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Prostějovanka SKANDÁL
Českou MISS!?
A je nezadaná!
Vykašlete se
na Zemana,
volte Zuzanu
Juračkovou!

s pohodou

88

Basket V KONCÍCH

Koláž Večerníku
Prostějov/pk

Brno, Prostějov/mik

vor
Máme fotky i exkluzivní rozho
- nalistujte stranu 23
Jak se vám líbí? Třiadvacetiletá vysokoškolačka Zuzana Juračková z Prostějova se v březnu v televizním přenosu porve o titul
nejkrásnější dívky České republiky. Večerník má jasno, mezi deseti
finalistkami nemá Prostějovanka konkurenci. Pošlete ji svůj hlas?
Foto: www.ceskamiss.cz

Tak tohle by tedy byl fór...
Prostějovana Romana Mičky,
muže ve středu odsouzeného
na 18 let kriminálu za vraždu
seniora z Okružní ulice, se týká
amnestie dosluhujícího prezidenta České republiky Václava
Klause!
Avšak neděste se, milost dostal pro úvěrový podvod, za
který byl nedávno také odsouzen. „Amnestie se nade vší pochybnost týká i Romana Mičky.

Je to paradox, ale je to tak,“ potvrdila tuto pikantní zajímavost
Večerníku Adéla Pluskalová,
soudkyně Okresního soudu
v Prostějově.
Večerník, který byl u Krajského
soudu v Brně naživo, však všechny slušné občany může uklidnit,
trest za vraždu si tento bezcitný
jedinec odsedí pěkně „natvrdo
v chládku“. A se zvýšenou ostrahou! Jeho komplic David Brauner
pak zůstane za mřížemi s ostrahou po celých šest roků.

více čtěte na stranách 7 a 13

Vše o konci BK Prostějov v Mattoni NBL
včetně rozhovoru s předsedou správní rady
Milanem Matzenauerem najdete na stranách 17 a 28!

www.vecernikpv.cz

Částečný „úspěch“. Roman Mička se svým obhájcem u senátu Krajského soudu v Brně. To už
vrah seniora z Okružní ulice věděl, že prezident republiky mu odpustil úvěrový podvod... Za nelítostnou vraždu si ale odsedí plných osmnáct let.
Foto: Martin Zaoral

Prvoligový basketbal v Prostějově visí po devíti letech v elitní soutěži na vlásku existence *
Podle zdrojů Večerníku odehraje tým BK poslední zápas 2. února, derniérou má být poslední
duel základní části proti USK Praha! * Vedení
Orlů sice ještě konec nepotvrdilo, chybějící
finance na chod klubu v letošní sezoně však
stále nesehnalo * Šance na záchranu v Mattoni
NBL se tak přes veškerou snahu rovnají téměř
nule... * Definitivní ortel by měl padnout dnes, kdy
šéf klubu Milan Matzenauer absolvuje jednání
s potencionálním novým sponzorem * Stane se
neznámý partner zachráncem, nebo půjde o labutí píseň v podání kdysi dravého ptáka?

INZERCE

INZERCE

POVLEČENÍ OD VÝROBCE
9 771212 667008
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www.nasepovleceni.cz

Wolkerova 37, P
PV
V
Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Svatoplukova 20 (u zastávky MHD)

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Vepříci
na Kostelecké!

Předminulou neděli v poledne
přijali
p
j strážníci informaci od
zaměstnance Českých drah o
dvou pobíhajících chovných
prasatech v oblasti za kruhovým objezdem směrem na
Kostelec na Hané. Hlídka
zvířata nalezla na fotbalovém
hřišti. Pašíci se dostali ven ze
zahrady přes poškozený plot.
Majitele se podařilo zkontaktovat. Ten ihned provedl nápravu, aby se situace s únikem
zvířat již neopakovala.
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Lékárník na sněhu nezvládl řízení, čtyřleté dítě naštěstí přežilo

SMRŤÁK mezi Vícovem a Ohrozimí
Prostějov/mls - Devětatřicetiletý řidič Renaultu Megane
vezl v úterý dopoledne čtyřleté dítě, podle dostupných informací vlastní dceru. Krátce
před půl jedenáctou na silnici
mezi Vícovem a Ohrozimí
předjížděl jiné vozidlo, načež
na zasněžené silnici dostal
smyk a narazil do stromu.
Náraz nepřežil. Dítě při havárii naštěstí utrpělo jen lehké
zranění. V průběhu týdne se
ukázalo, že se jednalo o známého magistra z lékárny Dr.
Max v areálu prodejny Billa
v Plumlovské ulici!

Tragická havárie se stala v úterý
krátce před půl jedenáctou dopoledne na silnici mezi obcemi
Vícov a Ohrozim. „Devětatřicetiletý řidič vozidla Renault Megane nepřizpůsobil rychlost jízdy
stavu a povaze vozovky, na které
byl sníh. Předjížděl jiné osobní vozidlo a poté, co se zařadil
zpátky do svého jízdního pruhu,
dostal smyk, vyjel mimo silnici
a narazil do stromu. Během dopravní nehody utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl,“
uvedla policejní mluvčí Irena Urbánková s tím, že další okolnosti
nehody policisté vyšetřují.

Jak se později rozkřiklo, obětí
tragédie se stal známý magistr z lékárny Dr. Max, která se
nachází v Plumlovské ulici
v objektu prodejny Billa. Vždy
usměvavého, laskavého, inteligentního a ochotného lékárníka z jeho zaměstnání, ve kterém trávil spoustu času, znalo
velké množství lidí. V osudný
den vezl svoji čtyřletou dceru
na logopedii. S manželkou
měl ještě další dceru. Právě
je zasáhla nečekaná tragédie
nejbolestněji. Nezbývá než
vyslovit upřímnou soustrast
celé rodině.

Nečekaná tragédie. Automobil s devětatřicetiletým magistrem narazil do stromu. Před lékárnou Dr. Max v Plumlovské ulici se bezprostředně po nehodě objevily svíčky... Foto: Policie ČR a Martin Zaoral

HRŮZA: Zmlátil vlastního dědu! Dva týdny muž tahal
„Není to poprvé, je to šílenec,“ tvrdí lidé z Hrubčic

Hledaný zadržen

Předminulý pátek před polednem bylo přijato oznámení
o pohybu osoby u sběrných
surovin, u které má oznamovatelka za to, že se jedná o dvacetiletého muže v ppátrání Policie
ČR. Strážníci dotyčného zadrželi. Po ověření přes operační
středisko se toto potvrdilo. Náy ppředán na služebnu
sledně byl
Policie ČR k dalším úkonům.

Ztracený důchodce

Během dvou dnů se muž dvakrát nevrátil včas do domu s
pečovatelskou službou. Strážníci i policisté byli o události
vyrozuměni během předminulého víkendu. V obou případech se po nahlášení pětašedesátiletý muž zakrátko našel.

Falešní „Tři králové“

V pátek 4. ledna v podvečerních hodinách nahlásil občan
na linku 156 podezřelou trojici,
která v přestrojení za Tři krále vybírá po domech peníze.
Osoby byly strážníky zastiženy v ulici Barákova. Jednalo
se o nezletilého čtrnáctiletého chlapce, dvaadvacetiletou
ženu a její čtyřleté dítě. Přes
ramena měli přehozenou bílou
záclonu, na hlavě královskou
korunu zhotovenou z lepenky.
p y
Žena nesla pokladničku vyrobenou z plechovky a přelepenou logem. Hlídce mladá paní
doznala podvodné jednání na
občanech. Uvedla, že se skupině podařilo vybrat 80 korun.

Žárlivá scéna

V pondělí večer byli strážníci přivoláni k incidentu mezi
dvěma muži. Chlapík stojící na
chodníku se snažil násilím vytáhnout řidiče z osobního vozu.
Stojící žena u vozidla se mu v
tom snažila zabránit. Ke konfliktu došlo kvůli slečně, kdy
násilník nechtěl, aby ji mladík
odvezl. Pětadvacetiletému
muži hrozí pokuta až do výše
20 tisíc korun.

velmi vulgárně urážel dědečka
a vyhrožoval mu zabitím. Nakonec po
něm hodil konferenční stolek, který seniora nezasáhl. Poškozený
muž vše oznámil
na policii. Během
šetření muži zákona
zjistili, že povedený
vnuk se takového jednání nedopustil poprvé,“ uvedla
k případu Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově. Policisté využili
svého zákonného oprávnění
a mladíka na dobu deseti dnů
vykázali ze společného obydlí
a jeho bezprostředního okolí.
„Tento incident policisté šetří
samostatně jako trestný čin nebezpečného vyhrožování. Bez
zajímavosti jistě není, že tento
mladý muž byl již v minulosti
celkem čtyřikrát vykázán ze
společného obydlí, tedy z uvedeného domu,“ podotkla ještě
mluvčí prostějovské policie.
Jak Večerník zjistil, k celé události došlo v rodinném domě
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Hrubčice, Prostějov/mik Letošní první případ vykázání násilníka ze společného
obydlí s napadenou osobou
mají za sebou prostějovští
policisté. Událost má hořký
nádech v tom, že na deset
dní musel dům v Hrubčicích
opustit mladík, který brutálně napadl vlastního dědečka!
„V pátek 4. ledna v nočních
hodinách v jednom z domů v
obci na Prostějovsku napadl
dvaadvacetiletý vnuk svého
sedmdesátiletého dědu. Fyzickému napadení předcházela
hádka, při které mladý muž

v Hrubčicích. „Ten kluk je
magor, zvlášť když se opije.
Vykládá se tady, že děda se mu
svěřil s tím, že při prezidentských volbách dá hlas panu
Schwarzenbergovi. To prý
mladého tak rozlítilo, že dědu
chtěl zabít,“ prozradil muž
z Hrubčic, který si nepřál zveřejnit své jméno.

… a nedal si říct!
Uvedeného mladíka zřejmě
nic neodradí. Policisté při
kontrole zjistili, že muž vykázání nerespektuje a z neděle
6. na pondělí 7 ledna v domě
přespal. Porušení vykázání
bylo kvalifikováno jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
a povedený mladík může za
tento trestný čin strávit až tři
roky za mřížemi!

Prostějov/mik - Krátce před
vánocemi oznámil na policii třiačtyřicetiletý muž
z Prostějovska, že se stal
obětí loupežného přepadení.
Mělo k němu dojít ve čtvrtek
20. prosince kolem půl šesté
ráno na jedné z ulic v Prostějově. Po dvou týdnech usilovného pátrání po pachateli
však kriminalisté přišli na to,
že chlápek si přepadení totálně vymyslel!
„Neznámý lupič měl k poškozenému přijet na kole, povalit ho
na zem a kopat do něj. V závěru
ho měl prošacovat, ukrást mu
peněženku s penězi a osobními
doklady, sednout na kolo a odjet
pryč. O patnáct minut později
se situace opakovala, tentokrát
na jedné z autobusových zastávek poblíž vlakového nádraží.
Jen s tím rozdílem, že tentokrát
ho pouze prošacoval a vzal

mu mobil,“ zopakovala výpověď údajně přepadeného muže
Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově. „Oloupenému muži měla
vzniknout škoda za téměř
2 700 korun a během přepadení
utrpěl lehké zranění v obličeji.
Kriminalisté na případu intenzivně pracovali, pak na ně ale
čekalo překvapení. K žádnému
loupežnému přepadení nedošlo,
poškozený si totiž vše vymyslel! Zranění si způsobil sám,
když díky silné podnapilosti
několikrát upadl při odchodu
z restaurace v Kralicích na
Hané. Věci, které mu měl lupič
ukrást, poztrácel, když se vydal
pěšky směrem do Prostějova
a zabloudil,“ uvedla mluvčí policie s tím, že spisový materiál
kriminalisté v nejbližších dnech
odloží, protože ke spáchání žádného trestného činu nedošlo.

TAKÉ V LEDNU, K NETU SI SEDNU!

WWW.VECERNIKPV.CZ

NEBEZPEČNÝ „MAGOR“ KRAJÍČEK DOSTAL TŘI ROKY
Recidivista se zálibou v nožích z vězení hned tak nevyjde

Prostějov/mls
Sedmnáctkrát trestaný Pavel
Krajíček v kriminále strávil většinu svého života. Naposledy se
na svobodu dostal na začátku
března 2011, na svobodě však
moc dlouho nepobyl. Než ho
opět za krádeže opět zavřeli,
stihl ještě napadnout dva své
kamarády „z mokré čtvrti“. Jednoho z nich přímo v „azyláku“

praštil židlí do hlavy, když se
díval na televizi. Způsobil mu
tím zranění, kvůli kterým musel
být hospitalizovaný v nemocnici. Nedlouho poté zase zezadu
do krku píchl dalšího ze svých
kumpánů. Oba útoky se naštěstí obešly bez vážnější újmy
na zdraví. Přesto prostějovský
soud Krajíčkovi za pokus o
ublížení na zdraví dvouletý trest
za krádeže o rok prodloužil.

Rozsudek však dosud není v ruce. Jednomu z vyšetřujících jen překvapit, co se bude dít, až
pravomocný, neboť obě pro- policistů pak vyhrožoval, že ho se Pavel „magor“ Krajíček opět
cesní strany si ponechaly zabije. Můžeme se tedy nechat ocitne na svobodě...
lhůtu pro možnost odvolání.
Lidé, kteří Krajíčka znají,
rozsudek většinou přivítali.
„Je to hrozný magor. Udělali
jsme sice společně nějaké to loupežné přepadení, nicméně někdy jsem fakt nevěděl, co udělá
v příští sekundě. Jednou mě v
bytě na Kostelecké omráčil a
chtěl mě vyhodit z okna. Naštěstí jsem se probral,“ vypověděl
například známý prostějovský
bezdomovec Martin Janeček.
Krajíček navíc podle něj u
sebe neustále nosil nůž. Podle
dalších známých měl jednu
ženu přinutit s nožem v ruce
k tomu, aby „mu ho vykouFotit se nechtěl. Pavel Krajíček se před objektivem fotoaparátu
řila“... Jindy zase běhal opilý
ukrýval. Jeho charakteristická tvář však některé stále děsí v nočpo pláži u Plumlovské přehraních můrách.
Foto: Martin Zaoral
dy a ostatní ohrožoval sekerou

po kvartetu hledaných

Prostějov/mik

inzerce

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

Telefon
ani peníze

Mladík si objednal
přes internet telefon, dodnes však
nemá ani peníze, ani
vytoužený mobil. Začátkem
prosince 2012 si třiadvacetiletý mladík z Prostějovska na
základě inzerátu na internetu
objednal mobilní telefon. S
prodávající osobou komunikoval telefonicky i e-mailovou poštou a dle instrukcí
peníze zaslal předem na dohodnutou adresu. Do dnešního dne však slíbený mobil
nedorazil a prodávající osoba
s poškozeným nekomunikuje.
Mladý muž tak přišel o cca 6
tisíc korun.

kriminalisty ZA NOS

ze soudní síně...

Ženě přiložil ke krku nůž a přinutil ji, aby ho orálně
uspokojila. Svého kamaráda ranou do hlavy omráčil a pak ho chtěl vyhodit z okna. U Plumlovské
přehrady běhal opilý mezi lidmi se sekerou v ruce
a ohrožoval je. Policistovi vyhrožoval, že ho zabije.
„Je to fakt magor. Když se napije, je schopen úplně
všeho. Ještě štěstí, že v jednom kuse sedí...,“ shodují se všichni, kteří s osmačtyřicetiletým Pavlem
Krajíčkem měli někdy co do činění.

ČERNÁ KRONIKA

PAVEL SEDLÁČEK

ERVÍN ČUREJA

IVAN ČUREJA

MICHAL MOŘICKÝ

se narodil 3. března 1971 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 18. května 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 41
do 43 let, jeho výška není známa,
má hubenou postavu a hnědé
krátké vlasy s čelní pleší.

se narodil 18. srpna 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání už dne 11. srpna
2009. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 35 do 40 let a měří
mezi 170 až 173 centimetry. Má
střední postavu a černé vlasy.

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

se narodil 25. listopadu 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání už dne 6. srpna 2007. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 23
do 24 let, měří 178 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči a
hnědočerné vlasy.

Zloděj se napakoval

Během předminulého víkendu došlo v Družstevní ulici k
vloupání do jednoho z bytů.
Lapka se dovnitř dostal balkonovými dveřmi a tam se
napakoval. Ukradl nejen peníze,, ale i šperky
p y a notebook.
Škoda byla vyčíslena na 33
tisíc korun.

Čmajznul bundu

V neděli 6. ledna došlo ke
vloupání do vozidla Ford
Fiesta zaparkovaného na ulici
Uprkova v Prostějově. Lapka rozbil okno a z vnitřních
prostor vozidla ukradl zde ponechanou sportovní bundu a
cigarety. Celková škoda byla
vyčíslena na 3 tisíce korun.

Žíznivý lupič

Z trestného činu krádeže je
podezřelý zatím neznámý
lapka, který se vloupal do prodejny potravin v Prostějově.
Poškodil nejen vrata nákladové rampy, ale také dveře
prodejny. Na kuráž si napřed
pořádně zavdal tvrdého alkoholu, kdy přímo na místě vypil jeden půllitr. Pak si nabral
nezjištěné množství cigaret
různých značek a z prodejny
zmizel.

Neštěstí v práci

V úterý v půl deváté ráno došlo v jedné z firem v průmyslové zóně v kralickém Háji k
pracovnímu úrazu třiačtyřicetiletého muže, kdy mu pracovní stroj vtáhl pravou horní
končetinu do jeho části. Muž
utrpěl velmi vážná zranění
ruky a byl letecky transportován do fakultní nemocnice v
Olomouci. Doba léčení nebyla zatím stanovena. Policisté
nyní prověřují, zda nedošlo
k porušení pracovní kázně,
bezpečnosti práce či jiných
nařízení.

Podvod a zpronevěra

Hned ze dvou trestných činů,
podvodu a zpronevěry, je podezřelý sedmatřicetiletý muž
z Prostějova. V prvním případě před více než třemi lety
přesvědčil svoji známou, aby
u jedné z finančních společností uzavřela na své jméno
půjčku ve výši 20 tisíc korun.
Zavázal se, že jí peníze vrátí
nejpozději do konce června
roku 2012. Do dnešního dne
však nevrátil nic a poškozené
ženě vznikla škoda téměř 35
tisíc korun. Ve druhém případě koncem srpna roku 2010
prodal do jedné z prostějovských zastaváren notebook,
který patřil jinému muži a podezřelý jej měl pouze zapůjčený. Získal za něj 3,5 tisíce
korun, které použil pro vlastní
potřebu. Muži hrozí až dvouletý kriminál.

Zpravodajství
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týdnu jsme trhali rekordy!
www.vecernikpv.cz DenněV minulém
navštívilo naše stránky průměrně 1500 čtenářů...

Těžká nedělní BOURAČKA
Chlape, tys měl z pekla štěstí!
Dubany, Prostějov/mik Trocha napadeného sněhu,
který se během několika hodin ujezdí do ledové krusty,
a hned je o neštěstí postaráno! O tom samém přemýšlí
nyní zřejmě řidič osobního
vozidla Seat Leon, který
včera odpoledne velmi ošklivě havaroval v zatáčce smrti
na silnici u Duban.
K závažné nehodě došlo v neděli okolo patnácté hodiny
odpolední. Jen pár desítek
metrů od místa, kde 9. září
2011 narazil do stromu mla-

dý řidič fiatu a uhořel v něm.
„Podle prvotního zjištění jel
řidič Seatu ve směru od Smržic na Dubany a v levotočivé
zatáčce na zledovatělé silnici
nepřizpůsobil rychlost, vyjel
mimo komunikaci a s autem
se v příkopě převrátil na střechu. Řidič a jeho mladá spolujezdkyně se ze zdemolova-

ného auta dostali sami, podle
všeho vyvázli bez zranění,“
sdělil nám přímo na místě
velitel zásahu z Hasičského
záchranného sboru v Prostějově. Jak dodal, hasiči nemuseli
z auta nikoho vystříhávat, po
příjezdu na místo provedli zabezpečení vozidla proti úniku
provozních kapalin. Štěstím

rovněž bylo, že neovladatelné
vozidlo nenarazilo do stromu,
převrácený Seat skončil jen
pár metrů před ním.
Den předtím, v sobotu v devět
hodin ráno havaroval cizinec
v Dolní ulici v Prostějově. Po
nárazu autem do sloupu z místa utekl, po zadržení strážníky
odmítl dechovou zkoušku.
Proč asi? Podrobnosti o tomto karambolu najdete na šesté
straně dnešního vydání.

Šťastný konec. Přestože k nedělní závažné nehodě došlo v zatáčce smrti u Duban, dvoučlenná osádka Seatu
Leon vyvázla bez zranění.
2x foto: Michal Kadle

Prostějovsko chce
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na Hradě

Ve druhém kole jej vyzve Schwarzenberg

Prostějov/mik - Sečteno
a podtrženo, Prostějovaštou levisko se stalo baštou
ento
ce! Opětovně tento
ly
mýtus potvrdily
víkendové vol-by nového pre-zidenta České
republiky po
celém Prostěu a
jovsku, Konicku
Němčicku. V rámkresu
ci bývalého okresu
mých
se prvních přímých
tu zúvoleb hlavy státu
častnilo 44 6488 lidí,
což ukázalo na voleb-ní účast ve výši 60,69
náků
procenta. U Hanáků
to pak na celé čáře
n,
vyhrál Miloš Zeman
Zeman,
a prv
vního
kterého by si za
prvního
o 13 420
muže republiky přálo
edy přes třiProstějovanů, tedy
ch, kteří přicet procent z těch,
ruhém místě
šli volit. Na druhém
m odstupem
skončil s notným
Jiří Dienstbier, kandidát levicové ČSSD. V celorepubdcích druhý
likových výsledcích
nberg to měl
Karel Schwarzenberg

VÍTĚZNÁ PROCENTA
MILOŠE ZEMANA:
KONICKO
31,23%

s nápisem ODS obdrželo na
Prostějovsku jen necelá dvě
procenta hlasů...
Sumář voleb s bezprostředními ohlasy osobností včetně
podrobných výsledků přinápod
traně 13.
šíme na straně

PROSTĚJOVSKO
30,21%

NĚMČICKO
32,90%
na Hané horší, hlas
mu dalo jen něco málo
přes patnáct procent...
V duchu konečného součtu
pak u nás dopadl takřka
j
p
y
stejně
neúspěšně
Přemysl Sobotka. Želízko v ohni

Chceme Zemana! Voliči z Prostějovska posílají na Hrad Miloše
Zemana. Ten to ale bude mít
ve druhém kole za čtrnáct dní
hodně těžké, v přímém souboji
ho vyzve Karel Schwarzenberg!
Koláž Večerníku

Od roku 2005 se v Prostějově vybudovalo 14,7 kilometrů CYKLOSTEZEK
Největší boom přišel v roce 2009, to se za ně utratilo přes padesát milionů…
…
Bez nich si už dopravu v Prostějově neumíme
ani představit. Přestože na léta budovanou
síť cyklostezek panují na veřejnosti rozlišné
názory, není potřeba diskutovat o její potřebnosti. Prostějov patří mezi města plná cyklistů, kteří na běžné silnici jsou hrozbou pro
celou dopravu. Cyklostezky se v Prostějově
začaly růst už v roce 1995, ale ten pravý boom
nastal o deset let později. Od roku 2005 vzniklo v našem městě bezmála patnáct kilometrů
cyklostezek, které městskou pokladnu stály
neuvěřitelných stojedenáct milionů korun.
Nejvíce se za ně utratilo v roce 2009, nejméně
pak v uplynulém roce 2012...
Prostějov/mik
Je podle našich radních síť
cyklostezek v Prostějově dostatečná? „Vzhledem k tomu,
že skoro všichni Prostějované
jezdí na kole a město i nejbližší okolí leží v rovině, jsou tady
cyklostezky naprosto nezbytné.
Jinak by se cyklisté pohybovali
po normálních silnicích, na kterých ne všichni dodržují pravidla
tak, jak by měli. Cyklisté jsou
obrovským nebezpečím pro ři-

tějovská předměstí a cyklisté
po nich mohou vyjet směrem
na Bedihošť či Kostelec na
Hané. Co nám však pořád chybí, je cyklostezka do Vrahovic.
Odtud i tam jezdí strašně moc
cyklistů a v poslední době tady
došlo k několika tragickým nehodám. Jenom proto, že tady
cyklisté nedávali pozor na silnici nebo jeli po chodníku,“
konstatovala Alena Rašková.
Náměstkyně primátora si vzá-

Investice do cyklostezek
Další spojnice. V roce 2011 se zrealizovala stavba dvousetmetrové části cyklostezky v ulici U Stadionu. Dnes se už po ní prohánějí stovky cyklistů denně.
Foto: Michal Kadlec a internet
pětí postěžovala na kvalitu
některých částí cyklostezek ve
městě. „Ne všechny části jsou
kvalitní, bohužel. Myslím si,
že by jako povrch stačil asfalt
vybavený speciálním nátěrem.
Ten vyhovuje i vyznavačům
in-line bruslení. Například na
cyklostezce vedoucí Komenskou ulicí směrem na Petrské
náměstí, která je vybavena
betonovými dlaždicemi, se začala odlupovat vrchní vrstva
povrchu, takže jednoznačně jde
o nekvalitní materiál. Je to vel-

diče vozidel. I z tohoto důvodu
se od roku 2005 začaly v Prostějově stavět cyklostezky v daleko
větším tempu, než tomu bylo
v letech předchozích. Myslím
si, že jsou budovány rozumně a
věřím, že v krátké budoucnosti
budeme moci říct, že jejich síť je
i naprosto dostatečná a vyhovující všem,“ řekla Večerníku Alena
Rašková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějova,
která je na radnici zodpovědná za
dopravu ve městě.

Primátor M. Pišťák je už
z nemocnice DOMA

Prostějov/mik - Jak Večerník informoval v minulém čísle,
přesně na Silvestra loňského roku byl v prostějovské nemocnici hospitalizován s těžkými dýchacími problémy primátor
Miroslav Pišťák. Dnes máme pro veřejnost mnohem příznivější zprávu. Ve čtvrtek 10. ledna byl první muž radnice
propuštěn do domácího léčení!
„Samozřejmě o tom víme a jsme všichni rádi. Budeme ho teď ale
více hlídat, nebude to s tím workoholismem přehánět. Nějaký čas
ho nenecháme pracovat vůbec, musí teď odpočívat, než bude úplně zdráv,“ řekla Alena Rašková, náměstkyně prostějovského primátora statutárního města Prostějova.

„Nenecháme
ho pracovat,“
zní z radnice

Dá na sebe větší pozor?
Těžko, řekne si každý, kdo
našeho primátora zná...
Foto: archiv Večerníku

Zhruba před třemi roky se
radnice dostala do palby kritiky za to, že cyklostezky jsou
v Prostějově stavěny bezmyšlenkovitě, nejsou propojené
a vedou vlastně odnikud nikam. „To už ale dnes až tak
pravda není... V mnoha případech se podařilo vyřešit majetkové vztahy, potřebné pozemky
vykoupit a propojit tak některé
části cyklostezek. Navíc se podařilo stezkami vybavit i pros-

„Fakt to nyní nemůžu přehánět,
mám tři týdny volna, abych se
dal definitivně do pořádku. Nemíním ale zůstat mimo dění ve
městě. To víte, že budu žhavit
telefony a volat svým kolegům,
abych se dozvěděl, co se v Prostějově vůbec děje..,“ svěřil se
v pátek exkluzivně Večerníku
Miroslav Pišťák.

mi nepříjemné. Stavba je sice
v záruce, takže firma ji opraví.
Nicméně si myslím, že takové
komunikace by se měly stavět
kvalitně napoprvé,“ je přesvědčena Alena Rašková.
Jak Večerníku v pátek prozradil vedoucí odboru rozvoje a
investic Magistrátu města Prostějova, k současným zhruba
patnácti kilometrům cyklostezek přibudou letos další tři
kilometry! „V rozpočtu města
pro rok 2012 je pamatováno
na novou výstavbu cyklostezek

částkou bezmála dvanácti milionů korun. V plánu je vybudovat 360 metrů cyklostezky od
hřbitova po odbočku k čerpací
stanici ve směru na Žešov, rovné dva kilometry v biokoridoru
Hloučela od jízdárny Cavalo až
po Tichou ulici, dále 450 metrů
cyklostezky ve Vrahovické ulici od autobusového nádraží po
most přes Hloučelu a ještě 180
metrů cyklostezky od Slezské
ulice po křižovatku u motorestu
U Rodenů,“ vypočítal Večerníku Antonín Zajíček.

Všechno může mít své odpůrce. I sportoviště pro děti...

NOVÁ SPORTOVNÍ HALA ROZDĚLUJE NĚMČICE
Většina ji vítá, anonymům je trnem v oku!
Němčice nad Hanou/mls, pk - Zdá se to podivuhodné, ale
je tomu tak. Sportovní hala, která v těchto dnech vyrůstá
v Němčicích nad Hanou, není všemi místními přijímána s
nadšením... Děti ze základní školy a další malí i velcí sportovci se už několik let těší na nové hřiště i moderní zázemí.
Prostějovští hygienici jeho vybudováním podmínili zachování zdejší základní školy. Některým je však i přes tyto skutečnosti nové sportoviště trnem v oku, považují jej za zbytečné. Zřejmě díky tomu se utěšeně množí anonymní udání
upozorňující na to, že povolení získaná pro stavbu byla získána navzdory nesouhlasu některých ze sousedů! Večerník
se vydal zjišťovat, jak se věci mají...
Sportovní halu v Němčicích za třiačtyřicet milionů korun staví firma Pozemstav Prostějov. Právě jeden z jeho údajných
zaměstnanců se koncem roku obrátil na hejtmana Olomouckého kraje. Údajně se „doslechnul“ něco o tom, že by
stavba měla být zastavena! „Důvodem má být zmanipulované
stavební povolení. Prý chybí souhlasy a podpisy sousedů, které
jsou pro stavbu ze zákona nezbytné,” píše se v anonymu.
Starostka Němčic nad Hanou se od lidí bydlících v sousedství
rozestavěné haly s žádnými konkrétními stížnostmi nesetkala. A
to ani na stavbu samotnou ani na postup stavebního úřadu, který
nezbytná povolání vydal. „Halu stavíme na základě platné veřejnoprávní smlouvy. Všichni účastníci souhlasili s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy,“ reagovala pro Večerník Ivana Dvořáková, první žena Němčic nad Hanou.
Dokončení na straně 9

Kámen úrazu. Sportovní hala v Němčicích nad
Hanou by měla nabídnout velké hřiště pro všechny míčové sporty. Její výstavba se blíží do finiše,
slavnostně by měla být otevřena přibližně za dva
měsíce.
Foto: Martin Zaoral

Publicistika
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P i á jje d
Primátor
doma. P
Prvníí mužž radnice
d
Miroslav Pišťák, kterého na Silvestra hospitalEnormní
izovali v prostějovské nemocnici s potížemi
nárůst. Situdýchacích cest a přechozeným záace na trhu práce
palem plic, je od čtvrtka už
začíná být v Prostějově
v domácím léčení. Od
kritická. Míra nezaměstnalékařů má nyní naordinosti na konci prosince překročila
nován dvouměvýrazně magickou hranici deseti prosíční klid.
cent a dosáhla 10,9 procenta lidí
bez práce. Zaměstnání v současnosti
hledá celkem 6 223 Prostějovanů. Hrůza…

Osobnost týdne
TOMÁŠ KURFIŘT

Soudce Krajského soudu v Brně vedl
jednání v případu vraždy jednaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice
s nevšední razancí. Romana Mičku poslal na osmnáct let a Davida
Braunera na šest let do vězení s tím,
že pro jejich čin není žádná omluva.
„To, co jste provedli tomu starci, je do
nebe volající...,“ řekl doslova soudce
Kurfiřt.

Pouze tolik let mělo dítě, které mohlo minulý týden přijít
o život při těžké autonehodě
na silnici mezi Ohrozimí a
Vícovem. Sedělo na zadním
sedadle, když řidič osobního
vozidla nezvládl náledí a ve
velké rychlosti narazil do
stromu. Dítě vyvázlo jen s
lehkým poraněním.

-

Výrok týdne
„PANINKO,
PAN
ANIN
INKO
KO JAKMILE
JAKM
JA
KMIL
ILE
E
SE VÁŠ SYN DOSTANE
NA SVOBODU,
HNED HO VEMTE
NA VYŠETŘENÍ
DO BLÁZINCE!“
otočil se k nešťastné matce
spolupachatele vraždy
seniora z Okružní ulice
Davida Braunera muž
přihlížející soudnímu jednání

O ŘEČECH, CO SE VEDOU A O SMÍCHU ZE ZÁHROBÍ...

Analýza
Martin Mokroš
Začnu přece jen místně, neboť
jsem vyslechl jako první názory na náš ohňostroj. Menšina
ho hodnotila jako „impotentní“, stejně jako vánoční trhy na
náměstí, zato většina ho velice
chválila, a to na rozdíl od vánočních trhů na náměstí. Ano,
přiznejme si otevřeně, vánoční trhy se nepovedly a při
přímé diskuzi se samotnými
stánkaři byl cítit značný pesimismus i z jejich strany. Stojí
to jistě za zamyšlení a je před
námi dost měsíců na to, aby šlo
sjednat nápravu.
V době, kdy se ovšem naše
občanstvo kochalo světelnými efekty, se daleko od nás,
v Praze, připravoval někdo

Dnes nebudu stoprocentně regionální. Snad mi to
nebude příliš vyčítáno, ale události celostátního významu se tak často propíraly v posledních dnech i
v debatách většiny Prostějovanů, že nevyjádřit se
také by bylo zápecnické a svědčící o klapkách na
očích. Mám podstatnou výhodu, že se mohu vyjádřit s časovým odstupem a tudíž i bez zbytečné
hysterie, kýmsi živené...
odpálit vcelku velkou bombu,
jejíž exploze zasáhla prakticky
celou republiku. Ano, mluvím
o prezidentské amnestii.
Zprvu nevinné využití jedné z mála skutečných prezidentským pravomocí v
tomto státě vyvolalo lavinu v
našich věznicích, na soudech
a pochopitelně i v diskuzích.
A těchto jsem byl opět účasten
i v našem městě a řeknu vám,
ty emoce u diskutujících zde
byly a velké. A tak teď si dovolím pár slov za sebe.
Prezident využil své ústavní
právo a stalo se to, co v roce
1990 při první velké amnestii
jeho předchůdce. Z věznic se
vyrojily davy jedinců, z nichž
valná většina na onen „běžný“
život vůbec nebyla připravena,

a tak se těžko divit, že mnoho
z nich bylo během pár hodin
zpět, neboť nevěděli, co si
počít s nabytou svobodou. Je
chybou vězeňského systému, že neumí vrátit lidi zpět
do normálu - nemluvím zde
samozřejmě o nenapravitelných recidivistech...
Dále se s „neviditelnými“ amnestovanými svezly i mediálně
známé tváře z nejrůznějších
kauz. Vynechám naše pseudocelebrity, neboť se pořád domnívám, že zatímco naše média
z nich dělají bůhvíco, kilometr
za státní hranicí jsou, až na pár
výjimek, jedno velké nic. Většinu našeho zpěváctva by nechtěli
ani na hasičském bále v rakouském Laa an der Thaya. A tito
ještě působí bolest druhým...

Maximální vzrušení v debatách způsobovaly postavy
z kauz ekonomických, ve
kterých šlo o tunelování a
krachy fondů, bank a de facto celého státu. Zde bych rád
podotkl, že tito jedinci jsou
produktem ne této amnestie,
ale té již zmiňované, z roku
1990. Tehdy se totiž do světa,
kromě politicky pronásledovaných a opravdu trpících,
vydaly i partičky vexsláctva
a všelijakého šmelinářstva,
které bylo amnestováno jen
a jen proto, že bylo odsouzeno dle totalitních zákonů.
Tito jedinci se za pomoci ulitých peněz stali váženými podnikateli, vychovali si následně
další generaci sobě podobných
a díky novým demokratickým,
leč děravým zákonům společně vytunelovali, co se dalo,
a to vše za tiché podpory mnoha „zalitých“ (uplacených)
politických špiček i úředníků.
Jen velmi zřídka na ně dopadla
ruka zákona (výše uvedené
řádky se netýkají těch poctivých živnostníků, kterých tu
ještě stále máme kupodivu
dost).

Nad oběma amnestiemi by
se pak tedy mohl v klidu
usmívat a pobrukovat si své
„hm,hm,hm“ velký KMOTR,
kterému v té první amnestii
propustili jeho učitele a v té
druhé jeho souputníka a největšího „obchodního“ partnera. Je
pravda, že nad druhou amnestií
se usmívá již jen ze záhrobí,
neboť byl před sedmi lety, 25.
ledna 2006, „NĚKÝM“ zastřelen před svým sídlem. Mluvím
o Františku Mrázkovi a pokud
si chcete udělat lepší obrázek,
doporučuji hned dvě knihy
o něm (KMOTR MRÁZEK I
a KMOTR MRÁZEK II - Krakatice). Pak si možná opravíte
názor i na obě amnestie. Anebo si ho posílíte, to nechám na
vás...
Závěrem mám otázku. Byli
jste u prezidentských voleb?
I z nich by měl výše zmíněný
Mrázek radost, jelikož jeden z
kandidátů měl u něj přezdívku
„MLHA“ a ve své době byl od
něj přes své poradce a lobbisty
pěkně ždímán v kauzách IPS,
IPB atd. Kdo byl „MLHOU“,
najdete ve výše doporučených
knihách.

Já jsem tedy volit byl a dnes
již samozřejmě všichni víme,
jak první kolo dopadlo. Mimochodem v prosincových
studentských volbách, kterých
se účastnily i přihlášené prostějovské střední školy, drtivě
zvítězil Vladimír „Avatar“
Franz.... Kdo nešel, prohloupil.
Je to totiž možná naposledy,
co k přímé volbě došlo, neboť
opět díky dírám ve volebním
zákoně celému aktu předcházelo opravdu trapné a nedůstojné
divadlo a už teď se uvažuje
o tom, že takhle by to dále nešlo.
Tolik stručné vyjádření k tomu,
co v poslední době hýbalo i naším městem. Příště se již opět
vrátím jen a jen do našeho „rybníčku“. I tady je toho k vyslovení názoru dost o dost. A jinak
všem doporučuji: Více čtěte
a studujte historii. Děláme to
obecně velmi málo a pak jsme
často překvapeni, rozhořčeni
a nepřipraveni a následně
podléháme davové hysterii,
masírované bulvárem. Přitom
spousta věcí se stále opakuje,
ale my si nedáme říct a jak říká
klasik: „Je to marný, je to marný, je to marný...“

komentář redaktora
Nezmrzačit
se
při
chůzi
fejeton
na podpatcích je kauf Mička není sám. Znáte svého psychopata?
Petra Hežová
Při pohledu na pestrobarevné plakáty s vyobrazením
tančících siluet jsem pojala
podezření, že začala plesová sezona! Toto podezření
mi vzápětí potvrdili přátelé,
kteří mě s hrozivou pravidelností přesvědčují k návštěvám těchto radovánek...
Což o to, pohled na ladně
tančící páry, dobré jídlo a
především tombolu, ve které kdoví proč obvykle vyhrávám šedesátikilový pytel
s krmením pro koně, sadu

hřebenů nebo akční výlet
do nedalekého kulturního
zařízení s příslibem přednášky o nerezovém nádobí,
může být příjemným zpestřením dlouhých zimních večerů. Tím ale končí ta příjemnější část a nastává ten
dramatický okamžik, kdy
mě někdo, nedej bože, požádá o tanec. Pro ostatní je
ta chvíle možná milým zážitkem, ale osobně jsem asi
ve škole chyběla na kurzu
„jak se nezmrzačit při chůzi na vysokých podpatcích“,
takže tanec pro mě zname-

ná především pekelné úsilí
neplácnout sebou na zem
hned při prvních dvou krocích, ale třeba až v závěru.
Každopádně plesová sezona
je zážitkem, který byste si
minimálně jednou za deset
let neměli nechat ujít, a to
ani v případě, že jste naposledy tančili leda tak mazurku v mateřské školce. Žádný
učený přece z nebe nespadl
(alespoň o tom ve Večerníku
nepsali...) a tanec i chůze v
botách s vysokým podpatkem se prý dají naučit. Tak
proč ne zrovna letos!

Konstalace hvězd Prostějova

Město bude zahaleno do smogu, proto vycházejte z domu jen velmi sporadicky. Nesnažte se za každou cenu zapojovat do žádných
akcí, které by mohly ohrozit vaše zdraví. I když nelze pochybovat
o tom, že hospody budou opět narvané k prasknutí.

Berani - 20.3.- 18. 4. Nebude se vám líbit
spousta věcí a budete je chtít změnit. V mnoha případech však narazíte na nebývalý odpor
svých konkurentů. Z pracovního stresu se včas
dostaňte a užívejte si doma rodinné pohody.
Býci - 19.4.-19.5. Komu není rady, tomu není
pomoci. Stále chodíte hlavou proti zdi a nemíníte své názory korigovat podle potřeby. Zůstanete i tento týden osamoceni při řešení problémů, takže přes den ztratíte hodně energie.
Blíženci - 20.5.-19.6. Neměli byste se nikomu
zmiňovat o tom, že nemáte zrovna dvakrát náladu do práce. Právě v těchto dnech vás a vaše
kolegy zahrne šéf tolika úkoly, že nějaké naříkání či projev lenosti se absolutně nevyplatí.
Raci - 20.6.-21.7. Vy si tento týden nebudete
mít rozhodně na co stěžovat. Na co sáhnete, to
se vám podaří. Možná to trochu zajiskří mezi
vámi a partnerem při nákupech, ale menší hádka jednou za čas určitě nezaškodí.
Lvi - 22.7.-21.8. V nejbližších dnech se vám
tak trochu budou zapalovat lýtka, a to je do jara
ještě hodně daleko. Ve vaší blízkosti se totiž
objeví osoba, se kterou si něco nezačít by byl
hřích. Škaredě na to ale doplatíte! Partner vše
vidí!
Panny - 22.8.-21.9. Do vašeho života se neustále plete tchýně a jinak tomu nebude ani teď.
Ba právě naopak, matka vašeho partnera přitvrdí! Tvrdou slovní výměnu názorů očekávejte uprostřed týdne. Možná se budete stěhovat.

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. V tomto týdnu si často pustíte pusu na špacír, čehož můžete v mnoha případech velmi litovat. Jistě, budete mít důvod k
mnoha šťavnatým komentářům, jenomže musíte
myslet na to, co a hlavně před kým říkáte.
Štíři - 22.10.-20.11. Kritiku nadřízených neberte nyní na lehkou váhu, jako jste to činili doteď.
Uvědomte si, že firma může začít propouštět, tak
ať neletíte na dlažbu jako první. Jiné to bude u
rodinného krbu, kde zavládne mír a pohoda.
Střelci - 21.11.-20.12. Nedávejte se do holportu
s nikým, koho neznáte a navíc ho vidíte poprvé
v životě. Tento týden se vám totiž ozve člověk,
který vás bude chtít zlákat na údajně velmi
lukrativní obchod. Buďte ve střehu, je to podvodník!
Kozorohové - 21.12.-19.1. Tak trochu vás potrápí potomstvo, které bude mít přehnané nároky.
Mladší ročníky si naopak užijí legraci, a to opakovaně. Nic nenasvědčuje tomu, že byste se měli
tento týden nějak otravovat s problémy.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Doplatíte na dobrotu, kterou oplýváte. Pomůžete člověku, který se vám
odvděčí tak, že vás pomluví nejenom v práci, ale
i mezi vašimi příbuznými. Proto buďte na pozoru, komu věnujete pozornost víc, než je zdrávo.
Ryby - 19.2.-19.3. Než vytáhnete z peněženky
korunu, dobře si to rozmyslete. V nejbližší době
na tom nebudete finančně nejlépe, dokonce hrozí
i zadlužení. A jelikož se ekonomicky nemůžete
spolehnout na partnera, šetřete.

Martin Zaoral

Každý člověk, který má svědomí, se může změnit k lepšímu. Psychopat bez svědomí
ne. Doufat v nápravu Romana
Mičky je proto zbytečné. Tato
lidská bestie loni v březnu
zavraždila bezmocného osmdesátiletého seniora. U soudu
však Mička usilovně zapíral.
Navíc nebyl schopen nad svým
skutkem projevit sebemenší lítost. Dle něj se vlastně nic tak
hrozného nestalo. „Dědek“, jak
o zavražděném Mička s Braunerem mluvili, by brzy tak jako
tak zemřel. Peníze už mu v jeho
věku na nic nebyly. A zadlužení opilci je zoufale potřebovali.
Proč by si je tedy nevzali? A
proč by ho trošku „nepropleskli“? To přece musí zvládnout!

Právě tato zvrácená logika
udělala z Romana Mičky vraha. Jde o ukázkový postoj,
typický pro psychopaty. Těch
mezi námi chodí podstatně
více než vrahů. Mička mezi
psychopaty nesporně patří.
Určitě však není sám. Teprve
příležitost z podobných týpků
udělá zloděje, podvodníky či
vrahy. Do té doby však fungují
ve společnosti v podstatě normálně. Akorát čas od času na
někoho udělají takový podraz,
že normální smrtelník nechápe, jak je někdo něčeho podobného schopný. Psychopaté tím
pouze projevují svoji touhu po
kontrole a moci, na které jsou
závislí. Dokáží být přitom
velice iracionální. Absolutně
nerespektují dohody s dalšími
lidmi. Neuznávají své závazky
vůči jiným ani jejich práva. Co
řeknou, neplatí.
Jelikož jim chybí svědomí,
mají to zdánlivě jednodušší.
Nikdy nebudou litovat svých
činů, nikdy si nebudou nic
vyčítat. Vinu vždy přenesou
na někoho jiného. Lhát dokáží bez mrknutí oka. Věří, že
dokáží druhé lidi oblafnout.

Cítí se totiž být lepší a chytřejší
než ostatní. Psychopata, který
se dopustí něčeho špatného,
můžete usvědčit a potrestat.
Nikdy ho však nedonutíte k
tomu, aby svoji vinu uznal.
Pokud se psychicky zhroutí,
není to proto, že by si náhle
uvědomil svůj zločin. Udělá to
proto, že si uvědomí, že mu to
NEPROŠLO.
Psychopatů je u nás mnohem
více, než byste čekali. Podle
uznávaného českého neuropatologa Františka Koukolíka
trpí psychopatií čtyři procenta
mužů a jedno procento žen! Z
toho vyplývá, že v Prostějově
žije téměř dva tisíce psychopatů a necelá pětistovka psychopatek. Je tedy velmi pravděpodobné, že nějakého toho
psychopata osobně znáte. Co s
ním? Ideálním řešením by bylo
přerušit s ním kontakt. Pokud
to nejde, je třeba si uvědomit,
že v jeho případě nemá cenu
mu naslouchat, snažit se ho
rozumně přesvědčit, převychovat ho nebo dokonce přelstít.
Lze ho jen brát s velkou rezervou a snažit se přitom uchovat
si vlastní zdravý rozum.

Agentura

Já byl mrtvý dřív!

Tak se v jeden a stejný čas sešli na hřbitově k pohřbení dva
nebožtíci. No tohle aby Agentuře Hóser neuniklo! To samozřejmě ani nemohlo, jelikož
slovutné médium má přehled
o všem, co se ve městě a okolí
šustne, natož kdo se ocitne na
márách...
Skutečnost je taková, že dvě pohřební služby se tak nějak špatně dohodly se správcem obřadní
síně, který funebrákům přiřknul
stejný časový termín pro uspořá-

dání dvou smutečních rozloučení. Ježíšmarjá, ještě že tento
člověk nenalifroval na 14.45
hodin všechny páteční pohřby,
co jich tam měl. Dva úplně stačily! Jak ovšem Agentura Hóser

zjistila, pohřební služby Václavky IV. a Pavlínky Makovníčkové
se s neuvěřitelným trapasem
vůči pozůstalým vypořádaly
bravurně. Dokonce odhodily
věčnou řevnivost a vzájemně
se podílely na co nejmenších
následcích. Někteří smuteční
hosté remcali, že museli čekat,
naštěstí nebožtíci byli v pohodě
a nevadilo jim to. Ani jeden nekřičel, že půjde na řadu první,
protože umřel dřív!
Za Agenturu Hóser Majkl
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Hlas lidu,
hlas Boží
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...

Stovka nevadí,
jen aby se uklízelo
Tak nám zdražili odpad. Což
o to, dražších je od Nového
roku víc věcí, takže stovka navíc za rok zas až tak neublíží.
Jenomže v souvislosti s tímto
opatřením města mám dvě takové malé výtky. Také ve Večerníku jste nedávno psali o
tom, že díky poctivému třídění odpadu Prostějované ušetřili městské kase půldruhého
milionu korun. Proč tedy tyto
peníze nebyly investovány
zpátky do odvozu komunálních odpadků? Nemuselo by
se tak zdražovat! Zadruhé
jsem hrozně zvědavý na to,
zda po zdražení se bude více
dbát na pořádek a po odvozu
odpadků nezbyde na svozových místech u kontejnerů
nepořádek. Snad se dočkáme
lepších služeb.
Jan Laštůvka, Prostějov

Tristní nevědomost
Není divu, že v každých novinách čteme skoro denně o
řidičích, kteří jsou za volantem
policií nachytáni pod vlivem
drog, většinou marihuany.
Mám totiž několik známých,
kteří skutečně ani netuší, že
nějaký ten vykouřený joint
prostě vadí a nemůžete potom
sednout za volant. Přítel je absolutní abstinent, alkoholu se
ani nedotkne. Ale jednou dopoledne si zapálil marihuanu,
dokouřil a že jede do práce.
Říkám mu, co blázníš? Vždyť
jsi pod vlivem! Jenom mávnul
rukou, že to prý nic není a že
z jedné marihuanové cigarety
dělám vědu... A pak se člověk
diví, že řidičů pod vlivem drog
je víc než pod vlivem alkoholu.
Jana Laníková, Prostějov

Milost jen pro ty,
co měli smůlu...
Vrazi a zloději by se nikdy
neměli pardonovat. Mám tím
na mysli amnestii, kterou nedávno vydal prezident Václav
Klaus. Milosti by se měly udělovat jen těm, kteří se dopustili
trestného činu z nedbalosti.
Ano, toto se může stát každému. Nikdo ale nemůže a nesmí
krást, to by mělo být výstrahou
pro celou společnost. Nejsem
zas až tak tvrdý kritik Václava
Klause, já si tohoto člověka
vážím za jeho názory a postoje, mnohdy proti všem i proti
celé slavné Evropské unii. Ale
toto pan Klaus přehnal, toto
mu já a většina tohoto národa
nikdy neodpustí!
Jiří Vařeka, Prostějov

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

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!

...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Slevy, akce, výprodej! To jsou slova, která na nás v současné době
křičí snad ze všech koutů obchodů. Některé slevy jsou výhodné, ale
možná převažují ty klamavé a obchodníci tak zneužívají spotřebitelů, kteří příliš snadno slyší na zvučná slova odvozující se od výprodeje. V prostějovských ulicích jsme se tedy tentokrát ptali…

Případ vraždy uzavřen,

NIKDY NEZAPOMEŇTE!

VYUŽÍVÁTE POVÁNOČNÍCH SLEV?
Petra ONDROUŠKOVÁ,
Smržice

Martina ROPOVÁ,
Prostějov

NE

ANO

„Povánočních slev příliš nevyužívám. Po pravdě zboží,
které je ve slevách, není ani
příliš lákavé. Buďto se ho
chtějí prodejci příliš rychle
zbavit nebo není příliš lákavé či slevy nejsou zas tak
akční, za jaké se vydávají.
Rozhodně nepatřím mezi ty
lidi, co čekají na povánoční
slevy a dělají velké nájezdy
do obchodů. Když mám čas,
podívám se po oblečení a
doplňcích, ale to už mě musí
něco zaujmout, abych si věc
koupila. Určitě nekupuji nic
za každou cenu.“

„Pokud mě něco zaujme, tak
povánočních slev ráda využiji.
Proč také ne, pokud je zboží
levnější než před Vánoci. Většinou se však slevy nevztahují
na věci, které bych si chtěla
koupit. Když už, tak nejčastěji
v povánočních slevách nakupuji
oblečení, boty a kabelky, což je
zrovna i zboží, které je rychle
přebrané a pak již není z čeho
vybírat. A taky ne vždy se slevy vyplatí. Jak jsem si všimla,
někdy je to spíše jen lákadlo a
při hlubším prozkoumání cen
pak člověk zjistí, že obchodníci
klamou.“

vraždy, ke které došlo 2. března 2012. Senát
Krajského soudu v Brně viníky spravedlivě
potrestal, o čemž velmi rozsáhle informujeme na straně 7 dnešního vydání.
Přísným, ale spravedlivým verdiktem osmnácti let pro vraha Romana Mičku a šesti let
pro jeho komplice Davida Braunera, který po
celou dobu rodičům i Večerníku lhal, že v bytě
seniora vůbec nebyl, se náš dlouhodobý seriál o aktuálních informacích z případu pomalu
chýlí ke konci.
Brno, Prostějov/mik
Ten byl prozatím prvoinstančně uzavřen, ale
Více než tři čtvrtě roku jsme na tomto místě sluší se na samotný závěr připomenout, abyčtenáře Večerníku pravidelně, týden co týden chom na tento hrůzný čin nikdo nikdy nezainformovali o vývoji vyšetřování brutální pomněli!

Po tři dny, od pondělí do středy probíhal minulý týden u Krajského soudu
v Brně proces s Romanem Mičkou a
Davidem Braunerem. Se dvěma muži
z Prostějova, jejichž podíl na vraždě jednaosmdesátiletého seniora z
Okružní ulice byl do té doby nejasný...

Prostějovský Večerník
také na
Facebooku!

Nechte cukroví cukrovím, odhoďte zástěru a užijte si
přímo ve vaší kuchyni! A přizvěte ovoce, zeleninu a
třeba i vaječný koňak! Milování mimo ložnici má vždy
přece svoje kouzlo!
Vždyť si to představte, přijdete domů z romantické večeře, v předsíni si odložíte to nejnutnější a na prahu
místnosti, ve které se obyčejně jenom vaří, začnete s
koketními provokacemi. Kuchyň je neotřelým, nekonvenčním místem pro sex, když k němu navíc dojde
spontánně a přirozeně, určitě na něj vy i partner nebudete chtít zapomenout.
A ptáte se, proč mít sex v kuchyni? Improvizace. To je
to hlavní, co dělá milování v této místnosti tak smyslné. Budete se opírat o nábytek, který při sexu běžně
po ruce nemáte, což jsou barové stoličky, kuchyňská
linka, sporák, jídelní stůl. Nenarazíte na gauč, postel
ani pohovku, takže si poradíte jinak: přejdete k milování na zemi, což okamžiku dodává punc naléhavosti,
chlípnosti a zakázanosti...

Po rozsudku. Davida Braunera (v popředí) a Romana Mičku eskorta právě vyvádí ze soudní síně.
Oba už vědí, že na svobodu se hned tak nedostanou...
Foto: Michal Kadlec

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

www.facebook.com/vecernikpv.cz

jak šel čas Prostějovem ...

Ilustrační foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

Koželuhova ulice

Plumlov na bankomat doplatil
už přes 200 tisíc korun...
Prostějovsko/mls

Vedla do židovského města. Koželuhova ulice je nazvaná podle
Františka Koželuhy (1845-1912), profesora prostějovské reálky a prvního dějepisce Prostějova. Od roku 1881 se jmenovala Pekařská (do roku
1892 Bäcker-Gasse), od roku 1926 Trieschetova a současný název platí
od října 1939 (1940-1945 Koželuha-Gasse). Nachází se v bezprostředním centru města a spojuje Komenského třídu s bývalým židovským
městem. Část zástavby utrpěla škody při bombardování na konci II.
světové války. Větší část staré zástavby byla zbouraná v sedmdesátých
letech minulého století, v současnosti se zde staví víceúčelový objekt,
část ulice slouží jako veřejné parkoviště. Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Přemyslovka

Nadále objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu!

inzerce@vecernikpv.cz
volejte 582 333 433, 608 960 042 pište: inzerce@
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Vybíráme pro vás „půltucet“

... ještě v lednu

od 720 korun
... tentokrát ze sortimentu:

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

Leštěnka na
nábytek (sprej)
300 ml

Savo univerzal
750 ml

19,90

-

41,90

39,90

29,90

69,90

19,90

-

52,90

39,90

-

42,90

22,90

29,90

39,90

29,90

39,90

42,90

14,90

29,90

39,90

11,90

24,90

-

29,90

34,90

29,90

15,90

49,90 (750g)

78,90

19,90

87,90

54,90

15,90

30,90

Čistič na trouby
500 ml

Čistič oken 1 l

-

Čistič WC 750 ml Krémový čistič 1 l

Naše RESUMÉ
Vánoce, Silvestr i Tři králové jsou nenávratně fuč,
a tak je čas zase si trochu
po tom všem chaosu doma
poklidit. Čističe na trouby,
okna i WC koupíte nejlevněji v Kauflandu, leštěnku
na nábytek a krémový čistič
v Intersparu, Savo univerzal pak v Lidlu. Naopak suverénně nejdráže je na tom
v tomto ohledu přes všechny reklamní poutače Tesco
a hlouběji do kapsy budete
muset i v Bille.
Dobrý výběr a hlavně, ať se
to blýská!

2. LEDNA 2012
Koncem srpna 2011 se lidé z Plumlova konečně dočkali bankomatu. Dle mnohých z nich přitom ve městě dlouhá léta chyběl.
Jenže ouha. Místní jej ani zdaleka nenavštěvují tak často, jak
by si jeho provozovatelé přáli. A tak plumlovská radnice musí
jeho provoz dotovat. „V případě bankomatu byl stanoven limit
sedm set padesát transakcí za měsíc. Pokud je počet výběrů nižší,
musíme na jeho provoz doplácet. V loňském roce na to za čtyři
měsíce z rozpočtu šlo šedesát tisíc korun,“ uvedl plumlovský
starosta Adolf Sušeň.
LEDEN 2013
Během uplynulého roku se situace s bankomatem v Plumlově
zlepšila. Přesto město na jeho provoz stále musí doplácet. „Lidi
si na bankomat stále zvykají. Měli jsme problémy s tím, že v
něm často chyběly peníze, ale to už banka zlepšila,“ vyjádřil se
pro Večerník plumlovský starosta Adolf Sušeň. Podle něj za uplynulý rok 2012 šlo z městské kasy na provoz bankomatu celkem
zhruba stopadesát tisíc korun. „Přesně to v tuto chvíli nevím.
Doplatky se měsíc od měsíce lišily a pohybovaly se od deseti do
patnácti tisíc korun měsíčně,“ dodal Sušeň.
napsáno před

10
lety

Policista odsouzený
za zpronevěru dostal
od prezidenta V. Havla milost

Na sklonku
loňského roku obdržel od
prezidenta České republiky
Václava Havla milost odsouzený prostějovský policista.
Dnes už samozřejmě bývalý
inspektor obvodního oddělení byl soudem uznán vinným
za trestný čin zpronevěry a
byl odsouzen ke dvěma a půl
roku vězení.
Před třemi lety tento policista
vyšetřoval krádež vkladních
knížek, o které údajně přišla
důchodkyně z Prostějovska.
Krátce nato však upadl v podezření, že z vkladů vybral neoprávněně půl milionu korun
bez souhlasu majitelky. Strážce
zákona vždy veškerá obvinění
popíral a svého času dokonce
na osmdesátiletou stařenku
podal sám trestní oznámení
pro křivé obvinění. Soud však
uznal předložené důkazy jako
dostatečné a policistu odsou-

dil do vězení. Celý případ byl
však mnohem složitější, než by
se na první pohled zdálo...
Sám prezident Václav Havel
v odůvodnění milosti uvedl,
že bylo svědecky doloženo, že
ačkoliv důchodkyně oznámila krádež peněz policistou, na
chodbě soudní budovy se svěřila
nejméně dvěma osobám, že peníze potom našla doma ve skříni.
Navíc bylo lékařsky ověřeno, že
žena trpí výpadky paměti. Naopak muž byl vždy hodnocen jako
skvělý policista s dobrou pověstí.
„Jednalo se o policistu z Obvodního oddělení Prostějov 2 se sídlem na hlavním nádraží. Nechci
polemizovat o jeho vině či nevině, k tomu je kompetentní soud.
Pravdou však zůstává, že na jeho
účtě se objevila část peněz z vkladů důchodkyně. Celý případ vyšetřovala inspekce ministerstva
vnitra,“ uvedl ředitel Policie ČR
v Prostějově Zdeněk Riedinger.

Zpravodajství

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 14. ledna 2013

Prostějov se přestal chlubit nejnižší nezaměstnaností v Olomouckém kraji

BEZ PRÁCE JE U NÁS REKORDNÍCH 10,9 PROCENTA LIDÍ,
navíc se o podporu hlásí amnestovaní vězni...

Dlouhá léta se zástupci prostějovského úřadu práce
poprávu chlubili nejnižší mírou nezaměstnanosti tohoto
regionu v rámci Olomouckého kraje. Zatímco v ostatních městech kraje bylo bez práce hodně přes deset
procent lidí, Prostějovsko vykazovalo hodnoty i pod osmiprocentní hranicí. Tyto doby jsou už ale dávno pryč,
aktuálně je na tom už lépe sousední Olomouc!
Olomoucký kraj,
Prostějov/mik
V prosinci míra nezaměstnanosti v celém Olomouckém kraji
meziměsíčně opět vzrostla, a to
o 1,1 procentního bodu na konečnou hodnotu 11,9 procenta.
„Počet uchazečů se zvýšil o 3
388 osob. Na úřadech práce v
Olomouckém kraji se nově zaregistrovalo 4 700 osob, což je
o pětatřicet procent více než v
předchozím měsíci. Během prosince nastoupilo do zaměstnání
710 osob,“ popsal současnou
situaci v kraji Jaroslav Mikšaník, referent trhu práce na Úřadu
práce Olomouckého kraje.

Ve všech okresech Olomouckého
kraje došlo meziměsíčně k nárůstu celkového počtu uchazečů.
K tomu největšímu došlo na Olomoucku, kde se počet nezaměstnaných zvýšil o 1 007 osob, okres
Jeseník zase vykázal nejvyšší
zvýšení míry nezaměstnanosti o
2,3 procenta.
Co se týká přímo Prostějovska,
již zmíněná aktuální míra nezaměstnanosti k 31. prosinci 2012
ve výši 10,9 procenta notně přesahuje celostátní průměr, který je na
hranici 9,4 procenta lidí bez práce.
Aktuálně se v našem kraji může
chlubit nejnižší nezaměstnaností Olomoucko s 10,5 procenty
osob hledajících zaměstnání.

Těžká doba. V Prostějově hledá práci čím dál tím více lidí. Minulý
týden se do registru nezaměstnaných navíc přihlásili čerstvě amnestovaní vězni.
Ilustrační foto
„V Prostějově přibylo během
prosince do registru úřadu práce
457 nových klientů, celkově je
tak v tomto okrese bez zaměstnání 6 223 lidí. Přitom je tady pouze
186 hlášených volných míst, což
znamená, že o jedno volné místo
usiluje čtyřiatřicet osob,“ vylíčil
Večerníku neradostnou situaci na
Prostějovsku Jaroslav Mikšaník.
Na konci prosince bylo v databázi

BEZ BRUSLÍ NA LED „zimáku“ NESMÍTE!
Jak pak ale chcete naučit dítě bruslit?

Prostějov/mls - V obuvi je vstup
na led zimního stadionu zakázán! Toto pravidlo neplatí pouze
v Prostějově, ale i na ostatních
zimní stadionech po celé České
republice. Neznalost v této věci
ovšem vede k řadě nedorozumění. A někdy i k dětským slzám...
Jak tedy naučit dítě bruslit, když
je Drozdovický rybník letos vypuštěný?
Paní Petra, jejíž celé jméno má
redakce k dispozici, vzala své čtyřleté dítě poprvé do Víceúčelové
haly v Prostějově. Chtěla, aby se
tu naučilo bruslit. Řádně zaplatila
vstupné, přesto byla po pár minutách ze zimáku vykázána. Jak je
to možné? „Paní mi vysvětlila, že
svojí obuví ničím led. Žádné upozornění o zákazu vstupu bez bruslí
na led jsem však nikde neviděla.

Dcera se při odchodu neubránila
slzám. Co mám dělat? Na rybník,
který je letos vypuštěný, ji vzít nemůžu. Mám prý vést dítě ke sportu, příště však bude asi lepší sedět
u televize...,“ netajila své rozčarování čtenářka Petra. Podle ní se
nejedná o ojedinělý případ. „Mluvila jsem s kamarádkou, které tak
z ledu vyhodili pro změnu tatínka
s dcerkou,“ dodala.
Jak se Večerníku podařilo zjistit,
na led se bez bruslí skutečně nesmí. Podle vedení Domovní správy byste tím mohli ohrozit bezpečnost ostatních i svoji. „Vstup
na ledovou plochu je povolen
jen v bruslích, jde o běžnou praxi na všech zimních stadionech.
Je to kvůli bezpečnosti. Z obuvi
se totiž na led přenáší nečistoty a
kamínky, které mohou způsobit

vážné zranění bruslařů. Navíc stabilita návštěvníků v běžné obuvi
bývá na ledě menší a může tak
dojít ke zranění,“ vysvětlil šéf
Domovní správy v Prostějově
Vladimír Průša.
Mohou se to lidé někde na zimním stadionu dozvědět? „Opatření je jasně a zřetelně uvedeno
v návštěvním řádu, který je umístěn na zimním stadionu. V průběhu bruslení je zde také umístěna
cedule, která na tento zákaz upozorňuje,“ reagoval Průša.
Co tedy mamince Petře a ostatním zbývá? Pokud chtějí dítě naučit bruslit, musí si tedy na „zimáku“ sami na nohy nasadit brusle.
Příklady pravda táhnou. Na druhou stranu zůstává otázkou, zda
v takovém případě bude jejich
stabilita na ledě skutečně vyšší...

volných míst nejvíce pracovních
příležitostí pro řidiče nákladních automobilů, pro dělnické strojírenské
profese jako například soustružníky,

zámečníky a nástrojaře, dále pro
techniky z oblasti strojírenství a také
pro obchodní zástupce, kuchaře, číšníky a prodavače.
V prvních dnech roku 2013 byla
pracoviště úřadů práce v Olomouckém kraji vystavena navíc
náporu nových nezaměstnaných,
kterým skončily pracovní poměry k 31. prosinci. Během prvních
tří pracovních dnů se na úřadech
zaregistrovalo více než 3 200
nových uchazečů o zaměstnání.
Do 7. ledna se také přihlásilo sto nezaměstnaných, kteří přišli z výkonu
trestu odnětí svobody po vyhlášení
prezidentské amnestie. Na referátech hmotné nouze opět stovka
amnestovaných osob požádala v
prvních lednových dnech o sociální dávku, takzvanou mimořádnou

Vývoj míry nezaměstnanosti v Olomouckém kraji a ČR
v posledních letech

Statistika nezaměstnanosti a volných míst
Okres
Prostějov

Počet
Meziměsíční Počet
Uchazečů
uchazečů změna počtu volných
na jedno
o zaměstnání uchazečů
míst
volné místo
6 223

457

186

33,5

Silniční most ohrožují zloději kovů

MŮŽE SE ESTAKÁDA ROZLOMIT?

Prostějov/mls - Pojedete přes
R46 a propadnete se. Tak to
je katastrofický scénář, který
člověka napadne při pohledu na
stav některých pilířů pod estakádou Haná. Odborníci stav mostu
v těchto dnech zkoumají.
Zloději kovů neohrožují dopravu
pouze na železnici, ale i na silnici. Svědčí o tom stav estakády
Haná, na který nás upozornil
jeden z našich čtenářů. „Když
jsem viděl, v jakém stavu se
mostní pilíře nachází, tak mě to
vyděsilo. Zloději totiž ukradli
svody, které z něj odváděly vodu.
Ta nyní stéká po betonu piliře,
který se v důsledku toho drolí a
odhaluje korodující železo,“ popsal Večerníku Jaroslav Vorberger,
který zároveň pořídil i snímek
pilíře.

Odborníci v těchto dnech stav
794 metrů dlouhého mostu
zjišťují. Zda se zde objevily
nějaké problémy se statikou
či zda bude estakádu třeba
v budoucnu opravit, to se
v tuto chvíli neví. „V současné
době
probíhá
diagnostika
těchto mostních objektů. Termín dokončení je 31. 1. 2013.
Více budeme vědět začátkem
letošního února,“ reagoval
Pavel Študent z olomoucké
správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Ten zároveň potvrdil,
že zloději jim způsobují čím
dál větší škody. „Kromě svodů
nám kradou například litinové
odvodňovací mříže. Samostatnou kapitolou pak tvoří také
sprejeři, s nimiž se dlouhodobě
potýkáme,” doplnil Študent.

Kolem Agrostroje na kole nesmíte
Pokutu můžete dostat kvůli vlastní bezpečnosti...

Prostějov/mls - Asi se nedá
spočítat, kolikrát každý z obyvatel Vrahovic mířící například
na hokej či volejbal na bicyklu
projel kolem budovy bývalého
Agrostroje do Barákovy ulice.
Přestože se stezka vedoucí
mezi budovou a železniční
tratí před dvěma roky dočkala
nového asfaltového koberce,
na konci loňského roku na ni
byla umístěna značka „zákaz
vjezdu všech vozidel“. Ta platí i
pro jízdní kola. Opatření, které
by mělo sloužit bezpečnosti
cyklistů, se lidem z Vrahovic
jeví jako hodně velká hovadina.
Vyasfaltování cesty kolem
budovy bývalého Agrostroje
většina obyvatel Vrahovic

okamžitou pomoc. „V Prostějově se pracovišti dva lidé čerstvě propuštědo registru úřadu přihlásilo čtrnáct ní z výkonu trestu,“ dodal na závěr
amnestovaných osob, na konickém Jaroslav Mikšaník.

uvítala. Prašná stezka vedoucí
mezi zdí strojírenského podniku
a železniční tratí byla vždy hojně
využívána, a to jak pěšími, tak
i cyklisty. Nyní vám na ní ovšem
hrozí pokuta. Jak je to možné?
Správa železniční a dopravní
cesty (SŽDC) totiž nepovažuje
komunikaci za bezpečnou.
„Je to kvůli jejímu výustění
u železničního přejezdu ve Vrahovické ulici. Cyklista jedoucí
po stezce kolem Agrostoje by na
něj mohl vjet, aniž by předtím
Absurdní opatření. Po cestě vedoucí kolem Agrostroje projíždí
projel
kolem
výstražného
stovky cyklistů denně. Všichni by oficiálně měli dostat pokutu.
zařízení upozorňujícího na
Foto: Martin Zaoral
vlak. Za to od železniční inspekce hrozila velká pokuta. Jako závor pro cyklisty. Ty by však Miroslav Nakládal, vedoucí odřešení se nám nabízelo pouze přišly na sedmsetpadesát tisíc boru dopravy prostějovského
vybudování
samostatných korun,” vysvětlil Večerníku městského úřadu.

Tak to je
hovadina!

On sám přitom zákaz vjezdu
pro cyklisty nepovažuje za
právě šťastný. „Snažili jsme
se zástupce SŽDC přesvědčit,
aby se celá situace vyřešila
upozorněním ´Cyklisto, sesedni z kola´, umístěným dvacet
metrů před přejezdem. Bohužel
tato varianta nám neprošla...,“
dodal Nakládal.
A tak nám tu vznikl vskutku
nevídaný paradox. Zatímco po
prašné cestě vedoucí kolem
Agrostroje projížděly stovky
cyklistů denně beztrestně, po
té asfaltové jim za to oficiálně
hrozí pokuta...

Nadále objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu!
inzerce@vecernikpv.cz
volejte 582 333 433, 608 960 042 pište: inzerce@
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od 720 k

Výmluvný snímek. Mostní pilíře pod estakádou Haná mnoho
důvěry u řidičů nevzbuzují. Jejich technicky stav nyní odborníci
zkoumají.
Foto: Jaroslav Vorberger

Nehodovost vloni poklesla,
důvod k optimismu ale není
Prostějov/mik - Přestože statistiku dopravních nehod na Prostě-

jovsku za loňský rok zveřejní policie až na konci tohoto měsíce,
Večerníku se na sklonku minulého týdne podařilo získat alespoň
dílčí údaje.
„V období loňského roku došlo na území Prostějovska k 656 dopravním nehodám, což je o dvaadvacet případů méně, než tomu bylo
v roce 2011. V tomto ohledu můžeme být spokojeni. S následky těchto nehod už to tak růžové není. Došlo sice k poklesu usmrcených osob,
kdy vloni na našich silnicích zemřelo sedm lidí, zatímco rok předtím
to bylo jedenáct obětí. Ale všichni víme, že na tomto čísle z roku 2011
se výraznu měrou podílelo neštěstí na rychlostní komunikaci, kdy při
jediné havárii zemřelo šest lidí,“ uvedl Vítězslav Matyáš, vedoucí
Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prostějově. Co se týká dalších
následků nehod v loňském roce, ani ty nebyly zrovna optimistické.
„Vloni došlo k nárůstu těžce zraněných účastníků nehod až na devětadvacet případů a neméně příznivá je i statistika lehce zraněných
osob. Zatímco v roce 2011 jich bylo 207, vloni jsme už zaznamenali
255 lehce zraněných. Má na to vliv celá řada faktorů. Jedním z nich
je ale skutečnost, že mezi nejčastěji zraněné účastníky silničního provozu patřili chodci a cyklisté. A ti jsou na silnicích nejzranitelnější.
Ostatně z počtu sedmi usmrcených jich bylo pět právě z řad cyklistů
a chodců,“ dodal Vítězslav Matyáš s tím, že důvod k optimismu při
pohledu na loňskou statistiku nehod rozhodně není velký.

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

RADARY bude chtít město možná KOUPIT! KARAMBOL na Dolní, řidič
„Diskutujeme o tom, jestli to nebude výhodnější,
CHTĚL VZÍT „ROHA“
než by byl pronájem,“ prozradila Alena Rašková
Prostějov/mik - Jak jsme informovali na konci loňského roku,
radnice zrušila výběrové řízení
na pronájem jedenácti stacionárních radarů na měření rychlosti vozidel. Dva ze tří uchazečů
totiž nesplnili požadované podmínky. Zbyl tak jediný a podle
zákona se tím stal konkurz neplatný. Druhý výběr nebyl dosud vyhlášen, radní však začali
přemýšlet i o nákupu přístrojů.
„Je pravda, že plánované opakované výběrové řízení jsme zatím

nevyhlásili. Není totiž vyloučeno,
že budou vyhlášena hned dvě!
Diskutujeme v radě města totiž
o tom, že vyhlásíme konkurz na
pronájem, ale také na koupi radarů na měření rychlosti. Skutečně řešíme možnost, že přístroje
zakoupíme, ale zatím jsme se
nedobrali k žádnému rozhodnutí. Uvidíme, co bude pro město
výhodnější,“ prozradila Večerníku Alena Rašková, náměstkyně
primátora Prostějova, která je ve
městě zodpovědná za dopravu.

Prostějovští radní už jednu nabídku na koupi jedenácti stacionárních radarů dostali. „Ano,
byla od společnosti Czech radar, ale
ta byla platná do konce října loňského roku a my jsme ji tehdy odmítli.
Po naší diskuzi jsme se však na firmu obrátili znovu, zda nabídka trvá
i nadále, ale ještě jsme neobdrželi
odpověď,“ dodala Alena Rašková.
Pokud by město radary koupilo, systém měření a hlavně následné vymáhání pokut by bylo
čistě v režii radnice. Odpadlo by

Foto: archív Večerníku
tak podezření, které bylo před
lety důvodem k vypnutí radarů.
A to, že místo kompetentních lidí se
mohou dostat k osobním údajům
přestupců soukromé osoby či firmy.
Ať tak nebo tak, kdy radary v Prostějově začnou znovu fungovat, zůstává ve hvězdách.

Prostějov/mik - Sobotní nehoda
cizince v Dolní ulici vypadala na
první pohled celkem banálně,
muž narazil autem do sloupu.
Jenomže pak se sbalil a snažil se
zmizet. Proč asi? Policistům po
zadržení odmítl „dýchnout“…
„V sobotu 12. ledna o čtvrt na devět ráno jel řidič cizí národnosti
s vozidlem značky Audi A6 ulicí
Dolní v Prostějově ve směru jízdy
do centra města. Poblíž jednoho
z domů nezvládl řízení vozidla
a jeho pravou boční částí narazil
do sloupu veřejného osvětlení
umístěného na pravé straně komu-

nikace ve směru své jízdy. Po nárazu se s vozidlem dostal do točivého smyku a poté zadní částí auta
a pravým zadním kolem zůstal stát
na levém obrubníku ve směru své
jízdy v protisměru,“ popsala nám
na první pohled velmi banální
autonehodu Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.
Jenomže zas až tak běžný karambol to nebyl, řidič se totiž zachoval velmi podivně. „Po nehodě
vozidlo uzamkl a z místa dopravní
nehody odešel po Dolní ulici směrem k centru města ke kostelu na

Petrském náměstí. Až tady byl zadržen strážníkem městské policie.
Při střetu došlo k hmotné škodě
na vozidle a na sloupu veřejného
osvětlení v celkové výši 132 tisíc
korun. Ke zranění osob nedošlo,“
uvedla Marie Štrbáková.
Cizinec zřejmě dobře věděl, proč
chtěl z místa nehody uniknout.
Existuje totiž podezření, že byl
pod vlivem alkoholu. Nasvědčuje tomu jeho přístup k dechové
zkoušce po zadržení. „Dechovou
zkoušku na alkohol i následný
odběr krve na zjištění přítomnosti
návykové látky muž policistům
odmítl. Okolnosti a příčina dopravní nehody budou předmětem
dalšího policejního vyšetřování,“
dodala mluvčí krajské policie.

Téma Večerníku

...ještě

byl u toho!
Přesně 278. den po otřesném případu vraždy
jednaosmdesátiletého důchodce v bytě panelového domu v Okružní ulici v Prostějově dospěl
Krajský soud v Brně k rozhodnutí, kdo čin spáchal a kdo se na něm velkou měrou také podílel... PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl od samého
počátku u všeho podstatného, v jeho sídle došlo
dokonce i k přiznání spolupachatele a odhalení
identity samotného vraha. Tyto informace se následně ukázaly jako správné, načež se rozeběhlo
vyšetřování, zatýkání do vazby a v uplynulém týdnu konečně také soud. Ten o co pomaleji začal, o
to rychleji skončil... Soudce měl totiž od samého
začátku o skutkové podstatě jasno a už po třech
dnech vynesl poměrně vysoké tresty, v případě
Romana Mičky pak takřka na možné horní hranici.
Večerník soudní proces po všechny tři dny, od
pondělí do středy, pečlivě pro vás sledoval a čtenářům tak můžeme nabídnout podrobnou reportáž, včetně dalších informací a prvních bezprostředních ohlasů.
Připravil: Petr Kozák,
texty a foto: Michal Kadlec, Martin Zaoral
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VRAŽDA V OKRUŽNÍ: po 278 dnech přišly
u Krajského soudu v Brně tvrdé tresty

Soudce neměl slitování - MIČKA si vysloužil OSMNÁCT LET, BRAUNER ŠEST!

Místo činu a pachatelé. V bytě tohoto domu Roman Mička s Davidem Braunerem napadli bezbranného starce. Poté, co Brauner po svém útoku na seniora zpanikařil a utekl, Mička ho následně
trýznivým způsobem zardousil!

Brno, Prostějov - Od druhého března, kdy k vraždě
došlo, jsme v každém čísle
čtenáře informovali o aktuálním stavu vyšetřování. Poté,
co sedm dnů po brutálním
usmrcení bezbranného starce to byl PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, kdo upozornil policii na identitu vraha i jeho
komplice, strhla se lavina vyšetřování krajské kriminální
policie a vyhodnocování stop
získaných v bytě zavražděného. Naše redakce jeho vývoj nadále poctivě sledovala
a rovněž sbírala informace z
okolí místa činu...
V polovině prosince loňského roku konečně policie spis
uzavřela a začátkem minulého
týdne se v Brně konal soud s
hlavními podezřelými. Důkazy proti nim byly tak neotřesitelné, že soudce Tomáš
Kurfiřt nezapochyboval ani
na okamžik. Romana Mičku
poslal na osmnáct let do vězení
s nejpřísnější ostrahou, David
Brauner si posedí v kriminále

šest let. Oba svůj čin plánovali, chtěli se zmocnit známek a
mincí, které jednaosmdesátiletý důchodce sbíral. Po jeho
usmrcení ale pachatelé neměli
už čas cennosti v bytě najít,
natož je odnést. Přestože si oba
nechali po vyhlášení rozsudku
lhůtu na rozmyšlenou ohledně
případného odvolání, stejně
tak jako státní zástupkyně, nikdo nepochybuje o tom, že by
jim Vrchní soud v Olomouci
případně tresty snížil.
„Je nanejvýš zavrženíhodné
napadnout tak starého člověka. Ten muž umíral obzvláště
trýznivým způsobem, přitom
byl zabit chladnokrevně a účelově. Je to do nebe volající,“
nechal se po vyhlášení rozsudku slyšet soudce Tomáš Kurfiřt.
Případ, který prostějovskou
veřejnost více než ohromil,
se tak prvoinstančně uzavřel.
Rozsudek totiž ještě není
pravomocný, státní zástupkyně i oba obhájci odsouzených si ponechali zákonnou
lhůtu na odvolání.

„Poškozený umíral obzvláště trýznivým způsobem,“ zdůvodnil svůj verdikt Tomáš Kurfiřt
Pondělí 7. ledna,

DEN PRVNÍ…
Mička lítost neprojevil:
„Starý pán
by stejně zemřel!“
Brno - Neprojevil lítost, nepřiznal se. Roman Mička
(51) v pondělí 7. ledna poprvé předstoupil před senát
Krajského soudu v Brně,
kde čelil obžalobě z loupežné
vraždy jednaosmdesátiletého
invalidy, k níž došlo 2. března 2012 v Prostějově. Ve své
obsáhlé výpovědi potvrdil, že
do bytu seniora skutečně šel
s Davidem Braunerem (35).
Na policii dokonce přiznal,
že jejich záměrem bylo starého muže okrást.
„Myslel jsem, že to bude
v pohodě, že mu akorát dáme
nějakou facku, nebo ho svážeme,“ přečetl soudce Tomáš
Kurfiřt část Mičkovy výpovědi
na policii. Vše skončilo vraždou. Starý nemohoucí pán byl
surovým způsobem zadušený,
vrah mu mimo jiné zlomil dvě
žebra. David Brauner na rozdíl
od Mičky u soudu vypovídat
odmítl... Přitom v redakci Večerníku a později i na policii
celou událost podrobně popsal.
Předseda senátu Tomáš Kurfiřt
tak přečetl záznam z jeho výpovědi na policii.

Co řekl Brauner policistům?
„Jsem nezaměstnaný, bydlím v Kelčicích na chalupě
a žiji ze sociálních dávek.
Romana Mičku znám, je to
můj kámoš, hodně chlastá.
I já se občas napiju. V pátek
druhého března jsme se spolu sešli v hospodě na Tylovce.
Šli jsme pak k němu do bytu,
kde jsme pili krabicové víno.
On si začal chystat montérky s tím, že dneska půjdeme
na dědka. Prý má peníze,
sbírá známky a z domu ani
nevychází. Mička ho chtěl jít
vykrást, říkal, že ho praští
a bude to bez problémů. Společně jsme dorazili k domu
v Okružní ulici, Mička zazvonil a říkal, že jde něco
opravit. Po chvilce jsem vešel
do přízemí domu, kde jsem
zůstal stát. Najednou jsem
slyšel ránu a dědka, jak řve.
Byl to řev jak sviňa, dodnes
mi zní v uších. Utekl jsem
ven. Abych se z toho všeho
dostal, šel jsem do Kauflandu
a koupil si lahváče. V pondělí
všude visely portréty, které
měly zachycovat vraha. Ukázal jsem ho Mičkovi, který se

smál, že takhle vůbec nevypadá. Pak jsem šel do redakce
Prostějovského Večerníku a
všechno jim řekl,“ vypověděl
doslova David Brauner.

Co vypověděl Mička u soudu?
Ani Roman Mička se před
senátem brněnského soudu
k vraždě nepřiznal. Naopak
za násilníka, který měl napadnout starého pána, označil svého kumpána Davida
Braunera. „Brauner za mnou
pořád dolézal do mého bytu
v takzvaném parlamentu na
Šárce. Jednou říkal, že ví o penězích, které má nějaký starý
pán. V den, kdy se to stalo,
jsem popíjel s jedním kama-

právění Mička, který však
popřel, že by starého pána
napadl, nebo ho dokonce
škrtil. Neochotně přiznal alespoň to, že zavražděného znal
z dětství. Roman Mička, stejně jako David Brauner, byl
známý jako velký ožrala, pod
vlivem alkoholu byl i v osudný den. Ani střízlivý však nad
smrtí starého muže neprojevil lítost. „Abych tady mluvil
o lítosti jako každý jiný, tak
to ne. Ta věc se neměla stát.
Ale na druhou stranu starý
pán měl vysoký věk, za takové čtyři roky by byl stejně
mrtvý,“ reagoval naprosto
chladnokrevně na dotaz svého obhájce Roman Mička.

Hlavní aktéři. Je pondělí dopoledne, Roman Mička a David
Brauner právě přichází do jednací síně v budově Krajského soudu
v Brně.
rádem v hospodě na Tylovce.
Dorazil za námi Brauner a šli
jsme ke mně domů. Následně
jsme se vydali na Okružní
ulici. Brauner zazvonil a starý pán nás pustil dovnitř. Už
ve dveřích ho Brauner praštil
a on se svalil na zem. Já jsem
přešel na balkón, když jsem
se vrátil, starý muž už nejevil
známky života. Brauner mezitím zmizel a někdo se začal
dobývat do bytu. Byli to hasiči, které jsem pustil dovnitř.
Řekl jsem, že si jdu zakouřit
ven a vydal se do hospody
U Klokana. Po víkendu za
mnou přišel Brauner s novinami a s tím, že jsou všude po
městě portréty, že prý musíme zmizet. Kromě toho říkal,
že zná chlapa v Kelčicích, který má peníze a že ho společně
vybereme. Den předtím, než
tam chtěl jít, jsem však byl
zadržen,“ zakončil své vy-

Další svědci a seznam stop
Další svědci, jejichž výpovědi
u soudu v první den zazněly,
mluvili především o zavražděném. Shodovali se na tom, že
dříve pracoval v Oděvním podniku, žil sám, o ženy se příliš nezajímal, jeho velkou vášní bylo
sbírání známek a obtížně chodil.
Než se přestěhoval do Okružní ulice, bydlel v kolonkách
U svaté Anny. Zazněla i výpověď Františka Frise, který
v osudný den z bytu zavražděného slyšel velkou ránu a volání
o pomoc. Následně pohotově
zavolal hasiče. Státní zástupkyně rovněž nechala přečíst seznam stop, které byly na místě
zajištěny. Jednalo se o pachové
stopy, otisky prstů a mikrostopy obsahující DNA pachatele.
V bytě bylo nalezeno nejen
velké množství stop Romana
Mičky, ale také dvě pachové
stopy Davida Braunera...

Úterý 8. ledna,

DEN druhý…
Manažerka Večerníku:
„Informace
nám chtěl prodat!“
Brno - Druhý jednací den
soudce Tomáš Kurfiřt vyslechl celkem sedm svědků a odpoledne také znalce z oboru
soudního lékařství. Celé stání
potvrdilo, že oba obžalovaní nebudou tak nevinní, jak
se chtějí dělat, a že hází vinu
jeden na druhého jako malé
děti... Důkazů totiž proti nim
bylo více než dost. A když se k
tomu přidala věrohodná svědectví, z nichž jedno poskytla
i zástupkyně PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, právě
které David Brauner všechno
řekl, bylo zřejmé, že není co
řešit...
Nejdříve před senát Krajského
soudu v Brně předstoupila pětice
prostějovských hasičů, kteří byli
v pátek 2. března krátce po půl
třetí odpoledne přivoláni do bytu
v Okružní ulici. Podle oznamovatele, který vzburcoval záchranáře i policii, se z bytu starého
muže ozvala tupá rána a vzápětí
jeho volání o pomoc. „Protože
podle oznámení šlo o záležitost,
která nesnesla odkladu, a člověku uvnitř bytu podle všeho šlo
o život, nečekali jsme ani na
policii a pomocí zámečnických
nástrojů jsme otevřeli dveře.
Po rozlomení zámku jsme ale
zjistili, že jsou zevnitř ještě zabezpečeny řetízkem. Najednou
se zevnitř přivřely a kdosi ten
řetízek odháknul. Dveře nám
otevřel tady obžalovaný Mička.
Tvrdil, že od sousedů přelezl
do bytu přes balkón, aby tomu
muži poskytl první pomoc.
Začal jím dokonce před námi
třást, tak jsme jej museli okřiknout, aby toho nechal. Ten důchodce byl ale už mrtvý. Tady
obžalovaný pak řekl, že si jde
dolů zakouřit. Vůbec jsme mu
nevěnovali pozornost, prioritou
pro nás byla pomoc tomu starému pánovi,“ vypověděl před
senátem Ladislav Daneček,
člen záchranářského týmu prostějovských hasičů. Těsně po
vraždě v březnu loňského roku
se totiž právě tito hasiči stali
terčem kritiky za to, že si vraha nechali proklouznout mezi
prsty. „Trklo nás to asi až po
dvou minutách. Vyběhli jsme
ven před panelák, ale Mičku už
jsme nemohli najít,“ dodal prostějovský hasič. V podobném,
či dokonce stejném duchu vypovídali i jeho kolegové.

Posléze přišly na řadu k výslechu dvě ženy. Bývalá přítelkyně obžalovaného Davida
Braunera Jana Stránská soudu
potvrdila, že s tímto mužem už
nějakou dobu nemá nic společného. „Rozešla jsem se s ním
několik měsíců před tou vraždou, bylo to o ničem. Davidovi
se nechtělo pracovat, hodně
pil a věčně ze mě tahal peníze.
Pořád mi volal nebo mě čekal
u práce. Několikrát jsem ho musela přesvědčovat, že je konec
a ať mě nechá být. Asi tři dny po
vraždě v Okružní ulici mi přišla
textovka od jeho současné přítelkyně Andrey. Prý ať Davida
nějak zastavím, že udělal něco
hrozného. A já prý o tom vím...
Ale já jsem opravdu nic o tomto činu nevěděla, nesvěřoval
se mi,“ uvedla Jana Stránská.
Po ní soudce Tomáš Kurfiřt
vyslechl i manažerku PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
kterou týden po vraždě navštívil přímo v redakci David
Brauner a svěřil se s tím, že
o činu ví a zná také samotného vraha! „Znala jsem
se s Braunerem letmo z minulosti, pracovala jsem dříve jako
barmanka a on k nám chodil
poměrně často na pivo. Když
jsem nastoupila do Večerníku, dlouho jsem ho neviděla.
Až na začátku loňského roku.
Nejdříve, když přišel do redakce a vyhrožoval sebevraždou,
pak se sám ozval pár dní po
vraždě v Okružní ulici. Tvrdil,
že ví, jak se to celé stalo a kdo
je vrah. Volal, že nám to řekne,
když mluvil s kolegou, chtěl
nejdříve za tu informaci dva tisíce korun,“ vypověděla u soud
Hedvika Drmolová. „Zprvu
jsme mu nevěřili, přesto ale
kolegové informovali policii.
Když Brauner přišel do Večerníku, chtěl mluvit jenom
se mnou. Zatímco já jsem
s ním seděla v zadní kanceláři, kolegové a jistý pán z
kriminálky už byli vepředu.
Brauner mi pak řekl, že se
s Mičkou chystali vyloupit starého pána, on ale prý nakonec
do bytu nešel, údajně zůstal
hlídat před dveřmi. Na kus
papíru mi ale napsal Mičkovo
telefonní číslo a také adresu,
na které bydlí. Všechny tyto
informace jsme předali policistům, ten papír máme schovaný ještě někde v redakci...,“
popsala manažerka Večerníku
soudci spád událostí zkraje
března loňského roku. Soudce Tomáš Kurfiřt se svědkyně
ještě zeptal, zda Braunerovi
požadovanou částku zaplatila.

„Nikoliv. Když zopakoval
svoji žádost mě, řekla jsem
mu, jestli se nestydí spáchat
něco tak hnusného a chtít za
to ještě peníze. Pokrčil jen rameny a omlouval se mi. Brzy
na to ho odvezli policisté,“
doplnila Hedvika Drmolová.
Odpoledne pak znalci z oboru soudního lékařství popsali rozsah zranění nebohého
starce a potvrdili rovněž příčinu smrti udušením.
Středa 9. ledna,

ˇetí…
DEN tř
tr
SPRAVEDLIVÝ
ROZSUDEK!
Brno - Krajský soud v Brně
ve středu prvoinstančně uzavřel případ brutální vraždy ze
dne 2. března loňského roku
v Okružní ulici. Hlavní obvinění, Roman Mička a David
Brauner, dostali spravedlivé
tresty. A na povrch vyšlo nečekané zjištění, druhý jmenovaný po celou dobu všem lhal!
Byl to totiž právě on, kdo do
bytu seniora vtrhnul jako první a uštědřil nebožákovi dvě
brutálně vedené rány. Mička
pak po Braunerově útěku starého sběratele známek a mincí
takříkajíc „dodělal“...
„V odůvodnění rozsudku
je jedno, kdo si starého pána
vytipoval. Oba dva obžalovaní

konali společně s tím, že půjdou
do bytu v Okružní ulici nejenom
krást, ale věděli, že budou muset
použít i násilí. K tomu také došlo. Oba zazvonili u bytu, a když
jim jednaosmdesátiletý muž otevřel, obžalovaný Brauner dveře
rozrazil, seniora dvakrát praštil
do hlavy a prsou, načež muž
spadl na záda a upadl do bezvědomí. Brauner zpanikařil a utekl,
obžalovaný Mička měl zřejmě
více kuráže. Starce několikrát
udeřil, rukou ho rdousil a ještě
mu pak polštářem přikryl ústa a
nos. Poškozený umíral obzvláště trýznivým způsobem,“ uvedl
mimo jiné v odůvodnění rozsudku soudce senátu Krajského
soudu v Brně Tomáš Kurfiřt
poté, co nad oběma muži z Prostějova vynesl ortel.
Roman Mička byl za vraždu
odsouzen k 18 letům odnětí
svobody do vězení se zvýšenou ostrahou, David Brauner pak dostal šest let odnětí
svobody s ostrahou za loupež
a omezování osobní svobody.
„Způsob provedení tohoto činu
je velmi brutální a do nebe volající,“ dodal soudce.
David Brauner tedy po celou
dobu pobytu ve vazební věznici tvrdil, že je nevinný a v bytě
seniora vůbec nebyl. U soudu
však byl prokázán pravý opak,
dokonce byl první, kdo na důchodce zaútočil. Po celou dobu
vyšetřování tak BRAUNER
očividně všem LHAL.

Před rozsudkem. Zbývá pár minut do okamžiku, než soudce
Tomáš Kurfiřt vynesl nad oběma obžalovanými Prostějovany ortel.

Ohlasy státní zástupkyně, rodičů obou odsouzených,
prostějovských občanů a šéfa prostějovské policie
NAJDETE NA STRANĚ 13!
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Kladky/mls - Díky zasněžování
se po pauze mohl v sobotu opět
rozjet lyžařský vlek v Kladkách.
Na sjezdovce v tu chvíli leželo
přes 15 centimetrů převážně
umělého sněhu. Zájem byl
v sobotu i o noční lyžování.
Za umělého osvětlení se po
700 metrů dlouhé sjezdovce
proháněly desítky lyžařů. Dá
se předpokládat, že v Kladkách
se bude lyžovat i v průběhu
nadcházejícího týdne. Meteorologové totiž očekávají, že
teploty se budou setrvale pohybovat pod bodem mrazu. Dá se
rovněž předpokládat, že další
sníh v průběhu tohoto týdne
připadne.
Skvělá komedie
pobaví Němčice
Němčice nad Hanou/mls V rámci divadelních pátků
v Němčicích nad Hanou se
v pátek 18. ledna v místním
kině Oko představí divadelní
soubor Amadis Brno. Diváci
budou moci sledovat hru Plný
kapsy šutrů. Jedná se o vynikající komedii současné irské
autorky o natáčení amerického
velkofilmu očima dvou irských
buranů. Vděčné a neočekávané
komediální situace z ní navíc
udělaly divácký hit. Inscenace
je založena na tom, že dva herci
v ní hrají celkem šestnáct postav,
včetně ženských. Světovou
premiéru měla tato hra v roce
1999.
Mateřídouška zve
na maškarní bál
Plumlov/mls - Nově vznikající
mateřské centrum Mateřídouška
Plumlov vás v rámci zahájení
činnosti co nejsrdečněji zve na
Dětský maškarní karneval. Akce
se koná v sobotu 19. ledna od
14.00 hodin ve společenském
sále areálu Stavo v Plumlově.
Návštěvníci se mohou těšit na
soutěže, hudbu, občerstvení
i tombolu. Vstupné je dobrovolné.

TAKÉ V LEDNU,
K NETU
SI SEDNU!

WWW.
VECERNIKPV
.CZ

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Mostkovice, Lutotín/mik - Řidičů přistižených pod vlivem drog
nebezpečně přibývá. Během
minulého týdne byli dva takoví
chyceni policisty přímo v Prostějově, další dva v Mostkovicích
a také na silnici mezi Lutotínem
a Bílovicemi. Tady byl řidič pod
vlivem extáze!
Hned v pondělí krátce před půl
jednou v noci byl v Mostkovicích
policejní hlídkou kontrolován řidič
vozidla Mazda. „Muži zákona u
třiadvacetiletého řidiče provedli
dechovou zkoušku na alkohol,

která byla negativní. Zato test na
návykové látky byl pozitivní na
amphetamin a marihuanu. Řidič
se k požití návykové látky doznal
a i přes poučení odmítl lékařské
vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu. Další jízdu mu
policisté zakázali. Navíc během
šetření zjistili, že mladík u sebe
nemá řidičský průkaz. Již druhého ledna letošního roku mu byl
totiž při silniční kontrole za stejný
prohřešek odebrán,“ konstatovala
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Řidič je

Rozdělují
plesy
soudržnost
Smržic?
Může za znečištění Podhraďáku malá kapacita čističky?
Opětovné vypuštění rybníku v Plumlově vyvolalo řadu spekulací...

Sokolové si letos s bálem pospíšili

Starosta Plumlova:„Kdyby tomu tak bylo, tak by nás zavřeli!“
Mnoha lidem stále nedává spát, kde v případě
Podhradského rybníka udělali „soudruzi z NDR
chybu“? Rybník, který byl loni nákladně vybagrován, byl letos opět plný sinic. Na jaře letošního
roku byl napuštěn, po půl roce je zase prázdný.
Nad těmito kotrmelci lidé kroutí hlavami a hledají
důvody tohoto stavu. Není se co divit, že se šíří
nejrůznější fámy. Podle některých „zaručených informací“ by například za špinavým rybníkem mohla stát nedostatečná kapacita plumlovské čističky
odpadních vod (ČOV), která se nachází v těsné
blízkosti špinavé vodní plochy. „Tohle je třeba naprostý nesmysl. Kdyby tomu tak bylo, tak by nás
zavřeli!“ durdí se starosta Plumlova Adolf Sušeň.
Plumlov/mls
Podhradský rybník je od konce
minulého roku opět prázdný.
Podle vyjádření Povodí Moravy
došlo k jeho vypouštění, neboť
hráz po napuštění začala prosakovat mnohem víc, než tomu
bylo před jeho vypuštěním.

Přesné důvody ovšem nejsou zatím oficiálně známé.
„Podle mě by za porušením hráze
mohlo stát opakované projíždění
těžké techniky, která zajišťovala
bagrování rybníka a vyvážení bahna z něj,“ nabídl celkem logickou
odpověď jeden z Plumlovanů, který
si však v této souvislosti nepřál být

jmenován. Kromě toho městem ve
velkém kolují nejrůznější dohady o
tom, co stálo za opětovným a velmi
rychlým znečištěním Podhraďáku. Některé z nich zpochybňují
kapacitu čističky odpadních vod
a naznačují, že zbytek splašků by
mohl končit právě v rybníce. „Čistička byla postavená před třiceti lety.
Dnes už ovšem nemůže kapacitně
stačit, lidí napojených na kanalizaci
je dnes mnohem víc. To jsou jednoduché počty. Co se s tím zbytkem
dělá, tak to přesně nevíme. To, že
čistička stojí hned u zamořeného
rybníka, nemusí být vůbec náhoda.
Vždyť třeba řeka Hloučela přitékající do rybníka je ještě v Hamrách
čistá, kde se ta špína v rybníkce najednou vezme?“ obrátilo se s touto
otázkou na redakci hned několik
Plumlovanů.
Jak se Večerníku podařilo zjistit,
tyto úvahy ovšem příliš neodpovídají realitě. „Je to naprostý nesmysl. Rozšíření kapacity čističky
předcházelo výstavbě kanalizace.
Její kapacita byla navýšena už za

Smržice/mls - Uplynulou sobotu se napříč celým regionem
konalo velké množství plesů.
Tradiční bál pro své členy i pro
všechny místní uspořádali druhou sobotu v roce také sokolové ze Smržic. Týden po plese v
sokolovně se bude v městském
kulturním domě konat premiérový „Obecní ples“. Dvě akce
následující těsně za sebou ve
dvou různých budovách nepůsobí právě šťastně...
Kdysi hojně navštěvované counDéja vu na Podhraďáku. Podobný pohled na vypuštěný rybník se lidem z Plumlova nabídl už loni. Co
try bály už letos ve Smržicích
stojí za jeho opětovným znečištěním a proč po jeho napuštění začala hráz prosakovat? Mnozí z Plumlovanů
nebudou. Na rozdíl třeba od
podezírají nedalekou čističku odpadních vod.
Foto: Martin Zaoral
Němčic jejich návštěvnost postupně klesala, a proto se pořamého předchůdce. Od roku 2004 ně se rozohnil Sušeň. Ten nám rov- počasí. „Voda v rybníku se kvůli datelé rozhodli se do nich tento
na ni může být napojeno až tři ti- něž objasnil, proč k ČOV zajíždí tomu vůbec nevyměnila a byla ide- rok nepouštět. Místní sokolové
síce lidí, což pro naše účely bohatě nákladní auta. To mělo být dalším ální pro množení bakterií,” domnístačí. Teprve pak jsme se mohli z důkazů, že její kapacita je v sou- vá se Sušeň. Starosta Plumlova.
pustit do budování kanalizace,“ časnosti nedostatečná. „Každá čis- Oprava hráze, kvůli které byl Podreagoval starosta Plumlova Adolf tička produkuje kal, sedimenty pak hradský rybník vypuštěný, by měla
Sušeň. Navíc provoz čističky je skutečně vyvážíme do Kralického být bleskurychlá. Podle vyjádření
přísně sledovaný, pravidelně se háje. V tom ovšem rozhodně nejs- Povodí Moravy by se totiž měl rybtu odebírají vzorky vody. „Mám me sami,“ vysvětlil Sušeň, podle ník začít opět plnit vodou už zhruk tomu dokumenty za posledních něhož za opětovné rozmnožení si- ba v polovině tohoto roku. Podaří
pět let, klidně vám je ukážu,“ mír- nic v rybníce stálo extrémně teplé se tento termín dodržet?

se naštěstí myšlenky na pořádání plesu nevzdali. Změnili však
datum.
Zatímco tradičně ples pořádali
vždy poslední sobotu v lednu, letos
termín posunuli. Důvodem by dle
organizátorů mělo být to, že živá
kapela Spektrum II, která na plese
hrála, neměla v jiný termín čas.
Někteří z místních ve změně termínu vidí „konkurenční” plesový boj.
Smržická radnice totiž letos v
místním Kulturním domě pořádá
premiérový ročník Obecního plesu. Jeho termín byl vzhledem k
sokolským plesům zvolen nepříliš
šťastně. Koná se totiž předposlední lednový víkend. I to někteří z
místních považují za důvod, proč
sokolové termín pplesu pposunuli.

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Dva plesy konané ve Smržicích
krátce po sobě však v obci, která
se jinak jeví jako vzor soudržnosti, nepůsobí právě šťastně.
Nejenže se tím tříští pozornost
lidí, navíc málokdo z obce je
ochotný vyrazit krátce po sobě
hned na dvě obdobné akce.
Nezaujatému divákovi se může
zdát tento boj poněkud úsměvný.
Pokud bychom měli pak srovnávat, tak velkou devízou sobotního
sokolského plesu byla živá kapela, na druhou stranu bylo patrné,
že budova sokolovny už by opravu skutečně potřebovala. O pár
metrů dále ve Smržicích přitom
stojí krásný obecní Kulturní dům,
kde bude pořádat ples místní radnice. A pak si vyberte...

Živá kapela. Na sokolském plese ve Smržicích vystoupila skupina
Spektrum II, která na rozdíl od řady podobných „zábavovek” nevyužívá žádné předem nahrané hudební samply. Vše si musí muzikanti
odehrát sami.
Foto: Martin Zaoral
Přitom vedení smržické radnice je
známo tím, že umí sehnat peníze
na nejrůznější projekty vedoucí k
rozvoji obce. Mohlo by tedy například sokolům poradit při shánění dotace na opravu sokolovny.
Sokolové ze Smržic zase v obci

smržice měly ples...

pořádají oblíbené a po organizační
stránce dobře zvládnuté akce, mezi
něž patří například Pohádkové
údolí, Drakiáda a řada dalších.
Nebylo by tedy lepší, kdyby představitelé obce i Sokola tančili ve
stejném rytmu?

3x foto: Martin Zaoral

Na dálnici kolem Brodku u Prostějova došlo ve středu k hromadné havárii

Brodek u Prostějova/mik - Pořádně napilno měly jednotky
integrovaného záchranného
systému ve středu dvě hodiny po půlnoci. Na rychlostní
komunikaci před sjezdem na
Brodek u Prostějova totiž došlo
k hromadné nehodě. Postupně
zde na stejném úseku havarovalo šest vozidel, z toho dvě
nákladní.
„Ve středu kolem 2.15 hodin
došlo na rychlostní komunikaci
R46 ve směru z Prostějova na
Vyškov k několika dopravním
nehodám. První z nich zavinil
zřejmě dosud neznámý řidič
osobního motorového vozidla

tmavé barvy, který před sjezdem
na Brodek u Prostějova při předjíždění nákladní soupravy Isuzu,
řízené čtyřicetiletým cizincem,
dostal na zledovatělé vozovce
smyk. S vozidlem začal přejíždět z jednoho jízdního pruhu do
druhého. Řidič nákladního vozidla se snažil střetu brzděním
zabránit. Jeho souprava však dostala smyk a vyjela mimo silnici.
Nákladní přívěs se od vozidla
odpojil a vozidlo se přetočilo na
střechu. Neznámý řidič osobního auta z místa ujel. Ke zranění
nedošlo, alkohol byl na místě vyloučen dechovou zkouškou, škoda byla vyčíslena na devadesát

Naštěstí jen plechy. Hromadná havárie u Brodku u Prostějova se
naštěstí obešla bez větší újmy na zdraví u jednotlivých řidičů. Odnesly to jen pomačkané plechy.
Foto: Policie ČR

tisíc korun,“ poskytla vyčerpávající informace o prvním karambolu Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
V souvislosti s touto dopravní
nehodou došlo na stejném místě
k dalšímu karambolu. „Stejným
úsekem projížděl i devětadvacetiletý cizinec s vozidlem Audi.
Rychlost jízdy nepřizpůsobil
stavu a povaze zledovatělého
povrchu vozovky a narazil do
zde stojícího kamionu Mercedes,
který zastavil z důvodu předešlé
dopravní nehody. Během havárie utrpěl muž lehké zranění.
Alkohol byl vyloučen dechovou
zkouškou, hmotná škoda byla

vyčíslena na stodvacet tisíc korun,“ popsala druhou autonehodu Irena Urbánková.
To však ještě nebylo na tomto
úseku dálnice všechno, říká se
totiž ´do třetice všeho zlého´. „O
pět minut později došlo ve stejném úseku k dopravní nehodě
vozidla Volkswagen Passat. Jeho
osmadvacetiletý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, dostal smyk a narazil do vozidla Fiat Bravo, které
stálo po kolizi u pravého kraje
vozovky. Ke zranění osob nedošlo, hmotná škoda byla vyčíslena
na 200 tisíc korun,“ uvedla mluvčí prostějovské policie.

Na sněhu a náledí se bouralo také u Mořic, Smržic a v Seloutkách

Prostějovsko/mik - Uprostřed
minulého týdne to bylo na silnicích v regionu doslova a do písmene „o ústa“. Slabá vrstva sněhu, kterou následně projíždějící
vozidla proměnila ve zledovatělou past, měla za následek sérii
dopravních nehod. Je jen dílem
určitého štěstí, že havarující řidiči a osádky při tvrdých srážkách
utrpěli jen lehčí zranění.

Ve středu kolem sedmé hodiny
ranní došlo mezi Nezamyslicemi
a Mořicemi k dopravní nehodě
vozidla Citroën Xsara. „Jeho
šestatřicetiletý řidič po projetí
levotočivé zatáčky ve směru od
Nezamyslic dostal s vozidlem
smyk a najel do protisměru, kde
se bočně střetl s protijedoucím
traktorem. Nárazem bylo osobní vozidlo odhozeno do příkopu

vlevo, kde bočně narazilo do
stromu. Na místě zasahovali
hasiči z Kojetína z důvodu úniku
pohonných hmot. Alkohol byl na
místě vyloučen dechovou zkouškou, nikdo zraněn nebyl, hmotná
škoda byla vyčíslena na šestapadesát tisíc korun,“ popsala do
detailu první nehodu Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA na Konicku vynesla přes 400 TISÍC KORUN
Sbíralo se do 106 pokladniček: nejštědřejší byli lidé ve Ptení a v Hačkách

Prostějov/mls - Ošetřovatelská
služba Charity Konice se může
radovat. Organizace, které
se bolestně dotýkají úsporná
opatření, bude pro svoji potřebu moci využít část z celkem
401 681 korun. Tato částka se
na Konicku vybrala v rámci letošní Tříkrálové sbírky. Peníze
konická Charita použije na nákup zdravotnických pomůcek
a modernizaci zařízení.
I letos lidé během Tříkrálové sbírky otevírali nejen svá srdce, ale i
peněženky. V polovině týdne byly
známy její výsledky na Konicku,
a vybralo se nakonec velice slušných 401 681 korun. Ve srovnání
s loňským rokem to je sice o deset tisíc méně, i tak ale tato částka
organizátory potěšila. „Vnímám
to mimo jiné jako projev velké
důvěry lidí v naši práci. Budeme
se snažit je nezklamat,” vyjádřila
se ředitelka konické Charity Irena

776 159 120

U Lutotína vytáhli policisté z auta muže pod vlivem EXTÁZE

Plné pokladničky. Na Konicku jsou výsledky největší charitativní
sbírky už známy, na Prostějovsku by mělo být jasno v průběhu tohoto
týdne.
Ilustrační foto: internet
Lenfeldová. Ta zároveň poděko- finanece využili v připravovavala všem dárcům i koledníkům, ném projektu modernizace vybakteří v regionu vyšli do ulic jedna- vení sloužícího naší ošetřovateltřicet obcí s celkem 106 kasička- skě službě. V rámci této služby
mi. Část výtěžku sbírky zůstane v zajíždíme přímo do domovů naregionu. Zde by měly peníze jít šich pacientů. O tento druh služprávě na chod konické Charity.
by je mezi lidmi obrovský zájem.
„Tento rok bychom rádi získané Rádi bychom proto letos rozšířili

i zkvalitnili poskytovanou péči,”
uvedla Lenfeldová.
Pokud nahlédneme do výsledků
sbírky v jednotlivých obcích, pak
je patrné, že nejvíce peněz, a to
bezmála šedesát tisíc korun, se
vybralo v Konici. Nejštědřeji se
lidé projevují ve Ptení. V obci,
kde trvale žije 1 100 obyvatel,
se letos vybralo šestadvacet tisíc
korun. Trumfnout by je mohli
pouze obyvatelé Haček. Zde 98
místních do jediné kasičky hodilo téměř devět tisíc korun. Malá
obec, známá svoji bezkonkurenčně vysokou volební účastí,
se tedy letos vytáhla i při Tříkrálové sbírce. Vysoce nadprůměrně
lidé přispívali také v Lipové a
Horním Štěpánově, kde koledníci vybrali více jak dvaadvacet
tisíc korun. Závěrem je třeba
napsat, že organizátoři sbírky si
velice váží každé koruny, kterou
každý z dárců věnoval.

O den později, ve čtvrtek kolem
půl šesté ráno, pak na komunikaci mezi Kaplí a Smržicemi
bourala řidička Škody Fabia. „Z
prvotního šetření vyplývá, že čtyřiapadesátiletá řidička nepřizpůsobila rychlost vozidla stavu a povrchu
vozovky, na které byl sníh, a po
projetí úseku pod mostem dostala s
vozidlem smyk. Následkem smyku vyjela mimo vozovku, poškodi-

la umělohmotný patník a narazila
do stromu. Žena byla převezena do
prostějovské nemocnice. Podle lékařské zprávy utrpěla lehké zranění,“ uvedla Irena Urbánková s tím,
že požití alkoholu bylo u řidičky
vyloučeno dechovou zkouškou,
hmotná škoda byla vyčíslena na
cca 60 tisíc korun.
Ve čtvrtek pak ještě hodinu po
poledni došlo k dopravní nehodě

v Seloutkách. „Jednapadesátiletá
řidička nákladního vozidla Ford
Tranzit nepřizpůsobila na sněhu
rychlost a před jedním z domů
najela do zde zaparkovaného
osobního vozidla Fiat Brava. Alkohol byl na místě vyloučen dechovou zkouškou, nikdo zraněn
nebyl. Škoda byla vyčíslena na
osm tisíc korun,“ sdělila k havárii mluvčí prostějovské policie.

Sokolovně v Protivanově svitla NADĚJE
Poslední ples se tu konal před čtyřmi lety...

Protivanov/mls - Po celém regionu se v těchto dnech pořádá
celá řada nejrůznějších plesů.
V Protivanově si však o něčem
podobném mohou nechat jen
zdát. Havarijní stav místní sokolovny nedovoluje, aby se tu
podobné akce konaly. Poslední
bál se tu totiž konal naposledy
asi před čtyřmi lety. Chátrající
stavba však dostala šanci na
vzkříšení...
Po letech chátrání by se sokolovna v Protivanově měla začít
opravovat. Ještě letos se dočká
zateplení, nové fasády i oken.
„Po opravě hřiště jsme se nyní
vrhli na sokolovnu. Práce by
měly začít na jaře, hned jak nám
to počasí dovolí. Do léta by mělo
být hotovo,“ vyjádřil se pro Večerník Josef Ošlejšek z TJ Sokol
Protivanov.
Náklady na opravu se v tuto chvíli odhadují na 4,5 milionu korun.
„Dostali jsme dotaci 3,6 milionu,
zbytek nám přislíbil starosta z
obecního rozpočtu,“ prozradil

Potřebuje už opravit. Sokolovna v Protivanově se nachází v neutěšeném stavu.
Foto: Martin Zaoral
Ošlejšek. Pokud má budova sloužit svému účelu, bude však třeba
rozsáhlejší rekonstrukce. „Máme
v plánu pokračovat opravou střechy a sociálního zařízení. Dojít
by mělo i na vnitřní vybavení.
Na to ovšem peníze teprve hledáme,“ dodal Ošlejšek.
Sokolovna v Protivanově už pře-

vážně slouží pouze pro prodejce,
kteří sem občas zajíždí. Přitom
místní s nostalgií vzpomínají na
vyhlášené Horácké bály, který tu
pořádal folklórní soubor písní a
tanců Skalák. Tento ples se v posledních letech musel přesunout
do Malého Hradiska, letos by se
měl konat v sobotu 9. února.

Kouzlo orientu. O předtančení se ve Smržicích postaraly ta- Průkopníci. Hned od prvních taktů se po parketě sokolovny Z nadhledu. Po deváté hodině se parket velmi solidně zanečnice ze skupiny vedené Janou Daňhovou alias Jahanarou. ve Smržicích proháněl tento pár, který si tanec náramně užíval. plnil. Lidé ze Smržic si tradiční ples nenechali ujít ani letos.

„VŠEM NÁM JDE O POTŘEBY NAŠICH OBČANŮ a obce jako celku,“ vypíchl
spolupráci a absenci zbytečných třenic starosta Obědkovic Rostislav Němec
Obědkovice - Nezáviděníhodné usednutí do starostovského křesla zažil před dvěma lety Rostislav
Němec. Obědkovicím, tedy obci s 280 obyvateli a
zhruba dvoumilionovým rozpočtem, totiž ministerstvo zemědělství odmítlo proplatit pětimilionovou
dotaci a teprve po ročních peripetiích peníze dorazily. S úlevou, že nedošlo k zadlužení na spoustu
let, získali loni Obědkovičtí dotaci na hasičské auto
a opravu kolumbária, letos by starosta uvítal prostředky na modernizaci knihovny.
Jiří Možný
Máte za sebou polovinu
prvního volebního období v čele obce. Pocítil jste
rozdíl oproti pozici řadového
zastupitele?
„V komunální politice se pohybuji celkem čtrnáct let, post
zastupitele se ovšem nedá porovnávat s funkcí starosty. Jako
zastupitel máte možnost vyjádřit
svůj názor na problém, máte
možnost přicházet s podněty k
jednání, ale jako starosta máte
za všechna rozhodnutí zastupitelstva odpovědnost. Politickou stranu v zastupitelstvu
nemáme a politikou se na jednáních obecního zastupitelstva
nezabýváme. Všem nám jde
o potřeby našich občanů a obce
jako celku. Ze strany své rodiny
mám pro svou práci pochopení
a plnou podporu, bez toho by
to ani nešlo. Práce pro obec mě
těší a ani přes různé problémy
a spoustu papírování mě zatím
úplně neotrávila. V zastupitelstvu obce chci pracovat dál, pořád
jje co zlepšovat.“
S jakými úkoly jste do
starostování vstupoval?
„Můj nástup na úřad nebyl jednoduchý. Po předcházejícím
vedení obce jsme zdědili zamítnuté proplacení dotace ve výši
pěti milionů, což znamenalo

pětimilionový dluh u banky. Taková částka a její splácení by
minimálně na deset let ochromilo veškeré dění v obci. Podařilo
se nám však u státních institucí
obhájit oprávněnost našeho
požadavku a po roce usilovné
práce nám byla dotace proplacena. Tímto momentem jsme
mohli začít plánovat investice
na budoucí období.“

výročí založení SDH v obci
dostali členové místní jednotky
nový Nissan. Obec se podílela rovnou polovinou. Získané
finanční prostředky z Programu
obnovy venkova (POV) Olomouckého kraje jsme použili
na kompletní opravu urnového
háje na hřbitově. Třicet let stará
stavba přestala plnit funkci
důstojného místa k uložení
ostatků převážně místních
občanů a žádala po rekonstrukci. I zde se obec podílela
padesáti procenty z celkových
nákladů.“
Co máte v plánu na
tento rok, hodláte opět
využít i nějakou dotaci?
„V hlavě nosím několik projektů,
do nichž by se mělo investovat.
Začátkem nového roku see chyshovny a
táme na modernizaci knihovny
kat další
doufám, že se podaří získat
peníze z dotačních titulů na rozvoj naší obce.

pořádá ve svých prostorách
cvičení pro děti, organizuje
tradiční Pochod po stopách bojů
druhé světové války, hodový
turnaj v nohejbale, vánoční turnaj ve stolním tenise a další akce
především pro děti. Hasičům se
úspěšně daří reprezentovat naši
obec v rámci hasičského okrsku
i mikroregionu Střední Haná,
na získané poháry budeme muset ve zbrojnici vyrobit další
p
poličku.
(úsměv)“
Co jste mimo jiné stihli
zorganizovat loni?
„V loňském roce se podařilo
obci uspořádat velmi úspěšné
noční závody hasičů. Hasiči se
díky projektu ´Recyklujeme s
hasiči´ podílejí i na sběru a recyklaci elektroodpadu, čímž si
přilepšují do své
pokladny

„Podařilo se nám u státních institucí
nstitucí
obhájit oprávněnost našeho požadavku
žadavku
a po roce usilovné práce nám
m byla
pětimilionová dotace proplacena.
cena.
Tímto momentem jsme mohli začít
plánovat investice na budoucí období.“
bdobí.“

starosta Obědkovic ROSTISLAV NĚMEC
o potížích na počátku funkčního období
V loňském roce jste
uspěli s dvěma žádostmi
o dotaci. Jak výrazně se na
těchto akcích podílela obec?
„Dosluhující hasičské vozidlo
z osmdesátých let minulého
století už několik let volalo po
náhradě a využili jsme tedy
vypsaného dotačního titulu Olomouckého kraje. Podali jsme
žádost a k pětasedmdesátému

V
Obědkovicích
cích
jsou aktivní sokoli,
oli,
hasiči i myslivci. Žije
je
tedy obec i kulturně?
„Bez místních spolků
si život na vesnici nedovedu
představit.
Jsou obci nápomocni při zajišťování
veškerého dění. TJ
Sokol
Obědkovice

a obci šetří náklady na likvidaci.
V místní knihovně probíhají již
tradiční setkání malých čtenářů
při akci Týden knihoven,
založili jsme tradici před svátkem Památky zesnulých, naše
takzvané Dýňobraní. Děti si
vyřežou a nazdobí dýně, umístí
je před obecní úřad a po setmění
přes náves projde lampionový
průvod. Toho se účastní bezmála celá vesnice. Před obecním
úřadem je čeká krásný pohled
na rozsvícené strašidelné výtvory, malé občerstvení a následný
ohňostroj.“
Jaké kulturní akce
chystáte na letošek?
„Půjde o stejný rozsah jako
v roce 2012. To znamená
maškarní ples v sokolovně,
posezení pro přátele dechovky
v zasedací místnosti obecního
úřadu, pálení čarodějnic,
dětský
den,
hodové
odpoledne s turnajem o
pohár starosty obce v nohejbalu, zahrádkářskou
výstavku na obecním
úřadě a již zmíněné akce.
Do nového roku přeji
všem spoluobčanům pevné zdraví, štěstí a spokojenost.“

podezřelý ze spáchání přestupku
na úseku bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu a po zadokumentování bude spisový materiál
zaslán na příslušný správní orgán.
Ve středu večer byl pak policejní
hlídkou kontrolován v Lutotíně
řidič vozidla Opel Corsa. Toho
doslova hlídka vytáhla z auta zfetovaného. „U třiadvacetiletého muže
provedla policejní hlídka dechovou
zkoušku na alkohol, která byla negativní. Test na návykové látky byl
ovšem pozitivní na amphetamin,
methanphetamin a extázi. Řidič

doznal požití návykové látky, ale
vyšetření u lékaře také odmítl. Na
místě mu byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda,“ sdělila
Večerníku Irena Urbánková.

Ilustrační foto

Cyklista u Mořic:

malé pivo na cestu do práce…
Mořice/mik - Ve středu ráno
uplynulého týdne zastavili policisté z Obvodního oddělení v
Němčicích nad Hanou šestačtyřicetiletého muže, který v Mořicích brázdil silnici na kole pod
vlivem alkoholu.
„Ve středu krátce před půl sedmou
ráno byl policejní hlídkou za obcí
Mořice kontrolován šestačtyřicetiletý cyklista, který jel na neosvětleném jízdním kole. Muži

zákona u něj provedli dechovou
zkoušku, která byla pozitivní. Policisté mu naměřili 0,51 promile
alkoholu v dechu. Cyklista s hodnotami souhlasil a uvedl, že hned
ráno si na posilnění dal dvě a půl
deci piva a pak se vydal do práce. Nyní je podezřelý ze spáchání
přestupku na úseku bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu,“
uvedla Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.

NOVÁ SPORTOVNÍ HALA
ROZDĚLUJE NĚMČICE

(dokončení ze strany 3)
Nejedná se o první podobným dopis, s nímž se v Němčicích při výstavbě
víceúčelové haly setkali. Už v říjnu podobné udání doputovalo na krajský
úřad. „Je všeobecně známo, že stavbu sportovní haly si prosadila starostka našeho města. Měla by však postupovat podle stavebního zákona, což se podle
nás neděje,“ vyjádřil se autor v dopise, který měl napsat jistý pan Kyselák.
V onom listu však neuvedl ani křestní jméno ani adresu. Pan Kyselák,
který by dle svých slov měl zastupovat skupinu občanů z Němčic, je však
i tak na omylu...
Veřejnoprávní smlouvu všichni účastníci stavebního řízení ze zákona
nepodepisují. Činí tak především stavebník a příslušný stavební úřad.
„Ostatní účastnici podepisují souhlas, který je nezbytný pro získání stavebního
povolení cestou veřejnoprávní smlouvy, stavební povolení pak veřejnoprávní
smlouva nahrazuje,“ zasvětila nás Ivana Dvořáková do poměrně složité legislativní problematiky. „Jsme přesvědčeni, že vydané veřejnoprávní smlouvy
na stavbu naší víceúčelové haly jsou v souladu s platnými právními předpisy,
město má zpracován i právní rozbor, který tento názor potvrzuje,“ dodala starostka města.
Na první pohled je však jasné, že nejrůznějším anonymům nejde ani tak o
dodržování zákonných postupů při stavebním řízení jako spíše o to, že by novou stavbu určenou dětem ze základní školy raději ve městě vůbec neviděli.
Již v minulosti byly investiční akce města terčem anonymních udání.
Některým se zřejmě zdá zbytečná a velká, upozorňují přitom na nedalekou
opravenou sokolovnu. Peníze z rozpočtu by pak chtěli investovat jinde. „Veškeré okolnosti kolem výstavby haly u základní školy jsme na veřejných jednáních zastupitelstva probírali několik let. Původně měla být hala větší a svou
velikostí by mohla konkurovat víceúčelovým sportovním halám v daleko
větších městech včetně Olomouce. Teď jsem však sama ráda, že jsme zvolili
menší variantu. Na ni se nám podařilo získat osmnáctimilionovou dotaci. Tyto
peníze bychom za jiným účelem nesehnali a použít jinde je nemůžeme,“ vyjádřila se Ivana Dvořáková. „O budoucí využití sportoviště v našem městě se
však rozhodně nebojím. Věřím, že se u nás i v okolí najde dost dětí i dospělých,
kteří dají přednost aktivnímu způsobu využití volného času sportováním před
vysedáváním u televize, popíjením alkoholu či holdování jiným návykovým
látkám. Pronájmem haly pak budeme schopni částečně dotovat a možná i zaplatit její provoz,“ dodává němčická starostka. Slavnostně by se měla vybavená hala otevřít začátkem března letošního roku.
„To však neznamená, že se v rámci našich možností a na základě společné
koncepce města nebudeme snažit i v jiných oblastech rozvoje. Je nesporné, že
v Němčicích stejně jako kdekoliv jinde je stále co zlepšovat. Jenže každého pálí
něco jiného a ne na všechno jsou peníze. Když například opravíte jednu ulici,
lidé z další se okamžitě ozvou, proč se s opravami nedostalo právě na ně. Je
třeba počítat s tím, že všem se prostě nikdy nezavděčíme,“ popsala na závěr své
zkušenosti se starostováním Ivana Dvořáková.
Že žádná ze zainteresovaných stran nic nepodceňuje, svědčí následující vyjádření. „Krajský úřad Olomouckého kraje si v minulých dnech vyžádal kompletní spisový materiál k předmětné stavbě a provádí kontrolu správnosti postupu
při vydání veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení této stavby.
V brzké době očekáváme výsledek této kontroly,“ nechal se slyšet vedoucí příslušného stavebního úřadu.
O vyjádření Večerník požádal také obchodního ředitele Pozemstav a.s. Prostějov Milana Grmelu. „Mohu konstatovat, že stavba probíhá v souladu se
smlouvou o dílo a naše vztahy s městem Němčice nad Hanou jsou maximálně korektní. Vůči investorovi neevidujeme žádné pohledávky po splatnosti.
Obavy našeho údajného zaměstnance považujeme spíše za účelové vytváření
problémů ze strany anonymního pisatele, o jehož motivech můžeme jen spekulovat...,“ uvedl Grmela.
O záměru vybudovat v Němčicích sportovní halu rozhodlo hlasování
zastupitelstva ze srpna 2011. Z veřejného zápisu vyplývá, že hlasování nebylo zcela jednoznačné. Hlasovala pro ni však jasná většina deseti zastupitelů, tři byli proti. Nabízí se tudíž otázka, jestli se odpůrci haly nerekrutují z řad zástupců opozice, či jejich příznivců?! Za hledáním nejrůznějších
pochybení v souvislosti s její výstavbou tak lze s největší pravděpodobností
spatřovat nepříliš férově vedený politický boj. Je totiž jednoznačné, že Němčice výstavbou haly u základní školy vyřeší problém, který město trápil řadu let...

Policejní kontrola ve Vrbátkách

Neměl řidičák a pil!

Vrbátky/mik - Do pořádných patálií se v sobotu dostal jednapadesátiletý řidič auta, kterého ve Vrbátkách zastavila policejní hlídka.
Nejenom že neměl řidičák, ale před jízdou se navíc posílil alkoholem.
„V sobotu 12. ledna odpoledne kolem 16.45 hodin kontrolovali policisté Obvodního oddělení Prostějov 2 před domem v obci Vrbátky
jednapadesátiletého řidiče vozidla Škoda Felicie. Policisté vyzvali řidiče k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla,
což neučinil s odůvodněním, že doklady nemá u sebe,“ popsala nám
úvod kontroly Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR. U chybějících dokladů však v sobotu ve Vrbátkách nezůstalo. „Muž byl dále policisty vyzván k provedení dechové zkoušky
na alkohol, při které nadýchal 0,48 promile alkoholu v dechu. Řidič je
nyní podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a hrozí mu trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti,“ dodala Marie Štrbáková.

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

Ostravské trio představuje
své práce v Galerii LINKA
Galerie LINKA v Kravařově ulici pravidelně
představuje v těchto dnech díla začínajících
i zavedených autorů z Prostějovska a okolí.
Tentokrát se o přízeň náročného diváka ucházejí díla tří mladých umělkyň, jejichž soubor
převážně abstraktních maleb vznikal během
studií na ostravské univerzitě v ateliéru malby
u akademického malíře Doc. Karla Lepíka.
působí jako učitelka výtvarProstějov/peh
ného oboru prostějovské ZUŠ
Absolventka Ostravské univerzity Vl. Ambrose a cyklus abstraktMarkéta Krupíková v současnosti ních prací, který máte možnost

shlédnout ve zdejší galerii se stal
podkladem pro její diplomovou
práci „Sen jako inspirace“. Díla
dua studentek Dity Langerové
a Markéty Slámové návštěvníky
zaujmou svou hloubkou a snovostí, které autorky působivě
zachytily ve svých uměleckých
studiích.
Výtvarné
práce
studentek
a absolventky Ostravské univerzity Markéty Slámové, Dity
Langerové a Markéty Krupíkové
můžete shlédnout v Galerii LINKA až do 28. února.

KDO SE CHTĚL ZAHŘÁT, ZAŠEL NA KOUPAČKU...
Laškovná francouzská komedie v podání Divadla Point pobavila

Prostějov/peh - Bez rezervace byste v hledišti hledali
jen stěží místo k sezení, zato
o smích tu rozhodně nebyla
nouze! Na programu prostějovského divadla Point v
Olomoucké ulici byla repríza
francouzské laškovné komedie současného francouzského režiséra, dramatika a herce Clémenta Michela o třech
mladých párech, jednom

miminu a prázdném bazénu.
Letní veselohra francouzského dramatika každopádně
rozehřála publikum a smíchem se otřásaly kulisy i sedačky v hledišti.
Režisérského žezla se chopil
Vojtěch Pospíšil a spolu s herci
Divadla Point předvedli publiku skvělé komediální představení na téma: co dělat, když je
horko jako v mikrovlnce a v

Fo
Fotoreportáž
o to
oreportáž

bazénu za domem chybí voda.
„Sice mi dalo zabrat, než jsem
to tu našel, ale stálo to za to.
Takhle jsem se už dlouho nenasmál,“ potvrdil kvalitu představení Jirka O., který spolu
s přítelkyní zavítal do divadla
poprvé a zřejmě ne naposledy.
Diváci se při představení nestihli nudit ani na chvíli, a
to zejména díky skvělému
výkonu herců studentského

souboru. V hlavních rolích
si v Koupačce nezaplavali:
Karolina Vejmělková, Lukáš
Kameníček, Vendula Burgrová, Veronika Jiříčková, Jakub
Hyndrich, Johana Kučerová
a Jakub Krejčí.
A pokud jste se nedostavili na
skvělou lednovou Koupačku,
zkuste Druhý výstřel - francouzskou detektivní komedii,
kterou divadlo uvede 24. ledna.

divadlo point v akci..

3x foto: Petra Hežová

Zápletka. Letní idylka se změní v drama, Herci se vytáhli. Při repríze komedie Kou- Co na dovolené bez bazénu? Na „koukdyž rtuť teploměru se snaží trhnout rekord pačka publikum nikdo nemusel ke smíchu pačku“ to moc nevypadá, ale zato se
nasmějete!
nutit…
a v bazénu za domem chybí voda

Je na co se dívat. Obrazy mladých výtvarnic nabízí působivý pohled do světa abstrakce.
Foto: archiv ZUŠ Vl. Ambrose

Šikovné ručičky stříhaly a lepily v Café 7
Prostějov/peh - Nekuřácká
kavárna s dětským koutkem
každý čtvrteční podvečer pořádá kreativní kurzy pro nejmenší, pravidelným zákazníkům známé pod názvem
Šikovné ručičky. Tentokrát

se tvořilo ostošest s nůžkami,
papírem a lepidlem! I přes
nepřízeň počasí a vlnu chřipek se v Café 7 sešlo hned
několik šikovných holčiček,
které už od čtvrté hodiny pilně stříhaly a lepily.

A jde se na to! Gábinka, Zdeňka, Baruška, Sofinka a Elenka se
s vervou pustily do stříhání a lepení. Na snímku s majitelkou kavárny Radkou Langovou.
Foto: Petra Hežová

„Snažím se připravit na každý
kurz něco nového, aby si děti
vyzkoušely nejrůznější výtvarné
techniky a zjistily, co je baví. Rodičům to pak usnadní výběr, jestli
koupit domů modelínu, nůžky,
vodovky nebo různá barevná razítka. Lekcí je v rámci permanentek celkem pět a dají se samozřejmě dokoupit. Jsou koncipované
tak, aby mohly tvořit děti už od tří
let,“ upřesňuje majitelka kavárny
a současně vedoucí výtvarných
kurzů Radka Langová.
V předvánočních kurzech si
malí šikulové vyzkoušeli výrobu
vánočních ozdob, přání a svícnů
a tentokrát se malé tvořilky daly
do stříhání, lepení a dokreslování. V rámci předvolebního
období neunikli nůžkám a lepidlu ani politici, kterým holčičky
dokreslily k vystřiženým obličejům vhodná tělíčka. Někteří sice
obdrželi nějakou tu nohu navíc,
přesto se ale obrázky všem tvořilkám moc povedly!

Prostějovský Večerník také na Facebooku!
P

Petr Sládek nafotil 360stupňové panorama

hráze přehrady. Co na něj říkáte?
Prostějov/mls - Prostějovský
fotograf Petr Sládek je známý svými snímky buráků
a zasněženými krajinkami vytvořenými na nahém
ženském těle. Umí si však
poradit i s docela odlišnými
fotografickými žánry. V současné době se zaměřil na vytváření panoramat, v nichž
originálním a výtvarně působivým stylem zachycuje zajímavé stavby Prostějovska.
Netradičním způsobem nedávno zachytil i hráz Plumlovské
přehrady, která od září letošního
roku prochází rozsáhlou rekonstrukcí. „Vytvořil jsem panorama, které hráz zachycuje ve
360 stupních. Když divák putuje zrakem po fotografii, je to
jakoby se rozhlížel kolem sebe
a přitom se točil dokola,“ přiblížil Sládek princip zajímavé
fotografie, kterou v počítači poskládal z řady menších snímků.
Podobným způsobem Sládek
skládá i panoramata známých
prostějovských staveb. „U nich
se však držím toho, jak oko
vidí ´na jeden zátah´. Vyfotil
jsem tak například budovu bý-

valého Oděvního podniku ve
Vrahovicích, Prior na náměstí,
Galu, Národní dům či místní
nádraží,” dodal Sládek. Tyto

jeho technicky náročné snímky,
složené ze snímků o různých
expozicích, budou mít všichni
zájemci možnost obdivovat

také na souhrnné výstavě. Ta
se bude zřejmě letos na podzim
konat v Galerii u Hanáka a snad
i v prostějovském kině Metro.

Hráz kolem dokola. Originální fotografie byla v počítači složena z řady menších snímků. A uznejte, je
to vcelku zajímavý pohled...
Foto: Petr Sládek

rrozhovor
ozzhovoor se za
zajímavou
ajím
mavvou oosobností...
soobnoostí....

Prostějovská básnířka a pohádkářka představila dětem svou nejnovější knihu

„Vnučka je mým hlavním kritikem,“ říká šibalsky Marcella Dostálová
Kouzelné a nové pohádky
ky si do dětského oddělení
oddělení knih
knihovny
hov přišla poslechnout řada zvídavých dětí
Nová pohádková kniha je na světě! Zrodila se z pera trovalaa sama a jak dlouvlasttně vzniká taková
ětem ho vlastně
prostějovské autorky Marcelly Dostálové, která dětem
pohádk
ková kniha?
ových pohádková
představuje známé i neznámé hrdiny ve zcela nových
originálních příbězích. Knížka „Kouzelné a moderní
derní
ěním
pohádky“ pro zvědavé děti byla vydána s přispěním
řtěna
Okrašlovacího spolku města Prostějova a pokřtěna
krátce před Vánoci u příležitosti vyvrcholení charitativitativorkou
ní akce ´Strom splněných přání´. Setkat se s autorkou
osobně jste ale mohli uplynulý čtvrtek v dětském oddělení Městské knihovny, kam si Marcella Dostálová choaké
dívá s dětmi povídat o knížkách a spisovatelích a také
ytla
přečíst několik úryvků z vlastní tvorby. Krátce poskytla
Večerníku exkluzivní rozhovor...
Petra Hežová
Kde čerpáte inspiraci
pro psaní pohádkových
příběhů? Čítávali vám rodiče
pohádky před spaním?
„Bohužel nečítávali. Když přišli rodiče k večeru z práce, byli
většinou velmi unavení, takže na
nějaké čtení před spaním nebylo
ani pomyšlení. Inspirace přišla
až později, kdy jsem se jako
učitelka na snad všech zdejších

kuškolách setkávala se skuré
tečnými příběhy dětí, které
ty
jsem učila. To jsou náměty
le
ale nejen na pohádky, ale
omnohdy také na smutné povídky, protože i děti mají svá
vna
trápení a problémy, zrovna
jako dospělí...“
K některým příběhům
ěhům
jste si nakreslila i vlastní ilustrace, navíc jste učila
výtvarnou výchovu. Proč
jste si své knížky tedy neilus-

íky
y
„Ráda kreslím asi dí
díky
jaako
o
tatínkovi, který mě jako
sta-malou vodil na výs
výstavy obrazů, kde jsem see
zamilovala doo
krajinomaleeb.
krajinomaleb.
Ilustracc e,,
Ilustrace,
jseem
které jsem

n
namalovala
já, se mi zdály pro
m příběhy poněkud strnulé.
mé
N
Navíc
jsem narazila na opravdu
d
dobré
malíře, kteří dokáží vystihn podstatu příběhu, toho, co
nout
j
jsem
chtěla říct. Když pracuji na
n knize, musím nejprve získat
nové
i
inspiraci,
pak příběh sepsat jen
t v ruce, pak přepsat na stroji a
tak
n
nakonec
zpracovat do počítačové
v
verze,
takže kdybych k tomu ješt měla kreslit ilustrace, asi by se
tě
t protáhlo (úsměv)“
to
Jaké to je, vidět vlastní
knihu na pultech knihkupectví?
k
„„Moc příjemné.. (úsměv) Takový ten pocit zadostiučinění
a zhodnocení mé práce. Mám
radost z toho, že mohu potěšit
d i dospělé, protože píšu nejen
děti

Autorka básnických sbírek a pohádkových knih Marcella Dostálová (na snímku P. Hežové se svou desetiletou vnučkou Veronikou Hiemerovou) získala za svou knihu Babiččiny pohádky
Pohádkový oříšek - první cenu v literární soutěži VI. ročníku
festivalu Jičín - město pohádky. Všechny autorčiny knihy i
nejnovější Kouzelné a moderní pohádky pro zvědavé děti jsou
dostupné v dětském oddělení prostějovské knihovny.

Pohádková atmosféra. Populární učitelka a autorka básnických
sbírek i pohádkových příběhů spisovatelka Marcella Dostálová
představila dětem novou knížku.
Foto: Petra Hežová
pohádky, ale vydala jsem i sbírky básní (Studánko, má lásko,
Balancuj dál, akrobate... pozn.
red.). Nejvíc mě potěšilo, když
mi před časem jedna starší paní
řekla, že když je jí zle, čte si v
mé básnické sbírce, že tam nalézá naději. Něco takového slyšet,
to mě vždy moc potěší...“
Co byste vzkázala malým i větším čtenářům?

„Aby nepřestávali číst a aby o
přečteném i přemýšleli, protože
četba strašně obohacuje. A to
nejen slovní zásobu, ale i takové
to všeobecné povědomí. Aby si
vážili literární klasiky, ale přitom
nezapomínali ani na novou literaturu. I v těch moderních pohádkách se objevuje kouzlo života,
protože každý den nám nabízí
nové a nové podněty...“

Ze života města

Radnice chce zvrátit NEZÁJEM o městské byty
Nové podmínky: rekonstrukci bytu lze v plné výši započítat do nájemného

Už půldruhého roku město nabízí své byty do pronájmu potencionálním zájemcům. Jenomže zatím se
se zlou potázalo. Jak několikrát informoval i Večerník,
byty jsou v dezolátním stavu a potřebují nutně generální opravu. Město na to však peníze nemá, ale byty
nechce nechat prázdné. Zájemci o bydlení v nich si
tak musí opravy uhradit z vlastní kapsy a tyto peníze
si pak takzvaně z pětasedmdesáti procent odbydlí.
Není tedy divu, že o byty zájem není. Financí nazbyt
totiž nemají ani obyčejní Prostějované. Radnice se
tak chytá stébla a připravuje novinku.
Prostějov/mik
Ve snaze vyjít co nejvíce vstříc
zájemcům o bydlení v městských bytech, které si budoucí
nájemci nejprve zrekonstruují,
schválili prostějovští radní minulé úterý nové podmínky. Po
nedávném propadáku v zájmu
o nabízené byty se tak město
snaží zvrátit nezájem o tyto
byty. Hlavní změnu představuje skutečnost, že investici

do opravy bytu si nájemce
může už v plné výši započítat
do nájemného. Do této doby
tak mohl učinit pouze z pětasedmdesáti procent. „Rada
města už v úterý vyhlásila
záměr pronájmu bytu o rozloze 139 metrů čtverečních na
Pernštýnském náměstí číslo
7 k opravě vlastním nákladem
nájemce. Žadatel o byt nabídne
počet měsíců kompenzace, po
které nebude hradit nájemné, a

Rakušané na radnici
Prostějov/mik - Minulý týden
jednal první náměstek primátora Jiří Pospíšil s rakouskými
partnery ohledně komunálního odpadu.
„V regionu Weinviertel na severovýchodě Dolního Rakouska jsme
byli v loňském roce na návštěvě
a zajímaly nás jejich zkušenosti
s odpadovým hospodářstvím.
Prohlédli jsme si také absolutně
ekologický provoz tamní spalovny. Návštěva rakouských kolegů
v Prostějově navázala na naše

první jednání. Získali jsme informace o jejich propracovaném
systému svozu komunálního odpadu a jeho likvidaci. Poznatky
od rakouských kolegů jsou pro
nás neocenitelné právě ve stadiu
přípravy výstavby spalovny v našem kraji,“ uvedl pro Večerník
Jiří Pospíšil.
O tom, zda někdy hrozilo,
že spalovna může být postavena
v Prostějově, se dočtete na jiném
místě této strany v rubrice „Radní pod palbou“.

to do výše sta procent předpokládaných nákladů,“ prozradil
Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního města
Prostějova. „Přitom v loňském
roce platil systém, podle něhož
si žadatel mohl odečíst z nájmu pouze tři čtvrtiny nákladů.
Vzhledem k tomu, že o byty
na opravu vlastním nákladem
nebyl vloni očekávaný zájem,
rozhodli jsme se vyjít vstříc
případným zájemcům. Shodli

Nejdřív dotace,
pak koupaliště

Prostějov/mik - Na plánovanou rekonstrukci koupaliště
v Kostelecké ulici zbyde letos
pět milionů korun.
„Máme jen na pokrytí nákladů
spojených s demolicí stávajících
budov a některé přípravné práce
pro nové bazény. Se zbytkem
musíme počkat, až získáme
státní dotace,“ vysvětlil Zdeněk
Fišer, náměstek primátora Prostějova. Celkové náklady se odhadují na padesát milionů korun.

Bez úspěchu. Když před půldruhým rokem Marie Hájková z Domovní správy prováděla zájemce městskými byty, nikdo netušil, že
nabídka pronájmů skončí fiaskem...
Foto: Michal Kadlec
jsme se na tom, že změníme
podmínky a vyzkoušíme, zda
se o byty bude ucházet více
žadatelů,“ uvedl dále Pospíšil.
Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou, po kterou
nebude nájemník hradit
nájemné, minimálně na jeden rok. „Žadatel provede
předepsané nutné opravy
a úpravy na vlastní náklady a po

jejich dokončení převede bezúplatně technické zhodnocení
na město Prostějov. Na provedení oprav má žadatel lhůtu
tři měsíce, po které nebude
hradit nájemné a nebudou se
mu odečítat od nabídnutého
počtu měsíců kompenzace,“
upřesnil náměstek Pospíšil.
Pomůže tato změna? To ukáží
nejbližší měsíce...

Jižní kvadrant spolkne

DESET MILIONŮ

Prostějov/mik - Po letech přešlapování a dohadů ohledně
majetkoprávních sporů se letos konečně začne dělat něco
nového na jižním kvadrantu.
V rozpočtu města pro rok 2013 je vyčleněna částka 10 milionů korun na dokončení propojení Anglické ulice s Určickou, včetně rondelu v Krasické ulici. „Hlavně je tady zapotřebí dotáhnout do konce
výkupy dotčených pozemků od soukromého majitele, dokončit
projektovou dokumentaci a zahájit samotnou investiční akci, která
pak přejde do roku 2014,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Prostějova, který má na radnici na starosti stavební investice.

Radní pod palbou
SPALOVNA ODPADU má vyřešit problém celého kraje

Jiří Pospíšil: „Podařilo se mi prosadit návrh

na způsob zapojení obcí do připravovaného projektu“
Prostějov - Fámy, že plánovaná spalovna
alovna komunálního
vě, byly definitivně vyodpadu má být postavena v Prostějově,
u hovoří o sousedním
vráceny. Hodně se ale v tomto smyslu
Přerově. Večerník zjistil, že ve čtvrtek proběhlo na Krajském
upců měst a obcí, kteúřadě Olomouckého kraje jednání zástupců
bývali. Jak jednání
ří se touto problematikou intenzivně zabývali.
kávat od spalovdopadlo a co všechno je možné očekávat
avidelného seny odpadu, jsme se zeptali v rámci pravidelného
riálu rozhovorů s čelními představiteli radnice Jiřího
o náměstka
Pospíšila (na archivním snímku), prvního
va.
primátora statutárního města Prostějova.
Pane první náměstku,
ve čtvrtek jste absolvoval jednání na krajském úřadě
ohledně plánované výstavby spalovny odpadu. Můžete sdělit, s jakým
výsledkem jednání proběhlo?
„S výsledky jednání jsem velmi spokojen. Podařilo se mi prosadit můj návrh
na způsob zapojení obcí do připravovaného projektu. Zatímco vedení kraje
navrhovalo jako první krok vznik akciové společnosti, za efektivnější řešení
považuji vytvoření sdružení obcí z celého kraje. Důvod je logický, čím více
obcí se zapojí do připravovaného projektu výstavby zařízení pro energetické
využití odpadu, tím lepší pozici získáme pro jednání s potenciálním investorem. K mému názoru se přidali i kolegové z ostatních měst kraje a v tomto
duchu jsme přijali usnesení o tom, že
do konce června bude kraj oslovovat
starosty obcí s informacemi o projektu.
Na jednání byla také předložena studie
proveditelnosti, která bude zveřejněna
na webových stránkách kraje.“
Je už jasné, kde
bude nová spalovna
vybudována a od kdy by měla začít fungovat?
„V závěrečné fázi je vytipování lokalit,
nyní se jednotlivě porovná, která z nich
bude nejvýhodnější. Zdůrazňuji, že
všechny uvažované lokality jsou mimo
prostějovský okres. Zařízení pro ener-

getické zpracování odpadu by mělo
zahájit svůj provoz v průběhu příštích
šesti až sedmi let, tedy kolem roku
2020. V této souvislosti zdůrazňuji, že
podle platné evropské legislativy bude
po roce 2023 možná likvidace směsného odpadu pouze ve spalovnách.“
V jednu chvíli se
hlavně na veřejnosti
živě diskutovalo také o tom, zda
spalovna nebude v Prostějově.
Můžete v tuto chvíli definitivně vyloučit tuto variantu?
„Úvahy o možnosti postavit spalovnu
v Prostějově jsem od začátku spekulací, které rozpoutala některá média již v
polovině roku 2011, zcela vylučoval.“
Uměl byste si vy osobně spalovnu představit v Prostějově?
„Jak už jsem uvedl, od začátku se nikdy neuvažovalo o tom, že by spalovna
měla vyrůst v Prostějově, proto jsem se
nikdy touto otázkou nezabýval.“
V čem nová spalovna pomůže při řešení odpadového hospodářství
v Prostějově?
„Důvodem zamýšleného budování
krajské spalovny jsou zejména horentní sumy, které města a obce kraje
platí za uložení komunálního odpadu
na skládkách, přičemž tyto částky ještě porostou. Spalovna navíc umožní
využití odpadního tepla pro výrobu
elektřiny. U běžného odpadu ministerstva průmyslu i životního prostředí

www.vecernikpv.cz

V minulém týdnu
jsme trhali rekordy!
Denně navštívilo
naše stránky
průměrně 1500 čtenářů...
INZERCE

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

Michal Kadlec
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Foto: archív Večerníku
dávají přednost jeho energetickému
využití před skládkováním. V rámci
Evropské unie patří Česká republika
mezi země na chvostu žebříčku odpadového hospodářství. Vyhazujeme na
skládky drtivé množství odpadu, což
nevyhovuje evropským směrnicím.
Podle odborné studie ministerstva
průmyslu a obchodu by mělo být
v České republice deset až patnáct
spaloven, zatímco dnes jsou pouze tři
- v Praze, Liberci a Brně.“
Mnozí občané mají
obavy, že plánovaná
spalovna bude hrozbou pro životní
prostředí v okolí. Myslíte, že tyto
obavy jsou oprávněné?
„V žádném případě se neobávám,
že nové zařízení na likvidaci odpadu, ať
už vyroste kdekoliv v kraji, negativně
ovlivní své okolí ve smyslu zamoření
prachem či kouřem. Technologie, které
budou použity, jsou dnes na nejmodernější úrovni, jak jsme koneckonců
zjistili již před dvěma lety při návštěvě
podobných zařízení v Německu.
Projeli jsme Bavorsko a seznámili
se s provozem dvou spaloven. Ta u
Norimberku, což je město s půlmilionem obyvatel, je situovaná ve vzdálenosti jen zhruba jeden a půl kilometru
od samotného centra. Nikde žádný
nepořádek ani zápach, z komínů stoupá jen úzký proužek páry. Rozhodně
se nemáme čeho obávat, naopak spalovna vyřeší problémy s odpady ekologicky a šetrně.“

INZERCE

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

Hledáte
l dát iinformace
f
ze světa
ě módy?
ět
ód ?
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?

„Přírodní zlato“ - vyberte si dobrý med!

Nejen naše babičky a prababičky v zimě sladily čaj velkou lžící medu. Toto „tekuté
zlato“ nechybí ani dnes v
nejedné české domácnosti. A
aby také chybělo! Vždyť už
staří Řekové věděli, že med
je všelék, který mimo jiné
projasňuje mysl a prodlužuje život. A jak si vyberete ten
správný?
Na začátek je nutné říci, že
medů existuje několik druhů.
Nejzákladnější je dělení na
medy květové, lesní a smíšené.
V čem přesně se liší?

Pak jste na správné adrese!

Poprvé v novém roce zdravím všechny příznivce naší rubri-ky (nejen) pro ženy, Jsem moc ráda, že se společně opět se--

Lesní med
- obsahuje rostlinná barviva
z mízy dřevin, právě proto je na
první pohled tmavší než ostatní dva druhy a vzniká ze šťáv
především lesních dřevin; obsahuje podstatně více minerálů
a zdraví prospěšných látek než
med květový a je také vzácnějKvětový med (nektarový)
ší, jeho kvalita totiž také hodně
- jde o snadno stravitelný med, závisí na lokalitě, ze které povzniklý z koncentrátu nektarů chází, ale také na počasí.
květin, obsahuje také pylová
Smíšený med
zrnka z květů, díky kterým je
obohacený o rostlinné hormo- - vzniká z nektaru stromů, rostny a aromatické látky; tento lin a bylin. Smíšené medy mají
typ medu je nejvíce ceněn velmi rozdílné vlastnosti, které
i v lidovém léčitelství.
jsou závislé většinou na větším

na ojedinělou akci „Květina ve společnosti“.
start do nového, třetího týdne roku 2013 vám přejee
Večernice Nikol Hlochová (na snímku).

také na
Facebooku!

WWW.VECERNIKPV.CZ

www.facebook.com/vecernikpv.cz

rozhovor se zajímavou osobností...

„Jediné co nesnáším, je nuda...,“
říká s úsměvem Markéta Hradečná

Nikol Hlochová
Jak vás napadlo začít vyrábět přírodní mýdla?
„Moje dcera trpí odmalička na
různé ekzémy a vyrážky. Zkoušela jsem spoustu věcí, až mi jednou kamarádka darovala přírodní
mýdlo a problém byl z velké části
ten tam. Začala jsem se proto o
tyto výrobky zajímat více a pohltilo mne to natolik, že jsem je
nakonec začala i sama vyrábět.“
Můžete nám stručně popsat výrobní postup takového přírodního mýdla?
„ Určitě. Samotná výroba mýdla by se dala přirovnat k výrobě domácích svíček. Mýdla
totiž vyrábím z glycerinových
hmot, které si objednávám.
Hmoty pak rozpustím, podle

chuti a momentálního nápadu dobarvím a ovoním. Na
všechno používám samozřejmě
látky a oleje na přírodní bázi.
Vzniklou směs pak rozlévám
do formiček, kde ji nechám
vychladnout. Na trhu je velmi
mnoho typů těchto forem, od
klasických mýdel po nejrůznější 3D tvary, naposledy jsem
třeba dělala delfínka a opičku.
Do mýdel také často zalévám
různé dekorace, jako jsou kávová zrna, kukuřice, mušle, ale
i květiny, ty pak zůstávají stále
krásné, jako čerstvě utržené.“
V čem je rozdíl mezi přírodními mýdly a těmi
průmyslovými?
„ Nám všem známá průmyslová mýdla, která v pohodě seženeme v každém supermarketu,

jsou vyráběna strojově. Obsahují převážně chemické látky,
jako jsou konzervanty, syntetická barviva a umělé vůně. Zvýšený obsah chemikálií může u
citlivějších jedinců vyvolávat
alergickou reakci nebo vyrážku. Ručně dělaná mýdla jsou
jednak originální a jednak jen a
jen z přírodních surovin. Často
také obsahují výtažky z bylinek
nebo ovoce, takže mají i léčebné účinky.“
Jak nám mohou ručně
vyráběná glycerinová
mýdla pomoci?
„Zvýšený obsah glycerinu napomáhá k hojení akné, upravuje
mastnou pleť, zanechává pokožku jemnou a vláčnou. Mýdla
mají antibakteriální vlastnosti,
díky kterým napomáhají hojení
plísňových onemocnění na těle.

Samozřejmě existuje mnoho rozdílných názorů. Můžete slyšet, že
samotný přírodní glycerin je dobrý, protože na sebe váže vodu,
stejně tak jako že je špatný, protože vysušuje pokožku. Myslím si,
že záleží na každém a člověk by
na sobě měl vyzkoušet, zda mu
tento typ mýdla vyhovuje, nebo
ne. Já si ale stěžovat rozhodně nemůžu a myslím, že můžu s klidným svědomím říct, že neznám
nikoho, komu by glycerinová
mýdla nepomohla, nebo komu
by dokonce uškodila.“

Máte kromě výroby mýdel ještě nějaké jiné koníčky?
„Jejda, já jich mám...(smích) Jediné, co opravdu nesnáším, je nuda,
takže se snažím všemožně zabavit. Miluju cestování. S manželem a přáteli jsme už procestovali
spoustu míst v Evropě i Americe,
moc ráda bych se ještě podívala do
Afriky, ale uvidíme, co finance dovolí. Jinak moc ráda pletu, zvelebuju zahrádku, chodím na zumbu
a velice ráda také peču či vařím.
Doma máme také keramickou
dílnu s pecí, takže občas vyrábím
nějaké hrníčky, květináčky nebo
závěsné dekorace. Zkrátka pořád
je co dělat! (úsměv)“

„Výroba domácích glycerinových mýdel
by se dala přirovnat k výrobě svíček.
Není na tom rozhodně nic složitého...“
´Žena od rány´ MARKÉTA HRADEČNÁ ví,
co v životě chce a neohroženě si jde si za svým

foto: archiv Markéty Hradečné
INZERCE

Očekávaná „KVĚTINA VE SPOLEČNOSTI“
je přede dveřmi, aneb květinový šperk
podtrhne vaši krásu již tuto středu a čtvrtek

Kostelec na Hané, Prostějov/
akr - Zahradnické centrum
MARCIÁNOVÁ vás zve
v pořadí již na čtvrtý ročník
společenské události „Květina ve společnosti“, která
se bude konat již tuto středu
a čtvrtek, tj. 16. a 17. ledna
2013, v překrásném prostředí
secesního Národního domu v
Prostějově. Těšit se můžete již
tradičně na vskutku zajímavý program, na který vás zve
i Večernice PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, která se
letos stala výhradním mediálním partnerem této akce pro
tištěná periodika.
Hned po vánočních svátcích
začalo Zahradnické centrum
Marciánová připravovat jednotlivé květinové přízdoby, šperky
a další aranžmá na módní pře-

hlídky letošního ročníku akce
„Květina ve společnosti“. Už
dnes je tak jisté, že vás oslní
tucty květinových aranžmá...
Poslední dva ročníky byly věnovány květinovým přízdobám
klobouků, avšak vzhledem
k začínající plesové sezoně budou tentokrát hlavním tématem
květinové přízdoby společenských šatů, které jim vtisknou
nezaměnitelnou pečeť originality. Ve středu 16. ledna od
18.00 hodin se tak můžete podívat, jak se takovéto přízdoby vytvářejí. Hostem večera
bude přední česká floristka
Vladimíra Zezulová, která
vám společně s Annou Marciánovou poradí, jak se můžete stát s originálními šperky
z živých květin královnou
plesu. Středeční květinová

show je pak spojena s ukázkami
kadeřnického umění Studia IN
Hany Puklové a bude završena
módní přehlídkou plesových
šatů studia L*AMOUR Radky
Smičkové. V praxi uvidíte možnosti využití vytvořených originálních květinových přízdob
přímo na modelkách.
Ve čtvrtek 17. ledna od 19.00
hodin se můžete těšit na
program s názvem Květinová elegance. Ten je složený
z módních přehlídek, scének
a rozhovorů, kde hlavní úlohu opět hraje květina v těch
nejrozmanitějších podobách.
Uvidíte ukázky inspirované gothicismem a futurismem, které
jsou připravené ve spolupráci
se Střední školou ART ECON
Prostějov a Studiem IN. Ve druhé části večera pak bude zcela

jistě ozdobou přehlídka plesových šatů studia L*AMOUR.
U žádné části programu samozřejmě nebudou chybět
květinová aranžmá ze Zahradnického centra Marciánová.
Vyvrcholením večera, takovou
třešinkou na dortu, bude přehlídka netradičních květinových
modelů Anny Marciánové.
Oba večery budou uvádět známí
moderátoři Radia Haná - středeční Martina Queetko Procházková a čtvrteční pak Marek
Berger. Vstupenky je možné
zakoupit v Zahradnickém
centru Marciánová v Kostelci
na Hané, taktéž ve Studiu IN
v Prostějově nebo přímo před
akcí v Národním domě.
Na setkání s vámi se těší Zahradnické centrum Marciánová.

množství druhů rostlin, z nichž
donášejí včely nektar, konkrétní včelaři vám určitě rádi sdělí,
co ten který med obsahuje.
Kromě těchto základních typů
medu existují i jiné, specifické
druhy. Můžeme zmínit například světlý lipový med nebo
výrazně sladký med akátový.
A k čemu všemu je med vůbec
dobrý?
Kdy je vhodné použít med?
Napomáhá regenerovat organismus a dodává energii.
Teplé mléko s medem uleví při
nespavosti.
Lžíce ráno a večer uklidňuje
nervy.
Uleví také při pálení žáhy.
Uklidňuje žaludek a upravuje
trávení.
V těhotenství pomáhá vyživovat matku i plod.
Při nachlazení pomáhá lžička
v čaji všem bez rozdílu věku
a pohlaví.

R
Rady a tipy...
..

TAKÉ V LEDNU, K NETU SI SEDNU! Prostějovský Večerník

Prostějov - V dnešním interview jsme pro vás
vyzpovídali Markétu Hradečnou. Tato sympatická třiatřicetiletá dáma žije v rodinném domku
s manželem, dcerou a dvěma psy. Odmalička
ráda tvořila, až se dostala k zajímavému koníčku
- výrobě domácích glycerinových mýdel. Zajímá
vás, v čem jsou tato mýdla jiná nebo jak se vyrábějí? Přečtěte si tento exkluzivní rozhovor pro
Večernici...

- speciálním druhem je med
květový pastovaný - tento světle bělavý až nažloutlý med,
který se snadno roztírá, ale
nestéká, vzniká řízenou krystalizací z nektarového květového
medu.

Zahrada v lednu není
jen ledové království
Leden se nám pomalu, ale
jistě přehupuje do své druhé poloviny a ačkoli se může
zdát, že naše zahrádky v klidu
odpočívají a není potřeba jim
do spánku zasahovat, opak je
pravdou! Na zahrádce je totiž
pořád co dělat. Co konkrétně?
Ideální je na zahradu chodit
pravidelně. Při každé procházce
kontrolujte stav dřevin, trávníku
a případně i sněhu. Právě sníh
(i když zatím žádný není) chrání
rostliny proti mrazu a vyschnutí.
Pokud nějaký napadne, odhazujte ho z chodníku na záhony nebo
pod stálezelené stromy a keře.
Rostlinky i půda budou chráněny.

Právě v lednu je také výborný
čas na prostříhávání neopadavých živých plotů. Ve skleníku
můžete zase začít s výsadbou
begónií, jiných hlíznatých rostlin
a celeru. V teplejších dnech můžete také trošku zavlažit choulostivější rostlinky nebo klidně
posekat trávník, pokud se vám
zdá přerostlý. Mimo to můžete
také po zahradě rozvěsit krmítka
a přikrmovat ptáčky zpěváčky.
I když se to teď ještě nezdá,
jaro se pomaličku, polehoučku přibližuje a brzy nastanou
časy, kdy se do péče o naše
zahrádky a záhonky budeme
moci pustit naplno.

kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...

Sladké medovníky
Ingredience: 550 g hladké
mouky, 400 g moučkového
cukru, prášek do pečiva, lžička koření (skořice, hřebíček,
nové koření), 3 lžíce medu, 5
vajec.
Postup: Vejce, cukr a med
dobře ušleháme a po troškách
vmícháme mouku s práškem
do pečiva. Těsto necháme několik hodin odpočinout. Vykrajujeme různé tvary, pomažeme
je rozšlehaným vejcem, ozdobíme půlkou ořechu nebo mandle
a upečeme v mírnější troubě.
Přejeme dobrou zdravou chuť!

Zpravodajství
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anketa

Boj o Hrad: Miloše Zemana vyzve na souboj Karel Schwarzenberg
Také Prostějovsko zaznamenalo vysokou volební účast, prim hráli levicoví voliči

O novém nástupci Václava Klause na Pražském hradě se rozhodne až za dva týdny. V prvním kole voleb
prezidenta republiky o uplynulém víkendu totiž nikdo
nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Vítězem úvodního
dějství historicky první přímé volby hlavy státu se stal
Miloš Zeman, kandidát SPOZ. Ten po sečtení všech
14 904 volebních okrsků získal 1 245 000 hlasů, což
mu vyneslo 24,21 procenta hlasů. Jeho vyzyvatelem
se s překvapivě nižším odstupem, než se čekalo, stane
kandidát TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Už s mnohem větším odstupem
skončila zbývající pětice kandidá„Spící kníže“ a místopředseda sou- tů. Poli poražených vévodí na páté
časné vlády tak vyhrál interní souboj příčce profesor Vladimír Franz
o druhé místo s 23,4 procenty hlasů (nezávislý, 6,84%), šestá skončila
a za sebou tak nechal jak favorizo- doktorka Zuzana Roithová (KDUvaného Jana Fischera (nezávislý, -ČSL, 4,95%) a sedmá Taťána
16,35%), tak i čtvrtého v pořadí Ji- Fischerová (KH, 3,23%). Největším
řího Dienstbiera (ČSSD, 16,12%).
zklamáním je předposlední příčka

Praha, Prostějov/mik, pk

kandidáta ODS Přemysla Sobotky,
který obdržel jen necelých 127 tisíc
hlasů (2,46%). Na samém dnu skončila Jana Bobošíková (Suverenita,
2,39%).
A koho by na Hradě viděli rádi
sami Prostějované? Tak tady je
to naprosto jasné! Miloš Zeman
u nich totiž získal 30,21 procenta
hlasů, což činilo přesně 13 420 přívrženců! Druhou největší podporu
Hanáků obdržel Jiří Dienstbier
(17,36%), třetí skončil Jan Fischer
(17,17%), v celém součtu druhý
finalista Karel Schwarzenberg
skončil na Prostějovsku až čtvrtý
s 15,73 procenty hlasů. Také Hanáci posadili na páté místo Vladimíra
Franze (nezávislý, 6,65 %), šestá
u nich skončila Zuzana Roithová
(5,10%), sedmá Jana Bobošíková
(2,95%), osmá Taťána Fischerová

Zdroj: www.ihned.cz

komentář politologa

DRUHÉ KOLO BUDE NERVÁK: MILOŠ NEBO KAREL?
První kolo přímé volby prezidenta
přineslo několik překvapení. Tím
největším je bezpochyby postup Karla
Schwarzenberga do druhého kola na
úkor Jana Fischera. Ministr zahraničí doplní v rozhodujícím druhém kole
vítězného Miloše Zemana, s kterým
se do druhého kola v posledních týdnech počítalo. Ukázalo se, že volební
kampaň až do konce má smysl. Právě
závěrečná „masáž“ voličů poslala do
druhého kola Schwarzenberga, a to
téměř stejným výsledkem, jako měl
Zeman.
Ve druhém kole se nakonec symbolicky utkají dva odlišné politické světy:
levice s pravicí, venkov s městem a
Čechy s Moravou. Typický volič Miloše Zemana totiž pochází z venkova

a žije na Moravě, v parlamentních
volbách volí sociální demokraty nebo
komunisty. Naopak typický podporovatel Karla Schwarzenberga žije
ve velkém městě, pochází z Čech, či
dokonce z Prahy a ve volbách dává
hlas některé z pravicových nebo středových stran.
Mimochodem na Prostějovsku uspěl
nadprůměrně Miloš Zeman, podprůměrně jeho soupeř pro druhé kolo. A
oboje platilo i v samotném městě Prostějov, kde se ale výsledky skoro blížily
celostátním číslům (jen s trochu silnějším Zemanem a slabším Schwarzenbergem než v celé republice).
Zeman i Schwarzenberg vstupují do
druhého kola z téměř stejné startovní
pozice. První může počítat s většinou

hlasů J. Dienstbiera, „kníže“ Karel
s podporou menších kandidátů a
„modrými“ hlasy V. Franze.
Ve druhém kole proto sehrají klíčovou
roli voliči Jana Fischera. On už řekl,
že mu je bližší Schwarzenberg, ale to
asi nerozhodne. Stále totiž nevíme,
kdo tohoto muže, který si zaslouží titul
„propadák voleb,“ vlastně volil. Neuspěl výrazněji ani v malých obcích
na venkově, ani ve velkých městech.
Pokud jeho voliči zůstanou za čtrnáct
dní doma, bude se příští prezident jmenovat Miloš Zeman. Kdyby naopak
výrazná většina Fischerovců dala hlas
ministrovi zahraničí, bude prezidentem Karel Schwarzenberg.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
a spolupracovník časopisu Reflex

(2,81%) a pouze až směšných 878
občanů hlasovalo pro Přemysla Sobotku z ODS (1,97%)... Do volebních místností si našlo cestu 60,69
oprávněných voličů.
V regionu byly kromě Prostějově
ještě dvě přebírací místa. V Němčicích nad Hanou se vítězný Miloš
Zeman těšil taktéž největší přízni,
když při volební účasti 57,71 procenta občanů získal konečný výsledek 32,9 procenta hlasů. Další
pořadí takřka kopírovalo výsledky
z okresního Prostějova, když jedinou změnou bylo posunutí Přemysla Sobotky na osmou příčku před T.

Fischerovou.
I na Konicku zvítězil Miloš Zeman
s 31,23 procenty hlasů, když tamní
voliči měli navlas úplně shodný názor jako Prostějované. Zajímavým
číslem pak bezesporu je pouze 67
vhozených lístků pro posledního v
pořadí, kandidáta vládní ODS Přemysla Sobotku… Volební účast zde
byla taktéž nadprůměrná, a to 63,96
procenta oprávněných voličů.

Na Prostějovsku z 97 měst a obcí
zvítězil ve čtyřiadevadesáti Miloš
Zeman. Ve třech vesnicích (Ochozu,
Rakové a Vřesovicích) by na Pražském hradě chtěli Jana Fischera, který však z druhého kola vypadl. Karel
Schwarzenberg, který se ve druhém
kole utká o post prezidenta, skončil
v osmi vesnicích na druhém místě a
ve Výšovicích se o druhé místo dělil
s Janem Fischerem se shodným ziskem 18,33 % hlasů.
V celém Olomouckém kraji tedy
podle očekávání uspěl Miloš Zeman, jemuž vyslovilo podporu
27,23 procenta voličů. Alespoň
v našem kraji skončil druhý Jan
Fischer (17,7%), třetí Jiří Dienstbier (17,42%), čtvrtý Karel Schwarzenberg (16,98%). I v tomto
sumáři se ostatní kandidáti nacházejí na stejných, výše zmíněných pozicích.
Přestože na Prostějovsku i v celém
Olomouckém kraji by si občané přáli mít na Hradě Miloše Zemana, tento bývalý premiér země to nebude
mít ve druhém kole prezidentských
voleb vůbec jednoduché. Čeká ho
totiž souboj o přízeň voličů s Karlem Schwarzenbergem, který ho už
v prvním kole mocně dotahoval.
Kdo tedy bude příštím prezidentem
České republiky? Přestože občané
Prostějovska si přejí Miloše Zemana, nemusí se jim to splnit. Ostatně
vzpomínáte si na předpověď Večerníku, kterou jsme prezentovali
minulý týden? Náš tip stále platí,
vyhraje Karel Schwarzenberg!
A na tom trváme...

Druhé kolo prezidentských voleb se uskuteční
příští týden, v pátek 25. a v sobotu 26 ledna.
A jaký je váš tip? Napište nám!

Miroslav Pišťák

primátor statutárního města
Prostějova

„Podle mého názoru
jsou oba úctyhodní
kandidáti a voliči to
budou mít při rozhodování složité.
Jestliže ale chcete vědět, komu já
dávám přednost, musím říct, že
jako levicový politik se přikláním
k levicovému kandidátovi...“

Marie Hájková

zástupkyně jednatele
Domovní správy Prostějov

„Poslední
týden
před volbami byl
hektický, v televizi
probíhala celá série rozhovorů s jednotlivými kandidáty. Na jejich
základě jsem si už ve středu udělala jasný obrázek o favoritech a
výsledky potvrdily, že jsem se nemýlila. Miloš Zeman a Karel
Schwarzenberg jsou každý v něčem dobří. Před druhým kolem
mě ale někdo z nich musí přesvědčit, že udělá vše pro výrazné
změny v této společnosti.“

František Jura

fotbalový trenér „A“ mužstva
1. SK Prostějov

„Já jsem měl vytipovány tři hlavní favority,
Zemana,
Karla a Jana. Takže
mi to vyšlo. Přiznám se však, že nejvíce jsem si
na post prezidenta přál právě
Fischera, protože u něho jediného jsem ve volebním programu
registroval výraznou snahu pomoci sportu. Za současných
okolností teď ještě nevím, komu
ve druhém kole dám svůj hlas.
Chci si to sám ještě vyjasnit.“

Lidé z Okružní ulice si vydechli,
někteří ale mají pořád STRACH

Státní zástupkyně je s verdiktem spokojena

Brno/mik - Proces proti dvěma mužům z Prostějova vedla krajská státní zástupkyně
Iveta Eichlerová. Už při závěrečné řeči požadovala pro oba
tvrdé tresty. Soudce jí vyhověl
a státní zástupkyně po rozsudku neskrývala spokojenost.
„Přesně to, co jsem pro oba obžalované navrhovala, na to mi pan
soudce šel. Osmnáct let pro pana
Mičku považuji za dostatečný
trest. Je to trest po někoho, kdo
se neštítil obzvláště brutálním
způsobem usmrtit starého člověka, který se neuměl a vzhledem ke svému věku ani neměl
šanci ubránit. Co se týká pana

Braunera, jde o člověka, který
je ochoten pro peníze udělat cokoli. Svědčí o tom i jeho pokusy
prodat svůj životní příběh s výhrůžkami sebevraždou vašemu
Večerníku, kterému pak poskytl
pod podmínkou úplaty množství informací o vraždě seniora
v Okružní ulici. A pro peníze byl
ochoten se zúčastnit i loupeže,
která vyvrcholila tím nejzávažnějším trestným činem,“ sdělila
Večerníku ihned po vynesení
rozsudku Iveta Eichlerová.
Přesto i ona si ponechala lhůtu
na rozmyšlenou, zda se proti
rozsudku odvolá. Zřejmě ale jen
čeká, jak se vyjádří protistrana.

Bylo o čem mluvit. Státní zástupkyně Iveta Eichlerová diskutuje
na chodbě před soudní síní o případu s obhájci obviněných Prostějovanů. Vlevo advokát Davida Braunera Miloslav Klusáček, vpravo
obhájce usvědčeného vraha Libor Hlaváč.
Foto: Michal Kadlec

Karel T.:

Pan Bedřich:

Jinak by se do bytu nikdy nedostal...
Odpověď na tuto otázku poskytlo
až soudní líčení. Dosud se počítalo s
tím, že vrah se vydával za opraváře,
na loupež se totiž navlékl do montérek. Senior však vraha do svého
bytu pustil i z jiných důvodů. Důvěřoval mu, neboť jej dobře znal.
Otec Romana Mičky a zavražděný
spolu dlouhá léta pracovali na dílně
v Oděvního podniku Prostějov.
„Roman se s panem N. seznámil na
naší chatě ve Stražisku. Zavražděný
vášnivě sbíral známky, měl problémy s nohou. Také nám půjčil peníze, které jsme mu vrátili. Roman

tohle všechno věděl...,“ vyjádřil se u
soudu v Brně otec Romana Mičky
František.
Roman Mička měl tedy v plánu
oloupit, případně zfackovat a
svázat člověka, kterého z dětství
dobře znal a který mu i důvěřoval. Nakonec starého pána zavraždil. „Můj syn se mi nepovedl.
Měl jsem s ním vždy jen problémy,
ve vězení ho nikdy nenavštívím,“
dodal nešťastný František Mička.
Právě otce a matku Roman Mička
svým hnusným činem zasáhl ze
všech nejhlouběji...

Braunerova MATKA v soudní síni

málem ZKOLABOVALA!

„Čekali jsme podmínku...,“ svěřila se
Prostějov/mik - Ve středu, stejně jako po oba předchozí dny, odjížděla ke Krajskému soudu do Brna s vírou, že její syn bude zproštěn obžaloby či nanejvýš dostane podmíněný trest. Po vynesení
rozsudku však v soudní síni málem zkolabovala. Společně s manželem tak Ludmila Braunerová prožila další životní zklamání...
„Jsme zdrceni, co víc po mně chcete, abych vám řekla? Čekali jsme
podmínku, ne že dostane tak vysoký trest. Toto přece není možné, vždyť
David v tom bytě vůbec neměl být. Aspoň to od počátku všem tvrdil...,“
pokrčila rameny dva dny po vyhlášení rozsudku Ludmila Braunerová.
Přestože Večerníku původně slíbila exkluzivní rozhovor, na žádné velké povídání ale nakonec neměla náladu. Její rozčarování bylo více než
znatelné. „Cítili jsme se s manželem v soudní síni hodně špatně, ale je to
náš syn, tak co proboha máme dělat? Snad si z toho alespoň teď vezme
David do dalšího života ponaučení, proboha! Je to všechno pro nás obrovský šok,“ dodala nešťastná Ludmila Braunerová.

„Vysoký trest je důkazem snahy chránit společnost

před takovými individui,“ komentuje rozsudek šéf prostějovské policie

Foto: archív Večerníku

Paní Marie:
„Tak už je konec? A nepustí je na svobodu? To víte, bydlím vedle
ve vchodu a mám pořád ještě strach. Je to hrozné, co se to děje. Ale
dobře, že je oba chytili a potrestali.“
„Osmnáct let pro Mičku je dost, ale pořád si myslím, že měl dostat
pětadvacet nebo doživotí. Takovej hajzl už na svobodě nemá co
dělat. A Brauner? To je vypatlanej bezmozek, který by pro korunu
udělal všechno. Když jste psali, že tvrdí, že v bytě vůbec nebyl
a s vraždou nemá nic společného, už tenkrát jsem tomu nevěřil.“

STRAŠNÉ: Mička svoji oběť znal z dětství!
Prostějov/mls - Podle výpovědí všech obyvatel domu v
Okružní ulici byl zavražděný
senior vždy velice opatrný.
„Než odešel z bytu, zamčel
nejprve dveře od obýváku a
pak teprve ty venkovní,“ vypověděla jedna z obyvatelek
domu, ve kterém nebohý stařík žil. Všichni z domu se přitom shodovali na tom, že starý
pán by k sobě do bytu nikoho
cizího nikdy nepustil. Jak se
k němu tedy dvojice Mička Brauner mohla dostat?

Prostějov/mik - Nemalý ohlas vzbudilo vynesení rozsudku také u
lidí, které jsme v pátek potkali v Okružní ulici a kterých jsme se
zeptali na jejich názor. Na všech oslovených byly ale dosud patrné
obavy o svoji bezpečnost a strach. Svůj názor nám řekli, někteří
však nechtěli zveřejnit celé jméno, jiní zase požadovali záruku naprosté anonymity. O fotografiích pak nechtěl slyšet vůbec nikdo!
Holt, strach z jižní části Prostějova hned tak nezmizí...

Prostějov - S výškou trestů
pro Romana Mičku a Davida
Braunera vyjádřil pro Večerník svoji spokojenost i šéf prostějovské policie Pavel Novák.
„Soud zhodnotil veškeré důkazy a průběh samotného vyšetřování trestného činu vraždy.
Důkazy jasně prokázaly míru
zavinění obou obžalovaných,“
nechal se slyšet.
„Pakliže vnímám trest osmnácti
let pro Romana Mičku, soud u
něj zcela jasně zhodnotil jeho
agresivitu i motiv. Rozsudek pro

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

vraha mohu jednoznačně kvitovat, zájem chránit tuto společnost před podobnými individui
byl naplněn. Co se týká Davida
Braunera, ten nebyl trestně postižen přímo za vraždu, ale jeho
podíl na ní je zcela evidentní.
Šel do bytu společně s Mičkou
s cílem krást, ovšem oba dobře
věděli, že jenom u krádeže nemůže zůstat, že zcela jistě bude
zapotřebí majitele bytu nějakým
způsobem zpacifikovat, aby je
neprozradil. Myslím, že výše
trestů odpovídá tomu podílu,

který jak Roman Mička, tak
David Brauner na vraždě seniora z Okružní ulice měli,“ řekl
Večerníku Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR v
Prostějově.
Jak dodal, za svou policejní praxi podobně brutální čin nepamatuje. „Každá ztráta lidského
života je obecně špatná věc a
samozřejmě i trestní zákon na
tyto věci pamatuje. Zákon chce
občany chránit a vysoké tresty
pro podobné vrahy jsou toho důkazem,“ dodal Pavel Novák.

WWW.VECERNIKPV.CZ

„Už víte, proč někteří pořád usilují o obnovení trestu smrti? Tak já
vám to řeknu, je to přesně pro tyto případy. Ty dva bych okamžitě
poslal na šibenici bez ohledu na to, kdo přesně vraždil a kdo se na
tom jen podílel! A vraždil tedy Mička, jo? Tomu se ani nedivím, trochu jsem ho znal z hospody. Když se napil, dokázal být nepříčetný.“

Mladá žena se dvěma malými dětmi:
„Přiznám se, že jsem ten případ moc nesledovala, mám jiné starosti. Bydlíme tady za rohem na Brněnské, takže vím, že se tady v
Okružní vloni na jaře stal nějaký mord a že na vraha přišli nějací
novináři. Ale víc o tom nevím. Vraha už mají, a dostal osmnáct let?
Tak to je dobré, ne?“

Starší pán o francouzské holi:
„Nebohého pana N. jsem dříve znal. Byl to takový klidný člověk,
samotář. Byl vždycky úzkostlivě opatrný, divím se vůbec, že těm
dvěma grázlům otevřel dveře. Je to hrůza, co se stalo. Mička si
takový flastr rozhodně zaslouží, Brauner měl dostat ale víc. Udělat
něco tak starému člověku je něco strašného.“

Jarmila N.:
„Mnoha lidem z baráku i okolí se uleví, zvláště když víme, že ti
dva už nechodí mezi námi a nemohou tak už nikoho ohrozit. Osmnáct let pro Mičku? No, zasloužil by si zůstat ve vězení až do konce
svého života. Toho Braunera trochu znám, vím, že všude možně
sháněl nějaké kšefty, ale také hodně pil a dokázal být nepříjemný. Docela věřím tomu, že na toho důchodce první zaútočil on. Je
dobře, že oba dostali vysoké tresty, ale nemyslím si, že zrovna tady
ty dva pobyt v kriminále polepší.“

Seniorka se dvěma nákupními taškami z Kauflandu:
„Ježíšmarjá, dejte mi pokoj, já na to nechci ani pomyslet. Od
toho března nikomu cizímu neotvírám, bojím se i teď vycházet
na chodbu. Vůbec mi to nepřipomínejte. Doufám, že ti dva v té
base shnijí!“

Prezident Klaus prominul
Mičkovi trest za PODVOD

Prostějov/mik - Zní to neuvěřitelně, ale na nedávné amnestii Václava Klause „vydělal“ i Roman Mička, odsouzený na osmnáct
let za vraždu. Prezident ho totiž omilostnil v případu úvěrového
podvodu.
Za něj Mička vloni na podzim u prostějovského soudu „vyfasoval“ půl roku natvrdo! Půjčil si deset tisíc korun, přičemž je neměl
v úmyslu vrátit. „Ano, na pana Mičku se amnestie v tomto případě
vztahuje. Je to paradox, ale je to prostě tak. Osobně na to mohu
mít svůj názor, to je ale tak všechno, co s tím mohu dělat. Půlroční
nepodmíněný trest mu bude smazán,“ sdělila Večerníku Adéla Pluskalová, soudkyně Okresního soudu v Prostějově, která Mičku za
podvod do vězení poslala.
Naštěstí na brněnský verdikt soudu neměla a nebude mít Klausova
amnestie sebemenší vliv.

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

A GRATULUJEME!!!

Marie Elisabeth Kitane
18. 12. 2012 51 cm 3,35 kg
Vrahovice

Pavlína Šustrová
3. 1. 2013 46 cm 2,85 kg
Prostějov

Karolína Šustrová
3. 1. 2013 47 cm 2,65 kg
Prostějov

Sára Indráková
6. 1. 2013 49 cm 2,95 kg
Štětovice

Viktorie Anna Lodesová
7. 1. 2013 49 cm 2,80 kg
Plumlov

Tereza Krupová
8. 1. 2013 49 cm 2,95 kg
Bílovice - Lutotín

Matěj Dolák
7. 1. 2013 53 cm 3,95 kg
Otaslavice

Maxmilián Franc
8. 1. 2013 49 cm 3,00 kg
Slatinice

Michael Daněček
8. 1. 2013 53 cm 3,50 kg
Dobrochov

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

Prostějovská ODS nesouhlasí s amnestií

a nyní podpoří Schwarzenberga

Prostějov/red - Oblastní rada ODS Prostějov se na svém
zasedání dne 7. ledna 2013 zabývala také rozsáhlou amnestií, kterou vyhlásil prezident republiky Václav Klaus. K
záležitosti amnestie se vyjádřil Jiří Pospíšil, předseda Oblastní rady ODS Prostějov.
„ Všichni členové Oblastní rady sice respektují ústavní právo prezidenta republiky vyhlásit amnestii, ale na druhé straně vyjádřili
velké znepokojení především nad rozsahem amnestie, jenž může
přinést poškozeným občanům i státním orgánům řadu problémů v
souvislosti s domáháním se spravedlnosti a odškodnění. Charakter
části amnestie převážně pardonující šetření velkých ekonomických
kauz se zdá být proto velmi nešťastně zvolený.“

Prostějov/red - Oblastní rada ODS
Prostějov na svém jednání dne 13. 1.
2013 hodnotila prezidentské volby. Oblastní rada konstatuje, že výsledek pro
ODS dopadl drtivou porážkou, která je
v první řadě odrazem celorepublikové
politiky ODS.
Oblastní rada se přiklání pro druhé
kolo k podpoře pravicového kandidáta
Karla Schwarzenberga.
Jiří Pospíšil
předseda OR ODS Prostějov

TAKÉ V LEDNU, K NETU SI SEDNU!

WWW.VECERNIKPV.CZ
ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV Helen Doron Early English International

... UŽ DÁVNO NENÍ „JENOM“ PRO DĚTI!
Prostějov/pr - Angličtina pro děti Prostějov patří do
mezinárodního řetězce škol Helen Doron Early English se zastoupením a aktivním působením ve více
než padesáti zemích světa. Prostějovské LC funguje a rozvíjí se již šest let. Kromě regionu Prostějov
vyučuje angličtinu HDEE na Vyškovsku a v sousedním Rakousku (licence Salzburgland).
„V tomto školním roce můžete zapojit do profesionální, a díky bezkonkurenčním materiálům a metodice
vysoce efektivní angličtiny celou rodinu,“ prozradila
Eva Šmídová, lektorka Angličtiny pro děti Prostějov s
tím, že kurzy pro děti od jednoho roku do dvanácti let
probíhají v malých skupinkách, hovoří se jen anglicky
a v nabídce je jich celkem osm, rozdělených dle úrovně
znalosti jazyka a vývojového stádia dítěte. „Kurzy pro
dospělé reprezentuje English Café, anglická kavárna,
INZERCE

kdy je maximální pozornost věnována konverzaci a porozumění mluvené řeči,“ přidala Šmídová.
Na sklonku roku 2012 se Angličtina pro děti stala oficiálním partnerem Cambridge University
a je tedy pověřeným školitelem a organizátorem
cambridgských jazykových zkoušek. Ruku v ruce s
touto novinkou jde i nový kurz pro teenagery (B2 level). „Je opět postaven na bezkonkurenčních materiálech, které jsou anglickou audio knihou s teenagerovskými hrdiny,“ doplnila informace Eva Šmídová.
Angličtinu můžete s Angličtinou pro děti pilovat i o
prázdninách, ať už na táborech v Česku, v Rakousku
nebo ve Velké Británii.
Detailní informace obdržíte na kontaktech:
info@anglictinaprodetiprostejov.cz,
tel. 604 792 446, web: anglictinaprodetiprostejov.cz

Ministr Martin Kuba v Prostějově!

Prostějov/peh - Ministr průmyslu a
obchodu Martin Kuba (na snímku)
při své cestě po regionech navštívil
také Olomoucký kraj a po návštěvě
Šumperka, Přerova a Olomouce zavítal i do Prostějova. Pondělní odpoledne v našem městě využil k debatě
se zástupci zdejších podniků a představiteli samospráv na téma podpory rozvoje celého kraje. Setkání s
místními politickými špičkami využil
také ke shromáždění podnětů pro
program ODS na následující volební
období.
Olomoucký region je prvním, do kterého se ministr Kuba hned na počátku
roku vydal. V následné debatě se nevyhýbal ani komentářům k předvánoční
vládní krizi, ani otázkám současné, ne
příliš optimální pozice Občanské demokratické strany. „Jsme silnou pravicovou stranou, schopnou vyhrávat volby a to, že teď nejsme úplně v optimální
kondici, což je dobré si přiznat, by nás
mělo motivovat k tomu, abychom si
znovu hledali cestu k pravicovým voličům. Volební program ale nemůže
vznikat odtrženě někde v Praze bez
konzultací s pověřenými zástupci, kteří
vědí o konkrétních problémech právě
té dané oblasti,“ zdůvodnil ministr účel
úterního setkání, kterého se zúčastnili
INZERCE

Jak na voliče. Volební program ODS pro nadcházející volební období byl jedním z témat návštěvy ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby
v Olomouckém kraji.
Foto: Petra Hežová

mimo zástupců členské rady i první
náměstek prostějovského primátora
Jiří Pospíšil spolu se svým jmenovcem,
místopředsedou ODS Jiřím Pospíšilem.
„Podle ohlasů v debatě je pro zdejší
zástupce veřejné správy nejzávažnějším problémem zákon o veřejných
zakázkách, který například způsobuje,
že pokud ve výběrovém řízení zůstane
pouze jedna firma, musí být zrušeno a
vypsáno znovu. Tak se ovšem může
stát a stává se to poměrně často, že můžete vypisovat nová a nová výběrová
řízení a nikdy se nedoberete konce. V
konečném důsledku nemůžete najít
dodavatele služeb nebo firmu, která by
vám uskutečnila váš investiční záměr,“
uvedl první náměstek primátora statu-

tárního města Prostějova Jiří Pospíšil a
dodal, že by spolu s ostatními zástupci
veřejné správy uvítal vytvoření poradního orgánu, který by podobné situace
řešil.
Cílem ministrovy návštěvy byl i
hrubý náčrt volebního programu
ODS pro nadcházející volební období. „Musíme znát starosti obyčejných drobných podnikatelů, protože
mám pocit, že jakmile je politik dlouho ve vysoké politice, ztratí kontakt
s obyčejnými lidmi, zapomene, jaké
jsou jejich starosti a to je špatně,“ uvedl
ministr Kuba s tím, že hodlá navštívit
všechny regiony a setkat se s jejich
představiteli i zástupci firem a průmyslových podniků.

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i
o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel. č. 588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické
vozíky, WC křesla, chodítka - pevná, pojízdná, podpažní, servírovací
stolky a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště
TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým
a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
SEMTAMNÍK SONS
pondělí 14. ledna
11.00 hodin Návštěva solné jeskyně v ul. Budovcova. Sraz účastníků v prostorách jeskyně, či dle dohody v SONS a společný přesun.
úterý 15. ledna
10.00 hodin Audiostop - tedy
audioverzi oblíbeného zábavného pořadu Videostop, kterou
bude moderovat Jaroslav Knejp.
V podkrovním sále Městské
knihovny Prostějov.
úterý 15. ledna
Výlet do Olomouce do kina
Metropol na promítání filmu
„Výlet bez bariér“ - vyrobilo
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Začátek v 15.00. Odjezd z PV
vlakem ve 14.00, odjezd z OL
v 16.32, nebo 17.07 h.

čtvrtek 17. ledna
Květina ve společnosti 2013
13.00 - 16.00 hodin Pletení z pe- se koná 16. ledna od 18.00 do
digu v klubovně SONS.
20.00 a 17. ledna od 19.00 do
21.00. Akce se koná v NárodMC Cipísek,
ním domě Prostějov.
Sídliště svobody 6, Prostějov
Jak podpořit zdraví aneb 1. února Semmering - Stuhleck,
jak si můžeme pomoci sami jednodenní lyž. zájezd CK Mi- besedy o prevenci zdraví. nitrans a Svazu lyžařů. Cena
V dopoledních programech dle 590 Kč + 37 euro s sebou. Info
rozpisu ve skupinách
a přihl. OS ČSTV Česká ul. 15.
Mimiklub - program pro ma- Tel.: 776 671 104
minky s miminky - pro maminky s miminky do 9 měsíců V pátek 18. ledna 2013 se
středa 23. ledna
koná Ples Střední zdravot18.00 Vůně pro zdraví i po- nické školy Prostějov ve
těšení - kreativní večer pro do- Společenském domě PV. Hrají
spělé
NOVIOS, bude i tombola. Poúterý 29. ledna
slední lístky možno zakoupit
18.00 Beseda sourozenci
na sekretariátu školy na VáIndividuální psychologické po- penici 3, telefon: 582 343 861.
radenství - na objednání
Včelí farma Jelínek pořádá
Informační centrum
včelařské odpoledne v sobotu
pro mládež při CMG
2. února 2013 ve 14.00 hodin
Komenského 17, Prostějov. Tel.: v obecním domě Dětkovice.
582 302 553
Potvrďte svoji účast kvůli
pondělí 14. ledna od 16.00 zajištění malého občerstvení.
Ukrainian evening - ukrajinský Tel.: 582 357 222 Antonín
podvečer, kde se dozvíte něco o Jelínek.
její kultuře nebo třeba kuchyni.
Domovní správa, s.r.o
Bohumil Olšanský, Modifikovíceúčelová hala - zimní stadion
vané DIGIFOTO autoportréty.
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
Vernisáž proběhne v pátek 18.
A VEŘEJNOST
ledna v 17.30 hodin a výstava
úterý 15. 1.
trvá do 19. února.
9.45 - 10.45 hodin
Lednová promenáda se usku13.00 - 14.00 hodin
teční 20. ledna ve 14.00 hodin
VEČERNÍ BRUSLENÍ
před radnicí v Prostějově.
PRO VEŘEJNOST
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.

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
18.1. Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
SOU Husserla
18.1. Maturitní stužkovací ples
Společenský dům PV
Prostějov
Střední zdravotnická škola Pv
19.1. Ples Český turf
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
P. Karlach
19.1. Myslivecký ples
Sokolovna Žárovice
Žárovice
MS Horka Soběsuky
19.1. Obecní ples
Kulturní dům Smržice
Smržice
Obec Smržice
19.1. 22. tradiční hasičský ples
Sokolovna Čechovice
Čechovice
SDH Čechovice
19.1. Školní ples
Restaurace Zátiší
Němčice n/H Přátelé otevřené školy a ZŠ Němčice
19.1. Ples KP školy při ZŠ a MŠ
Sokolovna Určice
Určice
Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Určice
19.1. Společenský ples
Kulturní dům Kralice
Kralice
MAS Prostějov venkov o.p.s
19.1. Sokolský ples
Sokolovna Dubany
Vrbátky
TJ Sokol Dubany

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...
Josef Lukáš 1956
Určice
Zdeňka Hlavová 1932 Prostějov
Dana Čášková 1961 Prostějov
Vlasta Michalcová 1942
Otaslavice
Milada Hudcová 1924
Držovice
Urszula Gerlichová 1963
Hablov
Marie Bartová 1936 Olomouc
Vlastimil Šteigl 1932 Prostějov
Marie Petrželová 1943
Prostějov

Marie Minátová 1935 Smržice
František Zatloukal 1921
Prostějov
Alois Kaláb 1930
Ludéřov
Marie Trundová 1933
Malé Hradisko
Vladimír Krečmer 1942
Nezamyslice
Ladislav Hříva 1946 Prostějov
Božena Bezděková 1919
Prostějov
Vasil Šandor 1964
Vyškov
Jaroslav Dočkal 1932 Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 14. ledna 2013
Mgr. Daniel Šedivý 1973 Vícov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 16. ledna 2013
Vlasta Kubalčíková 1923 Otaslavice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Zdenka Přikrylová 1928 Pěnčín 13.15 Obřadní síň Prostějov
Hana Malíšková 1953 Seloutky 14.00 Obřadní síň Prostějov
Ing. Jaroslav Kadlec 1954 Prostějov
14.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 23. ledna 2013
Jiří Hlas 1923 Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov

WWW.VECERNIKPV.CZ
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sobota 19. 1.

17.30 - 19.30 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

neděle 20. 1.

TIP Večerníku

ALOIS NEBEL
ČESKÉ FILMOVÉ DRAMA
KDY: úterý 15. ledna ve 20.00 hodin.
KDE: Kino Metro 70, Prostějov.

Hrají: Miroslav Krobot, Karel
Roden, Václav Neužil ml., Tereza Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha, Alois Švehlík
a další.
Příběh filmu začíná na podzim
roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách,
kde slouží jako výpravčí Alois
Nebel. Nebel je tichý samotář,
kterého čas od času přepadne
podivná mlha. Nejčastěji se
mu v ní zjevuje Dorothe, oběť
násilného odsunu Němců po
2. světové válce. Šedivé dny
na nádraží v Bílém Potoce na
sklonku socialismu líně plynou,
výhybkář Wachek společně se
svým otcem kšeftují s důstojníky sovětské armády. Poklidnou
atmosféru naruší jednoho dne

Němý, který překročí hranice
se sekyrou v ruce, aby pomstil
svoji matku. Halucinace nakonec Nebela přivedou do blázince a přijde o místo výpravčího.
Vydá se do Prahy hledat jinou
práci u dráhy a na hlavním nádraží najde svou životní lásku,
toaletářku Květu. Nebel se rozhodne vrátit zpátky do hor, aby
se znovu setkal s Němým a souboj s temnými stíny minulosti
dovedl do konce.

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

14.15 - 16.15 hodin

Soud draží dům v Doloplazech

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.

inzerce

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Dětkovice
Dne: 28. 1. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Dětkovice sm. od
Vranovic oboustranně vč. OÚ
a dále oboustranně sm. Prostějov včetně celé ulice za humny
po č. 11 a 12. včetně.
Obce: Krakovec, Laškov,

Laškovský Dvorek, Kandie,
Pěnčín
Dne: 29. 1. 2013 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celé obce Krakovec, Laškov,
Dvorek, Kandie, Pěnčín – včetně podnikatelských subjektů ve
všech uvedených obcích.
Obec: Vrbátky
Dne: 30. 1. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celý areál cukrovaru Vrbátky,
mobilní operátor Vodafone.
Obec: Mostkovice
Dne: 30. 1. 2013 od 7:30 do

15:30 hod. Vypnutá oblast: celé
ulice: Nová, U hřiště, Za sokolovnou, Kukov včetně nové výstavby, Prostějovská od č. 39 a 45
oboustranně po autobazar včetně.
Obce: Krakovec, Laškov,
Laškovský Dvorek, Kandie,
Pěnčín
Dne: 31. 1. 2013 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celé obce Krakovec, Laškov,
Dvorek, Kandie, Pěnčín – včetně podnikatelských subjektů ve
všech uvedených obcích.
E.ON Česká republika, s.r.o.

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

Kino Metro 70
pondělí 14. ledna
17.00 Bídníci
anglický muzikál
20.00 Bídníci
úterý 15. ledna
17.00 Bídníci
20.00 Alois Nebel
české filmové drama
středa 16. ledna
17.00 Bídníci
20.00 Alois Nebel
čtvrtek 17. ledna
17.00 Bídníci
20.00 Nespoutaný Django
americký western
pátek 18. ledna
17.00 Bídníci
20.00 Nespoutaný Django
sobota 19. ledna
17.00 Bídníci
20.00 Nespoutaný Django
neděle 20. ledna
17.00 Bídníci
20.00 Nespoutaný Django

úterý 15. ledna
9.00 a 10.15 Pták Ohnivák
a liška Ryška
- Divadlo Koráb Brno
čtvrtek 17. ledna
9.30 Akademie třetího
věku MECENÁŠ JOSEF
HLÁVKA
pondělí 14. ledna
Výstava - Výtvarní pedagogové Olomouce - kresba
a grafika
Ze sbírky Josefa Dolíka

Městské divadlo
v Prostějově

Divadlo POINT

úterý 15. ledna
19.00 Nebe - Divadlo
Maléhry Brno
neděle 20. ledna
17.00 Dnes tančí: BUĎ ŽUS
- taneční vystoupení žáku
ZUŠ V. Ambrose Prostějov

Kinoklub DUHA
sobota 19. ledna
15.00 Krakonoš a strašidlo
17.30 Školní výlet
česká filmová komedie

Simetrix
pátek 18. ledna
21.00 DJ Doktor
sobota 19. ledna
21.00 DJ Mark
pátek 18. ledna
19.00 Kabaret Vláďa
- Velkolepá performerská show

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

Apollo 13
pátek 18. ledna
20.00 A ještě trochu jazzu, swingu... aneb JAZZ BEER FEST
- Po malé přestávce je tu opět párty plná nejen jazzové muziky,
tentokrát doplněná o lahodný výběr zlatavého moku z produkce
výhradně malých pivovarů. (Moritz, Magistr a pod.) Kvalitní muzika a lahodné pivo je krédem tohoto večírku. Večerem provází Dj
Malda a jeho hosté...
sobota 19. ledna
21.00 Basstards Night
Čeká nás opět naše párty s oblíbenou Basstards crew.info
co nevidet... Dj´s: INDIGOBOY, CZIDA, JUNGLEMAN,
SHIWAZZ, HARRY JUNIOR...

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 14. 1. do 20. 1. 2013

TELEFON 582 344 130

NOČNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy každý večer v 18.30 hodin. Také ve středu v 17.30 hodin. V sobotu
v 00.45 hodin bude Měsíc v první čtvrti.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná každé
odpoledne ve 14.00 hodin.
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 uvedené výstavy a navíc výstavu
OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN, zdarma.
inzerce
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Exkluzivní interview s bývalým ředitelem prostějovské hvězdárny, za něhož dosud není náhrada

ČTYŘICET LET ŠÉFOVAL HVĚZDÁRNĚ, TEĎ CHCE PŘEDAT ŽEZLO MLADŠÍMU
Jiří Prudký: „Měl jsem svého favorita, ten to ale vzdal!“
Dokud totiž nebude vybrán

Prostějov - V pozici ředitele Lidové hvězdárny
nový šéf, byl jsem funkcí
v Prostějově působil od roku 1972. Doktor
astronoitele vedoucího
mického oddělení
přírodních věd Jiří Prudký byl naprosto „Začátky mé funkce řed
zatím
pověřen
neodmyslitelnou součástí tohoto zařídočasně já. Velmi
y v roce 1972 těžké.
byl
zení po dobu neuvěřitelných čtyřiceti
bych si přál, aby
hvězdárnu
vedl
Víte, já jsem
let. A je stále! Přestože kvůli organiopět mladý člověk,
začním změnám v podobě sloučení
který by byl současné
velký puntičkář...“
hvězdárny s Muzeem Prostějovska o funkci
generaci, která má největší
zájem o pozorování vesmíru,
vlastně přišel, bude zde působit i nadále jako
fungovat ve stejné míře jako věkově nejblíže. A aby se mu
odborný pracovník. Navíc je doposud pověřen doposud,
jen s trochu pozmě- podařilo vybrat ten správný a
vedením hvězdárny. Jak totiž v exkluzivním roz- něným názvem. A bude mít zbrusu nový tým provozující
hvězdárnu, který to s ním po
poa.
hovoru pro Večerník prozradil, jeho nástupce svého nového šéfa.“
táhne
dlouhá
desetiletí,
jako
se
Máte
za
sebe
be
vůbec
už
prozatím neexistuje…
to stalo mně. Musím se ale přináhradu?
Michal Kadlec
Pane Prudký, vzpomenete si vůbec na chvíli,
kdy jste nastoupil do Lidové
hvězdárny v Prostějově?
„To víte, že ano! Ale délka
mého působení ve hvězdárně
je tak na Guinessovu knihu rekordů! Už tehdy, před čtyřiceti
roky se na místo ředitele prostějovské hvězdárny konalo výběrové řízení, ve kterém jsem
v konkurenci pěti kandidátů
uspěl. A to jsem opravdu nečekal. Do funkce jsem nastoupil
prvního října 1972, takže jsem
tady šéfoval čtyřicet let a tři
měsíce.“
Byly začátky vašeho
šéfování složité?
„Byly velmi těžké. Víte, já
jsem hodně velký puntičkář
a tenkrát nabídka hvězdárny směrem k veřejnosti byla
hodně chaotická. Neexistoval
žádný plán činnosti, odborné přednášky byly jednou za
čas a vesmír se pozoroval za
účasti jen několika málo lidí.
To mi hodně vadilo. Druhou
překážkou, se kterou jsem se
vyrovnával velice těžko, byl
technický stav a zabezpečení
hvězdárny. Byla zde naprosto
INZERCE

nevyhovující a vadná elektroinstalace, s pojistkami na dřevěném prkně. Revizor tehdy
po prohlídce nařídil okamžité odpojení celé hvězdárny.
Sehnat peníze na generální
rekonstrukci mi dalo práci až
do roku 1975. A ještě zbyly
finance na stavební úpravy, ale
hlavně zde byl konečně vybudován přednáškový sál.“
Vytvořil jste si za ta
léta dobrý kolektiv,
který se staral o provoz
hvězdárny?
„Jsem přesvědčen o tom, že se
mi podařilo vytvořit tým, který
byl této práci oddán bez ohledu
na výši odměny a hlavně strávený čas v tomto zaměstnání.
No, a protože všichni tito lidé
byli věkově na tom stejně jako
já, tak se nyní také postupně
rozcházíme do důchodu.“
Můžete veřejnosti vysvětlit, proč ve funkci
ředitele vůbec končíte?
„Ty důvody jsou naprosto
pragmatické. Jednak už mám
nějaký čas důchodový věk
a hlavně bylo rozhodnuto o
sloučení Lidové hvězdárny v
Prostějově s Muzeem Prostějovska. Naštěstí se vybojovalo
alespoň to, že hvězdárna bude

pesimista. Spíše si myslím, že
tuto funkci převezme nějaký
kantor, který je nespokojený se
svým působením ve školství.“
Dovolte teď odbočit od
události spojené s koncem vašeho ředitelování. Můžete našim čtenářům osvěžit
paměť, jaká je vůbec historie
astronomické pozorovatelny
v Prostějově?
„Pozor, je nutné si uvědomit,
že Prostějov je jediné město
v republice, které má ve své
historii dvě veřejné astronomické pozorovatelny! Iniciátorem
a zakladatelem obou staveb a
zároveň i dlouholetým ředitelem nové hvězdárny byl Adolf
Neckař. Ta první však až do
roku 1955 fungovala na Husově náměstí v budově bývalé
základní školy. Nová hvězdárna v Kolářových sadech začala
fungovat od roku 1961, kdy
občané chtěli pozorovat Gagarinův let do vesmíru. Hvězdárna pak průběhem

kdo je RNDr.
jiří prudký
Narodil se 9. května 1946 na ČeskomoravČ
ské vrchovině v Jimramově. Vystudoval
průmyslovou školu v Přerově, poté absolvoval přírodovědeckou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tři rokyy potom
p
působil v oddělení laseru v Ústavu přístrojové techniky v Brně. Od
října roku 1972 až do konce roku loňského byl ředitelem Lidové
hvězdárny v Prostějově. V roce 2008 obdržel prestižní Cenu města
Prostějova za popularizaci astronomie a přírodních věd. Kromě
astronomie si najde čas i na svoji další velkou zálibu, kterou je vše,
co se týká Velké Británie. Je rozvedený, má dceru a dvě vnučky.

času získala dobrou pověst i
mimo
mi hranice města a posléze i
okr
okresu.
Dnes je naše hvězdárna
O
v Olomouckém
kraji hvězdárnou s nejucelenější nabídkou
pop
popularizace
vědy nejširší veřejnosti. Nicméně Prostějované
řejn
by si zasloužili, aby právě tato
hv
hvězdárna
byla posílena i o planet
netárium.“
Jak dlouho se hvězdárna v Kolářových sadech
de stavěla?
„H
„Hvězdárna
byla v Prostějově
bud
budována
v letech 1955 až 1962.
By v době, kdy se stával neúBylo
nos
nosným
volný vstup veřejnosti
do budovy školy na Husově
nám v noci. Už v roce 1951
náměstí
byl na realizaci této myšlenbylo
ky získáno 330 tisíc korun, což

„Už před rokem jsem ji usi- znat, že v tomto ohledu jsem
lovně začal hledat.t. A zprvu se
zdálo, že se mi to podařilo. Měl
jsem na toto místo velmi dobréstvého absolho kandidáta, čerstvého
y astronomie,
venta vysoké školy
který po odbornéé stránce naprosto vyhovoval všem požadavkům. Bohužel,l, nedokázali
jsme se domluvit na finančních
p pplat
podmínkách, jeho nástupní
kojoval. Škoho prostě neuspokojoval.
da ho... (smutně)“
Počkejte, takže
akže vy jste
ový ředitel
skončil a nový
zatím vybrán není?
ní? Rozumím tomu dobře??
„Ano, je to tak. Nyní je
vého šéfa
už ale výběr nového
hvězdárny na vedení
ení muzea,
potažmo na Olomouckém
omouckém
u ale nekraji. Já už k tomu
moci...“
mám žádné pravomoci...“
Ale vy přece
ece jen
z hvězdárnyy neodcházíte…
zasnil se pro Večerník bývalý šéf
„Domluvili jsme se s řehvězdárny JIŘÍ PRUDKÝ
ditelem Muzea Prostějovska panem Chytilem, že dokud
ud
tehdy byly neuvěřitelné pebudu moci, tak
k
níze. Vypracovaly se stavebrád
vypomohu
u
n plány a v roce 1953 vydal
ní
Nestor astronomie. Neuvěřitelné čtyři desítky let vedl prostějovskou
s přednáškami,,
teh
tehdejší
Okresní národní výbor
hvězdárnu Jiří Prudký. Veřejnost se s ním ale při pozorování hvězd bude
dohledem nad pro-v Prostějově výměr na stavbu
naštěstí setkávat i nadále.
Foto: Michal Kadlec
vozem a podobně.
hvězdárny
formou sousedské
ně.
hv

„Přál bych si ještě jednu věc:
Prostějované by si zasloužili
navštěvovat planetárium!“

pomoci. Vyhloubily se základy
a začalo se stavbou druhého dalekohledu. Bohužel, stavba byla
ze strany Krajského národního
výboru v Olomouci zakázána
jako černá! A pokračovalo se
až v roce 1955, kdy se v únoru
uskutečnilo jednání za účasti
krajských úředníků, předsedy
MěNV v Prostějově Viléma Pobudy a Adolfa Neckaře. Ten ve
svých vzpomínkách označuje
jednání za bouřlivé, ale vítězné.
A jak už jsem řekl, první řádní
návštěvníci z řad veřejnosti na
novou a ještě ne zcela funkční
hvězdárnu přicházeli již v průběhu roku 1961.“
A vy sám, necítíte nějakou hořkost z toho, že
hvězdárna se sloučila s muzeem a vy jste tak vlastně přišel
o funkci?
„Nebudu zakrývat, že mám
z toho takový zvláštní pocit. A
zvláštní je i to, že hvězdárna je
součástí instituce, která je svojí činností zaměřena úplně na
něco jiného. Hvězdárna a astronomie přece nemá nic společného s památkami. To je ale asi
tak jediné, co mi vadí. Ale musím objektivně říct, že nejsme v
republice prvním městem, kde
k něčemu podobnému přistoupili. Ve Vsetíně to tak funguje
už třetím rokem a osvědčilo
se to. Tak snad tomu tak bude
i v Prostějově.“

sportovní menu
www.tkplus.cz
FOTBAL EXTRA
NEJLEPŠÍ JSOU ČE CH OV ICE

Ohlédnutí za podzimem
I.A třídy O KFS
- díl první
čtěte
na stranách

Chystá se fotbalový svátek:

24-25

PROSTĚJOV SE UTKÁ S ÁČKEM SPARTY!

VOLEJBAL
VK AGEL MÁ SMEČAŘKU

Úřadující mistr
posílil, z Rakouska
přišla Kočiová
čtěte
na straně

volejbal

TRHÁK TÝDNE

30
ČTVRTEK 17. 1.

17:00

ČESKÝ POHÁR; SEMIFINÁLE - 1. ZÁPAS

Praha, Prostějov/jim

VELKÝ FOTBALOVÝ SVÁTEK
CHYSTÁ NA LETOŠNÍ I PŘÍŠTÍ
LÉTO VEDENÍ 1.SK PROSTĚJOV.
V UPLYNULÉM TÝDNU STRÁVIL
TRENÉR „ÁČKA“ FRANTIŠEK
JURA ČTYŘI DNY NA STÁŽI V
PRAŽSKÉ SPARTĚ A KROMĚ
NOVÝCH POZNATKŮ DO
PŘÍPRAVY PŘIVEZL I JEDNO
PŘEKVAPENÍ. V LETNÍ PAUZE
SEHRAJE 1.SK PROSTĚJOV
PŘÁTELÁK S „ÁČKEM“ SPARTY
NA LETNÉ, O ROK POZDĚJI
PŘIJEDE PĚTATŘICETINÁSOBNÝ
VÍTĚZ LIGY NA HANOU!

VK AGEL PROSTĚJOV
PVK PŘEROV
Hala Sportcentra DDM Prostějov

SOBOTA 19. 1.

14:30

EXTRALIGA KADETŮ „U17“ - 15. KOLO

BK PROSTĚJOV
SOKOL PRAŽSKÝ
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal
b

SOBOTA 19. 1.

18:00

MATTONI NBL - 23. KOLO

Hala Sportcentra DDM Prostějov

NEDĚLE 20. 1.

17:30

HC GREWIS PLUMLOV
HC ŠTERNBERK
Zimní stadion v Prostějově

NEDĚLE 20. 1.
NEDĚLE 20. 1.

9:30
14:00

EXTRALIGA KADETEK - 19. A 20. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
VYSOČINA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

NEDĚLE 20. 1.

Foto: internet

má hned na úvod Schiavoneovou,
Berdycha by ve čtvrtfinále čekal Djokovič
Melbourne
(Austrálie),
Prostějov/jim – Hned pětice
zástupců
TK
Agrofert
Prostějov vstoupí do prvního

KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ - 19. KOLO

volejbal

vrátil zpět do Holice. Jeho
zranění není vážného charakteru a doba léčení by měla
trvat jeden až dva týdny.
Zájem hradeckého klubu
přetrvává a další jednání budou pokračovat po úplném
uzdravení hráče.
Exkluzivní rozhovor s odchovancem pivínské kopané,
který si možná brzy zahraje proti Spartě, najdete na
straně 32 dnešního vydání!

TĚŽKÝ LOS AUSTRALIAN OPEN: Kvitová

BK PROSTĚJOV
BC KOLÍN
lední hokej

ŽONDRU CHCE HRADEC KRÁLOVÉ!

Prostějov/pk - Na testy
do prvoligového Hradce
Králové byl zkraje zimní
přípravy pozván rodák z
Pivína a momentálně útočník
druholigového 1.HFK Olomouc Libor Žondra!
Na zkoušce měl být do 20.
ledna. Bohužel z východu
Čech přišla v závěru týdne
špatná zpráva o zranění forvarda, který se po dohodě se
zástupci prvoligového klubu

11:30

EXTRALIGA KADETŮ „U17“ - 16. KOLO

BK PROSTĚJOV
BK PARDUBICE
Hala Sportcentra DDM Prostějov

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

Maká. Tomáš Berdych při tréninku na první grandslam sezóny.
Foto: archív Večerníku

grandslamu letošní sezony. Petra Kvitová, Tomáš
Berdych a Jan Hájek čistě ve
dvouhře, Lucie Šafářová a

Radek Štěpánek se přihlásili
i do čtyřhry.
Papírově nejjednodušší cestu
dál má pátý nasazený Berdych.
V prvním kole nastoupí proti
Michaelu Russellovi z USA,
jemuž aktuálně v žebříčku ATP
patří až 94. místo a nejvýše byl
před šesti a půl lety na šedesáté
pozici. Oba hráči se spolu utkali celkem třikrát a Američan
vyhrál pouze poprvé – na tvrdém povrchu Indian Wells v
roce 2007. V případě postupu
Berdych vyzve lepšího z neznámé dvojice Reister – Rufin, ve třetím kole to vypadá
na Rakušana Jürgena Melzera
a v případném osmifinále pak
zřejmě na Argentince Monaka
či Španěla Verdaska. A pokud
by se české jedničce podařilo
vyhrát všechny čtyři zápasy,
ve čtvrtfinále se rýsuje duel
se světovou jedničkou Srbem
Novakem Djokovičem.
Více se dočtete na straně 29

1. kolo Australian Open:
Tomáš Berdych (5) - Michael Russell (USA)
Radek Štěpánek (31) - Viktor Troicki (Srbsko)
Jan Hájek - Milos Raonic (Kanada, 13)
Petra Kvitová (8) - Francesca Schiavoneová (Itálie)
Lucie Šafářová (17) - Mirjana Lucicová-Baroniová (Chorvatsko)
Leander Paes (Indie), Radek Štěpánek (2)
- Kevin Anderson (JAR), Jonathan Erlich (Izrael)
Anastania Pavljučenková (Rusko), Lucie Šafářová
- Timea Babošová (Maďarsko), Laura Robsonová (VB)

Začne výprodej Orlů?

Prostějov/lv - O basketbalistech Prostějova, které možná na
Hané potká předčasná výpověď smlouvy, se stále více hovoří v zákulisí mezi manažery. Vzhledem k možnému konci
klubu, o němž už dost vážně informujeme na titulní straně
dnešního vydání, roste především mezi tuzemskými ligovými
kluby zájem o jednotlivé hráče. Hovoří se jednak o zkušené
harcovníky typu Mateje Venty, Dušana Panduly, Romana
Marka, tak i o nadějné basketbalisty, mezi které patří Jaromír Bohačík, Ondřej Kohout a Kamil Švrdlík. Není vyloučeno, že většina (či všichni) během několika následujících
týdnů rychle změní dres...
Více se dozvíte na straně 28!

CHCETE SE STÁT
SPORŤÁKEM?
Vydavatelství HANÁ
Á 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:

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@pv.cz
nebo na adresu:
Haná Press s.r.o.
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov
Vybraní uchazeči budou pozváni
k ústnímu pohovoru!

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce
Správná odpověď z č. 1 na
snímku byla budova veřejných
WC na hřbitově v Prostějově.
Vylosovanou výherkyní je
Zdeňka HAVLÍKOVÁ, Finská 9, 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
18. LEDNA 2013, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 21. LEDNA
2013. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.



ostějov

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také v lednu pokračujeme na
stránkách nejčtenějšího regionálního periodika ve vašem
oblíbeném zápolení, které vám
opětovně přinášíme v rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“! I v tomto
vydání se tudíž znovu setkáváte
s fotografií jisté známé osobnosti veřejného života, která
je graficky mírně „poupravena“.

Ti z vás, kteří budou i přes naše
„fígle“ na správné vlně, nám
mohou své tipy nahlásit do redakce a v případě, že budete mít
štěstí při losování, máte šanci na
výhru. DNES přitom můžete
JIŽ PODEVÁTÉ usilovat
o ZAJÍMAVOU CENU v podobě poukázky od RESTAURACE POD KAŠTANY
v HODNOTĚ 500 Kč!

-b
bavlna
l
425,- krep
489,- flanel 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...

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

FIRMA JAŠ DODÁ VÁM TU NEJLEPŠÍ CHLAZENOU...

TIP
k obrazovce
VYPRÁVĚJ (1/22)
KUPONOVÁ PRIVATIZACE
rodinný seriál
ČR 2013

PÁTEK 18. 1. 2013

20:00 HODIN

AKLÉ, BIDET, EFEKT, FILÉ, HODIT, IRMA, KOKS,
KROJE, LÉTO, MILICE, MLÝN, MOST, MÝTO, NEONY,
OKRAJE, OPARY, ORCHIDEJ, OTKY, RELÉ, SELADON,
SJEZD, SVOD, TRSY, TUŘI, ÚCHYLKA, ÚLOV, ŽELÉ
... 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 18. LEDNA 2013, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„JAŠ“. Další vylosovanou výherkyní se stala Alena KOČÍ,
Sněhotice 20, Brodek u Prostějova, jenž se tak může těšit na
poukaz pro NÁKUP V PRODEJNĚ „JAŠ“ O CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč! Vyzvednout si jej lze přímo v redakci,
a to již od dnešního dne, pondělí 14. ledna 2013.
Ti, kdo nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak. I ve
druhém 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 jedné z prostějovských prodejen 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 14. ledna.
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V minulém, v celkovém součtu jednadevadesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Yvettu Blanarovičvou. Jedna
z hvězd českého showbyznysu, která ještě před Vánocemi
navštívila Prostějov, a známá
čertice, ale také velice slušná
zpěvačka a populární herečka
přijela do našeho města zahrát
v rámci akcí „Prostějovská
zima“... Přestože se nejednalo
o nikterak jednoduchý úkol,
v osudí se sešla celá plejáda
z vás, dohromady hned 512
správných odpovědí!
Z losovacího koše se tentokrát
usmálo štěstí na výherce, kterým se stal Oldřich DVOŘÁK,
A. Slavíčka 14, Prostějov. Od Večerníku obdrží zajímavou cenu
v podobě poukázky od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod
a graficky mírně poupravili jednu z dnes již bývalých ligových
hvězd nabitého kádru fotbalistů 1.SK Prostějov, kteří zápolí
v MSFL. Od jara už ovšem
tento plejer dres ambiciozního
oddílu oblékat nebude, neboť
se vrací pod Ještěd...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dvaadevadesátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 18. 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 21. ledna.

Režie: B. Arichtev
Hrají: R. Vojtek, A. Kerestešová, V. Freimanová, S.
Skopal, H. Vagnerová, J.
Bernášková, A. Stanková, M.
Sládečková, D. Prachař
Po událostech kolem sametové revoluce a období těsně po
ní nastávají devadesátá léta.
Společnost řeší řadu problémů spojených s transformací
do svobodné společnosti a
tak i hrdinové tohoto seriálu
projdou rozdělením Československa, dočkají se restitucí, splínu z krachu nakladatelství a
internetu, přežijí krachy bank odmítá veškerou pomoc. Peter
i povodně. Vše v této sérii Malina školí Karla a jeho kokončí v roce 2005, nedlouho legy, jak by měli vystupovat
po vstupu České republiky do na veřejnosti coby seriózní
Evropské unie. Nyní se ale podnikatelé. Jim to ale připadá
Majda s mámou odjíždějí učit směšné. Jarda se svým otcem
na chalupu, protože mají obě úspěšně privatizuje. Iveta kopřed sebou důležitou zkoušku, nečně vydává barevný katalog,
zatímco Tonda se dál utápí ve což je základ každé cestovky.
VÍCE NEJEN O TOMTO SERIÁLU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

KDO PŮJDE NA BOWLING?

Už potřetí můžete na stránkách Večerníku usilovat
o cenu od BOWLING PALACE v prostějovské ulici
Újezd, načež se tak děje
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 4 označených čísel nám můžete

posílat na známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká
10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo
582 333 433 a to do PÁTKU
18. LEDNA 2013, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 8 - 7 - 9 - 9, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově dvaaosmdesátou výherkyní stala
Soňa PROCHÁZKOVÁ,
Alojzov 34, 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
21. LEDNA 2013. Tak nezbývá, než abyste začali již luštit...

Nabídka realit a nemovitostí

realitní a pojišťovací kancelář
777 251 878

Rodinné domy:

Rostislavova 8
796 01 Prostějov

BYTY- PRONÁJEM
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.

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

BYTY- PRODEJ
1+1, Tylova, PV
SLEVA: 500 000 Kč
3+1Nám. Spojenců, PV, os.vl., cihl, 2. patro,
78m2, výhled na park.
Cena: 1 200 000Kč. Možno přikoupit
garáž ve dvoře za 200 000Kč.

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

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

Kralice na Hané, okr. Prostějov
Prodej nízkoenergetické novostavby RD 5+kk. Zast.
plocha 154 m2, zahrada 716 m2 Cena: Kč 3.595.000,-

Prostějov, ul. Újezd
Prodej komerční budovy v centru města. Plocha pozemku
celkem 3268 m2.
Cena: Kč 8.900.000,-

Hrubčice, okr. Prostějov
Rodinný dům 6+1, 2 garáže. Zast. plocha 530 m2, zahrada 123 m2.
Cena: Kč 2.750.000,-

KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Prostějov - řadový RD
2x 3+1se zahradou,
byty 80 a 86 m2, podkroví je možné využít
pro půdní vestavbu.
Klidná lokalita u parku, školka, škola. Cena dohodou v RK
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
CENA 1.600.000 Kč
zahrada 96 m2.
HRUBČICE RD
3+1s garáží, s
možností vybudování dalšího pokoje z půdních
prostor. Celková výměra pozemku činí 1152 m2, z
CENA 1.795.000 Kč
toho zahrada 582 m2.
URČICE - RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena: 799.000 Kč
RD Čechovic - řadový koncový o velikosti 2+1 v 1.NP a
3+1 v podkroví.
Dům je v udržovaném stavu. Celková výměra pozemku činí 285 m2.
CENA: k jednání v RK

Byty - prodej:

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!

Prostějov, Vrahovice
Rodinný dům 3+1. Zast. plocha 150 m2, zahrada
159 m2.
Cena: Kč 1.495.000,-

Prostějov, Šlikova ul.
Prodej domu se 2 byty 3+1, garáž. Zast. plocha vč.
zahrádky 222 m2
Cena: Kč 2.590.000,Aktuální nabídku bytů a dalších nemovitostí
najdete na: www.jhreality.cz

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!

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

800 107 014

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: U stadionu 1 (hotel Gól), Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík  777 192 434

e-mail: info@impulsreality.com

Prodej bytu 1+1, Prostějov ul. Tylova

Prodej cihlového bytu po rekonstrukci, Prodej bytu po rekonstrukci,
110m2,
cena: 1000000,-Kč
cena: 590000,-Kč- Sleva!!!

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. Svatoplukova

Prodej bytu 3+1, Prostějov sídl. Svobody

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

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

Novinky:
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SLEVA! Byt dr./panel,
3+1 (možnost předělání na 4+1) Okruž2
ní ul., 2. NP, 68 m , volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu.
Cena: 890.000,- Kč

NOVINKA! Byt OV/cihla, 3+1ul.C.Boudy, 3.NP,75m2.Bytpo
rekonstrukci, blízko centra, možnost přikoupení garáže. Cena: v RK
NOVINKA! Byt OV/cihla,3+1KralicenaHané, 1.NP,67m2.Byt
po kompletní rekonstrukci, v ceně garáž.
cena: 1.200.000,- Kč
NOVINKA!Byt OV/cihla,3+kkKralicenaHané, 2.NP,67m2.Byt
po kompletní rekonstrukci, v ceně garáž.
cena: 1.200.000,- Kč
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Rodinné domy
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NOVINKA! Samostatně stojící , přízemní RD 3+kk s terasou a
koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku 1.702 m2, obytná pl. 100
m2, voda obecní i vl. studna, topení ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy. Cena v RK
SLEVA! RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice na
Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní vodovod, plyn
před domem, volné ihned,
cena: 480.000,- Kč
RD 3+1 Prostějov, s možností rozšíření podkroví , garáží 41
m2, zahrdou 529 m2, komerční nemovitostí 145 m2, která lze
přebudovat na další bytovou jednotku. Celková plocha pozemku 1015 m2. IS - vl. kopaná studna, el. 220/380, plyn, kanalizace. Klidná lokalita blízkosti lesoparku Hloučela.
Cena v RK
SLEVA! Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s2obytným
podkrovím, rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m , zast. pl.
Cena: 2.590.000,- Kč
112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
SLEVA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní,
rek.
2007,
celková plocha pozemku 639 m2,
2
zast. pl. 503 m , užitná plocha RD 240
m2.
Cena: 2.750.000,- Kč
NOVINKA! Chalupa 2+kk, Zborov okr. Šumperk, CP plocha poz.
152 m2, v klidném malebném prostředí Jeseníků, po celkové rekonstrukci, volné ihned.
Cena: v RK
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Pozemky

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

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

52',11e'20<

Ostatní

NOVINKA! Výrobní hala Hrubčice, CP 695 m2, členěná na výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení a samostatnou část
s vl. vchodem, kterou lze využít jako byt.
Cena v RK
NOVINKA! Výrobní hala Hrubčice, CP 1.761 m2, členěná na
výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení .
Cena v RK
NOVINKA! Pronájem kanceláře Prostějov, 18 m2, cena včetně
energií a internetu, velké parkoviště.
Cena : 3.000,-/měs.
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2+1, Šárka,DB, 53 m2, 3.patro, prostorný byt  .þ
! ! ! SUPER NABÍDKA – VHODNÉ JAKO INVESTICE ! ! !
3+1, Šárka, DB, 68 m2SDWUR

.þ

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.!

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

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

Tel.: 606 922 838
TŘEBÍZSKÉHO ul.
- BYT 3+1, 90m2,
cihla, DB, 3.patro,
prodej včetně vybavení. Byt prošel kompletní, náročnou a velmi
zdařilou rekonstrukcí. CENA: 1.600.000Kč.

Prodej RD, Alojzov

Prodej cihlového bytu po rekonstrukci, 88m2, Prodej RD o dvou bytových jednotkách se
cena: 1290000,-Kč
cena: 690 000,-Kč zahradou,

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

tel.: 607 915 184
UHDOLW\SRKRGD#VH]QDPF]
ZZZUHDOLW\SRKRGDMVHPLQF]

Hledáme:
 RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou
do 1.000.000,- v okolí Prostějova
 RD 2+1, 3+1 Kostelec na Hané
 Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
 Byt OV 3+1 do 1.200.000,- pro klienta s hotovostí
 Byt OV i dr. 2+1 pro klienta s hotovostí
 Pronájem bytu 1+1, 2+1
 Zeměd. usedlost v okolí Prostějova, cena a stav
nerozhoduje
 orná půda k.ú. Výšovice, Vřesovice, Skalka, Pivín
 POZEMKY PRO VÝSTAVBU V K.Ú. SLATINICE
 prodejní prostory v centru 70-100 m2
Byty – prodej

$;6;t241&',

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

SRKRGRYpY\Ĝt]HQtUHDOLWQtFKVOXåHE
.RVWHOHFNi3URVWČMRYYEXGRYČý3

Tel.: 773 542 542
775 246 321
Tip týdne: Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Svatoplukova

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

REALITY
POHODA

Lenka Dokládalová

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz
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2NUXåQt, DB, 72 m2, 1.patro 
.þ
3+1, B.Šmerala, DB, 74 m2]YêãSĜt]HPt .þ
3+1, Nezamyslice, OV, 86 m2, 1.patro
.þ
+OXERþN\DB, 72 m2, 6.patro
.þ
=iSDGQtDB, 78 m2SDWURFLKODRSORFHQêSR]HPHN
]DKUiGNDSDUNRYDFtVWiQt
.þ

PLUMLOV - BYT
3+1, 72m2, cihla, OV,
1.patro, nové plynové
ÚT, neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní
zahrádka.
CENA: 850.000Kč.
KOSTELEC NA
HANÉ - RD 1+1 se
zahrádkou, řadový,
všechny ing. sítě, pozemek 194m2, ihned volný.
CENA: 395.000Kč.

&1/;t241&',
RD Vrahovice, 4+1, 120 m2SRUHNRQVWUXNFL.þ
RD Skalka, GYĤU]DKUDGD
.þ
5'3LYtQGYĤUGtOQD]DKUDGDSĜtMH]GL]GUXKpVWUDQ\
SR]HPNX
.þ
RD Domamyslice, 4+1, 220 m2JDUiåGYĤUSR
NRPSOHWQtUHNRQVWUXNFL kolaudace v roce 2006, velmi
SČNQê
LQIRRFHQČY5.

SMRŽICE - RD 5+1,
patrový, řadový, zast.
plocha 173m2, zahrada 351m2, všechny
ing.sítě,krekonstrukci.CENA:1.200.000Kč.
PTENÍ
RESTAURACE - v
provozu, 50 míst, v
patře byty 3+1-90m2 a
4+1-110m2, všechny ing. sítě, pozemek celkem 1176m2.
CENA: 4.050.000Kč.

5'ýHOHFKRYLFHQD+DQpGYĤU]DKUDGD .þ

21268/'241-.+'06;8i'%*0;6;2;
0'/18+6156ª$;6;&1/;%*#6;

PLUMLOV - stavební pozemek, oplocený, výměra 981m2,
jižní orientace,
JEDINEČNÝ VÝHLED NA
PLUMLOVSKOU PŘEHRADU.
CENA: 1.070.000Kč.

21<'/-;0#$ª<ª/'241&',2410,'/
(+0#0%180ª<0#.'%-¦2157&-;e

www.reality-domino.cz

21<'/-;t241&',
9êãRYLFH1018 m2YHãNHUpLQVtWČRSORFHQê
Myslejovice, 480 m2
3LYtQ 749 m2LQåVtWČQDKUDQLFLSR]HPNX
3LYtQ889 m2LQå6tWČQDKUDQLFLSR]HPNX

.þ
.þ
.þ
.þ

5'8QÿLFHNUHN
WLVSURYL]H
5'%URGHNX3Y
WLVSURYL]H
5'3OXPORYSRNRPUHN
WLV.ÿ
WLVSURYL]H
5'þHKRYLFHP2
WLV.ÿ
5'þHKRYLFHP2JDUiæ
RD &KYiONRYLFHQ+]DKU
WLV.ÿ
5'.UXPVtQGYRUHN]DKU
WLV.ÿ6/(9$
5'.UXPVtQ
WLV.ÿ
WLV.ÿ
5'.RVWHOHFQ+P2SĝHGUHNRQVWU
5'2WDVODYLFHSRNRPSOUHNRQVWU
WLV.ÿ
WLV.ÿ
5'0RMPtURYDP2
2
WLV.ÿ
5'2WDVODYLFH=3P ]DKU
2
WLV.ÿ
5'9tFRY=3P 
2
WLV.ÿ
5'+UXEÿLFH=3P 
WLV.ÿ
5'3ĝHP\VORYLFH[P2
2
WLV.ÿ
5'NN9tFRYP 
5':LQNOHURYD]DKU
WLV.ÿ
5'9UDKRYLFHKRVWLQHFE\WMHG
PLO.ÿ
RD 0RVWNRYLFH=3P2YHOPLSčNQë WLV.ÿ6/(9$
5'E\WMHGQKRVSRGDJDUiæHVWRGROD]DKU3WHQtWLV.ÿ
1iMHPQtGĥPEOt]NRFHQWUDE\W\VDXQD]DKUUHNRQVWU

WLV.ÿ
.20(5þ1Ì3526725<

3URGHMYHONRSURGHMQ\Y3YP2UDPSDJDUiæWLV.ÿ
3URGHMUHVWDXUDFHNPRG3YPtVWNXFK\QčP2 WLV.ÿ
NDYiUQDNSURQiMPXYREMHNWXVDXQDWčORFYLÿQDVSLQQLQJ
YKRGQpMDNRNDYiUQDFXNUiUQDSL]]HULHREÿHUVWYHQt
FHOëREMHNWSUROpNDĝH]XEDĝHUHKDELOLWDFHDMFHQDY5.
[WUDILNDSURGHMFHQDWLV.ÿSURQiMHPGRKRGRX
3URGHMQ\SURQiMHP3OXPORYVNi6YDWRSOXNRYD.RVWHOHFNiXO
=HPčGXVHGORVW8UÿLFHP2
WLV.ÿ
'DOätNRPHUÿQtSURVWYL]ZHE5.
*$5Éå(

1RYLQN\3URQiMHPGYRMJDUiæHY.UDOLFtFKQ+HOQRYiVWĝH
FKDLMDNRVNODG
WLV.ÿPčV
3URQiMHPJDUiæHQDåHUDQRYVNpXO WLV.ÿPčV
3URGHMYHONpJDUiæH[[P0RÿLGëOND
WLV.ÿ

6/(9$
 3URQiMHP Y GDOätFK ORNDOLWiFK ãPHUDORYD %UQčQVNi
9UDKRYLFHYL]ZHE5.
 3URGHM Y ORNDOLWiFK 0RÿLGëOND 'UæRYLFH 'RPDP\VOLFH
XQRYpQHPRFQLFH0\VOEHNRYD
&+$7<$&+$/83<

6HÿVNDONDNĥOQDP2
WLV.ÿ6/(9$
WLV.ÿ
6WXGQLFH RNU9\äNRY P2]DKU
WLV.ÿ6/(9$
6Hÿ]GčQiP2
5DNRYi
WLV.ÿ6/(9$
&KDOXSDVH]DKUDGRX9\VRNiX-HYtÿND
WLVP2

WLV.ÿ6/(9$
32=(0.<

1RYLQN\'UæRYLFH
WLVP2NHNRPHUÿ~ÿHOĥP

WLV.ÿP2
%URGHNX3YP2VtWč
WLV.ÿ
3URGHM]DKUDG\]D&tOHP
WLV.ÿ
.ÿP2
'RPDP\VOLFHP2
þHFKRYLFH]DVtģRYP2
.ÿP2
9UDKRYLFHP2
.ÿP2
'UæRYLFHP2
.ÿP2
P2
.ÿP2
3YX.DXIODQGXP2
.ÿP2
%čOHFNëPOëQP2
.ÿP2
P2
WLV.ÿ
WLV.ÿ
%HGLKRäģP2
+UXEÿLFHSR]HPN\
.ÿP2
$ORM]RYP2
.ÿP2
9tFRYSDUFHOP2
.ÿP2
2WRQRYLFHP2
.ÿP2
'LVSRQXMHPHSR]HPN\YREODVWL3URVWčMRY9UDKRYLFH
2KUR]LP3OXPORY6WUDæLVNR2WRQRYLFH2KUR]LP$ORM]RY
2WLQRYHV2OäDQ\=GčWtQ+UXEÿLFHDWGYL]ZHE5.
267$71Ì1(029,7267,9þ(71Č)272*5$),Ì
1$:(%675É1.É&+5.,1)2=2'329Ì0(
7(/þ,91$ãÌ.$1&(/ÉĜ,

Řádková a sloupcová inzerce

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

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie 480.000Kč
1+1 Husovo nám.
k jednání 420.000Kč
1+1 Svornosti OV cihla
530.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
570.000Kč
1+1 Šárka cihla po rek.
570.000Kč
2+1 Anglická OV po rek.
k jednání 664.000Kč
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
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

489.000Kč
550.000Kč
650.000Kč
840.000Kč

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

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD Palackého po rekonstrukci 3.900.000Kč
RD 4+kk Brodek u Pv garáž
2.880.000Kč
St. pozemek Myslejovice 480m2 100.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Dobromilice
195.000Kč
RD 1+1 Zdětín
320.000Kč
RD 2+1 Jednov
275.000Kč
RD 3+1 Klopotovice zahrada
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 400.000Kč
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

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 3+kk Pv-Vrahovice
1.731.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.960.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.415.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.370.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.450.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.970.000Kč
RD 4+kk Bystročice
2.510.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 5+kk Šafaříkova zděný, garáž, terasa,
3.920.000Kč
RD 4+1 Šafaříkova zděný, garáž, terasa,
3.340.000Kč
Výstavba domů Prostějov – DOMAMYSLICE,
ul. Pod Vinohrádky. Dispozice 3+kk a větší,
celkem 9 stavebních míst.
Cena již od 2.162.000Kč
Volejte: 732 285 189
RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané 2.459.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. cihla 30m2
4.000Kč+ink
1+1 Husovo nám cihla 50m2
4.500Kč+ink
1+1 Dobrovského 39m2
5.300 vč. ink
2+kk Milíčova 50m2
5.000Kč +ink
2+kk Krasická 70m2 novostavba 6.500Kč+1.900ink
2+1 Bulharská cihla
5.500Kč +ink
3+1 Anglická
7.900Kč 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.

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Stav. pozemek Oplocany 1.900m2 299.000Kč
Garáž Močidýlka
cena v RK
Pron. garáž Šmerala
1.500Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 8.000Kč+ink
Pron. kom. prostor Krasická 36m2 5.000Kč+ink.
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2
320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

REALITY

REALITY

SLUŽBY

PRODÁM

PRÁCI NABÍZÍ

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

Pronajmu byt 2+1, zděný, vlastní topení, ul. Brněnská, cena 3 500 Kč + en.
Tel.: 739 105 328

Provádíme veškeré zednické práce:
rekonstrukce, malířské práce, sádrokartony, obklady, pokládka plovoucích
podlah atd. Levně. Tel.: 725 922 477

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

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 3+1, Belgická
955 000 Kč
* Byt 1+1, Šárka
590 000 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
* Průkazy energetické náročnosti
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
Pronajmu pohostinství s ubytováním, pro více osob. Stražisko. Tel.:
602 745 131
Pronajmu 1+1, ul. Dobrovského,
PV. Tel.: 603 792 629
Pronajmu byt 2+1, Barákova ul.,
PV, 1. patro. Tel.: 608 718 813
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

www.realitypolzer.cz

Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost mám.
Tel.: 776 460 300
Pronajmu novou prodejnu na ulici
Újezd - 200 m2 + zázemí. Velká výloha š.7 m. Info: u2pv@seznam.cz nebo
602 553 222
Pronajmu nezařízený cihl. byt
2+kk, PV. Nově rekonstruovaný,
1. patro, balkon, cena 5 000 Kč +
ink 3 600 Kč. Vratná kauce 1 měs.
nájmu. Tel.: 733 196 441
Mladá rodina hledá ke koupi
byt 3+1 (3+kk) v PV-Krasicích.
Platba hotově, RK NE. TEL.:
732 181 597
KOUPÍM POZEMEK v PV nebo
do 5 km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. RYCHLÁ PLATBA. Tel.:
608 601 719
Pronajmu nový byt 1+1, 42 m2
a krásnou novou garsonku 30 m2
s terasou. Info: u2pv@seznam.cz
nebo 602 553 222.
Koupím rodinný dům do 200 000
Kč, do 20 km od Prostějova, rychlá
platba v hotovosti. Tel.: 773 631 631
Prodám byt 3+1 v OV. Tel.:
774 409 430
Prodám byt 2,5 + 1, Němčice nad
Hanou, os. vlastnictví, panel. Cena
580 000 Kč. Tel.: 725 104 525. RK
nevolat!
Pronajmu garáž, ul. Wolfova. Tel.:
776 777 625

Pronajmu byt 2+1, PV, na nám.
Spojenců. Levně-dlouhodobě. Tel.:
720 204 000

Prodám byt 3+1 v PV, žádaná lokalita, bez RK, právně jištěno, v OV
Tel.: 602 204 786

Pronajmu rekonstruovaný byt 3+1,
PV, Kostelecká ul., 5 000 + ink.
Tel.: 724 724 356

Nabízíme k pronájmu, za výhodných podmínek, provozovnu – bar
s hernou. V případě zájmu zašlete
kontaktní údaje a stručný životopis
na e-mail: cds@cds-sipky.cz, nebo
můžete volat na telefon 608 300
101, po-pá od 8.00 do 16.00. popřípadě na tel. 608 300 100 so-ne od
9.00 do 16.00

Pronajmu slušným lidem 4+kk,
v RD se zahradou, cena 8 000 Kč
+ ink. Tel.: 724 747 042
Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Pronajmu byt 1+kk, přízemí, ul.
Krasická, 602 119 933.
Pronajmu byt 1+1 v PV. Tel.:
607 919 040
Pronajmu garsonku pro 1 os., v PV,
cena 2 000 Kč. Tel.: 724 337 984
Pronájem bytu 2+1 v PV, Fanderlíkova ul., byt po rekonstrukci, cihlový
dům. Tel.: 777 862 900

Prodám byt 2+1, 2.patro, Kpt. Jaroše 29. Cena: 700 000 Kč. Tel.:
776 806 102
Pronajmu byt 1+1, 10 min. od centra PV, volný ihned, cena 6 500
včetně ink. Tel.: 733 718 902
Nabízím bydlení 1+kk, trvalý pobyt, ubytovací smlouva, pro soc.
slabší bez kauce, Mostkovice, Stražisko. Tel.: 602 745 131

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

Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343
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
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
Řez a kácení stromů, drcení větví a prodej mulčovací kůry. Tel.:
777 898 310
Provádím zednické, obkladačské
a dlaždičské práce. Opravy a renovace koupelen. Práce menšího
rozsahu. Tel.: 606 317 530, e-mail:
zednictvivanek@email.cz
Soukromá firma provádí zateplení
domů 1 m2 – 800 Kč včetně lešení,
dále provádíme veškeré zednické práce, sádrokartonářské a malířské práce.
Vše za nejnižší ceny. Tel.: 604 715 884,
mackal.petr@seznam.cz

Pronajmu garáž u Minervy. Tel.:
773 979 759

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

Pronajmu zařízený 1+1, dlouhodobě.
721 054 794

Prodám dům 5+1 se zahradou
v Prostějově. Tel.: 776 460 300

RŮZNÉ

Pronajmu garáž, ul. Tylova (vedle
kotelny). T.:602 532 316

Pronajmu přízemní byt 1+kk, Krasická, PV. Balkon, cena 7 000 Kč.
Tel.: 737 346 530

Pronajmu atraktivní prostory na ulici
Újezd – 130 m2 + zázemí + 70m2 +
krásná terasa. Velká výloha š. 7 m. info
: u2pv@seznam.cz nebo 602 553 222
Prodám pozemek v klidné
lokalitě v Krasicích, 525 m2. Tel.:
731 941 992

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

Pronajmu cihlový byt 1+1, 48 m2,
ul. Slovenská, 5 500 Kč + inkaso,
Tel.: 739 656 557

Ojeté osobní a užitkové vozy na zakázku, možnost výhodného financování a pojištění. T.: 777 291 296
ivozmeskal@email.cz.

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

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

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 za mechanikou.
Po 19.00. Tel.: 723 408 151

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
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Hledáme ke koupi byty, domy, pozemky, možnost vyplacení okamžité zálohy před prodejem nemovitosti. Tel.:
774 414 525, www.krasabydleni.cz
Pronájem garáže v PV, Poděbradovo nám.Tel.: 777 862 900
Přenechám nově vybavenou prodejnu lahůdek a potravin Wolkerova ul. Zkolaudovanou na výr. studené kuchyně. Nájem 10 800 Kč
+ ink. Tel.: 774 491 911

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

OZNÁMENÍ
Lyžování v Itálii 18. až 24. 2., bus
z PV. T.: 776 685 504

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

www.facebook.com/
www.vecernikpv.cz
vecernikpv.cz

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
Prodám novou 6 ti kotcovou králíkárnu. Tel.: 723 408 151
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
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.
Odkoupím a v hotovosti ihned
proplatím starožitnosti, umělecké
a sběratelské předměty. Pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy,
zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna, porcelán, keramiku,
sklo, stříbro, šperky, staré hračky
a další. Nabídněte, přijedu. Tel.:
605 138 473
Galerie umění Prostějov (bývalá G. Bašta) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům,
ale odborníkům za nejvyšší ceny.
V lednu 2013 budeme v Galerii
pouze po tel. domluvě. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.

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
Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644
Přijmeme telefonisty/ ky k firemním účelům s možností přivýdělku i z domu. Pro zaměstnané,
OSVČ, důchodce a ženy na MD.
Info: 777 131 839
Hledáme několik spoluprac. na pozici
tel./ asistent a další. Zaškol., příjem od
16 tis./ měs. Tel.: 605 222 568
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.
Nabízíme přivýdělek-brigádu, roznos letáků do domovních schránek
ve vašem okolí. Pro bližší informace nám volejte na tel.: 723 917 250
Pozor s novým rokem nová pracovní příležitost. Nabízíme práci
pro tento region. Tel.: 607 398 307
Přijmu vyučeného kuchaře/ku a
číšníka/ci na HPP. Nutná praxe
na minutky i hlavní jídlo. Životopis na info@bowlingpalace.cz,
tel.: 728 634 274
Hledáme zručného brigádníka/
spolupracovníka pro leštění kovů.
Nutná praxe v práci s kovem.
Tel.: 606 031 220 p. Novák
Přijmeme univerzálního DJ
do Klubu K 90 na Újezdě. Tel.:
777 571 219

FINANCE

Přijmu kosmetičku a kadeřnici na
ŽL. Tel.: 775 079 985

PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO 24 HODIN,
pro zaměstnané a důchodce. Pracuji
pro více věřitelů. Tel.: 774 744 459

Ženy a dívky, máte rády šperky?
Nabízíme možnost výdělku při
prodeji krásné jablonecké bižuterie
podle katalogu. Tel.: 777 302 100,
jdm18@volny.cz

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
Půjčky rychle a spolehlivě
www.pujcky-prostejov.com
Osobní bankrot - oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte 773 579 975
Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE a poskytneme Vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492
Hledáte mnoho různých půjček?
Nezvládáte vysoké měsíční splátky? Konsolidace půjček – volejte
776 542 094
Nabízím půjčky, jen seriozní
jednání přes firmu Profikredit.
Volat po 16 hod. Tel.: 774 119 937
Půjčky rychle a spolehlivě
PK SERVIS, Komenského 3, PV
Půjčky, úvěry
Tel.: 605 453 062

Pozor nová pracovní příležitost.
Přijmeme pro tento region 6 obchodních zástupců. Velmi vysoké finanční ohodnocení, stabilní měsíční
příjem, perspektiva. Nový produkt.
Nejedná se o podomní prodej ani
pojišťovnictví. Tel.: 775 775 785
Přijmeme soustružníka-obráběče
kovů. CROPAGRO, s.r.o., farma
Kobeřice. Tel.: 582 365 325
INTIMMO – spodní prádlo přijme
pracovitou prodavačku na HPP do
své prodejny v OG Arkáda (vedle
Tesco) PV. Zkušenosti s prodejem,
spolehlivost, samostatnost, práce
také o víkendech, životopis s sebou. Kontakt nejdříve telefonický:
776 248 193, Po – Pá 9.00 – 14.00 hod.
Stavební firma hledá zkušeného a samostatného zedníka se schopnostmi
vedení malého kolektivu. Volejte od
8.00 do 14.00 na 773 979 759 nebo
pište na skuz.zednik@seznam.cz

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo
je v PÁTEK 18. ledna 2013
v 10.00 hodin

Prezentace
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VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ
* značková elektronika do kuchyně i obýváku
* let horkovzdušným balonem

Také v lednu
k netu si sednu!

* vstupenky na prestižní sportovní akce
* poukázky nejen na hamburgery
* kosmetické balíčky pro ženy i muže

Ve hře bude * dárečky pro vaše ratolesti
* .... a řadu dalších cen
ZÁJEZD K MOŘI!
v celkové hodnotě 150 000 Kč
PRVNÍ NOVOROČNÍ KOLO...
Jak jsme zmínili již koncem loňského roku, rozjíždíme pro vás ve spolupráci s obchodními partnery novou „VELKOU
ZIMNÍ SOUTĚŽ“, jejíž hlavní cenou bude ZÁJEZD K MOŘI. VYHRÁT ALE BUDETE MOCT TAKÉ SPOUSTU DALŠÍCH CEN,
které mají celkovou hodnotu 150.000 KORUN!

• zpravodajství
• krimi
Prostějovský Večerník
• region také na
Facebooku!
• sport www.facebook.com/vecernikpv.cz

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, a to NOVĚ v plném TUCTU KOL!

Za osm
m měsíců loňského roku
nás navštívilo téměř
200 tisíc čtenářů!

TŘETÍ SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

ČÍM SE NEJVÍCE PROSLAVIL PROSTĚJOVSKÝ RODÁK OTTO WICHTERLE?
Na odpovědi čekáme v redakci MIMOŘÁDNĚ až do PÁTKU 18. LEDNA 2013, jméno třetího, prvního novoročního
výherce zveřejníme hned v dalším lednovém čísle, tj. v pondělí 21. ledna, v němž také najdete otázku s pořadovým
číslem ČTYŘI. Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS
zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.

V KAŽDÉM KOLE VÁS ČEKÁ RŮZNÉ ZÁPOLENÍ
OD VĚDOMOSTNÍ PŘES KVÍZOVÉ AŽ PO OBRAZOVÉ ZADÁNÍ!
Ve druhém kole kole uspěli ti, kteří věděli či odtušili, že HISTORICKY PRVNÍM ČESKÝM STAROSTOU MĚSTA
PROSTĚJOVA byl KAREL VOJÁČEK
Pro dárkový koš v hodnotě 300 korun si může od zítřejšího dne, tj. úterý 15. ledna 2013 stavit p. Jana KOLEČKÁŘOVÁ,
Šárka 44, Prostějov. Jako druhá v pořádí také získává bonus do celkového hodnocení. Blahopřejeme!

www.vecernikpv.cz

A JAK JSME SLIBOVALI:
AKTIVNÍ PŘEDPLATITELÉ DOSTANOU O JEDNU MOŽNOST NAVÍC! VŠE PODSTATNÉ SE DOZVÍTE JIŽ V PONDĚLÍ 21. LEDNA 2013!

POZOR! MOŽNOST ZAJISTIT SI
ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
NADÁLE TRVÁ!
Navíc získáte bonus řádkové inzerce ve Večerníku ZDARMA!
Vážení a milí předplatitelé,
i 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
MĚSÍC 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

UŠETŘTE ČAS I PENÍZE...









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...)

Objednávejte osobně či písemně přes přiložený kupon,
na telefonních číslech 582 333 433 nebo 608 960 042
případně e-mailu inzerce@vecernikpv.cz

SOUT
ĚŽ!

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



...ještě

+

VEČERNÍK
A
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E
NDĚLÍ!
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Ž
MÍT PRAVID
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TART PR
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Ý
V
A
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E
T
¤ NOVINY UŽ RÁNO VE VAŠÍ SCHRÁNCE ¤ CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ OD 600 Kč ¤
¤ BONUSOVÁ PRÉMIE, HODNOTNÝ DÁREK A ODMĚNA ZA VĚRNOST! ¤
DALŠÍ NOVÉ informace přineseme už v PŘÍŠTÍM čísle PV Večerníku!

+

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

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

Řádková inzerce
VZPOMÍNÁME
V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk
nikdy nesmíří.

Dne 12. ledna 2013
uplynul 2. rok,
co nás navždy opustil
pan Jan MAREK.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 31. prosince 2012
by se dožil 90 let
pan Antonín KREJČÍ
z Otaslavic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná rodina.

Dík za to, čím jste
nám v životě byli,
za každý den,
který jste s námi žili.
Váš odchod stále bolí,
na Vás zapomenout
nedovolí.

Dne 14. ledna 2013
vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Vladislava
DOSTÁLA

a dne 8. února 2013
si připomeneme
3. smutný rok od úmrtí
paní Miluše
DOSTÁLOVÉ.
Stále a s láskou
vzpomínají syn Ladík
s manželkou a syn Martin
s rodinou.

Kdo žije v srdcích
svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.
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Kdo byl milován
nebude nikdy zapomenut.

Dne 17. ledna 2013
uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil
pan Miloslav VALTR
z Klenovic na Hané.
S láskou a úctou vzpomíná
rodina Valtrova.

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
V minulém týdnu jsme trhali rekordy!
Denně navštívilo naše stránky
průměrně 1500 čtenářů...

Dne 15. ledna 2013
vzpomeneme
4 roky od úmrtí
pana Jana SOLDÁNA
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Ludmila,
dcera Ilona s rodinou
a synové Jan a Luděk
s rodinami.

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

Dne 15. ledna 2013
vzpomeneme
3. výročí úmrtí
pana Bohumila
GÄRTNERA.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Marie,
dcera Hana, syn Petr
a Bohumil s rodinou.

Kytičku na hrob dáme
a s láskou vzpomínáme.

Dne 17. prosince 2012
jsme vzpomenuli
6. výročí úmrtí
pana Josefa SEKANINY
ze Zdětína.
Za vzpomínku děkuje
bratr Vladimír.

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:

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 pohovoru!
poho

Nabídka řádkové inzerce
i v novém roce za staré ceny
• • • • • • • v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku pro rok 2013 • • • • • • •

V lednu nabízíme atraktivnější nabídku pro řádkovou inzerci
ZVÝRAZNĚNÁ INZERCE

Dne 13. ledna 2013
jsme vzpomenuli
1. smutné výročí úmrtí
paní Jarmily
LIEDERMANNOVÉ
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel František a syn
David s rodinou.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

pro příští číslo je
v PÁTEK
Nadále objednávejte
předplatné pro rok 2013 18. ledna 2013
za zvýhodněnou cenu!
v 10.00 hodin
OTOČ O STRÁNKU ZPĚT!

rámeček

rastr

ztučnění textu

nadále platí
AKCE 3+1 AKCE TOHOTO TÝDNE:
Pro každý 3. inzerát
ZDARMA

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

TUČNÉ PÍSMO 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!

Společnost
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Večerník má jasno. Mezi deseti finalistkami nemá tato Prostějovanka konkurenci

Zuzana Juračková z Prostějova pronikla

do finále České Miss

Prostějov/mls,pk - Stane se
Českou Miss 2013 brunetka
z Prostějova? Podle rychlého
miniprůzkumu Večerníku na
sociálních sítích a laického
pohledu mužského osazenstva redakce má poměrně
velké šance! Studentka Univerzity Jana Amose Komenského Zuzana Juračková se v
březnovém televizním finále
jediné národní soutěže porve
o titul nejkrásnější dívky České republiky za rok 2013. O
jejím úspěchu či neúspěchu
mohou v březnu rozhodnout i
hlasy vás, našich čtenářů. Tak
co? Jak se vám líbí?
Třiadvacetiletá rodačka z Prostějova Zuzana Juračková pronikla mezi desítku nejkrásnějších českých dívek a dosáhla
tak prozatím svého největšího
úspěchu začínající kariéry. Postup do finále jediné národní
přehlídky krásy ovšem není
ojedinělým Zuzaniným úspěchem v podobných soutěžích.
Před necelými dvěma měsíci
se jí podařilo zvítězit v soutěži
Miss Face. Kromě studia oboru

sociální a mediální komunikace
ji tak čím dál více zaměstnává
práce modelky. Právě její modelingová agentura ji přihlásila
do soutěže Česká Miss.
Kromě modelingu mezi její
záliby patří ještě hra na klavír,
jízda na koni a sport. To vše
jí zabírá tolik času, že na lásm mnoho nezbývá.
ku ho zatím
p p
, že
Dá se tedy předpokládat,
i díky Českéé Miss se třiarásce nabídky
dvacetileté krásce
atických a
od charismatických
úspěšných sportovců,
odnikatelů
zpěváků či podnikatelů
jen pohrnou.
V současnostii Zuzana
aze a do
studuje v Praze
Prostějova za rodiči a
bližně jedpřáteli jezdí přibližně
nou za měsíc. „Zuzana je
kromná a moc
krásná, milá, skromná
p
chytrá holka. Když dorazí, pokam
každé s ní ráda vyrazím někam
ila se spontánně
zapařit,” vyjádřila
o Zuzaně jedna z jejích prostěádek.
jovských kamarádek.
Co si o Zuzaně myslí například
fotografové? „See Zuzkou jsem
olupracovat na
měl tu čest spolupracovat

charitativním projektu První
republika. To, že postoupila z
téměř pětistovky uchazeček
mezi vybranou dvacítku, svědčí o jejích vysokých kvalitách.
Je velmi krásná, milá, trpělivá i
kamarádská,“ vyjádřil se Angelo Purgert.

a
k
v
í
d
á
t
e
l
i
t
e
Třiadvac
sku
á
l
í
n
t
o
v
i
ž
i
j
svo
teprve hledá
Jak se vám líbí? Třiadvacetiletá vysokoškolačka Zuzana Juračková
z Prostějova se v březnu v televizním přenosu porve o titul nejkrásnější
dívky České republiky. Pošlete jí svůj hlas?
Foto: Hanuš Frolík

PŘEDSTAVUJEME...

Zuzanu
Juračkovou
Věk: 23
studentka
5. ročníku
Univerzity
Jana Amose
Komenského
v Praze.
Výška: 174
Váha: 52
Míry:
86-60-90
Barva vlasů:
hnědá
Délka vlasů:
dlouhé
působení:
Praha,
Brno,
Olomouc
Jazykové
znalosti:
angličtina
záliby: hra na klavír,
jízda na koni a sport
Úspěchy: finalistka České miss 2013,
vítězka Miss face 2012
Motto: V životě se snažím řídi
hlavně vlastním rozumem...

Exkluzivní rozhovor s finalistkou jediné národní soutěže ČESKÁ MISS 2013

„JSEM RÁDA, KDYŽ MUŽI NEJSOU JEN LACINOU PARODIÍ!“
Půvabná Zuzana Juračková se dlouhou dobu považovala za „ošklivé káčátko“...

Praha, Prostějov - V dnešním vydání Večerníku
vás seznamujeme s Prostějovankou, která se
prodrala mezi tuzemskou elitu národní soutěže
krásy. Díky neobyčejné vstřícnosti a pohotovosti
Zuzany Juračkové vám navíc už dnes můžeme
přinést nejen prvotní informace, ale také exkluzivní rozhovor. V něm nám půvabná Zuzana mimo
jiné prozradila, že boje o korunku královny krásy
se zálibou sledovala už v době, kdy se díky brýlím a rovnátkám sama považovala za „ošklivé káčátko“. V interview jsme se dotkli i mnoha dalších
témat, nemohli jsme přitom pominout ani vztah k
mužům... O čem všem Večerník hovořil s prostějovskou adeptkou na titul Česká Miss?
Martin Zaoral
Jste nesporně půvabná. Brali vás kluci
jako „krásku“ už od dětství?
Nebo to mělo nějaký vývoj?
„Podle mého názoru to mělo
rozhodně vývoj. Dlouhou dobu
jsem se považovala za ošklivé
káčátko, kterým jsem pravděpodobně i byla. Nosila jsem
brýle i rovnátka. Kluci si mě
začali všímat až kolem patnácti,
když už jsem začala pokukovat
p modelingu...(úsměv)“
po
Jak vznikl nápad přihlásit se do soutěže
Česká Miss?
„Byl to nápad mojí agentury,
která mě přihlásila. A ono to vyšlo. Svým způsobem to bylo i
splnění takového mého malého
snu. Jako holčička jsem na tyto
soutěže koukala a říkala si, že
y fajn tam někdy být.“
byy bylo
S podobnou soutěží
už máte zkušenosti,
koncem loňského listopadu
jste zvítězila v soutěži Miss
Face. Můžete obě soutěže
srovnat?
„V těchto soutěžích je velký
rozdíl. Miss Face je poměrně
nová, menší soutěž krásy, kde
jde především o charitu. Peněžní výtěžek z finálového večera
jde na pomoc zvolenému člověku. Je to moc hezká soutěž,
která časem budu určitě gradovat. Česká Miss je už ale přece
jenom soutěž celostátní, je lidmi velmi sledovaná. Ví se o ní.
Dívky se odlétají soustřeďovat
do exotických zemí a finálovému večeru předcházejí dlouhé
přípravy.“

Co pro vás postup
do finále soutěže
znamená?
„Je to určitá životní výzva. Od
soutěže si slibuju řadu nových
zkušeností a věřím, že samotné finále i vše okolo České
Miss bude životní zážitek, na
který se nezapomíná. Také je
to bezesporu krok k lepším
pracovním nabídkám.“

společenská, milá, odvážná
a především pozitivní. Ale
abych o sobě nemluvila jen v
kladech, občas musím bojovat
j leností. (úsměv)“
se svojí
Studujete Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze. Co konkrétně?
„Již pátým rokem studuji sociální a mediální komunikaci.“
Baví
ví vás to? Chtěla
byste
te se tomuto oboru věnovat i nadále?
la jsem rozhodně
„Ano, zvolila
dobře. Baví mě to a nadále
u chtěla věnovat.
bych se tomu
Nejraději bych pracovala
v televizi nebo
bo se věnovala
produkční
činnosti.”
p
innosti.”
Jak často se
vracíte
cíte do Prostějova? Co vás sem táhne?
„Snažím se domov napravidelně
vštěvovat
jednou za měsíc. Důvoředevším urdem jsou především
čitě rodiče a přátelé. Prosto, ve kterém
tějov je město,

„Aktuálně přítele nemám.
mám.
A jsem poměrně ráda.
da.
Nemusím aspoň neustále
stále
odpovídat na otázky,
ky,
zda můj vztah vydrží
drží
i po soutěži a podobně...“
bně...“
S prostějovskou adeptkou na korunku
runku krásy
ZUZANA JURAČKOVOU o partnerství
nerství
Čím myslíte, že byste mohla v televizním finále zaujmout?
„Doufám, že diváky zaujmu
j
p
ještě
před
finálovým kláním...
((ssmí
mích)
ch)
ch
(smích)“
Vaši známí vás popisují jako krásnou, milou a
moc chytrou dívku? Co na
to říkáte? Jak byste se vy
sama charakterizovala?
„Samozřejmě mi to lichotí a
jsem za to ráda. Já se považuji za extrovertního introverta.
Cílevědomá, aktivní, veselá,

ala a prožila dosud
jsem vyrůstala
vého života. Zanejvíce ze svého
tím se jediněě tady cítím doma
m vracím.“
a ráda se sem
Kdee byste v budoucnu
ucnu chtěla žít?
„V Česku bych
ych volila Prahu,
protože skýtá
ýtá nejvíce pracovních příležitostí
ežitostí a také mi
vyhovují větší
tší města. Stále
ale uvažuji i o cizině. Je hodně destinací, kde by se mi líbilo. Nechám se překvapit, kam
mě život zavane...“
vane...“

Jste krásná, mladá
dívka. Co oceňujete
na mužích?
„Na mužích především oceňuji, když je muž mužem a ne
jen lacinou parodií... Taktéž se
mi líbí gantlemantství, které
se ovšem dnes už moc nenosí.
Muž by měl mít vtip, přirozenou autoritu a moudrost.“
Abychom byli spravedliví, co naopak
očekáváte od žen?

„Ženy beru jako kamarádky, a
tak u nich oceňuji především
přátelské vlastnosti, jako jsou
empatie, loajálnost, důvěra a
podobně. Lidé obecně by si
měli více věřit.“
Už po generace se
traduje, že každá
správná žena by měla umět
vařit. Vy umíte?
„Jestli umím vařit, nemůžu já
posoudit Vasama objektivně posoudit.
ření mě ale baví a dělám to ráda,
když je pro koho. Dokonce
Dok
jsem i na semifinále měla jako
volnou disciplínu právě ´vaře´
ní´ a musím říci, že si to vš
všichni
pochvalovali...
(úsměv)“
p
Máte v souč
současné
době přítele?
„Ne, aktuálně žádnou nej
nejbližší
pom
osobu nemám. A jsem poměrně
neu
ráda. Nemusím aspoň neustále
odpovídat na otázky, zda můj
vztah vydrží i po soutěži a po(
dobně... (úsměv)“
Věnujete se
s fotomodelingu.
tomodeli
někdy,
Nafotila byste ně
jako řada našich ce„lechtivé”
lebrit,
„lech
snímky?
„Takovéto
fotnel
ky mě nelákají.
Al jak
Opravdu! Ale
praví české přísloví, nikdy nenikdy Záříkej nikdy.
leželo by také
na tom, v jaké
míře by byly
´lechtiv
snímky ´lechtivé´...“
Kdybyste vyhrála, jak si
myslíte, že by se změnil
zm
váš život?
„Stručně a jednoduše.
jedno
Změnil by se mi ra
razantně!”
Jste připr
připravena na zvýšený
zvý
zájem médií po sskončení soutěže?
„Troufám si tvrd
tvrdit, že
ano. To se však ppředevším bude týkat ddívek,
které uspějí... (smíc
(smích)“
Inteligentní
kráska.
Finalistka soutěže Česká
Miss 2013 Zuzana Juračková na naše otázky odpověděla velmi ochotně i
pohotově.
Foto: Hanuš Frolík

2x foto: archív Zuzany Juračkové
PROSTĚJOVSKÝ Večerník věří, že Zuzana Juračková
mezi těmi úspěšnými dívkami chybět nebude. Rozhodli
jsme, že její cestu - třeba až ke korunce nové královny
krásy České republiky - budeme bedlivě sledovat krok po
kroků. Průběžné novinky z jejího prostředí a vše, co se
kolem této nekrásnější Prostějovanky současnosti objeví, můžete sledovat v tištěném vydání Večerníku, nebo na
www.vecernikpv.cz či facebook.com/vecernikpv.cz

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Fotbal

Jak už to tak bývá, rok se s rokem sešel, fotbalové oddíly
začínají bilancovat, co se jim na podzim povedlo či nepovedlo, a pomalu si dávají předsevzetí a plány do blížících
se jarních bojů. V minulých vydáních Večerníku ještě v
loňském roce jste mohli najít čtyřstránkový speciál „1.SK
PROSTĚJOV V KOSTCE“, po němž následovalo ohlédnutí za podzimem v nejvyšší krajské soutěži.
Logicky je tedy na řadě shrnutí podzimní části v I.A třídě,
která je rozdělena do dvou skupin. Ve skupině „A“ má prostějovský region jednoho zástupce, ve skupině „B“ pak již
vcelku tradičně celé kvarteto.
V dnešním díle našeho sumáře se budeme věnovat dvěma
nejúspěšnějším celkům podzimu, jimiž byly Čechovice a
Klenovice na Hané. Samozřejmostí je redakční komentář,
podzimní tabulky a statistiky. Ve druhém díle, který vám
přineseme již v příštím čísle, se zaměříme na zbývající trio
regionálních zástupců - prostějovskou Hanou, ORESVO
Sokol Plumlov a ze skupiny „A“ pak rezervu Konice.
Připravili: Josef Popelka, Jiří Možný

I.A třída skupina „B“Olomouckého KFS

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

Mužstvo
Slavoj Kojetín-Koválovice
FK Nové Sady
Sokol Čechovice
FK Hlubočky
Spartak VTJ Lipník nad Bečvou
Sokol Dub nad Moravou
SK Slatinice
SK Bělkovice - Lášťany
Sokol Klenovice
Sokol Bohuňovice
SK Náměšť na Hané
Haná Prostějov
Sokol Bělotín
Oresvo Sokol Plumlov

Z V
14 12
14 11
14 9
14 7
14 6
14 5
14 5
14 5
14 5
14 4
14 4
14 2
14 2
14 1

DOMA:
1. Kojetín
2. Nové Sady
3. Čechovice
4. Lipník
5. Bělkovice
6. Hlubočky
7. Dub nad Mor.
8. Klenovice
9. Slatinice
10. Náměšť na Hané
11. Bohuňovice
12. Bělotín
13. Haná Prostějov
14. Plumlov

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

P
1
1
3
5
4
6
6
7
7
6
10
7
7
8

S
43:14
49:12
36:14
26:26
30:17
26:31
18 29
24:22
26:27
23:30
20:41
14:29
15:41
14 :31

B
37
35
29
23
22
18
18
17
17
16
12
11
11
8

Prav.
(16)
(14)
(8)
(2)
(1)
(-3)
(-3)
(-4)
(-4)
(-5)
(-9)
(-10)
(-10)
(-13)

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

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

14:5
30:8
22:6
23:8
17:8
15:13
18:13
16:11
11:11
9:13
13:15
6:16
5:18
7:13

19
16
16
16
16
13
11
10
10
9
8
6
5
3

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

Nové Sady
Kojetín
Čechovice
Hlubočky
Bohuňovice
Slatinice
Klenovice
Dub nad Mor.
Haná Prostějov
Lipník
Plumlov
Bělotín
Náměšť na Hané
Bělkovice

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

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

0
1
2
3
3
3
4
4
3
3
4
4
6
6

19:4
29:9
14:8
11:13
10:15
7:18
10:16
8:18
9:11
7:9
7:18
9:25
11:28
7:14

19
18
13
10
8
8
7
7
6
6
5
5
3
1

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

Hned čtyři z pěti regionálních celků hrajících I.A třídu Olomouckého KFS si podzim představovaly určitě jinak... Spokojenost vládne snad jen v Čechovicích

Čechovice pronásledují vedoucí duo, Klenovice na Hané
se předčasně odebraly k zimnímu spánku
Trio Haná Prostějov, Plumlov a Konice „B“ se krčí na chvostu tabulky

Oproti minulé sezoně se v I.A
třídě toho moc nezměnilo. Počet
pěti týmů zůstal zachován, jen
sestupující Jesenec nahradila
prostějovská Haná, která se radovala ze zaslouženého postupu

• komentář •
z I.B třídy. I pořadí v úspěšnosti
zachovalo svou stejnou tvář.
Tradičně se nejlépe daří Čechovicím, když pomineme Jesenec,
který v této sezoně již v I.A třídě
nepůsobí, druhým nejúspěšnějším celkem jsou pak Klenovice
na Hané a následně Plumlov.
Prostějovská Haná je v tomto ohledu úplný nováček, také
rezerva Konice načala teprve
druhou sezonu v „A“ skupině
I.A třídy.
Po trenéru Weisserovi se Čechovic ujal Jaroslav Liška, který
tak mohl navázat na úspěšné
tažení Čechovických I.A třídou
za poslední roky. Ustálený kádr
doplnil dvojicí Matula - Hatle,
kteří do týmu přišli po ročním
angažmá v 1.SK Prostějov. Nejzvučnějším jménem současnosti
je v Čechovicích určitě Petr Hodulák, mnohými již odepisován,
pro trenéra má však cenu zlata.
V bráně se pravidelně střídali
Roman Švéda a Radek Brablec,
kteří společně s obranou mají
velký podíl na děleném druhém
místě ve statistice obdržených
branek. Na opačném pólu hřiště
byl zase nejnebezpečnější Luděk Jahl s dvanácti vstřelenými
brankami, jenž drží stříbrnou
pozici v celkovém hodnocení
střelců soutěže. Pokud se hráčům budou vyhýbat zranění,
můžeme ještě být svědky dramatické koncovky o post nejvyšší,
do kterého by Čechovice rády zasáhly. K dispozici jim také může
být zcela nové hřiště s umělým
povrchem, které vzniklo za jednou z branek na čechovickém
hřišti. Samotní hráči si jej velice
pochvalují a také díky jejich obě-

tavosti tak v krátké době mohlo
vyrůst výše zmiňované tréninkové hřiště. Ztráta na vedoucí duo
není nedosažitelná, zvláště pak
proto, že oba tyto soupeře hostí
Čechovice na svém hřišti a díky
případným výhrám se přiblíží na
rozdíl tří, respektive pěti bodů na
lídra z Nových Sadů.
Tři kola před koncem minulé
sezony se v Klenovicích na Hané
dohodli na spolupráci s trenérem Milanem Nekudou, který
tak s týmem absolvoval celou
letní přípravu, stejně tak uplynulé podzimní boje. I Klenovic
se týkala kádrová změna. Tým
doplnilo hned několik posil, Laník, Šlézar a Hladík, z hostování
se vrátili Přikryl, Kovařík a Cibulka, po dlouhodobém zranění
pak ještě Rušil. Vrásky trenérovi
v průběhu celého podzimu však
dělalo složení obranné čtveřice,
která se měnila v podstatě každý
zápas. Úvod vyšel Klenovicím
dle představ, týmu se dařilo převážně na domácí půdě, z venkovních hřišť sice tolik bodů nedovezl, přesto si udržoval velice
dobrou čtvrtou pozici. Nejlepším
střelcem podzimu se stal Přikryl
se sedmi brankami, ale i jemu
došel v závěru podzimu střelný
prach a tým se propadl až na deváté místo. Trio vedoucích celků
je již pravděpodobně nedostižně
vzdáleno, postup na lepší pozici
však nikoliv. Velmi dobré zázemí klubu má pro kvalitní zimní
přípravu jistě ten pravý efekt, a
tak se dá očekávat, že se hráči
Klenovic zcela jistě budou chtít
vyšplhat o mnoho výše, než se
v současné době nacházejí. Šest
bodů ztráta na čtvrtou pozici je
důkazem toho, že je o co bojovat
a jaká vyrovnanost letošní ročník I.A třídu provází.
Nováčkem letošního roku se stala prostějovská Haná, která díky
krátké letní pauze mohla v úvodu soutěže těžit z euforie postupu
z I.B třídy. Bohužel se jí v úvodu
nejenže nedařilo naplno bodovat, ale marně hledala i svého

Ikona. Nestárnoucí Petr Hodulák (na snímku uprostřed) byl podzimním strůjcem
mnoha pohledných akcí, které čechovickým přinesly kýžené body. Rozhodl také
v tomto derby utkání s prostějovskou Hanou.
Foto: Josef Popelka
prvního střelce. To se jí podařilo
až v pátém kole, když dokázala
zvítězit na hřišti Bělotína, následovala však opět série převážně
prohraných zápasů. Na plný
počet bodů svých svěřenců si
tak musel trenér Daniel Kolář
počkat až do desátého kola, což
byla zároveň i premiérová domácí výhra Hané v I.A třídě. V následujícím kole si Hanáci připsali bod za remízu v Hlubočkách,
do konce podzimu však žádný
další nepřidali. Také proto jim
prozatím patří nelichotivá dvanáctá příčka s jedenácti body a
pouze čtrnácti vstřelenými brankami. Nejlepším střelcem týmu,
který se dokázal pětkrát prosadit,
se paradoxně stal bývalý tenista
Radovan Světlík. Vybírá si prostějovská Haná nováčkovskou
daň nebo se ukazuje rozdíl mezi
I.A a I.B třídou? To vše nám
napoví až průběh zbývající části
sezony, ve které by se Haná ráda
odpoutala od sestupových vod.
Černý Petr připadl bohužel na
čtvrtého zástupce prostějovského
regionu, který působí ve skupině
„B“. Tradiční účastník Sokol
Plumlov se na podzim výsledkově trápil. V úvodu sice remizoval
v domácím prostředí s Hluboč-

kami, poté však ztrácel dobře
rozehraná utkání a dlouho
čekal na plný bodový zisk. Pouze pět remíz a osm proher před
posledním utkáním pasovalo
svěřence trenéra Jana Peška na
beznadějně poslední místo v tabulce. Závěr však naznačil, že by
se mohlo blýskat na lepší časy.
V předehrávaném jarním utkání
se přece jen Plumlovští dočkali
vytouženého vítězství, když se jim
podařilo zvítězit v Hlubočkách a
tím se přiblížit na pouhé tři body
od svého nejbližšího soupeře.
Naděje Plumlova na záchranu tak nejsou zcela nereálné.
Pokud tým naváže na formu ze
závěru podzimu, můžeme si být
jisti, že si zajistí příslušnost v I.A
třídě i pro nadcházející ročník.
Tradičními oporami týmu byli
zkušení matadoři týmu Kiška J.,
Křupka, Frýbort st., Bureš či kapitán Ševcůj.
Jediný zástupce, který reprezentuje prostějovský region
ve skupině „A“, je již druhým
rokem rezerva konického Sokola. Roman Jedlička, zároveň
kouč konického „A“ mužstva,
to neměl se svými svěřenci vůbec
jednoduché. Bodovat a vstřelit
první branky se jim podařilo až

ve třetím, poté kontumačně v pátém a do třetice v sedmém kole,
další body přidali Koničtí už jen
za dvě remízy, což jim stačí na
pouhé třinácté místo se ziskem
jedenácti bodů. Problémy se sestavou, nejasná pozice brankáře,
na jehož postu se vystřídala hned
čtveřice hráčů, i to jsou důvody
neúspěchu konického „béčka“.
Nejlepším střelcem se stal Petr
Antl se šesti brankami, celkově
však mužstvo svým soupeřům
vsítilo jen devatenáct branek.
Zimní příprava snad dá konickým hráčům dostatek prostoru
k tomu, aby se mužstvo ve zbývajících zápasech popralo o setrvání v soutěži i v další sezoně.
Jak bylo již zmiňováno, největší
spokojenost tak zcela jistě panuje v Čechovicích, kde si drží
dobrou pozici pro útok na příčky
nejvyšší, naopak zklamání zažívají v Plumlově a Konici „B“,
ale ani tyto týmy nemají rozhodně nic ztraceno. Ve hře je totiž
ještě šestatřicet bodů, kterých
mohou týmy ve zbývající části
soutěže dosáhnout. A to není
zrovna málo k tomu, aby se týmy
namočené v sestupových vodách
dostaly z nepříjemné pozice do
klidného středu tabulky.

V Čechovicích si pomyslného bronzu užívají, trenér Jaroslav Liška však pomýšlí ještě výš
„Pokud se nám podaří úvodní kolo s Lipníkem, máme obrovskou šanci na první místo“

Čechovice - Důvody téměř výhradně ke spokojenosti má po skončení podzimní části nový trenér čechovického „áčka“ Jaroslav Liška. K mužstvu přišel
po úspěšné přemyslovické štaci v létě a daří se mu i
na okraji Prostějova. Bilance devíti výher, dvou remíz
a tří porážek ve čtrnácti utkáních vynesla mužstvo na
třetí místo a mohlo být ještě lépe, kdyby nepřišla ztráta šesti bodů ve Slatinicích a s Hlubočkami. „Ztráceli
bychom jen dva body na prvního. Ve Slatinicích se
nám zápas vůbec nepovedl a hráli jsme špatně, s
Hlubočkami jsme měli snad patnáct šancí, ale dali
jsme jen jeden gól. Oni udělali dva brejky a vstřelili
dvě branky,“ litoval Liška jediné kaňky z první poloviny sezony.
Dařilo se vám doma i
venku, v útoku i v obraně. Jste spokojen nejen s výsledky, ale i hrou?
„Produkovali jsme celkem zajímavý kombinační fotbal, založený na rychlém přechodu do
útoku. Navázal jsem na práci
Radima Weissera a dokonale se
nám to povedlo. Produkujeme
stále styl na jednoho útočníka, ale
hrajeme na pět záložníků a Peťa
Jansa nabíhá jako falešné křídlo.
Pro některá mužstva je to složité
a těžko se to brání. Gólmani jsou
také skvělí, měli výborné zákroky,
podrželi nás. Je to i díky tomu, že
obrana pracovala výborně.“
O úspěšném podzimu
svědčí i prosazení se do
popředí individuálních statistik...
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„Jahl je druhý nejlepší střelec
I.A třídy, v první polovině mám
i Hoduláka, kterého někteří lidé
taky nemusí. Pro mě je to klíčový hráč a vím, že zkušenost musí
být provázaná s mládím. Nelze
rozhodit mančaft a nenechat tam
žádné zkušené borce. Hodulák s
Jansou dali sedm branek, Matula
sice jen tři, ale přihrál na jedenáct.
Oba naši gólmani jsou zkušení, a
když k nim připočtu pilíře čechovické obrany Laďu Štastného,
kapitána Jaru Vinklárka, Haluzu,
Zacpala, do svého zranění Prášila a Hatleho, o něhož jsem hodně
stál, vznikla pevná defenziva.“
Nasazení Hatleho do
obrany bylo překvapivé.
Jak jste k tomuto tahu dospěl?
„Po dvou třech kolech soutěže
jsem si uvědomil, že mám stejné

typy hráčů – Hoduláka, Kolečkáře, Haluzu, Hatleho. Stále mi
vrtalo hlavou, jak to vyladit, proto
jsme zvolili přátelák s dorostem
1.SK Prostějov. Protočil jsem to,
vyzkoušel jsem si různé posty a
Matěj Hatle mě natolik přesvědčil, že na pravém okraji obrany
může hrát. Právě on je vynikající
pravý bek s myšlením útočníka.
Dokáže zakládat útočné akce i
bránit, což je k nezaplacení. Toto
nám možná trochu chybělo v
prvních dvou kolech, ale člověk
se pořád učí. Máme v obraně výborné fotbalisty, ale to i v dalších
řadách.“
V létě jste kádr kromě
Hatleho rozšířil i o další
jména. Jak si posily vedly?
„Z 1.SK Prostějov přišli ještě Tomáš Matula s Richardem Klimešem a do kádru zapadli. Přišli z
kvalitního mančaftu a hlavně Tomáš je na I.A třídu nadstandardní
hráč. Je to pohodový fotbalista a
jsem rád, že je v Čechovicích. Richard k nám přišel po operaci kolena, myslím si, že to pro něj byla
zajímavá zkušenost a máme o něj
zájem i na jaře. S Tomášem jsem
již domluven. Takové hráče je těžké v kádru uhlídat, ale ze základní
sestavy nikoho neuvolníme.“
Laťku jste si nastavili
vysoko. Budete schopni
výsledky zopakovat i na jaře?
„Pokusíme se o to a naše šance
určitě nejsou beznadějné. Pokud
příprava bude podle našich představ, kluci budou zdraví a vše se
povede, máme určitě potenciál,

abychom se pohybovali nejen do
třetího místa. Nepasují nám ale
soupeři, ktěří chtějí jen bránit,
odkopávat míč, zdržovat. Když si
vzpomenu na Bělotín, tak nevím,
co k tomu říct. Sice jsme tam vyhráli 5:0, ale jestli takto se někde
dělá fotbal, tak je to dost špatné.
Cílem je stále nasbírat co nejvíce
bodů a předvést pěkný fotbal pro
diváky. To se nám dařilo již nyní,
třeba na derby s Hanou dorazila
pětistovka diváků. I když jsem u
některých lidí nebyl zpočátku oblíbený, někdo mě má rád, někdo
ne.“
Pomýšlíte tedy i na první místo?
„Možná je to odvážné, ale pokud
se nám podaří první zápas v Lipníku, tak v daný moment máme
obrovskou šanci. Hned o týden
později totiž máme doma Nové
Sady. Na podzim byly jediným
soupeřem, který nás prvních dvacet minut přehrál. Sice jsme snížili a z obrovské šance jsme mohli
vyrovnat, ale z brejku jsme dostali
na 1:3. Kojetín jsme porazili 4:1.
Naše mužstvo dokáže kohokoliv
porazit, musíme jen zapracovat
na taktice a myšlence. Musíme
zvládnout kritické momenty a
zbytečně se nenechat vyprovokovat. Pak máme na to bojovat o
špici.“
Kdy zahájíte společnou
přípravu na jaro?
„Zimní přípravu odstartujeme
15. ledna a budeme se připravovat v domácích podmínkách.
Podařilo se nám udělat umělou

trávu, což beru jako obrovský
krok dopředu. Využijeme ji plně.
Od poloviny ledna budeme trénovat dvoufázově, v únoru pak
najedeme na třífázový trénink
plus zápasy. Už je prakticky vše
nachystané a vypracované. Od
začátku února budeme startovat
na turnaji v Chropyni, jehož se

„Pro mě je to klíčový hráč.
Vím, že zkušenost musí být
provázaná s mládím.
Nelze rozhodit mančaft
a nenechat tam žádné
zkušené borce.“

trenér JAROSLAV LIŠKA
o významu Petra Hoduláka
účastní kvalitní mužstva jako
Chropyně, Kralice, Holešov.
Odehrajeme tam asi pět přátelských zápasů, k nim přidáme ještě další dva až tři. Téměř všichni
hrají futsal a budou nachystaní i
nažhavení.“
Hodláte mužstvo ještě
doplnit?
„V hledáčku mám dva hráče pro
A-mužstvo. Jedná se o zkušené hráče, o jednoho útočníka a
středního záložníka. Na podzim
nás trápily nemoci a zranění,
takže budeme chtít kádr rozšířit
a ještě posílit, nesmyslné částky
ale rozhazovat nebudeme.“

„Když dobře potrénujeme, půjdeme určitě nahoru,“
věří v kvality svého týmu trenér Milan Nekuda

Před koncem uplynulé sezony
se k mužstvu dostal současný
trenér Klenovic Milan Nekuda.
Rodák z Ivančic, který hrával
v osmdesátých letech například
za Sigmu Olomouc či TJ Prostějov, měl tak dostatek času posílit a sehrát kádr pro podzimní
část, kterou se svými svěřenci
v úvodu zvládal dobře. Problémy se sestavou, zranění a výsledkové uspokojení některých
hráčů měly za následek strmý
pád do druhé poloviny, ze které
se klenovický trenér pokusí své
svěřence dostat zpět na lepší pozici, kam bezesporu Klenovice
na Hané patří.
„Letní přípravu na sezonu zahájilo
mužstvo 15. července 2012, kdy
jsem byl velice mile překvapen
účastí na trénincích, kam chodilo
15 - 17 hráčů. Zúčastnili se jí jak
všichni hráči stažení z hostování,
tak hráči ze současného kádru
včetně letních posil Laníka z Prostějova, Šlézara z Kralic a Hladíka
z vyškovského dorostu. Přikryl se
nám vrátil z hostování v Pivíně,
Kovařík a Cibulka z určického

dorostu. Po roční pauze zaviněné zraněním se k mužstvu přidal
také Rušil. Přípravných zápasů se
zúčastnili všichni členové kádru,
a i když výsledky nedopadly dle
mých představ, bral jsme to jako
přípravu k poznání a sehrání nových hráčů k důstojnému účinkování v soutěži. Tu jsme začali
vítězstvím s Náměští, což nám
rozhodně pomohlo, ale stále jsme
měli problémy se sestavou, co se
týká stabilizace kádru. V každém
zápase hrála jiná sestava, soupeři nás díky těmto změnám tvrdě
trestali. Doma jsme to ještě docela
zvládali, ale venku jsme bohužel
dopláceli na hrubé individuální chyby. Vyloženě nám chyběl
stoper. Ať jsem na tuto pozici postavil kohokoliv, vždy došlo k takovým individuálním chybám,
že nás stály body. Projevilo se to,
že pokud ve fotbale tým nehraje
delší dobu spolu, těžko může dosáhnout dobrých výsledků. Těsně
před začátkem sezony jsme řešili
i problém na postu brankáře, kde
nakonec v těch prvních utkáních
nastoupil Procházka, který tu

chytával a svými zkušenostmi
mužstvo podržel. I když padlo docela dost branek do naší sítě, bylo
to spíše nesehraností s obrannou
řadou než vinou samotného brankáře. Pozitivem bylo, že jsme od
začátku dávali poměrně dost branek. Na podzim jsme jich vstřelili
dvacet sedm, což je stejný počet,
jakého mužstvo dosáhlo za celou
loňskou sezonu. Bohužel, na hřištích soupeřů jsme také více branek inkasovali. Postupem času,
tak do desátého kola, jsme hráli,
na co jsme měli a bylo to i v tabulce znát. Odehráli jsme asi nejlepší
utkání podzimu s Novými Sady,
což ocenili i přihlížející diváci.
Byli jsme na soupeře velice dobře
připraveni, v poločase dokonce
vedli, bohužel nakonec podlehli
těsně 1:2. Nedělal jsem si žádné
iluze, ale do toho desátého kola
hrál tým dle mých představ. Když
se buduje mužstvo, je to jako na
houpačce. Jednou jste dole, podruhé zase nahoře. Poté se to vše
zlomilo, hráči podlehli uspokojení, zhoršila se docházka, do toho
přišla nějaká zranění, pracovní

povinnosti hráčů a ten podzim dopadl tak, jak dopadl.
Nyní musíme mužstvo posílit,
vše je zatím ve fázi jednání. Díky
příchodům nových hráčů bude
nutno se s některými rozloučit,
ale to vše ukáže až konečný verdikt, co se týče posílení mužstva.
Do konce ledna bychom rádi
tuto situaci vyřešili. V současné
době u nás končí Petr Slaměnec,
kterému vypršelo hostování z Pivína. Nejvíce jsem se mohl na
podzim spolehnout na Tomáše
Rozehnala, který nechyběl ani
v jednom utkání, stejně tak jeho
přístup při trénincích byl opravdu
příkladný. Hráči, kteří se k nám
přidali v letní přípravě, patřili ke
stabilnímu kádru, pokud jim to
zdraví dovolilo. Šlézar, jenž přišel z Kralic, velice kvalitní fotbalista, technický a tvořivý typ
s dobrou střelou, byl pro mužstvo určitě posilou. Musím říct,
že jsem více čekal od Filipa Laníka, bohužel se nedokázal tolik
střelecky prosadit, jak bychom
od něj čekali, nicméně má před
sebou ještě dostatek času, aby

ukázal, co v něm doopravdy je.
Největším překvapením nejen
pro mě byl Tomáš Přikryl, který
se vrátil z hostování v Pivíně.
Když se objevil na hřišti, byl pro
mužstvo nepostradatelným článkem a stal se nejlepším střelcem
týmu se šesti brankami. Potvrdil,
že má zájem hrát a věřím, že jeho
výkonnost půjde ještě nahoru.

„Když se buduje mužstvo,
je to jako na houpačce.
Jednou jste dole, podruhé zase nahoře,“
nedělal si přehnané iluze Milan Nekuda
Zimní přípravu začínáme 16.
ledna, trénovat budeme dvakrát
týdně. K dispozici máme velice
dobré zázemí, halu, osvětlené
hokejbalové, ale i část přírodního
hřiště. Tradičně se zaměříme na
nabírání fyzické kondice, na což
bychom od února chtěli navázat
ještě větší zátěží. Jedna tréninková jednotka bude věnována

přípravným zápasům s okolními
mužstvy, které už máme předem
domluvené. Namátkou zmíním
prostějovský dorost, Určice,
Hněvotín, Chropyni a další. Měli
jsme nabídku zúčastnit se turnaje v Chropyni, ale ze zkušenosti
jsem tento turnaj odmítl.
Máme tedy dostatek času na přípravu ve velice solidních podmín-

kách, díky užšímu výboru v čele
s panem starostou Cetkovským
a panem Kubíčkem, kteří pro
klenovický fotbal dělají opravdu
mnoho. Věřím, že se nám na jaře
podaří dostat do horní poloviny,
kde bychom chtěli skončit. Mužstvo na to kvality rozhodně má.
Vše bude samozřejmě záležet na
přístupu samotných hráčů.“

„Zkvalitnilo se naše proměňování šancí, stále je však co zlepšovat,“
zná hranice svého týmu stabilní člen kádru Tomáš Rozehnal
Třiadvacetiletý záložník odehrál
v podzimní části všechna utkání, vinou lehkého zranění přišel
pouze o jeden poločas a může se
tak pyšnit výbornou statistikou
odehraných minut. I díky této
skvělé bilanci se na něj trenér
Nekuda mohl stoprocentně spolehnout, což se projevilo také na
hřišti, kde patřil k tahounům
mužstva. Fotbalově vyrůstal
v LeRKu Prostějov, aby se pak
následně uchýlil do Klenovic na
Hané, kde se stal nepostradatelným členem kádru.
Podle statistik jste odehrál
největší počet minut, můžete nám tedy ze svého pohledu
shrnout podzimní část?
„Podzimní část bych označil jako
celkem úspěšnou, ale bohužel se
nám nepodařilo dotáhnout dobrý
úvod až do konce podzimní časti,

kdy jsme se potýkali s velkou marodkou a tím jsme z posledních pěti
zápasů získali jen 2 body. Ale oproti
loňské sezoně se zlepšilo naše proměňování šancí, stále je však co
zlepšovat.“
Ještě v 11. kole jste se drželi
na velmi dobrém čtvrtém
místě, po 14. kole vám patří až 9.
příčka. V čem si myslíte, že nastal
takový zlom?
„Jak jsem již zmínil v úvodní otázce, zlepšili jsme se v proměňování
šancí a tím se začalo dařit celému
týmu. Zranění se nám vyhýbalo,
výkon šel nahoru, hrál se divácky
výborný fotbal. Na první zápas
nás bylo tolik, že na některé kluky
nezbyl ani dres a na poslední kola
jsme se sotva sešli. Dokonce v posledním kole v Náměšti na Hané
nastoupil na postu pravého obránce
náhradní brankář a to se také svou

měrou podepsalo na výsledku. to viděl do toho 4. místa. Našim
Bohužel jsme se propadli až na 9. cílem jsou stále horní pozice tamísto po odevzdaných výkonech.“ bulky a rozhodně se nehrneme
do vyšší soutěže. Chceme hrát
dobrý fotbal, aby se divákům
„Chceme hrát dobrý fotbal, líbil.“
Před sebou máte zimní
aby se divákům líbil,“
přípravu. Připravujete
přeje si od výkonu mužstva se již nějak individuálně? A
Tomáš Rozehnal jak se těšíte na tuto nepopulární část fotbalové sezony?
„Zimní příprava nám začíná 16.
Navážeme na předchozí ledna a jako každá zimní příprava
otázku. Dokážete si tip- bude náročná. Ale já to osobně
nout, kam až se vyšplháte po neberu nijak zvlášť nepříjemně,
odehrání zbývajících kol? Na spíš se těším, že se zase sejdeme
co vlastně mužstvo dle vašeho a vyběháme to vánoční hodovámínění má, pokud se mu vy- ní. (smích). Rozhodně sportovně
nestrádám, chodím hrávat florbal
hnou zranění?
„Tipnout si teď na začátku zimní a badminton do naší sportovní
přípravy je velmi složité. Pokud haly v Klenovicích a aktivně hraji
kvalitně potrénujeme a zranění futsal, takže mi pohyb rozhodně
se nám budou vyhýbat, tak bych nechybí. Ještě k tomu jsem loni

pohledem vedení klubu

„Byl to velmi úspěšný podzim,“

řekl Josef Sklenář

„Podzimní část sezony 2012/13
hodnotíme z hlediska fotbalového výboru jako velmi úspěšnou. Třetí místo je výborné
a kluci navázali na úspěšnou
jarní část. Trenér Jaroslav Liška pokračoval v trendu práce
předchozích trenérů Radima
Weissera a Stanislava Bilíka a
hráčům ordinoval útočný fotbal. Výsledkem je pěkný předváděný fotbal.
Také s výsledky „B“ mužstva
jsme spokojeni a „béčko“ plní
přesně ten úkol, který by plnit
mělo. Navíc se za poslední dva
roky vytvořila v mužském týmu
Čechovic velmi dobrá parta, kde
se nerozlišuje, kdo je hráč áčka
a kdo béčka. Co se mi ale velmi líbí, je to, že klukům nevadí
přiložit ruku k dílu a jsou ochotni
pomoci s prací na vylepšení fotbalového areálu. Teď naposledy
to byla dvoudenní brigáda, kdy
se vrhli do montáže hrazení na
novém minihřišti s umělým povrchem.
Výsledky jako na houpačce jsou
u našich mládežnických celků.
Starší dorost bojuje v krajském
přeboru o lepší než 8. místo,
naopak mladší dorost navázal
na loňské vítězství starších žáků

v krajském přeboru a je na vynikajícím 2. místě. Starší žáci
jsou tvořeni převážně hráči ročníku 1999 a zatím v této soutěži
sbírají zkušenosti. Opakem jsou
jejich mladší spoluhráči, kteří
hrají výborný fotbal a bojují o
třetí místo. Dále máme v oddíle
tři družstva přípravek, která hrají v okresních soutěžích a jeden
tým, který se teprve na vstup do
soutěží připravuje. Velkým kladem je to, že tyto mladé hráče
trénují hráči našich mužských
týmů a kluci můžou vidět své
trenéry v akci. Všem trenérům,
asistentům a vedoucím mužstev
bych chtěl jménem výboru velmi
poděkovat.
A na závěr jsem si nechal poděkování za dokončení minihřiště
s umělým povrchem, které může
čechovickou kopanou posunout
opět o kousek výš. Fotbalová
asociace ČR poskytla v loňském
roce šesti týmům v republice
dotaci na výstavbu minihřiště
s umělým povrchem a mezi těchto šest oddílů se dostal i oddíl TJ
Sokol Čechovice. Velký dík patří
předsedovi celé naší tělovýchovné jednoty, panu Josefu Velešíkovi, který se do tohoto projektu
pustil s velkým elánem a jeho

velkou zásluhou a dále zásluhou
jednatele pana Františka Kohoutka se tuto akci podařilo dokončit.
Obrovské poděkování ale patří
i MĚSTU PROSTĚJOVU, které nám velmi pomohlo s dofinancováním tohoto hřiště, které
bude sloužit zejména cca 150
mládežníkům našeho fotbalového oddílu. Slavnostní otevření
minihřiště by mělo proběhnout
v jarních měsících, na začátku
nové fotbalové sezony.
„A když už jsem v tom děkování, tak jménem fotbalového
výboru děkuji panu Michalu
Prášilovi, který nám pomohl
s papírovými podklady k výstavbě, dále pánům Zdeňkovi
Šťastnému, Jaroslavu Začalovi,
Janu Soldánovi, hráčům „A“ a
„B“ mužstva, kteří odpracovali
spoustu brigádnických hodin,
aby se hřiště zprovoznilo. Snad
jsem na nikoho nezapomněl. A
úplně moje poslední věta. Do
nového roku přeji všem fotbalistům i fanouškům v prostějovském okrese hlavně hodně zdraví, spoustu vstřelených branek a
hezkých zápasů“
Josef Sklenář,
organizační pracovník
TJ Sokol Čechovice.

začal asistovat u přípravky ročníku 2006 v Prostějově, pohyb je
tedy doslova mým každodenním
chlebem.“
V Klenovicích máte velice
dobré podmínky pro hru.
Nemyslíte si, že je to přesto některým hráčům málo, nebo kde
vidíte příčinu přístupu některých hráčů?
„Ano, v Klenovicích jsou opravdu nadstandardní podmínky. Zázemí je velmi kvalitní a o hřiště
je také výborně postaráno. K
přístupu jednotlivých hráčů se
nemohu vyjadřovat, to je každého věc, jestli mu to stačí nebo
nestačí. Ale holt v dnešní době
někteří nechápou, že se na takové malé vesnici bude vždy hrát
pro radost z fotbalu a taky pro
diváky a hlavně za párek a za
pivo.“ (úsměv)

Ze středu zálohy se posunul až na kraj obrany
„Docela mi to vyhovuje,“ usmívá se Matěj Hatle

Minulou sezonu byl nedílnou
součástí prostějovského divizního celku, se kterým i oslavil postup do MSFL. Letní přípravu
pak absolvoval ve Vyškově, aby
se nakonec objevil zpět v prostějovském regionu. Matěj Hatle
se za pět minut dvanáct objevil
v dresu Sokola Čechovic, kde se
od samého začátku stal členem
základní sestavy. Ze středu pole
jej pak trenér Liška posunul na
kraj obrany, kde nadále podává
velice kvalitní výkony. Je typem
technického hráče, který dokáže prokličkovat až k soupeřově
bráně, možností k útočení má
však na nynějším postu méně,
než býval zvyklý.
Ještě loni se tu a tam objevil v kádru divizního 1.SK Prostějov, aby
pak zkusil štěstí ve Vyškově, kde
zahájil letní přípravu. Bohužel
tento přestup či hostování se nakonec s mateřským oddílem (Sokol Mostkovice - pozn. redakce )
nepodařilo dotáhnout do zdárného
konce, Čechovice byly v tomto
ohledu úspěšnější. „Mrzí mě, že
to nevyšlo, docela jsem to tam měl
dobře rozjeté, spoluhráči byli velmi kvalitní, ale na druhou stranu
jsem rád za šanci, kterou mi Čechovice daly a snad jim to i svými
výkony splácím. Daří se nám, parta je skvělá, myslím si, že na jaře
budeme ještě silnější,“ věří v sílu

lik příležitostí vstřelit i nějakou tu
branku, ale v obraně mi to docela
vyhovuje. Dostávám se poměrně
dost do hry, jen už nehraji tolik dopředu, na což jsem byl z dřívějška
zvyklý,“ vysvětluje rozdíly jednotlivých postů. „Při obrané fázi
beru samozřejmě toho nejvyššího,
protože mám největší výskok,
nikdo nevyskočí výš
než já. Zkrátka hlídám
„Daří se nám, parta je skvělá, vždy toho nejvyššího
chlapa,“ dodává se
myslím si, že na jaře budeme smíchem.
Atmosféru
derby
ještě silnější.“
zápasů si náramně
Matěj Hatle má užíval a společně s týo zbývajících duelech jasno mem se těší na další,
které ještě přijdou ve
zbývajících duelech.
„Byla by určitě škoda, kdyby
týmy z prostějovského regionu
svého týmu Matěj Hatle. Výhoda cími zápasy soutěže. Je si velice nedokázaly soutěž udržet, přišli
domácího prostředí v soubojích dobře vědom, že to nebude vůbec bychom tak o derby, což je obrovs duem vedoucích celků by mohla jednoduché, avšak věří, že během ský svátek a prestiž nejen pro hráhrát velkou roli v atakování před- zimní přípravy mužstvo pořádně če, ale i pro diváky,“ ví moc dobře,
ních pozic. Také Hatle věří, že si potrénuje a ještě lépe se sehraje. jak je pro prostějovský region
s oběma týmy poradí a ještě zamí- „Máme nové hřiště s umělým důležité mít v soutěži co nejvíce
povrchem, což představuje určitý zástupců. Do konce soutěže zbývá
chají kartami v popředí tabulky.
„Podzimní část v Čechovicích se posun dopředu a pro nás hráče odehrát ještě dvanáct kol, stát se
nám docela povedla, vybojovali zcela jistě lepší podmínky před může opravdu cokoliv. „Myslím
jsme krásné třetí místo, máme důležitými boji v jarní části sezo- si, že je v silách těchto týmů se
druhého nejlepšího střelce soutě- ny,“ slibuje si.
udržet i pro další ročník, po konci
že. Rozhodně budeme chtít bojo- V úvodních utkáních začínal ve sezony budeme určitě chytřejší a
vat o ještě lepší umístění a tím i středu zálohy, později jej trenér doufám, že Čechovice se naopak
o případný postup do krajského přesunul na kraj obrany. „Změna posunou o stupínek výše,“ dodal
přeboru,“ přeje si před zbývají- je určitě v tom, že už nemám to- závěrečné přání Hatle.
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Hokejisté Prostějova vytěžili ze dvou domácích zápasů jen tři body...

1
2

0:0

JESTŘÁBI STŘEŽÍ TŘETÍ MÍSTO I PO TŘECH ČTVRTINÁCH
K Novosadovi s Kolibárem přibyl na marodku i Kotásek

VHK VSETÍN

0:2

1:0

Branky a nahrávky: 53. Šebek (Zachar) - 36. Kajaba (Brezáni), 38. O. Hruška
(P. Hruška) Rozhodčí: . Vyloučení: 3:5 Bez využití.

Sestava lhK jestřábi
Vrba
Kaluža, Jedlička,
Finkes, Tomiga

Kumstát, Arnošt,

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

Trenéři:
Petr Zachar a
Martin Kužílek

Sestava vhk vsetín:

Hromada - Žabčík, Vrba, Vrána, Tichý, Vodák, Tesařík, Žák - Zúbek,
Mikšovský, Podešva - Vítek, O. Hruška, P. Hruška - Brezáni, Holík,
Kajaba, -Tobola. Trenéři:Viktor Hlobil, Libor Forch, Luboš Jenáček.

6
2

2:0

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC FRÝDEK MÍSTEK

2:1

2:1

Branky a nahrávky: 11. Arnošt (Černý), 18. Černý (Šebek), 33. Černý (Šebek,
Ševčík), 40. Jedlička (Handl), 43. Handl (Duba, Ševčík), 56. Kumstát (Stráněl,
Novák) - 38. Slovák (Contratto, Kudláček), 57. Suchý. Vyloučení: 7:9. Využití:
4:0. Oslabení: 1:0. Diváci: 936

Sestava lhK jestřábi
Vrba
Kaluža, Jedlička,
Finkes, Tomiga
Trenéři:
Petr Zachar a
Martin Kužílek

Kumstát, Arnošt,

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

Sestava HC FRÝDEK-MÍSTEK:

Chvostek - Gajda, Teper, Měkýš, Tomis, Krutil, Kudláček, Ferenc
- Gogolka, o. Sluštík, Škatula - P. Slovák, Rozum, Cotratto - Kopůn,
Kraft, J. Sluštík - Suchý, J. Slovák, Jakubowski. Trenér: Jan Vavrečka

1:0). Branky a nahrávky:: 53. Šebek (Zachar) 36. Kajaba (Brezáni),
38. Hruška O. (Hruška P.) * HC Slezan Opava - HC RT TORAX
Poruba 2:8 (1:1, 1:2, 0:5).. Branky a nahrávky: 19. Kocián (Mlýnek, Pavelek), 30. Chalupa (Wolf, Galvas) - 9. Seidler (Buček), 26.
Buček (Vrána), 28. Buček (Vránna), 42. Buček
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nky a nahráv
ávky: 7. Luuka
k (M
(Mo
Morav
avec
ec)), 16.
Sam
mie
iecc (B
Blattoň)), 28.
8. Ivaan (Kow
walc
alczyk), 53. Moravvec
e (Deuts
utsch, Sa
S lijiji), 6600. Morravvec
((Jaavín
ín,, Lu
Lukaa) - 7. Sttránsk
ský (Burs
rsíík, Kolařík), 33. Hegegy
gy (Najddek,
e Kankko),),, 333. Kasp
speerlíkk (H
(Haaass, Říčkka).
322.kooloo:H
HC Novvý Jiičín -H
HC Baník Karviná 4:2 (1:1,1::1,
1 2:0)) Braankyy a nah
ahrá
rávvky:
2. Gulda
da, 34. Skaaloš (M.Chhvostek, Vašut), 55. Zedník (Uhláár, Brynneckký), 6600. Va
Vašuut - 4.
Ivvan (Mikkšann), 222. Baadžo (L
(Luka, Moravec). * LHK Jestřábi Prostějov
j - HC Frýdeký
-Místek 6:2 ((2:0,, 2:1,, 2:1)) Brankyy a nahrávky:
y 11. Arnošt ((Č
Černý)
ýý),) 188. Čeernný
ý)
ný ((Š
Šebbekk),
33.. Černný((Šeebekk, Šev
evčík), 40. Jedlička(Handl), 43. Handl (D
Duba, Ševččík),, 566.K
Kum
mstáát
(S
Strránněl,, No
Nová
vák) - 388. Slováák (Contratto, Kudláček), 57. Su
Suchý. * AZ
Z Havvířoov - HC
Sllezzan
n Opavaa 3:11 (0:1
:1,, 3:0,
0,, 0:0)) Brankyy a nahrávky:
y 22
22. Kola
lařík (Krrisl,, Pec
echhanec)
nec),
344. Říčkaa (K
Klim
imša,
a, Haas)
a , 36.
6 Kan
K ko (Stránský) - 8. Pa
Pavelekk (Bedn
dnáre
rekk).). * HC RT
TO
ORAX Porrub
ba - HC
H Bobři Val
Valašské Meziříčí 4:3
:3((1:2,1:
, :0, 2:11) Bra
rank
nkya
nk
y a nah
hrá
rávky:
y 2.
2 Van
V ěk ((Š
(Šim
mkovi
vič),) 34
34. Pavlačka
čka ((K
(Kiln
ilnar,
ar, Ch
Chaloupka),
p a),), 49. Vyych
chodi
dill (Mlá
di
láde
dennka),)
54. Ši
Šim
mkovič
ko ič (S
Sllavvík)
ík - 1. Bok
Bokroš (Voznica, Ambruz)
z),, 16.
1 Ma
Machal
hala (Heč
eča,
a, Bo
Bokkroš),
43. Bookro
k š (He
(Heča,
a, Voz
Voznica).
a). * VHK Vsetín - HC ZU
ZUBR
R Přero
rov 1:4
1:4 (0:2
( :2, 1:1
:1, 0:1)
Brankyy a n
nah
ahrá
rávky:
ky: 22. Vítek
tek (H
( ruška O., Vrána) - 1. Branč
nčík
ík (S
(Sakra
krajda
da),), 1. Hanák
(Sprušil, Blin
inkka), 36
36. Han
anáák (Kud
(K ělk
ělkaa, Osi
Osina)
na),, 57
57. Se
Sedlák..

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

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

18
19
16
14
13
13
10
11
10
3

6
3
4
3
3
2
4
4
3
1

1
3
3
3
1
1
6
3
5
7

7
7
9
12
15
16
12
14
14
21

120:80
135:79
120:106
109:97
104:97
109:108
108:118
105:135
101:116
89:164

67
66
59
51
46
44
44
44
41
18

kam za hokejem....
33. kolo, středa 16. ledna 2013, 18:00 hodin: HC Frýdek-Místek - VHK
Vsetín, HC Baník Karviná - LHK Jestřábi Prostějov, HC Slezan Opava
- HC Nový Jičín, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC AZ Havířov 2010, HC
Zubr Přerov - HC RT TORAX Poruba
34. kolo, sobota 19. ledna 2013, 17:00 hodin: HC Zubr Přerov - HC AZ Havířov 2010, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Nový Jičín, HC Slezan Opava
- LHK Jestřábi Prostějov, HC Baník Karviná - HC Frýdek-Místek, VHK
Vsetín - HC RT TORAX Poruba (neděle 20. 1., 17:30)

Již jen deset kol a základní část východní skupiny
druhé ligy bude minulostí. O první místo se i na začátku čtvrté desítky odehraných utkání pere především
Přerov s Havířovem, Jestřábi vše sledují z třetího místa. Na čtvrtou Porubu si hlídají dostatečný náskok a
pokud by jim vyšly duely na ledě vedoucího dua, mohli
by se posunout i výše.
První polovinu dvaačtyřicetizápasové
porce
zakončili
prostějovští hokejisté 1. prosince výhrou 5:2 nad Opavou.
Od tohoto data stihli za zhruba
měsíc a půl jedenáct utkání, z
nichž šest vyhráli a pět prohráli.
Nejdivočejšími výsledky byly
skóre 1:5 s Přerovem a 6:2 s Frýdkem-Místkem, celkem třikrát se
muselo prodlužovat. Souhrnně to
ve třetí čtvrtině znamenalo mírně
nadpoloviční zisk sedmnácti bodů
z třiatřiceti.
Ve zbývajících deseti střetnutích
nastoupí Jestřábi hned šestkrát
venku a pouze čtyřikrát doma.

Stane se tak proti beznadějně
poslednímu Valašskému Meziříčí,
stále čtvrté Porubě, Novému
Jičínu a na závěr základní části 20.
února proti Karviné.
Utkání předcházející play off
se pravděpodobně obejdou bez
dlouhodobě zraněné jestřábí
dvojice Zdeněk Novosad - Jan
Kolibár. Pětatřicetiletý útočník
by se měl vrátit na konci února,
dvaadvacetiletý obránce léčící
zlomenou ruku zřejmě ještě
později. Na listině zraněných
hráčů se navíc objevilo třetí
jméno – čerstvá posila Martin
Kotásek. U devětatřicetiletého
forvarda ale půjde o kratší
pauzu.

„U Kotáska došlo k potrhání
vazů po seknutí do ruky.
Dostane nějakou ortézu a
bude to zkoušet. Chodí bruslit,
ale hrát s tím zatím nejde. Je
to otázka týdne čtrnácti dnů.
Zdraví je přednější a teď ještě

Prostějov/jim – Tři týdny
trvalo, než se hokejisté Prostějova opětovně dočkali tří
bodů. Ve svém třetím utkání
roku 2013 vedli nad Frýdkem-Místkem po třiatřiceti
minutách již 3:0, další tři
branky přidali ve zbytku
utkání a pojistili si tak třetí
místo v tabulce třetí nejvyšší
domácí soutěže. Hrdinou duelu se stal tříbodový Michal
Černý, Jestřábi i díky němu
po třech utkáních využili výhodu přesilové hry.
Domácím se vydařily hned
úvodní sekundy a brzy dali najevo, že duel se Vsetínem byla
výjimka, která by se nemusela
hned tak opakovat. Ještě na
konci první minuty propadli
hosté ve středním pásmu, u levého mantinelu dostihl kotouč
Lukáš Duba a předložil jej do
jízdy Pavlu Handlovi. Pravé
křídlo první formace zkusilo
zakončit pod břevno do protipohybu přesouvajícího se
gólmana, Chvostek si ale i tak
poradil a střelu vyrazil.
O dvě minuty později vyslal
Ševčík střílenou přihrávku, kte-

rou u levé tyče schovaný Duba
jen tak tak neztečoval do prázdné brány. Nepovedlo se, hosté se
ale provinili špatným střídáním
a šli do tří. Minutu a čtvrt je domácí svírali a obránci si dokonce
z modré mohli sjet až na kruhy,
přesto se ani jedna z kombinací a
střel neujala.
V elánu a aktivitě nepřibrzdilo
Jestřáby ani první vyloučení.
Martin Kryl se prosmýkl po
pravé straně až před gólmana a
blafáku moc nescházelo. Dočkal
se až obránce Adam Arnošt. V
neděli dvacetiletý odchovanec
prostějovského hokeje dostal při
přesilovce na modrou přihrávku
od Michala Černého a střelu zápěstím kousek nad ledem zastavila až síť – 1:0.
Prostějovský nápor dokumentovalo i přečíslení tří proti dvěma
a o chvíli později Dubova žabka
na Handla kousek před brankoviště. Zapršelo však opět až při
hostujícím vyloučení, když se z
brankoviště prosadil Michal Černý – 2:0. Adam Vrba si se všemi
střelami bezpečně poradil a v závěru první třetiny ještě mohl pozorovat Dubovu ránu z jedničky
od pravého kruhu, kterou Chvostek vyrazil jen s velkou námahou.
Ve druhé třetině si výrazněji
zachytal i domácí Vrba, přesto
dlouho držel čisté konto. Hosté
na něj nenacházeli recept při
hře pět na pět ani při oslabení,

kdy bomba Petra Slováka prolétla nad. Také domácí zahodili
několik slibných možností a
branku si schovali na další přesilovku. Robin Ševčík vyslal
nalevo Davida Šebka, ten pro
hosty nečekaně vrátil na střed
Michalu Černému a nejlepší
kanonýr Prostějova pohodlně
zamířil do nestrážené brány –
3:0.
Teprve pak si užili chvilku radosti i hráči Frýdku. Dvě a půl
minuty před pauzou došťoural
Slovák puk za Vrbu a hostů
byl rázem plný led. Pramenil
z toho Zacharův faul i několik
ošemetných situací. Místo korekce na jednobrankový rozdíl
ovšem zaúřadovali domácí a
pětapadesát sekund před koncem druhé třetiny si ve vlastním
oslabení vzali zpět náskok tří
gólů. To Handl unikl po levé
straně a křižným pasem našel
před brankovištěm přesného
Jedličku – 4:1.
Jestřábi již nepřipustili žádné
komplikace a brzy po návratu
přidali i pátou branku. Konkrétně Duba vybídl Handla, proti
jehož ráně nepředvedl gólman
stoprocentní zákrok – 5:1.
Třináct minut před koncem putovali během osmi sekund na
trestnou lavici Zachar s Tomigou a hosté měli téměř dvouminutovou šanci zdramatizovat.
Proti stála kompaktní obrana i

Prostějov/jim

Jestřábi jedou! I přes větší marodku si prostějovští hokejisté drží dobré třetí příčku v tabulce a jen deset
kol je dělí od play-off. Do něj chce trenér Zachar postoupit nejhůře ze čtvrtého místa. Foto: Josef Popelka
nejde o život,“ vyjádřil se k
stavu druhého nejstaršího člena
kádru trenér Petr Zachar.
Cílem zkušeného lodivoda
je udržet se před vyřazovací
částí v nejlepší čtyřce a poslat do hry co nejvíce hráčů.

„Potřebovali bychom, aby se
juniorka zachránila a mohli
jsme je nasadit jen za muže.
Chceme dát příležitost dalším
hráčům, aby tak získávali
další zkušenosti,“ přeje si Petr
Zachar.

Proti Frýdku excelovali Jestřábi v přesilovkách i oslabení
Očima trenérů
Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
„Dobře jsme vstoupili do utkání, od začátku
jsme byli aktivnější a nejdůležitější věcí dnešního zápasu bylo, že se nám zadařily přesilovky.
Od zápasu s Přerovem jsme v nich neskórovali,
na což jsme při posledních dvou zápasech doplatili. Naopak nyní se nám to povedlo hned čtyřikrát, což bylo
rozhodující. Zdůrazňovali jsme klukům na trénincích, že když
půjdeme gólům naproti, budeme mít štěstí. Neříkám, že i příště dáme šest gólů, pokud ale nebudeme střílet a nebudeme se
tlačit do zakončení, tak góly budeme těžko dávat. Kluci nehráli
špatně a teprve v průběhu týdne se rozhodneme, zda budeme
chtít využít i hráče ze Zlína.“
Jan VAVREČKA – HC Frýdek-Místek:
„Derby splnilo po herní stránce očekávání. Znovu
se potvrdilo, že souboje týmů ze špičky soutěže mají
svou kvalitu i výbornou diváckou atmosféru. Výsledek
přitom neodpovídá dění na ledě, neboť střetnutí bylo
vyrovnané. My jsme se však dobře připravili na silnou
ofenzivu Prostějova a skvělou obranou ji dokázali eliminovat.“
jistý gólman a místo branky se
hosté po minutě a čtvrt dopracovali jen k vlastnímu vyloučení. Na opačné straně nechal
Arnošt vyniknout Chvostka,
po namazání zpoza brány odpověděl z mezikruží Jiří Slovák
střelou mimo.
Vstřelené branky se ale přece jen dočkala obě mužstva.
Nejprve domácí již počtvrté
potrestali hostující nediscipli-

novanost, když Kumstát zvýšil
na 6:1, sotva osmnáct sekund
poté korigoval Dominik Suchý.
Hostující útočník obral za brankou lehkovážného Vrbu a zasunul do prázdné – 6:2.
Žádné drama se již v závěru
nekonalo a prostějovští hokejisté tak úspěšně drží osmibodový náskok na čtvrtou Porubu.
Stejnou ztrátu mají na vedoucí
Přerov.

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

„Kustod Pepa Ovečka mi nadával, že již tři zápasy to nestálo za nic,“
našel impulz pro sobotní představení dvougólový Michal Černý
Prostějov - S úsměvem na rtech a několika
kolika vtípel útočník
ky uvnitř odpovědí hodnotil sobotní duel
Jestřábů Michal Černý (na snímku). A k dobré
rší hráč
náladě měl nejproduktivnější i nejstarší
třetího týmu druhé ligy hned několik důvodů.
Nejenže jeho tým zdolal Frýdek-Místek 6:2, nach gólech
víc to byl právě on, kdo se na prvních třech
cí. Nejprve
podílel dvěma zásahy a jednou asistencí.
oté z branpřihrál na modrou Adamu Arnoštovi, poté
tě zakončil
koviště zvýšil na 2:0 a ve třiatřicáté minutě
é brány.
ukázkovou kombinaci střelou do odkryté
Jiří Možný
Podle
statistických
údajů vám duel proti
Frýdku-Místku vyšel. Cítil
jste se tak dobře, jak čísla napovídají?
„Na tréninku i rozbruslení
jsem se konečně cítil dobře,
protože mi přišly nové
hokejky. Dlouho jsem hrál
se starými a kustod Pepa
Ovečka mi nadával, že již
tři zápasy to nestálo za nic
a bylo by na čase začít zase

sem rád, že
hrát (smích). Jsem
se to povedlo. Navíc jsme
museli vyhrát, protože syn
aví dvacetiny
našeho šoféra slaví
a chtěli jsme mu dát dárek.“
Hned
po
druhé
vstřelené brance jste
mana. Jak
prozkoušel gólmana.
attricku?
blízko bylo k hattricku?
„Vůbec mi to nesedlo.
kal, že by
Taky jsem si říkal,
padnout.
to tam mohlo spadnout.
Bohužel. Kdyžž ale
dáte hattrick, musíte
něco zaplatit, tak
ak jsem

si to raději rozmyslel
a nechal na příště
(smích).“
Vydařily se vám
zejména
přesilovky, i v oslabení
jste ale dominovali.
„Přesilovky nám v
poslední době nešly,
přestože se jim na tréninku stále věnujeme.
Museli jsme si k tomu
něco říct, abychom hráli
to, co máme nacvičené.
Dneska nám to vyšlo,
jsme za to rádi a
doufám, že to tak bude
pokračovat. Oslabení i přesilovky
totiž
rozhodují
zápasy.“

Foto: Josef Popelka

Poslední utkání se vám
minimálně výsledkově
nedařilo. Mohlo by se to nyní
zlomit?
„Doufejme. Nedávali jsme góly
a ani hra se Vsetínem nestála za
nic. Byl to snad nejhorší zápas,
co jsme odehráli. Možná se projevuje únava, protože to taháme
na dvě lajny. Mladí kluci dostali
šanci a je na nich, aby se chytli.
Někteří už tady jsou tři čtyři
roky a měli by něco ukázat.
Šance se jim pořád dává, tak by
ji mohli chytit za pačesy.“
Zmínil jste únavu. Berete jako výhodu užšího
kádru možnost strávit více
času na ledě?
„To je těžké. Když přišli mladí
hráči ze Zlín, hráli jsme na
čtyři lajny a hrálo se nám
dobře. Více si odpočinete, pro
každého hráče je ale lepší, když
víc hraje. Na tři lajny nám to
vyhovuje víc a pokud chodíte
na oslabení i přesilovky, jste na
ledě skoro pořád. Je to ovšem
náročné a časem se to musí
projevit.“

Sport
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 14. ledna 2013

Kouč Jestřábů Petr Zachar chválil Jestřábí hnízdo těsným rozdílem vyloupil Vsetín
Očima trenérů
nejen přesilovky, ale i defenzivu
Prostějov/jim - Dvojutkání doma měli v uplynulém
týdnu před sebou prostějovští Jestřábi. Ve středu proti
Vsetínu teprve popáté v této
sezoně zažili porážku na
vlastním ledě, v sobotu proti
Frýdku-Místku to již byla
jiná káva. A chválou po vysokém vítězství nešetřil ani
trenér Petr Zachar.
Těšila ho zejména produktivita při početních výhodách. A
to přesto, že jeho hráči zvládli i všechna oslabení včetně
téměř dvouminutového úseku
tří proti pěti. „Jsem spokojen,
že první tři góly jsme dali v
přesilovkách, tam jsme zápas
zlomili. Oslabení tři na pět
už moc neberu, protože to již
bylo za stavu 5:1, kdy soupeř
už byl odevzdaný,“ zmínil
zkušený kouč.
Asi nejkritičtější chvilku si
jeho hráči vybrali na konci
druhé třetiny, kdy hosté snížili na 3:1 a hned minutu nato
z tlaku vytěžili přesilovku.
„Každý má trošku obavy, ale
máme natolik zkušené mužstvo, že nás v letošní sezoně
ještě něco podobného jako
loni nebo předloni nepotkalo. Klukům jsem
věřil,“ podotkl Zachar.
Místo kontaktní branky
Jestřábi udeřili gólem
do šatny v oslabení a
bylo de facto hotovo.
„Musím podotknout,
že kromě gólu na 6:2
podal velmi dobrý výkon
Adam Vrba. S výkonem gólmanů musíme být spokojeni,
v Novém Jičíně, se Vsetínem
i s Frýdkem jsme dostali jen
dva góly. To je základ. Na

Měl radost. Trenér LHK Jestřábi Petr Zachar po utkání s Frýdkem-Místkem své svěřence chválil
Foto: archív Večerníku
dva góly už se musí vyhrát,“
je přesvědčen prostějovský
trenér.
Jestřábi tak sobotním duelem
ukončili sérii tří porážek a poprvé v novém roce bodovali.
„Neřekl bych, že se nám vedlo
nepříliš dobře. Proti Přerovu a

sy Zachar. „Doufám, že znova jsme se dostali na vítěznou
vlnu a teď je důležité, abychom
to v Karviné a v Opavě potvrdili,“ doplnil.
Při sobotní výhře měl prostějovský realizační tým k dispozici jen šestnáct hráčů do
pole. Jak to bude při
středečním a sobotním
utkání venku, je zatím
otázkou. „Je to dilema.
Vyhráli to tito kluci, takže by opět měli hrát oni.
Osmdesát procent tvoří
Prostějováci a na kom
jiném bychom měli
stavět? Na druhou stranu bych
byl rád, kdyby Zlíňáci přijeli a
mohli jsme postavit čtyři pětky,
aby si kluci odpočinuli,“ rozmýšlí Zachar. Rozhodnutí padne až začátkem tohoto týdne.

„Kromě gólu na 6:2
podal velmi dobrý
výkon Adam Vrba“
Havířovu jsme z devíti bodů
získali šest, což bylo excelentní. V Novém Jičíně jsme
nehráli špatně, nevyšel nám
zápas doma se Vsetínem,“
zrekapituloval nedávné zápa-

Prostějov/jp - Svou domácí
premiéru v novém roce si ve
středečním zápase odbyli hokejisté Prostějova. V rámci
třicátého prvního kola přivítali na svém ledě borce ze
Vsetína. V předchozích dvou
vzájemných duelech byl vždy
úspěšnější celek Jestřábů, kterému tak měl soupeř co vracet.
A i když se praví „do třetice
všeho dobrého“, tentokrát to
domácím bohužel nevyšlo.
Oba týmy se musely obejít bez
zraněných opor a podle toho
také celé střetnutí vypadalo.
Diváci se nakonec nedočkali
domácí premiéry nové posily
Martina Kotáska, který vinou
zranění do utkání nemohl nastoupit. Nikdo z hráčů na sebe
nedokázal vzít tíhu zodpovědnosti, proto také i bezbrankový
stav vydržel déle než polovinu
utkání. Šťastnějšími nakonec
byli hráči vsetínského VHK,
kteří o své těsné výhře rozhodli
v prostřední části během dvou
minut. I přes tuto prohru si
Prostějov bezpečně drží třetí
příčku ve 2. lize skupiny Východ, zaručující dobré výchozí
postavení před blížícími se zápasy play off.
Na první vážnější akci si prořídlé
prostějovské publikum muselo
počkat až do třetí minuty, kdy
se do slibné akce dostal nejdříve
hostující Holík, následně pak prostějovský Kryl, v obou případech
si s jejich pokusy dokázali strážci
svatyně poradit. Přílišného útočení se v úvodu střetnutí diváci
nedočkali, do mírného tlaku se
spíše dostával hostující Vsetín,

Papoušek se vrací do Liberce,
náhrada přijde tento týden

Nečekané oslabení záložní řady musí těsně před
začátkem zimní přípravy řešit trenér 1.SK Prostějov
František Jura. Jedna z ikon týmu Petr Papoušek
(na snímku) se rozhodla vrátit zpět na sever Čech
a v Liberci se ujme trénování dorostu. Místo něj
má na Hanou namířeno nadějný jednadvacetiletý
středopolař, jeho jméno však zatím zůstalo utajeno. Kouč „eskáčka“ jej má oznámit právě v těchto
dnech, sledujte proto www.vecernikpv.cz!
Prostějov/jim
Pětatřicetiletý rodák z Čáslavi
zamířil na Hanou v létě 2011
a s Romanem Janouškem a
Tomášem Hunalem se stal nejzářivější hvězdou rodícího se a
divizní „E“skupinu připravujícího se 1.FK Prostějov. „Když
přišel, odehrál pouze pár zápasů a zranil se. Přetrhl si křížový
vaz a sedm měsíců se dával dohromady Místo něj přišel Mira
Baranek, ale čekali jsme, až se
uzdraví,“ vrátil se o zhruba rok
a půl zpět Jura.
Bývalý hráč Sparty Praha, Baníku Ostrava či Slovanu Liberec se do hry vrátil jako střídající hráč na jaře 2012 a byl to
právě on, kdo proti Mikulovi-

cím vstřelil postupový gól. Již
hluboko v nastaveném čase si
připravil míč na standardku a
z bodu kousek za vápnem ji
přes zeď poslal nechytatelně
do šibenice. Brána na MSFL
byla otevřená. A v povedených
výkonech pokračoval i ve třetí
lize, kdy si opět vydobyl jisté
místo v základu.
„Věřili jsme, že na hřišti ukáže, jaký je to fotbalista, což se
potvrdilo. Po zranění hrál výborně a na podzim patřil jednoznačně k nejlepším hráčům.
Je to výborný kluk do kabiny,“
ocenil Jura přístup několikanásobného reprezentanta mládežnických výběrů.
Kouč 1.SK věděl o zájmu Liberce, do poslední chvíle ale

předpokládal, že k odchodu
končení sezony.
dojde až po skončení
„Byli jsme ale domluveni,
že u nás skončíí až v létě. Ale
dnoho trenéra a
ocitli se bez jednoho
nabídka přišla už teď, takže
ro něj šance,
ji přijal. Je to pro
pal hráčovo
je doma,“ chápal
rozhodnutí.
de na jaře
O tom, kdo bude
brousit levou lajnu
dnuještě není rozhodnuto, na cestě je ale
o
jedna posily do
záložní řady.
„Máme alternativy. Kazár
může hrát v
obraně i záSvlékl ho. Dres 1.SK Prostějov už
loze, máme
na sebe Petr Papoušek nevezme.
Dostála.
Kopačky se totiž rozhodl vyměnit za
Přesto všechtrenérské kormidlo v Liberci.
y
no jednáme, aby
Foto: archív Večerníku
minimálně jedenn hráč
přišel,“ prozradill Jura s tím, že s
klubem je již domluven a zbývá
juniorskou ligu a za „B“-mužpouze doladit detaily s hráčem.
„V úterý máme první trénink a stvo třetí ligu. Je to rovněž
v pondělí nebo úterý bychom alternativa n a levou stranu,“
s ním měli podepsat smlouvu. částečně odtajnil novou tvář
Jedná se o jednadvacetiletého František Jura a naznačil tak,
kluka, který prošel nejvyššími že název jeho mateřského klusoutěžemi v dorostech i juni- bu bude dost pravděpodobně
orce. Naposledy hrál střídavě začínat na S...

Na určické áčko čeká pět přáteláků
Určice/jim – Příští úterý 22. sobota 2. března, 10.00: 1.SK sobota 9. března: TJ Slavoj
ledna vstoupí do zimní pří- Prostějov U19 – TJ Sokol Určice Kojetín – TJ Sokol Určice
pravy lídr krajského přeboru
Sokol Určice a porci tréninků
zpestří hráčům i pětice přátelských utkání. První přijde
na řadu v sobotu 9. února od
půl třetí proti „devatenáctce“
1.HFK Olomouc, poslední
přesně o měsíc později, kdy
se na umělé trávě v Chropyni střetnou Určice s Kojetínem. Mezitím se tým Evžena
Kučery utká s Novými Sady,
Mohelnicí a starším dorostem
1.SK Prostějov.
Seznam přípravných
utkání TJ Sokol Určice:
sobota 9. února, 14.30: 1.HFK
Olomouc U19 – TJ Sokol Určice
sobota 16. února, 13.00: FK
Nové Sady – TJ Sokol Určice
sobota 23. února: FK Mohelnice – TJ Sokol Určice

Foto: archív Večerníku

jeho akce však nebezpečné nikterak nebyly. Parádní zákrok
předvedl Vrba v 11. minutě proti
svému jmenovci, když se senzačně přesunul na brankové čáře.
Obrovská motivace byla vidět
na kapitánovi domácích, který
je odchovancem Vsetína, jenž
však vyrobil hrubku a následný
faul byl po zásluze potrestán. Ani
v početní převaze si však Vsetín
nedokázal vypracovat brankovou
příležitost. V první třetině se tak
diváci příliš velkého hokejového
umu nedočkali.
Druhou třetinu začali aktivněji
domácí, v úvodních vteřinách se
v dobré šanci ocitl Berčák, pokus
o obstřel Hromady mu ale nevyšel. I další šanci měli na svědomí prostějovští hráči, Stráněl se
neúspěšně proplétal až k brance,
k puku se ještě dostal Kryl, ten
mu však v důležitý moment sjel
z hole. Pohotový pokus Handla,
šance Duby, nadvakrát Kryla, na
druhé straně Vrány, Tichého a
Holíka zůstaly v polovině utkání
stále nevyužity. Když se časomíra přehoupla do jeho druhé půle,
dostal se do obrovské šance v početní převaze Zachar, poskakující
puk se mu však za brankovou
čáru protlačit nepodařilo. Za necelé dvě minuty měl obdobnou
příležitost Jedlička, ale ani on
nepřekonal Hromadu ve vsetínské bráně. Nedáš - dostaneš tak
bohužel platilo i v tomto případě.
Vsetínským stačily dvě minuty,
aby se nejdříve k odraženému kotouči dostal René Kajaba, jenž tak
otevřel skóre utkání – 0:1. Zřejmě
chyba domácího brankáře, který
pustil jednoduchou střelu Ondřeje Hrušky od modré, znamenala
brzké navýšení hostujícího celku
– 0:2. Blížil se konec prostřední
části, vsetínští se nikam nehrnuli,
Prostějov si nedokázal vypracovat žádnou nebezpečnou příležitost. Deset vteřin před koncem

Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
„Utkání jsme si prohráli sami, odehráli jsme
velmi špatnou první třetinu, ve druhé to bylo již
lepší. Bohužel jsme nedokázali uhrát situace jeden na jednoho. Pokud nedokážeme dát více jak
jednu branku za 60 minut, nemůžeme pomýšlet na vítězství.
Šancí jsme tam několik měli, takže se vymlouvat na něco jiného není v tuto chvíli na místě. Utkání nás přesvědčilo o vyrovnanosti soutěže. Každé utkání je těžké,
Vsetín hraje velice důrazný hokej, což nám dnes
dělalo veliké potíže.“

Viktor Hlobil – VHK Vsetín
„Do utkání jsme nastupovali v neúplné sestavě,
ale stejný problém řešil i Prostějov. Ze začátku to bylo spíše
oťukávání, ve druhé třetině začali domácí více bruslit, protože
mají silné útočníky, my to ale zvládali velice dobře. Petr Hromada zachytal výborné utkání, nám se podařilo dát dva šťastné
góly, což rozhodlo. Škoda té snižující branky, byl to pohledný
a bojovný zápas, my jsme rádi, že vezeme tři body z venku.“
se o to ještě pokoušel v početní
převaze Lukáš Duba, jeho pokus
však skončil na výstroji brankáře
Hromady.
Závěrečná třetina se nesla v duchu dvou předchozích. K vidění
bylo spíše více bojovnosti než
atraktivního hokeje, který by se
divákům líbil. V úvodních šancích se představili prostějovští
hráči, Handlův pokus z úhlu
nemohl dobře postaveného Hromadu vystrašit. Stejně dopadl i
Pavel Kumstát, jenž se ocitl sám
před brankářem, namísto střely
však volil přihrávku, tu ale zachytila hostující obrana. Ve 49.
minutě zahrozil Vsetín. Vítek se
řítil sám na Vrbu, byl nedovoleně
blokován, puk se dostal k Brezánimu, který také neuspěl, do
zcela prázdné brány jej dorážel
Holík, ten ale nepochopitelně
přestřelil. Neprůstřelnost vsetínského gólmana vydržela až do
53. minuty. Zachar předal puk

Davidu Šebkovi, ten se prodral
až před branku a zasunul puk
za Hromadova záda. O čtyřicet
vteřin později mohlo být dokonce srovnáno. Střelu Černého od
modré brankář hostí vyrazil jen
před sebe, tam stál David Zachar,
jenže poslal kotouč pouze do ležícího strážce vsetínské svatyně.
Teprve od té doby začali Jestřábi
hrát hokej, hosté bránili modrou
ve čtyřech a nedovolili domácím
ohrozit svého brankáře. Prostějovu nepomohla ani hra bez brankáře a to také díky vyhecovanému závěru, kde jsme byli svědky
několika větších potyček. Z jedné
z nich si domácí kapitán Duba
odnesl trest dvě minuty za hrubost plus deset minut za nesportovní chování. Nakonec se ještě
strhla velká bitka mezi Jedličkou
a Tichým. Lukáš Vrba z hostujícího celku se těžce zvedal z ledu
a byl do šatny doprovázen svými
spoluhráči.

Jako host na Spartě aneb kouč Jura strávil
čtyři dny stáží u Lavičky, Haška i Hřebíka!
Prostějov/jim, pk - Jak informujeme na titulní straně
sportovního zpravodajství,
navazuje doposud úspěšný
nováček MSFL 1.SK Prostějov užší spolupráci s nejslavnějším klubem v celém Česku, úřadujícím vicemistrem
AC Sparta Praha! „Letos v
létě odehrajeme zápas u nich.
Příští rok budeme slavit 110
let od založení klubu a již jsme
domluveni, že Sparta přijede v
době letní přípravy v kompletním složení,“ prozradil Večerníku krátce po návratu z Prahy

horkou novinku František Jura,
hlavní trenér „A“-týmu a sportovní ředitel 1.SK Prostějov.
U momentálně třetího celku
podzimní tabulky 1.Gambrinus ligy strávil čtyři dny, které
mu sparťanský oddíl věnoval
v rámci stáže tohoto prostějovského ambiciózního kouče. Pod pokličku Sparty mohl
nahlédnout i díky Miroslavu
Barankovi, který se na pozici
vedoucího „A“-mužstva přesunul právě z Prostějova. „Měl
jsem možnost mluvit celkem
dlouho s trenérem Lavičkou,
Martinem Haškem i panem
Hřebíkem,“ těšilo Juru.
Od úterý do pátku tak kouč
1.SK trávil čas sledováním

tréninků sparťanského „áčka“,
„béčka“ i juniorky, navázal
vztahy s trenéry i celým realizačním týmem a mohl prodiskutovat skladbu tréninkového
procesu i práci s „A“-mužstvem a mládeží.
„Vždy se najde něco, co se dá
vylepšovat, mám z toho velice
pozitivní dojem. Máme stejný
pohled na věc, naše skladba
tréninků je velice podobná.
Snad tedy jdeme dobrou cestou. Spoustu nových věcí jsem
si vzal a taky je použijeme,“
ubezpečil Jura a navnadil tak
fanoušky. Ze spolupráce se
Spartou nemůže pro prostějovský fotbal vzejít nikdy nic
špatného...

Tady jsem KRÁL! Trenér a sportovní ředitel prostějovského klubu František Jura strávil čtyři dny na
letenském stánku, kde pozoroval tréninky všech
týmů. Získané vědomosti nyní hodlá předávat
svým svěřencům.
Koláž Večerníku

Okresní fotbalový svaz svolává
volební valnou hromadu

Prostějov/jim – V sobotu 2. února od 9 hodin dopoledne se v restauraci H Club uskuteční volební valná hromada Okresního
fotbalového svazu Prostějov. Každý klub se sídlem v prostějovském okrese má právo vyslat na tuto akci svého delegáta, který
může nejpozději týden před konáním valné hromady předložit návrhy na předsedu okresního fotbalového svazu,, ostatní
členy výkonného výboru a členy revizní komise.
PROGRAM VALNÉ HROMADY:
1. Zahájení.
8. Diskuse k bodům 6. a 7.
2. Volba předsedajícího.
9. Volby nových orgánů OFS:
3. Schválení mandátové, volební a návrhové komise.
a) volba předsedy,oznámení výsledků
4. Zpráva mandátové komise.
b) volba členů výkonného výboru,oznámení výsledků
5. Schválení jednacího a volebního řádu.
c) volba členů revizní komise,oznámení výsledků
6. Zprava o činnosti VV včetně hospodaření.
10. Usnesení.
7. Zprava revizní komise.
11. Závěr.

Prostějovský Večerník také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz
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Basketbalisté Prostějova bojují na palubovce i v zákulisí

89 LEVHARTI CHOMUTOV
102 BK PROSTĚJOV

KOLEM HRÁČŮ UŽ KROUŽÍ MANAŽEŘI ligových soupeřů

40:48

čtvrtiny: 21:23, 19:25, 22:26, 26:28
Trestné hody:
Střelba 2 b.:
Trojky:
Doskoky:

29/22:47/35
56/26:41/26
14/5:14/5
37:32

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

12:11
31:25
5:4
12:11

Rozhodčí: Macela, Baloun, Benda
Diváků: 150

Sestava a body Prostějova:
Sleezák 23
Kooho
Koho
hout
ut 21
PPaand
ndul
uaa 17
ul
Prášil 122
Venta 10

Švvrddlíík 9
Brat
attče
č nk
nkov
ov 7
Maarrkko Rom
Roman 3

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava kolín:
Glover 18, Bosák 17, Žampach 15, Fields 14, Staněk 12, Honomichl 7,
Pecka 6, Bašta 0, Halada 0, Štěpánek 0

koše Mattoni nbl v číslech:
22. kolo: Chomutov - Prostějov 89:102 (21:23, 40:48, 62:74)
Nejvíce bodů: Glover 18, Bosák 17, Žampach 15, Bailey Fields
14, Stanek 12 - Slezák 23, Kohout 21, Pandula 17, Prášil 12, Venta 10. Rozhodčí: Macela, Baloun, Benda. Trestné hody: 29/22 - 47/35. Fauly: 31:25. Trojky: 5:5. * USK Praha - Opava 75:51 (17:17, 36:35, 62:43) Nejvíce bodů:
Bartoň 23, Mareš 12, Meno 9 - Blažek 14, Šiřina 11, Tóth 10. Rozhodčí: Hruša,
Kučerová, Znamínko. Trestné hody: 26/19 - 15/10. Fauly: 19:23. Trojky: 8:3.
* Pardubice - Kolín 94:75 (23:19, 49:37, 68:56) Nejvíce bodů: Muirhead 18,
Pospíšil 15, Bohačík 14, Čarnecký 13, Nelson 12, Žabas 10 - Bolds a Ubilla po 17, Zuzák 12, Benáček 11. Rozhodčí: Lukeš, Hošek, Linhart. Trestné
hody: 20/19 - 10/8. Fauly: 16:20. Trojky: 11:5. * Jindřichův Hradec - Levice
93:110 (23:31, 46:57, 69:83) Nejvíce bodů: Pavlík a Tomanec po 21, Dygrýn
17 - Brandon Fields 24, Kemp 23, Nuhanovič 15, Nuber 13, Simmons 10.
Rozhodčí: Vondráček, Karásek, Galajda. Trestné hody: 35/27 - 30/24. Fauly:
24:28. Trojky: 6:12. * Svitavy - Ústí nad Labem 85:86 (19:20, 34:48, 61:67)
Nejvíce bodů: Mróz 27, Deloach 21, Jelínek 18 - Reese 23, Lewandowski 20,
Ličartovský 19, Hrubý 10. Rozhodčí: Paulík, Kurz, Holubek. Trestné hody:
26/21 - 25/16. Fauly: 21:25. Trojky: 2:4.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA


Tým

Z

V

P

Skore

Body

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

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

20
21
21
21
21
22
20
21
21
21
21
21
21

19
15
15
13
12
10
11
10
8
7
6
6
4

1
6
6
8
9
12
9
11
13
14
15
15
17

1809:1279
1789:1646
1712:1581
1792:1696
1687:1705
1645:1692
1594:1526
1630:1678
1651:1841
1659:1799
1723:1827
1564:1702
1534:1817

39
36
36
34
33
32
31
31
29
28
27
27
25

KAM PŘÍŠTĚ
23. kolo, sobota 19. ledna 2013, 18:00 hodin: Levharti Chomutov QANTO Tuři Svitavy (17:00), BK Prostějov - BC UNIKOL Kolín
(20:00), BK JIP Pardubice - ČEZ Basketball Nymburk (pátek 18. 1.,
18:00), BK Opava - Lions J. Hradec, Astrum Levice - NH Ostrava, BK
Děčín - SLUNETA Ústí nad Labem

Lídři týmu
BK Prostějov
1.
2.
3.

střelba
Austin Dufault
Kamil Švrdlík
Jaromír Bohačík

15,5
12,1
11,8

1.
2.
3.

asistence
Matej Venta
Dušan Pandula
Jaromír Bohačík

3,4
2,5
2,3

1.
2.
3.

doskoky
Ondřej Kohout
Kamil Švrdlík
Austin Dufault

6,4
5,6
5,1

1.
2.
3.

užitečnost
Austin Dufault
Ondřej Kohout
Jaromír Bohačík

15,9
14,4
13,5

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

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

Jak informujeme na straně 17, není vyloučeno, že
většina (či všichni) hráči prvoligového BK Prostějov
během několika následujících týdnů rychle změní
dres... Existence klubu, který první zápas v Mattoni
NBL sehrál v roce 2004, totiž po necelcých devíti
letech visí na hodně teňoulinkém vlásku...
Prostějov/lv

„Celá řada hráčů má už nabídky z jiných týmů. O některé je zájem i v zahraničí,“
tvrdí dobře informovaný zdroj
z basketbalového zákulisí.
O konkrétních zájemcích se
nahlas nehovoří. Přesto není
těžké odhadnout, které kluby
mohou mít prostějovské Orly
ve svém hledáčku. „Prakticky celý tým může najít nové
uplatnění. Kvalitu mají, navíc
jsou v plném herním i tréninkovém zatížení. Můžou okamžitě nastoupit,“ tvrdí trenér
Zbyněk Choleva, který si však
tento scénář pochopitelně nepřeje. „Nejlepší by bylo, kdyby
se celou situaci podařilo vyřešit a hráči by zůstali v Prostějově.“

Pokud se to nepodaří, budou
balit kufry. Třeba o pivoty
bude velký zájem. Podkošových domácích hráčů je na
trhu nedostatek. Přitom Kamil
Švrdlík je v kádru reprezentace a Ondřej Kohout po návratu ze Španělska patří mezi
nejpříjemnější překvapení celé
Mattoni NBL. Jaromíra Bohačíka v posledních týdnech
zastavilo v rozletu zranění zad,
od úvodních kol nejvyšší soutěže přesto patřil mezi tahouny
mužstva a jeho výkony sleduje
mistrovský Nymburk.
Potřebné zkušenosti rozdávají
oba rozehrávači, neutuchající
dravostí udivuje ostřílený Pandula. Rozletí se Orli ze svého
mateřského hnízda? Odpověď budeme znát už během
několika příštích týdnů.

Je o ně zájem. manažeři ostatních týmů tuší šanci a začali lovit kvalitní prostějovské hráče. Některé
nabídky přícházejí i ze zahraničí. Trenér Choleva však stále doufá, že se podaří tým BK Prostějov
zachránit...
Foto: Josef Popelka

„Dochází mi síla pokračovat v jednáních,“ přiznává Milan Matzenauer
Předseda BK Prostějov přiznává, že jak neskončí dnešní jednání úspěchem,
prvoligový tým už do nadstavbové části nenastoupí

Prostějov/lv - Už dnes odpoledne může být jasno o
budoucnosti basketbalového
klubu BK Prostějov. Jeho
jednatel Milan Matzenauer
(na snímku) má naplánovanou zřejmě již poslední
schůzku s případným sponzorem, který by mohl týmu
finančně pomoci. Pokud
schůzka skončí krachem,
úřadující vicemistr s největší
pravděpodobností odstoupí
po základní části z Mattoni
NBL. „Pokud se nepodaří
finance zajistit, odehrajeme druhého února poslední
zápas a pak skončíme,“ naznačil nejhorší možný scénář
Matzenauer, který v pátek
11. ledna dle úmluvy navštívil kabinu ligového mužstva.
Hráči i celý realizační tým se
tak přímo od něj dozvěděli tu

nejkritičtější variantu, o níž mi nedostali peníze, i když
jako první informoval náš jim byly přislíbeny?
server www.vecernikpv.cz!
Vlastně ano. Po jednáních to
vypadalo, že dostaneme 850
Jde opravdu o po- tisíc korun. Na účet ale nepřislední pokus, jak šla ani koruna. Mrzí mě to, ale
zachránit klub v soutěži?
taková je realita.
Zřejmě ano. V posledních týdTušíte, proč to tak
nech jsem absolvoval celou
bylo?
řadu jednání a ta nedopadla To nevím. Přitom jsem pokaždé
dobře. Už nevím, na koho chtěl, aby druhá strana férově
bych se obrátil.
řekla, že třeba o podporu týmu
Přecházející schůz- nemá zájem. Že peníze nedá.
ky
nedopadly Nic takového se nestalo. V praúspěšně. V čem byl problém? xi to však vypadalo úplně jinak.
V případě, že jedTo se nedá ani přesně určit.
nání nedopadne,
Často jsem dostal příslib, že
partneři finančně klub podpoří, budete ligu hrát do konce
ale zůstalo pouze u slibů. Je to ledna. Proč jste zvolil zrovna
únavné. Musím přiznat, že už tento termín?
mi dochází síla v takových de- Je to proto, aby hráči měli
možnost získat nové angažmá.
batách pokračovat.
To je důvod, proč Přestupní okno končí na konci
hráči před vánoce- února.

Foto: archív Večerníku

Ukázali správný tým a NASTŘÍLELI Chomutovu STOVKU
Levharti dostali smrtelný zásah po návratu z kabiny

Chomutov/lv - Velkou míru
zodpovědnosti za vlastní
výkony ukázali Orli v Chomutově. Hodili za hlavu existenční problémy a přes složitou situaci vyhráli 102:89.
Tímto úspěchem se výrazně
přiblížili k postupu do nadstavbové skupiny A1, i když
sami netuší, jestli do této fáze
Mattoni NBL nastoupí...
Vstup do utkání byl poměrně
vyrovnaný, když se oba celky
několikrát prostřídaly ve vedení a pak se díky zahraničním
akvizicím domácích drželi

v mírném náskoku právě Severočeši. Změnu ve vedení
nejprve zařídil díky své aktivitě
Slezák a následně kolektivním
výkonem v závěru čtvrtiny hosté definitivně otočili na 23:21.
V navyšování vedení pokračovali i v úvodu druhé části, ale po
sedmibodovém náskoku přišel
mírný útlum a hráči Chomutova vyrovnali na 32:32. Na straně Hanáků pak k závěrečnému
náporu zavelel mladík Bratčenkov a když se k němu šesti body
v řadě přidal i Slezák, odcházeli
do kabiny za stavu 48:40 ve
svůj prospěch.
Druhou polovinu zahájili basketbalisté Prostějova ve velkém
stylu. Desetibodovou sérií, na
které se sedmi body podílel
Slezák, se výrazně odpoutali

Očima trenérů

od domácích na 58:40. Bohužel po tomto výrazném vedení
mírně polevili a domácí dostali
dostatek prostoru ke stažení toJan SLOWIAK - BK JIP Pardubice:
hoto manka, které nakonec před
„V těžké situaci, v níž je složité tým motivovat, přistoupili
závěrečnou části činilo dvanáct
hráči k utkání výborně. I v okleštěné sestavě dokázali
bodů 74:62.
eliminovat silné stránky chomutovského mužstva. Chtěli
V poslední čtvrtině se pak strhzkrátka ukázat, že basketbal umí. V závěru hráči předvedli
la mezi oběma celky přestřelzkušený výkon a nedovolili soupeři, aby mohl poslední
ka, která z úvodu vyznívala
minuty zdramatizovat.“
lépe pro domácí. Několikrát
v této části zápasu stáhli pod
Tomáš EISNER - Levharti Chomutov:
desetibodovou hranici, ale ha- „Začátek byl docela povedený, především ve druhém
náčtí hráči zachovali chladnou poločase se nám přestala dařit střelba a k tomu se přidaly
hlavu, pevné nervy a na veške- zbytečné ztráty, po kterým hráči ztratili sebevědomí.
ré tlaky soupeře dokázali najít Rozhodl začátek poslední čtvrtiny, kdy jsme rychle dostali
adekvátní odpověď. Nejkritič- tři trojky a soupeř získal dvouciferný náskok. Ztrátu už jsme
nedokázali vymazat.“
tějším okamžikem byla šestá
minuta, kdy se Chomutovští
dostali na čtyřbodový rozdíl body v řadě a situaci zažehnal. a v tom excelovali Orli, kteří
84:80. Prostějovský tým na- V závěru utkání se už pak víc nakonec zápas dovedli do víštěstí okamžitě odpověděl šesti trénovaly trestné hody než hra tězného konce.

ORLI STÁLE VĚŘÍ V ZÁZRAK. A je to vidět!
Prostějov/lv - Bez peněz a
s nejistou budoucností nastupují v posledních měsících do mistrovských zápasů
basketbalisté
Prostějova.
Přesto stále věří, že se složitou situaci podaří vyřešit a
dlouhodobě úspěšný tým nezmizí z basketbalové mapy.
V posledních dvou zápasech
dokázali uspět a výrazně se
přiblížili k postupu do skupiny A1. Víc udělat nemůžou.

Musí čekat, jak dopadnou
závěrečná jednání s případnými sponzory o podpoře
klubu.
„Tým ukazuje, že je mentálně
hodně silný. Nic nevypustí.
Hráči si zaslouží velký respekt,“ oceňuje přístup všech
basketbalistů trenér Zbyněk
Choleva. Kouč týmu, stejně
jako jeho svěřenci doufá, že
dostanou možnost pokračovat
v soutěži také po ukončení

základní části. Také z tohoto
důvodu pokračují v maximální
přípravě a v samotných duelech se soustředí výhradně na
kvalitní výkon.
„Doba je složitá, ale stále
existuje naděje, že se podaří
basketbal zachránit. Pomoci
by mohlo také město. Dlouhé
roky tým výborně reprezentoval a byla by škoda, kdyby
musel skončit. Navíc jde také
o to, že se tomuto sportu za-

čalo díky vzorům věnovat
hodně dětí. Na to se nesmí zapomínat. Klub by si podporu
radnice už z tohoto důvodu zasloužil. Podporují se psí útulky
a jiné instituce a na sport by
se nemělo zapomínat,“ uvedl
kouč Orlů.
Víru v dobrý konec basketbalisté podporují různým
způsobem. V kritických
okamžicích si vzpomněli i na
nedávný příběh svitavských

Turů. Ti už byli v průběhu
sezony také na prahu hořkého konce. Situace se vyřešila
za pět minut dvanáct.
„Vůbec bychom se nezlobili,
kdyby se podobná situace opakovala. Třeba i za cenu, že by
se nepodařilo udržet celý kádr.
Nejdůležitější je, aby klub složitou situaci ustál. Když jednou
vypadnete, zpátky se dostáváte
hodně obtížně,“ uvědomuje si
Choleva.

Sport
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Zdravotními trablemi sužovaní prostějovští cyklisté

ŠIPKAŘSKÁ TREFA
aneb Večerník monitoruje regionální dění

Mráček s Imrekem skončili v Rotterdamu OSMÍ
Rotterdam (Nizozemsko), Prostějov/oš, pk - Osmé místo, to
je výsledek, který si dvojice závodníků SKC TUFO Prostějov
Michal Mráček a Christopher
Imrek přivezla ze šestidenních
závodů v Rotterdamu, které se
konaly od 4. do 8. ledna.
Zesdaagse Rotterdam nabídly vynikající startovní pole a
to jak v kategorii UIV talents,
tak v kategorii elite nebo mezi
sprintery. V šesti etapách se
mezi sebou utkalo jedenáct
dvojic z celkově jedenácti zemí
Evropy, avšak z celkového vítězství se radovala domácí, tedy
nizozemská dvojice. Dvojce

Didier Caspers a Melvin Van
Zijl zvítězila se čtyřmi rundami
náskoku a se 107 body na kontě! Na místě druhém se umístili
Francouzi Thomas Boudat a
Romain Le Roux, třetí místo
brali Dánové Jakob Morkov a
Simon Bigum.
„Michal s Christopherem se
nepřevedli ve špatném světle,
bohužel na celkové výsledku se
podepsala viróza, která Michala
trápila už od Vánoc. Štěstěna
Christopher Imrek v závodě.
klukům také zrovna nepřála, to
když například v páté etapě vyhlídky na lepší výsledek zhatil v zatáčce, z výšky a bolestivě si
Christopherův pád. Bylo to hod- narazil kyčel. Bylo na něm vidět
ně bolestivé, Christopher lehl jak bojuje a jak ho to bolí, ale

Obchodní a mediální partneři SKC Prostějov
hlavní partneři

hlavní mediální
partner

další partneři
...ještě

+

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
10 Atlant Olomouc
10 Pitbulls Prostějov
10 Sportingbet.cz Olomouc
10 Vetřelci Prostějov

Michal Mráček mladší v závodě.

Celkové pořadí Zesdaagse Rotterdam v kategorii UIV talents:
1. Didier Caspers-Melvin Van Zijl ......................(Nizozemsko)
2. Thomas Boudat-Romain Le Roux .......................... (Francie)
3. Jakob Morkov –Simon Bigum ................................(Dánsko)
.....
8. Michal Mráček ml.-Christopher Imrek.........(SKC TUFO Prostějov)
etapu dokončil. Potenciál této
dvojce je určitě vyšší než osmé
místo a věřím, že to příště bude
lepší,“ zhodnotil vystoupení
páru SKC TUFO trenér prostějovských cyklistů Michal Mráček starší.
Od minulého pátku už startuje Michal Mráček s Christo-

pherem Imrekem na dalších
Šestidenních, tentokráte v německých Brémách. Účast prostějovských cyklistů na seriálu
šestidenních závodů dvojic
vyvrcholí v Berlíně, kde budou
startovat nejen dvojce Mráček-Imrek, ale také pár Filip-Ponikelský!

připomenout nedávné finále Davis Cupu a výhru nad španělskou
dvojicí Marcel Granollers, Marc
Lopez.
Nejtěžšího soupeře obdržel
poslední z prostějovských mužů
Jan Hájek. Naskočí totiž proti nasazené třináctce Milosi Raonicovi
z Kanady. Téměř dvoumetrový
rodák z černohorské Podgorici
může být pro devětadvacetiletého
Hájka malou neznámou, na profesionálním okruhu se spolu ještě
neutkali.
Petra Kvitová nasazená jako
číslo pět nastoupí v prvním
kole proti Italce Schiavoneové.
Bývalá světová čtyřka nyní
uzavírá elitní padesátku a
nejdále v Austrálii došla před

dvěma lety do čtvrtfinále.
Pokud
Kvitová
zlomí
neúspěšný start do sezony a
zvládne roli favoritky, může se
v osmifinále utkat s oddílovou
kolegyní Lucií Šafářovou a o
kolo později i s třetí hráčkou
světa Serenou Williamsovou.
Lucii Šafářovou čeká nejprve
Chorvatka Mirjana LucicováBaroniová a nedojde-li k
překvapení, první zvučnější
soupeřkou bude ve třetím kole
třicetiletá Ruska Nadia Petrovová, před sedmi lety světová
trojka.
Ve čtyřhře pak Šafářová po boku
Rusky Anastasie Pavljučenkové
začne pouť s maďarsko-britským
párem Babošová, Robsonová.

Kostelecká halovka vyšla nejlépe domácí Savaně
Kostelec na Hané/jim - V atakování nejvyšších příček ve
všech kategoriích pokračovali kušisté Savany Kostelec na
Hané i v dalším z domácích
závodů spadajících do série
Českého halového poháru.
Městská sportovní hala jim
přinesla výhry mezi muži,
ženami i kadety a umístění na
stupních vítězů také v seniorské a juniorské kategorii.
Napínavou bitvu o vítězství
sváděli mezi muži kostelecký
Jan Nedělník a opavský Dalibor Lhotský. Po první polovině
soutěže a vystřelení úvodních
třiceti šípů měli oba na kontě

295 bodů ze tří set. Ve druhé
části ale loňský halový mistr
republiky minul desítku pouze
jednou a za nejlepší výkon dne
594 bodů zůstalo první místo
na Hané. Druhý ze zástupců
Savany Jiří Složil začal volněji, ale závěrečných třicet šípů
ho spolu s nejlepším osobním
halovým výkonem sezony vyneslo hned pod stupně vítězů na
čtvrté místo.
Mezi ženami si vedla zcela suverénně Jaroslava Nedělníková,
která využila slabší chvilky Sabiny Kubesové, a v poklidem s
téměř třicetibodovým náskokem
zvítězila. Napodobit ji překvapi-

vě nedokázala mezi juniorkami
Hana Nedělníková. V obou kolech nastřílela naprosto totožných 275 bodů, protože však
druhá polovina vyšla nadmíru
dobře otrokovickému Davidu
Pištěckému, musela skousnout
porážku a druhé místo.
Nejvýrazněji vyznělo pro Savanu
pořadí kadetů. Dominik Fifka
sice nenapodobil svých předchozích 517 bodů a zůstal dva body
pod pětistovkou, přesto vyhrál
bezstarostně. Záda mu s odstupem přibližně padesáti bodů kryl
oddílový kolega Lukáš Andrés.
Mezi nejlepší trojici se opětovně
prosadil rovněž František Sedlá-

ček. Nestárnoucí střelec skončil
po vyrovnaných výkonech stejně jako na začátku prosince třetí. Na druhé místo mu chybělo
pouze osm bodů.

Výsledky Kostelecké halovky:
Muži: 1. Jan Nedělník (Savana
KK Kostelec na Hané) 594 b.
(295+299), 2. Dalibor Lhotský
587 b. (295+292), 3. Petr Lelovský (oba TJ Opava) 570 b.
(288+282), 4. Jiří Složil (Kostelec) 551 b. (272+279).
Ženy: 1. Jaroslava Nedělníková
(Kostelec) 568 b. (284+284),
2. Sabina Kubesová (SKPK Suché Lazce) 539 b. (259+280),

3. Jana Slováková (Opava) 533
b. (256+277).
Senioři: 1. Ája Kaszonyiová
583 b. (293+290), 2. Zdeněk
Janda (oba TJ Otrokovice)
564 b. (284+280), 3. František Sedláček (Kostelec) 556 b.
(279+277).
Junioři: 1. David Pištěcký (Otrokovice) 556 b. (271+285),
2. Hana Nedělníková (Kostelec)
550 (275+275), 3. Jan Krejča
(Otrokovice) 520 b. (259+261).
Kadeti: 1. Dominik Fifka
498 b. (261+237), 2. Lukáš
Andrés (oba Kostelec) 449 b.
(224+225), 3. František Máj
(Otrokovice) 211 b. (108+103).

Basketbalistky drží domácí neporazitelnost a vévodí tabulce

Prostějov/jp - Více než měsíční pauzu měly basketbalistky TJ OP Prostějov, a tak měly dostatek času
zdokonalovat herní situace. Po polovině sezony
si drží první příčku, páteční zápas tedy odstartoval
druhou polovinu letošního programu zápasů v oblastním přeboru basketbalu žen. U lídra soutěže se
na palubovce ZŠ Dr. Horáka představilo poslední
mužstvo tabulky. Pro „Oděvářky“ to mělo být jasné
splnění povinnosti. Přesto to v úvodu nebylo tak
jednoznačné. Pomoc hráčky z druholigového „A“
týmu byla na hostech výrazně znát. O konečném
vítězství 71:52 se nakonec rozhodlo až v poslední
čtvrtině.
Krajský přebor žen – 8. kolo
TJ OP Prostějov – TJ Šumperk „B“ 71:52 (18:15, 19:10,
21:23, 13:4)
Rozhodčí: Slavík, Mrázek
Diváků: 40
Sestava a body Prostějova:
Svobodová N. 21b,TH 15/15,
Kalábová M. 13b, Svobodová
G. 10b,TH 2/2, Maťovčíková B.
9b,TH 2/1, Doleželová M. 6b,
TH 4/2, Krátká K. 6b,TH 4/2,
Dědková K. 4b,TH 2/2, Chytilová L. 2b. Trenér: Mazalová
Václava.

Sestava Šumperka:
Hejzlová, Leštinská, Krobotová,
Kohoutová, Bubeníčková, Sládková, Brokešová, Horáková, Valentová. Trenér: Sládek Oldřich.
Začátek utkání byl vyrovnaný,
na straně soupeřek se nejčastěji
prosazovala právě Petra Valentová, kterou nechal trenér Sládek ve druhé půli odpočívat pro
potřeby hlavního týmu, a tak se
otěží ujala kapitánka Kohoutová. Na straně Prostějova se po
několika neúspěšných střelách
z dálky prosazovaly především
podkošové hráčky. To ostat-

ně platilo až do konce utkání.
Závěr úvodní čtvrtiny byl pro
domácí hráčky šťastnější, v posledních vteřinách získaly těsný
náskok 18:15.
Druhá čtvrtina již patřila k nejpovedenějším, náskok se postupně navyšoval nad hranici
deseti bodů, především obrana
byla v této fázi kvalitnější. Čtvrtinu vyhrály „Oděvářky“ 19:10,
poločasový rozdíl tak byl dvanáctibodový - 37:25.
Kdo očekával definitivní rozhodnutí na začátku třetí čtvrtiny, ten se jako obvykle mýlil.
Uspokojení, únava a nižší nasazení vrátilo soupeřky do hry,
ty náskok začaly po několika
minutách nepříjemně stahovat.
Nad vodou domácí držela střelba trestných hodů, a přestože
třetí čtvrtinu prostějovské basketbalistky prohrály 21:23, byl
náskok stále ještě dostatečný.
V posledním dějství se u obou
týmů projevila únava, k vidění byl spíše boj než kvalitní a
pro diváky atraktivní hra. Větší
zkušenost se projevila na straně
domácích, hostující hráčky byly
úspěšné pouze ve dvou případech, což znamenalo udržení
pohodového náskoku až do zá-

Tým



Berdycha by ve čtvrtfinále čekal Djokovič

(pokračování ze strany 17)
Ve stejné čtvrtině pavouku je
i Radek Štěpánek, jenž se na
začátku sezony potýká se zdravotními potíži. Pokud se bude
cítit dostatečně připraven, zahájí
Australian Open jako nasazená
jednatřicítka proti Srbu Viktoru Troickému, tedy aktuální
sedmatřicítce. Jejich vzájemná
bilance je zatím vyrovnaná 4:4,
památné je zejména Radkovo
vítězství ze semifinále Davis
Cupu 2010.
Pro čtyřhru je pak Radek Štěpánek
společně s Indem Paesem nasazen
jako číslo dvě a na rozehrání se utkají s jihoafricko-izraelskou dvojicí Anderson, Erlich. Ve čtvrtfinále
by si pak mohl český reprezentant

Hosté
Zavadila o jedličku Čechovice
Hanácká šipka Olomouc
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Dobří bobři Olomouc

BD
13
14
14
10

BH
5
4
4
9

LD
28
30
31
22

LH
16
13
16
23

Legy

Body

Ligová tabulka - průběžné pořadí

Tomáš Berdych skončil Těžký los Australian Open
na exhibičním turnaji třetí Kvitová má hned na úvod Schiavoneovou,
Melbourne (Austrálie), Prostějov/jim – Prvních vyhraných

zápasů se při své třetí účasti na exhibičním turnaji Kooyong
Classic v Melbourne dočkal Tomáš Berdych. Prostějovský
tenista loni i předloni vypadl hned v prvním kole, letos na
generálce prvního grandslamu dohrál s bilancí dvou výher
a jedné porážky.
V prvním kole se Berdych podruhé v kariéře utkal v Chorvatem
Ivanem Dodigem a stejně jako předloni v indickém Chennai ho
porazil. Tentokrát mu sice nestačily dva sety, ale výsledek 3:6 6:2
a 6:3 poslal dále šestého hráče světa.
V semifinále čekal zvučnější, ale postavením v ATP horší soupeř, než čtyřiasedmdesátý tenista žebříčku Dodig, a sice domácí
Lleyton Hewitt. Vítěz US Open z roku 2001 a Wimbledonu o
rok později se nenechal doma zaskočit a zvítězil hladce 6:3 a
6:2. Berdych sice v prvním setu jako první sebral soupeři podání,
Australan ale stav otočil a nepřipustil komplikace.
Sedmadvacetiletý Berdych tak nastoupil jen v souboji o třetí
místo proti Kypřanu Marcosi Baghdatisovi, jenž ve druhém semifinále nestačil na Argentince Juana Martína del Potra. Jen o tři
měsíce starší soupeř nekladl velký odpor a Berdych si pro třetí
místo došel stejným výsledkem, jakým prohrál semifinále – 6:3
a 6:2. Celkovým vítězem se stal Hewitt, del Potrovi nedal šanci
a porazil jej 6:1 a 6:4.

EXTRALIGA Olomouckého kraje

Václava Mazalová - TJ OP Prostějov
„I když jsme hrály s posledním týmem tabulky, trenér Šumperka si přivezl mladé hráčky, které nám ze začátku dělaly problémy. Holky byly více
nervózní, ale poté se do zápasu dostaly. Tradičně náš tým podržely nejlepší
hráčky, v sestavě se objevila také nová posila Markéta Doležalová a výborně
zahrála Kateřina Krátká, která svou bojovností získala spoustu odražených
míčů. I když se dnes tolik nedařila střelba, rozhodujícím faktorem byl náš
presing a rychlý přechod na útočnou polovinu. Patří nám první příčka, kterou bychom rády udržely až do konce, v silách týmu to rozhodně je. Ve
většině zbývajících zápasů máme výhodu domácí prostředí, nicméně rozhodující zápasy nás ještě čekají s Olomoucí a v Krnově. Proto je nutné dobře
potrénovat, aby se celý tým dokázal ještě lépe sehrát.“

Oldřich Sládek - TJ Šumperk „B“
„V našem rezervním mužstvu hrají dorostenky a hráčky, které se bohužel
neprosazují do „A“ mužstva, jež v současnosti okupuje druhou příčku
druholigové tabulky a to je pro nás opravdu prioritou. Tím pádem je rezervní tým spíše na rozehrání těchto hráček. V dnešním zápase rozhodla
větší zkušenost u domácího týmu, tzn. prvoligové hráčky versus dorostenky a doposud nevyhrané hráčky Šumperka. A druhý podstatný rozdíl
byl v tom, že holky neplnily přesné požadavky, co jsem jim naordinoval.
Když se jim to dařilo, dokázaly stahovat bodové manko. V druhé půli
jsem navíc nechal sedět hráčku, která vstřelila většinu našich bodů, aby
byla fit pro víkendové zápasy „A“ mužstva.“

věrečné sirény. Konečné skóre
71:52 tak hovoří jasně o převaze
prostějovského celku, který si i
nadále drží domácí neporazitelnost, stejně jako průběžně vedoucí pozici v tabulce Krajského
přeboru basketbalu žen.

Na další domácí zápas si budou
muset příznivci prostějovského
ženského basketbalu počkat
necelý měsíc, konkrétně do 8.
února, kdy od 20 hodin sehrají domácí hráčky utkání proti
celku TJ Slavoj Bruntál.

Kol V VP R PP P K Skóre

1 Atlant Olomouc

8

6

1

0

1

0

0

95:51

210:119

21

2 Dobří bobři Olomouc

9

4

3

0

0

2

0

103:63

236:166

18

3 Pitbulls Prostějov

7

6

0

0

0

1

0

82:44

188:131

18

4 Vetřelci Prostějov

9

5

0

0

1

3

0

86:78

201:189

16

5 Miagi Mohelnice

8

4

0

0

2

2

0

74:72

176:178

14

6 Zavadila o jedli. Čechovice

9

3

1

0

1

4

0

79:85

195:208

12

7 Sportingbet.cz Olomouc

9

3

0

0

0

6

0

77:85

195:206

9

8 Hanácká šipka Olomouc

9

1

0

0

1

7

0

48:115

134:252

4

9 Poslanci Bělkovice-Lašťany

8

0

1

0

0

7

0

47:98

134:220

2

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

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
10
10
10
10
10
10

Domácí
Asi Prostějov
Darts Club Držovice
O tečku Prostějov
Rafani Čelčice
Seniors Hamry
Orli Kojetín

Hosté
KRLEŠ Kralice na Hané
Mexičani Čelčice
V Zeleném Prostějov
Berini Ivanovice na Hané
Jiřina Black Bears Prostějov
Š.O.K. U Pavelků Prostějov

BD BH LD LH
13
5
29 16
11
7
25 19
10
9
22 24
7
11 17 28
7
11 17 26
přeloženo na 16.2.2013

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

1 Berini Ivanovice na Hané

Tým

10

8

2

0

0

0

0

123:59

275:155

28

2 Jiřina Black Bears Prostějov

10

8

0

0

0

2

0

112:68

257:166

24

3 O tečku Prostějov

10

5

2

0

0

3

0

95:87

224:219

19

4 Darts Club Držovice

10

6

0

0

0

4

0

112:68

252:176

18

5 Orli Kojetín

8

5

1

0

1

1

0

85:61

191:165

18

6 V Zeleném Prostějov

10

5

0

0

2

3

0

101:81

242:198

17

7 Asi Prostějov

9

5

0

0

0

4

0

84:78

197:182

15

8 KRLEŠ Kralice na Hané

10

3

0

0

1

6

0

65:116

179:260

10

9 Mexičani Čelčice

10

3

0

0

0

7

0

77:103

195:241

9

10 Rafani Čelčice

10

2

0

0

1

7

0

83:98

203:235

7

11 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

9

2

0

0

0

7

0

57:105

144:235

6

12 Seniors Hamry

10

1

0

0

0

9

0

55:125

146:273

3

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

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
10 Fénix Prostějov
Skalní Na Nové Doloplazy
10 Hroši od Jedličky Čechovice Žabáci Ivanovice na Hané
10 ŠK Brablenci Kojetín
U Žida Ivanovice na Hané
10 Věčná žízeň Ivanovice n. H. Němčická střela
10 Twister Kroměříž
Capa team U Jedličky Čechovice

BD BH LD LH
8 10 22
25
7 11 19
25
11 7 28
16
10 8 24
18
přeloženo na 20.1.2013

Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

1 ŠK Brablenci Kojetín

Kol V VP R PP P K Skóre
9

8

1

0

0

0

0

117:46

Legy

BO

266:116

26

2 Twister Kroměříž

8

7

0

0

1

0

0

122:23

260:86

22

3 Soběsuky 49

9

5

1

0

0

3

0

78:85

182:195

17

4 Fénix Prostějov

9

5

0

0

0

4

0

83:79

195:192

15

5 U Žida Ivanovice na Hané

9

4

1

0

0

4

0

72:91

187:223

14

6 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

9

4

0

0

0

5

0

70:92

185:219

12

7 Capa team U Jedl. Čechovice

8

3

0

0

1

4

0

63:82

153:199

10

8 Němčická střela

9

2

1

0

1

5

0

68:96

167:220

9

9 Hroši od Jedličky Čechovice

10

2

1

0

0

7

0

91:90

213:226

8

10 Skalní Na Nové Doloplazy

9

2

0

0

2

5

0

67:97

174:230

8

11 Žabáci Ivanovice na Hané

9

2

0

0

0

6

1

56:106

159:235

3

12 Žabáci Ivanovice na Hané

3

0

0

0

0

3

0

12:42

46:87

0

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

Výsledky ostatních týmů BK

Oba týmy dospělých zdolaly své soupeře, především mužům se podařilo oplatit jedinou porážku v soutěži, Jasenici však zdolali až v
koncovce. Zatímco junioři vezou plný počet bodů, kadetkám se na
půdě soupeřů nedařilo.Starší minižáci utrpěli nečekanou porážku
v Kroměříži, mladší žačky dle předpokladů postoupily do extraligy.
Úterý 8.ledna
OP nejmladší minižactvo U11 TJ
OP Prostějov (dívky) - BK Prostějov
(chlapci) 33:68 a 29:62
Pátek 11.ledna
oblastní přebor muži BK Prostějov
"B" - KK Jasenice "B" 94:67 (23:19
46:42 66:49)
oblastní přebor ženy TJ OP Prostějov - TJ Šumperk "B" 71:52 (18:15
37:25 58:48)
Sobota 12.ledna
dorostenecká liga junioři U19 Tesla Pardubice - BK Prostějov 64:79
(39:43)
extraliga kadetky U17 USK Praha TJ OP Prostějov 92:40 (27:7, 46:17,
67:25)
více na www.tjopprostejov.cz
žákovská liga starší žáci U15
Basketball Nymburk - BK Prostějov

54:114 (21:26 33:51 49:81)
žákovská liga mladší žačky U14
TJ OP Prostějov - BK Frýdek-Místek
94:32 (33:11, 55:17 a 85:22)
OP starší žačky U15 TJ OP Prostějov "B" - Sigma Hranice xxx
OP starší minižáci U13 Slavia Kroměříž - BK Prostějov 35:72 a 56:55
Neděle 13.ledna
dorostenecká liga junioři U19 BŠM
Brno - BK Prostějov 67:104
extraliga kadetky U17 KARA Trutnov - TJ OP Prostějov 77:56 (24:18,
41:26, 56:39)
žákovská liga starší žáci U15 BK
Brandýs n.L. - BK Prostějov 44:100
(8:37 15:59 37:76)
žákovská liga mladší žačky U14 TJ
OP Prostějov - Start Havířov 71:44
(11:12, 44:21 a 62:29)

Volejbal

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 14. ledna 2013

l

Volejbalistky Prostějova vyhrály v pražském Edenu už s novou posilou

0
3

„AGELKY“ MAJÍ NOVOU SMEČAŘKU, PŘIŠLA KATEŘINA KOČIOVÁ

VC SLAVIA PRAHA
VK AGEL PROSTĚJOV

Tahle kráska z Prahy, co hrála v Rakousku, srdce fanoušků pokochá...

Čas: 1:08 hodiny
Rozhodčí: Večeřa a Bydžovský
Diváků: 50
1. set: 21:25 24 minut
2. set: 16:25 22 minut
3. set: 15:25 21 minut

Sestava slavie praha:

Prostějov/son

Vinecká, Caithamlová, Ančincová, Hanzlová, Vašutová, Jeřábková,
libero Pillerová. Střídaly: Brožková, Smolková, Janderová.
Trenér: Jiří Vojík.

Sestava Prostějova:
libero Miletičová

Kočiová

Vincourová

Hrončeková
Soaresová

Kossányiová

Sl Pr
VK Pv

Střídala: Hippeová
Připraveny byly: Gomesová,
Žarkovovová, Missottenová,

16 kolo: Frýýdek-Míístek - Olymp Praha 1:33 (2
16.
(222, -20
20, -12
12, -23
23)).
Nejvíce bodů:: D. Pavelková a Závodná po 12, Mukařovská 10
- Mlejnková 18, Mudrová a Kvapilová po 13 * Slavia Praha Prostějov 0:3 (-21, -16, -15). Nejvíce bodů:: Vašutová a Hanzlová
po 10, Ančincová 7 - Kossányiová 19, Hippeová a Assisová po 12
* KP Brno - Ostrava 3:1 (15:25, 23:25, 25:12, 17:25).. Statistiky
nehlášenyy * SK UP Olomouc - SG Brno přesunuto
p
na 23. ledna,
Přerov - Šternberk přesunuto na 24. ledna.

průběžná tabulka extraligy
 Tým
1. VK Agel Prostějov

Z

V3 V2 PB

16 14 1

2. PVK Olymp Praha
3. PVK Přerov

P

PS

0

1

45:8

16 11 2

1

2 41:17 1361:1146 38

15

8

2

1 04 34:24 1293:1237 29

4. TJ Sokol Frýdek - Místek

16

7

3

1

5 37:24 1353:1246 28

5. SK UP Olomouc

15

6

1

2

6

29:29 1293:1270 22

6. VK Královo Pole Brno

16

5

2

3

6

29:34 1329:1357 22

7. Slavia Praha

16

5

1

3

7

26:34 1209:1326 20

8. TJ Sokol Šternberk

15

4

2

2

7

24:34 1181:1263 18

9. TJ Ostrava

16

4

0

0 12 17:38 1111:1253 12

10. VK SG Brno

15

0

0

1 14

5:45

Kateřina Kočiová se narodila
3. února 1988, brzy tedy oslaví
pětadvacáté narozeniny. Měří
185 centimetrů, nastupuje na
postu smečařky a volejbalově vyrostla v Olympu Praha,
kde působila do roku 2008.
Poté vystřídala další čtyři od-

díly: nizozemský PND VC
Weert (2008/09), Slavii Praha
(2009-2011), polský KPSK
Stal Mielec (2011-2012) a rakouský SVS Post Schwechat
(2012/13).
V mládí prošla mládežnickými reprezentacemi České
republiky. Největší úspěchy?
S pražským Olympem dva ex-

traligové tituly (2005, 2008),
dva triumfy v Českém poháru
(2005, 2006) a stříbro i bronz v
extralize (2007, 2006), s Weertem třetí místo v nizozemské
lize.
„Po plánovaném odchodu
Anny Velikiy a při přetrvávajících zdravotních problémech
několika hráček jsme potřebovali někoho odpovídající kvality na smeč. Katku si dobře
pamatuji z Olympu i Slavie,
v posledních letech získala
také zkušenosti v zahraničí
a já věřím, že nám ve zbytku
letošního soutěžního ročníku
pomůže,“poznamenal na její
adresu hlavní trenér VK Agel
Prostějov Miroslav Čada.

Foto: internet

Nejdříve trápení, poté hladká jízda a tři body ze Slavie

de Assisová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Komplikovaná personální situace v hráčském kádru přiměla v uplynulém týdnu vedení VK AGEL
Prostějov k posílení stávajícího ženského týmu.
Smlouvu do konce probíhající sezony podepsala
s úřadujícím mistrem Kateřina Kočiová, která se
do Česka vrací po zahraniční štacích v Polsku a v
letošní sezoně v Rakousku.

PM

B

1295:951 44

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...
17. kolo, sobota 19. ledna 2013, 17:00 hodin: KP Brno - Slavia
(18:00), Ostrava - Přerov, SG Brno - Frýdek-Místek (15:30), Olymp
Praha - Prostějov (pondělí 21. 1., 18:00), Šternberk - Olomouc předehráno 3:1 (20,-12,20,25)

Zájezd fanoušků VK do Prahy na šlágr s Olympem
Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá autobusový zájezd na střetnutí 17. kola UNIQA extraligy žen 2012-2013 mezi Olympem Praha a Prostějovem.
Zápasový trhák na území hlavního města v rámci základní části nejvyšší české soutěže se hraje v pondělí 21. ledna od 18.00
hodin, sraz fanoušků je týž den v 9.30 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 je v sobotu 19. ledna do 12.00 hodin. A pozor: zájezd
se uskuteční jen při dostatečném zájmu ze strany účastníků!

VK Prostějov vyjadřuje soustrast
s úmrtím Aleny Honkové

V sobotu 5. ledna zemřela
v opavské nemocnici po krátké nemoci dvaadvacetiletá
volejbalistka SK UP Olomouc
Alena Honková. Sympatická
smečařka, kterou všichni dobře
známe z českých palubovek,
podlehla plicní embolii. Oddíl
VK AGEL Prostějov i touto
cestou vyjadřuje hlubokou
soustrast její rodině, blízkým,
kamarádkám, přátelům i
mateřskému klubu.
Poslední rozloučení se zesnulou proběhlo ve čtvrtek
10. ledna. Právě v tento den se měl hrát přípravný zápas našich žen proti týmu SK UP, který byl samozřejmě
zrušen. „Je nám strašně líto, co se stalo, soucítíme se všemi
pozůstalými,“ řekl hlavní trenér VK Miroslav Čada.
Čest památce Aleny Honkové. Odpočívej v pokoji!
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Bodový vývoj – první set:
2:0, 4:2, 4:4, 5:7, 9:7, 11:8,
11:11, 12:13, 14:13, 14:15,
16:16, 16:20, 19:21, 19:23,
21:23, 21:25. Druhý set: 0:2,
1:4, 4:4, 4:7, 6:7, 8:10, 11:10,
13:11, 13:19, 15:19, 15:23,
16:25. Třetí set: 1:1, 1:3, 4:5,
4:8, 7:11, 9:11, 9:13, 10:18,
11:22, 13:22, 15:23, 15:25.
Praha, Prostějov/son - Jak obstojí naše volejbalistky ve svém
prvním vystoupení od předvánoční porážky s Frýdkem-Místkem? Tato otázka už má vcelku
uspokojivou odpověď: ženy
VK AGEL Prostějov i přes
dílčí potíže došly k poměrně
jasné výhře. V 16. kole UNIQA
extraligy ČR 2012/13 na hřišti
Volleyball clubu Slavia Praha
polovinu zápasu trochu tápaly,
načež přidaly obrátky a nedaly
snaživým mladicím na druhé
straně kurtu žádnou šanci.
Stejně jako všem utkáním na českém území předcházela i tomu večernímu pražskému minuta ticha
za náhle zemřelou hráčku SK UP

Smetly Pražanky. Tým VK Agel Prostějov i přes rozsáhlou marodkou lehce zvítězil nad pražskou Slávií. Foto: archív Večerníku
Olomouc Alenu Honkovou. Po
připomenutí této smutné události
vstoupil do zápasu lépe domácí
tým (4:2), ovšem po obratu na 5:7
to vypadalo na rychlé vzpamatování favorita. Místo toho však
soupeřky šly čtyřbodovou šňůrou
opět do vedení, když jim stačilo

využívat většího počtu chyb na
straně Hanaček. Ty slabý výkon
lepšily až postupně a ke zvládnutí úvodní sady jim pomohly dvě
série: z 11:8 na 11:11 při podání
debutantky Kočiové, následně z
16:16 na 16:20 během servisu de
Assis. Koncovka pak sice nebyla

hladká a lodivod Čada si musel vybrat oba oddechové časy
(19:21, 21:23), leč na utrápené
vítězství to stačilo – 21:25.
Nepříliš přesvědčivě pokračoval hostující kolektiv i v první
polovině druhého setu, byť měl
zpočátku mírně navrch (1:4, 4:7).
Jenže kvalitnější pasáže pravidelně střídal s horšími, v nichž vyráběl nepřesnosti, a riskující Slávistky tak kouče znovu donutily
k time outu po vzpouře na 13:11.
Domluva pomohla, neboť vzápětí lídr soutěže zabral a zejména
díky výborně podávající Hippe
rozhodl razantním kontrem v trvání plných osmi bodů (13:19).

Očima trenérů
Jiří VOJÍK - trenér VC Slavia Praha:

Očima kapitánek

„První set byl z naší strany dobrý. Bohužel druhý i
třetí rozhodly dvě bodové šňůry, kdy jsme si nebyli
schopni přihrát a následně zaútočit. Prostějov tak zvítězil
zaslouženě.“

Markéta HANZLOVÁ - kapitánka VC Slavia Praha:
„Ze začátku jsme hrály dobře a držely krok. Proto je škoda, že se nám soupeřky nepovedlo ještě víc potrápit.“

Solange SOARESOVÁ
- VK AGEL Prostějov:
„Úvod byl z naší strany ospalý. Až postupně jsme se dostávaly do tempa a od poloviny zápasu měly jeho průběh
pod kontrolou.“

Protivnice tenhle výpadek rozhodil a ve zbytku daného dějství už
se na nic výraznějšího nezmohly
– 16:25.
Hladkou jízdou získala naše děvčata dlouho odpíranou pohodu,
což se projevilo ve třetím dílu
střetnutí. Obrana i útoku již fungovaly mnohem lépe a jakmile
Agelky (konkrétně Kossányiová
+ de Assis) přidaly rovněž kvalitní servis, měla střední pasáž poslední sady naprosto jednoznačný
vývoj (9:11 – 11:22). Obhájkyně
národních trofejí tedy stupňovaným výkonem zvládly startovací
mač do kalendářního roku 2013
nakonec dobře – 15:25 a 0:3.

Miroslav Čada - VK AGEL Prostějov:
„První set byl vyrovnaný do stavu 16:15, pak jsme
zlepšili útok, obranu i podání a začali hrát jistěji. Díky
tomu proběhl zbytek zápasu v naší režii. Po delší
přestávce jsme utkání zvládli celkově dobře, v zakončení
se dařilo hlavně dvojici Andrea Kossányiová - Flavia
de Assisová. Roli libera zvládla Marina Miletičová a
nahrávačskou jistotu prokázala Pavla Vincourová.“

Semifinále Českého poháru: VE ČTVRTEK S PŘEROVEM

Prostějov/son -Téměř měsíc
dělil dvě domácí utkání prostějovských volejbalistek. A
tak po dlouhé sváteční pauze
se konečně dočkají i fandové
VK AGEL, a to ve čtvrtek 17.
ledna od 17.00 hodin. V tento
den a čas přivítají ženy VK
AGEL na palubovce Sportcentra DDM družstvo PVK

Přerov v úvodním semifinálovém duelu Českého poháru
2012-2013.
Agelkám stačilo k postupu mezi
elitní kvarteto čtvrtfinálově vyřadit Slavii Praha (dvakrát 3:0),
zatímco soupeřky musely přejít
nejprve přes druholigové Palkovice (3:0) a poté v dramatických
bitvách i přes Frýdek-Místek

(3:1, 2:3). O průnik do finále se
tudíž střetnou dva hanácké celky,
odveta je na programu poslední
lednový den na hřišti PVK.
„Přerov je třetí v tabulce extraligy a před Vánocemi dokázal
porazit Olymp Praha 3:0. Momentálně tak patří k nejsilnějším týmům ČR, je velmi nebezpečný. Proto nás nečeká vůbec

jednoduché utkání, ale hrajeme
doma a jasným cílem je co nejvyšší vítězství. Abychom si vybudovali dobrou výchozí pozici
pro odvetu,“ řekl hlavní trenér
VK Miroslav Čada.
Určitou výhodu má náš kolektiv ve větší zápasové rozehranosti. V sobotu 12. ledna totiž
úspěšně absolvoval extraligový

Zlepšené juniorky přehrály Madetu,

souboj na Slavii Praha, zatímco
přerovský oddíl souhlasil s odložením plánovaného mače se
Šternberkem kvůli náhlému
úmrtí olomoucké smečařky
Aleny Honkové. Na druhou
stranu AGEL trápí početnější marodka a citelně chybí zejména libero Markéta
Chlumská.

Obchodní a mediální partneři
za přízeňProstějov
a podporu.
kadetky nepřišly o neporazitelnost ani v Brně Děkujeme
VK AGEL
Poprvé za celou probíhající sezónu se stalo, že
extraligové mládežnice VK AGEL Prostějov
dosáhly v daném víkendu stoprocentní bodové
bilance. Juniorky totiž doma díky zkvalitnění
celkově týmovější hry dvakrát porazily silné
družstvo VK Madeta České Budějovice a kadetky vzdor zdravotním potížím zvládly oba duely na hřišti ZŠ Milénova Brno. Náš starší výběr
tím pádem poskočil před posledním dvoukolem
základní části z posledního na páté místo tabulky, mladší Agelky zase prodloužily sérii bez
prohry už na osmnáct střetnutí a s obrovským
náskokem vévodí průběžnému pořadí.

JUNIORKY
VK Prostějov - České Budějovice
3:0 (19, 23, 22) a 3:1 (23, 24, -21, 20)
Sestava v prvním utkání: Zatloukalová,
Adamčíková, Lakomá, Růžičková, Kolderová,
Mlčáková, libero Přibylová – Stavinohová,
Chludová, Macková. Sestava ve druhém utkání:
Zatloukalová, Adamčíková, Lakomá, Stavinohová,
Kolderová, Chludová, libero Přibylová - Růžičková,
Mlčáková, Macková.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje: „Holky se
sice nevyvarovaly některých zbytečných výpadků
hlavně s lehkými balóny v obraně, ale celkově se
mi jejich výkony moc líbily. Družstvo po sváteční
pauze viditelně šlape, hraje s chutí a maká, navíc

dokáže plnit většinu taktických pokynů. Už se nespoléhá na jedinou hráčku, naopak kolektiv udělal
velký pokrok v týmovém pojetí. Děvčata táhnou za
jeden provaz a zásluhou toho jsme zdolali protivníka, který byl ještě na podzim nad naše síly. Jsem
spokojen, jen tak dál.“

KADETKY
ZŠ Brno – VK Prostějov
1:3 (-17, 21, -23, -10) a 1:3 (-15, 24, -16, -20)
Sestava v prvním utkání: Koblerová,
Adamčíková, Lakomá, Stavinohová, Přibylová,
Chludová, libero Jetelová – Gogová, Meidlová.
Sestava ve druhém utkání: Gogová, Adamčíková,
Lakomá, Stavinohová, Přibylová, Chludová, libero
Jetelová – Koblerová, Meidlová.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje: „Do Brna
jsme jeli s dost rozhašeným mančaftem. Některé
holky chyběly poslední dobou ze zdravotních
důvodů úplně a další se potýkaly s menšími problémy, kvůli čemuž jsme v novém roce moc kvalitně
netrénovali. Tím pádem jsem radši nic velkého
neočekával, ale soupeř byl na tom ještě hůř než
my. Nedařilo se mu a jakmile tedy děvčata zapnula
na plné obrátky, měli jsme jasně navrch. Místy byl
sice náš výkon rozháraný a ve hře jsem viděl hodně
rezerv, naštěstí však i tenhle průměr na domácí stačil.
S výsledky samozřejmě zavládla maximální spokojenost, s volejbalovým projevem jen částečná.“

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 14. ledna 2013

V neděli začala nadstavbová část okresních soutěží

FUTSAL V ČÍSLECH

BOJ O FUTSALOVÝ TITUL ROZJELI NEJLÉPE GRIFFINI!

Prostějovsko - Po vyvrcholení základní části se o uplynulém víkendu rozjely nadstavbové
boje, které určí letošního futsalového mistra prostějovského regionu. Na čele se seřadila opět
stejná čtveřice týmů, na čele se tentokrát usadili
hráči SK Griffins 98 Prostějov. Ti tak navázali na
dobrou formu z posledního turnaje, když si připsali plný bodový zisk. Neporazitelnost si drží druhý
Relax „B“, jenž však ztratil důležité body v souboji
o titul. Třetí příčka díky bonifikačním bodům patří Zavadilce 2000 „A“. Na opačném pólu se krčí
dvojice Mechechelen a Jiřina Prostějov.
Josef Popelka
Palubovka „Reálky“ byla v neděli 13. ledna vyhrazena vyznavačům kolektivní hry zvané
futsal, jenž je v zimním období
vhodným doplňkem regionálním
fotbalistům. Základní část je již
minulostí, v neděli se hráči utkali
v těch nejdůležitějších bojích o
titul futsalového mistra prostějovského regionu. V dopoledním
programu patřili mezi největší favority prostějovští Griffins, kteří
tuto roli na sto procent vyplnili.
Nejdříve si poradili s Jiřinou, následně nedali šanci borcům z Botafogy, zvládli i třetí utkání s Anděly a k devíti bodům si připsali
ještě dva bonifikační za umístění
v základní části, kde jim patřila
bronzová příčka.

Úderem poledne odstartoval
odpolední program, zde byly
největším favoritem plejeři rezervy Relaxu, ale také druhý
celek po základní části AC Zavadilka 2000 „A“. Největším
tahákem tak bezesporu byla
právě konfrontace těchto dvou
týmů. Při té poslední se před
týdnem oba celky rozešly smírně. Ani jejich druhé vzájemné
utkání nenašlo svého vítěze,
zápas skončil naprosto totožným výsledkem 3:3. Obhájce
titulu ztratil ale i další body za
remízu s Beximem, Zavadilka
zase ztratila prohrou s Nezamyslicemi. Ty se tak staly nejúspěšnějším celkem odpolední
skupiny, bonifikační body však
k lepšímu umístění pomohly
právě loni dvěma nejúspěšněj-

1. TŘÍDA
neděle 13. 1. 2013, Prostějov
FC ANDĚL - BOTAFOGA 2:1, JIŘINA - SK GRIFFINS 98 1:4, SK GRIFFINS 98
- BOTAFOGA 5:0, FC ANDĚL - JIŘINA 4:3 , SK GRIFFINS 98 - FC ANDĚL 3:2,
BOTAFOGA - JIŘINA 7:4, MECHECHELEN - AC ZAVADILKA 2000 “A” 1:6
, RELAX “B” - BEXIM PALETTEN 1:1, ŽE-STAV Nezamyslice - SK ARISTON
92 “A” 1:0, AC ZAVADILKA 2000 “A” - RELAX “B” 3:3, SK ARISTON 92 “A” MECHECHELEN 5:5, BEXIM PALETTEN - ŽE-STAV Nezamyslice 4:3, RELAX
“B” - MECHECHELEN 3:1, ŽE-STAV Nezamyslice - AC ZAVADILKA 2000 “A”
2:1, SK ARISTON 92 “A” - BEXIM PALETTEN 3:0

Úspěšná rána. Tomáš Mazouch (na snímku vpravo) právě srovnává skóre v souboji s prostějovskými
Anděly, na bod však ani v tomto případě jeho celek Jiřina Prostějov nedosáhl.
Foto: Josef Popelka
ším celkům. Na výsluní jsou
tedy hráči SK Griffins 98, před
druhou rezervou Relaxu a třetí
Zavadilkou.
Své úvodní zápasy má za sebou
také nově vzniklá III. třída. V ní
se představily mužstva, která ve
II. třídě neuspěla v bojích o baráž do nejvyšší regionální soutěže. Na čele se s plným počtem
bodů usadil FC Menphis, bez
porážky je také druhý Sokol

Zdětín, třetí KMK Katastrofa
a FC Pepino Konice. Bez bodu
a na posledním místě jsou Čehovice. Perličkou jsou první
body mužstva FC Masucker,
které v předešlých devíti zápasech v celém průběhu letošního
ročníku futsalu na Prostějovsku
nezískalo ani jeden.
Pokračovala i Liga veteránů, svým již pátým turnajem.
I když měl vedoucí celek FC Re-

lax volno, na čele se nic nezměnilo. Na druhé místo se však posunuli „veteráni“ z Beximu, kteří
odsunuli na bronzovou příčku
FC Litrpůl. Na děleném čtvrtém
místě se seřadila AC Zavadilka a Sezako, poslední zůstávají
hráči prostějovské AC Štiky. Za
zmínku stojí dvanáct vstřelených
branek nestárnoucího Petra Hoduláka, hrajícího za druhý celek
tabulky Bexim Paletten.

Zimní sezóna se prostějovským plavcům vydařila
Prostějov/red - Maraton plaveckých závodů zimní sezóny je konečně za námi. V listopadu a prosinci proběhly oblastní přebory,
zimní poháry žactva i Mistrovství republiky, na kterých nechyběli zástupci oddílu TJ Prostějov. Naši plavci byli vidět a výrazně promlouvali do pořadí na stupních vítězů. Naposledy zazářili dorostenci na Mistrovství republiky. Jakub Cibulka si z Plzně odvezl dvě
stříbrné medaile a Michal Tomeček přidal jeden bronz. Již dříve předvedli skvělé výkony Lukáš Řehořek, Míša Petrželová nebo
Katka Polcrová, kteří vybojovali první místa na oblastních přeborech, ale také noví medailisté Filip Švec, Adéla Mazalová nebo
Markéta Nováková. Ti všichni se zasloužili o to, že to v oddílu TJ Prostějov pořádně cinkalo.

Prostějovští dorostenci mají z národního Medailová trojice
šampionátu tři medaile a „pytel brambor“ Petrželová, Polcrová a Dosoudilová

Zlatá dívčí štafeta mistrovství.
Zlatá dívčí štafeta.
Na Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých odcestovalo
celkem osm prostějovských
plavců. Padaly oddílové rekordy a podařilo se vybojovat
tři cenné kovy. Dvě stříbrné
medaile získal Jakub Cibulka.
První z nich vybojoval ve finále
mladšího dorostu na 50 metrů
znak časem 0:28,23 a druhé
stříbro v nesmírně vyrovnaném
finále mladších dorostenců na
50 metrů motýlek výkonem
0:26,23. Michal Tomeček si
z padesátky motýlkem v kategorii staršího dorostu odvezl
bronzovou medaili výkonem
0:27,32 a ze znakové padesátky

4. místo. Michal navíc vylepšil
oddílový rekord na 50 metrů
volný způsob časem 0:24,08 a
což však stačilo „jen“ na 8. místo mezi dorostenci ČR.
Čerstvě patnáctiletá plavkyně Lenka Skoumalová sbírala
samé bramborové medaile.
V disciplíně 1500 metrů volný
způsob překonala výkonem
17:50,32 8 let starý oddílový
rekord a o jen dvě vteřiny zaostala za bronzovou medailí
na 4. místě. Ve finále na 50
metrů prsa Lenka obsadila 5.
místo ve svém osobním rekordu. V dalším finále na 400
metrů volný způsob vylepšila

Foto: archiv klubu

svůj dopolední čas z rozplaveb
a výkonem 4:29,12 obsadila
4. místo. Lenka ve finále na
200 metrů volný způsob znovu výrazně vylepšila oddílový
rekord, ale v neuvěřitelně silné
konkurenci jí to ale stačilo opět
jen na 4. místo.
V motýlkářských finále si
všichni naši plavci vylepšili svá osobní maxima, ale na
medaile to nestačilo. Kateřina
Praskačová obsadila 4. místo
na stovce a 7. místo na dvoustovce. Těsně za medailovou
pozicí zůstal na motýlkářské
stovce i Jakub Cibulka. Michal
Tomeček obsadil 5. místo.

Oblastní přebory i mistrovství
republiky absolvovali i plavci
a plavkyně z kategorie staršího žactva. Šest zlatých a jednu stříbrnou přivezla ze Zlína
Míša Petrželová, dvě zlaté,
jednu stříbrnou a dva bronzy
přidala Kačka Polcrová a dvě
bronzové medaile vyplavala
Gábina Dosoudilová.
Míša Petrželová s Katkou
Polcrovou se svými kvalitními časy navíc nominovaly na
Mistrovství republiky staršího
žactva v Jihlavě. I se zablokovaným krkem vybojovala
Míša 3. místo na 100 metrů
volný způsob, pátá doplavala
na 50 metrů a sedmá na 200
metrů. Katka Polcrová sice na
medaile zatím nedosáhla, ale

Foto: archiv klubu
rok od roku se v pořadí posunuje výš a výš. Na prsové
dvoustovce doplavala 14. a na
prsové stovce 21. Snad to nebude dlouho trvat a přijde i ta
medaile.
Podzimní a zimní sezóna, která
na konci léta začínala zraněními Michala Tomečka a Jakuba
Cibulky se nakonec vydařila. Ze začátku nového roku
se plavci vrhnou do přípravy
na jarní a letní sezónu, která
skončí až v červenci Mistrovstvím republiky těch nejstarších. Cesta je to dlouhá, ale
vzhledem k počtu a disciplíně
plavců se jistě podaří Prostějov
dobře reprezentovat. Děkujeme za podporu městu Prostějov a Zdravému městu.

Lukáš Řehořek králem nejmladších žáků
Do Vyškova se na oblastní přebory vydala velmi početná sestava plavců. Celkem jich bylo 35.
„Vzhledem k tomu, že je Vyškov
blízko a není problém s dopravou, přihlásili jsme na přebory
i plavce z přípravky, aby si vyzkoušeli závodní atmosféru,“
vysvětluje mladý trenér Lukáš
Kousal.
Plavci, pro které to byly první
závody, mohli sledovat přesvědčivá, až neuvěřitelná vítězství
Lukáše Řehořka, který stejně
staré plavce porážel s velkým
náskokem. Vybojoval celkem
šest zlatých medailí, na nejlepší
pozici doplaval v každé ze svých
disciplín a k tomu přispěl ještě
k dvěma medailím ve štafetách.
Lukáš se z oblastních přeborů
s přehledem nominoval na Zimní pohár jedenáctiletých, který
se pořádal v Prostějově a své

nominace proměnil na medaile.
Z šesti startů vybojoval šest medailových úspěchů. S přehledem
zvítězil na 100 metrů znak, 100
a 200 metrů prsa a 200 metrů
polohový závod. Na 100 metrů
volný způsob obsadil 2. místo a
v kraulovém sprintu na 50 metrů doplaval bronzový časem
0:30,7.
Svou první medaili na oblastních přeborech vybojoval Filip
Švec na trati 50 metrů motýlek.
Snažily se i holky. Dvě bronzové
medaile vybojovala Adéla Mazalová a stříbro a bronz přidaly
Markéta Nováková i Dominika
Smékalová. Holky v tradiční
sestavě Mazalová, Marciánová,
Samsonová a Smékalová zvítězily ve dvou štafetových závodech
4x50 volný způsob a 4x50 polohový závod. Holky vyplavaly
zlatou medaili v kraulové štafetě

i na zimním poháru. Dominika,
Karolína, Adéla a Eva ukázali,
že tuto disciplínu opravdu umí a
zvítězily časem 2:11,8.

Zatímco co jedenáctiletí bojovali
o medaile v Prostějově, desetiletí
plavci bojovali o co nejlepší umístění ve Vsetíně na zimním poháru

desetiletého žactva. Na medaile
se sice dosáhnout nepovedlo, ale
plavci nasbírali zkušenosti a jistě
svá umístění na jaře vylepší.

Průběžná tabulka (nadstavbová část):
1. SK GRIFFINS 98 Prostějov 3
3
0
0
12:3 11 (+2)
2. FC RELAX Prostějov “B”
3
1
2
0
7:5 9 (+4)
3. AC ZAVADILKA 2000 “A”
3
1
1
1
10:6 7 (+3)
4. ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 3
2
0
1
6:5 7 (+1)
5. FC ANDĚL Prostějov
3
2
0
1
8:7 6 (+0)
6. SK ARISTON 92 “A”
3
1
1
1
8:6 4 (+0)
7. BEXIM PALETTEN
3
1
1
1
5:7 4 (+0)
8. BOTAFOGA Prostějov
3
1
0
2
8:11 3 (+0)
9. MECHECHELEN Prostějov 3
0
1
2
7:14 1 (+0)
10. JIŘINA Prostějov
3
0
0
3
8:15 0 (+0)
v závorce jsou uvedeny bonifikační body za umístění v základní části

3. TŘÍDA
neděle 13. 1. 2013, Nezamyslice n.H.
RELAX “C” - KAM KATASTROFA 2:3, FK AGRO Čehovice - 1.FC BETIS 1:2,
FC PEPINO Konice - SOKOL Zdětín 5:5, KMK KATASTROFA - FK AGRO
Čehovice 2:0, RELAX “C” - SOKOL Zdětín 5:6, 1. FC BETIS - FC PEPINO
Konice 2:3, FK AGRO Čehovice - RELAX “C” 3:4, FC PEPINO Konice KMK KATASTROFA 1:1, SOKOL Zdětín - 1.FC BETIS 6:4, FC MASUCKER
- FC MENPHIS 4:6, SK ARISTON 92 “B” - KULCAO 1:1, KULCAO - FC
MENPHIS 0:5, SK ARISTON 92 “B” - FC MASUCKER 8:3, FC MENPHIS SK ARISTON 92 “B” 5:2, KULCAO - FC MASUCKER 2:5
1.
2
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.

Průběžná tabulka 3. třídy:
FC MENPHIS Prostějov
3
3
0
0
SOKOL Zdětín
3
2
1
0
KMK KATASTROFA
3
2
1
0
FC PEPINO Konice
3
1
2
0
SK ARISTON 92 “B”
3
1
1
1
FC RELAX Prostějov “C”
3
1
0
2
1.FC BETIS Prostějov
3
1
0
2
FC MASUCKER
3
1
0
2
KULCAO Prostějov
3
0
1
2
FK AGRO Čehovice
3
0
0
3

16:6
17:14
6:3
9:8
11:9
11:12
8:10
12:16
3:11
4:8

9
7
7
5
4
3
3
3
1
0

LIGA VETERÁNŮ
5.TURNAJ, sobota 12. ledna 2013, Prostějov
BEXIM PALETTEN - OTINOVES 6:4, Hodulák 3x, Doležel, Navrátil, Slouka - Koutný, Sekanina, Konečný, Grmela, OTINOVES - SEZAKO 2:1, Šenk, Sekanina - Trávníček, AC ŠTIKA - BEXIM PALETTEN 3:10, Haluzík 2x, Novotný - Hodulák 4x, Gréza
4x, Kučera V., Navrátil, BEXIM PALETTEN - SEZAKO 5:2, Hodulák 5x - Trávníček
2x, OTINOVES - AC ŠTIKA, Piňos 2x, Konečný 2x - Haluzík, Novotný, Kužel

Průběžná tabulka ligy veteránů:
1. FC RELAX Prostějov
9
9
0
0
2. BEXIM PALETTEN
10
9
0
1
3. FC LITRPŮL
9
7
0
2
4. AC ZAVADILKA 2000
9
3
1
5
SEZAKO Prostějov
9
3
1
5
6. OTINOVES
10
3
1
6
7. FC ŽELEČ
9
0
2
7
8. AC ŠTIKA Prostějov
9
0
1
8

66:19
50:22
41:29
23:27
23:27
26:44
17:47
13:44

27
27
21
10
10
4
2
1

19 kollo: Palk
19.
lkovice
lk
i - Jehhnice
h i 3:0
3 0 (23
(23,17
17,119)
9).
) Bí
Bíl
ílovec - Vsetí
V ín Adá
dámkok
vá K./Ištvanech M. Prostějov
j - Lanškroun 3:1 ((24,-27,24,16)) Znojmo
j
- Přímětice - Přerov B 1:3 (-16,26,-27,-19). Litovel - Česká Třebová NH
0:3 (-22,-24,-19)
20. kolo: Palkovice - Jehnice 3:2 (19,-17,21,-18,11) Bílovec - Vsetín
Ištvanech M./Adámková K. Prostějov
j - Lanškroun 3:1 ((-17,11,19,20)
,
)
Znojmo - Přímětice - Přerov B 1:3 (16,-12,-17,-12) Litovel - Česká Třebová NH 0:3 (-21,-26,-13)

průběžná tabulka 2. ligy, skupina „C“
 Tým

Z

V

P

PS

PM

B

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

20
20
20
20
20
18
18
20
20
20

19
16
14
12
9
9
6
5
5
3

1
4
6
8
11
9
12
15
15
17

57:13
53:19
47:28
42:36
34:42
32:38
29:39
30:49
22:51
24:55

1682:1304
1692:1432
1681:1541
1722:1701
1676:1705
1464:1569
1414:1503
1614:1766
1494:1753
1634:1799

55
49
39
35
26
25
21
20
14
10

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

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...
21. a 22. kolo, sobota 19. ledna, 10:00 a 14:00 hodin: Litovel - Palkovice,
Česká Třebová - Znojmo - Přímětice, Přerov B - Prostějov, Lanškroun Bílovec, Vsetín - Jehnice

Zlatá štafeta kluků.

Foto: archiv klubu

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

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s odchovancem Pivína, jenž má blízko do první fotbalové ligy

LIBOR ŽONDRA: „ÚTOČNÍKŮ JAKO JÁ V REPUBLICE MOC NENÍ!“
Třiadvacetiletý útočník věří, že ho robustní postava a síla dovedou mezi domácí elitu

Olomouc, Prostějov - Na bránu otevírající cestu do nejvyšší domácí fotbalové soutěže začíná
klepat další z vyslanců regionální kopané. Libor
Žondra začínal s fotbalem v Pivíně a přes Určice a
Hranice na Moravě se dostal do 1.HFK Olomouc.
S holickým klubem na jaře zvládl bitvu o postup
do druhé ligy, na podzim v ní za osm zápasů stihl mimo jiné i vstřelit dvě branky a nyní na startu
zimní přípravy si ho na zkoušku vyhlédl prvoligový
Hradec Králové. Hned po prvním dnu ho ale zradila achillovka a Východočechy, které trápí jeden
z nejhorších útoků soutěže, minimálně do svého
uzdravení neposílí.
Jiří Možný
Jak jste se na testy do
Hradce Králové dostal?
„Kontaktoval mě generální ředitel tohoto klubu Richard Jukl
s tím, že mě sledovali ve druhé
lize. Odehráli jsme s nimi v létě
generálku, kdy jsme je doma porazili 1:0, a asi jsem se jim líbil,
že si mě všimli.“
Co jste za krátkou dobu
stihl na východě Čech
poznat?
„Nebylo moc času. Přišel jsem
v pondělí a první den jsme měli
jen dva tréninky. Věděl jsem,
že mě trochu bolí achillovka, a
po těchto trénincích mi to přes
noc oteklo a v úterý jsem už
nemohl téměř ani chodit. Dostal
jsem tam zánět, moje chyba, že
jsem si to nepohlídal a trénoval
s nimi.“
Jakmile se dáte do pořádku, můžete se do
Hradce opět vrátit?
„Domluvili jsme se tak, že bych
se měl nejprve uzdravit a pak si
dáme vědět, jestli má ještě smysl
vracet se na zkoušku a zda budou mít ještě nějaké přátelské
zápasy, kde bych se mohl ukázat. Záleží to na tom, jak rychle
se uzdravím.“

Na jak dlouho vás achillovka zřejmě vyřadí z
přípravy?
„Je to individuální, nikdo neví.
Mám to již týden a doktor Urban říkal, že to minimálně týden
zabere. Beru na to prášky, takže
necítím bolest. Stále je to ale nateklé, takže jediné zlepšení je v
utlumení bolesti.“
Kdy se rozběhnou tréninky v Holici?
„Mužstvo začalo stejně jako
Hradec Králové v pondělí sedmého ledna. Když teď marodím,
tak chodím pouze do posilovny,
kde dělám vršek těla, a na elektroléčbu k doktorovi.“
Na podzim jste stihl dát
dvě branky. Jste sám se
sebou spokojen?
„V Holici jsem odehrál dobrý
podzim. Sice jsem nedal moc
gólů, ale herně to bylo dobré a
myslím si, že na ligu bych měl.
Mou předností je určitě výška
a síla. Myslím si, že takových
útočníků v republice moc není a
šance dostat se do ligy existuje.“
Máte vysněný klub, v
němž byste chtěl do první ligy nakouknout?
„Vůbec nemám vytipovaný
žádný klub. Kontaktoval mě
jen Hradec Králové, což pro mě

více fakto„Roli hrálo víc
rů. Týmy nás vesměs
neznaly a navíc 1.HFK
má kvalitní tým se

„Myslím si, že na postupu také
nějakou zásluhu mám. Několik
kol před koncem jsme měli náskok pěti šesti bodů, ale pak jsme

„Druhou ligu jsem začal hrát
pravidelně až nyní a myslím si,
žže je ještě čas. Chci jít ale pořád výš,
takže mě zajímá jen první
nebo druhá liga. Potřebuji dát
nějaké góly ve druhé lize, pak si myslím,
že nabídek bude dost...“

Robustní forvard LIBOR ŽONDRA věří,
Ro
že i z P
Pivína se to dá dotáhnout do první ligy

bylo velké překvapeni. Největší
šance hrát je určitě ve slabších
týmech z druhé poloviny tabulky. Nemají tolik peněz na hráče
a musí dávat šanci klukům z druhé ligy.“
Vnímáte to tak, že ve třiadvaceti letech máte ještě relativně dost času na postup výš?
„Určitě. Druhou ligu jsem začal
hrát pravidelně až nyní a myslím si, že je ještě čas. Chci jít ale
pořád výš, takže mě zajímá jen
první nebo druhá liga. Potřebuji
dát nějaké góly ve druhé lize,
pak si myslím, že nabídek bude
dost. Je to jen o tom dávat góly.
Dřív jsem dával góly hodně
hlavou, ale teď ve druhé a třetí
lize hlavně nohama. Takže styl
zakončení je mi celkem jedno.“
Platilo, že při standardkách si na vás obránci
dávali větší pozor?

„Jelikož jsem nejvyšší z týmu,
tak mě hlídali osobně. To ale není
omluva, prosadit se musíte i tak.
Chybělo štěstí, důraz v šestnáctce. Všechno ale není hned a je
potřeba na tom zapracovat. Třeba při hře v poli jsem se zlepšil.“
V čem ještě vidíte rezervy?
„Zapracovat se dá na hodně
věcech. Určitě musím zlepšit
zakončení a po zranění nabrat
zpět kondici.“
Počítali jste s tím, že
byste jako nováček
mohli být tak vysoko?
„Před sezonou jsme byli hodně
opatrní. Hlavním cílem byla záchrana, ale chtěli jsme být černým koněm soutěže, což se nám
podařilo. Byli jsme příjemně překvapeni, že se nám tak dařilo.“
Čemu páté místo a minimální ztrátu na čelo
přičítáte?

zkušeným
zkušenými hráči,
jakými js
jsou Kovář, Dadák
Dadák, Kobylík. Zas tako
takové překvapení to není. Urči
Určitě hrálo
roli i to, že jsme déle pohromadě.“
Jaro 2011 jste strávil na
hostování v Hlučíně. Byla
to vaše první zkušenost s
druhou ligou?
„Ano. Hlučín měl tehdy velmi
málo bodů, tuším jen sedm po
podzimu. Naopak Holice již
nemohla postoupit do druhé
ligy, protože Znojmo mělo
velký náskok. Pro mě tedy
nemělo smysl zůstat v 1.HFK a
šel jsem zkusit štěstí do Hlučína.
Bylo sice víceméně jasné, že
sestoupíme, ale beru to jako dobrou zkušenost.“
Změnila se od té doby
druhá liga?
„Ne, soutěž je stejná jako před
dvěma roky.“
Loňskou postupovou sezonu jste strávil opět v
Holici. Jak vzpomínáte na drama až do konce, kdy vás od
druhého Frýdku-Místku dělil
pouze bod?

ztráceli a v posledním zápase v
Kroměříži šlo o všechno. Museli
jsme vyhrát, protože jsme věděli,
že Frýdek-Místek doma určitě
nezaváhá. Dopadlo to výborně,
zvítězili jsme 7:0. Slavili jsme pak
ještě dva dny (smích).“
Jak jste se vlastně z
Pivína dostal až do
druhé ligy?
„V Pivíně jsem byl od žáků a
zhruba od patnácti jsem začal

hrát za muže. Doslechlo se, že
se mi celkem daří, a šel jsem
na půlroční hostování do Určic.
Zde si mě všiml pan Balcárek
z ´béčka´ Sigmy Olomouc,
pozval mě na tréninky a domluvil mi hostování v Hranicích.
Ty tehdy hrály o záchranu divize, což se povedlo. Manažer
mi pak zajistil letní přípravu
v 1.HFK Olomouc, kde jsem
se s deseti góly stal nejlepším
střelcem. Líbil jsem se jim a
koupili mě.“
Takže vás zastupuje
manažer?
„Momentálně žádného nemám,
i když mi sem tam nějaký zavolá. Kdysi jsem jednoho měl,
ale smlouva mu již vypršela.“
Druhá liga oplývá
značnou vyrovnaností.
Hovoří se v klubu o možnosti
umístit se mezi nejlepší dvojicí a postoupit?
„Ano. Vedení je na nás hodně
přísné... Chvíli jsme dokonce
byli na prvním místě a začalo se
mluvit, co by se dělo. Předseda
představenstva pan Dostál řekl,
že by postoupit chtěl. Máme
nejvyšší mety a budeme chtít
atakovat čelo tabulky. Nemá
cenu hrát střed!“

kdo je

libor žondra

191 centimetrů
i
ů vysoký
ký útočník
ú č ík se narodil 22. června 1989 a s kopanou začínal v Pivíně. Zde prošel žákovským i
dorosteneckým výběrem a velmi brzy
začal nastupovat i za muže. Půl roku
strávil pod Svatoplukem Kovářem na
hostování v Určicích, kde okusil krajský přebor, hostoval i v divizních Hranicích na Moravě. V létě
2009 ho koupil tehdy třetiligový 1.HFK Olomouc, jemuž loni na
jaře dopomohl k postupu do druhé ligy. Mezitím si na jaře 2011
odskočil na půlroční hostování do druholigového Hlučína a od
loňského léta hraje obdivovatel Jana Kollera a Zlatana Ibrahimoviče druhou nejvyšší domácí soutěž pravidelně.

INZERCE

Úspěšná prostějovská marketingová společnost pro vás pro rok 2013
připravila opět řadu významných a prestižních akcí:
CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE
ZA PŘÍNOS V OBLASTI KULTURY

SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE
17. 2. 2013

10. 4. 2013

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

SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO
É
KRAJE

ZLATÁ TRETRA OSTRAVA

3. - 8. 6. 2013

27. 6. 2013

PROSTĚJOV OPEN
červenec 2013

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

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

VK AGEL PROSTĚJOV
APLAUS
říjen 2013

VÁNOČNÍ V.I.P. TURNAJ TK PLUS
prosinec 2013

VEČER MISTRŮ A MEDAILISTŮ
prosinec 2013
TENISOVÁ EXTRALIGA
prosinec 2013

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

