, kdy řidič Felicie nepřežil srážku
v Západní ulici a vedení městské ulice
s autobusem. Uprostřed září nám z
Vrah na svobodě. Uprostřed července se dostal na svobodu Jiří Večeř, působící
zveřejnilo, že za první pololetí vzrostl
vazební věznice napsal David Braudříve v Prostějově, odsouzený vrah ze známé kauzy LTO z poloviny devadesápočet odvozů lidí na záchytku dvojnáner, spoluobviněný z březnové vraždy
tých let minulého století.
Foto: internet
sobně. Zklamaní radní ohlásili konec
seniora v Okružní ulici. Pochopitelně
zájmu švédských podnikatelů vybudov dopise přísahal, že s mordem nemá
vat v Prostějově novou oděvní firmu, zároveň však město chce nabírat nové úřed- nic společného. Ředitele prostějovského muzea nachytali v práci opilého a konníky na vymáhání pokut. Ve vzduchu se objevil nápad dvou náměstkyň primátora cem září došlo k totální uzavírce Olomoucké ulice, která se začala rekonstruovat.
postavit novou tržnici za Kubusem v Plumlovské ulici. Ten však vzal brzy za své… Prostějovské hody se vydařily a stály městskou pokladnu tři sta tisíc korun. A
přestože česká vláda vyhlásila kvůli nebezpečnému metanolu prohibici, v Prostějově se alkohol v některých barech a hospodách naléval vesele dál. Prostějovskou
veřejnost a zástupce justice zarmoutila zpráva o tragické smrti bývalého soudce
Měsíc osmý…
Antonína Wernera. Ten na Kosíři spadl z kola a utrpěl rozsáhlé poranění hlavy,
Hned na začátku druhého prázdninového měsíce potěšil dobrou zprávou pri- kterému v nemocnici podlehl. Na Švehlově střední škole zaznamenali žloutenku
mátor Miroslav Pišťák. V městské pokladně v tu dobu přebývalo 102 milionů a Prior před plánovanou rekonstrukcí začínají opouštět první obchodníci. A pokorun. V Prostějově se objevil zajímavý úkaz. Zežloutlo a vzápětí opadalo listí slední zářijový den lehla popelem luxusní vila kolotočářské rodiny Finků ve
z většiny javorů ve městě. Odborníci to neposuzovali jako ekologickou katastro- Smržicích. Škoda? Pět milionů korun!
fu, ale přírodní jev zapříčiněný nebývalým suchem. Z okolí Určické ulice se na
město opět valil nebývalý puch. Zemědělci znovu hnojili pole drůbežími výkaly.
Radní se definitivně rozhodli, že po krachu jednání s Moragrem bude stát
Měsíc desátý…
nový sportovně-společenský dům na místě Jezdeckých kasáren. Večerník
zveřejnil deset nejhledanějších zločinců z Prostějova a ve Finské ulici došlo Už pár dní po ničivém požáru ve Smržicích se objevují první spekulace o tom, že
k požáru ve sklepě panelového domu. Děti si zde hrály se sirkami mezi starým dům si zapálila sama rodina Finkových. „To by mohl udělat jenom blbec,“ reagonábytkem. Desítky stížností přicházely od lidí nakupujících v Tesku, kteří zde v vala na dotaz Večerníku nejstarší z rodu, Aloisie Finková. Prostějovskem otřásly
době dovolených museli stát dlouhé fronty u pokladen. V Dobromilicích sku- děsivé bouračky, při tragédii u Hrdibořic se mluví o sebevraždě, chyběla totiž
tečně založili místní občané domobranu a v Kostelecké ulici v Prostějově byla brzdná dráha. V polorozpadlých Jezdeckých kasárnách proběhlo masívní cvičení
přepadena další obsluha baru. A zatímco pokračuje rozsáhlá rekonstrukce radni- všech složek IZS a na Sídlišti Svobody byla nalezena mrtvola bezdomovce.
ce, Prostějovem se díky Večerníku rozletěla zpráva o zatčení devět let hleda- Ten zřejmě zemřel na podchlazení. Malá Terezka Chadimová z Prostějova naného lupiče Roberta Kovaříka. Toho na letišti v Atlantě dopadli američtí lovci šla na Konicku více než kilový hřib smrkový. Radnice se rozhodla „nasypat“ do
lebek. Kovaříkovo vydání do České republiky k výkonu trestu se ale dodnes mlýnského náhonu miliony korun na jeho rekonstrukci. Fiaskem pro pravicové
neuskutečnilo. Naše mládež si „krátí“ dlouhé noční chvíle sexem na městské kandidáty skončily volby do krajského zastupitelstva i Senátu České repubtržnici a konšelé si pochvalují, jak díky výhodným veřejným zakázkám ušetřili liky. Senátorské křeslo obhájila s převahou Božena Sekaninová z ČSSD.
miliony korun na opravách chodníků. Drama se v závěru měsíce odehrálo na Stejná strana vyhrála i krajské volby a co je horší pro celou společnost, návelodromu, kdy si pro čtrnáctiletou cyklistku přiletěl vrtulník. Dívka zkolabovala sledně uzavřela koalici s v pořadí druhými komunisty. „To je na emigraci,“
při závodě. Na silnici z Ohrozimi do Prostějova byl náklaďákem sražen a těžce ulevil si neúspěšný senátní kandidát Ladislav Županič. Společně s tím rozrušilo
zraněn mladý muž. Po jeho totožnosti několik dní pátrala policie.
prostějovskou veřejnost prohlášení primátora Miroslava Pišťáka, který se netajil myšlenkami na rezignaci. Večerníku první muž radnice potvrdil, že svá slova
myslí vážně. Ve Školní ulici byly na hradbách slavnostně odhaleny malby starých židovských domů, které tu stály před výstavbou kina Metro. Protihluková
studie plánovaného rondelu ve tvaru elipsy skončila úspěšně a výstavbě tak už nic
nebrání. K havárii došlo v areálu prostějovské pekárny, odkud unikl nebezpečný
čpavek. Hasiči ale krizovou situaci zvládli a obyvatelům tak nehrozilo žádné nebezpečí. Především obyvatele Určic zdrtila plánovaná sebevražda Tomáše M.,
který předtím, než se střelil do hlavy, napsal lékařům dopis, ve kterém je žádal
o darování svých orgánů. Policisté zjistili, že dům Finkových ve Smržicích skutečně někdo zapálil a řady novinářů navždy opustila Jarmila Pospíšilová. Naše
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„Činorodý“ muž. David Brauner z Prostějova nejdříve vyhrožoval i náměstkovi
primátora, že spáchá sebevraždu, o měsíc později byl zatčen za podíl na vraždě
seniora z Okružní ulice.
Foto: Martin Zaoral

Měsíc pátý…

BŘEZEN

Ve vzduchu už bylo cítit jaro, ovšem tento měsíc začal otřesným případem
vraždy. V bytě panelového domu v Okružní ulici byl zabit jednaosmdesátiletý senior. Okamžitě se rozbíhá rozsáhlé pátrání, do kterého se zapojuje i Večerník. A redakce má nakonec obrovskou zásluhu na dopadení vraha.
Známý bezdomovec David Brauner nám totiž chtěl původně za úplatu předat
informace o vrahovi, posléze jsme z něj veškeré podrobnosti dostali zadarmo
a předali je policii. David Brauner víceméně udal Romana Mičku, se kterým
v době vraždy na místě činu byl a znal tak veškeré podrobnosti. Poté už to
bylo na vyšetřovatelích. Soud začíná nakonec až druhý lednový týden roku
následujícího... Prostějovská hospodářská kriminálka zatýkala. Obviněni byli
muž a žena, kteří si podvodným způsobem chtěli vylepšit své živobytí. Naopak
policisté, kteří nedostatečně vyšetřili tragédii v ulici Jaroslava Kučery, dostali
u soudu za svoji nedbalost finanční pokutu. A zatímco herec Ladislav Županič
oficiálně potvrdil svoji kandidaturu do Senátu ČR, město ukončilo smlouvu se
společností Czech radar, která před časem zabezpečovala měření rychlosti v
Prostějově pomocí jedenácti stacionárních radarů. Do ulic ale vyšli strážníci
s radarem mobilním. Prostějovem kolují falešné tisícikoruny a Vodní ulice zažila okamžiky hrůzy. Snědí lupiči tady dívku obrali o peníze a v jednom hořícím
bytě místního domu číslo 5 zahynul pes. Odbor dopravy se po letech působení
ve Vrahovické ulici přestěhoval do Demlovy ulice, kde dříve sídlila Domovní správa. V aquaparku byly pokáceny letité stromy a japonská textilka Toray
hodlá v Prostějově rozšířit svoji továrnu. K dalšímu případu loupežného přepadení se zbraní v ruce došlo v herně ve Wolkerově ulici. Následná policejní razie
v panelovém domě v Krokově ulici byla součástí pátrání, měl zde bydlet pachatel. Ten byl ale dopaden až o několik měsíců později. Správkyně konkurzní
podstaty rozhodla, že hlavní areál Oděvního podniku půjde do dražby,
zatím bylo prodáno zchátralé rekreační zařízení na Karlštejně. V chatové
oblasti v Močidýlkách vzplál další požár. Po týdnu vyšetřování bylo zjištěno, že
chatky zapaloval vrahovický dobrovolný hasič! Prostějovská ODS zvolila do
svého čela Jiřího Pospíšila a náměstí začali zase hlídat strážníci kvůli občanům,
kteří ve stále větším měřítku vjížděli do centra za nákupy svými vozidly. Dvě
nelichotivé skutečnosti ze statistik odhalil Večerník v závěru tohoto měsíce. V
Prostějově umírá více lidí, než se narodí a na dvě svatby připadne vždy
jeden rozvod. A zatímco paní Anastázie Pospíšilová z Držovic oslavuje 100.
narozeniny, radnice zveřejňuje dluh občanů za odvoz odpadu v celkové
výši 8,6 milionu korun. Koncem března začíná blokové čištění města, hned při
tom prvním strážníci řešili čtyřiatřicet zavazejících aut. Ministerstvo kultury
definitivně rozhodlo, že Dona nebude zařazena na seznam chráněných kulturních památek a může se tedy zbourat. Město Prostějov znovu získalo ten
nejvyšší možný rating a veřejnost pobouřila málem tragická nehoda ve Vrahovicích, kdy policisté při honičce za motorkářem narazili nejdříve do automobilu
odbočujícího do vedlejší ulice a poté sami havarovali nárazem do stromu.

bývalá kolegyně podlehla těžké nemoci. Její jmenovec Jiří Pospíšil ustál volební
neúspěch a zůstal v čele prostějovské ODS. V závěru října se v Prostějově otrávili dva muži metanolem. Zároveň v hospodě U Klokana ve Wolkerově ulici,
kde si také dali několik „panáků“, našla policie několik lahví s podezřelým
alkoholem. Ve dvou z nich byl metanol nalezen. Dva hospodští byli zatčeni a
posléze obviněni. V hospodě o kousek dál se zase do krve popraly dvě cikánky a
v závěru měsíce radní přiznali, že pro příští rok zdraží poplatky za odvoz odpadu.
Na státní svátek 28. října převzal z rukou prezidenta Václava Klause jedno
z nejcennějších českých vyznamenání, Řád T. G. Masaryka, známý protitotalitní odbojář Leopold Färber z Konice. Společně s ním obdržel Medaili za zásluhy bývalý fotbalový brankář Ivo Viktor, který v sezoně 1960/61 hájil tři tyče
Železáren Prostějov.

Blízko železničního přejezdu ve Vrahovicích došlo k neštěstí, kdy kola
náklaďáku rozdrtila čtyřiašedesátiletého cyklistu. Ten se zřejmě opíral o
náklaďák a když se rozjel, cyklista ztratil rovnováhu. Na schodech u Starorežné děti brutálně oloupily stařenku a generální inspekce oznámila, že
za nehodu při březnové policejní honičce ve Vrahovicích nemohou strážci
zákona. K soudu ovšem půjde řidička, která se jim připletla do cesty! Na
šikmé ploše se v závěru června znovu objevily děti. Ty naprosto profesionálně
vyloupily kantýnu na ZŠ Melantrichova. Byly ale dopadeny strážníky, jedno
z dětí bylo synem ředitele jedné ze středních škol v Prostějově! A zatímco po
Sladkovského ulici běhalo menší stádo divokých prasat, Romanu Mičkovi a
Davidu Braunerovi soud prodloužil vazbu za vraždu seniora z Okružní ulice.

Měsíc jedenáctý…
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Měsíc dvanáctý…

LISTOPAD

Tragédie i štěstí. Dvě události z úplně opačného ranku zachytil Večerník v úvodu listopadu. Nejprve jsme byli svědky další smrtelné tragédie u železničního přejezdu ve Vrahovické ulici, kde nákladní automobil smetl cyklistu
jedoucího po chodníku. A naopak důvod k oslavě měl muž z Krasic, který
v sázkové hře vyhrál dva a půl milionu korun. Král zlodějů aut Jiří Žouželka
vyfasoval u soudu pět let kriminálu. Prostějovský poslanec Radim Fiala zradil stranu i voliče ODS, když rezignoval na členství. Poslaneckého mandátu
se ale samozřejmě vzdát nehodlá… Zatímco Miroslav Pišťák stále myslí na
rezignaci, čtenáři Večerníku tipovali nového primátora. V anketě vyhrál Alois
Mačák před Jiřím Pospíšilem. Do svízelné situace se dostal prostějovský hokejista Robert Jedlička, který se v Olomouci zastal dvou dívek a za to ho
krvavě zmlátila skupina Romů. Zoufalý člověk, kterého následně vyzpovídal i Večerník, vtrhl s pistolí do směnárny vedle radnice. Neuspěl však,
směnárník ho zahnal na útěk. Radost i smutek se nesl prostějovskou nemocnicí.
Nejdříve zde Marie Janálová oslavila po těžké operaci 102. narozeniny, aby
po dvou dnech v tichosti zemřela. Ministerstvo financí poskytlo zprávu, že
Prostějov je po Teplicích nejméně zadluženým městem v republice. V pátek
16. listopadu si vzala život stařenka v paneláku na Sídlišti E. Beneše, když
skočila do výtahové šachty. Po útoku na hokejistu Roberta Jedličku prošel
Prostějovem protestní průvod, policisté zasahovat nemuseli. Politici ODS
i známý odbojář Leopold Färber dostali výhrůžné dopisy od sympatizantů
komunistické strany, kteří jim vyhrožují smrtí. Prostějovská policie se blýskla
zatčením dvou mužů z Chrudimi, kteří se pět měsíců skrývali před nástupem
trestu v našem městě. Otec a syn kradli i u nás. Na hlavním nádraží byl brutálně přepaden mladý muž, České dráhy okamžitě zareagovaly zvýšením ostrahy.
Bezdomovci vypálili dům v Brněnské ulici a drozdovický rybník potkal výlov.
Nyní zůstane „na suchu“, na jaře ho čeká rekonstrukce spojená s vybagrováním
bahna z jeho dna. Náměstci primátora Jiří Pospíšil se Zdeňkem Fišerem navštívili
kulturní dům v polském Lešně, aby získali poznatky pro náš nový „kulturák“...

PROSINEC

SRPEN

10

ŘÍJEN

Devět let v pátrání. V srpnu byl na letišti v americké Atlantě zatčen Robert Kovařík z Prostějova. Ten byl před devíti lety odsouzen za sérii loupežných přepadení.
Dodnes ale nebyl do České republiky vydán.
Koláž Večerníku
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Měsíc devátý…

ZÁŘÍ

Fantom, který na kole okrádá v prostějovských ulicích zejména starší ženy, dál
řádí jako černá ruka. Na krku už měl začátkem září sedmnáct krádeží, včetně
postižené ženy. Na co nejrychlejším chycení zloděje, který strhával seniorkám
řetízky z krku či kabelky z ramen, trval i prostějovský primátor. Podařilo se to
nakonec strážníkům, kteří lumpa dopadli a předali kriminálce. Kolotoč s tržnicí
pokračuje i v září, kdy se radní vrátili k původnímu návrhu nechat ji tam, kde je
doposud. Na stichovickém letišti se zřítilo další rogallo, jeho pilot byl totálně opilý a naštěstí se jen zranil. Taxikáře i celou prostějovskou veřejnost zdrtila smutná
zpráva o Ludmile Pírkové, která podlehla dlouhé a zákeřné nemoci. Náměstek
hejtmana Alois Mačák potvrdil, že stavba severního obchvatu se komplikuje
kvůli problémům s výkupy potřebných pozemků. V prostějovském zámku byly
definitivně opraveny prostory, kam se začala stěhovat část základní umělecké

Otrava metanolem. V závěru října se v Prostějově otrávili dva muži metanolem. Zároveň v hospodě U Klokana ve Wolkerově ulici, kde si také dali několik
„panáků“, našla policie několik lahví s podezřelým alkoholem. Ve dvou z nich byl
metanol nalezen.
Foto: Michal Kadlec

Těžký úděl. Prostějovští bezdomovci se v prosincových mrazech dostali do křížku se strážníky. Ti je vyhnali z tepla haly městských lázní. Foto: Michal Kadlec
Začátkem tohoto měsíce jsme zveřejnili smutnou zprávu o hromadné sebevraždě tří lidí u Prahy, kteří se udusili výfukovými plyny v osobním vozidle.
Jedním ze sebevrahů byla i žena ze Smržic, jejíž otec nemohl čin své dcery
pochopit. Později vyšlo najevo, že hrůzný čin si domluvila s dalšími zoufalci
po internetu. Známý fotbalový hráč a trenér Petr Gottwald měl převzít jako bachař úplatek 150 tisíc korun, za které měl domluvit lepší podmínky v kriminále
pro jednoho z vězňů. Z tohoto činu se zodpovídá před soudem. Policie hledala
v domě ve Vrahovicích výrobnu falešných bankovek a radnice zrušila výběrové
řízení na pronájem stacionárních radarů. Je tak otázkou, kdy a zda vůbec se v Prostějově zase začne měřit rychlost vozidel. Bývalý supermarket Sandra „navštívil“
s nožem v ruce lupič. Vyděšená pokladní utekla a neznámý chlápek si vzal z kasy
peníze sám. Večerník zjistil, že město má snahu zachovat hřiště ve Sportovní ulici pro fotbal a atletiku. Současnému majiteli Marku Pořízkovi nabídla radnice
možnost výměny za jinou nemovitost. Majitelka historických domů za Priorem
Lenka Skácelová jejich rekonstrukci nezahájila kvůli chybnému projektu. Oba
objekty tak dosud chátrají a málem padají lidem na hlavu. Město zrušilo smlouvu se společností Modřany Power na prodej pozemků v průmyslové zóně
a žene ji k soudu. U jednoho z prostějovských supermarketů byl spatřen jeden
z nejhledanějších mužů – mafián Vlado Rožič. Ten policistům upláchl na začátku
tohoto září a údajně se měl skrývat v zahraničí. Zřejmě se pohybuje blíž, než by
kdo očekával! Večerník zjistil, že autobusy MHD jezdí na letních pneumatikách
a v Kauflandu se důchodci poprali o zlevněné kačeny. Kriminální policie zatkla
syna zavražděné ženy z Dolní ulice a obvinila ho z vraždy. Konečně! České
dráhy se potýkají s problémem neobsazených prostor jak na hlavním, tak i místním nádraží. Vedení společnosti se ale dušuje, že herny či kasina zde nebudou.
Město vycouvalo ze záměru prodat romské domy v Rozhonově ulici a společnost
Czech radar nabízí přístroje na měření rychlosti městu. To je ale odmítá. Potěšitelná zpráva přichází z kina Metro, které v roce 2012 vykáže rekordní zisky ze
vstupného. Odvážný Prostějovan Tomáš Hanáček se Večerníku svěřil s přáním
splnit si svůj dětský sen a nechat vystoupat speciální balón do rekordní výšky přes
pětatřicet kilometrů. Těsně před Vánoci spáchal sebevraždu oběšením muž
z Vícova a insolvenční správkyně zkrachovalého Oděvního podniku si vydělá
až dva a půl milionu korun. Prostějovští bezdomovci se zase dostali do křížku se
strážníky městské policie, kteří je vyhnali z tepla haly městských lázní. Vánoční
trhy na náměstí jsou na pokraji zájmu, stánkaři žehrají na nízké tržby. Hvězdárna
se loučí s dlouholetým ředitelem Jiřím Prudkým, který ve funkci končí v souvislosti se sloučením hvězdárny s muzeem. Zastupitelé města schválili bez problémů
vyrovnaný rozpočet pro rok 2013 a rok 2012 byl zakončen již tradičním večerním ohňostrojem na náměstí.

Souhrn roku 2012
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JAK JSME HO PRO VÁS ZAZNAMENALI

ROK 2012 V REGIONU ROZHODNĚ NEBYL CHUDÝ NA ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI

Pojďte si alespoň některé připomenout spolu s námi...
První číslo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku po Novém roce vždy patří ohlédnutí za rokem uplynulým. Vraťme se tedy k událostem, na které někdo vzpomíná s nostalgií a jiný by byl rád, pokud by se vůbec nestaly. Ale co se stalo,
nejde odestát. Ohlédněte se tedy spolu s námi. To by bylo, abyste se k některé z nich nenachomýtli. Vždyť my píšeme o vás pro vás!

* V PŘEMYSLOVICÍCH
PRODÁVALI PLESNIVÉ PÁREČKY. Potravinářská inspekce v malém obchůdku odhalila
závažné pochybení. * HASIČI
ZE ZDĚTÍNA OSLAVILI 130
LET EXISTENCE. Sbor drží
nad vodou i aktivní ženské
družstvo. * ŘEMESLNICKÝ
JOSEFKOL 2012 POTVRDIL
POVĚST AKCE ROKU. Mistři
svého řemesla přitáhli do zámeckého parku v Čechách pod
Kosířem tisíce lidí. * DŽUNGLI NA PŘEHRADĚ ZNIČÍ
ROUNDUPEM. Pro zničení
bující zeleně na dně nádrže využilo Povodí Moravy herbicid,
který způsobuje vyrážky a je
toxický pro pulce. * REKORDNÍ POČET TRIATLONISTŮ
ZÁVODIL V KONICI. Veteran
steel man se konal již podesáté.
Příští rok už možná nebude.

ZÁŘÍ

oprav nekonal. Nedlouho po vyjití článku stavební práce nabraly
na tempu. * NĚMČICE ROZPUMPOVALA BUBENICKÁ
SHOW. Bubeníci doprovázeli
orientální tanečnice i japonské
bojovníky. * ŽRALOK MOHOU SPASIT JEN MILIONY
KORUN. Pokud by je legendární kemp nedostal, hrozil by
mu zánik. * OHEŇ VYPLENIL
RODINNÝ DŮM VE PTENÍ.
Škoda činila tři čtvrtě milionu
korun. * ZA HUBERTOVOU
JÍZDOU UDĚLAL TEČKU
PRVNÍ SNÍH. Psí počasí ve
Lhotě u Konice však pravé kamarády neodradilo.

* DOBROMILICKÁ DOMOBRANA UŽ HLÍDÁ
*
AREÁL
ODĚVNÍOBEC. Tvořila ji šestice
HO PODNIKU ZÍSKAL
mužů, tři z nich byli RoK-ELEKTRIC. Zpustlá nemomové. * HOLÉ LEBKY V
vitost je vizitkou hospodaření
KLIDU PROŠLY DŘEVNOněkdejšího gigantu. * FESTIVICEMI. Na dvousethlavý
Nakaženým byl sedmadvace- VAL V MOŘICÍCH OBSTÁL
dav dohlížely desítky politiletý muž, ostatní šli na vyšet- I V KONKURENCI FOTBAcistů. * KOLOTOČÁŘI ZE
SMRŽIC PŘIŠLI O DŮM.
* ŘEDITEL ZŠ PTENÍ ZVAL * STAROSTU PAVLOVIC ření. * MOSTKOVICE PRO- LU. Tradičně výbornou atmoNA LEVNÝ CHLAST. Na- NĚKDO PŘIHLÁSIL DO VONĚL NEJVĚTŠÍ KOŠT V sféru nepokazil ani prudký tříV souvislosti s požárem domu
víc na webových stránkách EROTICKÉ GAY SEZNAM- KRAJI. Na Kaléšku se sešlo hodinový liják. * URČICEMI
rodiny Finkových se spekuškoly byly fotografie devá- KY. Milan Lešikar díky tomu rokordních 779 vzorků pále- SE PROHNALO TORNÁDO.
lovalo o pojistném podvodu.
ťaček umývajících jeho auto. čelí nočním telefonátům „nadr- nek. * LÉKAŘI V KONICI Jaroslav Drábek ve svém domě
* KONEČNĚ SE ROZJELA
* U STÍNAVY TĚŽCE HA- žených bukvic”. * DNO PŘE- SE KONEČNĚ PŘESTĚ- prožil větrný vír síly Boeingu.
REKOSTRUKCE HRÁZE.
Podle původních prohlášeVAROVAL MLADÝ ŘIDIČ. HRADY ZALILA VODA.
ní se měla hráz opravovat
* Plumlov doplácí na banko- Hráz stále čeká na opravy.
už koncem minulého roku.
mat. Za čtyři měsíce šlo na * ANDĚLÉ SEXU VLÁDLI
jeho provoz šedesát tisíc ko- JESENCI. Tradiční erotický
* NĚMČICKO SE V DŘEVrun. * PRONAJMOUT BA- ples opět přilákal masy „lačNOVICÍCH SKVĚLE BAVI- * STRAŽISKU HROZÍ, ŽE
RABIZNU ROMŮM? SKVĚ- ných” přívrženců. * VYKRADLO. V tradičním klání šest- BUDE MUSET VRACET
LÝ KŠEFT! Starosta Šubířova LI OBCHOD V MOŘICÍCH.
nácti obcí zvítězil tým Mořic. DOTACI ZA SOLÁRNÍ PANELY. Firma, která je mončelil trestnímu oznámení, pro- Bratři Juraj a Josef Jurincovi
tovala, skončila v likvidaci.
tože příslušníkům menšiny společně s Milanem Dudkem
* NAPOLEONOVI VOJÁCI
nepovolil trvalý pobyt. * DO- chtěli zamaskovat vlastní dluČKÁME SE NAPUŠTĚNÉ hy. * ZEMĚDĚLCI HNOJÍ
SVEDLI BOJ O POKLADNU
PŘEHRADY V ROCE 2013? POLE NAD PŘEHRADOU.
PLUKU. Park v Čechách pod
Práce na rekonstrukci hráze Dostávají se hnojiva díky erozi
Kosířem byl po roce svědkem
přehrady měly začít v dubnu.
do Kleštínku a znečistí vybagvelkolepé show. * VOJÁCI V
* V PAVLOVICÍCH SE rovanou plumlovskou nádrž? *
HAMRECH STŘÍLEJÍ NAUTKALI MARIÁŠNÍCI. * MYSLIVCI V REGIONU ODČERNO. Plumlovská radnice
odmítla kolaudaci střelnice.
ROMKA OKRADLA STA- STŘELILI PŘES TŘI STOVPřírodní úkaz ničil. Silný vítr zcela rozbořil dílnu a poškodil
* PŘI PREMIÉROVÉM
ŘENKU Z TIŠTÍNA. Půjde na KY JELENŮ. Své trofeje vy- střechu jednoho z domů v Určicích.
Foto: Karel Pařenica
KOŠTU PÁLENEK NIKDO
rok sedět. * PENZION LADA stavili v Žárovicích. * ŠTEFAN
V REPECHÁCH OTEVŘEL. TULEJ Z DŘEVNOVIC PŮNEOSLEPL. Problémy s meDlouholetý sen Břetislava JDE SEDĚT. V obci si stěžují HOVALI. Doktoři ze sklepa * TO UŽ JE MOC! VOJÁCI
tanolem se akce v Čechách pod
Usnula a Lady Kozlíkové se na výtržnosti nevychovaných místní polikliniky našli azyl v CHTĚLI ZAVŘÍT SILNIKosířem nedotkly. * RODINY
nových prostorách. * NOVÍ CI NA PŮL ROKU. Takový
stal skutečností. * KAM S AU- cikánských dětí.
V LÁZEŇSKÉ OBCI Z DÝNÍ
TEM ANEB ZÁKAZ STÁMAJITELÉ CHTĚJÍ OBNO- počet uzavírek v Drahanech
VYTVOŘILY VTIPNÉ SCÉSlavnost v muzeu kočárů. Václav Obr v Čechách pod Kosířem
NÍ V ROZSTÁNÍ! Opatření
VIT ŽIVOT NA ZLECHOVĚ. nepamatují. * DNY HUDBY představil největší smuteční kočár světa.
NY. Při „Dýňování” naplno
Foto: Martin Zaoral
Chátrající hotel chtějí otevřít V NĚMČICÍCH UKÁZALY,
vzbuzuje mezi místními velké
vynikla šikovnost lidí ze Skalky.
emoce. * NEČEKANÝ OB- * Z ALOJZOVA BUDOU za tři roky. * ŽRALOK FEST JAK SNADNÉ JE ŽÍT. Pře* STAVBAŘI ZVEDAJÍ STARAT VE PTENÍ. Oblíbeného MALÉ VÍTKOVICE. Plo- 2012 NABÍDL PŘEHLÍDKU hlídce mladých muzikantů
* ROZHODNUTO! „PANÍ ROU HRÁZ PŘEHRADY. Jak
MAGDIČKA” TUNELOVA- jsme ovšem zjistili, kameny opět
ředitele místní základní školy cha pro výrobní haly v obci ROCKOVÝCH KAPEL. Akce z regionu hrálo vše do karet.
Pavla Kováře zastupitelstvo na Prostějovsku by se měla Spolku Plumlovských nadšen- * ROMOVÉ ZE STUDENCE * V PODHRAĎÁKU ZA- LA KASU V HLUCHOVĚ. odvezou. Šlo totiž o test. * PO
NADneodstřelilo.
ztrojnásobit. * VÁCLAV OBR ců se povedla. * DO KEMPU SE EXEKUCÍM JEN SMĚ- MOŘENÉM SINICEMI SE Bývalou účetní obce shledal UKOLÉBAVKÁCH
SVEZL GENERÁLA I LÁ- SE SLÉTL REKORDNÍ PO- JÍ. Dům hrůzy šel do dražby NEVYKOUPETE. Miliony soud vinnou ze zpronevěry. * ŠENCŮ BROUČCI SLADCE
ZEŇSKÉHO PÁNA. Muzeum ČET ČARODĚJNIC. Na akci marně. * V PODHRAĎÁKU na bagrování vyletěly oknem! BIGBÍTOVÉ KAPELY MĚLY USNULI. Na akci dorazily stovkočárů zahájilo sezonu jízdou Plumlovských nadšenců dora- JSOU OPĚT SINICE! Živiny * ROZHLEDNA NA KOSÍ- SRAZ NA KONICKÉM ZÁM- ky dětí z Plumlova, o zábavu
pro bakterie do rybníku stá- ŘI SE ZAČNE STAVĚT UŽ KU. Unikátní výstava fotografií měly postaráno. * SOKOLO* OPIL SE A ZEMŘEL U po památných místech regionu. zilo přes tři tisíce lidí.
le přitékají. * V MALEBNÉ V ŘÍJNU. Dlouho očekávaný se ohlíží za historií konického VÉ CHTĚJÍ SOKOLOVNU
KAMARÁDA. Fámy o náPŘÍRODĚ ZVLÁDLI ŠTRA- projekt se konečně promění bigbítu. * NÁDRŽ V BROD- PRODAT. V Konici už ztratili
silném úmrtí po hospodské
PÁCE S ÚSMĚVEM. Při tra- v reálné dílo. * LUDMÍROV KU U PROSTĚJOVA BUDE trpělivost s radnicí a chtějí zarvačce se nepotvrdily. * NA
diční turistické akci se jeden z ŽIL VELKÝMI ZÁVODY MÍT DELŠÍ HRÁZ NEŽ bránit dalšímu chátrání stavby.
PLUMLOVSKÝ
ZÁMEK
účastníků ztratil. * SKALKA MALÝCH
TRAKTORŮ. PLUMLOVSKÁ PŘEHRA- * V NĚMČICÍCH MÁ ŠERIF
NASTOUPIL KASTELÁN.
SE PŘEVLÉKLA DO ORAN- Dorazil rekordní počet strojů DA. Budou v ní i dva ostrovy. * VELKOU AUTORITU. Na
Pavel Zástěra mimo jiné přislíŽOVÉHO. V soutěži o Vesnici i diváků. * PROKLETÝ KI- VÁCLAV OBR PŘEDSTAVIL country bále jej lidé poslechli,
bil, že nebude bránit pořádání
roku Olomouckého kraje obec OSEK V PLUMLOVĚ STÁ- NEJVĚTŠÍ SMUTEČNÍ KO- nestříleli, ale výborně se bavili.
akcí v režii Spolku PlumlovLE NEOTEVŘEL. Nájemce
získala oranžovou stuhu.
ských nadšenců. * KONAL SE
nového obchůdku prý čeká na
PRVNÍ ROČNÍK „REPEŠčistou přehradu. * SMRŽICESKÉ 15”. Ukrutný mráz lyžaMI PROŠLY KOMISAŘKY
ře nezastavil.* STAROSTKA
* VĚTRNÍKY NA DRAHAN- CELOSVĚTOVÉ SOUTĚŽE.
SMRŽIC POMOHLA CHYSKU: BUĎ VŠE, NEBO NIC. Obec oceňovaná za péči o zeTIT LIDSKÉ HYENY. Po pěti
měsících od krádeže na hřbiEldaco chce investovat miliar- leň se hostitelské role ujala
Ruina.
Bývalý
honosný
hotel
v
posledních
letech
hostil
už
jen
bezdody. * LEŠANY SE MĚNÍ K na výbornou. * PUNKVA U
tově poznala jednoho ze zlomoce a zloděje kovů. Podaří se jeho obnova? Foto: Martin Zaoral LEPŠÍMU. Opravy se dočkala PROTIVANOVA
dějů. * MRZNE. A ROMŮM
NEPRAi památkově chráněná zvo- MENÍ. Na nové mapě od
ZE STUDENCE DOCHÁZÍ
DŘEVO. Na topivo vyrazili i k * LILIAN AMANN VÝSTAnička. * DO TROPICKÝCH pramenu Punkvy vytéká říčka
vlakovému nádraží v Čelecho- VOU OSLAVILA DESET
NEZAMYSLIC DORAZIL Luha. * FOTBALOVÍ OLD
vicích. * O ZLATÝ ERB BO- LET NA ZÁMKU. Návštěv- * LIDÉ SE OPĚT KOUPOU PAPEŽ NA BĚŽKÁCH. Dru- BOYS Z VÍCOVA VYZVALI
JUJÍ NĚMČICE A MOŘICE. níky plumlovské vernisáže V „PODHRAĎÁKU”. Kvali- hý nultý ročník zimní Olym- MENŠÍKOVU JEDENÁCTObce se zapojily do soutěže o zaujaly především vtipné ta vody v rybníce by měla být piády bavil úplně všechny. * KU. Syn Vladimíra Menšíka Jako v pohádce. Zasněžená Lhota u Konice tvořila idylickou kunejlepší webové stránky v kra- surrelistické kresby. * DO dobrá. * OCHOTNÍCI ROZ- ZATOPENÉ LOMY LÁKAJÍ Petr přijel s fotbalovým tý- lisu málokde vídané akce.
Foto: Martin Zaoral
ji. * BÍLÉ PEKLO NA PRO- VYBAGROVANÉHO POD- JAŘILI NĚMČICE. Hanácký KE KOUPÁNÍ. V Tovačově mem brněnských osobností.
STĚJOVSKU. V závějích no- HRAĎÁKU TEČOU SPLAŠ- divadelní máj dokázal kon- plánují plovoucí pláž, Nová * PO OPAKOVANÝCH
covali řidiči autobusů i cestáři. KY DÁL. Jeden hříšník byl kurovat i krásnému počasí. Ves uchvátí každého z ná- VOLBÁCH MÁ VINCEN- ČÁR SVĚTA V PLNÉM LES* PLUMLOVŠTÍ NADŠENCI odhalen, pokuta mu ale udělena * METALOVÝ FESTIVAL vštěvníků okolní přírodou. * COV STARONOVOU STA- KU. Stalo se tak při slavnostním
UMÍ PLESAT JAKO NIKDO nebyla. Co ti další? * VOLBY V V PLUMLOVĚ ZATRHLI, SPORTOVCI I DĚTI BU- ROSTKU. Stala se jí Jarmila otevření depozitáře muzea kočá- * VOLAT Z MOBILU JEZDIJINÝ. Ples v Žárovicích překo- ALOJZOVĚ: OBČANÉ „VY- POŘADATELÉ CHTĚJÍ DO DOU MÍT V NĚMČICÍCH Pospíšilová. * CHÁTRAJÍ- rů. * MAGISTR KELLEY VY- LI AŽ DO KONICE. Lidé ze
nal i ty nejdivočejší představy. KROUŽKOVALI” STAROSTU! OTASLAVIC. Ani ty jim po- NOVOU HALU. O stavbě za CÍMU TÁBORU NA STRA- ČAROVAL SLUNCE NAD Stražiska byli téměř týden bez
řádání akce nepovolily. * NA 41,5 milionu korun jednalo za- ŽISKU SVITLA NADĚJE. PLUMLOVEM.
Vinobraní signálu. * ČERTI I ANDĚLÉ
ŠKOLE V KOSTELCI SE stupitelstvo tři roky. * POLO- Červený kříž dostal areál za- Spolku Plumlovských nadšenců SE PO LHOTĚ PROHÁNĚLI NA KONÍCH. Idylicky zaOBJEVILA ŽLOUTENKA. MÍ SI DO ERBU VETKLO darmo, na prodeji vydělal. * V se vrátilo na zámek.
Nakažená žákyně chodila do ZLOMENÝ SMRK. Obecní PLUMLOVĚ SE SEŠLY POsněžená vesnice tvořila kulisu
šesté třídy. * ČÍŠNÍK OBÍ- symboly požehnal olomoucký HÁDKOVÉ BYTOSTI. Akce
originální akce. * V CELÉM
RAL MAJITELE PENZI- arcibiskup Jan Graubner. * se skvěle vydařila. * ŘÍMANÉ
REGIONU SE LIDÉ SEŠLI
ONU V PROTIVANOVĚ. CIKÁNŮM ZE STUDENCE I RYTÍŘI SE U SKŘÍPOVA * ROZHLEDNA NA HANÁC- PŘI ROZSVĚCENÍ VÁNOČPřišel o víc jak sto tisíc ko- PŘIVEZLI MARINGOTKU. POTKALI S KULOMETČÍ- KÉM MONT BLANCU SE NÍCH STROMŮ. Adventní atrun. * SMRŽICKÝ VANDR Sloužit má pro volnočasové KY. Druhý ročník Military fes- UŽ STAVÍ! Po několika desít- mosféru často dokreslovalo zpíZLOMIL REKORD. Na akci aktivity dětí z domu hrůzy. tu přilákal stovky lidí.
kách let čekání a sporů byla v vání koled. * NA STRAŽISKU
dorazilo 1 637 účastníků.
pátek zahájena stavba rozhledny UPEKLI HÁJENKU. Vánoční
* ZLODĚJI ZE SMRŽICKÉna Kosíři. * STAROSTU UR- výstava byla k vidění v budoHO HŘBITOVA STANULI
ČIC POLICISTÉ NAČAPALI vě místního obecního úřadu. *
Dál to nejde! Jeden z autobusů při sněhové bouři zapadl u LabuPŘED SOUDEM. Milan
SE ZBYTKÁČEM. Vlastimil PRVNÍ SNÍH ZASKOČIL ŘItic. Nepomohli mu ani hasiči. Jeho řidič společně s kolegou v něm
a Radek Hermanovi se vypraKonšel jel na babetě s 0,54 pro- DIČE. Takovou sérii karambonakonec strávil noc.
Foto: Martin Zaoral
mile. * BĚŽCI ZÁVODILI V lů dopravní policisté už dlouho
vili krást až z Ústí nad Orlicí.
ZAKÁZANÉM PROSTORU. nepamatují. * ŽRALOK DO* VE PTENÍ NAŠLI MRT* KOUPIL SI V BAZARU Kandidátka Pavla Nohy sice VOLU VE STUDNI. Lidé
V Prostějovičkách se běželo STAL ŠANCI. Plumlov koupí
FABII, TEN SAMÝ DEN zvítězila, on sám však do zastu- řešili záhadu. * ZELENÁ
„Mezi lesy“. * POHÁDKA O pozemky v kempu. * NÁMU SHOŘELA. Důchodce pitelstva neprošel. * KAUZA STOPA VONĚLA LESEM
PLUMLOVSKÉ PŘEHRA- VŠTĚVNÍCI ZÁMKU PUTODĚ MÁ „DVOJKU”. Video VALI ADVENTEM. Premiéra
ze Smržic si auta moc dlouho ŘEDITELE PTENSKÉ ŠKO- I DOBRODRUŽSTVÍM. V
pokládající otázky týkající se vánočních prohlídek v Plumlově
neužil. * ZLATÁ VAŘEČ- LY SKONČILA. Šetření policie kouzelném prostředí údolí
revitalizace mrtvé nádrže se na se povedla. * ŠÉF KONICKÉ
KA PUTUJE DO BUKO- ani školní neobjevila nic proti- Brodečky se utkalo 28 rointernetu těšilo velké oblibě. * KULTURY KONČÍ. Po pěti
VÉ. Branný závod u Drahan právního. * V ŽÁROVICKÉM dinných týmů. * AUTOBUS
POLICISTÉ VYŠETŘOVALI letech by měl ve funkci ředitele
ovládly také týmy z Vrahovic „KULTURÁKU” NEDOSTA- VE HVOZDU NESMÍ ZAMARIHUANU NA ŠKOLE Městského kulturního střediska
a Horního Štěpánova. * KO- LA KULTURA ŠANCI. Kon- STAVIT. Obec totiž přestala
NICE SCHVÁLILA MAXI- cert kapely Arest se nekonal, dotovat nedělní spoje. * POV KONICI. Konopí do třídy v Konici skončit Jiří Palán. *
přinesla žákyně druhého stup- STIHNE SE JARNÍ NAPOUŠMÁLNĚ ÚSPORNÝ ROZ- a i další hudební akce budou HÁDKOVÝ LES VE DZBEně. * HRÁZ SE OPRAVUJE TĚNÍ PŘEHRADY? Nikdo stáPOČET. Charitu by mohl mít problémy. * U ROMŮ LU PŘIVÍTAL 750 DĚTÍ. Brčál. Pláž u „Podhraďáku” osiřela, kvalita vody v nedávno vybagPOMALU, ALE JISTĚ. Velký le neví. Rekonstrukce však prozachránit prodej lesů v Runá- ZE STUDENCE SE OPĚT Dorazili i sokolníci z Uher- rovaném rybníce připomínala žumpu.
Foto: Martin Zaoral
pracovní mumraj se zpočátku bíhá rychleji, než se plánovalo.
OBJEVILA ŽLOUTENKA. ského Hradiště.
řově.
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O podobě nového kulturního domu rozhodnou architekti
Radní slíbili, že do „Kaska“ se nekopne, dokud se nezačne stavět nové zařízení

O plánované demolici budovy Společenského
domu, na jehož místě má během následujících let
vyrůst nové, obrovské nákupní centrum společnosti Manthellan, ale také o výstavbě nového multifunkčního zařízení náhradou za zbouraný „kulturák“ se stále živě diskutuje po celém Prostějově.
Stejně tak se od radních chtěli co nejvíce informací
o obou akcích dozvědět všichni ostatní zastupitelé
na jednání nejvyššího orgánu města v samotném
závěru loňského roku.
Prostějov/mik
Přestože radní už na podzim
deklarovali, že chtějí mít problém s novým společenským a
sportovním zařízením vyřešen
co nejdříve, v rozpočtu města
na rok 2013 je na tuto investici v řádech desítek milionů
korun vyčleněna pouze částka
200 tisíc korun na pořízení projektové dokumentace. A to byl
jeden z důvodů obšírné diskuze
komunálních politiků na prosincovém zastupitelstvu. „Znamená to tedy, že v roce 2013
se nový společensko-sportovní
dům jen nakreslí a nebude se
nic stavět, ani se nebude bourat
současný Společenský dům?
Nedovedu si totiž představit,
že bude zbourán starý ´kul-

turák´ a než se postaví nový,
tak veškeré akce se uskuteční
na Hloučeli nebo na nádraží,“
rýpnul si do vedení města opoziční zastupitel Josef Augustin
(KSČM). „Snad nechcete po
nás odpověď na otázku, jestli
se plesy nebo další společenské akce budou konat na nádraží,“ zareagoval podrážděně
primátor statutárního města
Prostějov Miroslav Pišťák,
přesto dal vzápětí slovo svému náměstkovi Zdeňku Fišerovi, aby zastupitele seznámil
se současným stavem věcí.
„Chceme, aby výstavba nového multifunkčního centra byla
zahájena dříve, než se začne
bourat Společenský dům. A co
se týká oněch dvou set tisíc,
počítáme s co nejrychlejším

Bahno v rybníku zapáchá,

NE A NE ZMRZNOUT…
Prostějov/mik - Tak trochu
se komplikují plány, které
provázejí již několikrát avizovanou revitalizaci městského rybníka v Drozdovicích. Ta má začít na jaře
s tím, že jako první přijde
na řadu vybagrování bahnitého dna. To by se mohlo
zrealizovat už nyní, kdyby
ovšem mrzlo…
Místo toho začíná situace připomínat léto loňského roku,
kdy si v době sucha obyvatelé žijící v okolí Kolářových
sadů stěžovali na zápach linoucí se z prázdného mlýnského náhonu. „Když bylo
pod nulou, žádný problém
jsme neregistrovali. Ale teď
je sedm stupňů nad bodem
mrazu a v okolí rybníka se
začíná objevovat nepříjemný
zápach z nánosů bahna na
jeho dně. Není to zatím nic
hrozného, ale přece jen tady

bydlíme a může být hůř,“
volal do redakce Večerníku obyvatel ulice Na Hrázi.
„Než přijde na řadu bagrování, rybník se musí v první
řadě odvodnit, protože odvážené bahno by pak teklo
z nákladních aut a nedovedu
si představit, co by pak bylo
za nepořádek na silnicích. To
hovořím o možnosti, že se
k této činnosti přistoupí na
jaře. Samozřejmě se bahno
může vybagrovat ještě během zimních měsíců, pokud
bude vydatně mrznout. To by
bylo to ideálnější řešení. Obě
varianty jsou však v současné době nerealizovatelné.
Chce to trpělivost a přát si,
aby bylo příznivé počasí.
Bohužel, proti zapáchajícímu
bahnu toho v tuto chvíli moc
nenaděláme,“ pokrčil rameny
Zdeněk Fišer, náměstek primátora Prostějova.

vypracováním projektové dokumentace a vzápětí i s vyhlášením architektonické soutěže.
Předpokládáme, že nové kulturní a sportovní centrum bude
stavební dominantou města,
prostě něčím novým, co tady
bude stát desítky a desítky let.
Navíc pokud bude rozhodnuto,
že bude vybudováno na místě
současných Jezdeckých kasáren, je tady v územním plánu
počítáno i s náměstíčkem, jehož dominantou by mělo být
právě nové centrum kultury
a sportu. Těch dvě stě tisíc je
bráno jako určité ´skicovné´,
které architekti využijí při
soutěži o nejlepší projekt. Tato
architektonická soutěž bude
vypsána hned v lednu,“ uvedl
Zdeněk Fišer.

„Nedovedu si představit,
že by Společenský dům
byl zbourán a všechny
akce se musely konat
na Hloučeli nebo na nádraží“

opoziční zastupitel Josef Augustin (KSČM)
se při posledním jednání Zastupitelstva naježil

Otázka času. Ještě není jasné, kdy společnost Manthellan pošle ke
Špalíčku bagry. Do Společenského domu se ale mají bourací stroje zakousnout až poté, co město postaví nový „kulturák“. Koláž Večerníku
Posléze ještě odpověděl na
otázku dalšího zastupitele, jestli
radní vůbec mají představu o
tom, kolik bude výstavba nového zařízení vůbec stát. „Budeme vycházet až z výsledků
architektonické soutěže, náš
hrubý odhad je osmdesát milionů korun. Záleží ale na invenci konkrétního architekta, jak
dokáže navrhnout a skloubit

veškeré požadavky,
které mu stanoví speciálně vytvořená komimiavkem
se. Hlavním požadavkem
bude to, aby nové centrum bylo
kulturně i sportovně využité po
celý rok. Není totiž možné, aby
takové zařízení bylo využíváno
jen pár měsíců v roce, jako je
tomu u současného Společenského domu,“ uvedl Zdeněk

SILVESTR V CENTRU:

dvě a půl tuny odpadků!

Prostějov/mik - Úroveň silvestrovského ohňostroje snad
všichni chválili, ovšem nad
chováním mnoha návštěvníků náměstí lze jen kroutit hlavou. Výsledek jejich počínání
byl vidět ihned poté, co se centrum vyprázdnilo. A novoroční ráno ten svinčík k nepopsání ukázalo v plné kráse!
Není tak divu, že hned vyjely věc řešit technické služby,
úklid náměstí trval pět hodin.
„Na Nový rok se v centru města
Prostějova uklízelo již od sedmi
hodin ráno. Byly nasazeny dva
zametací stroje, nákladní automobil na svoz sesbíraného odpadu a pět pracovníků pro ruční
sběr a zametání. Úklid odpadků
po silvestrovské oslavě trval
zhruba do jedenácti hodin. Od
středy druhého ledna probíhá
úklid ostatních částí města Pro-

Radní pod palbou

stějova podle harmonogramu,“
popsal Večerníku novoroční
úklidové práce Martin Grepl, ředitel společnosti .A.S.A.
Technické služby v Prostějově.
Vzápětí i prozradil, co všechno
se na náměstí objevilo po rozdováděných Prostějovanech.
„Jednalo se převážně o zbytky
zábavní pyrotechniky, skleněné střepy, plastové a papírové
obaly, objevily se však i méně
tradiční odpadky, jako napří-

klad obuv a oděvy. Bohužel
poměrně častým nešvarem letošních oslav bylo poškozování odpadkových košů, kdy do
dnešního dne bylo již nahlášeno dvanáct kusů takto znehodnocených nádob,“ posteskl si
Martin Grepl.
Jak dodal na závěr, nákladní
auta odjíždějící z náměstí byla
plná. „Odhadujeme, že při čištění centra bylo uklizeno zhruba dvě a půl tuny odpadků.“

Novoroční úklid. Pracovníci technických služeb se měli na Nový
rok na náměstí co otáčet.
Ilustrační foto

NAVRŽENO BYLO 250 INVESTIC ZA VÍCE NEŽ MILIARDU!
„Do rozpočtu se ´nad čáru´ dostalo jen pětapadesát z nich,“
konstatuje realitu ZDENĚK FIŠER

Prostějov - V pátek se Večerník dozvěděl, že
při sestavování rozpočtu města na tento rok měli
radní hodně zamotanou hlavu. A to z toho, že na
stole leželo celkem dvěstěpadesát požadavků na
rekonstrukce budov, silnic, chodníků, osvětlení,
dále na nové stavby, opravy v rámci běžné údržby a podobně. Pokud by jim město chtělo vyhovět,
muselo by mít v kase více než miliardu korun! „Na
investice se vyčlenilo stodvacet milionů, takže se
v roce 2013 dostane jen na pětapadesát z nich,“
vypočítal Zdeněk Fišer (na archivním snímku), náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Michal Kadlec
Pane náměstku,
jak je to tedy
s konečným stavem investičních akcí?
„Takzvaně nad čáru se do rozpočtu města pro rok 2013 vešlo
pětapadesát investičních akcí, což
bylo dáno určitým finančním limitem ve výši stodvaceti milionů.
Tento objem peněz samozřejmě
můžeme ještě navýšit, ale záleží
na tom, zda se podaří dosáhnout
na některé dotační tituly.“
V závěru loňského roku se
hovořilo ještě o určitých finančních rezervách…
„Ano, k dispozici je ještě zhruba
dvacet milionů korun ve fondu

rozvoje města, které by se do
investic rovněž mohly zařadit.
Tyto finanční prostředky jsou
ale prioritně určeny jako záloha
pro nenadále situace či havarijní
opravy. Mohou být tedy uvolněny až poté, co budeme vědět, že
k ničemu takovému nedojde.“
Takže teoreticky se může dostat i na některé investice,
které v rozpočtu zůstaly takzvaně pod čarou, tudíž byly
odloženy na neurčito?
„Samozřejmě. U takzvaných
akcí pod čarou je stále naděje,
že budou přece jen v tomto roce
realizovány. Jak jsem už říkal,
záleží na množství získaných
dotací a na tom, kolik se podaří
uvolnit z finančních rezerv.“

Je možné také
získat nějaké
další peníze na investice z výběrových řízení?
„Určitě! Už vloni se nám podařilo ušetřit několik milionů
tím, že při takzvaných elektronických aukcích, například
při soutěži na opravy chodníků, vítězné firmy nabídly
nižší cenu, než se kterou jsme
vůbec počítali. V podobném
systému výběrových řízení
budeme pokračovat i v tomto
roce. Jednak zákon tuto povinnost městům přímo ukládá,
přičemž Prostějov je v tomto
ohledu papežštější než papež.
Využíváme tohoto systému i
tam, kde bychom nemuseli.
Navíc každé výběrové řízení
zveřejňujeme na internetových
stránkách, takže se přihlašují i
firmy z celé republiky a zvyšuje se tak konkurence a tím
i možnost vysoutěžit nejnižší
ceny.“
Tímto má město
skutečně
možnost ušetřit, ale zároveň
se tak trochu využívá současné krize, kdy firmy jsou
vděčné za každou zakázku a
snižují ceny na maximum
možného…
„To je fakt, ale taková je prostě
doba. O to více musíme dbát
na zvýšený stavební dozor,

aby firmy na úkor peněz neodváděly nepoctivou práci.
Zatím jsme ale nic takového
nezaznamenali a například
kontroly oprav chodníků byly
hodně tvrdé.“
Můžete jmetři
novat
nejvýznamnější investice,
které město čekají v roce
2013?
„Především se bude jednat
o druhou etapu rekonstrukce radnice v hodnotě devíti
milionů korun, propojení
Anglické a Určické ulice
za deset milionů

a rekonstrukce silnice v ulici
Svolinského na sídlišti Hloučela, která bude stát rovněž
deset milionů korun.“

Foto: archív Večerníku

Fišer, zodpovídající za stavební
investice ve městě.
Konečné slovo v diskuzi měl ale
pochopitelně primátor Miroslav
Pišťák. „Pan inženýr Fišer ale nebyl pověřen funkcí prognostika.
INZERCE

Chci tím
říct, že všechna
jeho slova je
potřeba chápat jako informaci,
která vychází ze současného
stavu poznání. Nikdo z nás totiž
neví, kdy se zaboří první krumpáč do země, pokud se týká
bourání Společenského domu,“
uzavřel debatu primátor.

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
v kostele Povýšení sv. Kříže
se nesl na vlně velkého zájmu

Úspěch. Tříkrálový koncert v podání prostějovského pěveckého sboru Schola Cantorum a brněnského Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla pod vedením sbormistra Pavla Koláře sklidil zasloužený
potlesk nadšeného publika.
Foto: Petra Hežová

Tříkrálový koncert v podání prostějovského pěveckého sboru Scola Cantorum, hostujících sólistů a brněnského Orchestru katedrály sv. Petra
a Pavla si nedalo ujít více než dvě stě posluchačů. A Večerník byl pochopitelně u toho!
Prostějov/peh
Vychutnat si opravdu nevšední
hudební zážitek měli možnost
všichni ti, kteří v předvečer svátku Tří králů zavítali do kostela
Povýšení sv. Kříže. Všechny
kostelní lavice byly v mžiku zaplněné do posledního místečka a
posluchači pak už jen napjatě naslouchali úvodnímu slovu Jindři-

cha Miklase, jehož cestovní kancelář MiklasTour převzala nad
celou akcí záštitu. „Nechali jsme
vytisknout dvě stě programů, ale
přesto se na všechny nedostalo.
Slibuji, že se příště polepšíme,“
okomentoval Miklas nad očekávání vysokou účast.
Jedinečné vystoupení prostějovského smíšeného sboru Schola
Cantorum, Orchestru katedrály

Narváno. V předvečer svátku Tříkrálů bylo v kostele Povýšení sv. Kříže
plno. Koncert přilákal více než dvě stě návštěvníků! Foto: P. Hežová

sv. Petra a Pavla a vynikající
Lucie Karafiátové (alt), Markéty Böhmové (soprán) a Petra
Levíčka (tenor) pod vedením
skvělého sbormistra, dirigenta
a zpěváka Petra Koláře sklidilo
zasloužený a vskutku bouřlivý
potlesk publika.
A že bylo čemu tleskat. Letošní Tříkrálový koncert se mohl
pochlubit tradičními vánočními
skladbami Adeste Fideles, Chtíc,
aby spal (Adam Václav Michna
z Otradovic) a O Holy Night
(Adolphe Adam). Zlatým hřebem koncertu byla zřejmě
nejhranější skladba pro vánoční období Česká mše vánoční (Hej, Mistře) známého
českého básníka, pedagoga a
skladatele Jakuba Jana Ryby.
V závěru výjimečného hudebního večera se v roli zpěváků
ocitli všichni ti, kdo se na výzvu
sbormistra P. Koláře přidali ke
zpěvu známých koled Tichá noc
a Narodil se Kristus Pán. Celá
vybraná částka z dobrovolného vstupného bude použita na
opravu zdejších varhan.

PROSTĚJOVSKÁ SMETÁNKA SE SEŠLA BÁLE
Jako tradičně otevíral i letos sezonu XXIII. MĚSTSKÝ PLES

Prostějov/peh - Tradiční městský ples zahájil v pátek 4. ledna prostějovskou plesovou sezonu 2013. K tanci i poslechu
hrálo v Národním domě hned
několik kapel, na pořadu dne
nechybělo dobré jídlo a pití,
tombola, módní přehlídka i
společná mazurka...
Kdo v Prostějově něco znamená, nebo by alespoň rád
znamenal, nechyběl na XXIII.
městském plese, bohužel kromě primátora Miroslava Pišťáka. Toho kvůli zdravotní indispozici při slavnostním přípitku
zastoupila náměstkyně Alena
Rašková a první náměstek Jiří
Pospíšil. Průvodního slova
se chopil ředitel prostějovské
knihovny Aleš Procházka, který na pódiu kromě zástupců
města uvedl taneční vystoupení studentek ZUŠ Vl. Ambrose
a Evu Macurovou, zpěvačku
a studentku pražské DAMU,
která plesovým hostům v průběhu večera nejednou předvedla své pěvecké umění.
Aby se vyhovělo hudebnímu vkusu všech návštěvníků, bylo plesové veselí rozděleno na čtyři stanoviště:
v přednáškovém sále hrála

zdatně asistovali při vrtání a zatloukání. „Moc mě to bavilo a líbilo se
mi tu,“ pochlubil se svým výrobkem
i sedmiletý Staníček, který si přišel
vyrobit krmítko spolu s maminkou
a mladším bratříčkem. Zhotovená
krmítka si děti buď odnesly domů,
nebo následující den vyvěsily na vybraná místa v biokoridoru Hloučela.
Pokud jste nestihli výrobu krmítek,
zkuste navštívit tvořivou dílnu Ekocentra třeba hned příští týden a
vyrobit si pro změnu něco hezkého
z keramiky.

Výroba krmítek zaujala děti i dospělé. Vždyť práce se dřevem a skutečnou vrtačkou je přece jen něco jiného, než
vysedávání u televize a počítače... Svým povedeným výrobkem se pochlubil i sedmiletý Staník (na snímku vpravo), který
krmítko sestavil s jen velmi malou dopomocí, za dohledu maminky a mladšího bratříčka.
Foto: Petra Hežová

PO CELÝ LEDEN do muzea... TŘI KRÁLOVÉ

Prostějov/peh - Dobovou atmosféru výstavy kočárků, která probíhá
v prostějovském muzeu a o níž Večerník informoval prostřednictvím
rozhovoru se samotnou autorkou Miroslavou Pecháčkovou v minulém čísle, podtrhují i textilní a nástěnné dekorace, které zdarma pro
výstavu připravili žáci prostějovské střední školy Art Econ.
Přehlídka kočárků doplňuje také výstava malíře a grafika Jana Preislera, jehož tvorba je výrazně spjata právě s městem Prostějovem
(malíř mimo jiné spolupracoval s architektem Janem Kotěrou a podílel se na výzdobě foyeru Národního domu - pozn. redakce). S návštěvou muzea dlouho neotálejte, protože tyto jedinečné výstavy můžete
zhlédnout už jen do 3. února!

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Všichni na parket! Své taneční umění na parketu předvedli gentlemani a dámy v elegantních róbách
za hudebního doprovodu skupiny ROMANTICA.
Foto: Petra Hežová
k poslechu i tanci skupina
ROMANTICA Prostějov, v
restauraci cimbálová muzika
Jožky Severína, v kavárně
skupina Q-STYL a ve vinném sklípku kapela NOVIOS.
Na parketu se svým tanečním
uměním blýskli zástupci města,
gentlemani v perfektně padnoucích oblecích a dámy v oslnivých třpytivých róbách. „Ples

je jako vždy výborný, chybí tu
jen pan primátor..,“ posteskla si
i městská radní Milada Sokolová, které to samozřejmě moc
slušelo.
K bohatému plesovému programu přispěla i módní přehlídka
návrhářky Yvony Leitnerové a
nechyběla ani tombola. Šťastní
výherci se mohli těšit například
ze sady výběrových vín, z di-

vokého kance nebo obrazu Dimitrije Kadrnožky. Vrcholem
večera byla závěrečná mazurka,
kterou si nedali ujít ani ti, kteří si na komplikovanější tance
v průběhu večera netroufali.
Plesová sezona je zahájená,
takže hrrr na parket!
Rozsáhlou fotogalerii i video z akce najdete už teď na
www.vecernikpv.cz!

JAKÝ BYL PLES ...

3x foto: Petra Hežová

A zábava může začít. Nepřítomného pri- Na své si přišli zastánci snad všech hudebních stylů. K tanci i poslechu hráli plesovým
mátora města zastoupila náměstkyně Alena hostím totiž hned čtyři hudební kapely: ROMANTICA, NOVIOS, Q-STYL a cimbálová muzika
Rašková a první náměstek Jiří Pospíšil.
Jožky Černého.

pro hladovějící ptactvo na Hloučeli
nebylo obtížné ani pro ty nejmenší.
„S návštěvností jsem moc spokojená. Pro některé děti je to vůbec
poprvé, kdy drží v ruce kladivo nebo
vrtačku,“ uvedla potěšeně Petra
Orálková, která před samotnou výrobou krmítek ukázala návštěvníkům
Ekocentra vhodné krmení pro jednotlivé druhy drobných opeřenců,
kteří v zimních měsících rádi využijí
semínkové nabídky v krmítkách.
Výroby krmítek se zúčastnila zhruba
desítka dětí za doprovodu rodičů
i prarodičů, kteří svým ratolestem

w

F o to
Fotoreportáž
o r e p o r tá
áž

Malí šikulové VYRÁBĚLI KRMÍTKA

Prostějov/peh - V kovárně Ekocentra Iris se vrtalo a zatloukalo ostošest. Na programu byla
výroba krmítek a malí šikulové
se za odborného dozoru rodičů
a pracovníků Ekocentra úkolu
zhostili opravdu bravurně. Šanci
vyrobit krmítko pro hladové
opeřence využily nejen děti, ale i
dospělí. Ne každý má totiž v dnešní
době příležitost vyzkoušet si práci
se dřevem, navíc jednotlivé díly
výsledné stavby byly předem
připraveny, takže sestavit krmítko

na
video rnikpv.cz
e
ec
ww.v

VYRAZILI na koledu

(dokončení ze strany 3)
Minulý ročník charitativní sbírky
vynesl v celém regionu více než
milion korun. Sbírka letos potrvá
do čtrnáctého ledna, následně budou
známy výsledky.
Loni se v regionu vybralo přes
milion korun, z toho čtyři sta tisíc
korun na Konicku. Rok co rok se
ukazuje, že lidé z menších obcí jsou
více ochotní přispět na charitu než
obyvatelé Prostějova. Více než ve
městě se v uplynulém ročníku vybralo nejen v Konici, ale dokonce i v
třítisicovém Kostelci na Hané! Svojí
štědrostí jsou naopak tradičně známí
například lidé ze Ptení.

INZERCE

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Nadále objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu!

... ještě v lednu

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

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ POKRAČUJE!

Expres
z regionu
Obleva zastavila
vlek v Kladkách
Kladky/mls - Ještě ve čtvrtek
minulý týden se v Kladkách
lyžovalo. Sjezdovka zde byla
od zahájení provozu v polovině prosince stále v provozu.
Lyžovalo se díky umělému
sněhu. V pátek a o víkendu
však vlek v Kladkách už stál.
Jakmile teploty dlouhodobě
klesnou pod nulu, budou se
místní sokolové opět moci
pustit do zasněžování.

V Konici se ohlédnou
za Josefkolem
Konice/mls - Výstavu snímků tří členů Spolku prostějovských fotografů, pořízených na oblíbené letní akci
v Čechách pod Kosířem,
budou moci zhlédnout návštěvníci Zámecké galerie v
Konici. Slavnostní zahájení
výstavy Mozaika z Josefkolu 2012, složené z fotografií
Josefa France, Karla Zvěřiny a Dušana Věženského, je
plánováno právě na dnešek,
tj. pondělí 7. ledna od 18.00
hodin.
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Vypravili jsme se na místo, kam potečou statisíce korun

BŘEH PŘEHRADY SE SESUL, CESTA ZMIZELA
Bagry se v týdnu pustí do oprav za tři čtvrtě milionu
Jak je možné, že vybagrování Plumlovské přehrady
přišlo na více jak sto dvacet milionů korun, ačkoliv podstatná část dna za starou hrází byla podle řady místních
bagry jen „pošimrána“? Odpovědět na tuto otázku není
pro laika jednoduché. Některé věci dnes prostě stojí víc,
než by si normální člověk myslel. Tak tomu je i v případě
zpevňování sedmdesát metrů dlouhého břehu, do něhož se Povodí Moravy v těchto dnech pustilo. Přestože
se mu dobrým nápadem podařilo ušetřit, práce by měly
přijít na třičtvrtě milionu korun!
„Na to, že se břeh utrhl, jsem Povodí Moravy upozorňoval už v
Kolem celé přehrady kdysi ved- roce 2010. Poslal jsem jim dopis,
la cesta. A to nejen kolem hotelu ve kterém jsem žádal o jeho zpevZlechov, ale i po protější straně. nění. Nic se však nedělo. Loni
Ta však byla podstatně méně jsem svoji žádost zopakoval. Jen
frekventovaná a roky zarůstala jsem jim navrhl, aby sem navezli
trávou. Po utržení břehu, kte- zeminu, kterou zasypávají lagurý se nachází půl kilometru od nu,“ prozradil Večerníku Karel
pláže u Valáška, zmizelo sedm- Knall, majitel pozemku, jehož
desát metrů staré cesty úplně. část zmizela na dně nádrže. Ten
Sesula se totiž na dno nádrže. se po více jak dvou letech dočká.

Mostkovice/mls

REKORD! Na Kosíř si
vyšláply čtyři tisíce lidí

Za odměnu. Po výstupu na vrchol Kosíře si lidé kromě výtečného zvěřinového guláše pochutnávali také na opečených
špekáčcích.
Foto: Vladimír Grézl
Kosíř/mls - Rekordní počet turistů vyrazil letos na Nový rok na
Kosíř. Důvodem je především velká obliba této tradiční akce.
Za uplynulých pětadvacet ročníků se však na vrcholku „hanáckého Mont Blancu“ zatím nikdy nesešlo tolik lidí jako letos. K
vysoké návštěvnosti přispělo i perfektní počasí. Chodci se tak
mohli na vlastní oči přesvědčit, jak probíhá stavba nové rozhledny, která by na Kosíři měla být otevřena začátkem června.
Vrcholovou medaili si z Kosíře letos odneslo přesně 3 643 lidí.
„Dosavadní rekord pocházel z počátku roku 2011, kdy ji dostalo 3
021 lidí. Na vrcholu se však během dne vystřídalo určitě více lidí.
Někteří sem pouze přišli, ale medaili si nevzali. Určitě jich bylo přes
tři stovky,“ uvedl pro Večerník Vladimír Grézl z TJ Sigma Lutín,
která oblíbenou akci pořádá společně s hasiči ze Slatinek. Ti se starají především o skvělý vrcholový guláš ze zvěřiny.
Letos se tak opět ukázalo, že bez výšlapu na Kosíř si tisíce lidí už
nedokáží začátek nového roku vůbec představit. Plno na Kosíři
určitě bude i začátkem letošního června. To by se tu slavnostně
měla otevírat řadu let toužebně očekávaná rozhledna, která se v tuto
chvíli na kopci staví. Ještě předtím zde turisté z Lutína 11. května
uspořádají Mánesovu stezku. Jedná se o pochod na 15 a 25 kilometrů, běh na 20 km a cyklovyjížďku na 50 km. Start je plánovaný
na stadionu v Lutíně.

„Zahájili jsme opravu břehu. Jeho
eroze ohrožuje přilehlé pozemky v
chatové oblastí, které se sesouvají
směrem do přehrady,” uvedla minulý týden tisková mluvčí Povodí
Moravy Gabriela Tomíčková.
Utržení břehu podle ní absolutně
nesouvisí s vypuštěním přehrady.
„Podemílání břehu je přirozený
proces, k němuž dochází i na ostatních nádržích. Způsobuje je právě
voda, nikoliv její absence,“ vysvětlila Tomíčková. Povodí Moravy se
podle ní rozhodlo situaci „řešit v
co nejkratším možném termínu”.
Tato informace v kontextu více jak
dvouleté prodlevy však působí poněkud úsměvně. Na druhou stranu
je sympatické, že si státní podnik
nechal poradit...
„Na úpravu břehu z větší části
použijeme materiál z opravované
hráze. Tím výrazně snížíme náklady na tuto stavbu. Odhadujeme, že
nás to přijde na sedmsetpadesát ti-

síc korun. Práce započaly už v prosinci, těžká technika by se na místě
měla objevit již v průběhu příštího
týdne,” dodala Tomíčková.
Jak se Večerníku na místě podařilo zjistit, kromě pozemku
pana Knalla, jehož hodnota se

dá odhadnout asi na 250 000
korun, sesuvy půdy žádné další
nemovitosti v okolí neohrožují. „Trhliny na domě jsem určitě
nepozoroval,“ reagoval například
spolumajitel nejbližšího domu
Karel Hampl. Úpravy břehu by

tak v daleké budoucnosti mohly
alespoň přispět k většímu bezpečí
cyklistů. Ti by se tu snad jednou
mohli prohánět po nové cyklostezce, která má vést kolem celé přehrady. Její vybudování však vázne
na nedostatku peněz.

Depozitář do sebe nasál hudbu Hradišťanu
Kdo tam nebyl, neuvěří. Kdo byl, bude dlouho vzpomínat

Čechy pod Kosířem/mls - Na
podzim otevřený depozitář
Muzea kočárů v Čechách pod
Kosířem vládne díky precizní práci řemeslníků, kteří ho
stavěli, nezaměnitelným geniem loci. Ten znásobuje nikde
nevídaný klenot v podobě
největšího smutečního kočáru
světa. Kouzlo prostoru stavícího most mezi současností
a minulostí pak v pátek při
Tříkrálovém koncertu dokonale podtrla hudba cimbálové kapely Hradišťan, v čele s
primášem Jiřím Pavlicou. Ta
se během více jak dvouhodinového koncertu vsakovala
do podlahy, stěn i krovů této
jedinečné stavby. Výjimečnou
akci si nenechaly uniknout ani
kamery České televize.
Do depozitáře Muzea kočárů si
přišlo Hradišťan poslechnout
přes pět set lidí. Aby se tam vůbec vešli, museli k sobě všichni mít blízko nejen duchovně,
ale také fyzicky. Depozitář byl
naštěstí navržen tak, aby se do
něj vešel přes tři metry vysoký
smuteční kočár. Jen díky nebývale vysokým stropům tak nebylo v lidmi narvaném prostoru
tak vydýcháno, jak by se jinak
dalo čekat.
Členové Hradišťanu byli při
koncertě v depozitáři poprvé.

„Je to pro nás neskutečný zážitek,“ prohlásil Jiří Pavlica,
primáš cimbálové kapely, která
vystupovala na několika světových kontinentech.
Proč majitel Muzea kočárů Václav Obr do Čech pod
Kosířem pozval právě Hradišťan? „Na tuto chvíli jsem
čekal dva a půl roku. Když jsem
na Josefkolu představil vrak
největšího smutečního kočáru,
hrála přitom z reproduktorů
nádherná hudba Hradišťanu z
alba Chvění. Slíbil jsem tehdy,

která byla negativní, ale test na návykové látky byl pozitivní na amphetamin.
Lékařské vyšetření, spojené s odběrem
biologického materiálu odmítl, k požití
návykové látky se ovšem sám doznal. I
jemu byla zakázána další jízda a zadržen
řidičský průkaz,“ řekla mluvčí policie.
Posledním řidičem, který byl ve středu přistižen za volantem pod vlivem
drog, byl dvaatřicetiletý muž, jehož

že jméno nikoho z těch, kteří
přispějí na jeho opravu, nebude zapomenuto. Jsem moc rád,
že právě živý Hradišťan bude
u toho, když tento svůj slib
splním,“ prohlásil Václav Obr,
který za doprovodu živé kapely
vyšplhal na střechu kočáru a do
schránky pod ní umístil listinu
s dlouhým seznamem všech
dárců. Samotný Hradišťan pak
při Tříkrálovém koncertě zahrál
své písně s vánoční tematikou,
dále pak skladby vracející se
k našim kořenům a stavějící

F ott orr ep
Fotoreportáž
p ortáž

mosty mezi různými hudebními
žánry a kulturami.
Celá hudba pak byla prodchnuta
motivy víry, naděje a lásky, jež
si do svého erbu vetknul i sám
hostitel. „U Václava se mi líbí
jeho příjmení. Když jsem poprvé slyšel, že se mám setkat s
Obrem, čekal jsem urostlého
muže. Nakonec jsem se setkal
se skutečným obrem, kterého
velkým dělají právě víra, naděje a láska. Bez nich a bez ohně
v srdci by něco takového, jako
vidíme tady kolem sebe, nikdy

nemohlo vzniknout,“ složil
velkou poklonu majiteli Muzea
kočárů Jiří Pavlica.
Na úplný závěr koncertu pak
Václav Obr rozsvítil lampy na
elektrifikovaném kočáře Václava Brožíka. Díky nádherné
hudbě i zajímavé dramaturgii, z
níž byla patrná režijní taktovka
Václava Obra s jeho zálibou v
překvapování přítomných, se po
skončení večera lidé domů trousili s pocitem, že tento večer se
stali součástí něčeho skutečné
výjimečného.

jak hrál hradišťan v čechách...
3x foto: Martin Zaoral

Zrají jako víno. Hradišťan v čele s primá- Hlava na hlavě. Do nedávno otevřeného Černá perla na kolech. Václav Obr se svojí
šem Jiřím Pavlicou se při koncertě v Čechách depozitáře se dokázalo natěsnat přes pět set družkou Alenou Machačovou rozzářili pětici
posluchačů, kteří na závěr aplaudovali vestoje. luceren na největším smutečním kočáru světa.
pod Kosířem předvedl ve skvělé formě.

V Kralicích na Hané, Bedihošti a Víceměřicích
byli kontrolováni řidiči. Všichni ZFETOVANÍ!

Prostějovsko/mik - První pracovní den
tohoto roku vyjely policejní autohlídky
do terénu, aby dohlédly na dopravní
provoz. V rámci dohledu zkontrolovali policisté několik řidičů a nestačili se
divit. Tři z nich byli pod vlivem drog!
Poslední z nich navíc neměl za volantem ani co dělat, nevlastnil řidičák…
Hned tři řidiči byli ve středu druhého
ledna přistiženi za volantem pod vlivem
drog. „Prvním z nich je jednačtyřicetiletý
muž, který byl policejní hlídkou kontrolován kolem půl jedenácté dopoledne na
ulici Bedihošťská v Kralicích na Hané.
Alkohol byl na místě vyloučen dechovou
zkouškou, zato test na návykové látky byl
pozitivní na amphetamin, methamphetamin a extázi. Po poučení se podrobil
lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Další jízdu
mu policisté zakázali,“ uvedla k prvnímu případu Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově. Druhým
zfetovaným řidičem byl třiadvacetiletý
mladík, který byl policisty kontrolován
odpoledne v Bedihošti. „I u něj provedli
policisté dechovou zkoušku na alkohol,

Nepřístupné místo. Karel Knall ukazuje utržený břeh, s nímž na dně nádrže zmizela také část jeho pozemku. Místo se nachází přibližně půl kilometru od pláže u Valáška ve směru na Plumlov. Foto: Martin Zaoral

kontrolovala policejní hlídka ve Víceměřicích. „Test na návykové látky
byl u něj pozitivní na amphetamin a
methamphetamin. Řidič se po poučení
odmítl podrobit lékařskému vyšetření a požití návykových látek rovněž
přiznal. Navíc bylo zjištěno, že muž
nevlastní řidičské oprávnění. Další
jízda mu byla zakázána,“ dodala Irena
Urbánková.

ZLODĚJ chtěl plenit hotel,

ubytovaný host ho nachytal!

Plumlovsko/mik - Nový rok přivítal dvacetiletý mladík z Plumlova velmi
zvláštním způsobem. Zachtělo se mu cizích věcí, a tak si ke zlodějně vybral
jeden z hotelů na Plumlovsku.
„Z trestného činu porušování domovní svobody je podezřelý dvacetiletý muž
z Plumlova. V časných ranních hodinách prvního ledna díky neuzamčeným
dveřím vnikl do jednoho z pokojů v penzionu na Plumlovsku. Hned se pustil do
další nekalé činnosti a začal prohledávat bundy ubytovaných osob. Nic se mu
naštěstí ukrást nepodařilo, jedním z ubytovaných byl přistižen a předán policii.
Nyní mu za uvedený trestný čin hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ popsala
Večerníku případ Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.

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

A GRATULUJEME!!!

Terezie Baňasová
28. 12. 2012 51 cm 3,50 kg
Určice

Ema Koutná
31. 12. 2012 50 cm 3,30 kg
Prostějov

Z NEMOCNICE ...

V prostějovské nemocnici se loni
narodila téměř tisícovka dětí!

Alice Šlézarová
3. 1. 2013 50 cm 3,35 kg
Olšany u Prostějova

Prostějov/red
Nejplodnějším měsícem byl
v loňském roce srpen, kdy se
narodilo třiadevadesát dětí,
nejméně miminek pak přišlo na
svět v březnu, kdy zdravotníci
pomohli na svět pětašedesáti
novorozencům. Maminky volily pro své ratolesti především
tradiční česká jména. Mezi
nejčastější jména, která rodiče
vybírali pro holčičky, patřila
Natálie, Eliška, Tereza, Adéla.
Mezi chlapci pak převládali
Jakubové, Janové, Tomášové,
Lukášové, Matyášové, Vojtěchové a Šimonové. Prostějovští
zdravotníci však pomáhali na
svět také dětem, které rodiče

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Štědrý den v prostějovském Dětském domově:

„DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ A SKVĚLÉ DÁRKY“

Celkem 951 dětí, z toho 470 chlapců a 481 děvčátek, přinesl v loňském roce čáp do Nemocnice
Prostějov, která je členem skupiny AGEL. Mezi
novorozenci bylo celkem jedenáct dvojčátek. Na
své první letošní miminko v prostějovské nemocnici pak zdravotníci čekali do třetího lednového dne
(informujeme na straně 3 dnešního vydání)...

pojmenovali netradičně - malé
Leontýně, Leile, Zitě či Izabele.
A exotická jména chlapečků?
Například Julian, Johan, Herbert či Brian.
„Součástí prostějovské porodnice jsou tři samostatné,
klimatizované porodní boxy s
úplným sociálním zázemím,
k vybavení patří porodní
vana a polohovatelná porodní lůžka. Již v prosinci 2005
získalo zdravotnické zařízení
za podporu zdravého vývoje
novorozenců a propagaci kojení významné ocenění Baby
Friendly Hospital - ´přátelsky
nakloněná k dětem´,“ uvedla
Radka Baková z PR oddělení
skupiny AGEL.

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

Foto: DD Prostějov

Foto: archív Nemocnice Prostějov

TAKÉ V LEDNU,
K NETU SI SEDNU!
WWW.VECERNIKPV.CZ

Prostějov/red - Štědrý den
proběhl v dětském domově
v Prostějově podobně jako
každý rok. Předcházely mu
mnohatýdenní přípravy, kdy
vychovatelky a vychovatelé
nakupovali dárky, zdobili byty a pekli cukroví. To
všechno s pomocí dětí, jako
v běžných rodinách. Navíc
nacvičovali vánoční besídku, vyráběli kulisy, kostýmy,
hudební pohádku o Červené
Karkulce přezpívali snad
stokrát. To proto, aby děti
prožily Štědrý den šťastně
a vesele, v přítomnosti dlouholetých přátel, kteří pravidelně přicházejí...
Více než třicet vzácných hostů navštívilo dětský domov
i letos. Na slzy nebyl čas
a prostor, i když dojemné
chvíle v průběhu vystoupení
dětí nastaly. Převažovaly však
úsměvy, vzájemná úcta a nefalšovaná dětská radost, které
v některých rodinách mnohdy
ani nenajdete.

Na vánoční prázdniny neodjela
více jak polovina dětí, dvacet
čtyři jich zůstalo v „domově“
a některé z nich prostě ani nechtěly navštívit svoje příbuzné.
Vánoce v dětském domově jsou
jiné, ale nikdy ne smutné, a pro
mnoho dětí jsou tím nejlepším,
co jim může jejich životní situace poskytnout. Ty letošní byly
obohaceny dobrou vůlí a štědrostí bezejmenných dárců prostřednictvím Stromu splněných
přání, který garantovala Milada
Sokolová, radní a předsedkyně

Okrašlovacího spolku města
Prostějova.
Díky šlechetným lidem, kteří věnovali svůj čas i peníze
pro naplnění skvělé myšlenky,
se splnila dětem jejich přání.
Všechny byly nadšené a vděčné
po rozbalení tajemných balíků
a balíčků, dětem se splnil sen a
rozšířil se jejich osobní majetek. Pro mnoho lidí je tento fakt
běžnou součástí života, pro nás,
pracovníky dětského domova, je
stěžejní učit naše děti úctě k hodnotám. Děti teď prožívají pocity
štěstí, radosti a spokojenosti a za
to vděčíme lidem, kteří si vybrali
jméno dítěte a jeho přání, dárky
zajistili i přinesli.
Říká se, že každý skutek je
po zásluze odměněn, a tak za
všechny obdarované děti posíláme obrovské poděkování
s přáním všeho dobrého, ať
je nový rok 2013 pro lidi dobré vůle šťastný a štědrý. Ve
zdraví, lásce, vzájemné úctě
a pochopení ať každý nový den
naplní spokojeností vaše srdce.
„Děkujeme,“ vzkazují všem
hodným lidem děti.

Foto: DD Prostějov

Důležité upozornění pro všechy školáky i jejich rodiče

v pondělí 14. ledna 2013 bude součástí Prostějovského Večerníku
UŽ PŘÍŠTĚ! tradiční speciální příloha KAM ZA VZDĚLÁNÍM

Silvestrovský OHŇOSTROJ „natřískal“ náměstí
Oslavy příchodu Nového roku se obešly bez násilností

Prostějov/mik - Fantastická
světelná show, i když s nečekanými výpadky doprovodné
hudby, dokázala znovu zcela
zaplnit náměstí T.G.Masaryka
zvědavými
a
výborně
naladěnými diváky. Silvestrovský ohňostroj začal přesně
v osm hodin večer a v tu chvíli
se v centru tísnily už dobré tři
tisícovky příchozích!
„Je to super, i když vloni se mi
ten ohňostroj zdál lepší. Ale
každopádně je to dobrý začátek
oslav konce roku. To nejlepší
nás ale teprve čeká v naší
hospůdce,“ svěřil se Večerníku
mladý muž, který společně se
svojí přítelkyní nadšeně přihlížel
světelné show.
Už třetím rokem se silvestrovský ohňostroj koná v tuto
večerní dobu, místo dříve
tradičně půlnočního. O tom,
že se jednalo o správnou
změnu, svědčí mnohem větší
návštěvnost, především rodičů
s malými dětmi. „Na půlnoc
bych děti do města už netahala,
těch osm hodin je tak akorát,“

oslavy, které se na mnohých
místech Prostějova protáhly
až do pozdního rána Nového
roku, se obešly bez větších
incidentů či násilností.
„Policie neřešila žádný závažný
případ během silvestrovské noci
spojený s násilím či zraněním.

potvrdila Dana Labounková,
jenž s manželem každý drželi
v náručí zhruba pětileté caparty.
Zhruba
dvacetiminutové
třaskavé představení proběhlo
v naprostém klidu, stejně tak
se později davy Prostějovanů
rozešly pokojně domů. Ostatně

Mělo to grády. Silvestrovské
světelné a třaskavé show přihlížely
zhruba tři tisíce spokojených
Prostějovanů.
Foto: Martin Drábek a Michal Kadlec

Ovšem v tento čas si nedali pokoj
zloději, kteří na různých místech
Prostějovska využili situace a
odcizili naftu z nákladních vozidel, vybílili hotel v Plumlově,
vykradli kůlnu v Dobromilicích a
poničili dům v Plumlovské ulici
v Prostějově se škodou sto tisíc
korun,“ informovala Večerník
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.

INZERCE

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených
v ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 000 167.

MC Cipísek,
Sídliště svobody 6, Prostějov
Jak podpořit zdraví aneb
jak si můžeme pomoci sami
- besedy o prevenci zdraví.
V dopoledních programech dle
rozpisu ve skupinách
Mimiklub - program pro maminky s miminky do 9 měsíců
středa 23. ledna
18.00 Vůně pro zdraví i potěšení - kreativní večer pro
dospělé
úterý 29. ledna
18.00 Beseda sourozenci
Individuální
psychologické
poradenství - na objednání

Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních
pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací
stolky a polohovací lůžka (meInformační centrum
chanická, elektrická). Kontakt
pro mládež při CMG
po telefonu pí. V. Zapletalová Komenského 17, Prostějov.
776 054 299
Tel.: 582 302 553
pondělí 14. ledna od 16.00
Regionální pracoviště Tyflo- Ukrainian evening - ukrajinský
Centra Olomouc v Prostějově podvečer, kde se dozvíte něco
nadále poskytuje služby nevi- o její kultuře nebo třeba kuchyni.
domým a slabozrakým obča- pondělí 28. ledna
nům na adrese: Kostelecká Den internetu zdarma - přijít
17, Prostějov.
můžete kdykoliv v otevírací době
Český svaz ochránců přírody
- Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
tel: 582 338 278
tvořivá dílna
pondělí 7. ledna Keramika
od 16:00 do 18:00 hod. na
Kovárně Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov. Pracovní oblečení s sebou.
Koupačka - Clément Michel,
vystoupení Divadla Point, které proběhne ve čtvrtek 10. ledna
v 19.00 hodin, Olomoucká 25.

Bohumil Olšanský, Modifikované DIGIFOTO autoportréty. Vernisáž proběhne
v pátek 18. ledna v 17.30 hodin
a výstava trvá do 19. února.
Lednová promenáda
se uskuteční 20. ledna
ve 14.00 před radnicí
v Prostějově.
Květina ve společnosti 2013
se koná 16. ledna od 18.00 do
20.00 a 17. ledna od 19.00 do
21.00. Akce se koná v Národním domě Prostějov.
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Jednodenní lyžařské zájezdy
na Ramzovou – Ski aréna R3
V sobotu 19. ledna, 2. února,
16. února, s 2. března a 16.
ledna.
TJ Sokol Smržice pořádá
v sobotu 12. ledna 2013 tradiční Sokolský ples s předtančením, k tanci a poslechu
hraje Spectrum2, ve sklepě
diskotéka, zvěřinové speciality, bohatá tombola. Předprodej vstupenek v pondělí
7. 1. od 18 do 19 hod v sokolovně ve Smržicích, vstupné
100 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.
Klub přátel ZŠ a MŠ Určice
vás zve na SPOLEČENSKÝ
PLES, který se koná v sobotu 19. 1. 2013 ve 20.00 hod.
v sále místní sokolovny v Určicích, k tanci a poslechu hraje skupina NO PROBLEM.
Předprodej místenek v kanceláři ZŠ nebo na tel. čísle
582 357 136.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 8. 1.

9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 12. 1.

8.45 - 9.45 hodin

sobota 13. 1.

14.15 - 16.15 hodin

TIP Večerníku

NAŠI FURIANTI
DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA
KDY: úterý 8. ledna v 19.00 hodin
KDE: Městské divadlo Prostějov

Naši furianti je realistické
drama Ladislava Stroupežnického s podtitulem „obraz života v české vesnici o
čtyřech dějstvích“.
Drama se odehrává ve vesnici
Honice (ve skutečnosti realistické spodobnění Stroupežnického rodiště Cerhonic) na
Písecku .Zápletka je prostá,
obecní zastupitelé Honic mají
rozhodnout, komu přidělí
uvolněné místo ponocného.
Na ponocného jsou dva kandidáti, vysloužilý voják Valentin Bláha a krejčí František Fiala. Pro Bláhu hlasuje
starosta obce Filip Dubský
a pro Fialu první radní Jakub
Bušek. Dubský s Buškem jsou
furianti , vždy musí prosadit
svou vůli a vždy mají pravdu
(i když ji nemají), nechtějí si
navzájem ustoupit už jen z
principu. Spor se vyhrocuje
nalezením anonymního dopisu, který vyhrožuje požárem vesnice, pokud nebude

zvolen Bláha. Bláha je křivě
obviněn za údajné sepsání dopisu a vyhrožování paličstvím,
Dubský se Bláhy zastává, Bušek ho naopak obvinil. Švec
Habršperk, Bláhův přítel,
porovnáním rukopisu odhalí
skutečného viníka, respektive
je schopen prokázat Bláhovu
nevinu. Syn Dubského, Václav, se chce oženit s Verunkou
Buškovou. Otcové sňatek nechtějí připustit, vedou hádky
o případné věno. V závěru při
volbě ponocného se odhalí
skutečný autor dopisu. A jak
to celé dopadne? To se přijďte
podívat v úterý do divadla.

Sportcentrum dům dětí a mládeže, Olympijská 4, Prostějov.
Tel.: 582 330 883
Jednodenní lyžařské zájezdy
na Ramzovou - Ski aréna R3
V sobotu 19. ledna, 2. února, 16.
února, s 2. března a 16. ledna.

1. února Semmering Stuhleck, jednodenní lyžařský zájezd CK Minitrans a
Svazu lyžařů. Cena 590 Kč +
37 euro s sebou. Info a přihl.
OS ČSTV Česká ul. 15. Tel.:
776 671 104

Nadále objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu!

... ještě v lednu
volejte 582 333 433, 608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz od 720 korun

ztratilo se duo mazlíčků

Zaběhli se dva psi, pomůžete je najít?

Kostelec na Hané, Seč/mik - Během prosince loňského roku se majitelům psů v různých částech
Prostějovska ztratili jejich čtyřnozí miláčci. Obě rodiny prosí veřejnost o pomoc, pokud jste někdo chlupáče spatřili, zavolejte prosím na uvedené kontakty.
Dne 25. prosince se v Kostelci
na Hané zaběhla fenka Sára.
„Jde o křížence čuvače, béžové barvy. Je hodná, ale plachá
a je třeba volat hned jak ji uvidíte. Nálezci nabízím i odměnu
dvou tisíc korun,“ sdělila www.
vecernikpv.cz Petra Hrazdilová z Kostelce na Hané s tím,
že lidé mohou volat jakékoliv
informace na telefonní číslo
608 369 365 nebo psát na
adresu deny.88@seznam.cz.

Sára z Kostelce. Kříženec
čuvače se zaběhl na Boží hod.

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...
Jarmila Bestrová 1926

Otaslavice
Josef Lukáš 1956
Určice
Vlasta Michalcová 1942
Otaslavice
Jana Francová 1954 Prostějov
Vlasta Cásková 1923Čechovice
Marie Gazdová 1925 Prostějov
Alois Langer 1922
Brodek u Prostějova
Naděžda Přikrylová 1960
Dětkovice

Růžena Sklářová 1935
Hrdibořice
Karel Bartošek 1936 Bílovice
Ivan Pospíšil 1932 Otaslavice
Marie Kotlárová 1963
Kostelec na Hané
Anna Běhalová 1931
Drozdovice
Jiřina Abrahámová 1928 Brno
Amálie Burešová 1924 Rozstání

Rozloučíme se...
Pondělí 7. ledna 2013
Marie Minátová 1935 Smržice
11.00 Obřadní síň Prostějov
Urszula Gerlichová 1963 Hablov
11.00 kostel Olšany
Milada Hudcová 1924 Držovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Zdeňka Hlavová 1932 Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
František Zatloukal 1921 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 10. ledna 2013
Alois Kaláb 1930 Ludéřov
11.20 Obřadní síň Olomouc
Marie Trundová 1933 Malé Hradisko
13.00 kaple Malé Hradisko

WWW.VECERNIKPV.CZ

Petr Ruský z Lipové zase prosí
veřejnost o pomoc při hledání
jejich zaběhnutého psa. „Hledá se vycvičený, lovecký Karelský medvědí pes jménem
Endy. Ztratil se již 10. prosince
2012 v okolí obce Seč. Údajně
byl spatřen 2. ledna 2013 u benzinové pumpy u Mostkovic,“
řekl Petr Ruský. Pokud spatříte
kdekoliv jeho loveckého psa,
volejte na čísla 732 774 280
nebo 607 886 422.

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

Kinoklub DUHA
středa 9. ledna
15.00 Královna Viktorie
sobota 12. ledna
15.00 Madagaskar 3
americká komedie
17.30 Madagaskar 3
20.00 Vrtěti ženou
anglická komedie

Kulturní klub DUHA
pátek 11. ledna
18.00 až 22.00 Taneční večer nejen pro seniory

Simetrix
pátek 11. ledna
21.00 DJ Doktor
sobota 12. ledna
21.00 DJ Mirek Karásek

Kino OKO
- Němčice nad Hanou
pátek 11. ledna
19.30 Twilight Saga:
Rozbřesk 2. část

SVÉ TIPY

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

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
11.1. Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
SŠ designu a módy Prostějov
11.1. Myslivecký ples
Kulturní dům Kralice
Kralice
Myslivecké sdružení Kralice
12.1. Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějov
Prostějov
Švehlova střední škola Prostějov
12.1. Ples Mysliveckého spolku
Kulturní dům Lipová
Lipová
Myslivecký spolek Lipová Hrochov
12.1. Fotbalový ples
Sokolovna Ptení
Ptení
FC Ptení
12.1. Sokolský ples
Sokolovna Mostkovice
Mostkovice
TJ Sokol Mostkovice
12.1. Společenský ples
Sokolovna Určice
Určice
Myslivecké sdr. a Honební společenstvo
12.1. Sokolský ples
Sokolovna Smržice
Smržice
Sokol Smržice

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 7. 1. do 13. 1. 2013
Tulák ze Seče. Lovecký pes
slyšící na jméno Endy byl naposledy viděn v okolí Mostkovic.

širokou odbornou i laickou
veřejnost s úrovní současného stavitelství, architekturou
a projektováním. Nominace na
stavbu mohou zájemci posílat
do 31. ledna 2013. O vítězích
rozhodne odborná porota
v březnu příštího roku.

Soud draží dům v Doloplazech

Oznámení o vypnutí elektrické energie
ČOV, OÚ, 234, 275, 127, 14,
336, 379. Dále od č. 351 po
č. 385 a 408, 401 a 390, 480.
Celá obec Seloutky včetně
všech podnikatelských subjektů.
Obec: Určice
Dne: 17. 1. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce od Prostějova po č.
351, ulice sm. Výšovice od č.
335 po č. 406 vč. č.350, dále
od č. 385 a 406 po č. 390 a
401, regulační stanice plynu.
Bioplynová elektrárna na farmě ZD Určice.
Obec: Dětkovice
Dne: 18. 1. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Dětkovice sm. od
Vranovic oboustranně mimo
OÚ a dále oboustranně sm.
Prostějov včetně celé ulice za
humny po č. 11 a 12 včetně.
Obec: Prostějov
Dne: 19. 1. 2013 od 7:30 do

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, se za bezmračné oblohy koná
v pondělí a ve čtvrtek v 14.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 18.30 hodin a ve středu
v 17.30 hodin. Středeční pozorování je komentářem přizpůsobeno dětským návštěvníkům. Vstupné 20 Kč.
ZIMNÍ POHÁDKU nabízíme dětem ve středu v 15.30 hodin.
Vstupné 20 Kč.
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 zdarma.

inzerce

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Konice
Dne: 14. 1. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Konice s celými ulicemi Radošovec, Komenského, Zahradní, Sportovní včetně
stadionu, Kružíkova, Vápenice, Husova
sm. od Jesence po kapličku a č.
288 včetně, Jiráskova od kruhové křižovatky po viadukt,
výpravní budova Žst. Konice,
areál bývalé fa.OP Prostějov. Odběratelské trafostanice
300806 a 300807
Obec: Určice a Seloutky
Dne: 17. 1. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Určice vymezené
čísly:223, 226,489, 497, 451,

pondělí 7. ledna
14.00 Piráti
17.30 Hasta la vista
belgická tragikomedie
20.00 Nedotknutelní
francouzská tragikomedie
úterý 8. ledna
14.00 Piráti
17.30 Nedotknutelní
20.00 Odpad město s,rt
české drama
středa 9. ledna
17.30 Hasta la vista
20.00 Nedotknutelní
čtvrtek 10. ledna
17.30 Carmen
český filmový muzikál
20.00 Carmen
pátek 11. ledna
15.30 Snížek, bílý kožíšek
španělský animovaný film
17.30 Carmen
20.00 Carmen
sobota 12. ledna
15.30 Snížek, bílý kožíšek
17.30 Snížek, bílý kožíšek
20.00 Carmen
neděle 13. ledna
15.30 Snížek, bílý kožíšek
17.30 Carmen
20.00 Carmen

INZERCE

Nominujte na Stavbu roku 2012
Olomoucký kraj/red - Olomoucký kraj společně s Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných
ve výstavbě vyhlašuje v pořadí
pátý ročník soutěže s názvem
Stavba roku 2012 Olomouckého kraje. Soutěž seznámí

Kino Metro 70

17:30 hod. Vypnutá oblast:
celý objekt T.G. Masaryka
12-14.
Obec: Určice
Dne: 23. 1. 2013 od 7:30 do
15:30 hod
Vypnutá oblast: část obce Určice vymezená čísly: od č. 351
po č. 385 a 408, 401 a 390, 480.
Bioplynová elektrárna na farmě ZD Určice.
Obec: Konice
Dne: 23. 1. 2013 od 7:30 do
10:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Konice s celými ulicemi Radošovec, Komenského, Zahradní, Sportovní včetně
stadionu, Kružíkova, Vápenice, Husova sm. od Jesence po
kapličku a č. 288 včetně, Jiráskova od kruhové křižovatky
po viadukt, výpravní budova
Žst Konice, areál bývalé fa.
OP Prostějov. Odběratelské
trafostanice 300806 a 300807
E.ON Česká republika, s.r.o.

Prostějov/red - Okresní
soud v Prostějově
nařídil dražbu nemovité věci, která se
uskuteční v pondělí 4.
února 2013 v 9.00 hodin v jednací síni číslo
17 ve druhém patře
budovy okresního soudu v Havlíčkově ulici.
Dražba je nařízena
proti povinné Marii
Krůzové z Doloplaz.
Dražit se bude rodinný dům se zastavěnou
plochou, nádvořím a
zahradou.
POPIS NEMOVITOSTI: Jedná se o nepodsklepený volně
stojící rodinný dům v Doloplazech, o dvou nadzemních
podlažích bez podkroví. Dům disponuje volným bytem 4+1
s příslušenstvím, odběr vody je z vlastní studny, odpadní
vody jsou svedeny do kanalizace, rozvod teplé i studené vody,
ústřední topení na plyn. Stáří domu je 79 let, opraven byl v roce
1960. Má špatný stavebně technický stav, vnitřní vybavení je
značně opotřebené.
VYVOLÁVACÍ CENA: 160 000 korun
DRAŽEBNÍ JISTOTA: 100 000 korun
Dražební jistotu je nutno složit hotově do pokladny soudu
kanceláři číslo 7 v prvním patře nebo do zahájení dražby přímo
v jednací síni.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s mladým vědcem Radkem Vymazalem, který chce mimo jiné zvýšit zaměstnanost

„K VĚDECKÉ ČINNOSTI MĚ PŘITAHUJE HLAVNĚ SVOBODA, VOLNOST A TOUHA
PO OBJEVOVÁNÍ NĚČEHO NOVÉHO, CO BY MOHLO BÝT VYUŽITO LIDEM KU PROSPĚCHU...“

Prostějov - V dalším dílu seriálu našich zajímavých rozhovorů jsme se tentokrát vydali za budoucím vědcem Radkem Vymazalem. Rodák
z Přerova, jenž vystudoval v Prostějově, kde také tráví většinu času, ohromil porotu v prestižní
soutěži „Podnikavá hlava“ o nejlepší podnikatelský záměr, kterou vyhlašuje Vědeckotechnický
park Univerzity Palackého. Zde prezentoval svůj
nápad výroby obrazů z lidské DNA. V současné
době se Radek Vymazal zabývá možností zpracování keratinu v peří. Do budoucna se pokusí
udělat nový technologický transfer. Jeho vizí je
zvýšit zaměstnanost v Olomouckém kraji. Jak
toho chce dosáhnout? Co jsou to obrazy z lidské
DNA? Jak takový obraz vzniká? To vše a ještě
více se dočtete v exkluzivním rozhovoru…
Aneta Křížová
Získal jste druhé místo
v prestižní soutěži Podnikavá hlava o nejlepší podnikatelský záměr, kterou již
pravidelně vyhlašuje Vědeckotechnický park Univerzity
Palackého. Do soutěže se přihlašují nejen studenti, ale i
zkušení podnikatelé. S jakým
nápadem jste do soutěže šel
vy, jako student?
„Do této soutěže Podnikavá
hlava jsem šel s dost extravagantním nápadem, a to vyrábět
obrazy na míru z lidské DNA.“
Jak vůbec vznikl nápad na tento projekt?
„První myšlenka vznikla v laboratoři, když jsem prováděl Gelovou analýzu nanočástic. Všiml
jsem si, že výstup z ní je hrozně
hezký a napadlo mě, že by se na
tom dala zobrazit DNA každého
člověka. Později se v mém životě objevila příležitost to celé
zrealizovat a já jsem šel do toho.
Tak vznikly DNA portréty.“

Jak si vysvětlujete, že
jste zrovna vy získal
druhé místo v této prestižní
soutěži?
„Kolegové-soutěžící byli opravdu silnou konkurencí, avšak to,
co mě hlavně od nich odlišovalo, byl můj specifický styl prezentování, kterým jsem si získal
porotu. Další faktory byly také
dobře zpracovaný podnikatelský
záměr, realizovatelnost projektu
a jeho jedinečnost.“
Kde jste získal finance
na tento projekt?
„Vydělal jsem si na něj sám tím,
že jsem několik let chodil nepravidelně na brigády všeho druhu od
prací na stavbách až po balení krabic ve skladišti a vydělané peníze
jsem nijak nerozhazoval. Nyní se
ovšem nebráním ani vstupu investora, abych svůj projekt mohl více
propagovat lidem.“
Dá se tedy říci, že je
váš projekt na pomezí
vědy a umění. Můžete nám
vysvětlit, co jsou obrazy lidské DNA?

„Velmi jednoduše. Je to otisk
DNA konkrétního člověka.
Vzorek v profesionální laboratoři projde analýzou a její výsledek
vám pak převedeme na plátno.
Budete překvapeni, jak dobře
taková věc může vypadat...“
Jak takový obraz z
DNA vzniká?
„Zákazník si odebere buňky z
úst a ty nám pošle do laboratoře. Kolegové vědci si s tím

Jaká je jistota, že kód
není vymyšlený?
„Z laboratoře posíláme také
oficiální potvrzení o analýze,
aby bylo vidět, že si hodnoty nevycucáváme z prstu...
(úsměv)“
Máte za sebou i nějaké
další úspěchy?
„Asi nejvýraznější bylo první
místo za nejlepší podnikatelský záměrem v Brně na letní

„Moje práce je pro mě věčnou cestou
osobního rozvoje, hlubokého studia
a porozumění. Nedokážu si představit,
že bych s tím měl skončit a jít dělat
něco jiného. V současné době si hledám
zajímavé téma pro svoji diplomku...“

Mezi opravdu nejvýraznější
stáž patřila možnost pracovat
v Contipru, kde se vyvíjí kyselina hyalurová, něco jako
elixír mládí. V rámci své bakalářské práce jsem se zase
zabýval možností syntézy a
modifikací speciálních nanočástic pro přenos DNA do
buněk. Hlavní účel byl naleznout způsob, jak tímto léčit
dosud neléčitelné choroby.“

kdo je
radek vymazal

Narodil se v Přerově, ale většinu času tráví
v Prostějově. Zde také vystudoval Reálné
gymnázium. Následně na Masarykově univerzitě studoval obor biochemie a nyní ve
svých studiích pokračuje na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze. Má za sebou několik praxí, stáží i vítězství v prestižních soutěžích. Získal druhé místo v soutěži
„Podnikavá hlava
hlava“ a první místo za nejlepší podnikatelský záměr
v Brně na letní školee enviromentálního podnikání s projektem
hydrotermální karbon
nizace. V rámci své bakalářské práce se zabýval možností syntéz
ézy a modifikací speciálních nanočástic pro
přenos DNA do buněk
ěk. Hlavní účelem bylo naleznout způsob, jak
tímto léčit dosud nelééčitelné choroby. V budoucnu by se rád naplno věnoval výzkumn
né činnosti. Jeho vizí je touha zvýšit zaměstnanost v Olomouckém
m kraji tak, aby se zde začali koncentrovat ti
správní lidé, kteří svoj
ojí vášní pro dílo pozvednou celkovou životní
úroveň naší rodné Ha
Hané.

Ambiciózní Prostějovan RADEK VYMAZAL
o své životní cestě za dobrodružstvím

pohrají, z buněk získají DNA,
kterou zanalyzují a výstup
z analýzy vytiskneme na plátno. Pak už to pošleme zpět
zákazníkovi. Do tří týdnů je
obraz z vašeho DNA doma.“
Co na obrazech DNA
můžeme vidět?
„Je tam vidět jakýsi unikátní
kód každého člověka na této
planetě. Je to originál, který se
neopakuje. Zpravidla do levého
rohu vizualizujeme gen pro pohlaví (Amelogenin) – podle něj
můžete zjistit, zdali majitelem
obrazu je muž nebo žena. Jako
bonus k tomu všemu slouží tento obraz třeba i jako test otcovství (úsměv). Z obrazu, ale není
možné vyčíst predispozice k
onemocněním a chorobám. Tuto
variantu jsme zvolili záměrně.“

škole enviromen-tálního podnikání s
projektem hydrotermální karbonizace. Vymysleli
jsme způsob, jak
přenést tuto technologii zužitkovávání odpadů do
ČR tak, aby byla
rentabilní.“
Jste absolventem
Masarykovy
univerzity oboru
biochemie, tedy
mladým vědcem..
Podílel jste se již na něh?
jakých výzkumech?
„Za celou dobu studií
noho
mám za sebou mnoho
různých praxí a stáží.

Co vás k vědecké
věd
činnosti tak přitahuje?
přita
„Hlavně svoboda,
svoboda volnost
a touha po oobjevování
něčeho nového,
co bby mohlo
být využito
p
ku prospěchu
lide
lidem.“
Čím
se v
současné
době zabýdob
váte?
vát
„V současné
době hodně
dob
čas věnuji
času
práv DNA
právě
portrétům.
por
Do toho se
nyní ještě zabývám možností zpracování
zp
keratinu v peří. Do
měs mám
pár měsíců
v plánu realizoda podnivat další
katel
katelský
projekt a možná

INZERCE

V Prostějově se začne hubnout díky vibracím

Při otevření studia Vibrostation v Olomoucké ulici to zkuste ZDARMA
Prostějov/pr - Potřebujete po Vánocích zhubnout
a přitom nemáte čas nebo chuť jít cvičit? Pak vás
možná nadchne nová metoda formování postavy, při
které nemusíte dělat „skoro nic“. Stačí, když se postavíte na speciální přístroj a zapojíte svoje svaly. O
svůdné křivky se postarají vibrace. Tuto jedinečnou
metodu si budete moci zdarma brzy vyzkoušet i vy v
Prostějově!
Vibrační trénink je momentálně v oblasti fitness hitem.
Od středy 16. ledna si jej budou moci vyzkoušet také
lidé z Prostějova. Na samém začátku Olomoucké ulice,
nedaleko křižovatky na Vojáčkově náměstí zahájí provoz
nové Vibrostudio. „Hned první den budeme mít otevřeno
od deseti do osmnácti hodin. Každý z návštěvníků bude
moci zdarma vyzkoušet některý ze čtyř našich strojů,”
uvedla provozovatelka studia Vibrostation Monika
Ošlejšková. Tento způsob hubnutí je výjimečný tím, že
je vhodný pro všechny věkové kategorie. Nezáleží při
něm ani na fyzické kondici. Výhodou je například i to,
že se při návštěvě studia nemusíte převlékat do sportovního oblečení, což ocení především dámy. Při hubnutí se
totiž příliš nezpotí a bez porušení zůstane i jejich make-up či účes. „Přístroj funguje na principu vytváření vybrací, které jsou přenášeny do těla. Tento proces vyvolává
ve svalech napínací reflex, kterým se svaly samovolně
stahují 30 až 45krát za vteřinu v závislosti na zvoleném

režimu,” vysvětlila Monika Ošlejšková. Přístroje jsou
však určené i mužům. „Ti se na vibrační plošiny obvykle
dívají nedůvěřivě, připadá jim to jako nějaké „natřepávání špeků“. Pokud si to však sami vyzkouší, tak se do
studií velmi rádi vracejí. Procvičují si pak zejména břišní
partie.” Cvičení na vibračních plošinách přináší své výsledky. Budou-li lidé chodit dvakrát až čtyřikrát týdně a
dodržovat rady instruktora, pak devadesát procent z nich
za dvanáct půlhodinových lekcí zmenší obvod v bocích a
pase o čtyři až šest centimetrů. „Sama jsem se o účincích
přesvědčila při opakovaných návštěvách Vibrostudia
v Olomouci, což mne přivedlo na myšlenku otevřít podobné studio i v Prostějově,“ uvádí Monika Ošlejšková.
Účinky člověk může podpořit i tím, že si upraví jídelníček a bude se věnovat některým dalším sportovním
aktivitám. I s jejich výběrem mu v Olomoucké ulici v
Prostějově od poloviny ledna velmi rádi poradí.
Cvičit mohou chodit i maminky s dětmi, pro které je připraven dětský koutek! Kolo či kočárek vám také po dobu
cvičení rádi bezpečně uschovají.
Veškeré informace najdete na www.vibrostationpv.cz.
Kontakty:
Ošlejšek 602 500 889
letnikino@letnikino.cz
Polesová 604 382 821 zuzana.polesova@seznam.cz
Ošlejšková 774 812 090 oslejskovamonika@seznam.cz

TAKÉ V LEDNU,
K NETU SI SEDNU!

WWW.VECERNIKPV.CZ

Prostějovský
Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/
vecernikpv.cz

se pokusím přinést na trh novou technologickou hračku.“
Bádáte,
zkoumáte,
snažíte se přijít na
něco nového. Dá se tedy říci,
že je vaše práce cesta za dobrodružstvím…
„Hlavně je to věčná cesta
osobního rozvoje, hlubokého
studia a porozumění. Nedokážu si představit, že bych s tím
měl skončit a jít dělat něco jiného. V současné době si hledám nějaké zajímavé téma pro
svoji diplomovou práci.“
Nyní studujete v Praze
obor biotechnologie.
Závěrem nám prozraďte,
čemu se chcete v budoucnu
věnovat?
„Jednoznačně se chci věnovat dál
podnikání a také chci mnohem
více času věnovat výzkumné činnosti. Mojí vizí je touha zvýšit zaměstnanost v Olomouckém kraji
tak, aby se zde začali koncentrovat ti správní lidé, kteří svojí vášní pro dílo pozvednou celkovou
životní úroveň naší rodné Hané.“

sportovní menu
www.tkplus.cz
dvojrozhovor
HOLKY SVOBODOVY V AKCI

Ojedinělé interview
s duem sester, co řádí
v Prostějově pod košem
čtěte
na straně

lední hokej
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STŘEDA 9. 1.

18:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD - 31. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
VHK VSETÍN
Zimní stadion v Prostějově

volejbal

ČTVRTEK 10. 1.

16:30

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

VK AGEL PROSTĚJOV
SK UP OLOMOUC
Hala Sportcentra DDM Prostějov

PÁTEK 11. 1.

19:30

OBLASTNÍ PŘEBOR – 12. KOLO

BK PROSTĚJOV „B“
KK JASENICE „B“
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

SOBOTA 12. 1.
SOBOTA 12. 1.

10:00
14:00

2. LIGA ŽEN, SKUPINA „C“ - 19. A 20. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
VO TJ LANŠKROUN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

SOBOTA 12. 1.

17:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD – 32. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC FRÝDEK-MÍSTEK
Zimní stadion v Prostějově

volejbal

NEDĚLE 13. 1.
NEDĚLE 13. 1.

10:00
14:00

EXTRALIGA JUNIOREK - 17. A 18. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
VK MADETA ČESKÉ BUDĚJOVICE
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

NEDĚLE 13. 1.

TRHÁK TÝDNE

FUTSALOVÉ PŘEKVAPENÍ: RADOSLAV LÁTAL
VÁLEL PO BOKU SYNA ZA DUBANY!
Kostelec na Hané/jp

FUTSAL, NEBO CHCETE-LI SÁLOVÁ KOPANÁ, VYPLŇUJE
MNOHÝM I ŠPIČKOVÝM FOTBALISTŮM ZIMNÍ PŘESTÁVKU.
V PŘEDPOSLEDNÍM TURNAJI OKRESNÍ SOUTĚŽE SE V KOSTELCI
NA HANÉ PŘEDSTAVIL NAPŘÍKLAD EXLIBERECKÝ JIŘÍ LIŠKA, VE
VČEREJŠÍCH ZÁPASECH FINIŠUJÍCÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI PAK JEŠTĚ
ZVUČNĚJŠÍ OSOBNOST - NA HANOU ZAVÍTAL RODÁK Z NĚMČIC
NAD HANOU, BÝVALÝ FOTBALOVÝ REPREZENTANT A VICEMISTR
EVROPY Z ROKU 1996, RADOSLAV LÁTAL!
PRO VĚTŠINU PŘIHLÍŽEJÍCÍCH BYLA JEHO ÚČAST PŘÍJEMNÝM
PŘEKVAPENÍM, PRO TÝMY ČEKAJÍCÍ NA ZÁPASY PROTI DOLANŮM
LÁKAVÁ PRESTIŽ ZAHRÁT SI PROTI BÝVALÉMU REPREZENTOVI A
HRÁČI SCHALKE 04. LÁTAL ODEHRÁL VŠECHNY TŘI UTKÁNÍ...
V EXKLUZIVNÍM ROZHOVORU PRO VEČERNÍK, KTERÝ NAJDETE
NA STRANĚ 29 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ, LÁTAL MIMO JINÉ UVEDL, ŽE
STÁLE ČEKÁ NA VHODNÉ TRENÉRSKÉ ANGAŽMÁ....

Jestřábi podepsali Kotáska,
přichází trenér R. Kužílek!

Prostějov/pk - Tomu se říká
novoroční vítr... Jak Večerník
předznamenal již v minulém
vydání a klubové stránky
www.lhkjestrabi.cz potvrdily v
závěru uplynulého týdne, došlo
uvnitř LHK Jestřábi Prostějov
k personálním změnám u realizačních týmů mládeže. Vítanou posilu pak přivítala kabina
"A"-mužstva.
Pátečním dnem 4.ledna přišel do
klubu, jako náhrada za zraněného
Zdenka Novosada, velezkušený
Martin Kotásek. V říjnu již čtyřicetiletý útočník se vrací na Hanou formou hostování do konce
sezony. Dres s jestřábem na hrudi
ještě pod názvem HK zlínský odchovanec se zkušenostmi z extraligy i zahraničí oblékal v sezoně
2007-2008.
Od 1. ledna 2013 došlo ke změně i na postu hlavního trenéra

juniorů, kam přichází Radomír
Kužílek. I on má s působením v
prostějovském hokeji (HC, HK)
své zkušenosti. Nyní se v klubu
potká se svým bratrem Martinem, jenž je asistentem u "áčka".
Dosavadní trenér juniorky Michal Janeček opustil tento post
na základě okamžitého rozhodnutí vedení klubu a byl odvolán i jako sekretář klubu. Nyní

bude působit jako trenér u 2. až
4. třídy. Prozatimním řízením
sekretariátu LHK Jestřábi byli
pověřeni Radomír Kužílek a
Petr Zachar.
Více nejen o těchto změnách
a gólové premiéře Martina
Kotáska čtěte na stranách 26 a
27, kde také najdete exkluzivní rozhovor s předsedou klubu
Michalem Tomigou.

Koláž Večerníku

Berdycha vyřadil outsider, Kvitová má bilanci 1:2

HC GREWIS PLUMLOV
HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Zimní stadion v Prostějově

TAKÉ V LEDNU,
K NETU SI SEDNU!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Default odešel do Ostravy!

Prostějov/lv - Problémy a trápení basketbalových Orlů neberou konce. Finanční problémy si vybraly další velkou daň.
Do zápasu proti Svitavám už nenastoupil americký pivot
Austin Dufault. Jeho manažer využil možností, které mu dávala uzavřená smlouva, a vyjednal přestup hráče do Ostravy.
Ze dne na den přišel Prostějov o svého nejlepšího střelce a
oporu týmu. „Je to tak. Austin už bude hrát v Ostravě. Za
jeho odchodem jsou finanční nesrovnalosti,“ uznal generální
manažer BK Prostějov Petr Fridrich.

Posily. Martin Kotásek (vlevo) a Radomír Kužílek. 2x foto: internet

KRAJSKÝ PŘEBOR - 18. KOLO

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

TÝM ORLŮ SE ROZPADÁ:

TENISTÉ ZAHÁJILI ROK NESLAVNĚ

17:30

WWW.VECERNIKPV.CZ

Já na tátu, táta na mě. Radoslav Látal se objevil po boku svého syna v mužstvu Sokola Dubany v závěrečných bojích základní
části I. třídy futsalu na Prostějovsku.
Foto: Josef Popelka

2x foto: internet
Asie, Austrálie, Prostějov/jim
– Přesně před rokem slavila
dvojice Petra Kvitová, Tomáš
Berdych vítězství ve finále
Hopmanova poháru. Letos
dali přednost individuálním
turnajům, začátek sezony jim
ale vůbec nevyšel. Petra Kvitová skončila na prvních dvou

podnicích ve druhém a prvním
kole, Tomáš Berdych došel jako
nasazená jednička pouze do
čtvrtfinále, další hráči TK Agrofert Prostějov Lucie Šafářová
a Jan Hájek se loučili hned v
prvním kole.
Obě prostějovské tenistky a fedcupové reprezentantky si před

prvním grandslamem vybraly
pro rozehrání turnaj v australském Brisbane. Lucii Šafářové
se zde příliš nedaří, když nejdále
došla do čtvrtfinále a stejně jako
loni prohrála hned úvodní zápas.
Proti bývalé světové dvanáctce
Němce Sabine Lisické neuhrála
ani set a po výsledku 2:6 a 4:6

pro ni mise skončila. Ve čtyřhře
pak společně s Ruskou Anastasií
Pavljučenkovou dokráčela do
čtvrtfinále.
Nasazená šestka Petra Kvitová na úvod zdolala Španělku
Carlu Suarezovou Navarrovou
6:3 a 6:4, následně však taktéž
ve dvou setech podlehla Rusce
Pavljučenkové a do žebříčku WTA
si tak připsala jen šedesát bodů.
Nenavázala tak na předloňský
triumf, kdy postupně zdolala
Petrovovou, Pervakovou, Cibulkovou, právě Pavljučenkovou a
Petkovičovou. Světové osmičce
nevyšel ani reparát v australském
Sydney. Jako nasazená pětka
neměla v prvním kole volný los
a Slovence Dominice Cibulkové
podlehla jednoznačně 1:6 a 1:6.
Na stejném turnaji startuje i Lucie Šafářová, její úvodní soupeřka
vzejde z kvalifikace.
Tenisté si na úvod sezony mohli

vybrat mezi turnaji v katarském
Dauhá, indickém Chennai a
australském Brisbane. Tomáš
Berdych zvolil prostřední variantu
a na úvod měl jako nejvýše nasazený hráč volný los. Ve druhém
kole přešla světová šestka přes
domácího Somdeva Devvarmana, jenž v prvním kole poslal
domů Jana Hájka a ve čtvrtfinále
se očekával postup přes Španěla
Roberta Bautistu Aguta. Místo
toho však po sadách 7:5 2:6 a
6:3 zvítězil až osmdesátý hráč
žebříčku ATP.
V tomto týdnu vstoupí do nového tenisového ročníku i Radek
Štěpánek, jenž svůj první zápas
musel o týden posunout. Jako generálku na turnaj Australian Open,
který začíná již příští pondělí 14.
ledna, si vybral Sydney a coby
nasazená šestka nastoupí nejprve
proti Španělu Guillermu GarciaLopézovi.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 52 na snímku byla budova kláštera Milosrdných bratří na Svatoplukově ulici v Prostějově. Vylosovanou
výherkyní je Olga SVOBODOVÁ, Polišenského 1, 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 11. LEDNA 2013, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 14. LEDNA 2013. Cenu do
soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex Prostějov,
Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
Ani se začátkem nového letopočtu
nechybí na stránkách nejčtenějšího
regionálního periodika vaše oblíbené zápolení, které vám opětovně
přinášíme v rámci zaběhnutého
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“! Také v tomto vydání se
tudíž setkáváte s fotografií jisté známé osobnosti veřejného života, která je graficky mírně „poupravena“.
Ti z vás, kteří budou i přes naše
„fígle“ na správné vlně, nám mohou své tipy nahlásit a v případě,
že budete mít štěstí, máte šanci na

výhru. DNES přitom můžete JIŽ
PODVAATŘICÁTÉ usilovat o
ZAJÍMAVOU CENU v podobě
poukázky od firmy BRUTUS na
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
již JUBILEJNÍM devadesátém
pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří správně poznali, že se jedná o duo
nováčků redakce Josef Popelka
- Hana Šmídová! Tentokrát jsme
totiž v rámci silvestrovského vydá-

ostějov

- krep
- flanel

489,569,-

V našem povlečení
nejlepší je poležení

www
ww
www.profitexprostejov.cz
w.prof
w.pr
ofi
fit
itexpr
itex
pros
ostte
Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

DO HRY SE VRACÍ KUŘATA!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.

KDYŽ CHLAZENÁ KUŘATA, PAK JEDINĚ OD FIRMY ...

TIP
k obrazovce
ROZPAKY KUCHAŘE
SVATOPLUKA (2/13)
TV SERIÁL
Československo 1984

NEDĚLE 13. 1. 2013

16:50 HODIN

ANOA, DŮCHOD, FÚRIE, INDEX, INKA, KLAN,
KLAPKY, KOALY, KŮRKY, LÉTO, MERA, MINA,
MONARCHA, MÚZY, ODĚV, ODIV, PARTY, PLAZ,
PRAVĚK, RYBY, SKLO, SLAST, SMETANA, SONARY,
TAMIL, TCHÁN, TOFU, ÚRAZ, URNY
... 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 11.
LEDNA 2013, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„MODRÉM RÁJI“. Dalším vylosovaným výhercem se stal
Pavel BEDNÁŘ, Česká 7, Prostějov, jenž se tak může těšit na
poukaz pro NÁKUP V PRODEJNĚ „MODRÝ RÁJ“ ve Svatoplukově ulici v Prostějově O CELKOVÉ HODNOTĚ 500 Kč!
Vyzvednout si jej lze přímo v redakci, a to již od dnešního dne,
pondělí 7. ledna 2013.
Ti, kdo nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak. V
dnešním prvním letošním vydání nejčtenějšího regionálního
periodika se totiž můžete do tohoto zápolení zapojit s naším
novým partnerem, kterým se stala firma DRŮBEŽ JAŠ. Ti z
vás, kdo správně vyluští tajenku, mají šanci získat POUKÁZKU NA NÁKUP V PRODEJNĚ v Brněnské ulici, případně
náměstí T.G. Masaryka O CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno takového premiérového šťastného výherce či výherkyně,
jež obdrží tuto ryze PŘÍJEMNOU CENU, zveřejníme v příštím
vydání PV Večerníku a to přesně v pondělí 7. ledna.
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Režie: František Filip
Hrají: Josef Dvořák, Kateřina Macháčková, David Matásek, Josef Bláha, Dagmar
Veškrnová-Havlová, Zuzana
Bydžovská, Stella Zázvorková, Jiří Vala, Karel Augusta,
Jiří Bruder, Vlastimil Brodský,
Oldřich Vlach, Jana Paulová,
Josef Somr, Jiřina Bohdalová,
Adolf Filip, Jaroslav Moučka,
Petr Nárožný, Pavel Zedníček,
Radoslav Brzobohatý, Petr
Haničinec

ní zabrousili do našich vlastních řad
a trochu tajuplně vám představili
dva nové letošní přírůstky „večerníkovského“ kolektivu z inzertního
a grafického oddělení, přičemž jste
se neměli nechat zmást pohlavím.
A přestože to nebyl jednoduchý
úkol, v osudí se sešla celá plejáda z
vás, dohromady hned 452 správných odpovědí!
Z losovacího koše se tentokrát
usmálo štěstí na výherkyni, jíž se
stala Miloslava VYROUBALOVÁ, Sídl. Svobody 5/12, Prostějov.
Od Večerníku obdrží zajímavou
cenu v podobě poukázky od RESTAURACE POD KAŠTANY
v HODNOTĚ 500 Kč! A jelikož
je JUBILEJNÍ VÝHERKYNÍ,
získává jako bonus od redakce
Večerníku MIMOŘÁDNOU
PRÉMII, kterou je předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na DEVADESÁT TÝDNŮ
v celkové hodnotě 1350 korun!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž na úvod nového roku
jsme po čase opětovně zabrousili
do kulturních vod a graficky mírně
poupravili jednu z hvězd českého
showbyznysu, která ještě před Vánocemi navštívila Prostějov! Známá čertice, ale také velice slušná
zpěvačka a populární herečka přijela do našeho města zahrát v rámci
akcí „Prostějovská zima“...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z jubilejního
devadesátého kola čekáme
v redakci do PÁTKU 11. 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 příští
pondělí, tj. 14. LEDNA 2013.
Takže, hodně štěstí při bádání!

Hlasovalo se prostřednictvím
vypínačů - rozsvěcováním
nebo zhasínáním žárovek.
V tento nedělní podvečer pro
vás Česká televize na svém
prvním programu připravila
druhý díl tohoto jedinečného
seriálu. Svůj první den v hotelunezačne Svatopluk zrovna
nejlíp. Trochu si přispí a má co
dělat, aby stihl připravit hostům snídaně. Vše navíc musí
zvládnout sám, neboť jediná
kuchařka Kolářková musela
jít do nemocnice. Na poslední
Třináctidílný seriál o kuchaři chvíli mu přijde pomoct MiSvatopluku Kuřátkovi, kterého lada i Hedvika a snídaně byly
ztvárnil Josef Dvořák, zachy- zachráněné. Svatopluk se docuje radosti i starosti hlavního stane do sporu se zástupcem
hrdiny na pracovišti i v sou- vrchního Šechtlom a došlo to
kromém životě. Je to první až tak daleko, že je odhodlaný
seriál, kde měli diváci možnost dát výpověď. Přesvědčí ho až
v určitých fázích ovlivnit, jak Křikava a Svatopluk v hotelu
bude děj příběhu pokračovat. zůstává...
VÍCE NEJEN O TOMTO SERIÁLU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

CHCETE SI ZAHRÁT BOWLING?

Po premiéře z minulého
vydání Večerníku, kdy jste
mohli po nějakém čase
opětovně usilovat o ceny
od BOWLING PALACE
v prostějovské ulici Újezd,
pokračujeme i dnes v rámci projektu nejčtenějšího
regionálního
periodika
„JEŠTĚ VĚTŠÍ“ s populární číselnou hrou, která
si už dávno získala své
věrné a početné publikum!
A znovu máte šanci vyhrát
nějakou tu partičku právě
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 čtyř
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 11. LEDNA
2013, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 3 - 5
- 6 - 3, načež v pořadí celé
historie tohoto klání se
už celkově dvaaosmdesátou výherkyní stala Lenka
DŘEVINKOVÁ, Klenovice na Hané 249, jenž si
tak už dnes přímo v sídle
redakce může vyzvednout
cenu od partnera soutěže,
kterou je dárková poukázka
do BOWLING PALACE
v CELKOVÉ HODNOTĚ
500 Kč!
Jméno dalšího výherce
zveřejníme znovu v příštím
čísle, které vychází v
PONDĚLÍ 14. LEDNA 2013.
Tak nezbývá, než abyste
začali již luštit...

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

Nabídka realit a nemovitostí

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

Petra Sedlářová

1+kk, balkon, po rekonstr.,E. Beneše, PV
5500Kč/měs. vč. ink.
2+1, balkon,ul. Dolní, PV, po úpravách
7500Kč/měs. vč. inkasa
3+1 s lodžií, ul. Hybešova, PV
9000Kč/měs. vč. ink.
3+1 s velkým balkonem, ul. Svolinského,
PV,
SLEVA! 9500Kč/měs. vč. ink.

BYTY- PRODEJ
1+1, Tylova, PV
SLEVA: 500 000 Kč
3+1 s garáží, Nám. Spojenců, PV. Os.
vl.,cihl, 2. patro, 78m2, v ceně garáž ve dvor.
traktu
SLEVA: 1 400 000Kč!

604 487 707

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

BYTY – PRODEJ:

1+kk,M.Pujmanové, OV,36 m2,1.patro,k rekonstrukci
380.000,-Kč
2+1, A.Slavíčka, DB, 58 m2, 8.patro, po kompletní rekonstrukci
CENA K JEDNÁNÍ – NAVRHNĚTE!
2+1, Šárka,DB, 53 m2, 3.patro, prostorný byt
690.000,-Kč
3+1, Okružní, DB, 72 m2, 1.patro
950.000,-Kč
3+1, B.Šmerala, DB, 74 m2, zvýš. přízemí
1.050.000,-Kč

Rostislavova 8
796 01 Prostějov

BYTY- PRONÁJEM

☎ 582 341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

NOVINKA ! ! !
3+1, Palackého, OV, 77 m2, 3.patro, cihla, po kompletní rekonstrukci,
velmi pěkný!
1.350.000,-Kč

E–mail: jhreality@jhreality.cz

Kč 750.000,Kč 890.000,Kč 318.000,Kč 790.000,Kč 850.000,Kč 940.000,Kč 1.200.000,Kč 1.490.000,Kč 1.790.000,Kč 2.200.000,-

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

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

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

DOMY – PRODEJ:

RD Vrahovice, 4+1, 120 m2, po rekonstrukci
RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada

2.150.000,-Kč
1.200.000,-Kč

Prodej RD, Alojzov

NOVINKA ! ! !
RD Pivín, 4+1, dvůr, dílna,zahrada,příjezd i z druhé strany pozemku, 1.100.000,-Kč

Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (cca 1.800)
Kč 2.000,-/měsíc + inkaso (cca 3.500)
Kč 5.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.000)
Kč 6.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.000)
Kč 6.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.000)

Pv, Močidýlka, 18 m2, elektřina

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

Prodej bytu, Prostějov, ul. Křížkovského

Kč 69.000,-

GARÁŽE - PRONÁJEM:

Garáž. stání – Olomoucká ul.
Garáž – Krasická ul.

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 950,-/měsíc

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

RD WINKLEROVA-PROSTĚJOV, 4+kk, 363 m2, zahrádka, garáž,
nedaleko centra
2.050.000,-Kč
RD Domamyslice, 4+1, 220 m2, garáž, dvůr, po kompletní rekonstrukci,
kolaudace v roce 2006, velmi pěkný
info o ceně v RK!

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

Prodej RD, Prostějov

Cena: Kč 1.390.000,Prostějov, Domamyslice
Prodej RD 5+kk s
podkrovím, sklepem,
terasou a garáží s
dílnou. Po část. rekonstrukci, plastová okna, plynové ÚT, elektřina. Zastavěná plocha 144 m2,
zahrada 341 m2.
Cena: Kč 2.990.000,Kobeřice, okr. Prostějov
VÝRAZNÁ SLEVA!
Prodej komfortního RD
5+kk po komplet. rek.
s uzavřeným dvorem a dvojgaráží. Krb s rozvodem,
kuchyňská linka s vestav. spotřebiči, velká koupelna.
Zast. plocha 693 m2, zahrada 1506 m2, stodola 220 m2.
VÝRAZNÁ SLEVA! Cena: Kč 2.340.000,-

RD Vřesovice, 2+1, 5+1, k bydlení i podnikání
RD Kralice na Hané, 2+1, nutná část.rek
RD Čelechovice na Hané, 4+1, dvůr, zahrada

1.650.000,-Kč
info o ceně v RK!
700.000,-Kč

POZEMKY – PRODEJ:

Myslejovice, 480 m
Pivín, 749 m2, inž. sítě na hranici pozemku
Pivín, 889 m2, inž. Sítě na hranici pozemku
2

BYTY – PRONÁJEM:

1+1,Sídliště Svobody, přízemí
2+1, Plumlovská, cihla

100.000,-Kč
350.000,-Kč
410.000,-Kč
5.800,-Kč
7.000,-Kč

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY
NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY, CHATY,
POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ, PRONÁJEM,
FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

Prodej RD 3+1 a 2+1 s vjezdem a prostornou
zahradou, cena: 2890000,-Kč

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul.Šárka,
cena: 590000,-Kč
Prodej RD, Kralice na Hané 2+1,
cena: 840000,-Kč
Pronájem bytu 1+kk, Blahoslavova ul.,po kompletní
rekonstrukci,
cena 5000,-Kč/měs
Pronájem bytu 2+1, Mozartova ul., po rek.
cena 5.500,-Kč/měs. + inkaso.
Pronájem bytu 3+1, ulice Dvorského, pěkný byt s lodžií,
cena 6000,-Kč
Pronájem bytu 3+1, ul. Brněnská, po rek.
cena 6.500,-Kč/měs. + inkaso.
Pronájem bytu 2+1, ulice Dvorského, byt v pěkném stavu s lodžií,
cena 7200,-Kč
Pronájem bytu 2+1, ulice J.B. Pecky, po rekonstrukci,
cena 8500,- vč. ink.!

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

Pronájem bytu bytu 4+kk Hradební,
113 m2 s terasami v centru města
10000 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
--------------------------------------------------------

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

Prodej bytu 4+kk Hradební, novostavba, OV, 113 m2 s terasami v centru města
Cena v RK
Prodej bytu 4+1 V. Špály, OV/panel,
po kompletní rekonstrukci bytu i domu
1 640 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 Kotěrova, OV/cihla,
komplet rekonstr.
1 600 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 Dolní, DB/panel,
1.patro s výtahem, 74 m2, lodžie.
1 030 000,- Kč
Prodej bytu 1+1 E.Beneše, DB/panel, 39 m2, 1.p. lodžie 530 000,- Kč
Rodinné domy

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

B Y T Y PRODEJ

Volejte: 732 285 189
RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané 2.459.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

Poptáváme pro klienty

PR O N Á J MY

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

Volejte: 739 322 895
1+1 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 Vápenice
6.500Kč+ink
2+1 Manharda 60m2 cihla
5.800Kč+ink
2+1 Olomoucká 80m2
6.500Kč+ink
2+1 Olomoucká 80m2
8.000Kč vč. 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.

INZERUJTE ZDARMA ! ! !

Tel: 605 011 310

Pronájem obchod. prostor 200m2 v
Prostějově. Přízemí, samost. vchod, výlohy.
Cena: 16500Kč/měs. + DPH + ink.

489.000Kč
550.000Kč
650.000Kč
840.000Kč

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

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

Židovské uličky s.r.o., SNP 6/9,
Držovice, tel.: 777 96 20 27
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz

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

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

Tel.: 605 011 310

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!

Volejte: 739 322 895

DOMY

BYTY – PRONÁJEM:

Foto každého bytu najdete na: www.jhreality.cz

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!

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie 480.000Kč
1+1 Husovo nám.
k jednání 420.000Kč
1+1 Svornosti OV cihla
530.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
570.000Kč
1+1 Šárka cihla po rek.
590.000Kč
2+1 Anglická OV po rek.
k jednání 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 1.149.000Kč
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

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

GARÁŽ - PRODEJ:

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

e-mail: info@impulsreality.com

BYTY – PRODEJ:

1+1, Pv, Určická ul.
2+1, Biskupice, okr. Pv
2+1, Pv, Školní ul.
2+1, Pv, Kostelecká ul.
2+1, Pv, Rejskova ul.

Pronájem fasády - reklamní plochy, naproti
nádraží, ul. Janáčkova, PV. Cena: 2500Kč/měs.

Tel.: 773 542 542
775 246 321

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

ww
ww.jjhreality.c
cz
2+1, Přerov, Dvořákova ul.
2+1, Pv, Moravská ul.
3+1, Ptení, okr. Pv
3+1, Přerov, ul. Optiky
3+1, Plumlov, Lesnická ul.
3+1, Pv, Švýcarská ul.
3+1, Mostkovice
3+1, Pv, Mozartova ul.
3+1, Pv, Netušilova ul.
4+kk, Pv, Krapkova ul.
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NOVINKA!!!
3+1,dr.ZÁPADNÍ,78m
3+1,dr.ZÁPADNÍ
,
,78m
m2,
cihla,po
1.350.000,-Kč
,p rekonstrukci
2
3+1,dr.ŠÁRKA,74m
3+1,dr.ŠÁRKA
,
A,74m
m po částečné rek. 795.000,-Kč
2
OV,sidl.SVOBODY,55m
2+1,, OV,sidl.SVOBODY
,
Y,55m
m
s alkovnou
699.000,-Kč
4+1,dr.STUDETSKÁ,115m
4+1,dr.STUDETSKÁ
,
Á,115m
m2
pěkný,prostorný
p
ýp
ý byt
y
1.950.000,-Kč
4+1,dr.SÍDL.SVOBODY,4.p.75m
4+1,dr.SÍDL.SVOBODY
,
Y,4.p.75m
m2
po kompl.rek. lodžie
1.750.000,-Kč
2+1,dr.S.SUCHARDY,1.p.58m
2+1,dr.S.SUCHARDY
,
Y,1.p.58m
m2
lodžie,výtah,
ý
700.000,-Kč
4+1,OV,OLOMOUCKÁ, ,
DRŽOVICE,170M2,BAZÉN,
DRŽOVICE,
,170M2,BAZÉN, SAUNA, TERASA,
1.990.000,-Kč
VELMI PĚKNÝ

DOMY PRODEJ
RD 4+1,3+kk LEŠANY
INFO V RK
RD 2+1, KONICE, zahrada,započatá rekonstrukce,
možnost rozšíření do podkroví
699.000,-Kč
NOVINKA!!!
RD5+1,BRODEK
,
U PV
V
2.400.000,-Kč
RD5+1,PIVÍN
,
N
1.000.000,-Kč
3+1.LEŠANY,
800.000,-Kč
RD 3+1.LEŠANY
Y,
1.050.000,-Kč
RD 1+1,VRAHOVICE
,
E
RD 1+1,, TIŠTÍN
N ,dvůr,po
,dvůr,po
p rekonstrukcii 590.000,-Kč
HANÉ,, po rek.,zahrada,
RD 3+1,, KOSTELEC NA HANÉ
pěkný……….
1.900.000,-Kč
3+kk,MYSLEJOVICE,nadstandardní,
RD 3+kk,MYSLEJOVICE
,
,
,nadstandardní,
atypický, novostavbaa …
1.900.000,-Kč
5+1,VINCENCOV,velmi
RD 5+1,VINCENCOV,
,
,,velmi pěkný,klidné
pprostředí,, velká zahrada………
Info v RK
HANOU,zahrada,velmi
RD 6+1 ,NĚMČICE
,
NAD HANOU,
,zahrada,velmi
,
pěkný a udržovanýý …S GARÁŽÍ… 1.900.000,-Kč
VRAHOVICE,, po rekonstr.
RD 4+1,, VRAHOVICE
zahrada, pěkný…SLEVA!!
1.700.000,-Kč

POZEMKY

Stavební pozemek Ohrozim,
700 m2, el., voda, plyn u pozemku,
studna.
540 000,- Kč
Pronájem parkovacích míst
v centru města , oploceno.
500,- Kč/ měs.

Novinky:
1) 1+1 Joštovo nám. 450 tis.Kč + provize
2) 3+1 OV - E.Beneše 889 tis.Kč
3) 2+1 DR Holandská 680 tis.Kč
4) 2+1 OV Kpt.Jaroše 830 tis.Kč
5) 3+1 OV s alkovnou, Sídl.Svobody 1.080 tis.Kč
850 tis.Kč
6) 2+1 DR Šárka, 69 m2 5.990 tis.Kč
7) Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2
8) Nájemní dům blízko centra - 3 byty, po rekonstr. 5.700 tis.Kč
9) RD 2+kk po kompl.rekonstr., Plumlov 1.500 tis.Kč .... SLEVA !
10) 2+1 OV Bulharská, po kompl.rek. 999 tis.Kč ..... SLEVA !
11) RD 2+1 Otaslavice, po kompletní rekonstr., zahr., 346 m2 1.350 tis.Kč
12) Prodej restaurace - 50 míst, krb,16 km od Pv 999 tis.Kč
2
2.390 tis.Kč
13) RD v Pv, 120 m
14) 1+1 Sídl.Svobody, po rek.
699 tis.Kč
15) 2+1 OV, Milíčova
679 tis.Kč
16) 2+1 OV, Vápenice
690 tis.Kč
PRONÁJMY :
1+1 Čelechovice
5 tis.vč.ink.
1+1 Vodní
4,5 tis.+ ink.
2
4,5 tis.+ ink., trv.pobyt, od 1.2.2013
2+1 Huserl.nám., 85 m
2+1 Kpt.Jaroše
7 tis.Kč/měs. vč.ink.
3+1 Partyzánská 5,5 tis. + inkaso
2
6,9 tis.+ ink., trv.pobyt
3+1 Husserl.nám., 140 m
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
1.099 tis.Kč
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
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
790 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
RODINNÉ DOMY :
RD 2+1 Unčice, k rek.
160 tis.+ provize
RD 1+1 Plumlov, po kom.rek.
1.280 tis.Kč
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
390 tis.Kč
RD 3+1 Čehovice, 220 m2, garáž
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
700 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč - SLEVA !
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
940 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.350 tis.Kč
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
2
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
2
1.790 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m
1.850 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
2
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m
2
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
2
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m , velmi pěkný
2.200 tis.Kč - SLEVA !
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení - 3.600 tis.Kč
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.

790 tis.Kč
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
Další komerční prost. - viz. web RK.

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.

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 !

O S TAT N Í

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

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

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

605 011 310

www.realitypolzer.cz

www.srdcerealit.cz

tel.: 607 915 184

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

Volejte: 723 335 940

1+1,cihla,OV,Poděbradovo
4.000,-Kč
1+1,cihla,OV,nám.Spojenců
4.000,-Kč
2+kk,cihla,OV,nám.Spojenců
5.000,-Kč
2+kk,Krokova,zařízený
7.500,-Kč
3+1,cihla,OV,Vápenice , luxusní sauna,bazén,krb
9.000,-Kč
3+1,cihla,OV,Wolkerova
8.000,-Kč

Kompletní nabídka na našich
internetových stránkách

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

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

PRONÁJMY - 1+1, 2+1, 3+1

RD Smržice 5+1 se zahradou. V původním udržovaném stavu 1 650 000,- Kč

REALITY
POHODA

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.

Řádková a sloupcová inzerce
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REALITY

REALITY

SLUŽBY

PRODÁM

PRÁCI NABÍZÍ

DARUJI

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

Pronajmu zařízený 1+1, dlouhodobě.
721 054 794

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

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

Daruji 2 válendy s úložných prostorem. Tel.: 605 510 106

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Vila 9+3, Spitznerova 5 490 000 Kč
* RD, 4+1, Protivanov 1 400 000 Kč
* RD 4+1, Vrahovice
2 130 000 Kč
* RD 2+1, Nerudova
1 500 000 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
Pro klienty hledáme byty, domy,
pozemky.
* Zdarma inzerce, právní servis
* Zajistíme financování, odhady
* Rekonstrukce domů i bytů
* Energetické štítky
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
774 409 430
WWW.VNB-REALITY.CZ
Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Pronajmu byt 1+1. 774 280 516
Koupím byt 3+1 v Prostějově (nejlépe Krasice), platba hotově. Tel.:
732 181 597
Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Tel.: 602 570 658
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
Pronajmu 1+1, ul. Dobrovského,
PV. Tel.: 603 792 629
Pronajmu byt 2+1, Barákova ul.,
PV, 1. patro. Tel.: 608 718 813
Pronajmu cihlový byt 1+kk, střed
města. Tel.: 774 170 275
Pron. cihl. byt 2,5+1, po rek., vl.
kot. a měř, ul. Šlikova, PV, náj.
5 800 + 2 000 ink.Tel.: 604 820 358
Pronajmu byt 2+1, PV, na nám.
Spojenců. Levně-dlouhodobě. Tel.:
720 204 000
Pronajmu rekonstruovaný byt 3+1,
PV, Kostelecká ul., 5 000 + ink.
Tel.: 724 724 356
Pronajmu jednopokojový byt, Tylova ul. Ihned volný Tel.: 605 846 133
Prodám byt 1+1 v osobním vlastnictví, sídl. Svornosti, 32 m2, cihla.
Cena dle dohody. Tel.: 607 404 459

Prodám pozemek v klidné lokalitě v Krasicích, 525 m2. Tel.:
731 941 992
Pronajmu cihlový byt 1+1, 48 m2,
ul. Slovenská, 5 500 Kč + inkaso,
Tel.: 739 656 557
Pronajmu byt 1+1, zařízený. Levně. Tel.: 731 236 558
Pronajmu nezařízený byt 2+1, ul.
Italská, PV, balkon, cena 5 500 Kč
+ 2 000 Kč ink. Vratná kauce 5 500 Kč.
Tel.: 605 163 035
Pronajmu garáž, ul. Tylova (vedle
kotelny). T.:602 532 316
Hledáme ke koupi byty, domy, pozemky, možnost vyplacení okamžité zálohy před prodejem nemovitosti. Tel.:
774 414 525, www.krasabydleni.cz
Pronajmu garáž za mechanikou. Po
19.00. Tel.: 723 408 151
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
výběrové řízení na prodej pozemku
p.č. 6396/1 v k.ú. Prostějov - orná
půda o celkové výměře 3 167 m2,
ul. Okružní, za minimální kupní
cenu 555 000,00 Kč. Dle ÚP je pozemek součástí plochy pro bydlení
čisté – bytové domy. Další informace poskytne p. Hudcová na adrese
Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302
585, e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Pronajmeme částečně zařízený rodinný domek 3+kk po rekonstrukci
s okrasnou zahrádkou, venkovním
posezením a s možností krytého
parkování ve dvoře. Objekt se nachází v klidné a kompletně zrekonstruované části města, se spoustou
zeleně. Skvělá dopravní obslužnost, parkování i mateřská školka.
Domek je bezbariérový. Bydlení
vhodné jak pro rodinu s dětmi, tak
i seniory. Jen vážní a solventní zájemci prosím! Informace na tel.:
777 331 923
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
2. kolo výběrového řízení na prodej nemovitostí – budovy Konice,
č.p. 248 a pozemků parc. č. 670 a
parc. č. 671 v k.ú. a obci Konice za
min. kupní cenu ve výši 91 000,00
Kč. Další informace poskytne
p. Zettelová na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz.
Hledám ke koupi dům v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
Pronajmu garáž. T.: 728 511 591
Pronájem garáže v PV, Poděbradovo nám.Tel.: 777 862 900
Prodám dům 5+1 se zahradou
v Prostějově. Tel.: 776 460 300
Přenechám nově vybavenou prodejnu lahůdek a potravin Wolkerova ul. Zkolaudovanou na výr. studené kuchyně. Nájem 10 800 Kč +
ink. Tel.: 774 491 911

Pronajmu byt 1+1, ul. Tylova, PV.
Cena 6 500 Kč vč. ink. Volné ihned. Tel.: 775 114 830

Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní, atd. Tel.: 774 062 253
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
Stěhování
S
ě á í bez pomocii zákazníka
á
í

Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Kominictví
Frézování zadehtovaných, komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262
Nově otevřené opravy oděvů, obuvi
a batohů. Rychle, levně, kvalitně.
Najdete nás vedle knihkupectví u
radnice. Tel.: 608 331 141
Ručně pletené klobouky, čepice
i dětské a svetry pro pejsky!. Prostějov. Tel.: 606 166 853
Stěhování, autodoprava a vyklízení
bytů. Rekonstrukce bytových jader.
Hájek 606 020 248.
Živě zahrajeme na svatbě, plesu
apod. T. 608 539 783
www.ubytovaniuparku.net
776 544 388
Zajišťujeme malířské i drobné stavební práce. Žádná čekací lhůta. Nejlevnější v okolí.
Tel.: 775 198 372

FINANCE
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

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč.
Rychle diskrétně bez poplatku předem. Tel.: 777 965 734 Pracuji pro
více věřitelů

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

Potřebujete půjčit až 100 000 Kč?
Poraďte se s námi. Možno i na
zástavu. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů.

Pronajmu byt 1+kk, přízemí, ul.
Krasická, 602 119 933.

Půjčky rychle a spolehlivě
www.pujcky-prostejov.com

Prodám zděný byt 2+1, 55 m2.
Tel.: 774 409 430
Pronájem bytu 2+1 v PV, Fanderlíkova ul., byt po rekonstrukci, cihlový dům. Tel.: 777 862 900

Máte zničené nohy s nekvalitní
obuví. Prodejna IVKA Plumlovská ul. myslí na Vás. Necháváme
šít obuv převážně ve Zlíně na velmi problémové nohy, zdravotní i na
hodně vysoké nárty i lýtka. U nás
v prodeji oblíbené důchodky, teplé
papuče a zdravotní domácí nazouváky. Nabízíme dámskou i pánskou obuv ve velkých velikostech
až do vel. 51. Otevřeno i v sobotu.
Jsme tu pro Vás.

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.

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

Pepinova pizza přijme rozvozce.
Tel.: 720 332 216
Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644

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

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.
Hledáme několik spoluprac. na pozici
tel./ asistent a další. Zaškol., příjem od
16 tis./ měs. Tel.: 605 222 568
Z důvodu rozšíření prostor v PV
přijmu ihned na zapracování
5 šikovných, seriozních, komunikativních lidí na pozici konzultant.
Podmínka zájem o obor, zdravý životní styl, sport, práce s lidmi. Práce čistě přes studio. Možnost i VČ.
Info 608 818 080
Zapracuji 3–5 lidí v nově otevřené
pobočce Studia Vitalita. Podmínka: zájem o zdravý životní styl.
Telefon: 607 594 241
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
Pozor s Novým rokem nová pracovní příležitost. Nabízíme práci
pro tento region. Tel.: 607 398 307

RŮZNÉ

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

Firma Tomková nabízí ruční výrobu svíček a dřevěných dekorací.
www. bizuterie-tomkova.cz, Tel.:
602 245 797

Hledáme zručného brigádníka/
spolupracovníka pro leštění kovů.
Nutná praxe v práci s kovem.
Tel.: 606 031 220 p. Novák

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo
je v PÁTEK
11. ledna 2013
v 10.00 hodin
Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!
www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Nadále objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu!

Pronajmu byt 1+1 v PV. Tel.:
607 919 040

Pronajmu 1+kk v Mostkovicích
a na Stražisku. T. 608 770 811

Prodám novou 6 ti kotcovou králíkárnu. Tel.: 723 408 151

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.

Pronajmu slušným lidem 4+kk,
v RD se zahradou, cena 8 000 Kč
+ ink. Tel.: 724 747 042

Pronajmu garsonku pro 1 os., v PV,
cena 2 000 Kč. Tel.: 724 337 984

Pila K+L s.r.o. Doloplazy u Nezamyslic přijímá objednávky na rok 2013
na bukové palivové dříví krácené.
Právě probíhá AKCE 1 prm/ 500 Kč
+ DPH. Doprava zajištěna. Tel.:
582 388 101

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

www.

vecernikpv

.cz
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VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ od 720 korun
POKRAČUJE! NALISTUJTE STRANU 21
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POZOR! MOŽNOST ZAJISTIT SI
ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
NADÁLE TRVÁ!

UŠETŘTE ČAS I PENÍZE...






Navíc získáte bonus řádkové inzerce ve Večerníku ZDARMA!
Vážení a milí předplatitelé,
máme tu začátek nového roku a přestože už ty největší výhody odnesl Ježíšek se Silvestrem, nadále máte
možnost, zajistit si zvýhodněné předplatné. Jestliže
byste tedy ještě zatoužili mít bezstarostný servis těch
nejdůležitějších a nejzajímavějších informací z celého
regionu, pak máte šanci ještě po celý MSÍC LEDEN!
CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU je pořád výhodnější, než kdybyste si
kupovali u běžných prodejců. A co více, můžeme
vám jen tak naťuknout, že v dalším období už to tak
výhodné nebude..
Proto byste neměli váhat a využít této mimořádně vynikající nabídky. 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 720 Kč pro nové
abonenty je vskutku minimem...
Proto byste neměli váhat a zajistit si pravidelnou
dodávku oblíbeného titulu.
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 ranních 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





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...)

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



stávající předplatitelé
platí jen 600 korun!

...ještě
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Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

OD CK HELLAS TOUTR

* značková elektronika do kuchyně i obýváku
* let horkovzdušným balonem
* vstupenky na prestižní sportovní akce
* poukázky nejen na hamburgery
* kosmetické balíčky pro ženy i muže
* dárečky pro vaše ratolesti
* .... a řadu dalších cen
v celkové hodnotě 150 000 Kč

Co je potřeba pro to vykonat?

Nic složitého. Stačí v každém z jednotlivých kol znát správnou odpověď na níže položenou
otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen
čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí... Soutěž probíhá od pondělí
10. prosince 2012 do pondělí 11. března 2013 ve čtyřech dějstvích.

SOUTĚŽ POKRAČUJE TŘETÍM KOLEM AŽ V PONDĚLÍ 14. LEDNA 2013!

hotově

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

DALŠÍ NOVÉ informace přineseme už v PŘÍŠTÍM čísle PV Večerníku!

Hlavní výhrou
ZÁJEZD K MOŘI

+

DNES ZA 700 Kč
OD ÚTERÝ 2.1. ZAPLATÍTE 720 Kč

Jméno a příjmení (firma)

¤ NOVINY UŽ RÁNO VE VAŠÍ SCHRÁNCE ¤ CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ OD 600 Kč ¤
¤ BONUSOVÁ PRÉMIE, HODNOTNÝ DÁREK A ODMĚNA ZA VĚRNOST! ¤

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ

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

Důležité upozornění pro všechy školáky i jejich rodiče

UŽ

v pondělí 14. ledna 2013
bude součástí
Prostějovského Večerníku

TĚ!
Š
Í
Ř
P

tradiční speciální příloha

KAM ZA VZDĚLÁNÍM

Také v lednu k netu si sednu!
• zpravodajství Prostějovský Večerník
také na
Facebooku!
• krimi
www.facebook.com/vecernikpv.cz
• region
Za osm měsíců loňského roku
• sport
nás navštívilo téměř
200 tisíc čtenářů!

www.vecernikpv.cz

Řádková inzerce, sport
VZPOMÍNÁME
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dne 5. ledna 2013
by se dožila 43 let
paní Jana ALEXYOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Manžel, děti, tatínek.

Dne 3. ledna 2013
jsme vzpomenuli
nedožitých 70 let
pana Františka
VYMAZALA
z Držovic.
Za vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Kytičku růží bychom Ti
k narozeninám chtěli dát,
ale už jenom můžeme
u hrobu postát a s láskou
a úctou tiše vzpomínat.

Dne 10. ledna 2013
by oslavil 70 narozeniny
pan Vojtěch PROVAZ
z Mostkovic.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Děkuje manželka, syn
a dcera s rodinami.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát,
chviličku postát
a tiše vzpomínat.

Také v lednu k netu si sednu!
• zpravodajství Prostějovský Večerník
také na
• krimi
Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz
• region
Za osm měsíců loňského roku
• sport
nás navštívilo téměř 200 tisíc čtenářů!

www.vecernikpv.cz

ÁT
CHCETE SE ST
SPORŤÁKEM?
Vydavatelství HANÁ PRESS s. r.o.
s přední pozicí na mediálním trhu v regionu
(v portfoliu tituly Prostějovský Večerník, Olomoucký Večerník,
Radniční listy Prostějov, www.vecernikpv.cz, www.vecernikol.cz)

HLEDÁ PRO ROZŠÍŘENÍ
SVÉHO TÝMU ADEPTY NA POZICI:
Dne 10. ledna 2013
by se dožil 85 let
náš manžel, tatínek a dědeček
pan Karel OLEŠ.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka s rodinou.

Dne 6. ledna 2013
jsme vzpomenuli
5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Petr VINKLER
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
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Dne 12. ledna 2013
tomu bude 10 roků,
co nás navždy opustil
pan Karel STANĚK
z Otonovic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami
rodinami..

SPORTOVNÍ REDAKTOR/-KA
Nabízíme:
- jistotu ambiciózního vydavatelství
- možnost profesního růstu
- atraktivní profesi
- firemní bonusy
- volnou pracovní dobu
- velmi solidní finanční ohodnocení
plus motivační beneffity
Požadujeme:
- dobrou znalost práce na PC
- přehled o sportovním dění v regionu
- časovou flexibilitu
- schopnost pracovat samostatně
- odolnost proti stresu
Nabídky se strukturovaným životopisem
posílejte na e-mail: kozak
kozak@
@pv.cz
nebo na adresu:
Haná Press s.r.o.
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov
Vybraní uchazeči budou pozváni
k ústnímu poho
pohovoru!

Nadále objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu!
Dne 25. prosince 2012
uplynulo 10 let ode dne,
kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička
paní Ludmila HORÁKOVÁ.
HORÁKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Ludmila
s manželem a vnuci
Radek a David.

u
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.
..

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

n
u
r
o
k
VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ od 720
POKRAČUJE!

VRAŤTE SE NA STRANU 21

Nabídka řádkové inzerce
i v novém roce za staré ceny
• • • • • • • • • v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku pro rok 2013 • • • • • • • • •
Dne 5. ledna 2013
vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí
paní Anny VLÁČILOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Miroslav
s rodinou.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

pro příští číslo je
v PÁTEK 11. ledna 2013
v 10.00 hodin

V lednu nabízíme atraktivnější nabídku pro řádkovou inzerci

í
t
a
l
p
e
l
á
d
a
n
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 RASTR 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!

Souhrn roku 2012
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NEJ lepší výkon

NEJ hlubší šok

NEJ větší událost

Fotbalové obrození. V létě loňského roku začal své jednoleté působení klub 1.FK Prostějov. O necelý rok
později si vybojoval postup z divize do MSFL, kam již vstoupil pod názvem 1.SK Prostějov. I ve třetí lize patří na úplnou
špici tabulky, v pohárovém utkání navíc potrápil prvoligovou
Sigmu Olomouc. Poctou se pak stala návštěva předsedy fotbalového svazu Miroslava Pelty při vítězném domácím utkání se
Žďárem nad Sázavou.

Rok 2012 byl po tenisové stránce ještě úspěšnější než ten
předešlý, tentokrát se o ně však nepostarala pouze Petra Kvitová, ale celá
čtveřice Kvitová, Šafářová, Berdych a
Štěpánek. Hlavní trofeje tvoří trojlístek
Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup, k
nim je nutné připočíst i několik turnajových titulů ve dvouhře a čtyřhře.

Basketbalový oddíl se potýká s donedávna nepoznanými starostmi v podobě nedostatku financí a s tím souvisejícími horšími
výsledky. Ve dvaceti utkáních Orli hned osmkrát prohráli a ze
čtvrtého místa disponují pouze dvoubodovým náskokem na sedmé USK Praha, zatímco první Nymburk je daleko v nedohlednu.
Stále více se navíc hovoří o stěhování z Hané do Brna...

NEJ významnější návrat

Domů na Hanou se v zimě vrátili dva odchovanci zdejší kopané, kteří v minulosti prošli ještě Železárnami
a LeRKem Prostějov. Po osmi a půl letech přestoupil zpět do
Prostějova Ivo Zbožínek, dokonce po jedenácti a půl letech pak
také Tomáš Bureš.

NEJ šokující zklamání

Závodnice SKC
Prostějov Jana Horáková se chystala na svou druhou olympiádu
po níž chtěla svou sportovní kariéru uzavřít. Místo bikrosového
startu pod pěti kruhy ale musela
přijmout dvouletý zákaz startu
za pozitivní test na clenbuterol.
Nepomohlo přesvědčení o své
nevině ani fakt, že by jí tato látka
k ničemu nepomohla. Dopadla
stejně jako Alberto Contador...

NEJ sledovanější pár
Velkou pozornost po celý rok
přitahovala dvojice Petra Kvitová - Adam Pavlásek. Oběma
tenistům se navíc dařilo i výsledkově, o čemž svědčí vítězství ve
Fed Cupu, Hopman Cupu a na
několika individuálních turnajích
v podání Kvitové i úspěšné Pavláskovo počínání na juniorském
Australian Open a turnajích série
Futures.

NEJ výraznější překvapení

Stejnou jistotou, jako
že Karel Gott vyhraje
Českého slavíka, bývalo tvrzení, že Bohumil
Korbař nenajde přemožitele na domácím mistrovství republiky. Leč
oboje v loňském roce
padlo. Třiasedmdesátiletý zpěvák skončil v
anketě druhý a stejně
tak stříbrný skončil na
halovém šampionátu
v Otrokovicích i v celkovém pořadí Českého
poháru plumlovský kušista. V obou případech
byl nad jeho síly střelec
Savany Kostelec na
Hané Jan Nedělník.

NEJ exotičtější návštěvník

Společně s výpravou
brazilských chlapců dorazily z Jižní Ameriky
do Prostějova na juniorské mistrovství světa
tenisových družstev do
14 let i vši. Po překladu z
češtiny do portugalštiny
a zpět vše vyřešil speciální šampon.

NEJ pohádkovější senzace NEJ kontroverznější rozhodnutí
Až rozhodnutím
od zeleného stolu přišli boxeři
BC DTJ Prostějov o vítězství v
domácí extralize. Sportovně technická komise České boxerské
asociace totiž vyhověla stížnosti
Ústí nad Labem a duel posledního kola kontumovala na 18:0 pro
Severočechy. To znamenalo pád
z děleného prvního místa až na
třetí pozici. Na verdikt zareagoval prostějovský oddíl žalobou k
ústavnímu soudu.

Bývalý
hráč
BK Prostějov
Jamar
Smith
podepsal dvoucestnou smlouvu s Bostonem
Celtics. Někdejší
křídlo Orlů se tak
pralo o místo v
sestavě sedmnáctinásobného
vítěze NBA.

NEJ masovější akce

Již pošestnácté se na
počátku července konal
třídenní turnaj v malé
kopané Haná Cup. Do
Krumsína se sjelo celkem čtyřicet družstev a
za mediálního partnerství a on-line zpravodajství Večerníku se premiérovým vítězem stala S.K.
Haná. Na druhý titul
marně útočila druhá Jiřina Prostějov, trojnásobní
vítězové Relax Prostějov
a Peliny Choceň vypadly
v semifinále.

NEJ delší série

Přesně 112 utkání v řadě vyhrály prostějovské
volejbalistky nad soupeřkami z České republiky. Po bezmála
čtyřech letech a celkem sto dvanácti výhrách přišla nečekaná
porážka. Stalo se tak krátce před Vánocemi doma s Frýdkem-Místkem, kdy favorit třikrát nezvládl koncovku a prohrál 0:3.

Také v lednu k netu si sednu!
denně aktualizované
sportovní reportáže

• zpravodajství
• krimi
• region
Za osm měsíců loňského roku
nás navštívilo téměř 200 tisíc čtenářů!
• sport

www.vecernikpv.cz

Prostějovský Večerník
také na
Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Souhrn roku 2012
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JSME ÚSPĚŠNÝ REGION aneb NA SPORTOVNÍCH KOLBIŠTÍCH JSME PŘOŽILI PLNO KRÁSNÝCH EMOCÍ A RADOSTI
DALŠÍ ROK JE ZA NÁMI A JAK UŽ TO TAK BÝVÁ, NASTÁVÁ
S PŘÍCHODEM NOVÉHO LETOPOČTU ČAS BILANCOVÁNÍ
TOHO, CO SE ZA UPLYNULÝCH DVANÁCT MĚSÍCŮ UDÁLO.
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK A JEHO SPORTOVNÍ SEKCE BYLA
TAKÉ V ROCE 2012 U VŠEHO PODSTATNÉHO, SLEDOVALA VŠE
MOŽNÉ I NEMOŽNÉ, DANÉ A TAKÉ NEDANÉ... A TAK JSME SE
JAKO UŽ TRADIČNĚ OHLÉDLI ZPĚT ZA VŠEMI UDÁLOSTMI A
OKAMŽIKY, KTERÉ BĚHEM ROKU HÝBALY SPORTEM NA PROSTĚJOVSKU.
ZNOVU JSME TAK PROŽILI CHVÍLE ÚSPĚCHŮ, KTERÝCH BYLO
V ROCE 2012 VÍCE NEŽ DOST, Z ČEHOŽ MÁME POCHOPITELNĚ
VŠICHNI VELKOU RADOST. MŮŽEME BEZ NĚJAKÉ NADSÁZKY PROHLÁSIT, ŽE VĚTŠINĚ SPORTOVCŮM A SPORTOVNÍM
TÝMŮM Z PROSTĚJOVSKA SE LOŇSKÝ ROK OPĚT POVEDL NA
VÝBORNOU! POSUĎTE VŠAK SAMI V NAŠEM PŘEHLEDU HLAVNÍCH SPORTOVNÍCH UDÁLOSTÍ, KTERÝ PRO VÁS SESTAVIL
VÁŠ OBLÍBENÝ PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK. VŠIMLI JSME SI
TAKÉ VÝKONŮ SPORTOVCŮ DOMA I V ZAHRANIČÍ...
Vše nejlepší všem sportovním přívržencům přece celá sportovní sekce redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

měsíc první...

leden

V úspěších z předchozího roku pokračovali tenisté. Hned na úvod
roku 2012 získala prostějovská dvojice Petra Kvitová a Tomáš
Berdych prestižní Hopmanův pohár, když si v Austrálii poradili s
Bulharskem, USA, Dánskem i Francií. Na prvním grandslamu
sezony Australian Open pak Kvitová došla do semifinále, Berdych
do čtvrtfinále a mezi juniory se Adam Pavlásek probil do semifináledvouhryafinálečtyřhry.DařiloseivolejbalistkámVKModřanská
Prostějov, které díky domácí výhře 3:1 nad Kazaní v posledním
kole základní skupiny postoupily do osmifinále Ligy mistryň proti
hvězdnému Fenerbahce Istanbul. Novými posilami fotbalistů 1.
FK Prostějov se stali odchovanci Železáren/LeRKu Tomáš Bureš
s Ivo Zbožínkem, na Hanou přišlo i duo mistrů Evropy do jednadvaceti let Lukáš Zelenka s Michalem Pospíšilem. Bývalý hráč
Jestřábů Tomáš Kundrátek si v dresu Washingtonu odbyl premiéru v NHL.

měsíc druhý...

únor

Anketu Zlatý kanár 2011 ovládli zástupci prostějovského oddílu. Nejlepší tenistkou i absolutní vítězkou se stala Petra Kvitová,
tenistům kraloval Tomáš Berdych. Největší postup na žebříčku
WTA zaznamenala Petra Cetkovská a talentem roku mezi dívkami určili hlasující Barboru Krejčíkovou. O týden později vyhrál
Berdych turnaj ATP v Montpellier a Petra Kvitová pomohla k fedcupové výhře nad Německem a postupu do semifinále. Berdych
se Štěpánkem pak posunuli Českou republiku přes Itálii do čtvrtfinále Davis Cupu. Volejbalistky VK Modřanská Prostějov opět
dobyly výhru v Českém i Česko-slovenském poháru a díky novému hlavnímu sponzorovi změnily název na VK Agel Prostějov.
Basketbalisté tak úspěšní nebyli, v Českém poháru skončili čtvrtí.
Hokejoví Jestřábi uzavřeli základní část druhé ligy na čtvrtém místě a ve čtvrtfinále si po napínavé pětizápasové sérii poradili se
Vsetínem. Nejlepším střelcem hokejové extraligy se po dvaapadesáti kolech stal rodák z Prostějova Petr Kumstát.

Němčic Radoslav Látal, pro bronz na Velké ceně Ústí nad Labem
si doboxoval Miroslav Šerban. Posílení fotbalisté 1.FK Prostějov
zahájili jarní část moravskoslezské divize „E“ a cestu za postupem do třetí ligy výhrou 4:0 nad Dolním Benešovem. Do roku
2012 vstoupili úspěšně i cyklisté SKC Prostějov, Ondřej Tkadlec
se stal vítězem prvního dílu Českého poháru na silnici v kategorii
jezdců do třiadvaceti let.

měsíc čtvrtý...

duben

Do finále hokejové extraligy postoupily Pardubice Jiřího
Cetkovského a Kometa Brno Petra Haluzy. Více důvodů k radosti měl zkušenější útočník Východočechů, který se již podruhé v
kariéře stal mistrem republiky. K postupu ženské hokejové reprezentace z mistrovství světa I. divize mezi absolutní elitu přispěla
jednou asistencí i odchovankyně prostějovského hokeje Nikola
Tomigová, do kádru mužského výběru pro mistrovství světa
ve Skandinávii se vešel i obránce Dinama Minsk a dřívější finalista Stanley Cupu Lukáš Krajíček. Mladší dorostenci Jestřábů
uspořádali mezinárodní turnaj O hanácký pohár a doma nestačili jen na slovenskou Spišskou Novou Ves. Druzí skončili i prostějovští žáci při čtvrtém ročníku Sida Cupu. Do semifinále Davis
Cupu pak české tenisty nasměroval vítěznými dvouhrami nad
Troickým i Tipsarevičem (po třech vyrovnaných tie-breacích)
Tomáš Berdych, třetí bod získala dvojice Berdych, Štěpánek
ve čtyřhře proti Zimonjičovi s Bozoljacem. V úspěšné cestě za
obhajobou prvenství ve Fed Cupu pokračovali rovněž tenistky.
Lucie Šafářová i Petra Kvitová zvládly své dvouhry proti Italkám
Schiavoneové a Erraniové, což znamenalo výhru 4:1 a postup
do podzimního finále. Áčko volejbalistek si po výhrách 3:0 v semifinále proti Olomouci i finále proti Olympu Praha došlo pro další
domácí titul, kadetky hostily první finálový turnaj extraligy, v němž
však nezískaly ani bod, juniorkám pak po třetím místě v kvalifikačním turnaji jen těsně unikl postup do extraligy. Basketbalisté

Na snímku s hvězdou. Za prostějovskými vítězi McDonalds Cupu 2012 patron
této soutěže a špičkový gólman Petr Čech.
Foto: archív 1.SK Prostějov

měsíc pátý...

květen

Bez „Pupy“ Doseděla, Stejskala, Pašky, Meidla či Musila zahájili
přípravu na nový ročník prostějovští Jestřábi, do Polska zamířila dosavadní gólmanská jednička Dalibor Sedlář. Další bývalý Jestřáb
Lukáš Říha byla pozitivně testován na doping, konkrétně zakázaný amfetamin. Stejně jako o rok dříve si Lukáš Krajíček přivezl z hokejového šampionátu bronz. Stříbro z mistrovství Evropy v bikrosu
si vyjela Jana Horáková, až do finále turnaje Masters s dotací přes
tři miliony eur dokráčel v Madridu Tomáš Berdych. Orli zvládli napínavou a vyrovnanou partii s Děčínem a ve finále Mattoni NBL opět
vyzvali úřadujícího vládce z Nymburka. Tentokrát Středočechům
podlehli hladce 0:4. Na republikový titul naopak dosáhly starší minižákyně TJ OP Prostějov U13, bronz brali mladší minižáci i minižačky. I přes neúspěšnou baráž se volejbalistky VK Agel Prostějov
vtěsnaly do extraligy juniorek, právo na start v soutěži jim přenechal Nový Jičín. Blízko titulu v boxerské extralize byl výběr BC DTJ
Prostějov. Po výhře v Ústí měl na prvním místě navlas stejnou
bilanci jako slovenská Nitra, rozhodnutím od zeleného stolu ale
Prostějov přišel o výhru v Ústí nad Labem a skončil celkově až třetí.
Fotbalové naděje 1.SK Prostějov vyhrály McDonald‘s Cup a jednou z odměn se stal i zájezd na duel Premier League. Starší žáci
SK RG Prostějov se stali mistry republiky, korfbalový dorost skončil čtvrtý a mladší žáci pátí. Úspěšný rok zažili házenkáři, Sokol II
Prostějov skončil ve druhé lize třetí, Sokol Kostelec na Hané čtvrtý.

měsíc šestý...

červen

4:6 a 22:24 stal stopkou i pro debl Berdych-Štěpánek. Ani Petra
Kvitová nezasáhla do bojů o medaile, ve čtvrtfinále ji vyřadila
Ruska Maria Kirilenková, brzy Ovečkinová. Kvitová si náladu
spravila o několik týdnů později, když slavila tituly v kanadském
Montrealu a americkém New Havenu. Již počtrnácté v řadě
Prostějov hostil mistrovství světa tenisových družstev do 14 let.
Zlato brali Američané a Slovenky, české výběry skončily na čtrnáctém a čtvrtém místě. Třináctý a nejkvalitněji obsazený ročník
Memoriálu Otmara Malečka patřil premiérově do skupiny CL1.
Nejprestižnější závod – bodovačku dvojic – pro sebe získala dvojice pražské Dukly Kadlec, Kaňkovský. Mezi jednotlivci skončil
třetí domácí Jakub Filip, jenž své bronzové umístění zopakoval
i na brněnském oválu při podniku 500+1 kolo. V polovině srpna
odstartovaly i vyšší fotbalové soutěže. 1.SK Prostějov na úvod
třetí ligy otočil stav 0:2 a vyhrál na Slovácku „B“ 3:2, v krajském
Na vzestupu. Prostějovská cyklistika získala na konci letopočtu 2012 nového gepřeboru vyhrála Konice nad Kralicemi 2:0 a Určice v oslabené se- nerálního sponzora a to je spolu s nůší vynikajících výsledků více než pozitivní
Foto: archív Večerníkuj
stavě přivezly bod ze Zlatých Hor. Los Poháru České pošty svedl výhled do budoucna...
proti sobě ve 2. kole výběry 1.SK Prostějov a Sigmy Olomouc,
překvapení se však nekonalo a před téměř čtyřmi tisícovkami di- těžko hledaly konkurenta, Orlům start vůbec nevyšel a šli od
váků vyhrál favorit 4:1. Mistrem republiky v nohejbalu jednotlivců porážky k porážce. Slavné Velké pardubické se zúčastnili i
se stal člen Sokola I Prostějov Tomáš Roba.
dva koně ze Srdéčka, Mandarino ani Nikas však cíl neviděli.
Náladu Stanislavu Popelkovi tak zvedli alespoň Čariray výhrou
v Křišťálovém poháru a Borderland druhým místem v Memoriálu
měsíc devátý...
kapitána Poplera. Kostelecký lukostřelec Karel Böhm se stal mistrem republiky v terénní lukostřelbě, stříbro díky Haně Majerové
a Zdeňku Zapletalovi a bronz Miroslava Hudce připojili střelci TJ
OP Prostějov. Dorostenci Sokola I Prostějov získali extraligové
stříbro, když narazili až ve finále proti Stratovu. V házenkářském
derby se radovali Kostelečtí, kteří tak Prostějovu vrátili dvě porážky z předchozí sezony. Republikový šampionát v karambolovém
kulečníku vyhrál v Prostějově Marek Faus z Prahy, domácí Jiří
Nenál skončil osmý. Druhý titul kategorie ATP v sezoně a osmý v
kariéře pro sebe získal ve Stockholmu Tomáš Berdych. Kvitovou
naopak zradilo zdraví a z Turnaje mistryň, kde obhajovala vítězství, se po úvodní porážce s Polkou Radwanskou kvůli zánětu
průdušek odhlásila. Novými posilami SKC Prostějov se stalo duo
Jan a Pavel Stóhrovi, kteří poslední dva roky strávili v Itálii. Boxeři
BC DTJ Prostějov vyhráli v Ústí nad Labem i doma nad Českou
Kamenicí a Baníkem Most, což je posunulo do čela pětičlenné
extraligy. Kapitán Jestřábů Lukáš Duba se stal otcem dvojčat
Emmy a Marka.

září

Fotbalisté 1.FK Prostějov si díky výhře nad Mikulovicemi vybojovali
vytoužený postup do moravskoslezské fotbalové ligy, v závěrečném kole pak divoce zdolal Opavu „B“ 8:4. O soutěž níž, tedy v
krajském přeboru, skončily Určice druhé, Konice čtvrtá a Kralice
se i přes patnácté místo zachránily. Z I.A třídy sestoupil Jesenec,
opačným směrem zamířila Haná Prostějov. Vítězem okresního přeboru se stal Protivanov, z „trojky“ šla nahoru čtveřice 1.SK
Prostějov, Smržice, Výšovice a Haná Prostějov „B“, ze „čtverky“
pak Ptení, Mostkovice „B“, Brodek u Konice, Pivín „B“, Vrahovice
„B“ i Ivaň. Okresním přeborníkem se stali i dorostenci Mostkovic a
žáci Protivanova a mladší žáci Němčic. Vítězem tenisového turnaje
UniCredit Czech Open se stal Němec Florian Mayer, jenž ve finále
zdolal domácího Jana Hájka. Na jeho raketě skončil v semifinále
Radek Štěpánek, hned v prvním kole vypadli Jiří Veselý, Jaroslav
Pospíšil i nejvýše nasazený Španěl Fernando Verdasco. Součástí
doprovodného programu byla i exhibice Australanů Pata Cashe a
Marka Phillipoussise. Až do semifinále French Open prošli Petra
Kvitová mezi ženami a Adam Pavlásek mezi juniory, v osmifinále
Lídr. Fotbalisté Určic mají za sebou celý skvělý rok, který je vytáhnul až na špici
skončila pouť Tomáše Berdycha. O start na olympiádě v Londýně krajského přeboru. Co však s nimi bude dál, to se neví... Foto: archív Večerníkuj
přišla bikerka Jana Horáková, dostala dva roky stop za pozitivní
test na clenbuterol. Los Ligy mistryň poslal Prostějov do skupiny s giganty Rabitou Baku, Villou Cortese a polskými Sopotami. Prostějovská cyklistika měla poprvé zastoupení na silničním
mistrovství světa. V závodě jednotlivců do 23 let zvládl úspěšně
Návštěvu Prostějova podnikl Jaromír Jágr.
celou trať a umístil se na 88. místě. Vítěznou bitvu o finále Davis
Cupu svedla v Argentině osvědčená dvojice Berdych, Štěpánek.
měsíc sedmý...
O dva a půl bodu se opět postaral Tomáš Berdych, půl bod přidal
Vítězem šestnáctého ročníku oblíbeného Haná Cupu se stala účastí ve vítězné čtyřhře Štěpánek. Duel MSFL 1.SK Prostějov
S.K. Haná, jež ve finále zdolala Jiřinu Prostějov. Bronz braly Relax se Žďárem nad Sázavou zpestřili svou návštěvou předseda fotProstějov a Peliny Choceň. Bedihošť Cup se pak stal kořistí týmu balového svazu Miroslav Pelta a člen výkonného výboru Tomáš
FC Anděl, druhý skončil výběr DD Sport „A“, třetí Mechechelen Paclík. Matnými výkony i výsledky vykročili za obhajobou třetího
Prostějov. Sokol I Prostějov uspořádal o víkendu 5. a 6. červen- a čtvrtého místa házenkáři Prostějova a Kostelce na Hané. Na
ce mistrovství republiky dvojic a trojic, oba domácí výběry skon- konci měsíce se rozjela i hokejová druhá liga, Jestřábi v prvním
čily shodně stříbrné. Londýnská tráva prostějovským tenistům derby nestačili na Přerov a podlehli mu vysoko 0:5.
tentokrát nesvědčila. Petra Kvitová došla při obhajobě titulu do
čtvrtfinále, Tomáš Berdych velmi překvapivě dohrál po třech tieměsíc desátý...
-breacích hned v prvním kole. Stejně si vedla i Lucie Šafářová,
Petra Cetkovská došla jen o kolo dál. Mezinárodní tenisový turnaj Nový ročník svých soutěží načali prostějovské volejbalistky
kategorie Futures Prostějov Open 2012 ovládl domácí Jiří Veselý. i basketbalisté. Zatímco „Agelkám“ se dařilo a v domácí lize
Osm zlatých, sedm stříbrných a čtyři bronzové medaile přivezli z
mistrovství republiky čtyřmístných raftů členové Tomi-Remont
Prostějov. Dvanáct zlatých, jedenáct stříbrných a pět bronzových medailí přidali mladí cyklisté ze Sportovního centra mládeže při SKC Prostějov. „Agelky“ Michaela Monzoniová a Andrea
Kossányiová se podílely na triumfu České republiky v Evropské
lize žen. Parašutisté Dukly Prostějov ve složení Jiří Gečnuk, Hynek
Tábor, Libor Jiroušek, Oldřich Šorf a Jakub Pavlíček vyhráli závod
družstev Světového poháru v přesnosti přistání ve slovinském
Bledu. V Němčicích nad Hanou se u příležitosti hodů představily osobnosti české kopané jako Radoslav Látal, Luděk Mikloško,
Radek Drulák. Hned na konci července začal nový ročník okresních fotbalových soutěží, podzimní jízdu ve II. třídě načal nováček
1.SK Prostějov „B“.

červenec

říjen

Úspěšné duo. Tomáš Berdych a Petra Kvitová ovládli loni v lednu australský
Hopman Cup a započali tak vynikající rok tenisu.
Foto: internet

měsíc třetí...

březen

Anketu Sportovec Olomouckého kraje opanovali reprezentanti Prostějova. Mezi jednotlivci byla první Petra Kvitová před
Tomášem Berdychem a Janou Horákovou, v týmech bylo pořadí na stupních vítězů VK Agel Prostějov, Tomi-Remont Prostějov
a BC DTJ Prostějov, nejlepším trenérem se stal Miroslav Čada.
Nejlepšími sportovci města Prostějova se pak v jednotlivých
kategoriích stali Petra Kvitová, Jiří Veselý, VK Agel Prostějov,
TK Agrofert Prostějov, Jaroslav Matěj, David Ohlídal a Martin
Šnévajs. Volejbalistky prošly základní i nadstavbovou částí bez
porážky a ve čtvrtfinále přešly přes Šternberk, hokejisté po prohře
2:3 na zápasy s Havířovem skončili čtvrtí. Orli si po výhře nad
Nymburkem dokráčeli pro druhé místo před play off. Novým
trenérem Baníku Ostrava se stal bývalý reprezentant a rodák z

načali vyřazovací boje výhrou 3:0 nad Ostravou a postupem do
semifinále. Fotbalovým Kralicím se na rozdíl od Určic a Konice
vstup do krajského přeboru vůbec nevydařil a po třech porážkách
nahradil Zdeňka Chytku vítěz univerziády a někdejší prvoligový
hráč Petr Gottwald. První jarní derby i přesto po výsledku 1:4 patřilo Určicím. Doyen kostelecké kopané Jiří Grepl obdržel z rukou
předsedy fotbalové asociace Miroslava Pelty Cenu Dr. Václava
Jíry za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu. Boxeru Miroslavu
Šerbanovi unikl postup na olympiádu, tenistu Jiřího Veselého
začal trénovat bývalý pátý hráč světa Jiří Novák. Na pátém místě
mužské extraligy skončili korfbalisté SK RG Prostějov, minižáměsíc osmý...
ci skončili druzí a čtveřice Nikola Ambrosová, Renata Havlová,
Tomáš Marek, Petr Galíček přispěla k šestému místu na mistrov- Neúspěchem skončilo vystoupení prostějovských tenistů na
ství světa do 19 let. Ženy, muži, juniorky, junioři i veteráni Tomi- olympijských hrách. Tomáš Berdych dohrál překvapivě již v
Remont vyhráli raftařské mistrovství republiky na řece Kamenice. prvním kole, úvodní zápas se po dlouhé bitvě a výsledku 6:1

měsíc jedenáctý...

listopad

Po dvaatřiceti letech slavil český tenis zisk Davis Cupu. I ve finále proti Španělsku se o všechny body postaralo duo Berdych
se Štěpánkem, tentokrát však poslední krok za stavu 2:2 učinil týden před svými čtyřiatřicátými narozeninami Štěpánek.
Úspěšnou obhajobu výhry ve Fed Cupu prožily české tenistky
včetně Petry Kvitové a Lucie Šafářové. Právě Šafářová zdolala
obě někdejší světové jedničky Ivanovičovou i Jankovičovou a
urodila se výhra 3:1 nad Srbskem. BK Prostějov se dostal do
finančních problémů a hráčům dlužil výplaty, začalo se spekulovat o přesunu licence do Brna. Volejbalistky naopak již posté v řadě s českým týmem neprohrály a v Českém poháru přešly přes
Slavii do semifinále proti Přerovu. Hráčům 1.SK Prostějov nevyšel duel podzimu a bez gólmanské jedničky Tomáše Bureše
podlehli Třinci 0:3. Lépe se vedlo žákům Sokola I Prostějov,
kteří se stali vítězi nohejbalové Poslední smeče. Na prostějovském zimním stadionu se uskutečnil duel ligy ve sledge hokeji
mezi Olomouckými Kohouty a Českými Budějovicemi. Svým
prvním hattrickem mezi muži se proti Kladnu Jaromíra Jágra
blýskl prostějovský odchovanec a v současnosti hráč Zlína
Antonín Honejsek. Kušisté Savany Kostelec na Hané ovládli
domácí venkovní sezonu. Na tituly z halového mistrovství republiky navázali i pod širým nebem, jejich kořistí se staly rovněž

srpen

Proti větru. Přestože se prakticky po celý loňský rok spekulovalo o potížích Jestřábů,
tým kouče Zachara ve druhé lize válí.
Foto: archív Večerníkuj

první liga družstev a Český pohár jednotlivců. Skončil fotbalový podzim. „Eskáčku“ patří v MSFL druhé místo o pět bodů za
Třincem, v krajském přeboru jasně vládnou Určice. V šestnácti
duelech ani jednou neprohrály a díky třinácti výhrám si vytvořily
dvanáctibodový náskok. Navzdory tomu opustili post předseda
klubu Milan Sosík a místopředseda Vlastimil Konšel. Konice
tráví zimu na čtvrtém a Kralice na osmém místě. V I.A třídě
válí třetí Čechovice, o záchranu se naopak strachují dvanáctá
Haná Prostějov a čtrnáctý Plumlov, v „severní“ skupině i třináctá
Konice „B“. V I.B třídě svádí boje o čelo druhé Vrchoslavice i
třetí Lipová, naopak Pivín je namočen v sestupovém pásmu.
Na prvním místě okresního přeboru přezimuje 1.SK Prostějov
„B“, ve III. třídě Němčice nad Hanou a v nejnižší mužské soutěži
nováček Skalka 2011.

měsíc dvanáctý...

prosinec

Prostějovští boxeři deklasovali konkurenci a na mistrovství republiky v Rakovníku získali pět zlatých, jednu stříbrnou a dvě
bronzové medaile. Do nominace hokejové reprezentace pro
moskevský Channel One Cup se dostal i Antonín Honejsek.
Po první polovině druhé ligy patří házenkářům Kostelce osmé
a Prostějova až jedenácté místo. Novým generálním sponzorem prostějovských cyklistů se stala společnost Tufo, jezdecké složení doplnili rakouský reprezentant Christopher Imrek
a Ján Svorada mladší. Dlouhodobou část extraligy s předstihem ovládly kadetky VK Agel Prostějov, ženy naopak poprvé
v Lize mistryň neuhrály ani bod a končí, v domácích soutěžích
pak po více než tři a půl letech a šňůře 112 výher prohrály.
Tenisté TK Agrofert Prostějov, posílení o Polku Radwanskou
či Němce Kohlschreibera s Mayerem, podle očekávání slavili titul v extralize družstev a úspěchy sklízeli i v anketách.
Držitelem Zlatého kanára se stal daviscupový výběr, hráčem
roku se stal Tomáš Berdych, hráčkou Petra Kvitová, největší
postup v žebříčcích udělali Lucie Šafářová a Jiří Veselý, týmem roku se stala daviscupová sestava. Při vyhlášení sportovce roku pak Tomáš Berdych skončil osmý mezi jednotlivci,
týmy z Davis Cupu a Fed Cupu skončily na prvním a druhém
místě mezi kolektivy. Z civilního mistrovství světa v klasickém
parašutismu přivezli členové Dukly Prostějov pět medailí. V individuální akrobacii skončili Jiří Gečnuk druhý a Libor Jiroušek
třetí, v přesnosti přistání družstvo druhé, v jednotlivcích celkově Gečnuk třetí a bronz přidal i junior Bonifác Hájek.

výsrpoorktovyního světa
ze

„Je to dost velké město, žádná vesnička. Dosud bylo
spíše tenisové, a tak doufám, že odteď bude i fotbalové.“
Útočník Michal Pospíšil o Prostějově bezprostředně po
svém zimním příchodu na Hanou
„Druhá liga je žumpa, kam Kostelec nepatří. Musíme
udělat vše pro to, aby se postoupilo zpět do první ligy.“
Trenér kosteleckých házenkářů Alois Jurík po výhře nad
Telnicí ve čtrnáctém kole předchozí a pro regionální házenou úspěšné druholigové sezony
„Pro každého fotbalistu je vítězství v lize top. Přál bych
to každému zažít, to ale asi nejde. Je spousta fantastických fotbalistů, jimž se to nepovedlo.“
Bývalý hráč Slovanu Liberec a odchovanec prostějovské
kopané Jiří Liška si užíval pocitů mistra Gamrinus ligy
„Kdyby nebylo Contadora, možná by se tím zabývali
jinak. Jde o peníze a případnou náhradu, kterou by mu
museli vyplatit.“
Bratr a trenér bikrosařky Jany Horákové Vít Horák o zákulisním vlivu na rozhodnutí potrestat
„V cyklistice jsou dopingové skandály pořád a hodili
mě do stejného pytle.“
Jezdkyně SKC Prostějov o neúspěšné snaze očistit své
jméno
„Pro závod jsme měli půjčený autobus od QuickStepu.
Jen do něj nastoupit bylo něco neskutečného. Máte
tam maséry, sprchy, mechaniky. Jako v pětihvězdičkovém hotelu, ale na kolech.“
Cyklista Jakub Filip si užíval premiérovou účast na silničním
mistrovství světa jezdců do 23 let

Lední hokej
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KOTÁSEK SI ODBYL GÓLOVOU PREMIÉRU

HC NOVÝ JIČÍN
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:0

2:0

Branky a nahrávky: 28. Macháček (Skaloš, Hruška), 60. Andrýsek, 60. Andrýsek
- 5. Kotásek (Kryl). Rozhodčí: nehlášeno Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení:
0:0. Diváci: 200.

Sestava Valašské Meziříčí:

Šrámek – Andrýsek, Gulda, Hruška, Vašut, Fišera, Hradil
- Kabeláč, Chvostek F., Škumát - Chvostek M., Macháček,
Skaloš – Uhlár, Zedník, Brynecký - Martinčík

Sestava lhK jestřábi

První zápasové minuty v dresu prostějovských Jestřábů
si v sobotu na ledě Nového Jičína připsal Martin Kotásek.
Vicemistr ligy s Vítkovicemi ze sezony 1996/97 se tak v
devětatřiceti letech vrátil do klubu, v němž strávil prvoligovou sezonu 2007/08.

Dinamem Minsk, německým Freiburgem, polským Nowym Targem
A útočník, jenž mimo jiné prošel Zlí- či francouzským Epinalem, se hned
nem, Vsetínem, Nitrou, běloruským při své premiéře zapsal mezi střelce.

„Zkušeností má na rozdávání. Je
to hráč, který umí proměnit šanci,
udržet se na puku. Doufáme, že to
zúročí i v zápasech a gól v Novém
Jičíně nebyl jeho poslední,“ věří
kouč Jestřábů Petr Zachar.
Prostějovské áčko se potýká s
nedostatkem forvardů, juniorka
bojuje o přežití, takže rozšíření
kádru uvítal Zachar všemi deseti.
„V současnosti máme jen jedenáct

Po ubráněném oslabení mohl zvýšit Handl, jehož střelu do prázdné
branky zastavil jeden z domácích
obránců. Na konci jedenácté minuty
se pak podruhé mohl prosadit Kotásek, Šrámek ho tentokrát vychytal.
Po vyloučení Fišera s Andrýskem se
hostům naskytla minutová možnost
přesilovky pěti proti třem, během
níž Šrámka prověřil pouze tvrdý
pokus Kumstáta. Tento moment
domácí povzbudil a do konce třetiny
měl najednou více práce Adam Vrba
v prostějovské brance. Se všemi pokusy si poradil a udržel dílčí vedení.
Druhá dvacetiminutovka začala v
podobném duchu, jako skončila
ta první. Hosté sice přečkali další
oslabení a Šebek poté jel sám na
Šrámka, jinak to však byli hlavně
domácí, kdo hrozil. A ve 28. minutě
se z vyrovnání na 1:1 radoval Petr
Macháček, jen o minutu později
mohl z úniku skóre otočit Kabeláč.
Od druhé inkasované branky hosty
dlouho chránily zákroky Adama
Vrby i nepřesná koncovka Novojičínských. Stejně tak tomu bylo i na

opačné straně kluziště, prostějovské
brejky úspěch neslavily.
Třetí třetina opět začala náporem
domácích a úspěšným počínáním
Vrby. Napilno měl ale i gólman
Nového Jičína. Nejvíce ho prověřili Šebek po přihrávce od Kumstáta,
Finkes po nabídce mezi kruhy a
Kotásek po Dubově vybídnutí. Ani
jedna ze střel nepřinesla kýžený
efekt a vše směřovalo k rozhodnutí
v prodloužení či samostatných nájezdech.
Více proti dělení bodů byli domácí a
v posledních dvou minutách se usadili v útočné třetině. Vašutova střela
prošla jen brankovištěm, Uhlára i
dvakrát Kabeláče vychytal Vrba.
Po neúspěšném nájezdu domácího
útočníka však putoval na trestnou
lavici obránce Kaluža a Novému Jičínu se naskytla přesilová hra až do
konce zápasu. Obrovský závar ještě
brankou neskončil, ale devětapadesát sekund před vypršením šedesáté
minuty se mezi střelce zapsal Martin
Andrýsek a domácí otočili na 2:1.
Kouč Jestřábů Petr Zachar si vzal

Nový Jičín, Prostějov/jim

Jestřábi zaspali poslední minutu a z Nového Jičína nevezou nic

Vrba
Kaluža, Jedlička,
Tomiga, Finkes
Petr Zachar
a Martin Kužílek

Kumstát, Arnošt,

Kotásek, Handl, Zachar
Duba, Šebek, Černý
Novák, Kryl, Ševčík
Berčák, Stráněl
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. ligy, sk. východ


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

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

30
30
30
30
30
30
30
30
29
29

18
17
15
12
11
10
9
11
11
3

3
5
4
3
4
3
4
3
2
1

3
1
3
3
3
5
6
1
1
6

6
7
8
12
12
12
11
15
15
19

129:73
108:72
113:102
97:92
103:124
98:105
101:111
95:95
101:101
77:147

63
62
56
45
44
41
41
40
38
17

kam za hokejem....
31. kolo, středa 9. ledna, 18:00 hodin: LHK Jestřábi Prostějov - VHK
Vsetín, HC Frýdek-Místek - HC Nový Jičín, HC Baník Karviná - HC AZ Havířov 2010, HC Slezan Opava - HC RT TORAX Poruba, HC Bobři Valašské
Meziříčí - HC Zubr Přerov
32. kolo, sobota 12. ledna, 17:00 hodin: HC RT TORAX Poruba - HC Bobři
Valašské Meziříčí, HC AZ Havířov 2010 - HC Slezan Opava, HC Nový Jičín
- HC Baník Karviná, LHK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek-Místek, VHK
Vsetín - HC Zubr Přerov (neděle 13. 1., 17:30)

útočníků a kdyby se nám dva zranili, měli bychom i s Kotáskem jen
devět útočníků. Vzhledem k tomu,
že juniorka je na sestup, nemůžeme ani odtud nikoho vzít,“ vysvětlil Zachar. Vzhledem k tomu,
že Kotásek přišel do kádru až v
lednu, nemůže se v této sezoně již
nikam stěhovat a v Prostějově tak
stráví minimálně konec stávajícího ročníku.

Nový Jičín, Prostějov/jim – Výborný začátek, trpký konec. Prostějovští Jestřábi vkročili do roku 2013 s
útočnou posilou v podobě matadora Martina Kotáska a také díky již
devětatřicetiletému forvardovi jim
proti Novému Jičínu patřila první
třetina. Krátce před polovinou duelu však domácí vyrovnali a po velkém tlaku v závěrečných desítkách
sekund pro sebe získali všechny tři
body. Trochu překvapivě tak slavil
předposlední tým druhé ligy, zatímco třetí Prostějov teprve popáté v sezoně venku nebodoval a zvýšil svou
ztrátu na Havířov a Přerov.
Hosté začali velmi zostra a netrvalo
ani pět minut, aby se dočkali první
branky. Kryl nahrál Kotáskovi a
nováček v sestavě zakončil svůj nájezd nad gólmanovu lapačku – 0:1.

Očima trenérů
David HANDL – HC Nový Jičín:

„V první třetině jsme špatně bruslili a Prostějov nás jednoduše
přehrával. Pramenily z toho naše zbytečné fauly. Od druhé třetiny se
mnohé zlepšilo, i přes náš tlak to však stále nebylo úplně optimální,
protože soupeř hrál na brejky a chodil do přečíslení. Řekli jsme si
tedy, že takhle hrát nemůžeme, protože Lukáš Šrámek v brance na
všechno stačit nemohl. Závěrečnou třetinu jsme
podle mého odehráli velice dobře. V přesilovkách se sice trápíme,
ale naštěstí nám to v závěru vyšlo, což je jenom dobře.“

Petr ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„V první třetině domácí vystřelili pouze čtyřikrát, zatímco my
jsme měli třináct čtrnáct střel. Bohužel jsme ani ty nejvyloženější
šance nedokázali proměnit a ve chvíli, kdy oni v polovině zápasu
vyrovnali na 1:1, dostali jsme se do křeče a utkání již bylo velmi vyrovnané se
šancemi na obou stranách. Bohužel jsme nezvládli závěr. Myslím si, že k podcenění
nedošlo, týmy jsou ale hodně vyrovnané. Jsme sice nahoře, ale každý může o body
připravit každého. Třeba Havířov i Přerov ztratily ve Valmezu.“

oddechový čas, zkusil power play,
ale místo vyrovnání přišel druhý
zásah Martina Andrýska a platil stav
3:1 pro Nový Jičín.
Domácí se díky třem bodům dotáhli
na Karvinou i Opavu, avšak stále

zůstávají předposlední, ztráta hostí
na druhý Přerov nově činí šest bodů
a na vedoucí Havířov sedm bodů.
Před čtvrtou Porubou však mají Jestřábi stále výrazný jedenáctibodový
náskok.

Trenér Jestřábů očekával defenzivní bitvu a mrzely ho zahozené šance

Petr Zachar: „Štěstěna se k nám otočila zády“

Prostějov – Ani napodruhé v tomto ročníku nepřivezli Jestřábi byť jen jeden
bod z ledu Nového Jičína. Domácím sice patří až jedenácté místo druhé ligy a
na Prostějov ztrácejí šestnáct bodů, přesto na svém stadionu dokázali zvítězit
7:4 a 3:1. Kouč Jestřábů Petr Zachar již před utkáním hráče upozorňoval, že
Nový Jičín spoléhá zejména na výkon obrany a velmi málo inkasuje, ani to
však jeho týmu k bodům nepomohlo.

jenže ani ze samostatných akcí jsme
se neprosadili.“
Do utkání jste vstoupili
Znamená to, že domácí todobře a brzy jste se dostali
lik držel gólman Lukáš
do vedení. Přibrzdila vás Šrámek?
nevyužitá přesilovka pěti proti „Když se podíváte na posledních
třem hned v první třetině?
deset zápasů Nového Jičína, zjis„Říká se, že kdo nevyužije přesilov- títe, že dostali jen patnáct gólů. To
ku pět na tři, nemůže vyhrát. Měli znamená jeden a půl gólu na zápas.
jsme však i spoustu dalších šancí, Hráče jsem upozorňoval, že je to vše

Jiří Možný

o zodpovědnosti dozadu a dát jeden
dva góly. Nový Jičín momentálně
opravdu staví na gólmanovi a důsledné obraně. Zatím jim to vychází
a my jsme se s tím nedokázali vyrovnat.“
Podle onlajn přenosu z
utkání měli domácí od druhé třetiny převahu a zejména konec utkání jim patřil. Souhlasíte?

„Onlajn jsem si četl, ale nedočetl
jsem se, že by jel Handl sám na
bránu, že Zachar měl tři gólové
šance, že Kryl jel skoro sám na
bránu. Nepřikládal bych mu větší
význam a bral bych jej s rezervou.
Třeba v Opavě dal podle onlajnu
gól Tomiga po nahrávce Arnošta,
ačkoliv tito hráči nebyli vůbec na
ledě.“
Drtivý nápor domácích se
tedy v závěru nekonal?
„Ne. Ve středním pásmu Robert Jedlička při rozehrávce zlomil hokejku
a domácí šli ve dvou sami na bránu.
Přišlo vyloučení a rozhodující gól.
V tu chvíli se k nám štěstěna otočila
zády.“

Odchodem Michala Janečka z pozice sekretáře se
jeho povinnosti měly přesunout
na vás a Radomíra Kužílka. Jak
jste si práci rozdělili?
„Druhého ledna přišel pan Tomiga s tím, že by u nás měl nastoupit
Radek Kužílek jako trenér juniorky i jako sekretář. Vzhledem k
tomu, že jsem tuto pozici dříve
vykonával a mám s ní zkušenosti,
měl bych mu s tím pomáhat, aby
se rozkoukal. Nebudu ovšem dělat funkcionaření, pouze trénování. Pokud se na mě ale Radek obrátí s nějakým dotazem, pomohu
mu. Na dvou židlích se ale nedá
sedět.“

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

MĚSTO
PROSTĚJOV

StavbyKrejčí

P R O S T Ě J O V

Michal Tomiga odvolal Michala Janečka, najal Radka Kužílka a Martina Kotáska
Šéf prostějovského klubu k ekonomické situaci: „Žádný klub nemůže v dnešní době říct, že je stoprocentně v klidu...“

Prostějov - Již třetí sezonu působí ve funkci předsedy klubu Michal Tomiga. Přestože se především ve
druhé polovině jeho angažmá hovořilo o nejrůznějších
změnách, post šéfa LHK Jestřábi nadále patří muži s
hluboko do historie sahajícím rodokmenem. A to i přes
ekonomické trable, kterými Jestřábi od loňské sezóny procházejí.. „Situace není jednoduchá pro nikoho,“
uvědomuje si stále více Michal Tomiga. Ten musel na
přelomu starého a nového roku řešit nepříjemné strasti
uvnitř klubu, po kterých sáhl k odvolání hlavního kouče a
sekretáře klubu. Naopak v trenérských kabinách přivítal
staronovou tvář, Radomíra Kužílka! Do šatny „áčka“ se
pak natrvalo nastěhoval další navrátilec Martin Kotásek.
Na novoroční rozhovor pro Večerník
Petr Kozák
Hned zkraje nového roku
jste zveřejnili rozhodnutí o
personálních změnách v realizačních týmech LHK Jestřábi.
Můžete tyto změny zrekapitulovat a zdůvodnit?
„Ano, z pozice trenéra juniorského
týmu a sekretáře byl odvolán Michal Janeček. S tím souvisely veškeré drobné úpravy. A proč? Bohužel,
došlo k určitému lidskému selhání,
které jsme si vyříkali, ale nemohlo
to zůstat z mé strany bez odezvy...“
Jak dlouho jste tyto kroky
promýšleli a co vás k nim
vedlo?
„Celý prosinec jsem veškerou situaci i všechny další možné kroky
konzultoval s ostatními trenéry. Jsou
věci, které ale nechci prezentovat na
veřejnosti. My jsme si celou situaci
již vysvětlili a doufám, že do bu-

doucna z toho u určitých lidí nastane
potřebné ponaučení.“
Z funkce kouče juniorky i
sekretáře klubu se ale neodvolává každý den, Michal Janeček je navíc Prostějovanem. Můžete být přece jen konkrétní? Co
můžete říct na Janečkovu adresu?
„V listopadu jsem Michala povýšil
na post trenéra juniorky, protože za
poslední dobu udělal velký trenérský
pokrok. Bohužel, se stalo co se stalo
a musel jsem reagovat na jeho činy.
Po zvážení celé situace nejsem nakonec neřešil celou věc výpovědí, ale v
uvozovkách jen přesuny mezi jednotlivými mládežnickými družstvy.
Osobně mne to mrzí, ale jak už jsem
řekl, doufám, že se z toho ponaučí a
od května bude zase plnohodnotným
trenérem našeho klubu.“
Zbrusu novým lodivodem
juniorského výběru se stal
známý trenér Radomír Kužílek,

bude do budoucna?
„Já určitou představu měl, ale bohužel ta nebyla naplněna. Uvidíme
jak se s mou představou oba páni
poperou... (úsměv)“
Novinkou je
j také angažoútočníka Kotáska,
vání útočn
kterého uvolnil Přerov.
Proč jste
Př
se tak rozhodli? A co byste řekl na
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K
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Volný je
První muž Jestřábů MICHAL TOMIGA
údajně
také Jan Krajíček. Nevysvětluje sesazení Michala Janečka z funkcí
uvažujete o jeho služFoto archiv Večerníku
bách?

jenž působil u mládeže HC Sparta Praha. Jak se vám jej podařilo
zlákat?
„Radek odešel z rodinných důvodů z pražské Sparty,
arty, aby byl blíž
rodině. Původně měl nastoupit v
jiném moravském
m klubu. Protože se
dozvěděl, že tu máá nastoupit k mládežnickému týmu
u jiný kouč, ozval
se mi a nabídl mii do konce dubna
své služby.“
Jaké budou
ou Kužílkovi pravomoce?
„Radek má silnou
ou pozici v zákulisí českého hokeje
eje a já toho hodlám využít. Jeho velkou výhodou
je, že důvěrně a dobře zná místní
prostředí, v Prostějově
stějově je skoro
jako doma, zná všechny trenéry,
většinu hráčů a navíc zde působí
jeho bratr. Proto
o očekávám, že
jeho adaptace bude hladká i rychlá. Co se týče
výhod Kužílkových
kových
kontaktů, tak prvním
rvním
krokem by měloo být
jednodenní soustřestředění reprezentacee do
šestnácti let u nás
ás v
Prostějově. Násleásledovat bude i další
alší

akce pořádané ČSLH.“
Povinnosti
sekretáře
nově a dle zprávy webu
jen prozatímně spadají na hlavu pánů Kužílka a Zachara.
Jakou máte představu o fungování sekretariátu? A jak to

„Došlo k určitému lidskému selhání,
které jsme si vyříkali, ale nemohlo to
zůstat z mé strany bez odezvy...“

„Prozatím ne.“
Jaké další změny ještě mohou "A"-tým potkat?
„Sháníme stále dva obránce, kteří
by zapadli do týmu, ale bohužel na
trhu s hráči nejsou... (pokrčí rameny)
Proto musíme vychovávat své vlastní odchovance a dávat jim šanci.“
Co dalšího je nového v
LHK Jestřábi?
„O ničem nevím...“
Co připravujete v prvních
měsících nového roku?
„Především to bude oslava sto let
hokeje v Prostějově a chystáme
také nějaký program pro diváky na
ledě...“
Nedávno uplynuly poslední vteřiny roku 2012, jak
jste s ním byl coby šéf klubu spokojen?
„To by měli hodnotit diváci a ostatní...(úsměv) Já jsem rád, že hokej tu
ještě je, protože celkově sport prožívá dosti těžké ekonomické problémy v celém státě. Co se týče týmu,
jsem rád, že hrajeme na špicích
tabulek a posunujeme mladé hráče
nahoru, do vyšších kategorií.“
Jak hodnotíte dosavadní
vystoupení "A"-týmu ve
druhé lize i ostatních celků ryze v
letošním ročníku?
„Hrajeme s mladým týmem a je tam
vidět tvrdá práce trenéra Zachara. U
mládežnických týmů jsem rád, že i
rodiče se zapojili do chodu klubu a
pomáhají svým trenérům a nejsou
jen kritiky.“
Hodně se spekuluje o situaci v LHK Jestřábi. Jak je
na tom klub ekonomicky?

„Žádný klub nemůže v dnešní
době říct, že je stoprocentně v klidu. Ze dna na den může jakýkoliv
partner odstoupit od smlouvy a
nesplnit svůj závazek, tak jak se
to stalo minulý rok nejenom nám
, ale i ostatním klubům v jakémkoliv sportu. Jsem rád, že jsem
sehnal obchodní partnery, kteří
plní své slovo a pomáhají hokej v
Prostějově udržet na určité úrovni.
Za to jim patří dík a velké poděkování. Bohužel, ekonomicky jsme
pouze na takové úrovni, jaká je
možná v našem regionu a proto
hrajeme s takovými hráči, kteří
jsou ekonomicky dostupní pro náš
klub. Vím, že by si diváci přáli, ale
i za svoji podporu hokeji zasloužili, vyšší soutěž, ale bohužel nejde
všechno uskutečnit...“
Co byste rád řekl závěrem?
„Aby diváci a fanoušci hokeje nevěřili hned všemu, co slyší. Je dost
lidí, co nejen hokeji, ale sportu
jako takovému nepřejí. Ať dojdou
se podívat na seniorský i mládežnický hokej a uvidí sami, kolik
odchovanců tu hraje. Jak ti mladí
od první třídy až po juniory jsou
šikovní. Zároveň bych chtěl všem
poděkovat za podporu a doufat,
že při příležitosti stoletých oslav
hokeje v Prostějově se potkáme
na zimním stadionu a společně si
zatleskáme. Vždyť i po sto letech
tady máme stále hokej. Není moc
měst, kdy se hokej dožil skoro
nepřetržitě takového výročí a za
to jak městu,tak sponzorům a fanouškům patří velké DÍK.“

Sport

Silvestrovský fotbálek
vyhráli v Kralicích synové
Kralice na Hané/jim – Již
popáté se loni v poslední den
roku střetli na kralickém
hřišti s umělým povrchem
výběry otců a synů. Zpočátku vítězila zkušenost a mladí vyzyvatelé se pouze dívali,
jak tatínkové válí. Hlavy rodin vedly již o čtyři branky,
postupem času však přestaly pouze zkušenosti stačit,
iniciativu přebírali mladíci,
aby se mohli radovat z celkového vítězství 15:12.
„Tomuto vzájemnému měření sil přálo velice pěkné počasí, nechyběla legrace a vládla
velmi příjemná pohoda, na
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kterou navázaly silvestrovské oslavy. Za zdárný průběh
této akce patří dík manželům
Němčíkovým, kteří vše potřebné zabezpečovali,“ usmíval se spokojený jednatel

oddílu FC Kralice na Hané
Jiří Svozil. Jak dodal, všichni
účastníci byli velice spokojeni a již se těší na další, v
pořadí již šestý ročník tohoto
vzájemného měření sil.

ŠESTIDENNÍ V ROTTERDAMU: Prostějovští cyklisté
Michal Mráček a Christopher Imrek průběžně sedmí
Rotterdam (Nizozemí), Prostějov - První etapou odstartovaly ve čtvrtek šestidenní
v Rotterdamu. Do Nizozemska odcestovala i dvojice
závodníků SKC TUFO Prostějov, a to Michal Mráček
mladěího a Christopher
Imrek. Dvojice, která spolu
již absolvovala šestidenní
v Curychu, odcestovala do
největšího přístavu Evropy
v doprovodu trenéra Michala Mráčka staršího.
„Je škoda, že Michal do Nizozemí neodcestoval v optimální
formě, neboť v posledních čtrnácti dnech prodělal virózu a
nemohl trénovat. Christopher
se připravoval sám na domácím velodromu ve Vídni,“ prozradil Večerníku kouč Michal
Mráček starší. Přesto si jeho

svěřenci prozatím nevedou Zesdaagse Rotterdam vy- přesunou do Brém, kde bude
špatně. Po třech etapách jsou vrcholí v úterý 8. ledna, ale seriál šestidenních závodů pona sedmém místě průběžného Michal s Christopherem se kračovat.
pořadí, až za nimi jsou další
dvě dvojice z České republiky, a to Vendolský-Kadúch
a Rybín-Rugovac, závodníci
z Dukly Praha.
V kategorii UIV Talents (kategorie ´U23 - pozn.red.) startují v Rotterdamu závodníci
z celkem osmi zemí Evropy,
mezi nimiž dominují závodníci z domácího Nizozemí.
Prozatím suverénně si počíná
průběžně první nizozemská
dvojice Didier Caspers-Melvin
van Zijl, na místě druhém jsou
Francouzi Thomas Boudat a
Romain Le Roux, průběžně
třetí je smíšená dvojice Nico
Semí. Michal Mráček se střídá s Christopherem Imrekem na RotHesslich (SRN) a Samuel
terdamských šestidenních.
Foto: Michal Mráček st.
Horstmann (Švýcarsko).

Průběžné pořadí
po třech etapách:

Obchodní a mediální partneři SKC Prostějov
hlavní partneři

1. Didier Caspers-Melvin Van Zijl
(Nizozemsko)
2. Thomas Boudat-Romain Le Roux
(Francie)
3. Nico Hesslich-Samuel Horstmann
(SRN, Švýcarsko)
7. Michal Mráček ml.-Christopher Imrek
(ČR, Rakousko)

hlavní mediální
partner

další partneři
...ještě

+

DOMÁCÍ ŠAMPIONÁT: MISTROVSKÝ TITUL ZŮSTAL V PROSTĚJOVĚ
Gymnastky poprvé v historii mezi extraligovým půltuctem

Prostějov/red - V sobotu 8.
prosince 2012 se v prostějovské gymnastické tělocvičně
při ZŠ Melantrichova konalo
Mistrovství České republiky
žáků a juniorů ve sportovní
gymnastice mužských složek. Po náročném závodě a
přepočítání výchozí známky
na bradlech nakonec zůstalo
zlato a tím i titul Mistr České
republiky v Prostějově zásluhou dvanáctiletého Daniela
Ponížila, který tak o 0,4 bodu
překonal svého největšího rivala Ondřeje Kalného z pražského klubu Hradčany.
Ve skupině VS3 žáků do 15
let (volný šestiboj s povinnými
prvky) dále závodil Jindřich
Šafran (7. místo) a Lukáš Koudelka (16. místo). Jejich trenér,
Karel Hemerka, nebyl úplně

spokojen: „Kluci zcela nevyužili domácí prostředí, ani Dan
se nevyhnul několika malým
chybičkám, které pak zdramatizovaly závěrečné počty. Jindra,
ač je velmi talentovaný, se nedokázal vyburcovat k takovému výkonu, aby předvedl vše,
co v něm je.“
Prostějovští borci zároveň bojovali i v druhé kategorii VS2
(žáci do 13 let, povinné prvky
šestiboje), kde se velmi dobře
dařilo dvanáctiletému Štěpánu Marcinovi (2. místo), který
skončil o jeden bod za kolínským borcem Davidem Begou. „Škoda, že Štěpán začal
bojovat až od třetího nářadí – to
jej podle mne stálo mistrovský
titul,“ nechal se slyšet trenér
Karel Hemerka. Páté místo
obsadil Filip Kopa, který podle

prezentantky Veronika Pluskalová, Eva Mičková, Dominika
Ponížilová, Markéta Vyhlídalová a Magdaléna Holcová se při
premiéře extraligového utkání
umístily na krásném čtvrtém
místě, kdy je předběhly závodnice těchto klubů: první Sokol
Brno 1 (soutěžila za ně mimo
jiné nejlepší současná česká
gymnastka Kristýna Pálešová),
druhé Bohemians Praha a třetí
TJ Sokol Kampa Praha.
Trenér prostějovské gymnastiky Miloslav Musil zhodnotil
závod takto: „Holky na své
zkušenosti a věk v porovnání
s konkurencí předvedly velmi solidní výkon. O to více
mě těší, že jen prostějovský a
brněnský tým byl složen výhradně z vlastních členů. Oba

pražské týmy podporovaly
hostující zahraniční závodnice,
obě účastnice olympijských
her,“ uvedl Musil. Neváhal
ještě hrdě dodat. „Pokud ale
budou dívky na sobě dále pracovat jako doposud, pak příští
rok chceme být zase o něco
lepší!“ Jak jsme dále zjistili, v
tomto závodě na věku závodnic vůbec nezáleží, a tak je
určitě velmi dobrým příslibem,
že prostějovské gymnastky
(kde nejmladší Dominice je
teprve deset let) se mohly poměřovat s třiadvacetiletou zkušenou Kristýnou Pálešovou.

republiku reprezentoval prostějovský závodník Daniel Ponížil. Od reprezentačního trenéra Jaromíra Labounka, což
je bývalý prostějovský gymnasta, si Dan vysloužil pochvalu za jedenáctou příčku v souboji se čtyřiceti, až o dva roky
staršími borci z celého světa
(Británie, Japonsko, Austrálie,
Švédsko, Maďarsko, Německo
….). Daniel získal třetí místo v
prostných (akrobacie) a pátou
příčku na bradlech. Českou republiku dále v té samé věkové
kategorii reprezentoval Ondřej
Kalný z Hradčan (13. místo).
Společně se staršími kolegy
Mezinárodní závod v Linci
(Ondřej Janeczko – Třinec a
Ve stejný den se v rakouském Radek Smékal - Praha) vyboLinci konal prestižní mezi- jovali celkové osmé místo ve
národní závod, kde Českou věkově smíšených družstvech.

Brambory. Ženský tým se poprvé v historii prodral mezi extraligovou smetánku. Výběr Prostějova v tomto složení vybojoval čtvrtou
příčku. Na snímku trenéři Veronika Lukášová a Miloslav Musil, závodnice Veronika Pluskalová, Magdaléna Holcová, Eva Mičková a
Markéta Vyhlídalová.
Foto: archív klubu
trenéra předvedl přesně to, co
umí. Šimon Marcin skončil na
šesté příčce a Daniel Navrátil na
šestnácté pozici. V ostatních kategoriích (VS1 a VS4) Prostějovští neměli svoje zastoupení. I
tak se ukazuje, že se v Prostějově rodí kvalitní gymnasté, kteří
nás budou jednou reprezentovat
na mezinárodní úrovni.

Stupně vítězů. Při nedávném domácím šampionátu v gymnastice předávaly ceny i dvě vyslankyně
prostějovského magistrátu Milada Sokolová a Ivana Hemerková. Domácí Štěpán Marcin se na snímku
těšil z druhého místa.
Foto: archív klubu

Extraliga žen v Brně
O týden dříve se konal v Brně
závod nejvyšší soutěže žen. Poprvé v historii se prostějovské
ženy probojovaly do extraligy
šesti nejlepších družstev v České republice. Prostějovské re-

Vítěz. Dvanáctiletý Daniel Ponížil si vycvičil titul mistra České
republiky.
Foto: archív klubu

Určice zvolí nové Mladý atlet Slouka má ve výšce letošní maximum ČR!

vedení na konci února

Určice/jim – Ještě několik
týdnů si musí fotbalový oddíl TJ Sokol Určice počkat
na nového předsedu a místopředsedu. Po loňské rezignaci Milana Sosíka a Vlastimila Konšela si zbylí členové
výboru rozdělili kompetence a povinnosti mezi sebe,
dočasným předsedou klubu
se až do mimořádné valné
hromady stal dosavadní sekretář Petr Kouřil.
„Kolem 22. února by se měla
konat valná hromada, do té
doby jsme si museli práci rozdělit. Je naší výhodou, že jsme
se v oslabeném složení ocitli
před sezonou, takže to zvládáme,“ oddychl si Kouřil. Předpokládá, že se nebudou volit
pouze zbývající dva členové

vedení, ale kompletní devítka.
Osobně zatím neuvažuje, že
by na předsedu kandidoval,
veřejně se pak ke kandidatuře zatím nepřihlásil ani nikdo
jiný.
Do karet hraje Určicím i fakt,
že s žádnými zásahy do sestavy trenér ani funkcionáři
nepočítají. Pokud se vše podaří doladit, neměl by z kádru
nikdo odejít a pravděpodobně
ani nikdo nový přijít. „Hostovačky a přestupy řeším já,
doufám, že u nás budou hráči
pokračovat. Trenér je s nimi
v kontaktu a domluvený na
další spolupráci, teď to budeme řešit s kluby. Měli bychom
jaro zvládnout se stejným kádrem jako v podzimní části,“
domnívá se Kouřil.

Prostějovští atleti - hlavně žáci a žákyně sportovních tříd ze Základní školy Jana Železného - zahájili
zimní sezonu účastí na halových závodech.
Prostějov/son

Prvními byly koncem listopadu
víceboje družstev (50 metrů,
výška, dálka) z celé Moravy
v Krnově. V kategorii mladších žáků se tým ve složení
Filip Slouka, Petr Havier, Tobiáš Moravčík a Pavel Kalčík
umístil z deseti celků třetí součtem bodů 3234. Z jednotlivců
skončil Slouka druhý ziskem
1316 bodů (7,19 sec, 170 cm,
494cm), Havier byl desátý za
1061 bodů (výška 150 cm) a
Moravčík vybojoval v dálce osmou příčku (486 cm).
V kategorii mladších žákyň
družstvo v sestavě Nikola
Kožnárková, Karolína Klímová a Simona Ošťádalová obsadilo třetí pozici s 3538 body.

Kožnárková přitom skončila
šestá ziskem 1345 bodů (50
metrů - 7,69 sec, dálka – 470
cm) a Klímová skočila do dálky 419 cm.
V kategorii starších žákyň byl
výběr Prostějova (Karolína Dopitová, Pavlína Neherová, Darina Havierová a Tereza Texlová) rovněž třetí za 3858 bodů.
Jednotlivkyně: Dopitová osmá
s 1307 body (výška – 145 cm),
Havierová devátá za 1295 bodů
(50 metrů - 7,51 sec).
6. prosince se na Základní škole
Jana Železného odehrával souboj ve skoku vysokém pod názvem Mikulášská laťka. Celkem
se zúčastnilo 70 žáků a žákyň.
Výsledky – 6. + 7. třída chlapci: 1. Petr Havier 150 cm, 2.
Jaroslav Pospíchal 130 cm, 3.

Matěj Růžička 120 cm. 6. + 7.
třída dívky: 1. Simona Ošťádalová 138 cm, 2. Monika Nadymáčková 130 cm, 3. Karolína
Klímová 130 cm. 8. + 9. třída
chlapci: 1. Filip Slouka 165 cm,
2. Lukáš Bílý 155 cm, 3. Jiří
Remeš 145 cm. 8. + 9. třída dívky: 1. Michaela Přikrylová 149
cm, 2. Karolína Dopitová 146
cm, 3. Pavla Meidlová 143 cm.
7. prosince se v Třinci konala
tradiční Vánoční laťka jednotlivců i družstev a jak název
napovídá, byla to soutěž ve
skoku vysokém. Soutěžilo 14
týmů z celé Moravy, Slezska
a Polska, kolektiv ZŠ Jana Železného Prostějov triumfoval se
107,5 body před ZŠ Ostrava-Poruba s 82 body a ZŠ Zátopkových Třinec se 79 body.
Nejlepšího výkonu ze všech
přitom dosáhl Filip Slouka,
když zlepšil své letošní maximum – nejlepší v ČR mezi

mladšími žáky – o dva centimetry skokem přes 174 cm! Petr
Havier přidal 140 cm. V kategorii mladších žákyň obsadila
první dvě místa naše děvčata,
když zvítězila Pavla Meidlová
před Michaelou Přikrylovou za
shodných 148 cm.

Ve starších žácích zabojoval
Lukáš Bílý osobním rekordem
170 cm (pátý), jeho parťák Daniel Joch zdolal 155 cm. V kategorii starších žákyň pak skončila sedmá Karolína Dopitová
(145 cm) a její kolegyně Pavla
Neherová překonala 135 cm.

Má rekord. Filip Slouka (vpravo) se v Třinci blýskl skokem vysokým přes 174 centimetrů.
Foto: Michal Esterka

Basketbal
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Prostějovští basketbalisté slavili doma pouze jednu výhru, navíc přišli o Američana...

66 BK PROSTĚJOV
75 BK JIP PARDUBICE

NÁHRADU ZA DEFAULTA KOUČ NEČEKÁ
„Nevím, na co bychom jiného pivota nalákali,“ poznamenal s trpkým úsměvem

43:43
čtvrtiny: 23:25, 20:18, 9:13, 24:19
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

35/17:50/23
29/6:15/5
20/14:21/14
39:35

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

8:8
19:19
13:11
19:18

Rozhodčí: Dolinek, Hruša, Holubek
Diváků: 200

Sestava a body Prostějova:
Duufault 14
Švvrd
Švrd
rdlílílíkk 12
12
Sllezákk 11
Se
Pandulaa 9
Marko 6
Venta 6

Brrat
a če
čenkov
čenk
nkovv 3
nk
Práš
ášili 3
áš
Koohhoout
ut 2

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava BK jip pardubice:
Žabas 20, Muirhead 15, Bohačík 10, Nelson 8, Faifr 7, Čarnecký 6, Kotas
4, Pospíšil 3, Peterka 2, Peterka 0, Šoula 0

V sestavě prostějovských Orlů zůstali po odchodu
Dufaulta pouze dva pivoti - Ondřej Kohout a Kamil
Švrdlík. Pod košem tak zaskakuje Jaroslav Prášil.
Absence amerického hráče přesto byla v posledním zápase patrná. Především svitavský Mroz
dokázal využívat větší prostor na útočné polovině a nastřílel Orlům čtyřiadvacet bodů. „Uměl se
prosadit, naše obrana nebyla ideální. Není snadné se vyrovnat se situací, kdy odejde takový hráč
jako Default. Chyběl nám...,“ přiznal trenér Zbyněk
Choleva, který nepředpokládá, že se podaří sehnat
adekvátní náhradu. „Nevím, na co bychom jiného
pivota nalákali,“ poznamenal s trpkým úsměvem.
pod košem při zraněních Pelikána
s Wilsonem. „Austin se po velmi
rychlé a korektní dohodě s vedením Prostějova již přesunul k
Prostějov/lv
nám do Ostravy. Nyní vyřizujeme
Naopak ostravská Nová huť si li- všechny potřebné formality. Jedná
buje, neboť rychle zacelila mezeru se o hráče, který je v plném zápa-

sovém a tréninkovém zatížení, a
věříme, že do týmu rychle zapadne,“ řekl k přestupu mluvčí NH
Vladimír Raszka.
Rychlý přesun kvalitního amerického basketbalisty z Hané na
sever Moravy tak pouze odráží
aktuální situaci v klubu, který pokračuje v nejvyšší soutěži silou
vůle. Zbývající osmička hráčů,
které nemůže pomoci zraněný
Jaromír Bohačík, potvrzuje svoji
kvalitu, extrémní nedostatek peněz ale na hřišti nemůžou vyřešit.
„Nevíme, co bude dál a čekáme, s
čím vedení přijde,“ popsal současný stav trenér Orlů.
Evidentně se čeká, jestli klub
podpoří vedení města a Olomouckého kraje. Bez těchto
financí se klub neobejde, politici
ale se svým rozhodnutím nespěchají. Případné odstoupení
Orlů z rozehrané soutěže tak
má stále reálnější obrysy...

Strasti kouče. Poté, co trenér Zbyněk Choleva musel opustit
zkrachovalý Nový Jičín, myslel, že podobnou situaci hned tak nezažije. Jak se zdá, Prostějov bude svého někdejšího velkého rivala
dost možná následovat...
Foto: Josef Popelka

Tři trojky v poslední čtvrtině přinesly trpkou porážku
99 BK PROSTĚJOV
95 QANTO TUŘI SVITAVY
Očima trenérů
43:43

čtvrtiny: 22:24, 23:24, 31:33, 23:24
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

44/28:43/26
24/9:19/7
22/16:30/22
30:29

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

19:9
28:27
8:7
15:15

Rozhodčí: Paulík, Kapl, Remenec
Diváků: 200

Sestava a body Prostějova:
Koohout 21
Prráš
Prá
ášili 18
ášil
V nt
Ve
ntaa 14
1
Slezákk 13
Švrdlík 122
Marko 100

Brrat
a če
čenk
čenk
nkov
ovv 6
Pand
nddulla 5

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Prostějov/lv - Po delší pauze
na přelomu roku nastoupili
basketbaloví Orli ve čtvrtek
třetího ledna proti východočeskému BK JIP Pardubice. V
souboji tradičních soupeřů se
dalo očekávat vyrovnané utkání a průběh první poloviny to
pouze potvrdil, když skončil
nerozhodně 43:43. Ve druhé
polovině byli diváci už svědky
úplně jiného basketbalu. Více
bojovný než pohledný souboj
přinesl řadu bodových sérií,
rozhodující měl soupeř na začátku poslední čtvrtiny, kdy po

sérii trojek získal dvouciferný
náskok. Především proto Prostějov prohrál 66:75.
Na pardubickém výběru bylo
zpočátku vidět, že za sebou nemá
tak dlouhou pauzu a byl herně
lepší. Orli přesto drželi vyrovnané skóre především díky úspěšné
střelbě z velké vzdálenosti. Přes
pět úspěšných trojek se z dílčího
úspěchu radovaly Pardubice, které po první čtvrtině vedly 25:23.
V úvodu druhé čtvrtiny se hosté za přispění Muirheada začali
vzdalovat, ale díky kombinační
a pestré hře se Orli dostali zpátky
do hry. V páté minutě vyrovnali
na 33:33 a v deváté se dokonce
po koši Dufaulta dostali do vedení 43:41. Body hostujícího Bohačíka znamenaly nerozhodné
skóre 43:43 po dvaceti minutách.

Vyrovnaný stav z poloviny utkání netrval dlouho. Nejprve zaznamenali hosté sérii 6:0, na kterou
musel reagovat domácí kouč
Choleva oddechovým časem,
aby následně obdrželi právě hosté
od domácích basketbalistů stejný
počet bodů. Poslední slovo v této
čtvrtině měli hosté, kteří před závěrečnou částí získali čtyřbodové
vedení 56:52.
O výsledku rozhodl začátek závěrečné desetiminutovky. Po
třech rychlých trojkách, z nichž
dvě zaznamenal rozehrávač
Čarnecký, Orli rychle prohrávali
54:65. Domácí se přesto nevzdali
a snížili na rozdíl šesti bodů. V
následujících čtyřech útocích ale
nedokázali přesně zakončit. Poslední šanci vykřesali po dvoubodovém koši Marka na 66:71 ne-

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Začátek byl docela povedený, především ve druhém
poločase se nám přestala dařit střelba a k tomu se přidaly
zbytečné ztráty, po kterým hráči ztratili sebevědomí.
Rozhodl začátek poslední čtvrtiny, kdy jsme rychle dostali
tři trojky a soupeř získal dvouciferný náskok. Ztrátu už jsme
nedokázali vymazat.“

Jan SLOWIAK - BK JIP Pardubice:
„Na soupeři bylo vidět, že má za sebou delší herní pauzu.
Z naší stany to nebylo žádné velké představení. Hlavně ve
druhém poločase to nebyl hezký basketbal, ale to se někdy
stává. Rozhodla naše větší vůle po vítězství, i když domácí
bojovali a až do konce se snažili výsledek zvrátit.“

celou minutu před koncem. Když
se navíc o několik sekund později
řítil znovu Marko do koše, mohlo
být vše opravdu jinak. Bohužel

byl jeho pokus nakonec zblokován a Orli se tak museli po
čtyřicetiminutovém boji smířit s
porážkou poměrem 66:75...

Venta pohlídal první letošní vítězství

Sestava QANTO Tuři Svitavy:
Deloach 25, Mróz 24, Moravec 14, Jelínek 12, Macela 6, Miloš 6,
Sedlák 4, Šindelář 2, Teplý 2, Harčár 0

koše Mattoni nbl v číslech:
20. kolo: Kolín - Opava 98:77 (23:20, 55:46, 84:61) Nejvíce bodů: Bolds
29, Machač 16, Field 14, Radulovič 10 - Šiřina 23, Blažek 22, Palát 10. Rozhodčí: V. Lukeš, Vondráček, Kec. Trestné hody: 19/14 - 25/19. Fauly: 22:23. Trojky: 10:8. *
USK Praha - Děčín 59:66 (14:17, 33:31, 49:49) Nejvíce bodů: Meno 12, Bartoň 11, Mareš
10 - Alič 19, Sanders 14, Stria 12. Rozhodčí: Macela, Galajda, Karásek. Trestné hody: 13/10
- 27/22. Fauly: 25:16. Trojky: 5:2. * Nymburk - Levice 77:63 (15:13, 39:19, 56:38) Nejvíce
bodů: Palyza 11, Benda, Rančík a Welsch po 10 - Nuhanovič 15, Simmons 13, Fields a Grznár
po 8. Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Benda. Trestné hody: 23/14 - 29/19. Fauly: 22:22. Trojky: 7:2. Jindřichův Hradec - Ústí nad Labem 85:81 po prodl. (21:21, 34:38, 48:52, 69:69)
Nejvíce bodů: Pavlík 22, Tomanec 20, Eisman 9 - Reese 25, Lewandowski 18, Ličartovský 12.
Rozhodčí: Paulík, Nejezchleb, Večeřa. Trestné hody: 28/17 - 32/21. Fauly: 28:25. Trojky: 8:4.
* Svitavy - Ostrava 88:75 (25:20, 39:36, 64:60) Nejvíce bodů: Deloach 39, Mróz 16, Jelínek
15 - Jurečka 14, Barnes a Stehlík po 13, Ames a Greene po 12. Rozhodčí: Matějek, S. Kučera,
Kurz. Trestné hody: 18/14 - 9/5. Fauly: 16:23. Trojky: 8:12. * Prostějov - Pardubice 66:75
(23:25, 43:43, 52:56) Nejvíce bodů: Dufault 14, Švrdlík 12, Slezák 11 - Žabas 20, Muirhead 15,
Bohačík 10. Rozhodčí: Dolinek, Hruša, Holubek. Trestné hody: 20/14 - 21/14. Trojky: 6:5.
21. kolo: Děčín - Jindřichův Hradec 84:63 (27:20, 52:33, 64:43) Nejvíce bodů: Pope 12,
Soukup a Stria po 10 - Tomanec 15, Šlechta 9, Vošlajer 7. Rozhodčí: Hruša, Kučerová, Benda.
Trestné hody: 19/12 - 24/11. Fauly: 22:23. Trojky: 6:2. * Levice - USK Praha 56:80 (19:15,
31:41, 46:64) Nejvíce bodů: Simmons 11, Brandon Fields 10, Addinson 8 - Bartoň 24, Meno
10, Šotnar 9. Rozhodčí: Matějek, Kurz, Večeřa. Trestné hody: 14/7 - 11/8. Fauly: 17:19. Trojky: 3:8. * Pardubice - Chomutov 113:82 (33:21, 64:42, 95:62) Nejvíce bodů: Žabas 22, P.
Bohačík 17, Nelson 16, M. Peterka 13, Muirhead a Pospíšil po 11 - Bailey Fields 17, Pecka 16,
Glover 15. Rozhodčí: Vondráček, S. Kučera, Jeřáb. Trestné hody: 26/20 - 21/14. Fauly: 22:25.
Trojky: 7:6. * BK Prostějov - Svitavy 99:95 (22:24, 45:48, 76:71) Nejvíce bodů: Kohout
21, Prášil 18, Venta 14, Slezák 13, Švrdlík 12, Marko 10 - Deloach 25, Mróz 24, Moravec 14,
J. Jelínek 12. Rozhodčí: Paulík, Kapl, Remenec. Trestné hody: 22/16 - 30:22. Fauly: 28:27.
Trojky: 9:7. * Nymburk - Opava 89:64 (25:15, 43:32, 63:44) Nejvíce bodů: Hruban, Nečas
a Rančík po 12, Pomikálek 10 - Dihel 10, Palát a Strnisko po 9. Rozhodčí: V. Lukeš, Karásek,
Galajda. Fauly: 21:19. Trestné hody: 16/13 - 23/15. Trojky: 8:9. * Ústí nad Labem - Ostrava
73:111 (12:35, 33:64, 47:94) Nejvíce bodů: Krakovič 23, Lewandowski a Reese po 13, Ptacek
12 - Greene 25, Stehlík 22, Ames 18, Gniadek a Barnes po 13, Jurečka 11. Rozhodčí: V. Lukeš,
Karásek, Kec. Fauly: 22:23. Trestné hody: 27/18 - 23/18. Trojky: 3:11.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA


Tým

Z

V

P

Skore

Body

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

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

20
21
19
20
20
19
21
20
20
20
20
20
20

19
15
13
12
12
11
9
9
8
7
6
6
3

1
6
6
8
8
8
12
11
12
13
14
14
17

1809:1279
1712:1581
1612:1499
1690:1607
1612:1611
1522:1443
1570:1641
1520:1585
1562:1739
1574:1713
1630:1717
1513:1627
1448:1732

39
36
32
32
32
30
30
29
28
27
26
26
23

KAM PŘÍŠTĚ
22. kolo, sobota 12. ledna, 18.00 hodin: Levharti Chomutov - BK Prostějov (17:00),
QANTO Tuři Svitavy - SLUNETA Ústí nad Labem, NH Ostrava - BK Děčín (17:30),
Lions J. Hradec - Astrum Levice, USK Praha - BK Opava (17:30), BK JIP Pardubice BC UNIKOL Kolín

Prostějov/lv po porážce s Pardubicemi se
pokusili prostějovští basketbalisté napravit dojem v utkání se
Svitavami. Domácí výběr nastoupil již bez Austina Dufaulta,
který odešel do Ostravy, a svůj
úkol po dramatické bitvě zvládl.
Vyhrál 99:95, když v koncovce
prokázal pevné nervy především rozehrávač Matej Venta,
autor závěrečných čtyř bodů.
Utkání zahájili Orli slušnou kombinační hrou, které je vynesla do
vedení 10:8. Hosté ale díky úspěšným tříbodovým pokusům otočili
a mírným náskokem si udržovali

vedení. Toto vedení navíc v úvodu
druhé části pomalu navyšovali, a
to i přes úspěšné tříbodové střely
našeho Prášila. Ten v dané fázi
zápasu dělal co mohl, aby nástup
hostů zarazil, a nakonec se to ve
spolupráci s ostatními hráči domácího celku i povedlo a stáhli jsme
náskok hostů na tři body 34:37.
Svitavy pak ale znovu odskočily,
a to až na devět bodů, a s Hanáky
už to vypadlo velmi špatně. Oddechový čas trenéra Cholevy ale
rozložení sil na palubovce změnil.
Závěr druhé části vyhráli domácí poměrem 9:3 a stáhli náskok
soupeře na tři body. Do šaten se
tak odcházelo za stavu 48:45 pro
hosty.
Druhou polovinu hráči Prostějova
začali lépe a po trojkách Prášila i
Slezáka se po delší době dostali
do vedení 56:53. Hosté pak sice

otočili, ale to jim taky nevydrželo
příliš dlouho a oba celky se začaly přetahovat o vedení a domácí
publikum bylo svědky intenzivní
přestřelky. Naštěstí poslední slovo
měli střelci Orlů a díky sérii 7:0 ve
29. minutě se dostali do rozhodujícího trháku na stav 74:66. Svitavy
ztrátu mírně stáhly, přesto do závěrečné části vstupovaly s pětibodovým mankem.
Závěr byl ve znamení snahy
hostujícího výběru o výsledkový
obrat a také velkého počtu odpískaných faulů. Během necelých
čtyř minut nepřesní rozhodčí odpískali šestnáct faulů a přispěli k
nervózní koncovce. Tři minuty
před koncem domácí vedli pouze
o dva body. Marko pak sice zvýšil
na 95:91, ale následně přišla velmi
důležitá chvíle zápasu, kdy Orli
inkasovali koš s faulem a dostali

Očima trenérů
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:

„S prvním poločasem jsem nebyl spokojený. Zlepšení
přišlo až po přestávce, kdy tým začal bojovat a hráči byli
trpělivější. Pomohlo nám několik úspěšných střel z dálky,
po nichž jsme se uklidnili. Výkon nebyl z naší strany příliš
dobrý, ale vítězství hřeje. V naší situaci je to vítaná injekce.“

Luboš RŮŽIČKA - Quanto Tuři Svitavy:
„O naší porážce rozhodly menší ligové zkušenosti některých
hráčů. Přitom jsme měli slušnou šanci vyhrát. Hlavně ve
druhé čtvrtině, kdy tým získal docela zajímavý náskok.
Začali jsme ale bláznit a místo navýšení vedení hráči dovolili,
aby se domácí vrátili do utkání. To byl jeden z klíčových
momentů celého duelu.“

technickou chybu. Soupeř měl
tak kromě trestných hodů i míč
ze strany. Rázem bylo vyrovnáno
95:95 a čtyřicet vteřin před koncem základní hrací doby nebylo

vůbec jasné, kdo vyhraje. Pak se
ale prosadil Venta po nájezdu pod
koš a o chvíli později proměnil
také dvě šestky po taktickém faulu
soupeře - 99:95.

„Konečně tam něco spadlo,“ potěšily Prášila úspěšné trojky
KAPITÁN ORLŮ po výhře nad Svitavami přiznal,
že nepříjemný stav odpovídá současnému stavu klubu

Ale to bylo hodně dávno
Prostějov - Hned pět trojek v utkání proti Svitavám v„Zažil.
dorostu, v mužské lize rozzaznamenal Jaroslav Prášil. Dohromady nasbíral hodně ne. Je to nepříjemné,
p j
, ale
éosmnáct bodů a výrazně přispěl k těžce vydřenées
mu vítězství svého týmu. Na palubovce strávil přes
m
jednatřicet minut a byl nejvytíženějších hráčem
áProstějova. „Je to dáno tím, že je nás zkrátka málo,“ pousmál se kapitán mužstva.
Ladislav Valný
Na začátku roku jste
měli dvakrát výhodu
domácího prostředí. Jak jste
spokojený s bilancí jedné porážky a jednoho vítězství?
„Chtěli jsme pochopitelně uspět
v obou zápasech, ale Pardubice
byly zkrátka o kousek lepší. Především v obraně jsme měli problémy a to platilo také o prvním

poločase zápasu proti Svitavám.
m.
Máme nyní problémy se sestatavou a musíme brát i jedno vítězězství pozitivně... (trpký úsměv)“
Po odchodu Dufaulta a
při zranění Bohačíkaa
jste proti Pardubicím na-stoupili pouze v osmi a chví-ů
li se při vyšším počtu faulů
dokonce zdálo, že můžete doste
hrávat ve čtyřech. Zažil jste
někdy podobnou situaci?

Foto: archiv Večerníku

odpovídá to současnému stavu v
našem klubu.“
Přesto jste se dokázali
vyrovnat s menším počtem
čte hráčů i výškovou převaho vašeho soupeře. Tým se
hou
zlepšil
hlavně po přestávce, co
zle
jst si řekli v kabině?
jste
„N převratného. Každý vě„Nic
dě že to v obraně v první půli
děl,
ne
nebylo
ideální. Po obrátce jsme
při
přidali
a navíc se nám docela
da v útoku.“
dařilo
Sám jste proměnil pět
trojek. Musíte tedy
být
b spokojený…
„Konečně
tam taky něco
„
spadlo.
Dostal jsem se k něs
kolika
otevřeným střelám a
k
podařilo
se je proměnit. Někdy
po
vá to prostě padá a to byl tenvám
to případ.“

Klub má finanční problémy. Projevuje se to
na hřišti?
„Každý musel vidět, že v zápase
na to hráči nemyslí. Nikdo nic nevypustil a neodfláknul. To se projevilo také v posledním střetnutí.
Bojovali jsme a výhru vydřeli. Je
tam však přece jenom to ale...“
Máte zprávy, jak bude
klub fungovat v nejbližší
době?
„Moc toho nevíme. Na začátku
týdne snad budeme chytřejší.
Alespoň to máme od vedení přislíbeno.“ (Večerník informoval
již v minulém vydání o tom, že
předseda správní rady Milan
Matzenauer by měl 10. ledna
navštívit kabinu a seznámit tým
s aktuální situací i výhledem do
budoucna... pozn.red.)

Futsal
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DOBOJOVÁNO! Známe vítěze základní části futsalu na Prostějovsku
Prostějovsko/jp – O uplynulém
víkendu byla rozluštěna tajenka
týmů, které se utkají o titul mistra
Prostějova, respektive postup do
nejvyšší okresní soutěže ve futsalu.
V nejvyšší okresní soutěži si první pozici, stejně jako loni zajistilo
mužstvo FC Relax Prostějov „B“.
Druhá třída, rozdělená do dvou
skupin, našla své vítěze v týmech
SK Skalka a MM Vrchoslavice.
Hrála se i Liga veteránů, ve které
se pořadí na předních pozicích nemění, to v krajském přeboru i se
dvěma regionálními týmy došlo
k dalšímu překvapení. Několikanásobný mistr této soutěže Relax
Prostějov „A“ našel již druhého
letošního přemožitele, mužstvo
FC Delta Real Šumperk „B“,
v sestavě i s několika exligovými
futsalisty.
Začněme nejsledovanější třídou
našeho regionu a tím je I. okresní
třída, ve které se v základní části
představilo hned tucet týmů. Od
začátku sezony se do popředí dostala trojice loni nejúspěšnějších
týmů a bylo jasné, že to i v této
sezoně myslí s titulem vážně. Nyní

na
videa rnikpv.cz
e
ec
ww.v

w

již můžeme konstatovat, že se tato
trojice opětovně umístila na prvních
třech pozicích, zajišťující plusové
body do nadstavbové části. Týmy
od čtvrtého až desátého místa však
mají téměř stejnou šanci na zisk
mistrovského titulu. V posledním
turnaji před blížící se nadstavbovou
částí se v nejlepším světle ukázali
prostějovští Griffins, kteří vyhráli
všechna tři utkání. Bez jediné porážky v základní části se představili
hráči Relaxu „B“, kteří nebudou jen
tak chtít o neporazitelnost přijít ani
ve zbývajícím průběhu. Nicméně
i v ostatních týmech se představili
skvělí hráči, nechyběli ani ti s ligovými zkušenostmi, kteří povznesli
úroveň prostějovského futsalu zase
o krůček výše. Černého Petra a boje
v nově vzniklé II. okresní třídě si
vybrala mužstva AC Vyprahlo Konice a bez bodového úspěchu SK
Dubany.

Opora mezi tyčemi. Družstvo SK Griffins 98 Prostějov se mohlo
spolehnout na umění svého brankáře Kofroně. Foto: Josef Popelka
Jak je zmíněno výše, II. okresní třída byla rozdělena do dvou skupin.
V obou družstva bojovala o pět
postupových míst, která jim po základní části zaručila boje o postup
do nejvyšší okresní soutěže. Ve skupině A se z vítězství radoval celek
SK Skalka, následován rezervou
AC Zavadilky, Torpeda Prostějov,

Atletika Smržice a Dynama Zdětín.
Zbývající pětice týmů si to rozdá
v nově vzniklé III. okresní třídě o
umístění s poslední pěticí mužstev
ze skupiny B. V té se jednoznačným způsobem usadily na čele Vrchoslavice, jež ztratily body pouze
za jednu remízu, následně pak Brodek u Prostějova, FC Fontík, Pokop

Domamyslice a Sexmeralda. Do I.
okresní třídy pak postoupí dva nejúspěšnější celky z již zmíněné nově
vzniklé II. okresní třídy.
Na prostějovské palubovce se v sobotu 5. ledna odehrály také boje
v Lize veteránů, kde si od začátku
drží vedení úřadující mistr FC Relax Prostějov, který zvládnul obě
svá sobotní utkání. Stejně se vedlo
i průběžně druhému celku tabulky,
celku FC Litrpůl, jenž však může
být po odehrání stejného počtu
zápasů ze stříbrné příčky sesazen
družstvem Bexim Palleten.
Zástupci krajského přeboru FC
Relax Prostějov „A“ a Grác Team
Plumlov zajížděli k dalším utkáním
o uplynulém víkendu do Šumperka.
Dosavadní lídr Relax Prostějov si
nejdříve poradil s Vikýřovicemi, aby
se pak musel sklonit před uměním
rezervy Delty Real Šumperk, ve které
se objevili například bratři Málkové,
futsaloví exreprezentanti. Ti si smlsli i
na dalším zástupci prostějovského regionu. Ve druhém utkání si Plumlov
přece jen zařídil premiérový bodík,
nadále však okupuje poslední místo
tabulky krajského přeboru.

FUTSAL V ČÍSLECH

KRAJSKÝ PŘEBOR
4. turnaj, 5. 1. 2013, Šumperk
FC RELAX Prostějov “A” - MORAVEC Vikýřovice 5:2 (3:1), Spáčil
2x, Vodák 2x, Bokůvka, FC RELAX Prostějov “A” - DELTA REAL
Šumperk “B” 3:9 (1:5) Spáčil, Kiška Petr, Matoušek, GRÁC TEAM
Plumlov - MORAVEC Vikýřovice 2:2 (2:2), Hrstka 2x, GRÁC TEAM
Plumlov - DELTA REAL Šumperk “B” 2:11 (2:3), Kiška Jiří, Grmela

1. TŘÍDA

„Slíbil jsem synovi, že si spolu zahrajeme,“ odtajnil nečekanou návštěvu Hané Radoslav Látal

neděle 6. 1. 2013, Kostelec n. H.
RELAX “B” - ŽE-STAV Nezamyslice 3:0, JIŘINA - MECHECHELEN 5:5, SK
ARISTON 92 “A” - RELAX “B” 0:0, AC ZAVADILKA 2000 “A” - MECHECHELEN 1:1, ŽE-STAV Nezamyslice - JIŘINA 3:4, SK ARISTON 92 “A” - VYPRAHLO Konice 3:3, AC ZAVADILKA 2000 “A” - RELAX “B” 3:3, MECHECHELEN
- SK ARISTON 92 “A” 2:3, ŽE-STAV Nezamyslice - BOTAFOGA 3:2, JIŘINA
- SK GRIFFINS 98 2:6, VYPRAHLO Konice - AC ZAVADILKA 2000 “A” 2:7,
BOTAFOGA - FC ANDĚL 1:3, VYPRAHLO Konice - BEXIM PALETTEN 0:3,
SK DUBANY - SK GRIFFINS 98 1:3, FC ANDĚL - BEXIM PALETTEN 2:5, SK
GRIFFINS 98 - BOTAFOGA 2:0, SK DUBANY - FC ANDĚL 2:6

Kostelec na Hané - Kdo zavítal v neděli 5. ledna do Kostelce na Hané,
kde proběhly poslední boje základní části I. třídy, dočkal se i příjemného překvapení v podobě velké fotbalové osobnosti, kterou bezesporu bývalý reprezentant a vicemistr Evropy z roku 1996 Radoslav
Látal je. Představil se v dresu Sokola Dubany, za který hraje i jeho syn
Radek. Jak si užil nedělní zápasy, co říká na úroveň prostějovského
futsalu a kam míří jeho trenérské kroky, jsme zjišťovali v exkluzivním rozhovoru pro Prostějovský Večerník.
pase zahrajeme spolu, vyšlo mi to
Josef Popelka
až teď, kdy mám trochu volno, tak
Pro každého diváka i hráče jsem se rozhodl přijet za ním. Syn
bylo překvapením, když jste hraje za Prostějov (ročník 1997 –
se ve sportovním představil pozn. redakce) a jeho trenér je hráv týmu Sokola Dubany. Jak se zro- čem Duban, tak si některé kluky
dila tato myšlenka?
vytáhl i do futsalového týmu.“
„Bylo to docela jednoduché. Slíbil
Jak jste si užil dnešní zápajsem to synovi, který právě v tomsy, přece jen futsal je troto týmu hraje, že si v některém zá- šičku rozdílný?

Konečná tabulka (po základní části):
1. FC RELAX Prostějov “B” 11
9
2
0
41.13
2. AC ZAVADILKA 2000 “A” 11
8
2
1
37:21
3. SK GRIFFiNS 98 Prostějov 11
7
2
2
36:22
4. ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 11
6
2
3
27:21
5. SK ARISTON Prostějov 92 “A”11
5
3
3
33:25
6. MECHECHELEN Prostějov 11
4
3
4
34:33
7. JIŘINA Prostějov
11
4
2
5
32:41
8. BEXIM PALETTEN
11
4
1
6
27:31
9. FC ANDĚL Prostějov
11
3
2
6
31:35
10. BOTAFOGA Prostějov
11
3
2
6
23:28
11. AC VYPRAHLO Konice
11
1
3
7
19:37
12. SK DUBANY
11
0
0
11
17:50
o pořadí na 9.-10. místě rozhodl výsledek vzájemného zápasu:
FC ANDĚL Prostějov - BOTAFOGA Prostějov 3:1

„Už je to na mě moc rychlé.
(smích) Jsou tady mladí kluci, kteří
to s míčem umí, ale jinak to proběhlo docela v pohodě.“
Nedělalo vám potíže sehrát
se s mužstvem a také míč
se chová jinak než běžný fotbalový?
„Už nejsem tolik ve formě, ale
spoluhráči to dobře oddřeli za mě.
(smích) Hlavně je vidět, že to je
líný míč, hra je celkově rychlejší, na přihrávku je málo času, na
klucích bylo znát, že hrají aktivně
kopanou, že se tomu futsalu přece
jen věnují.“
Baník Ostrava byl pro vás
zatím posledním trenérským angažmá. Budeme vás

moci v brzké době vídat na lavičce či v jiné funkci u nějakého
dalšího týmu?
„Skončil jsem v Baníku, momentálně jsem volný, nějaké nabídky
se objevily ze Slovenska, včera dokonce z polské ligy, ale prozatím
jsem se žádnému týmu neupsal.
Nechci hned vzít nabídku týmu,
o kterém si nejsem jist, že je tam
nějaká perspektiva a klub je dostatečně zabezpečený.“
Co říkáte na úroveň prostějovského futsalu?
„Úroveň rozhodně není špatná.
Kluci to s míčem opravdu umí,
umí si jej dostatečně pokrýt, dát si
dobrou nahrávku. Je to všechno o
rychlosti, zpracování míče, je vi-

dět, že s tím míčem pracují, futsal
hrají pravidelně. Nebojí se souboje
jeden na jednoho, což je velká výhoda v dnešním fotbale, když dojde k přečíslení. A to vše tady bylo
dnes vidět.“
Jak často se takto se synem
na hřišti setkáte?
„Dnes to byla v podstatě premiéra.
Nějaké přáteláčky už proběhly, ale
soutěžní utkání to bylo opravdu
první. S Pavlem Kubinou jsme
spolu občas hrávali turnájky, v létě
se pravidelně zúčastňuji charitativních turnajů, na které sem tam vezmu i svého syna a dnes jsem mu
slíbil, že s ním pojedu. I když se
mi moc nechtělo, tak mě nakonec
přemluvil.“ (úsměv)

2.A TŘÍDA

Halový turnaj přípravek BEXIM CUP 2012 v Kostelci na Hané
VYHRÁLY NADĚJE 1.SK PROSTĚJOV, DOMÁCÍ SKONČILI DRUZÍ

Prostějov/red - S halovými turnaji
se to i letos o Vánocích opět rozjelo
v Kostelci na Hané ve velkém už tradičně poslední týden roku
probíhá v režii kopané. Naplánovat a zvládnout tři turnaje během
týdne, to se podaří málokdy. Tak
tedy jako první zahajovali 22.
prosince 2012 turnaj ti nejmenší,
tedy přípravka (ročník 2003 a
mladší). V klání benjamínků se
jednalo už o druhý ročník turnaje BEXIM CUP, kterého se
zúčastnilo jako loni šest družstev
(FC Kostelec na Hané, SK Brodek
u Konice, Sokol Čechovice, Sigma
Lutín, místo Tovačova přijeli hoši
z Určic a za Čelechovice na Hané
zaskočili borci z 1.SK Prostějov)
a ta si to mezi sebou rozdala formou každý s každým. Turnaj byl
opět kvalitně obsazen, favoritem
bylo hlavně silné družstvo 1.
SK Prostějov, ale i Čechovice,
Brodek u Prostějova a domácí FC
Kostelec na Hané patří už několik
roků mezi zkušená mužstva, takže
se daly očekávat zajímavé zápasy a příjemný sportovní den. A
předpověď se nakonec potvrdila
i v praxi, jak se později ukázalo....

na sebe ihned upozornili tvrdou,
rychlou a přesnou hrou a hlavně
dobrou střelbou. Naši místy jen
přihlíželi, útok doslova neexistoval a
nebýt velmi dobré obrany a hlavně
brankáře, nevím, jak by to vše dopadlo. Ještě že jsme vydrželi fyzicky
a nakonec jsme rádi brali bod za
výsledek 0:0.
Ve druhém utkání nás čekal favorit, pozdější vítěz turnaje 1.SK
Prostějov. Domácí si vzali částečné
ponaučení, když si první utkání
rozebrali v šatně a nastalo i určité
zlepšení. V útoku se chvílemi dařilo
hlavně A. Grulichovi, ale stále
zůstával osamocen a neměl nikoho,
s kým by si nahrál. Obrana opět
hrála velmi dobře, soupeř nás místy
doslova zatlačil na naši polovinu,
střílel z každé pozice a byl chvílemi
z výkonů našeho brankáře a obětavé
obrany „šokován“, přece ale nakonec ze skrumáže dosáhl vítězné
branky, zaslouženě zvítězil 1:0 a získal 3 body do tabulky. Domácí těsná
prohra velmi mrzela a v šatně bylo
v očích některých vidět i slzičky.
Bylo jasně řečeno, že je stále ještě o
co hrát, aby nebyla ostuda a špatná
nálada v kolektivu o Vánocích, což

Foto: FC Kostelec na Hané
Co se týče domácích, už tradičně
mají v turnajích, kterých se
zúčastňují, velmi špatný vstup
do prvních zápasů, rozehrávají
se postupně a v závěru pak těžko
dohání zbytečně ztracené body.
I když je na tuto stálou chybu
upozorňují trenéři předem, je to
zbytečné. Přesně tak tomu bylo i na
tomto turnaji. V prvních dvou zápasech narazili na nejsilnější soupeře,
ale i s tím se musí počítat.
První zápas čekal na Kostelec velmi
silný Brodek. Domácí na hřišti
působili, jako by se hledali, unavení,
pomalí, zkrátka bez patřičného
zájmu. V šatně před zápasem se
hecovali, co vše udělají, aby dopadli
co nejlépe a že jeden z pohárů musí
zůstat doma. Bohužel řeči a praxe
jsou často rozdílné. Zatímco vyrukovali ve vlažném tempu, hosté

ale znamenalo ve všech zbylých
třech utkáních pouze zvítězit.
Ke třetímu zápasu jsme nastoupili proti poměrně slabšímu celku,
a to Sigmě Lutín. Od začátku utkání jsme konečně začali sledovat
alespoň první náznaky zlepšení
a hlavně se začalo dařit našim
útočníkům. Brankář Lutína doslova v brance čaroval a několikrát
zlikvidoval
vyložené
tutovky
našich chlapců. A tak se vsadilo vše
na danou taktiku, která se vyplatila i ve zbývajících dvou zápasech.
Zkrátka jeden z nejlepších hráčů
domácích, Jakub Pavlíček, který
dirigoval celou obranu, začal chodit
na trestné kopy či auty. Jeho rány
bylo nutno nějak využít a opravdu
se začalo dařit. Jeho tvrdé střely,
dobře umístěné do skrumáže před
branku, gólmani chytali většinou

Foto: FC Kostelec na Hané
s velkým štěstím a tečované rány
končily často v brance. Tak tomu
bylo i s Lutínem, kdy Kubovu „pumelenici“ ve skrumáži dorazil do
branky náš nejlepší útočník Adam
Grulich a výsledek 1:0 jsme si už
v klidu pohlídali. Nutno jen dodat,
že chlapci z Lutína podali v tomto
zápase nejlepší výkon v soutěži, zejména gólman.
Čtvrtý zápas už naši hráli tak, jak je
známe, když se jim daří. Doslova
na place řádili a hráči Určic chvílemi nevěděli, kam dříve skočit.
Velmi dobrá obrana, zejména
Jakuba Pavlíčka a Lukáše Klapky,
byla doplňována spolehlivými
výkony brankáře, navíc se začalo
dařit klukům v útoku, k Adamu
Grulichovi se přidali konečně i
Dominik Coufal, Tomáš Schindler
a Jiří Peřinka a soupeře k ničemu
vážnějšímu nepustili. Stanovená
taktika fungovala na 100%, Kuba se
stal postrachem brankářů a vítězství
2:0 je toho důkazem. Poslední zápas
turnaje a o majiteli 2., 3. a 4. místa
stále nebylo rozhodnuto – to zde
už opravdu dlouho nepamatujeme.
Před zápasem je sice všechno teoreticky předem dáno, „počtáři“ z řad
trenérů už mají vše propočítáno. Pro
nás je jasné, že když vyhrajeme,
budeme druzí, za remízu bereme
třetí místo a za prohru budeme
čtvrtí. Boj domácího FC Kostelec
s Čechovicemi začal velmi nervózně.
Hlavně ze strany hostů, kteří jako by
se báli útočit, stáhli se do obrany a
to bylo pro nás rozhodující. Soupeře
jsme doslova dostali na kolena a
hrálo se v naší režii. Zaplněná hala
hlavně z řad rodičů, ale i kamarádů
dala o sobě brzy vědět a místy to vypadalo jako na házené v nejlepších
letech Kostelce. Domácí dobře
věděli, o co jde a vidina stříbrných
medailí je hnala dopředu. Soupeř
zůstal úplně zaskočen a chvílemi jen
překvapivě bránil a hru přenechal
domácím. Na place doslova „lítal“
jeden z nejlepších útočníků turnaje
Adam Grulich – tvrdý, rychlý, technicky vybavený a pohotový střelec,

který byl vždy tam, kde má ve správnou chvíli být a byl to také on, kdo
opět dorážel tečovanou ránu Jakuba
Pavlíčka za záda výborně chytajícího brankáře Čechovic. Výsledek 1:0 tři minuty před koncem
hosty doslova položil psychicky a
do konce utkání se už nezmohli na
kloudnou akci. Konečný výsledek
1:0 s velmi dobrými Čechovicemi
je opravdu zasloužený a kdyby se
pokračovalo dále, hoši by byli asi
těžko k poražení.
Tento turnaj v mnohém připomněl i
ten loňský, možná si na něj někteří
vzpomenete (kdy podobně hoši nezvládli první dva zápasy a mocným
závěrem vybojovali třetí místo). Letos jsme opět nezačali tak, jak jsme
si to představovali, ale zvládlo se i
„nečekané“ a získané druhé místo je
velmi cenné a zasloužené. V závěru
turnaje je nutno poděkovat celému
mužstvu za bojovnost, přístup a nasazení zejména v závěru. Dále je nutno
vyzvednout výkon brankáře Marka
Hradečného, který byl také po zásluze vyhlášen nejlepším brankářem,
dále v obraně byli velmi dobří Jakub
Pavlíček a Lukáš Klapka a v útoku
pak neúnavný bojovník a střelec
Adam Grulich, který strhl svým
přístupem své spoluhráče v útoku.
Hlavním
sponzorem
a
pořadatelem této významné sportovní akce, která proběhla na velmi
dobré úrovni, byla firma BEXIM
PALETTEN z Kostelce na Hané a
ředitel Ing. Miroslav Dohnal zajistil vše potřebné pro zdárný průběh
celé akce (pro všechny účastníky
velmi chutné občerstvení v podobě
vynikajícího guláše, po kterém
se jen zaprášilo, pro vítězná tři
družstva krásné poháry, medaile
pro všechny účastníky a hráče,
kteří skončili na prvních třech
místech a věcné ceny pro nejlepší
tři hráče, dále velké tašky sladkostí
a diplomy pro všechna družstva).
Na závěr turnaje byl vyhodnocen
jako nejlepší hráč Karel Spáčil z 1.
SK Prostějov, jako nejlepší střelec
Jan Naicler z 1. SK Prostějov a jako

nejlepší brankář Marek Hradečný
z domácího FC Kostelec na Hané –
všichni obdrželi krásné věcné ceny.
Na závěr je nutno Ing. Miroslavu
Dohnalovi poděkovat za vše, co
pro chlapce dělá, neboť bez něj by
se turnaj mohl těžko uskutečnit a je
třeba říci, že takových lidí je nutno si
vážit. Velký dík také patří novému
hlavnímu trenérovi Karlu Vítámvásovi a jeho kolegům Juraji Šulcovi
a Jakubu Zatloukalovi, kteří se klukům
věnují a dosahují s nimi velmi dobrých
výsledků. Poděkování patří i druhému
pořadateli této akce - FC Kostelec s
předsedou Stanislavem Píchalem,
který se zúčastnil zahájení a byl
přítomen i slavnostnímu vyhodnocení
celé akce. Dík také patří rozhodčímu Z.
Protivánkovi za odpískání celého turnaje a také správci haly P. Kudláčkovi,
který se se svým kolektivem kuchařek
postaral o kvalitní občerstvení. Po
slavnostním vyhodnocení převzal
domácí kapitán z rukou vedoucího
turnaje PhDr. Jaroslava Vyhlídala
krásný, velký dort ve tvaru hřiště ozdobený hráči, na kterém se kluci doslova
vyřádili, a tak udělali tečku za celou
akcí. Dort opravdu neměl chybu a byl
velkým překvapením pro naše hráče
a zároveň vyvrcholením celého sportovního dne. Nezapomnělo se ani na
slavnostní přípitek dětským šumivým
nápojem, na další dobré výsledky a
vzornou reprezentaci kostelecké kopané v příštím roce 2013.
Turnaj byl dobře hodnocen jednotlivými vedoucími družstev a
také přítomní rodiče byli po všech
stránkách spokojeni, tak tedy na shledanou v roce 2013.
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Konečná tabulka 2.A třídy (po základní části):
SK SKALKA
9
6
1
2
31:20
AC ZAVADILKA 2000 “B”
9
5
2
2
31:21
TORPEDO Prostějov
9
5
1
3
28:19
ATLETICO Smržice
9
4
2
3
33:17
DYNAMO Zdětín
9
4
1
4
21:27
1:FC BETIS Prostějov
9
3
3
3
23:24
SK ARISTON Prostějov 92 “B”9
3
2
4
29:35
FC RELAX Prostějov “C”
9
3
1
5
21:31
FC MENPHIS Prostějov
9
2
2
5
24:27
KULCAO Prostějov
9
2
1
6
17:37
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2.B TŘÍDA
sobota, 5. 1. 2013, Kostelec n.H.
FC PEPINO Konice - FC MASUCKER 9:0, FC FONTÍK - SEXMERALDA 0:3,
SEXMERALDA - FC PEPINO Konice 1:2, FC MASUCKER - FC FONTÍK 2:6,
FC PEPINO Konice - FC FONTÍK 2:3, SEXMERALDA - FC MASUCKER 11:0

Konečná tabulka 2.B třídy:
1. MM VRCHOSLAVICE
9
8
1
0
2. MK BRODEK u PV
9
5
3
1
3. FC FONTÍK
9
5
2
2
4. POKOP Domamyslice
9
5
0
4
5. SEXMERALDA
9
4
3
2
6. FC PEPINO Konice
9
4
0
5
7. FK AGRO Čehovice
9
3
1
5
8. SOKOL Zdětín
9
2
3
4
9. KMK KATASTROFA
9
2
1
6
10. FC MASUCKER
9
0
0
9
o pořadí na 4.-5. místě rozhodl výsledek vzájemného zápasu:
POKOP Domamyslice - SEXMERALDA 3:0

56:14
29:18
29:19
34:25
27:15
25:16
22:33
34:37
30:29
6:86

25
18
17
15
15
12
10
9
7
0

LIGA VETERÁNŮ
4.TURNAJ, sobota 5. ledna. 2013, Prostějov
FC ŽELEČ - FC LITRPŮL 2:4, Frys, Konšel - Směšný 2x, Ociepka Pavel, Křesala,
AC ZAVADILKA 2000 - FC RELAX 3:6, Škultéty, Rek, Kučera Tomáš - Růžička
3x, Spáčil 2x, Macourek, FC RELAX - FC ŽELEČ 7:3, Macourek 2x, Růžička 2x,
Spáčil, Zbožínek, Černý - Sedlák 2x, Brátel, FC LITRPŮL - AC ZAVADILKA 2000
4:2, Směšný, Křesala, Frýbort, Mikeš - Škultety, Kaláb

Průběžná tabulka ligy veteránů:
1. FC RELAX Prostějov
9
9
0
0
2. FC LITRPŮL
9
7
0
2
3. BEXIM PALETTEN
7
6
0
1
4. SEZAKO Prostějov
7
3
1
3
5. AC ZAVADILKA 2000
9
3
1
5
6. OTINOVES
7
1
1
5
7. FC ŽELEČ
9
0
2
7
8. AC ŠTIKA Prostějov
7
0
1
6

66:19
41:29
29:13
20:20
23:27
16:34
17:47
7:30

27
21
18
10
10
4
2
1

STARŠÍ PŘÍPRAVKY

Foto: FC Kostelec na Hané

Výsledky umístění
jednotlivých mužstev na
turnaji BEXIM CUP 2012:
1. SK Prostějov
FC Kostelec na Hané
Jiskra Brodek u Konice
Sokol Čechovice
Sokol Určice
Sigma Lutín

3. turnaj, neděle 6. 1. 2013, Nezamyslice na Hané
NĚMČICE n.H. - HANÁ Prostějov 5:1, 1 SK PROSTĚJOV „A“ - URČICE 1:0,
KONICE - KOSTELEC n.H. 0:3, URČICE - NĚMČICE n.H. 1:3, HANÁ Prostějov - 1. SK PROSTĚJOV „A“ 1:4, NĚMČICE n.H. - KONICE 4:0, KOSTELEC
n.H. - URČICE 0:0, 1.SK PROSTĚJOV „B“ - HANÁ Prostějov 1:1, 1. SK PROSTĚJOV „A“ - ČECHOVICE 3:2, URČICE - KONICE 0:0, KOSTELEC n.H. 1.SK PROSTĚJOV „B“ 2:0, ČECHOVICE - KONICE 1:0, 1. SK PROSTĚJOV
„B“ - 1. SK PROSTĚJOV „A“ 0:5, KOSTELEC n.H. - ČECHOVICE 2:2,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Průběžná tabulka starších přípravek:
1.SK Prostějov „A“ (2002) 11
11
0
0
50:8
NĚMČICE n.H.
10
8
1
1
33:13
KOSTELEC n.H.
11
6
3
2
18:13
ČECHOVICE
10
3
5
2
13:12
KONICE
11
2
3
6
4:15
URČICE
11
1
4
6
5:16
1.SK Prostějov „B“ (2004) 10
1
1
8
3:28
HANÁ Prostějov
10
0
3
7
9:30

33
26
21
14
9
7
4
3
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Prostějovské volejbalistky prožívaly nevídané - měly zápasové volno...
průběžná tabulka extraligy
 Tým

Z

V3 V2 PB

P

PS

42:8

PM

B

1. VK Agel Prostějov

15 14 0

0

1

2. PVK Olymp Praha

15 11 1

0

3 38:16 1264:1066 35

1220:899 41

3. PVK Přerov

15

8

2

1

4

4. TJ Sokol Frýdek - Místek

15

7

3

1

4 36:21 1273:1149 28

34:24 1293:1237 29

5. SK UP Olomouc

15

6

1

2

6

29:29 1293:1270 22

6. Volleyball club Slavia Praha 15

5

1

3

6

26:31 1157:1251 20

7. VK Královo Pole Brno

15

4

2

3

6

26:33 1231:1288 19

8. TJ Sokol Šternberk

15

4

2

2

6

24:34 1181:1263 18

9. TJ Ostrava

15

4

0

0 11 16:35 1042:1155 12

10. VK SG Brno

15

0

0

1 14

5:45

838:1214 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)

Zájezd fanoušků VK do Prahy
na utkání se Slavií
Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá
autobusový zájezd na střetnutí 16. kola UNIQA extraligy
žen 2012/13 mezi Slavií Praha a VK Prostějov.
Duel na území hlavního města v rámci základní části nejvyšší
české soutěže se hraje v sobotu 12. ledna od 18.30 hodin, sraz
fanoušků je týž den v 10.00 hodin na parkovišti u haly Sportcentra DDM. Součástí zájezdu bude doprovodný program
v metropoli, cena činí 70 korun.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu
zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311
108, podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt. Uzávěrka přihlášek ve čtvrtek 10. ledna do 12.00 hodin. A pozor: zájezd
se uskuteční jen při dostatečném zájmu ze strany účastníků!

KOLOTOČ SE ROZTÁČÍ, TÝM JE NADÁLE OSLABEN

Nejbližší program „Agelek“: ve čtvrtek přátelsky s Olomoucí,
Uplynulý týden přípravy
v sobotu extraligově
žen VK AGEL Prostějov
proběhl přesně dle pláv Praze na Slavii
nu. Na Silvestra i na
Nový rok měly naše
volejbalistky volno a od
středy 2. ledna do víkendu se ještě ve větší míře
věnovaly kondici.

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

Prostějov/son
„Pro obnovení fyzičky byl
v současné zápasové pauze
časový prostor, který jsme
využili k častějším návštěvám
posilovny i ke kruhovým
tréninkům. Teď s blížícím se
pokračováním extraligy už
znovu víc najedeme na herní
věci,“ informoval hlavní kouč
Miroslav Čada.
Při dlouhodobější absenci
zraněného tria Markéta Chlumská, Michaela Jelínková, Šárka
Melichárková doléčovaly menší
zdravotní potíže také Marina
Miletičová a Juliana Gomesová.
„Už by však měly být v pořádku,
do přípravného utkání s Olomoucí určitě nastoupí,“ řekl
Čada směrem k přátelskému duelu proti SK UP, jenž se hraje ve
čtvrtek 10. ledna od 16.30 hodin
v hale prostějovského Sportcentra DDM.

Mobilizují. Svěřenkyně trenéra Čady měly na přelomu roku nezvykle volněji, čehož využily k doléčení možných šrámů, jež družstvo momentálně trápí. Cílem ve zbytku sezony je potvrdit dominanci na tuzemské scéně.
Foto: Josef Popelka
Následně bude po sváteční
přestávce pokračovat nejvyšší
česká soutěž UNIQA extraliga,
Agelky v 16. kole zajíždějí na
palubovku Volleyball clubu
Slavia Praha (sobota 12. ledna, 18.30 hodin). „Soudě dle
výsledků hraje náš protivník ve
výkyvech. Má dost mladý tým,
takže dokáže potrápit či do-

konce porazit papírově silnější
soupeře Olymp nebo Olomouc,
aby vzápětí hladce podlehl
ve Šternberku a v Ostravě.
Každopádně Slavia může být
zvláště doma velmi nepříjemná
riskovaným podáním a tím, že
s jasným favoritem nemá co
ztratit. My si i v oslabené sestavě
musíme poradit,“ připojil Čada.

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

Brazilkám Flavii de Assisové a Julianě Gomesové v Evropě
chybí víc radosti a smíchu, pochvalují si zdejší profesionalitu
Prostějov - Obě strávily celý dosavadní život
včetně volejbalové kariéry v rodné Brazílii, aby se
loni v létě poprvé vydaly za svou obživou daleko od domova. Blokařka Flavia de Assisová (na
snímku vpravo) i smečařka Juliana Gomesová
vyslyšely nabídku VK AGEL Prostějov a staly
se posilami mistrovského týmu České republiky. Třiatřicetiletá matadorka je přitom otevřenou
extrovertkou, která je ráda v kontaktu s okolím,
šestadvacetiletá ranařka naopak spíš uzavřenou
introvertkou, jež má ráda svůj klid. S překladatelskou pomocí kapitánky prostějovského družstva
Solange Soaresové jsme dvojici atraktivních žen
vyzpovídali a byla z toho velmi příjemná půlhodinka ve společnosti tří zajímavých Jihoameričanek...
Fla: „Já to samé, hrály jsme
turnaje v Itálii, Španělsku a
Byly jste před odchodem Švýcarsku.“
Švýcarsku.
Co
vás
do Prostějova někdy
přesvědčidelší dobu v cizině, přílo jít do Prostěpadně v Evropě?
jova?
Ju:
„Týden
jov
Fla: „VolejFl
v Polsku, týden
bal
ý
ba už hraju
v Itálii a týden
dvacet
let,
dv
ve Švýcarsku,
v
Brazílii
všechno volejbajsem
prošla
jse
lově se svými
mnoha
oddíly
mno
dřívějšími
včetně těch nejsilkluby.“
nějších
nějšíc a cítila,
že bych se
nebránila
vyzkoušet
v
něco
novén
ho.
h A když
přišla
tahle
p
šance,
vyuša
žila
žil jsem ji.
Na Prostějov
jsem
navíc
Marek Sonnevend

Zjišťovaly jste si předem
hodně informací o Česku?
Ju: „Ne, vůbec.“
Fla: „Vždycky mě lákalo podívat se do České republiky na
dovolenou, dost jsem toho přečetla o Praze a jejích krásných
památkách. Něco jsem tedy o
zdejší zemi už věděla a něco ještě nastudovala.“
Měly jste obavy, jestli tak
dlouhou dobu v neznámém prostředí zvládnete?
Ju: „Jasně, nějaké obavy jsem
měla. Ale nakonec všechno proběhlo docela v pohodě.“
Fla: „Určitý strach či nejistota před příchodem do nového,
neznámého prostředí jsou normální. Ale já jsem naštěstí dost
přizpůsobivý člověk a nedělá mi
větší problémy někde si zvyknout.“
Jak probíhala adaptace?
Co bylo nejtěžší?
Fla: „Jsem hodně komunikativní, a proto pro mě byla hlavně ze začátku nejhorší jazyková
bariéra. Skoro s nikým jsem si
nemohla víc popovídat, na trénincích jsem často nevěděla, co
přesně dělat, než mi to ostatní
holky ukázaly. A tohle mi opravdu moc vadilo. Teď, po půl roce,
se už domluvím mnohem líp.“
Ju: „Taky pro mě byla a je nejtěžší jazyková bariéra, že většinou moc nerozumím, o čem kdo
mluví.“
Na jaký rozdíl v každodenním životě jste si musely nejvíc zvykat?
Ju: „Kromě volejbalu nebylo
nic tak hrozné, že bych si nemohla zvyknout. Všechno je o

„M
„Mimikou,
rukama i nohama,
spíš všechno ukážu než řeknu“

Brazilka Juliana Gomesová o tom,
ja
jak se v Česku domlouvá s místními

Foto: Josef Popelka

dobr reference
měla dobré
a věděla, že půjde o seangažm
riózní angažmá.“
Ju: „Mě lákala
lák možnost
působení v ccizině, vzala
jsem to jako vvýzvu.“

komunikaci: když rozumíte co a
jak, je to v pohodě, když nerozumíte, máte to horší.“
Fla: „Doma v Brazílii jsem často chodila do kina, do divadla a
do společnosti, velmi důležité je

pro mě i náboženství. Tady je logické, že když nerozumím česky, jsou mé možnosti v kulturní
oblasti hodně omezené. Po této
stránce mi chybí samostatnost,
možnost sama něco podniknout.“
Jak se domluvíte s místními lidmi třeba při nakupování?
Ju: „Mimikou, rukama i nohama, spíš všechno ukážu než
řeknu.“ (směje se)
Fla: „Koupit normální běžné
věci není problém, v supermarketech si člověk může všechno
najít a vybrat sám. Když potřebuju něco speciálního, tak
zkusím angličtinu a někdy se i
domluvím. Dokonce už občas
zkouším i něco česky.“
Co z češtiny jste pochytily?
Fla: „Samozřejmě sprostá
slova, tak to u cizinců většinou
bývá.“ (smích)
Soli: „Hlavně mladé holky
z týmu je učí samé hovadiny,
což je ale normální. Já se jim
snažím pomáhat, aby uměly
říct to, co nejčastěji potřebují.“
(usmívá se)
Fla: „Čau, ahoj, dobrý den,
dobrou chuť, děkuji, prosím,

Fla: „Do větší zimy je nutné
se pořádně obléknout a potom
to jde vydržet. Sníh? Byla jsem
nadšená z toho množství, co
najednou napadlo a jak ohromně to změnilo výhled na celou
krajinu i město, panoramata.
My jsme zvyklé dívat se do
dálky na zeleň nebo na moře,
ale místní příroda či města pod
sněhem, to je úplně nový a kouzelný zážitek. Sněžit však určitě nemusí každý den. Ideální by
bylo, aby rychle napadlo hodně
sněhu, my jsme si ho užily a
pak zase rychle roztál.“ (opět
se směje)
Zklamalo vás něco či
naopak příjemně překvapilo?
Ju: „Tak
Tak ani tak. V podstatě se
naplňujee to, co jsem očekávala,
bez nějakých
ějakých zklamání nebo
pení.“
překvapení.“
Fla: „Musím přiznat, žee mě trochu
negativně
ně překvapil celkoojev na
vý projev
hřišti v Evropě. V Brazílii
jsme všichni
selí, podost veselí,
řád se smějeme

Čím nejvíc trávíte volný
čas?
Ju: „Jsem doma a většinou u počítače na internetu, dost komunikuju s rodinou i přáteli z Brazílie.“
Fla: „Když máme aspoň trochu
delší volno, vezmu navigaci, sednu do auta a jedu. Strašně ráda totiž řídím a poznávám nová místa,
zajela jsem si třeba do Berlína.“
Je velký rozdíl po herní
stránce mezi brazilským a
evropským volejbalem? Musely
jste hodně přizpůsobovat svůj
styl, pojetí?
Ju: „Brazilský volejbal je mnohem techničtější, s podstatně delšími výměnami díky lepší obraně,
líp se na něj dívá. V Evropě se
všechno hraje maximálně silově.
A co vidím jako
velký rozdíl
po trénin-

noduché si zvyknout přijít v deset
ráno na hřiště a hned začít skákat.“
Fla: „V tom dopoledním skákání souhlasím s Ju, ale já osobně
vidím největší rozdíly v technice.
Tady v Evropě se klade důraz na
silové pojetí a co nejvíc opakování
při tréninkových cvičeních, zatímco v Brazílii víc dbají na kvalitu
s tím, že se snaží víc odstraňovat
úderové či pohybové nedostatky a
tím zlepšovat techniku.“
Splňuje angažmá v Prostějově vaše představy? Nelitujete svého odchodu z rodné
země?
Fla i Ju: „Nikdy nic není ideální,
ale celkově jsme tady určitě spokojené. Litovat není čeho.“

„Samozřejmě sprostá slova,
tak to u cizinců většinou
ou bývá“

Blokařka Flavia de Assisová
ssisová přiznala,
ov zatím neumí...
že moc spisovných českých slov
nashle, pěkné.“ (říká česky
s poměrně dobrou výslovností a
neustálým smíchem)
Dělají vám potíže teď
v zimě větší mrazy,
sníh?
Ju: „Já pocházím ze severu
Brazílie a tam je čtyřicet stupňů
skoro celý rok. Takže když tady
uhodily silnější mrazy, třeba
mínus deset, cítila jsem, že je
to fakt hrozná zima. Na druhou stranu sníh je nejkrásnější
věc na světě, opravdu nádhera.
Strašně se těším, až jej napadne
víc, abychom mohly s holkama
postavit sněhuláka.“ (nadšeně)

ždého povedeného balóa z každého
polečně velmi radujeme.
nu se společně
ková spontánnost i radost
Zde taková
u chybí, a to nejen ve
většinou
sportu, ale i v životě. Vše je
ové vážnější, smutnější.
zde takové
ápu, že jde o úplně jiné
Ale chápu,
kultury a velké rozdíly mezi
národy, což se musí chápat a
ovat. Každopádně jsem
respektovat.
dčená, že při živějším
přesvědčená,
u celého družstva bych
projevu
bně hrála o dost lépe.
já osobně
ní rozhodně je naprosto
Pozitivní
onální organizace celého
profesionální
ovského klubu, všechno
prostějovského
fungujee perfektně tak, jak má.“

kové stránce, že
se tady hodně skáče už při dopolední
přípravě. V Brazílii
se před obědem dělá
buď obrana nebo
přihrávka, nikdy ne
útok se smečováním
naplno. Nebylo jed-

Foto: Josef Popelka
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Ohlédnutí za dosavadním průběhem extraligy juniorek i kadetek 2012-2013

Juniorky jako nováček tápou, kadetky vládnou
Po rekapitulaci ženských soutěží, které hrál či co nejvyšší úrovni a zvládnout lektiv určitě může tak vysoko
jednoho z favoritů na ex- pomýšlet,“ konstatoval Matěj
nadále hraje tým dospělých VK AGEL Prostějov, roli
traligovou medaili. Tenhle ko- potěšeně.
pojďme nyní nahlédnout do probíhajícího ročníku
Extraliga juniorek, skupina B - program zbytku základní části
mládežnických extralig. Naše talentované volej17.
a 18. kolo (12. a 13. ledna): Prostějov - České Budějovice
balistky od podzimu působí mezi českou elitou jak (neděle
13. 1., 10.00 + 14.00 hodin, Sportcentrum DDM),
v kategorii juniorek, tak kadetek. Průběžné hodno- Ostrava - Přerov, Brno - Frýdek-Místek.
cení dnes zahájíme souhrnem dosavadních vý- 19. a 20. kolo (19. ledna): Přerov - Prostějov (10.00 + 14.00
hodin), České Budějovice - Brno, Frýdek-Místek - Ostrava.
sledků, doplněným o aktuální tabulky.
Prostějov/son
V naprosto odlišné pozici jsou
čtyři kola před koncem základní části svých extraligových
soutěží juniorky a kadetky
VK AGEL Prostějov. V rámci
průběžného hodnocení alespoň
stručně rozeberme, jak na tom
naše mladé volejbalistky jsou
a co je čeká do konce této sezony.
Juniorkám se v roli nováčka
mezi elitou moc nedaří, po
šestnácti zápasech uzavírají
tabulku šestičlenné skupiny B.
A již ztratily šanci na postup
do skupiny o 1. až 6. místo,
takže nadstavbovou fázi stráví v grupě o 7. až 12. pozici.
„Tým zatím nenaplňuje moje
očekávání, ale nedělám z toho
žádnou tragédii. Naše základní skupina je v porovnání
s áčkem extrémně silná a očekávali jsme, že to budeme mít

velmi těžké. Přesto je poslední
příčka v průběžném pořadí
zklamáním. Hodně ztrácíme
vyrovnané koncovky, projevila se menší konsolidovanost
družstva a holky nedokázaly
prodat, na co podle mě mají.
Dál se zaměříme na klidnou
záchranu, to znamená nespadnout do baráže,“ řekl šéftrenér
mládeže VK Jaroslav Matěj.
Kadetky mu naopak dělají
velkou radost. Od začátku
ročníku 2012/13 drží neporazitelnost, díky tomu
suverénně vedou tabulku a
s předstihem si zajistily průnik do nadstavbové grupy o
1. až 6. post. „Mančaft stoprocentně plní, co má a co se od
něj čekalo. Děvčata potvrzují
své kvality, odvádějí stabilně
dobré výkony a to, že během
šestnácti kol ještě neprohrály,
je jejich skvělou vizitkou. Teď
bude hlavní udržet formu na

Extraliga kadetek, skupina B- program zbytku základní části
17. a 18. kolo (12. ledna): Brno - Prostějov (10.00 + 14.00
hodin), Ostrava - Přerov, Nové Veselí - Frýdek-Místek.
19. a 20. kolo (18., 19. a 20. ledna): Prostějov - Nové Veselí
(neděle 20. 1., 9.30 a 14.00 hodin, Sportcentrum DDM), Přerov - Brno, Frýdek-Místek - Ostrava.

Extraliga
juniorek i kadetek
- jak dál?

Po základní fázi přijde na řadu
nadstavbová ve skupinách o 1.
až 6. místo (postupují nejlepší
tři z grupy B) a 7. až 12. místo
(zbylí tři z grupy B). Čtyři první z nadstavby se kvalifikují do
dvou finálových turnajů MČR,
celky na 5. až 8. příčce sehrají
jeden turnaj o konečné umístění
na těchto pozicích a družstva na
9. až 12. postu absolvují baráž se
čtyřmi nejlepšími kolektivy 1. ligy
o účast v příští extraligové sezoně.

EXTRALIGA JUNIOREK
Základní skupina B - výsledky
1. + 2. kolo: Prostějov - Brno 3:1 (24, 21, -17, 20) a 0:3 (-23, -11, -14).
3. + 4. kolo: Ostrava - Prostějov 3:1 (-23, 13, 18, 25) a 3:0 (21, 18, 21).
5. + 6. kolo: Prostějov - Frýdek-Místek 3:0 (10, 17, 12) a 3:2 (17, 20, -25, -21, 9).
7. + 8. kolo: České Budějovice - Prostějov 3:1 (20, -11, 21, 24) a 3:1 (22, 18, -22, 11).
9. + 10. kolo: Prostějov - Přerov 0:3 (-26, -11, -17) a 1:3 (-16, -24, 10, -16).
11. + 12. kolo: Brno - Prostějov 3:0 (25, 20, 21) a 1:3 (-20, -18, 19, -23).
13. + 14. kolo: Prostějov - Ostrava 1:3 (-28, -17, 11, -22) a 1:3 (18, -14, -18, -19).
15. + 16. kolo: Frýdek-Místek - Prostějov 2:3 (-27, 14, 17, -12, -16) a 3:1 (20, 23, -23, 6).

Tabulka
1. Přerov
2. Č. Budějovice
3. Brno
4. Ostrava
5. Frýdek-Místek
6. Prostějov

12
10
9
9
3
5

4
6
7
7
13
11

41:23
36:31
35:25
31:27
22:42
22:39

EXTRALIGA KADETEK

Foto: www.vkprostejov.cz

34
28
28
27
14
13

Základní skupina B - výsledky
1. + 2. kolo: Prostějov - Ostrava 3:2 (-20, 11, -24, 20, 12) a 3:0 (18, 15, 15).
3. + 4. kolo: Frýdek-Místek - Prostějov 2:3 (-23, 19, 22, -14, -11) a 1:3 (25, -16, -12, -10).
5. + 6. kolo: Prostějov - Přerov 3:0 (16, 19, 17) a 3:0 (18, 15, 16).
7. + 8. kolo: Prostějov - Brno 3:0 (30, 20, 16) a 3:0 (14, 22, 23).
9. + 10. kolo: Nové Veselí - Prostějov 0:3 (-22, -19, -22) a 1:3 (-14, 24, -16, -14).
11. + 12. kolo: Ostrava - Prostějov 0:3 (-14, -23, -13) a 2:3 (18, -21, 21, -13, -14).
13. + 14. kolo: Prostějov - Frýdek-Místek 3:0 (17, 18, 17) a 3:0 (21, 22, 19).
15. + 16. kolo: Přerov - Prostějov 0:3 (-18, -18, -10) a 0:3 (-12, -17, -24).
Tabulka
1. Prostějov
16
0
48:8
45
2. Brno
10
6
34:24
29
3. Ostrava
9
7
35:30
26
4. Přerov
7
9
21:36
18
5. Frýdek-Místek
5
11
23:36
17
6. Nové Veselí
1
15
19:46
9

statistický sumář extraligových soutěží kategorií juniorek a kadetek, aneb jak si vedou mladé prostějovanky
Stejně jako u Champions League a extraligy žen končíme
také malou exkurzi do zatím
odehrané části nejvyšších
soutěží volejbalové mládeže
pohledem na individuální
statistiky hráček. Ty jsou
však, na rozdíl od dospělé
kategorie, dost nekompletní,
tak je berte spíš orientačně.

EXTRALIGA JUNIOREK
Nejvíce bodující hráčky
- celkový součet
(v závorce průměr na set)
1. Zuzana Dušilová (České
Budějovice) 213 (3,67), 2.
Kristýna Závodná (Frýdek-Místek) 180 (4,09), 3. Ivana
Vašinová (Frýdek-Místek) 149
(3,39), 4. Barbora Holšanová
(VŠ Plzeň) 141 (3,81), 5. Blanka Jančaříková (Olymp Praha)
140 (3,50), 6. Hana Třešňáková (Olymp Praha) 135 (3,75),
7. Pavlína Šmídová (Loko Plzeň) 133 (2,46), 8. Tereza Homolková (Liberec) 128 (4,00),
9. Michaela Zapletalíková
(Loko Plzeň) 126 (2,17), 10.
Veronika Klímová (České Budějovice) 120 (2,31).

Nejlépe smečující hráčky
- celkový součet bodů
(v závorce průměr na set
a účinnost v procentech)
1. Zuzana Dušilová (České
Budějovice) 167 (2,88 a 18),
2. Kristýna Závodná (Frýdek-Místek) 147 (3,34 a 24), 3.
Ivana Vašinová (Frýdek-Místek) 118 (2,68 a 9), 4. Barbora Holšanová (VŠ Plzeň) 114
(3,08 a 16), 5. Tereza Homolková (Liberec) 112 (3,50 a 14),
6. Hana Třešňáková (Olymp
Praha) 111 (3,08 a 30), 7.
Pavlína Šmídová (Loko Plzeň)
104 (1,93 a 1), 8. Veronika Klímová (České Budějovice) 103
(1,98 a 19), 9. Blanka Jančaříková (Olymp Praha) 98 (2,45 a
17), 10. Michaela Mlejnková
(Jablonec) 95 (5,28 a 41).
Nejlépe blokující hráčky
- celkový součet bodů
(v závorce průměr na set)
1. Michaela Zapletalíková
(Loko Plzeň) 36 (0,62), 2. Klára Nejedlá (České Budějovice)
31 (0,54), 3. Petra Jennelová
(Olymp Praha) 26 (0,81), 4.
Kateřina Voldřichová (České

Budějovice) 26 (0,57), 5. Petra
Pechová (Jablonec) 22 (0,67), 6.
Kateřina Vašinová (Frýdek-Místek) 22 (0,63), 7. Michala Duspivová (Loko Plzeň) 20 (0,50),
8. Gabriela Bartošová (Olymp
Praha) 19 (0,59), 9. Zuzana Dušilová (České Budějovice) 17
(0,29), 10. Blanka Jančaříková
(Olymp Praha) 17 (0,43).
Nejlépe podávající hráčky
- celkový součet bodů
(v závorce průměr na set)
1. Adéla Blechová (Liberec)
35 (1,09), 2. Kristýna Závodná
(Frýdek-Místek) 30 (0,68), 3.
Zuzana Dušilová (České Budějovice) 29 (0,50), 4. Martina
Skružná (Jablonec) 29 (0,88),
5. Kateřina Voldřichová (České
Budějovice) 29 (0,63), 6. Petra
Kašparová (Frýdek-Místek) 29
(0,85), 7. Blanka Jančaříková
(Olymp Praha) 25 (0,63), 8.
Pavlína Šmídová (Loko Plzeň)
22 (0,41), 9. Denisa Zrnová
(České Budějovice) 22 (0,56),
10. Hana Třešňáková (Olymp
Praha) 21 (0,58), 66. Kristýna
Adamčíková 8 (0,42), 70. Kateřina Mlčáková 8 (0,62), 72.

Natalie Kolderová 7 (0,44), Marcelová (Loko Plzeň) 93
81. Aneta Chludová (všechny (2,07), 6. Kamila Jaššová (FrýProstějov) 5 (0,28).
dek-Místek) 93 (3,32), 7. Anna
Komárková (Olymp Praha)
Nejlépe přihrávající hráčky
83 (3,19), 8. Petra Jennelová
(celková úspěšnost v procentech) (Olymp Praha) 77 (2,48), 9.
1. Hana Třešňáková (Olymp Kateřina Valková (VŠ Plzeň)
Praha) 26,2, 2. Barbora Nec- 76 (2,81), 10. Petra Žižková
kářová (Olymp Praha) 22,7, (VŠ Plzeň) 74 (2,74).
3. Patricia Missottenová (ex
Prostějov) 17,4, 4. Anna KoNejlépe smečující hráčky
márková (Olymp Praha) 17,1,
- celkový součet bodů
5. Kristýna Šťastná (Přerov)
(v závorce průměr na set
15,3, 6. Petra Zděblová (Osa účinnost v procentech)
trava) 14,3, 7. Silvie Uličná 1. Šárka Boušková (České Budě(Prostějov) 14,0, 8. Denisa jovice) 129 (4,03 a 27), 2. AnežKepplová (České Budějovi- ka Sebroňová (České Budějovice) 11,7, 9. Michaela Ciprová ce) 105 (3,62 a 29), 3. Barbora
(Loko Plzeň) 11,7, 10. Lucie Fomenková (Olymp Praha) 77
Kotlasová (Žižkov) 11,5.
(1,75 a 11), 4. Jaroslava Marcelová (Loko Plzeň) 73 (1,62 a –2), 5.
EXTRALIGA KADETEK
Kamila Jaššová (Frýdek-Místek)
Nejvíce bodující hráčky
72 (2,57 a 17), 6. Anna Komár- celkový součet
ková (Olymp Praha) 65 (2,50 a
(v závorce průměr na set)
24), 7. Petra Žižková (VŠ Plzeň)
1. Šárka Boušková (České Bu- 63 (2,33 a 18), 8. Kateřina Valkodějovice) 160 (5,00), 2. Anežka vá (VŠ Plzeň) 61 (2,26 a 16), 9.
Sebroňová (České Budějovice) Anna Šotkovská (Olymp Praha)
121 (4,17), 3. Barbora Fomen- 60 (1,62 a 16), 10. Gabriela Barková (Olymp Praha) 113 (2,57), tošová (Olymp Praha) 52 (2,48
4. Anna Šotkovská (Olymp a 18), 13. Kristýna Adamčíková
Praha) 95 (2,57), 5. Jaroslava (Prostějov) 44 (4,89 a 19).

Nejlépe blokující hráčky
- celkový součet bodů
(v závorce průměr na set)
1. Karolína Krupauerová (České Budějovice) 22 (0,76), 2.
Silvie Pavlová (České Budějovice) 21 (0,57), 3. Kateřina
Rypková
(Frýdek-Místek)
18 (0,64), 4. Tereza Faitová
(Loko Plzeň) 18 (0,67), 5. Petra Jennelová (Olymp Praha) 16
(0,52), 6. Barbora Fomenková
(Olymp Praha) 15 (0,34), 7.
Karla Marcelová (Loko Plzeň)
13 (0,35), 8. Kamila Jaššová
(Frýdek-Místek) 11 (0,39), 9.
Kateřina Rašková (Loko Plzeň) 10 (0,38), 10. Klára Macková (VŠ Plzeň) 9 (0,36).
Nejlépe podávající hráčky
- celkový součet bodů
(v závorce průměr na set)
1. Anna Šotkovská (Olymp
Praha) 29 (0,78), 2. Tereza
Kotlasová (Olymp Praha)
25 (0,74), 3. Šárka Boušková (České Budějovice) 22
(0,69), 4. Barbora Fomenková
(Olymp Praha) 21 (0,48), 5.
Kateřina Rypková (Frýdek-Místek) 21 (0,75), 6. Petra

Jennelová (Olymp Praha) 20
(0,65), 7. Karla Marcelová
(Loko Plzeň) 20 (0,54), 8. Karolína Vaňková (České Budějovice) 20 (0,74), 9. Barbora
Schveinertová (VŠ Plzeň) 19
(0,90), 10. Barbora Pilátová (Olymp Praha) 18 (1,06),
32. Eva Lakomá 10 (1,11),
63. Kristýna Adamčíková 5
(0,56), 65. Pavla Meidlová 4
(0,67), 71. Aneta Chludová 3
(0,33), 77. Adéla Stavinohová
(všechny Prostějov) 2 (0,22).
Nejlépe přihrávající hráčky
(celková úspěšnost
v procentech)
1. Anna Fauová (Olymp Praha) 35,5, 2. Šárka Boušková
(České Budějovice) 22,4, 3.
Eva Valentová (České Budějovice) 20,7, 4. Petra Jennelová
(Olymp Praha) 18,0, 5. Anna
Kodídková (Řepy) 17,7, 6.
Anežka Sebroňová (České Budějovice) 15,8, 7. Eva Valentová (České Budějovice) 14,0,
8. Kristýna Musilová (Řepy)
12,9, 9. Monika Černá (Loko
Plzeň) 11,3, 10. Gabriela Bartošová (Olymp Praha) 11,1.

Mládežnice VK absolvovaly Házenkáři Kostelce zahájili přípravu
soustředění v Morkovicích i s uzdraveným Vasylievem

Foto: www.vkprostejov.cz
Morkovice, Prostějov/son Období hned po vánočních
svátcích si volejbalové juniorky i kadetky VK AGEL
Prostějov zpestřily třídenním
soustředěním v Morkovicích,
jehož náročnost byla (zvláště
v kontrastu s předchozí pohodou) hodně vysoká.
„27. a 28. prosince jsme trénovali oba dny více než sedm
hodin ve třech fázích, jen

poslední den už byl trochu
kratší. Zaměření bych označil
za převážně kondičně – atletické, po herní stránce se holky
věnovaly činnostem jednotlivce. Těžkou náplň všechny
odmakaly velice dobře, snad
to k něčemu bude,“ ohlédl
se za soustředěním šéftrenér
mládeže našeho oddílu a
hlavní kouč juniorek i kadetek
VK Jaroslav Matěj.

Od 2. ledna najely jeho
svěřenky na normální tréninkový program s jednodenní
výjimkou. „Ve čtvrtek jsme
si s děvčaty zajeli do Brna na
mistrovství Evropy kadetek
prohlédnout si kontinentální
elitu této věkové kategorie
v akci,“ prozradil Matěj. A o
víkendu 5. + 6. ledna mladé
Hanačky absolvovaly velký
přípravný turnaj Křišťálová
váza Ostravy za účasti juniorského i kadetského výběru
Prostějova.
Za necelý týden pak talentované
Agelky budou pokračovat v bojích základní části extraligy.
„S juniorkami zkusíme doma
potrápit silnou Madetu a třeba
jí sebrat nějaké body. S kadetkami nás čekají rovněž nelehké
zápasy v Brně, kde půjde o body
započítávané do nadstavbové
skupiny o 1. až 6. místo.
Samozřejmě chceme dvakrát
zvítězit a prodloužit neporazitelnost,“ řekl Jaroslav Matěj.

Nadále objednávejte předplatné pro
rok 2013 za zvýhodněnou cenu!
volejte 582 333 433,
ještě v lednu
.
.
.
608 960 042
pište: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

od 720 korun

Kostelec na Hané/jim – V
plném složení naskočili do
zimní přípravy na druhou
polovinu druholigové sezony
kostelečtí házenkáři. Trenér
Alois Jurík mohl počítat i s
navrátilcem po dlouhodobém zranění Anatoliyem Vasylievem a teoreticky se mu
tak na trénincích může scházet téměř dvacítka hráčů.
„Máme za sebou dva tréninky – středeční a páteční. Jde
o nabírání hrubé síly spojené
s rychlostní vytrvalostí. Věnujeme se výběhům venku a
pokračujeme v hale. 19. ledna
jedeme na turnaj do Litovle,
takže zhruba týden před tím

vezmeme balon do ruky,“
představil náplň společných
setkání Jurík.
Během týdnů, které zbývají do
startu bitev o ligové body, se
hodlá kostelecký kouč zaměřit
především na práci s míčem.
Trápí ho útočná i obranná
činnost. „Musíme pracovat na
všem. Vloni oznámili ukončení aktivní činnosti Tomáš Grulich a Michal Jurka, to byly dva
stěžejní kameny obrany. Velmi
těžko se nahrazují, oba byli vyhlášení obranáři,“ podotkl Jurík. Trochu si také postěžoval,
že zatímco do obrany 1-5 mu
k Martinu Grulichovi chyběl
právě Vasyliev, obranu 0-6 ne-

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

zvládali mladí hráči. „Musím
je učit doslova primární věci,
které by měli znát z dorostu,“
překvapilo jej.
Mladí hráči dostávají stále více
prostoru, zatím však nejsou
schopni adekvátně nahradit
končící matadory. „Předloni
skončili Paták s Kosinou, loni
Tomáš Grulich s Jurkou. To
byly čtyři zásahy do sestavy,
které se musely projevit. V
útoku je ještě více práce než
v obranné fázi,“ podotkl Jurík
s tím, že musí herní systémy
překopávat a více spoléhat na
kolektivní pojetí.
Zkušený kouč nepředpokládá,
že by kádr doznal během zimní

pauzy změn, potenciální posily
je nutné vychovat z vlastní líhně. „Peníze od sponzorů se velmi těžko shánějí, doba zlatých
časů dávno skončila. Je třeba
se věnovat mládeži, abychom
si byli schopni vychovat hráče,
kteří postupně nahradí ty končící. Toto se v Kostelci samozřejmě opomnělo a nastávají
problémy,“ vidí jednu z příčin
osmého místa.
Téměř tak dochází na jeho dřívější slova o blížícím se boji o
záchranu. „Před sezonou jsem
avizoval, že budeme hrát o udržení, ať se to někomu líbí, nebo
ne. Kvalita odešla, už není takové nadšení, vůle trénovat a
odevzdávat tomu maximum.
Výsledek je takový, jaký je,“
dívá se na věci střízlivě.

TAKÉ V LEDNU,
K NETU SI SEDNU!

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Exkluzivní DVOJinterview s nerozlučnou sesterskou dvojicí, kterou spojuje i láska k basketbalu

„SNAŽÍME SE BÝT LEPŠÍ NEŽ TA DRUHÁ A TÍM SE SNAD ZDOKONALOVAT!“
Gabriela a Nela Svobodovy bojují na stejné frontě, rivalita je však posouvá výkonnostně dopředu

Prostějov - Když jste si v dřívější době chtěli zahrát basketbal či jen tak zaházet na koš, museli ích. Chyběla pouze ta ženská kdy nejde střelba z dálky, ale to
jste využít volné chviličky v hodinách tělesné výchovy či mít známého školníka, který by vás pustil kategorie. Myšlenka vznikla je asi u pivotů normální.“
do volné tělocvičny, a to za předpokladu, že není nikým obsazená, což se stávalo zřídkakdy. na jednom zápase starších mi- Nela: „Určitě střelba z dálky.
Nástupem satelitní televize a větší medializace hry „pod dvěma koši“ se téměř na každém sídlišti nižaček, který jsme pískaly. A někdy je nervózní, ale jak se
Podnět vznikl u pana Schneide
Schneide- rozehraje, tak už je v pohodě.
m stát uznávaným
ným basket
basket- ra a paníí Mazalové.
objevilo basketbalové hřiště. Nejeden chlapec či dívka se chtěli rázem
M l é Jakmile
J k il sse Gába
G
ráda brání a dělá černou
ůj talent dále
balistou či basketbalistkou. Někteří skutečně vstoupili do sportovních klubů, aby svů
svůj
rozletěla zpráva, že bby práci.“
p
ový zlom nastal
nasta
al v rozdokonalovali a dostali se třeba až do vysněného „Dream teamu“. Klíčový
se v Prostějově mohl
mohhl
V čem je pozitivní, když
olečnost TK PLUS.
PL
LUS.
ce 2003, kdy do prostějovského basketbalu vstoupila marketingová společnost
hrát ženský basket,
baskeet,
máte v týmu vlastní sesdil až v uplynu
ulém
Jednalo se však pouze o mužský basketbal, ten ženský se znovuzrodil
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že je slabina sestry a v čem nují se ostatním. Tito lidé jsou
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Gabriela
19.12.1988,
pivot (č. 17)
17
7),
),
17),
87 cm
187

Radost pohledět. I takové
krásky na sebe navléknou
sportovní dres. Foto: internet

Nela

19.11.1990
pivot (č. 14)
180 cm

Týmy, ve kterých působily:
TJ OP Prostějov (mládežnické
kategorie)
SK UP Olomouc 2005 – 2012
(Excelsior ŽBL, 1. a 2. liga žen)
TJ OP Prostějov 2012 (Krajský přebor – oblast střední Morava)

kdo jsou

gabriela a nela
svobodovy

Už jako malé
lé sl
slečny
leččny se nec
nechaly
eccha
ech
haly očaro
očarovat hrou na basketbalové
koše ve školním kroužku. Mladší Nela nechtěla být pozadu za
svou starší sestrou Gabrielou a díky zdravé sourozenecké rivalitě
a lásce k basketbalu se z nich staly nerozlučné spoluhráčky, na
které se může současný kádr prostějovských basketbalistek naprosto spolehnout. Mládežnické kategorie strávily v Prostějově,
aby pak přestupem do Olomouce vstoupily do ženské sekce, kde
ppravidelně mělyy možnost nastupovat
p
ve dvou soutěžích. Zde také
starší Gabriela okusila atmosféru Excelsior ŽBL (nejvyšší basketbalová liga), kde kromě Brna již v současné době nepůsobí
žádný jiný moravský celek. V Olomouci působily obě sestry až
do roku 2012, poté se opět společně rozhodly vrátit na rodnou
půdu a v současnosti je můžeme vídat házet jeden koš za druhým
v nově vzniklém ženském basketbalovém mužstvu TJ OP Prostějov. Gabriela se stejně jako v olomouckém celku stala uznávanou
kapitánkou svého družstva.

INZERCE

Úspěšná prostějovská marketingová společnost pro vás pro rok 2013
připravila opět řadu významných a prestižních akcí:
SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE
17. 2. 2013

CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE
ZA PŘÍNOS V OBLASTI KULTURY
10. 4. 2013

HLEDÁ SE NOVÝ BERDYCH, KVITOVÁ, VESELÝ
červenec – prosinec 20133
2013

ZLATÁ TRETRA OSTRAVA

SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE

27. 6. 2013

PROSTĚJOV OPEN

3. - 8. 6. 2013

červenec 2013

WORLD JUNIOR TENNIS FINAL
5. - 10. 8. 2013

VK AGEL PROSTĚJOV

BK PROSTĚJOV

SENIORS WORLD INDIVIDUAL
AND TEAM CHAMPIONSHIPS
9. - 14. 9. 2013

APLAUS
říjen 2013
VÁNOČNÍ V.I.P. TURNAJ TK PLUS
prosinec 2013
VEČER MISTRŮ A MEDAILISTŮ
prosinec 2013

Více o akcích TK PLUS právě u nás!
Prostějovský Večerník chystá na 21. ledna speciální přílohu

TENISOVÁ EXTRALIGA
prosinec 2013

