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V Prostějově ZABÍJÍ

* V PÁTEK ZEMŘEL V NEMOCNICI MUŽ Z JESENCE
* TĚHOTNÁ ŽENA V KRITICKÉM STAVU!
* MUSELA PODSTOUPIT CÍSAŘSKÝ ŘEZ,
DÍTĚ JE V POŘÁDKU...
Prostějov/mik, mls

Už nikdy v budoucnu nebudeme moci tvrdit, že
se nás prasečí chřipka netýká nebo že nás obchází širokým obloukem! Celosvětový strašák
v podobě nevyzpytatelného smrtícího viru H1N1
zasáhl plnou silou i Prostějov. V naší nemocnici zemřel v pátek večer na tuto nákazu údržbář
z domova důchodců a zároveň dobrovolný
hasič z Jesence. V sobotu pak ve špitále přijali
jednatřicetiletou ženu v devátém měsíci těhoINZERCE
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tenství. Diagnóza? Smrtící virus prasečí chřipky! Mladá maminka musela podstoupit císařský
řez, dítě je v pořádku, ale žena bojuje o holý život.
„V současné době je hospitalizována na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a její stav je
vážný,“ prozradila Večerníku včera kolem poledne Hana Szotkowská, mluvčí společnosti
Agel, provozující prostějovskou nemocnici.
Další podrobnosti o tragických následcích
prasečí chřipky v Prostějově se dočtete na
straně 13 dnešního vydání.

Hrůza! Od pátku je Prostějov dalším městem v republice, ve kterém zabíjela prasečí chřipka. V pátek
v nemocnici zemřel hasič z Jesence, těhotná žena po vyjmutí dítěte z těla bojuje sama o život.
Koláž Večerníku: 2x foto Michal Kadlec, 2x foto internet

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zloděj benzínu
V pondělí 11. ledna po druhé
hodině v noci bylo na linku
156 přijato oznámení o podezřelém jednání muže, který leží pod vozidlem na ulici
Libušinka. Hlídka na místě
dvacetiletého mladíka zastihla, tvrdil, že zde doplňuje kapaliny do svého vozu.
Strážníci zkontrolovali okolí
a zjistili u jednoho ze zaparkovaných vozidel odšroubovaný vypouštěcí šroub a
prázdnou nádrž. Objeven
byl i pětilitrový kanystr naplněný benzínem. Zloděj
benzínu stane u správního
orgánu.

HRÁLI SI NA POLICAJTY, DOSTALI NA HUBU!
V Plumlovské se strhla rvačka kvůli modrému majáku

Prostějov/mik - Nebývalý případ řešili prostějovští strážníci
předminulou neděli v nočních
hodinách. Po Plumlovské ulici
se řítila škodovka s blikajícím
modrým majákem na střeše.
Osádka tohoto auta pak zastavila u místního občerstvení. To
natolik vytočilo jednoho projíždějícího řidiče, že „falešné
policajty“ fyzicky napadl.
„Před jednou hodinou v noci
byli strážníci zkontaktováni mužem, který jim sdělil, že při řízení vozidla na ulici Plumlovská

si za sebou povšiml jedoucího
vozu Škoda Octavia, jak má na
střeše rozsvícené výstražné světlo modré barvy. Myslel si, že jde
o policisty, kteří ho chtějí zastavit a zkontrolovat. Zmíněný
automobil s modrým majáčkem
ovšem odbočil na parkoviště
u provozovny Brutus, kde zastavil,“ sdělila Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově.
„Z dalšího šetření pak vyšlo najevo, že naštvaný oznamovatel
po zjištění neoprávněného užití
výstražného světla toto ze stře-

chy utrhl, shodil na zem, kde ho
rozbil a udeřil muže sedícího na
místě spolujezdce do obličeje,
neboť ten majáček na střechu
umístil a zprovoznil,“ popsala
Večerníku další sled událostí
Jana Adámková.
Rozlícený devatenáctiletý řidič
je nyní podezřelý ze spáchání
přestupku proti majetku a občanskému soužití. Z protiprávního jednání je ale podezřelý i
sedmadvacetiletý muž, a to za
zneužití výstražného světelného
zařízení modré barvy.

Tři nehody - tři útěky
Proč ta zbabělost řidičů? Asi alkohol…

Boural a pak lhal
Předminulou sobotu o půl
deváté ráno zjistila autohlídka dopravní nehodu na Dolní ulici. Osobní vůz Audi A6
stál v jízdním pruhu směrem
z centra napříč vozovky, kdy
jeho zadní část zasahovala
na travnatý pás. Na základě
popisu svědků události byl
řidič zadržen u křižovatky
ulic Lidická a Wolkerova.
Z jeho chování bylo zřejmé
požití alkoholu. Podezřelý
se zdráhal komunikovat a
tvrdil, že nic neví, jen jde
do hotelu, kde je ubytován.
y ppředán Policii
Následně byl
ČR. Způsobená škoda na
vozidle a veřejném osvětlení
byla odhadnuta na 132 000
korun.

Peníze u bankomatu
Před třináctou hodinou
v pondělí nahlásil muž nález
finanční hotovosti v hodnotě
600 korun u bankomatu České spořitelny v obchodním
domě Billa na Plumlovské
ulici. Strážníci ppeníze odevzdali na pobočce České
spořitelny.

Sám si zavařil
Sám na sebe upozornil dopravním přestupkem. V úterý v odpoledních hodinách
řidič osobního motorového
vozidla nerespektoval značku zákazu odbočení vlevo
umístěnou naproti zadní
části Národního domu a
vjel na ulici Vápenice. Při
řešení dopravního přestupku hlídka u řidiče zjistila
vyslovení zákazu řízení. Z
důvodu podezření z tresty na místo
ného činu byla
přivolána Policie ČR. Při
dalších úkonech provedli
policisté zkoušku na požití návykových látek. Ta u
třiatřicetiletého muže vyšla
pozitivně na amfetamin.
Ani registrační značky na
vozidle nebyly v pořádku.
Automobil měl jiné než ty,
které měl mít vůz přidělen.
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Prostějovsko/mik - Během minulého týdne se dopravní policisté setkali s nebývalou zbabělostí řidičů, kteří havarovali
na různých místech Prostějovska. Hned od tří dopravních
nehod šoféři utekli nebo ujeli.
„Nemyslím, že jde přímo o
zbabělost, spíš o chladnou vypočítavost,“ řekl Večerníku
jeden ze strážců zákona.
K první takové nehodě došlo
v úterý po sedmé hodině večer
ve Vřesovicích. Zatím nezjištěný řidič vozidla Škoda Felicia z
dosud nezjištěných příčin narazil
do nákladního vozidla Iveco, za-

parkovaného při pravém okraji
vozovky. Řidič Felicie od nehody
ujel, auto nechal odstavené asi
dvě stě metrů od poškozeného
náklaďáku. Hmotná škoda byla
vyčíslena na třicet tisíc korun.
Policisté na případu pracují a
po řidiči pátrají,“ popsala první
karambol a následný útěk viníka
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
O den později, ve středu 16. ledna,
vzali nohy na ramena od nehod
hned dva řidiči. „Ve středu v přesně nezjištěné době došlo k dopravní nehodě na parkovišti v Dolní
ulici. Zatím neznámý řidič s ne-

zjištěným vozidlem při jízdě po
parkovišti narazil do zaparkovaného vozidla Citroen a z místa ujel.
Na poškozeném vozidle způsobil
škodu za 30 tisíc korun.
Večer pak v Plumlovské ulici řidič
s neustanoveným vozidlem narazil
do zde zaparkovaného Volkswagenu Passat a z místa také ujel. Na
vozidle způsobil škodu za 25 tisíc
korun. Policisté na případech intenzivně pracují a po řidičích pátrají,“
uvedla Irena Urbánková. Policisté
se shodují, že k útěkům nutí řidiče
zejména dva aspekty. Vyhnout se
zodpovědnosti a také vědomí, že
požili před jízdou alkohol.

Noční mela. Plumlovská ulice byla svědkem rvačky kvůli falešnému majáku na autě.
Foto: internet

METANOL U Klokana:

Policie chce do měsíce věc uzavřít
Prostějov, Olomouc/mik Vyšetřování případu nálezu
závadného alkoholu s obsahem metanolu v hospodě
U Klokana ve Wolkerově
ulici z října loňského roku
se chýlí ke konci. Večerníku
to potvrdila krajská policie.
„V případě nálezu podezřelého alkoholu v restauraci v
Prostějově vám mohu uvést
pouze to, že na případu kolegové stále pracují. Dva
provozovatelé hospody a jeden dodavatel jsou obviněni
z trestného činu ohrožování
zdraví závadnými potravina-

mi a předměty. Za uvedený
trestný čin jim hrozí až dva
roky vězení. Stíhání všech je
vedeno na svobodě.
Více vzhledem k šetření nelze
nyní sdělit. Případ by měl být
policií uzavřen do poloviny
měsíce února,“ sdělila Večerníku Marta Vlachová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.
Připomeňme, že z hospody U
Klokana byli s otravou metanolem odvezeni do nemocnice dva muži. U jednoho z nich
bylo zjištěno 0,86g/kg metanolu v krvi!

ze soudní síně...

CIKÁNKA PORODILA TROJČATA, její oběť

se belhala po doktorech...

Dobromilice/mls - V červnu na
autobusové zastávce v Dobromilicích cikánka spolu s dalšími
brutálně napadla ženu, která
její příbuznou upozornila, že
by neměla před jejím synem na
zastávce kouřit. Lékaři napadené diagnostikovali přetržený
meniskus, po čtrnácti dnech se
zjistilo, že má zpřetrhané vazy
v koleně. Rovněž u ní objevili
cystu. Napadená se musela

podrobit operaci, léčba se však
protáhla. Paní byla šest týdnů v
pracovní neschopnosti. Určité
následky poškozená pociťuje i
půl roku po útoku. Ve čtvrtek
agresorka Kateřina Oláhová
stanula před soudem.
Konfliktu, k němuž došlo v
červnu v Dobromilicích, jsme se
podrobně věnovali v červnu loňského roku. Předcházelo mu to,
že třiatřicetiletá matka, která jela

se sedmiletým synem do nemocnice, upozornila mladou Romku,
že by neměla kouřit na zastávce.
Následně se strhla hádka, do které se zapojil i jeden muž. Nato
šestnáctiletá cikánka odešla, aby
si přivedla si posily. Na zastávce
se najednou objevily čtyři cikánky, které ženu napadly. Kromě
řevu, vulgarit a útoků pěstmi ji
jedna z fúrií kopla do kolena tak,
že jí poškodila meniskus.

Kateřin
zastávce a Oláhová na
v
spolu s d Dobromilicích
alšími na
padla
ženu
Osudy obou žen se pak na půl
roku rozešly. Zatímco agresorka
Kateřina Oláhová porodila trojčata, čímž se stalo už šestinásob-

STRHÁVAL BABIČKÁM ŘETÍZKY NA KOLE,
Přes prázdniny řádil po celém Prostějově jako
pověstná černá ruka. Policisté však nakonec čtyřiadvacetiletého narkomana Jiřího Ustrnula za významné pomoci prostějovských strážníků chytili.
Zloděj se sice ke všemu na policii doznal, k soudu
však nyní ale bez omluvy nedorazil! Zbabělý mladík, který si pro krádeže vybíral výhradně nepříliš
pohyblivé seniorky, tak prokázal opět notnou dávku drzosti. Na adrese svého trvalého bydliště na
„Husáku“ pak není k zastižení...
Prostějov/mls
Jiří Ustrnul z Husáku okradl
celkem osmnáct žen a způsobil škodu přes padesát tisíc
korun. Při některých krádežích
spolupracoval s Ondřejem Gunárem, který žije v prostějovském
„parlamentu“ na Šárce. Právě on

Ustrnulovi doporučil, aby společně ukradli, rozebrali a do sběrny
odvezli starého favorita. Kromě
toho, že se přiznal ke všem krádežím, Ustrnul na policii prozradil, kde ukradené náramky udal.
„Většinu náramků jsem prodal
ve zlatnictví Kalábová, které sídlí
vedle cukrárny Aida. Peníze jsem

K SOUDU VŠAK

j jí oběť se s berbe
nou matkou, její
lami a těžce zraněným kolenem
musela belhat po doktorech.
Dokončení na straně 13.

NEDOJEL...

Fantom Jiří Ustrnul (24) z „Husáku“
šperky udal vedle Aidy

použil pro svoji potřebu,“ prozradil mladík, který má dlouhodobě
problémy s drogami. Mladík,
který už byl dvakrát soudně
trestán a jeden trest si dokonce
odseděl, po výslechu na policii
sliboval, že už se něčeho podobného nikdy nedopustí. Nakolik
své sliby myslel vážně, svědčí
fakt, že se neobtěžoval ani přijít
k prvnímu jednání Okresnímu
soudu v Prostějově...
Zatímco Jiří Ustrnul k soudu
ve čtvrtek nedorazil, postupně

se k hlavnímu líčení dostavila
většina z okradených žen. Ty
se shodly na tom, že by to do
Ustrnula nikdy neřekly. „Vypadal jako student na prázdninách. Byl to špinavý blonďák,
tipovala bych, že má tak osmnáct let,“ vyjádřila se například
Marie Kühnová. Podobně hovořily i další napadené, které se
zcela neshodly, zda se jednalo o
Roma. „Rozhodně tak nevypadal,“ reagovaly. Zvlášť zavrženíhodné bylo to, že si Ustrnul

po kvartetu hledaných

pro krádeže vybíral starší a
někdy i nemocné ženy. Jedna z
nich si z napadení odnesla podlitiny, další týden po napadení
dostala infarkt.
Kde se nyní Jiří Ustrnul nyní
pohybuje, není zcela jisté. Na
adrese svého trvalého bydliště
na Husově náměstí se dlouhodobě nezdržuje a je tedy pravděpodobné, že bude celostátně
hledaný. Rozsudek v této věci
u dosud nepadl, jednání bylo
odročeno.

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.

JAKUB KELLNER

MARTINA CHALUPOVÁ

DANA KONEČNÁ

TOMÁŠ POŘÍZKA

se narodil 4. března 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 13. ledna 2013.
Jeho zdánlivé stáří je 16 let, měří
160 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlasy.
Bližší údaje nejsou známy.

se narodila 27. listopadu 1992
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 14. ledna
2013. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 20 do 21 let, měří 165
centimetrů, má hubenou postavu, modré oči a hnědé vlasy.

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

se narodil 28. března 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 14. ledna 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 30
do 33 let a měří 170 centimetrů.
Bližší údaje nejsou v databázi
k dispozici.

ČERNÁ KRONIKA
Vyřádil
řá i se
v autobazaru

Z trestného činu
poškození
cizí
věci je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který se v průběhu minulého týdne, v noci
z úterý na středu, vloupal
do jednoho z autobazarů v
Prostějově. Poškodil plot,
přelezl ho a vnikl do jeho
areálu. Tam se vyřádil na
pěti autech, jeho pozornosti
neunikly
y dva Volkswageny
g y
Golf, Seat Ibiza, Škoda Favorit a Seat Leon. Na každém rozbil vždy jedno okno
a pokaždé se jednalo o pravou stranu. Jen místo se měnilo, v některých případech
šlo o pravé přední, v jiném
zase o pravé zadní okno.
Celková hmotná škoda byla
vyčíslena na 16 000 korun.

Podvodník dopaden
Na začátku prosince si neznámý pachatel, vystupující
jako jednatel jedné z pražských společností, zapůjčil
od jedné z autopůjčoven na
Prostějovsku vozidlo Opel
Vivaro v hodnotě 225 tisíc
korun. Ještě téhož dne ho měl
na základě smlouvy vrátit.
Nestalo se tak a muže, který
uzavřel smlouvu, se nepodařilo kontaktovat. Navíc policisté zjistili, že na adrese, kterou do smlouvy uvedl, žádná
taková společnost neexistuje
a muž navíc vystupoval pod
cizí identitou, na doklady
jiné osoby. Provedeným šetřením němčických policistů byl jako pachatel zjištěn
sedmačtyřicetiletý muž z
Havířovska. Vozidlo se zatím
vypátrat nepodařilo. Hrozí
mu až pětiletý kriminál.

Řídil i přes zákaz
Z trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je podezřelý sedmačtyřicetiletý řidič,
který byl v neděli 13. ledna
kontrolován policejní hlídkou v Nezamyslicích,
y
, když
y
řídil vozidlo Škoda Felicia.
Během kontroly muži zákona zjistili, že řidič má na
dobu tří let vysloven zákaz
řízení všech motorových
vozidel. Další jízdu mu zakázali. Nyní mu za uvedený
trestný čin hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi.

Nehoda v Plumlovské
K dopravní nehodě mělo dojít v době v noci z neděle na
pondělí v Plumlovské ulici.
Během ní došlo k poškození
cihlové konstrukce hlavního
uzávěru plynu. Škoda byla
vyčíslena na 30 tisíc korun.
Kdo a jakým vozidlem nehodu způsobil, nyní policisté
zjišťují.

Šofér v extázi
Prostějovští policisté přistihli dalšího řidiče, který usedl
za volant pod vlivem drog.
Dvacetiletý řidič byl policejní hlídkou kontrolován v
sobotu 12. ledna 2013 kolem
ppoledne na ulici Průmysloy
vá, když řídil vozidlo Škoda
Favorit. Muži zákona u něj
provedli dechovou zkoušku,
která byla negativní, zato
test na návykové látky byl
pozitivní na amphetamin,
methamphetamin a extázi.
Na místě mu byl zadržen
řidičský průkaz a zakázána další jízda. V letošním
roce se jedná již o šestnáctý případ, kdy prostějovští
policisté přistihli řidiče pod
vlivem ať omamných, nebo
psychotropních látek.

Zpravodajství

TO SNAD NE! Na dálnici přes Smržice...
„To je nějaká bejkárna,“ durdí se starostka Držovic

Tohoto byl Prostějov svědkem naposledy před pětačtyřiceti lety! To v roce 1968
Prostějované schválně měnili či převraceli
směrové značky, aby zmátli okupační sovětské jednotky... Jenomže toto je dílem
současnosti! Na křižovatce v Držovicích se
na sloupu objevila cedulka vyzývající řidiče
k odbočení doleva na Smržice s tím, že tudy
najdou cestu k dálnici na Olomouc!
Držovice, Prostějov/mik
„To nemyslíte vážně, to zas
bude nějaká bejkárna,“ zareagovala v pátek ráno na
telefonát Večerníku po vzoru
Helenky Růžičkové ze slavné
trilogie Slunce, seno starostka
Držovic Blanka Kolečkářová. Stejně překvapen byl i šéf
prostějovské dopravní policie.
„To je naprostý nesmysl, náš
odbor rozhodně nic takového
nerozhodl a ani to nikdo z nás
nepodepsal. A opravdu ta směrovka tam visí? To by mě také
zajímalo, kde se tam vzala,“
nechápal Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova.
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čtěte na straně 14

Šéf dopravky:
„Zuřivě pátráme
po autorovi tohoto
NESMYSLU!“
Asi za hodinu jsme se s ním
spojili znovu, zda se mu podařilo něco zjistit. „Zuřivě
po tom pátráme, ale zatím se
nám žádné vysvětlení nepodařilo zajistit. Požadoval jsem
informace i po vedení krajské
správy silnic, bohužel nikoho
kompetentního jsem tam nezastihl. Napadá mě jediné vysvětlení. Kraj asi před rokem
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Má to logiku? Na křižovatce v Držovicích tato směrová cedulka vyzývá řidiče, aby dálnici na Olomouc
hledali u Smržic.
Foto: Michal Kadlec
kládal s tím, že další vysvětlující informace bude zjišťovat
v pondělí. „Jestli někdo z dopravních odborníků chtěl, aby
řidiči z naší křižovatky najížděli na dálnici přes takovou
okliku, tak to nemohl být při
smyslech. Je to naprostá blbost! Kdyby se někdo na tom-

uvažoval o omezení provozu
na silnici ve směru z Držovic
na Olšany. Možná tak správa
silnic přesměrovala trasu na
blízkou silnici pro motorová
vozidla přes Smržice, Studenec a dále přes Olšany. To
se mi ale zdá prapodivné...,“
pokrčil rameny Miroslav Na-

to místě rozhodl co nejrychleji
se dostat na rychlostní komunikaci, tak to přece otočí
a vrátí se k Tesku,“ vyvodila
logický závěr Blanka Kolečkářová, starostka Držovic.
Po okolnostech tohoto dopravního „opatření“ bude
Večerník také pátrat i nadále.

Slušelo jí to. Stanislava Páleníková se celý život nerada fotila.
Ani při příležitosti svých stých narozenin nechtěla udělat výjimku,
nakonec se přece jen nechala přemluvit.
Foto: Martin Zaoral

MEZI PROSTĚJOVANY KOLUJE 7 742 EVIDOVANÝCH STŘELNÝCH ZBRANÍ
„Získat zbrojní průkaz u nás není tak jednoduché jako
v Americe. Naštěstí...,“ utěšuje se policista Pavel Spurný

Lidé z regionu Prostějovska vlastní téměř
osm tisíc střelných zbraní, na Šumpersku je
tomu podobně a na Olomoucku je mezi lidmi bezmála třináct tisíc zbraní. Jenomže tyto
okresy jsou větší a lidnatější, takže v průměru na jednoho občana okres Prostějov ve
„zbrojních závodech“ vede!
Prostějov/mik
„Policie samozřejmě má
přehled o tom, kolik legálně
držených zbraní mezi Prostějovany je. V celém bývalém
okrese máme evidováno 3
720 držitelů zbrojních průkazů a celkem 7 742 registrovaných zbraní,“ prozradil Večerník prvotní čísla nadpraporčík
Pavel Spurný, vrchní inspektor odboru služby pro zbraně

a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Počet zbraní mezi Prostějovany
nás hned tak trochu překvapuje, na první pohled se zdá příliš
vysoký. „Je to skutečně velmi
významné číslo, ale oněch na druhou stranu 7 742 zbraní může být
tak trochu zkreslený fakt. Z těch
držitelů zbrojních průkazů nemusí
každý vlastnit zbraň, jiní jich mohou mít několik, třeba i desítky ke

Při rozprodeji OP přišel

na řadu i Art Econ

Prostějov/mls - Zájemci, kte- náměstí. K mání by měly být i
ří chtějí podnikat ve školství, ochranné známky OP Prostějov
mají šanci koupit prostějovProfashion a Williskou střední školu Art
am & Delvin
Econ. Věřitelský výWD The
Bude někdo dál
bor zkrachovalého
Express
eky
obl
at
prodáv
Oděvního podniOriginal
ku Prostějov totiž
Jeans. Dle
se značkou OP?
schválil její prodej.
neověřených
Podle neověřených inforodhadů se jejich
mací by hodnota školy měla cena pohybuje do milionu kopřesahovat půldruhého milio- run.
nu korun. Školu získá ten, kdo Zájemce, který je získá, bude
nabídne nejvíce...
mít právo dál vyrábět pánskou
Věřitelský výbor zkrachovalé- a dámskou konfekci, případně
ho OP Prostějov schválil pro- džínsy pod kdysi vyhlášenými
dej prostějovské střední školy značkami. Prodejci doufají, že
Art Econ, která v současnosti někteří ze zákazníků by si je ješsídlí na prostějovském Husově tě mohli pamatovat...
INZERCE

Zbrojní průkazy a zbraně v Olomouckém kraji

NEJVÍC V KRAJI!
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sběratelským či sportovním účelům,“ uklidnil naše prvotní zděšení, že je Prostějovsko malým
divokým západem, Pavel Spurný.

 





Obzvlášť v poslední době totiž
všichni sledují, jak například v
Americe je naprosto jednoduché získat střelnou zbraň a co

Prostějovsko vede. Na jeden zbrojí průkaz u nás připadají více než dvě zbraně. Podmíky pro jejich
získáni jsou však u nás tvrdé.
Foto: internet
se v této zemi také často děje za
zvěrstva. Večerník proto logicky
zajímalo, jak obtížné či naopak
jednoduché je zbraň získat u
nás. „Nejdříve musíte samozřejmě získat zbrojní průkaz, a to je
v České republice zaplaťpánbůh
hodně složitý a přísný proces.

Každý zájemce o zbrojní průkaz
musí splnit hned několik podmínek, které jsou dány zákonem.
V první řadě má být člověk
odborně způsobilý. To znamená, že žadatel se musí na policii
přihlásit k odborné zkoušce u
speciálního komisaře. Zkoušky

jsou rozděleny na teoretickou
a praktickou část. V té první je
nutno zvládnout třicet testových
otázek, hlavně z oboru zákona
o zbraních a střelivu, ověřování
zbraní a jejich technických náležitostí... “ řekl Spurný.
Dokončení na straně 13

PŘÍPAD ŽLOUTENKY VE ŠKOLCE SE TAJÍ

Kde je chyba? Zatímco na jedné z prostějovských školek řádí
žloutenka a děti jsou pod přísnou
kontrolou, šéf školství prostějovského magistrátu o tom nemá ani
potuchy. Případ tak město bude
prověřovat
Ilustrační foto

Prostějov/mik - Případ nákazy žloutenkou u dítěte v jedné
z mateřských škol v Prostějově zůstává pro mnohé tabu.
A to dokonce i pro vedoucího
odboru školství našeho magistrátu Františka Říhu. Takzvanou nemoc špinavých rukou
u předškoláka však potvrdila
Večerníku Eva Kučerová z
hygienické stanice v Prostějově. Odmítla však sdělit, o kterou školku jde...
Na veřejnost pronikla o případu zpráva 10. ledna, ovšem ani
dnes ještě kompetentní úředníci
města o něm nic neví. „Nemám
ani tušení o tomto případu, a to
je hodně velký malér. Ředitelky

„Nikdo mi to nehlásil, což mě štve,“ hněvá se F. Říha

mateřských škol mají povinnost
takové věci okamžitě hlásit
našemu odboru. V tomto případě se tak nestalo a já z toho
vyvodím důsledky,“ reagoval
na dotaz Večerníku František
Říha, vedoucí odboru školství
a kultury Magistrátu města Prostějova. Jak dodal, v pondělí
začne okamžitě celou záležitost
prověřovat a zjišťovat podrobnosti. „Rád bych je sdělil i vám,
opravdu nic netutláme. Já osobně jsem zastáncem okamžitého
zveřejnění podobných případů
z důvodu prevence,“ dodal šéf
prostějovského školství.

Večerníku však v pátek odpoledne onemocnění žloutenkou
u jednoho dítěte předškolního
věku potvrdila vedoucí protiepidemického oddělení prostějovské hygienické stanice. „U
jednoho dítěte docházejícího
do prostějovské mateřské školy bylo odhaleno onemocnění
hepatitidou typu A. Následně
byly učiněny protiepidemická
opatření, aby se v maximální
míře nebezpečí rozšíření nákazy. Naše opatření spočívala
například v důsledném mytí
rukou dětí a personálu, stejně
jako všech součástí interié-

ru školky. Tato opatření trvají
dodnes, zatím nemáme žádné
náznaky rozšíření. Ale u tohoto
druhu žloutenky trvá inkubační
doba padesát dní, takže jásat
budeme moci až potom,“ řekla
Večerníku Eva Kučerová. Na
otázku, proč o případu nebyl informován žádný úředník města,
odpověděla věcně. „Hygienická
stanice nemá tuto povinnost,“
uzavřela Eva Kučerová.
Tu má ale každopádně vedení
mateřské školy. To ale zřejmě
nemá zájem na tom, aby se veřejnost o žloutence dozvěděla a
byla tak opatrnější...

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

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

400

Konečně
K
č ě to někoho
ěk h napadlo!
dl ! Sněžný
S
skútr,
který pět let rezavěl v garáži na zimPřeplněný
ním stadionu a lyžařskou stopu vyjel
azylák. Mrazajišťovat možná dvakrát za tu
zivé dny s nadílkou
dobu, bude nabídnut k odkupu.
sněhu donutily většinu
Konečně, co také dělat
prostějovských bezdomovs nepotřebným majetců vyhledat služby azylového
kem za stovky
domu. Ten je tak přeplněný, že vedetisíc korun?
ní muselo zpřístupnit společenskou místnost a nanosit sem matrace
na nouzové přespání.

Přesně tolik tisíc korun
město letos investuje do
nových
autobusových
zastávek. Zdá se vám to
málo? Moc peněz to opravdu není, ale aspoň některé
zastávky z dob rozvinutého
socialistického stavebnictví
budou konečně nahrazeny
novými...

-

Osobnost týdne

Výrok týdne
„NAPIŠTE,
NAPIŠ
IŠTE
ŠTE JAK
JAK
PŘIPRAVENÉ
SILNIČÁŘE OHROMILA
KALAMITA. NA
OLOMOUCKÉ NAPADLY
TŘI CENTIMETRY
SNĚHU, NA NÁMĚSTÍ
U RADNICE ČTYŘI!“
Rozlícený občan před
naší redakcí v pondělí
před polednem, kdy několik
hodin nebylo silničáře vidět

JAMES SIMONSEN
Rodilý Novozélanďan, který nějaký čas žil v Londýně i Austrálii,
už dva roky se svojí rodinou bydlí v Ohrozimi. Život na hanácké
vesnici si nemůže vynachválit. Ze
setkání s ním odcházíte nahlodáni myšlenkou, že Prostějov a okolí
jsou vůbec tím nejlepším místem
na celé planetě Zemi!

TANEČKY A TANCOVÁNÍ NEJSOU JEDNO A TO SAMÉ...

Analýza
Martin Mokroš
Stavbou, která se z těchto tanečků vymyká, je současná
budouva Prioru, kde co nevidět
započne celková rekonstrukce,
no po zkušenostech z Olomouce to nazývejme spíše tunningem a liftingem, ale zaplaťpánbůh za to. Jsme v naději, že se
do konce roku 2013 dočkáme
nové nákupní galerie „Zlatá
brána“. Přejme si, aby tomu tak
skutečně bylo. Osobně celému
projektu vcelku fandím, jelikož
má, zatím, jasnou vizi.
Kauza „Kasko“, to je už
ovšem jiná káva. Kam dospěje, to se snad nikdo ani

Tak nám vcelku poklidně běží plesová sezona,
všichni se dobře baví a ve všeobecné euforii z tancování nám vcelku uniká, že už opět začínají jakési
nové tanečky okolo „Kaska“, nové manthellanské
nákupní galerie, stavby nové multifunkční haly
v areálu bývalých Jezdeckých kasáren a čerstvě
také okolo bývalého „klubu oděvářů“ na Vápenici.
neodváží tvrdit, ovšem štěstí
přeje připraveným a magistrát
již reálně uvažuje o jiném společenském centru, multifuknční
hale, a to zřejmě v areálu bývalých Jezdeckých kasáren. Jest
to z nouze ctnost, neboť někdo
kdysi prokaučoval možnost
zařadit multifuknční halu do
manthellanského projektu...
Ale je teď vidět snaha to napravit nějakým inteligentním
způsobem.
Do toho se nám zde najednou
zjevuje posudek EIA. Co to je,
nevíte? Také jsem musel zapátrat. Je to zkratka z anglického
Environmental Impact Assessment, tedy česky vyhodnocení
vlivů na životní prostředí. Z něj

vyplynulo asi tolik: „Nač stavět
nové, když tu máme něco fungujícího jinde, tj. městské divadlo a Národní dům.“ A ještě se
v dokumentu dočteme, že stavba manthellanského projektu je
plně v souladu s EIA a dokonce
najednou i přesná data stavby.
No při vší úctě k autorce EIA
zprávy nejsem si zcela jist,
zda někdy zkoumala, kolik
je ve městě společenských či
sportovních událostí a zda někdy nějakou takovou událost
organizovala. Jenom prostým
spočítáním plesových a jiných
společenských akcí by zjistila,
že pokud by se vše mělo odehrávat v „Národě“, tak by třeba
maturitní plesy mohly začínat

fejeton Zimní radovánky

v ulicích

Petra Hežová
V zimě snad jen málokoho
překvapí, že se tu a tam
objeví nějaká ta sněhová
nadílka. Jediní, koho sníh
každoročně zaskočí, jsou
zřejmě jen silničáři, kterým pravidelně dochází
posypový materiál zrovna
na cestě, skrze kterou se
denně prohrabávám do
práce. Ale i to má své světlé
stránky...
Čekající koloně nedávno
zpříjemnil dlouhou chvíli
motorista, který během odhrabávání sněhu z auta postavil docela zdařilého sněhuláka. Vlastně mu hodně

pomohli právě dorazivší
silničáři, kteří jej při svém
příjezdu nečekaně zavalili
čerstvou dávkou bílého nadělení. Z jeho překvapené
gestikulace se nedalo rozpoznat, jestli jim sněhový

muž vesele mává nebo spílá, ale vzhledem k situaci to
odhaduji spíš na to druhé.
Zima ale není jen o sněhulácích a koulovačkách. Jste-li
příznivci zimních sportů, jistě
oceníte, že za sněhem nemusíte cestovat až do Jeseníků nebo
Alp. Prohánět se na běžkách
můžete s úspěchem i na cestě
do Kauflandu, a když nepřijde obleva, děti si celkem slušně zabobují i na zasněženém
plácku v centru města. Sníh
v ulicích si ale milovníci ladovské zimy užijí podle meteorologů jen pár následujících dnů,
takže pokud se považujete spíše za teplomila, který se nemůže dočkat jara, vydržte!

Konstalace hvězd Prostějova

Jestli si chcete něco vyřídit na kterémkoliv prostějovském úřadě,
učiňte tak hned v úvodu týdne. Později už úředníci nebudou mít
náladu něco s vámi řešit. V ulicích si dejte pozor, město čeká další sněhová nadílka a taková zlomená noha není žádná sranda.

Berani - 20.3.- 18. 4. Potkáte člověka, který se
bude snažit obrátit váš život naruby. Můžete mu
klidně naslouchat, ale proboha nedělejte všechno, co vám poručí. Zůstaňte svoji a přemýšlejte
svým mozkem. O víkendu relaxujte.
Býci - 19.4.-19.5. Pořád budete chtít něco
dělat, neposedíte chvíli v klidu. Vaše aktivita
však bude brzděna lidmi, kterým se do práce
moc nechce. Budete považováni za vyvrhele,
ale na to nesmíte dát. Ve středu si vsaďte, určitě uspějete!
Blíženci - 20.5.-19.6. Lidem se nezavděčíte,
tím byste se měli řídit po celý týden. Přestože
se budete snažit vykonávat dobro, moc to s tím
nepřehánějte. Nikdo vás neocení a navíc budete
za kašpary. Myslete více na sebe.
Raci - 20.6.-21.7. Zkuste si v nejbližších dnech
vsadit, paní Štěstěna je unavená a může si sednout i na vás! V zaměstnání to bude stát za starou belu, takže své aktivity zaměřte do soukromí. Máte šanci se konečně zasnoubit.
Lvi - 22.7.-21.8. Ve vašem pracovním kolektivu
to začne vřít, začne se totiž hodně nahlas mluvit
o výpovědích, které někoho z vás zasáhnou. Vy
ale buďte v klidu, jste ten nejcennější poklad,
který vaše firma vůbec má.
Panny - 22.8.-21.9. Pokud se dostanete do
svízelných situací, nebojte se do řešení zapojit
celou rodinu. Více lidí také více zvládne. Ale
pozor, nemusíte se svěřovat úplně se vším, například nevěru z nedávné minulosti zamlčte.

...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. Vy už prostě cítíte ve vzduchu jaro! Jak jinak si vysvětlit neskutečné zálety, ke kterým se chystáte? Hoďte si studenou
sprchu, jenom ať rodina zůstane pohromadě a
nečekají vás pořádné trable. Mějte rozum.
Štíři - 22.10.-20.11. Už v pondělí se ocitnete
před problémem se svým partnerem. Půjde o
závažnou situaci, kterou zadaní jedinci ještě
nezažili. Ovšem v zaměstnání budete zářit, na
co v práci sáhnete, to vám pod rukama pokvete.
Střelci - 21.11.-20.12. Budete mít snahu se ze
všeho ulívat, ale to škaredě narazíte. Bude nejlepší, když navenek budete vykazovat práci a na
sprosťárny myslet jen potají. Po pracovní době
se pak můžete plně oddávat svým choutkám.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Dáváte si před sebe
příliš velké cíle, které i přes sebevětší snahu
nemůžete splnit. Proto zůstaňte při zdi, žádná
velká gesta nedělejte. Těsně před víkendem vás
čeká zajímavé setkání, určitě se pobavíte.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Budete muset sáhnout
hluboko do svých úspor, čekají vás neobvyklé
výdaje. Nejvíce žilou vám pustí děti, které budou stále neodbytnější. Musíte ale také uspokojit svá přání a touhy. Nečeká vás zrovna levný
týden.
Ryby - 19.2.-19.3. Budete mít chlípné myšlenky, na což můžete doplatit. Co se týká sexu, musíte si ze svého mozku vymazat nadřízeného. To
by rozhodně nedělalo dobrotu. Zároveň si dejte
pozor na kolegy, chystají „levárnu“!

v září a někteří maturanti by
stužky dostávali tak možná souběžně s maturitním vysvědčením a opravdu nehodlám jako
jeden z organizátorů plesů něco
takového dopustit a případně
se při nevhodnosti nabízených
termínů uchylovat někam do
sokoloven a podobně a připadat si jak ve Formanově filmu
Hoří, má panenko. Nic proti sokolovnám, obecně jsou to místa
zdravého těla a ducha, ale ples
je skutečně jiný „level“. A to již
nemluvím o tom, že pokud by
se Prostějov i nadále pyšnil titulem města sportu, tak by nová
multifukční aréna mohla prospět i klubům a oddílům sportovním. A tak úplně bokem si v
duchu říkám a se ptám, poučen
nedávnou četbou jistých knih
od Jaroslava Kmenty (zmínil
jsem v minulé analýze, dohledejte si): „Cui bono?“ (Pro nelatináře: „Komu to prospívá?“)
Celkem stranou zatím leží
kauza „klubu oděvářů“ a je
to škoda. Přestože město od
tohoto objektu ucukává, já

jako již pamětník (sakra, ale
že stárnu) mohu doložit, že
tento objekt byl ve své době
významným kulturním stánkem.. A ti, co se například podíleli na některých starších ročnících recitační soutěže Wolkrův
Prostějov nebo zde absolvovali
taneční kurzy, mi dají jistě zapravdu. Čerstvě jsem probíral
tento objekt v několika rozhovorech a jest pravdou, že padla
i myšlenka propojení „Národa“
a „Oděvního klubu“ v jednolité
společensko-kulturní centrum
s velkou divadelní a malou
scénou vedle, a to pod záštitou
města. Pak by se asi opravdu
nemuselo stavět nic nového a
já si dokážu představit souběh
dvou plesů vedle sebe s plným
cateringovým zabezpečením
pro oba z jednoho zdroje (nebo
více zdrojů, to je věc klienta a
jen moje idea) a spokojenost
všech.
A že mi vypadl ten sport? Já
se o sport v Prostějově nebojím, dá-li pánbůh zdraví a neutuchající invenci, máme zde

ve městě pro sport mocného
ochránce, i když teď zrovna si
to asi nemyslí místní basketbalisté...
Vraťme se k tématu. Ano, revitalizace „klubu oděvářů“ spolkne dost peněz, ale nikde není
psáno, že by se nenašel někdo,
kdo by o rekonstrukci projevil
zájem. Jen je možná dobré začít
kapku přihřívat i tuto polívčičku. Jako patriot říkám, že mít
nějakých pár „mega“ (pořád
čekám výhru ve Sportce), tak
do toho jdu a vím o pár lidech,
kteří by dodali know-how, energii a návratnost by byla vcelku
jistá, mimochodem podobně se ve své době mluvilo i o
„Kasku“, leč ve sportce tehdy
nikdo nevyhrál, ale naděje umírá poslední.
A tak až příště budete na plese
tančit, tak nezapomínejte, že
mimo jiné okolo tohohle tancování se možná tancuje někde
jinde, kapku jinak podle jiných
no. Nerad bych ty výsledné
tóny a taneční kroky slyšel i
viděl falešné...

soko
lím okem ...

Jak si vybrat prezidenta?

A je to tady. Už v pátek a v sobotu nás čeká
prezidentské finále. Po „kvalifikační skupině“, která rozřadila devítku kandidátů
na dvě skupiny (vyřazené a postupující),
rozhodneme svými hlasy souboj o Pražský
hrad. Stojí proti sobě dva kandidáti s vyrovnanými šancemi. Oba oslovili přibližně
čtvrtinu z nás a teď stojí na startovní čáře se
stejným počtem hlasů, protože vstupují do
finále s čistým kontem. Hlasy z prvního se
totiž nepočítají a oba uchazeči o prezidentský úřad začínají od nuly.

Dva, co na to mají

Jak se v této situaci rozhodnout? Volit (slovy
Rychlých šípů) Losnu nebo Mažňáka? Regionální hledisko nám nepomůže, protože ani
Schwarzenberg ani Zeman nemají k Prostějovsku viditelný vztah. Oba pochází z Čech a
moravského prezidenta si tedy ani letos nezvolíme. Rozhodnout se tedy musíme podle toho,
co oba kandidáti reprezentují. Zeman i Schwarzenberg jsou výraznými osobnostmi české
politiky a může nás uklidňovat, že ať vyhraje

jeden či druhý, vítěz prezidentský úřad zvládne a nebude v něm velmi pravděpodobně tropit
hlouposti.

Tam či tam?

Prezident stát zejména zastupuje navenek, proto je důležité, co chtějí Zeman a Schwarzenberg dělat v této oblasti. Ve vztahu k Evropské
unii velký výběr nemáme, protože k mojí lítosti oba chtějí zavést euro. Už se těším, jak
budeme přispívat Řekům na jejich „turecké“
hospodářství. V odvěkém českém rozhodování, zda se víc kamarádit se Západem nebo
s Východem, se Zemanova pozice dá popsat
slovy „tam i tam“ a Schwarzenbergova slovy
„spíše tam“ (tj. na Západ). Většina z nás se
proto bude muset rozhodnout podle jiného
směru a říct si, zda chtějí náš stát „táhnout“
doprava, nebo doleva. A protože platí: se Zemanem doleva, se Schwarzenbergem doprava,
osobně dám přes řadu výhrad hlas druhému z
nich.
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel a bývalý poradce ministra

Agentura

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...

Nevidí, neslyší
Chtěla bych se vám svěřit
s příhodou, které jsem byla
svědkem v úterý zhruba
o půl osmé ráno. Stála jsem na
autobusové zastávce s jedním
hodně starým pánem a čekali
jsme na linku číslo 4. Když
autobus přijel a my nastoupili, bylo přeplněno a všechna
sedadla byla obsazena dětmi
od šesti do patnácti let. Starý
pán se tlačil chumlem stojících lidí a hledal místo k sezení. Marně. Všechna dítka
se hlasitě mezi sebou bavila a
vůbec nevěnovala pozornost
tomu, že stařík sotva stojí
na nohou a v prudké zatáčce
málem upadl. Když jsem se
jedné desetileté slečny zeptala, jestli jí není trapně, když
nepustí pána sednout, odsekla mi, že stejně za chvíli vystupuje a děda si pak může
sednout místo ní! A odvrátila
tvář k oknu! Tato naše konverzace byla dosti hlasitá,
takže ji musela slyšet půlka
autobusu. Nikdo se nezvedl
a starého pána sednout nepustil. Bylo mi opravdu trapně.
Za ty děti, za jejich rodiče
a koneckonců i učitele, kteří
je k úctě ke starším občanům
mají automaticky vést. Nevedou…
Jana Laníková, Prostějov

Proč i ty jehličnany?
Procházím
Smetanovými
sady několikrát denně a sleduji, jak se tady postupně kácí
stromy. Samozřejmě jsem
četl o začínající rekonstrukci
parku a chápu, že nemocné
stromy se pokácet musí. Ale
proč šly dolů i krásné smrky
či stříbrné jedle, které rostly
u kina Metro? Zaprvé tyto
stromy nebyly tak staré a pak
také rozhodně nemohly být
nějak nemocné! Je jich škoda,
byly opravdu krásné.
Jan Drbohlav, Prostějov

Jako o závod
Bydlím v Krasické ulici a denně jsem svědkem toho, jak se
po této ulici prohánějí auta
jako o závod. Nikde žádný
radar a policie tady myslím
také v životě rychlost neměřila. Určitě by to stálo za to!
Kdyby náhodou město někdy
přemýšlelo o lepším rozmístění stacionárních radarů, určitě
bych doporučoval tuto lokalitu. A hned by se městská kasa
napěchovala!
Jan Vilímek, Prostějov

Špatná volba? Zmlať dědu!
Tak se nám ten vnouček
z Hrubčic pěkně vybarvil!
Strážci zákona si určitě pošmákli, když na deset dní vykázali ze společného obydlí
mladíka, který fyzicky napadl svého dědka jenom proto,
že politikou protřelý kmet
chtěl dát v prezidentských
volbách hlas Karlu Schwarzenbergovi. Možná proto, že
on sám chtěl volit Gustáva
Husáka. Jak se ovšem Agentura Hóser také dozvěděla,
sotva plnoletý „volič“ se po
třech dnech vykázání načerno vrátil domů. Podle všeho
proto, aby s dědou opět diskutoval o vlastnostech jed-

notlivých kandidátů na hlavu státu. Docela se bojíme,
co se stane, když starý pán
z Hrubčic bude trvat na tom,
že na Hrad musí „spící kníže“. No uvidíme, zda se zase
z policejních zpráv nedočte-

me o dalším napadení. Ono
se řekne, že v Česku můžeme
volit svobodně. Ale co když
se naše rozhodnutí nebude
líbit některému z potomků?
„V naší rodině probíráme kolektivně, komu dáme
společný hlas. Když se neshodneme, mlátíme se hlava
nehlava a vyhrává ten, kdo
zůstane stát jako poslední na
nohou,“ svěřil se Agentuře
Hóser Vasil Bilak z Prostějova. Jen jsme zvědaví, kolik vykázaných členů rodiny
zaznamenáme před druhým
kolem prezidentských voleb…
Za Agenturu Hóser Majkl
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Máte něco na srdci?
Myslíte si své
o tom, co se děje
na Prostějovsku?
Chcete vyjádřit svůj
názor k článku, který jste
si právě přečetli?

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

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Podle věšteckých předpovědí by rok 2013 měl být v mnoha ohledech lepší než rok 2012. Údajně nebudeme tolik pesimističtí, přibude pracovních příležitostí, finanční situace se zlepší zejména těm,
kteří přiloží ruku k dílu. Dosud konfliktní či nedořešené rodinné
problémy budou mít možnost řešení. Kromě zmíněných pozitiv má
být rok 2013 i rokem výkyvů a odplaty. A jaké jsou vaše předpovědi
pro rok 2013? Na to jsme se vás ptali v uplynulém týdnu…

BUDE PODLE VÁS ROK 2013 LEPŠÍ NEŽ ROK 2012?
Monika ŠVAMBERKOVÁ, Gabriela ŠVANCAROVÁ,
Prostějov
Čechy pod Kosířem

ANO

ANO

Mička s Braunerem jsou
zpátky ve vazbě v Olomouci.

Po vyhlášení rozsudku v případu vraždy jednaosmdesátiletého seniora z
Okružní ulice putovali Roman Mička
s Davidem Braunerem z budovy Krajského soudu v Brně zpět do Vazební
věznice v Olomouci. Tady budou trávit
čas do té doby, než proběhne odvolací
řízení. Teprve po něm budou definitivně posláni za mříže - Mička na osmnáct roků, Brauner na šest...
Brno, Prostějov/mik
Jak Večerník aktuálně koncem uplynulého
týdne zjistil, zatím se ani jedna strana soudního procesu neodvolala. „Nyní se čeká na
vypracování písemné formy rozsudku, který

„Jaký bude rok 2013? Samozřejmě doufám, že dobrý. Minulý rok nebyl pro mne příliš
dobrý, ale to pro spoustu lidí,
jak jsem si všimla. Lidem se
nedařilo a nedařilo, byly různé
problémy, takže snad už bylo
nezdaru dost a vše se letos obrátí. I když v tomto roce je na
konci třináctka, což se považuje
za špatné číslo. Já doufám, že
to bude naopak pro většinu lidí
šťastné číslo a všem bude lépe.“

„Rok 2013 bude lepší. Musí být
přece lepší! Je třeba se na věci
pohlížet pozitivně, i když někdy
je to těžké. Rok 2012 byl chaotický, plný změn, stresu a napětí.
V tomto roce mám maturovat,
tak doufám, že se mi to podaří a
budu moci úspěšně pokračovat
dále. Taktéž doufám, že nám
všem přibudou peníze, utužíme dobré vztahy, budeme více
zdraví a spokojení, než tomu
bylo právě v předchozím roce.“

ODVOLAJÍ SE?
bude odeslán odsouzeným i státní zástupkyni.
Teprve až po doručení mají strany osmidenní
lhůtu na odvolání. Ještě to tedy nějakou dobu
bude trvat, než soud sezná, zda rozsudek nabyde právní moci, nebo dojde k odvolacímu
jednání u Vrchního soudu v Olomouci,“ sdělil
v pátek exkluzivně Večerníku Tomáš Kurfiřt,
soudce Krajského soudu v Brně, který oba prostějovské mordíře poslal za mříže.
Období temna panuje i u Braunerů. Se svým
synem ztratila Davidova matka Ludmila zcela
kontakt. „Od soudu jsem od něj nedostala žádný dopis. Vůbec netuším, kde teď je a zda ho
budu moci navštěvovat,“ postěžovala si.
Osudy odsouzených bude Večerník sledovat i
nadále.

Možná se raději milujete při denním světle, nebo romanticky při svíčkách. Tento týden si ale zkuste užít
erotické rozkoše při naprosté tmě. Samozřejmě tou
největší výhodou je, že ve tmě skryjete všechny své
partie, ze kterých máte mindrák. Nemusíte řešit, co
váš partner řekne na vaše špeky na břiše, malá prsa
a celulitidu, protože je jednoduše neuvidí. Díky tomu z
vás opadnou zábrany a užijete si divočejší jízdu, než
za světla. Pro ženy je zase navíc mnohem tajemnější,
když nevidí svému příteli na ruce, a nevědí, kdy se jich
kde dotkne. Vaše dotyky budou mnohem vzrušivější a
intenzivnější.
Na druhé straně ve tmě není vidět vůbec nic, což může
narušit intimitu a atmosféru okamžiku. Ve tmě si také
můžete snadno ublížit. Ale proč to nezkusit právě teď?

Před rozsudkem. David Brauner pod dohledem eskorty těsně předtím, než si u senátu Krajského
soudU v Brně vyslechl svůj ortel.
Foto: Martin Zaoral

Nadále objednávejte předplatné pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu!

... ještě v lednu

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

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ POKRAČUJE!
NALISTUJTE STRANU 21

od 720 korun

jak šel čas Prostějovem ...

Ilustrační foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

Ředitel školy ve Ptení coby DJ Choruno

opět vystoupí na Facebook party

Přemyslovka

Ptení/mls

Tradiční hostinec na rohu. Přemyslovka byla pojmenovaná
17. listopadu 1899 podle bájného českého knížete Přemysla Oráče.
Ve válečných letech 1940-1945 byla zvána německy Primislaus-Gasse. Tvoří spojnici mezi Svatoplukovou a Vrahovickou ulicí. Na
rohu s Vrahovickou ulicí stojí tradiční hostinec s penzionem U Dittrichů (U Spartaka). Původně přízemní budova byla v roce 1933 nastavena o patro. Při severovýchodní straně ulice bylo dříve situováno
fotbalové hřiště TJ Agrostroj Prostějov, dnes je zde autobusové nádraží a supermarket.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Lužická ulice
INZERCE

TAKÉ V LEDNU, K NETU SI SEDNU!

WWW.VECERNIKPV.CZ

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

Lipton Yellow
Label 25 x 2 g

Pickwick Ranní
čaj s citronem
25 x 1,75 g

-

48,90

29,90

16,90

-

17,50

13,90

37,90

19,90

-

18,90

-

17,90

37,90

26,90

18,90

19,90

21,90

16,90

34,90

29,90

16,90

15,90

16,90

-

-

29,90

-

-

-

15,90

39,90

32,90

17,50

13,50

20,90

Zlatý šálek
Babička Růženka
Jemča Zelený čaj
Jablko se skořicí
Bylinný čaj
25 x 1,5 g
20 x 1,75 g
20 x 2 g

napsáno před

10
lety

ČAJE

Jemča Černý čaj
Pigi 25 x 1,5 g

16. LEDNA 2012
Jako muže dvou tváří podal ředitele ve Ptení Pavla Kováře článek,
který ve čtvrtek vyšel v MF Dnes. Text upozornil, že Pavel Kovář
je pedagog, který má patnáctileté a mladší děti vychovávat a
vzdělávat, tedy mimo jiné zrazovat od kouření a pití alkoholu.
Zároveň však zdůraznil, že je známý i coby DJ Choruno, který na
svém facebookovém profilu zve mládež na levné pití a divokou
noční zábavu v klubu. Článek vyvolal nebývalou vlnu emocí. Text
rovněž upozornil na fotografie, na nichž žákyně deváté třídy v
plavkách přímo u školy umývají ředitelovo auto.
LEDEN 2013
Přestože celá kauza stála Pavla Kováře hodně nervů i sil, ve
finále pro něj žádné faktické následky neměla. Ve své funkci
ředitele ZŠ ve Ptení zůstal. Poté, co se jej zastali rodiče, žáci i
zaměstnanci školy, jej obecní zastupitelstvo z této pozice neodvolalo. Ani Česká školní inspekce a Policie ČR neshledaly v
celém případě nic natolik závažného, aby Kovář musel ze školy
odejít. A tak Pavel Kovář pracuje nejen jako ředitel základní
školy, ale ve svém volném čase si stále přivydělává jako DJ Choruno. Pravidelně hraje například v prostějovském Disco clubu
Morava, kde v pondělí
21. ledna vystoupí na Facebook party. To se může zdát paradoxní. Vždyť právě pozvánka na „nejlevnější ožer ve městě“,
zveřejněná na jeho facebookovém profilu, Kováře málem stála
místo. Na to, co zveřejní na sociální síti, si však Pavel Kovář
bude zřejmě až do smrti dávat velký pozor. V tom se bude lišit od
milionu dalších uživatelů facebooku...

Naše RESUMÉ
Za okny praští až tuhá
zima, tudíž dobrý horký čaj
přijde více než k duhu. Kdo
má rád klasický pigi čaj od
Jemčy, chodí si pro něj do
Teska, zelený čaj od stejné
značky pak má nejlevnější Albert a Kaufland. Ten
nabízí nejlevněji i Yellow
Lipton a bylinný čaj od
Babičky Růženky. Naopak
Pickwick ranní čaj s citronem se vyplatí pořídit v
Bille a zlatý šálek jablko se
skořicí pak Tesco.
Tak dobrou chuť. A zahřejte se, prosím!

Banka místo Tří králů!

...už za pár měsíců

Již delší čas
informujeme
o skutečnostech, které se hromadí v souvislosti s připravovanou stavbou nové banky
v centru našeho města, stejně
jako o historických souvislostech okolo starého hotelu U
Tří králů. Právě na jeho místě
bude stát za několik měsíců
zcela nová budova.
Zatímco se Večerníku ještě
ozvaly dvě osoby, jejichž nevyřešené restituční nároky mohly
vzbudit určité dohady, stavbu
banky již zřejmě nic nezastaví.
Po dlouhých letech bude v centrální části Prostějova zastavěna rozsáhlá proluka na místě
hotelu U Tří králů. Ohradu,
jež dosud skrývala torzo nedostavěného komplexu hotelu a

centrální vývařovny, nahradí v
nejbližších měsících novostavba polyfunkčního domu. „Před
týmem architektů a projektantů tak vyvstal náročný, zavazující a zároveň motivující úkol,
vytvořit v městské památkové rezervaci rozsáhlý objekt
s různorodou funkční náplní.
V krátkém časovém období
tak proběhla celá přípravná
fáze stavby od výběru náplně
zadání a řešení financování
přes vyprojektování a odsouhlasení dotčenými orgány až
po demolici stávající budovy,“
dozvěděli jsme se od jednoho
z významných prostějovských
architektů.
Jak jsme dále zjistili, největším
nájemcem v nové budově bude
Československá obchodní banka.

Zpravodajství
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Finanční poradci z IFP roztočili 96
Nabízeli lidem práci, pak je OBRALI O PENÍZE
Při odchodu z prostějovské pobočky Úřadu práce oslovil
šedesátiletou Zdeňku Holzmanovou ze Smržic finanční
poradce ze společnosti Institut Finančního Poradenství
(IFP). Kromě výhodného pojištění jí nabídl také práci.
Slíbil, že pokud se ženě podaří sehnat nové klienty,
bude z toho mít několikatisícovou provizi. Nic z toho se
nestalo, naopak důchodkyni nyní hrozí, že bude muset
pojišťovně znovu zaplatit peníze, které už jednou řádně
uhradila! Sama společnost IFP, na kterou se valí řada
žalob, přestala oficiálně existovat. Dvoumilionovou pokutu musela skrze obdobné machinace zaplatit i mnohem známější ZFP akademie.
Prostějov/mls
Některé společnosti zabývající
se finančním zprostředkovatelstvím klesají k zemi. IFP za
nekalé praktiky nejprve dostala
šestimilionovou pokutu od České národní banky (ČNB). Nyní
de facto neexistuje a oficiálně
nevykazuje žádnou činnost.
Její účty a majetky jsou blokovány. Na rejdy této společnosti
doplatili především obyčejní
lidé, kterých se podařilo napálit
přibližně dva tisíce převážně z
Moravy. Je však více než pravděpodobně, že se zdaleka nejedná o konečný počet.

Podle občanského sdružení
HELP, které se má zabývat
pomocí podvedeným, se finanční manažeři IFP pokusili
lidi nelegálně obrat o přibližně 96 milionů korun!
Mezi napálené patří i zmíněná
Zdena Holzmanová ze Smržic.
Ta potkala zástupce společnosti IFP přímo na „pracáku“.
„Po schůzce jsem podepsala
smlouvu, že si budu platit pojištění dva tisíce měsíčně minimálně po dva roky. Naštěstí
jsem jako švadlena našla práci
ve Vyškově, jinak bych si to
nemohla dovolit. Po dvou letech, jelikož jsem odešla do

štění
důchodu, jsem chtěla pojištění
ukončit, ale předposlední plateboť
ba mi vůbec neodešla, neboť
edně
číslo účtu zaniklo.... Následně
opis,
mi pojišťovna napsala dopis,
že jí
že to není možné, protože
kticna pojistném dlužím prakticky za celý rok. Já však mám
d to
doklady o tom, že dokud
ila,“
šlo, vše jsem řádně platila,“
postěžovala si Večerníkuu
Zdena Holzmanová, která měla velké štěstí, že
splátky skutečně hradila
řádně a včas. Smlouva s
IFP totiž obsahovala velký fígl. Pokud by se paní
Holzmanová opozdila s jedinou splátkou, musela
by do měsíce zaplatit
pokutu neuvěřitelných
48 tisíc korun. Na to ji
však nikdy nikdo při
podpisu neupozornil. Za tyto
nekalé praktiky udělila ČNB
společnosti IFP na jaře 2012
šestimilionovou pokutu. Od té
chvíle jakoby se po někdejších
šéfech společnosti, mezi které
patřil například Jaromír Tichý
z Uhřičic, slehla zem. Společnost má nyní vést Karel Suk z
Litovle.

Rekonstrukce domů za Priorem může začít!

Lenka Skácelová dostala
v pátek stavební povolení
Prostějov/mik - Prostějovský
Večerník už delší čas sleduje vývoj okolo rekonstrukce
starých židovských domů za
Priorem na náměstí Svatopluka Čecha. Ty před rokem
a půl získala do svého vlastnictví prostějovská podnikatelka Lenka Skácelová.

Jenomže kvůli chybě v projektu musela rekonstrukci
odložit a už tak zdevastované památky jsou dnes těsně
před zborcením!
Přes veškerou kritiku však
dnes přinášíme dobrou zprávu.
Na základě nového projektu,
ve kterém Lenka Skácelová

Smutný pohled. Padající omítka, vykuchaný interiér a praskající
obvodové zdi. Dají se tyto domy za Priorem ještě vůbec zachránit?
Foto: Michal Kadlec

musela splnit veškeré požadavky památkářů, proběhlo
nedávno nové stavební řízení.
A úspěšně! „Právě otvírám
obálku, která mi dnes přišla
ze stavebního úřadu. Ano!
Právě jsem obdržela stavební
povolení,“ zajásala v pátek
do telefonu Lenka Skácelová.
Co to tedy znamená? Zřejmě
definitivní záchranu obou historických židovských domů.
Tu ovšem měla prostějovská
podnikatelka zakotvenou ve
smlouvě s městem, které jí
obě nemovitosti prodalo za
výrazně nízkou cenu. „Vím, že
na oba domy je dnes zoufalý
pohled, ale na základě tohoto
povolení se můžeme okamžitě
pustit do další rekonstrukce.
Přímo hned zítra ne, protože ve
stavebním povolení se píše, že
bude platné až po nabytí právní moci. Tedy zhruba za čtrnáct
dní,“ uvedla Lenka Skácelová.
Jak dodala, ony dva týdny bude
mít alespoň čas na to, aby našla
vhodnou stavební firmu a spočítala si také potřebné náklady.
„Bude to hektické období, ale
pro záchranu těchto památek
udělám maximum. I když to
statici nevidí moc pozitivně,“
dodala na závěr našeho rozhovoru Lenka Skácelová.

MEGA

Podepsala nevýhodnou smlouvu a ještě ji obrali. Zdeňka Holzmanová (vlevo) se smlouvou od IFP, kterou uzavřela s panem Aloisem Štěpánkem. Ten se svého času měl zdržovat ve Výšovicích. Pokud by ji nedodržela, hrozila důchodkyni velká pokuta. Přestože
řádně platila, část peněz, které posílala na účet, se „kamsi“ ztratila...
Foto: Martin Zaoral
Kromě šílených pokut za opožděné splácení jde o to, že společnost IFP pouze zprostředkovávala pojištění pro jinak seriózní
Českou podnikatelskou pojišťovnu (ČPP). Té však zřejmě na
účet došla jen část peněz z těch,
které jí například důchodkyně
ze Smržic na účet uvedený ve
smlouvě s IFP posílala. Nyní

však ČPP peníze požaduje po
paní Holzmanové. „Doporučuji,
aby paní Holzmanová pojišťovně nic neplatila a aktivně se
bránila a naopak na policii ČR
podala trestní oznámení na společnost IFP. Bylo by více než
logické, pokud by pojišťovna už
jednou zaplacené peníze požadovala právě po IFP, která jí smlou-

vy dohodila,“ vyjádřil se pro
Večerník František Jungmann z
občanského sdružení Help.
Není bez zajímavosti, že problémy má i mnohem známější ZFP
akademie, která se stejně jako
IFP zabývá finančním zprostředkováním. Česká národní banka jí
udělila dvoumilionovou pokutu.
Důvodem bylo to, že společnost

požadovala složení vstupního
poplatku jako nutnou podmínku
pro výplatu budoucích odměn
za zprostředkování. Tím ovšem
ZFP, vlastnící síť seminárních
hotelů, jednoznačně porušila
zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích...
A pak se říká, pojistěte se a
spořte si...

Město prodá zahálející SNĚŽNÝ SKÚTR
Bývalý místostarosta Vlastimil Uchytil: „A teď začne sněžit!“
Prostějov/mik - V roce 2006
zakoupilo město sněžný skútr na úpravu běžeckých
stop pro lyžaře. Nápad v
podobě podpory rekreačního sportování v zimě však
narazil na nečekaného odpůrce - počasí. Například
vloni skútr nevyjel ani jednou. Nedostatek sněhu v
posledních letech vede k
rozhodnutí motorizovaný
stopovač prodat.
Kdo sleduje v Prostějově
životní prostředí, potvrdí,
že klima v našem městě se
mění. I na stránkách Večerníku mohli Prostějované v
loňském roce číst o záhadně
usychajících stromech. Zda
a jestli vůbec nedostatek
vláhy v posledních letech
ovlivňuje globální oteplování, odborníci zatím neprokázali. Jedno je však jisté, dříve bylo u nás v zimě
prokazatelně více sněhu.
Okolí města bylo protkáno
běžeckými stopami vedoucími až na Drahanskou vrchovinu.
V rámci projektu Zdravé
město před sedmi lety tehdejší zastupitelé schválili nákup
sněžného skútru se stopovačem, tedy nástavcem pro vytváření lyžařské stopy. Skútr
přišel městskou pokladnu na

Ani si neškrtnul. Za posledních sedm let měl sněžný skútr plné
využití pouze jedinou zimu. V roce 2009 ho „osedlal“ sám tehdejší
místostarosta města Vlastimil Uchytil.
Foto: archiv Večerníku

328 tisíc korun. „Záměr podpory sportování na běžkách se
tenkrát setkal s dobrým ohlasem. Ovšem nikdo nemohl
tušit, jak suché zimy u nás v
příštích letech budou. To nás
vede k rozhodnutí prodat skútr zájemci, který ho využije
více,“ uvedl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora.
Jak jsme již uvedli, pořizovací hodnota sněžného skútru
kanadské značky Ski-Doo
byla 328 tisíc korun. Skútr je
v dobrém technickém stavu,
najeto má pouze 836 kilometrů. „Nyní bude následovat
zjištění ceny podle znaleckého posudku a stroj bude
nabídnut k prodeji za standardních podmínek,“ dodal
náměstek Pospíšil.
Večerník v této souvislosti
oslovil také bývalého místostarostu Prostějova Vlastimila Uchytila, jenž byl otcem
myšlenky pořídit sněžný skútr a který stroj také několikrát
„osedlal“ a vyjel prohrnout
stopu běžkařům. „Mrzí mě,
že po zakoupení tohoto stroje
sníh z Prostějova prostě zmizel. Snad jeho prodej nebude
mít nyní opačný efekt a následující zimy nepostihnou Prostějov a okolí závaly sněhu,“
uvedl s humorem Vlastimil
Uchytil.

Zloděj se MLÝNSKÝ NÁHON je plný vody a kačen ALKOHOL V ALOJZOVĚ metanol
neobsahoval!
chystá na
Policie v pondělí
VELKÝ ÚKLID

Prostějov/mik - Zajímavou krádež řeší od pátečního rána prostějovští policisté. Pátrají po zloději,
který v Hradební ulici ukradl množství čistících prostředků.
„Z trestného činu krádeže je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který se v noci ze čtvrtka na pátek vloupal do úklidové místnosti nacházející se
v průchodu jednoho z domů
na ulici Hradební v Prostějově. Lapka se chystá zřejmě na
pořádný úklid, protože ukradl
čisticí prostředky. Z místnosti
odcizil zatím jeho nezjištěné
množství, nepohrdl ovšem
ani visacím zámkem od této
místnosti, který předtím poškodil. Předběžně byla škoda
vyčíslena na 1 200 korun,“
informovala Večerník Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.

Nový domov. Desítky kačen se přestěhovaly z vedlejšího vypuštěného rybníka do vod mlýnského
náhonu. Ten se málem rozvodnil…
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Upouštění
vody z jinak „suché“ Plumlovské přehrady a také fakt, že
drozdovický rybník přestal být
napájen, jsou důvody toho, že
mlýnský náhon je až po okraj
plný vody a také kačen, které
tu našly přechodný domov.
Mlýnský náhon se v současnosti
nachází ve zcela opačné situaci,
než ve které byl ještě na podzim.
Tehdy byl vyschlý a plný nánosů

páchnoucího bahna i odpadků.
Město se v říjnu loňského roku
definitivně rozhodlo, že letos
na jaře projde náhon totální rekonstrukcí. Jak to bude ale teď,
když i na jaře se předpokládá, že
bude plný vody? „Neobávám se
nějakých komplikací, určitě si
poradíme. Současné množství
vody v náhonu je extrém, který
se vzhledem k okolnostem dal
očekávat. Letos mlýnský náhon

určitě zrekonstruujeme, dojde
k odbagrování bahna, vyčištění
od odpadků a pokácí se i některé
dřeviny rostoucí na březích náhonu,“ uvedl pro Večerník Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Prostějova.
Paradoxně málem rozvodněného mlýnského náhonu využily desítky kačen, které to
měly z vypuštěného drozdovického rybníka „přes ulici“.

Alojzov/mik, mls - Policisté a
celníci si před Vánoci z Alojzova alkohol obsahující metanol
neodnesli. Ukázaly to výsledky
rozboru zabaveného alkoholu.
Josef Paníček, z jehož domu
policisté podezřelý alkohol před
Vánoci odvezli, stále odmítá s
Večerníkem komunikovat!
„Rozbor zabaveného alkoholu neprokázal žádné závadné
hodnoty, jednalo se o klasický
alkohol bez příměsi metylalkoholu,“ potvrdil redakci aktuální
informaci Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR v
Prostějově. Jakákoliv závadnost byla tedy vyloučena. Josefa Paníčka ještě v pondělí čeká
výslech na policii. „Jde o to prokázat, že se nejedná o nelegální
alkohol. Dotyčný muž nám ale
slíbil přinést veškeré faktury a
doklady o původu alkoholu,“
dodal Novák.

Pokud
skutečně
obchodník doloží
policii požadované
doklady, bude případ
uzavřen. „Následně
bude všechen zabavený alkohol vrácen majiteli,
který při vyšetřování celého
případu projevil velkou vstřícnost a ochotu spolupracovat,“
pronesl šéf prostějovské policie. Zatímco vůči policistům
byl Josef Paníček vstřícný a
vydal jim několik desítek litrů
alkoholu, v komunikaci s naší
redakcí už tolik ochoty neprojevil. Při prvním kontaktu se
snažil celou záležitost zatajit.
Popřel, že by v Alojzově policie zasahovala a informaci o
tom, že by to mělo být přímo
u něj doma, považoval za žert,
pomluvu a projev politického
boje v malé obci. Po otisknutí
článku nakonec jiným médi-

prověří, zda byl
získán legálně

ím policejní kontrolu potvrdil.
S námi se však odmítl bavit.
Stejný postoj zaujal i na konci uplynulého týdne, kdy jsme
ho požádali o vyjádření k výsledkům kontroly zabaveného
alkoholu. „Podám na vás žalobu za újmu na cti,“ reagoval
Josef Paníček krátce, načež se
odmlčel...
K celé razii v Alojzově došlo
21. prosince na základě oznámení. Zásah realizovala Policie ČR a Celní ředitelství v
Olomouci. Informaci dostal
Večerník
prostřednictvím
anonymu, postupně nám ji
potvrdilo několik obyvatel
obce včetně starosty...

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

Téma Večerníku

Milí čtenáři,
i v tomto vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
vám přinášíme zajímavou tematickou stranu.
Zaměříme se v ní na horské pobyty. Poradíme
vám, jak se dobře obléknout na svah, a srovnáme také výhody či nevýhody lyží a snowboardů.
Nechybí ani pár tipů, kam vyrazit na rodinnou dovolenou či romantický víkend. A také se trochu zasmějeme, přinášíme vám totiž také dávku vtipů.
Přejeme vám, ať už se vypravíte do Beskyd nebo Krkonoš, ať si zimní pobyt užijete a vrátíte
se domů celí!
Připravila: Nikol Hlochová

Pár vtípků na zasmání...
Dva chlapíky zasypala na horách lavina.
Najednou ten jeden vidí, jak se k nim blíží
záchranářský pes - bernardýn se soudkem, a
tak říká tomu druhému: „Hele, nejlepší přítel
člověka.“ „No jo, a nese ho pes…“
Majitel vleku si stěžuje lyžařskému instruktorovi: „Sjezdovka je teď tak přeplněná, že se skoro nedá sjet.“
Instruktor se pousměje: „Tak to bych ti mohl na hodinku půjčit své
žáčky. Jestli je dostaneš nahoru, tak ti to tady zaručeně vylidní!“
Jdou dva skialpinisti po horách a najednou se jeden z nich zřítí
do ledové průrvy. Druhý přijede k okraji jámy a volá: „Jsi v
pořádku?”„Jsem!” „Co hlava, nerozbil sis ji?” „Ne, dobrý!” „A co
ruce nebo nohy, nemáš zlomené?” „Ne, v pořádku!” „Tak co tam
ještě děláš?” „Padám...”
Lyžař narazí do stromu a začne na něj padat sníh. Muž
vítězoslavně vykřikne: „A pak že nesněží!”
„Arnošte, nechoď na tu sjezdovku,” domlouvá lyžaři před hotelem
manželka. „Vždyť už skoro všechen sníh roztál - někde se zabiješ!”
„Neboj,” uklidňuje ji Arnošt. „Beru si vodní lyže.”
Přijde pán ze sjezdovky domů a ptá se sám sebe: „Co jsem to
chtěl? Aha, najíst se.” Nají se a říká: „Ne, to není ono. Napít se.”
Napije se a říká: „Ne, to také není ono. Už to mám, chci se vykoupat.” Vykoupe se a říká: „Ne! Už to mám, chci si sundat lyže!”

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 21. ledna 2013

7

Udělejte ze sebe cibuli!

Správné oblečení je základ
všeho. Pokud budete nabalení tak, že pomalu ani nezvednete ruku, moc dobře
se vám lyžovat asi nebude.
Na druhou stranu, pokud se
oblečete nedostatečně, vaše
zmrzlé kosti z nějakého pohybu asi taky dvakrát nadšené nebudou. Ideální je navrstvit na sebe několik trik,
mikin a bund a pak už sami
uvidíte…

Její primární funkcí je odvod
vlhkosti. Ideální je použít tzv.
funkční prádlo, které pomáhá
udržovat našemu tělu stálou
teplotu. Odvádí pot, takže
nás nic nestudí. Často je toto
prádlo vyrobeno z prodyšných
a elastických materiálů, které
nám mimo jiné zajišťují také
pohodlí.

Nejčastější materiály:
Uprostřed naší cibulové vrstvy
bychom měli mít trika a mikiny z teplo držícího materiálu.
Ideální je například polyester
nebo fleece.

Tou základní a poslední vrstvou
je naše bunda. Měla by chránit
tělo, být nepromokavá a prodyšná, aby odvedla zbytky potu
definitivně pryč od těla. Existuje
nepřeberné množství modelů
a materiálů používaných pro
svrchní oblečení, záleží pak už
jen na vás, který si vyberete.

SOFT SHELL
zaručuje maximální větruvzdornost, voděodolnost a prodyšnost,
je lehký, příjemný na omak a poskytuje dostatečnou termoizolaci
GORE-TEX
lehká a tenká teflonová membrána, nepromokavá a zároveň prodyšná, přitom však větruvzdorná
NO WIND
větruvzdorný fleecový materiál
s vysokými hodnotami prodyšnosti a paropropustnosti je lehký,
teplý a příjemný na dotek, ideální
nejen na lyžování, ale také na jiné
náročné outdoorové aktivity
FLEECE
vyroben ze stoprocentního polyesterového česaného a krouceného vlákna, má výborné izolační
vlastnosti, v posledních letech se
do těchto polyesterových tkanin
začaly přidávat i další materiály,
které zaručí pružnost nebo odolnost proti větru a vodě

Lyže, nebo snowboard?

Dvě úzká „prkénka“ nebo jedno široké? Časté dilema, které řeší příznivci zimních sportů.
Milovníci lyžování nedají na pevné přeskáče a hůlky v rukou dopustit. Snowboardisté zase
milují volnost, pohodlí a celkový styl. Obě skupiny se navzájem bohužel moc „nemusí“ a
jedna druhou na svahu často opovrhuje. A který z těchto zimních sportů je lepší?
Stejně jako všechno má své pro a proti, takže se nedá striktně určit, zda jsou pro zimní radovánky
lepší lyže nebo snowboard. Pokusíme se vám však přiblížit jejich hlavní výhody i nevýhody.

Lyže

rychlost a nejde vám o nic jiného, lyžovaní, na druhé straně zase
než slyšet svištět vítr v uších, je více trpí vaše zápěstí. SnowboNa lyžích můžete dělat ladné pro vás lyžování jasnou volbou. ard je lepší na jízdu v prašanu,
pohyby a snášet se až dolů v
ale lyže jsou jistější na nerovsouladu se sjezdovkou. Nehrozí
ném terénu a na zledovatělé
vám tolik pádů, jako když se učí- Snowboarding se hodí pro sjezdovce. Pokud máte pohote nebo jezdíte na snowboardu. sportovnější, energičtější pova- dlné boty a snowboard, bude se
Lyžaři jsou navíc za jízdy více hu, která je přístupná většímu vám také daleko lépe vstávat ze
vzpřímení a k pohybu si dopo- množství pádů. Je mnohem země, v pevných přezkáčích je
máhají hůlkami. Pokud milujete méně náročný na kolena než to totiž docela kumšt…

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Snowboard

INZERCE

www.facebook.com/vecernikpv.cz

INZERCE

INZERCE

Tip na jarní prázdniny:

lyže i „moře“ v Beskydech

Velké Karlovice/pr - Přes den brázdit sjezdovky či běžecké stopy
a z plných plic si užívat čistý horský vzduch, po setmění skočit do
bazénu s teplou „mořskou“ vodou, svěřit unavené tělo thajské
masérce a pak si pochutnat na valašských specialitách… Umíte
si představit pohodovější zimní dovolenou?
Přesně takovou si můžete dopřát v Resortu Valachy ve Velkých
Karlovicích na hranici se Slovenskem v podhůří Beskyd. Zdejší
hotely Lanterna, Horal a Galik opět přináší zvýhodněný pobyt
Zimní dovolená v Beskydech nabitý spoustou bonusů.
Rodiny s dětmi mají ubytování dětí do 12 let na přistýlce se snídaní
zdarma. Náruživí lyžaři jistě ocení, že mají v ceně vícedenní skipas
nejen do místního Ski areálu Razula, ale také do středisek Kohútka
a Bílá. Pobyt zahrnuje také polopenzi a volný vstup do relaxačního
centra Wellness Horal s termálními bazény se slanou vodou vyhřívanou na 36°C. Můžete si tu také protáhnout tělo ve fitness, relaxovat
v sauně či při thajské masáži nebo vyzkoušet saunovací rituály. Podle délky pobytu získáte i další bonusy – masáž, kosmetické
ošetření, tělový zábal Rasul nebo třeba bowling. Hosté hotelů Lanterna a Horal mají v ceně animační programy pro děti
i dospělé. Resort Valachy nabízí pobyt Zimní dovolená v Beskydech ve třech svých hotelech kategorie od dvou do čtyř hvězdiček. To „své“ si tak určitě najde každý – od cestovatelů, kteří preferují levnější variantu dovolené, až po velmi náročné hosty.
Zkrátka ale nepřijdou ani ti, kteří si zajedou do Resortu Valachy během jarních prázdnin „na otočku“. Ve Ski areálu
Razula díky akci Lyžuj a plav získáte k vybraným skipasům hodinový vstup zdarma do termálních bazénů Wellness Horal.
Novinkami jsou kluziště či sáňkařský svah, nabídku doplňuje snowtubing, lyžařská škola a doprovodné akce. Například v neděli
10. března se koná Maškarní lyžovačka pro děti. Podrobnosti najdete na www.valachy.cz.

Foto: internet
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Z Čelech
Čelechovic
hoviic pop
poputují
oputtují
jí
přes Kosíř
Čelechovice na Hané/
mls - Třináctý ročník Zimního putování z Čelechovic
do Čelechovic přes vrchol
Kosíře plánují na sobotu 26.
ledna organizátoři z místní
TJ Sokol. Start je od 9 do
11 hodin od sokolovny v
Čelechovicích na Hané. Trasu možno absolvovat pěšky,
na kole, na běžkách nebo
saních. Na všechny čeká
na startu malé občerstvení,
v cíli diplom. Prvních 130
účastníků dostane také medaili.
V Konici se představí
houslistka Julie Svěcená
Konice/red - Talentovaná i
půvabná Julie Svěcená vystoupí ve čtvrtek 24. ledna v
Konici se svým houslovým
recitálem.
Osmnáctiletou
dceru houslisty Jaroslava
Svěceného na klavír doprovodí Václav Mácha. První
tóny zazní od 19 hodin v
koncertním sále konického
zámku. Na programu budou
skladby z dílny Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga
van Beethovena či Antonína
Dvořáka.

Závěry vyšetřování nejsou známy
V konickém areálu Kovo Konice objevili inspektoři Státní zdravotnické a potravinářské inspekce
(SZPI) alkohol obsahující metanol. Alkohol zde
měl skladovat Lubomír Klíč. Metanolu v něm přitom
bylo větší množství, než připouští zákony. Lidské
zdraví však bezprostředně ohrozit neměl. Nabízí
se otázka, jakým způsobem se nadlimitní množství metanolu dostalo do režné z Likérky Stražisko,
která byla právě tím postiženou lihovinou...?
Konice/mls
Metanol v režné z Likérky
Stražisko objevila listopadová
kontrola SZPI. „Ve výrobku byl
zjištěn metanol v množství vyšším, než připouští legislativní limit. Zjištěné množství metanolu
ovšem nemůže akutně ohrozit
lidské zdraví,” uvedl tiskový
mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. Obrátili jsme se na výrobce režné

Jiřího Dohnala. „Opět mohu jen
zopakovat, že opakované kontroly ČOI přímo v mé likérce žádné
pochybení nezjistily. Alkohol vyrábím osmnáct let a tahle kauza
už mě začíná hodně unavovat,“
reagoval Dohnal, který zároveň
zdůraznil, že závadnou režnou s
etiketou jeho likérky inspektoři
neobjevili u něj, ale v Konici
u pana Klíče. Ten vlastní firmu
zabývající se zemními pracemi.

Policisté se v Hluchově handrkovali

s opilým řidičem. Dal jim ale zabrat…

Ve Víceměřicích
okoštují nejen zelí
Víceměřice/mls - Tradiční
degustace konzervovaných
zelenin proběhne v sobotu
26. ledna v kulturním domě
ve Víceměřicích. Při zeliádě
v „Mexiku” bude i letos k
mání vše, co se urodilo na
zahrádce.

V Otaslavicích se zloděj napakoval
Otaslavice/mik - Policie pátrá po
zloději, který využil nočního klidu
a tmy k lumpárně v Otaslavicích.
Ve zdejším výrobním areálu se
vloupal do haly, ze které si odnesl
slušnou zásobu materiálu.
„Z trestného činu krádeže je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který se v noci z pondělí
na úterý vloupal do jedné z hal
v Otaslavicích. Část okna
z luxferů rozebral, otvorem vnikl
dovnitř a tam se napakoval. Ukradl motorovou pilu, několik metrů

ní dechové zkoušky. Muži zákona
mu vyhověli a napodruhé mu naměřili 0,76 promile alkoholu v dechu. Řidič si pak ale zase všechno
rozmyslel, odmítl podepsat kontrolní lístky s naměřenými hodnotami a
požadoval, aby ho policisté převezli
do nemocnice na vyšetření. V okamžiku, kdy měl být do nemocnice
převezen, si zase vše rozmyslel a
vyšetření opět odmítl. A navíc policejní hlídce opět odmítl cokoliv podepsat,“ popsala víkendové trampoty s neposlušným a opilým šoférem
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Další jízda byla šedesátiletému muži
pochopitelně zakázána, navíc se
bude zodpovídat u správního orgánu.

elektrického
prodlužovacího
kabelu, kabel ke svařovacímu
agregátu, patnáct kilogramů
měděných kabelů, nové řetězy
na motorovou pilu a další věci ke
svařování,“ vypočítala Večerníku
seznam ukradených věcí Irena
Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Jak dodala, při odchodu lapka rozebrané luxfery vrátil zpět na místo, aby krádež zřejmě zamaskoval.
Svým jednáním způsobil škodu za
43 tisíc korun.

Kamerový systém BUDE HLÍDAT DOBROMILICE
Zima situaci zklidnila, domobrana stále funguje
Dobromilice/mls - Zničení
dvou odpadkových košů,
okapového svodu a vloupání
do soukromé garáže. Tyto
případy vandalství a krádeže
museli od nového roku řešit
v Dobromilicích. V souvislosti s početnou romskou komunitou se zde nyní potýkají s
nedovoleným kácením dřeva na katastru obce. Místní
zklidnění situace přičítají
především nastalé zimě. V
souvislosti s bezpečností tu
však připravují novinky, například v podobě kamerového systému.
Situace v Dobromilicích je v
současnosti relativně klidná,
podle místních za to může
hlavně počasí. V přímé souvislosti s romskou komunitou
zde lidé v současnosti řeší
nejen probíhající soud týkající
se napadení ženy na autobusové zastávce, ale i přestupky
a další záležitosti. „Jde napří-

www.vecernikpv.cz

V KOVU KONICE OBJEVILI METANOL! Určická sokolovna se opět hodila do gala

Hluchov/mik - Předminulou
sobotu krátce před půl desátou
večer kontrolovali policisté v
Hluchově řidiče osobního vozidla Honda na silnici ve směru na
Zdětín. Ten byl nejenom opilý, ale
hlídka s ním strávila více času,
než je zdrávo. Muž totiž delší čas
tahal policisty za nos.
„U šedesátiletého řidiče provedli
policisté dechovou zkoušku, která
byla pozitivní a naměřili mu 0,74
promile alkoholu v dechu. Další test
nebyl bohužel schopen řidič provést. Po poučení nejprve souhlasil
s provedením lékařského vyšetření
spojeného s odběrem biologického
materiálu, v policejním vozidle však
po hlídce požadoval druhé provede-

www.vecernikpv.cz

region@vecernikpv.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ

Na plese se bavily školačky i učitelé

Jedovatá látka se dostala do režné ze Stražiska. Jak?

Ples nadšenců
je už vyprodaný
Plumlov/mls - Tohle nemá
v regionu obdoby. Oblíbený
Ples Plumlovských nadšenců,
který se bude konat v sobotu
2. února od 19 hodin v kulturním domě v Žárovicích, je
už čtrnáct dní dopředu zcela
vyprodaný. Něco podobného by organizátorům mohl
závidět každý z pořadatelů
celé řady plesů, které se v
těchto dnech konají napříč
celým regionem. Své oblibě
se tato akce těší mimo
jiné díky předtančení a
půlnočnímu překvapení v
podání Veselých kraviček.

SURFUJTE
I V PRÁCI

776 159 120

TAKÉ V LEDNU,
K NETU SI SEDNU!

klad o vymáhání nezaplacených poplatků za komunální
odpad či neuhrazené stočné
za odvádění odpadních vod. S
Policií ČR a s místním mysliveckým spolkem
řešíme
nedovolené kácení dřevin na
pozemcích obce,“ sdělil Večerníku starosta Dobromilic
Pavel Drnovský.
V obci stále funguje domobrana, přestože starosta i
řada místních se s ní povětšinou zatím vůbec nesetkali. „Činnost jsme nepřerušili.
Když přijíždíme z práce, objíždíme celou obec v autě,“ reagoval Jaroslav Jordán. Tento
aktivista určité zlepšení vidí
například v tom, že desítka
romských dětí začala docházet
na fotbalové tréninky.
Ke zvýšení bezpečnosti v
Dobromilicích by mělo v budoucnu napomoci i zřízení
kamerového systému. „Dostali jsme na něj finanční dar

sto tisíc korun. Celkové náklady budou ještě upřesněny. Jsou
podmíněny hlavně typem a
počtem kamer,“ poznamenal
Drnovský. Ve spolupráci s
okolními obcemi se už delší
čas přemýšlí o zřízení obecní
policie. „Pokud by to vyžadovala situace v obci, tak je to
jedno z možných řešení,“ doplnil starosta.
Terénní pracovník dosud v obci
působit nezačal. „Loni jsme
podali žádost o dotaci na Úřad
vlády ČR na pokrytí mzdy a
nákladů spojených s jeho prací. Do dnešního dne nevíme,
jak žádost dopadla, neobdrželi
jsme zatím žádné vyjádření,“
reagoval první muž obce, který vidí určitý posun především
v lepší komunikaci s Romy a
v udržování pořádku na veřejném prostranství. „Uvidíme,
jak to bude vypadat, až se zase
oteplí...,“ mírní optimismus
Pavel Drnovský.

„On fungoval jako slívač, míchal
alkohol z různých zdrojů. Spolupracoval například s panem Drakem,“ prozradil nám Dohnal.
V této souvislosti se nabízí otázka, zda zářijová kontrola, která v
Konici odhalila velké množství
ilegálního alkoholu, neproběhla právě v areálu Kova Konice,
kde působil právě pan Klíč. Toho
se nám podařilo zkontaktovat.
„Žádný obchod, kde bych prodával alkohol, nemám. Nashledanou!“ reagoval na náš dotaz
příkře Lubomír Klíč z Konice a
zavěsil. Na naše následné další
hovory už nijak nereagoval... Přitom hned v září policisté v Konici odhalili prostory, které byly
napěchovány hektolitry ilegálního alkoholu! Šlo o půllitrové i
litrové lahve, takzvané pleskačky
i kanystry a jiné velkoobjemové
nádoby. Nabízí se tedy skutečně

Kovo Konice. Ve známém konickém areálu má pronajatou garáž
Lubomír Klíč, u nějž měli inspektoři objevit alkohol obsahující zvýšené množství metanolu.
Foto: Martin Zaoral

otázka, zda to náhodou nebylo
právě v uvedeném areálu.
Pro více informací jsme se obrátili i na předsedkyni výrobního družstva Kovo Konice.
„Pan Klíč má u nás pronajatou
pouze jednu garáž, kde má nyní
zaparkovaný bagr. Nějaké vyšetřování u nás v souvislosti s
ilegálním alkoholem proběhlo,
ale stále nevím s jakým výsledkem. Samotnou by mě to
zajímalo, ovšem nikdo mě o
závěrech vyšetřování neinformoval. Nezlobte se, ale z tohoto důvodu vám bližší informace
nemohu poskytnout,“ vyjádřila
se naopak velmi vlídně Jaroslava Poláková.
Na následky otravy metanolem zemřely desítky lidí. Díky
zásahům policie byla objevena
spousta skladů s nelegálním, nezdaněným chlastem. Jak ovšem
vidno, dobrat se konkrétních závěrů není ani v tuto chvíli vůbec
snadné...

Určice/mls - V sobotu se v sokolovně v Určicích konal jednadvacátý ples klubu přátel
ZŠ a MŠ Určice. Zatímco na
pódiu k tanci i poslechu hrála trojčlenná kapela No problem, na parketě se do rytmu
vlnily páry všech věkových
skupin. Letos na tradiční ples
sice dorazilo o něco méně lidí
než v předchozích letech, vše
však vynahrazoval nadprůměrný výskyt pěkných ženských nohou.
Tradiční ples v Určicích je jedinečnou příležitostí k tomu,
aby opět ožila společná minu-

lost žáků i kantorů, kteří prošli
zdejší základní školou. Její historické kořeny přitom sahají až
do 17. století, ve čtvrtek 24. ledna v ní proběhnou další zápisy
budoucích prvňáčků. Nelze se
tedy divit, že na školním plese
v sobotu si společně zatančili
příslušníci skutečně všech generací. „Když jsem ještě chodil
do určické školy, tak jsem se
nemohl dočkat, až z ní konečně
vypadnu. Nyní bych se do ní s
velkou radostí okamžitě vrátil.
Myslím, že mi tahle škola hodně
dala,” prohodil dvaadvacetiletý Pavel,, který
ý druhým
ý rokem

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

studuje informatiku na VUT v
Brně. „Většinu času trávím v
Brně, ale na víkendy se vracím
za rodiči do Určic. Proto jsem si
nemohl nechat ujít příležitost už
asi popáté vyrazit i s kamarády
na školní ples. Má to u nás tradici, vždycky tu potkám někoho
známého. Letos je tu, myslím, o
něco méně lidí než v uplynulých
letech. Na druhou stranu sem
dorazilo docela dost mladých
holek, které se za své nohy fakt
nemusí stydět,” komentoval
Pavel úroveň letošního plesu
ve srovnání s jeho předchozími ročníky. Ples přátel místní

Relax na parketu i ve vířivce. Bohaté tombole v Určicích vévodila
první cena, kterou byl wellnes pobyt pro dvě osoby.
Foto: Martin Zaoral
školy je jedním z pěti, které se v zde i obecní ples. Hasiči pak v
Určicích během sezony konají. Určicích pořádají maškarní bál.
Kromě nich tu mají svůj bál ještě myslivci, fotbalisté a probíhá

Zatáčka smrti u Výšovic

projde rekonstrukcí

Výšovice, Prostějov/mik - ale dostane přednost silniční
Nechvalně proslulá zatáčka průtah touto obcí. Co se týká
mezi Žešovem a Výšovicemi, vámi dotazované zatáčky,
kde v posledních letech došlo budu usilovat o co největší
k celé řadě závažných do- urychlení její rekonstrukce
pravních nehod s tragickými a zařazení této investice do
následky, projde konečně
rekonstrukcí.
V loňském roce
e to jedna z priorit kraje,“
dostala
vo- „J
zovka nový,
potvrdil první náměstek
drsnější asfaltový povrch a
hejtmana Alois Mačák
ve snaze zajistit
zde ještě větší bezpečnost byla zde na popud policie rozpočtu Olomouckého kraje
snížena povolená rychlost na v co nejkratším období. Na
šedesát kilometrů v hodině. To druhé straně ale, pokud tady
ale pořád nestačí. „Největším nebudou řidiči dodržovat přeproblémem tohoto úseku je depsanou rychlost, bude tato
opačné klopení komunikace zatáčka nebezpečná vždycky,“
a také chybějící svodidla na řekl Večerníku Alois Mačák.
straně silnice, která přechází S ním naprosto souhlasí šéf
v prudký sráz do lesíka,“ uve- prostějovské dopravní polidl před časem Michael Vafek, cie. „V tomto úseku došlo ke
dopravní inženýr Policie ČR snížení povolené rychlosti už
v Prostějově. Vše se má změ- dvakrát. Nejdříve z devadenit snad už tento rok. „Uve- sátky na sedmdesát kilometdené nedostatky se budeme rů, teď už na pouhých šedesát
snažit odstranit co nejdříve, kilometrů za hodinu. A přesto
bezpečnost na tomto úseku tu stále dochází k nehodám jesilnice je prioritou kraje. Ho- nom proto, že řidiči toto omevořil jsem o této problematice zení rychlosti naprosto ignoi se starostou Vršovic. Nejprve rují,“ uvedl Vítězslav Matyáš.

jak to vypadalo na školním plese v Určicích?
3x foto: Martin Zaoral

VÍCEÚČELOVÁ HALA - centrum sportovně kulturního vyžití
v Němčicích nad Hanou se připravuje k užívání pro širokou veřejnost
Němčice nad Hanou - V
červenci loňského roku zahájil investor, město Němčice
nad Hanou a dodavatel stavby POZEMSTAV Prostějov,
a.s., výstavbu významné
investiční akce, víceúčelové
sportovní haly. Tato investiční
akce je finančně podpořena
z Regionálního operačního
programu Střední Morava.
Investice si včetně vnitřního
vybavení a mobiliáře vyžádá
45 milionů korun. Ze zdrojů
Evropské unie bude uhrazeno
40% procent nákladů, zbytek
je hrazen z vlastních zdrojů
města.
Výstavba probíhá v souladu
se schváleným harmonogramem prací a uzavřenou
smlouvou mezi ROP regionu
soudržnosti Střední Morava
a městem Němčice nad Hanou. Stavba bude předána investorovi na konci ledna, kdy
bude zahájen její zkušební
provoz.

Tento čtvrtek navštívili halu
členové zastupitelstva města,
aby se seznámili s téměř hotovou stavbou a v prostorách
školy pak probrali záležitosti
týkající se dokončení stavby.
Halu bude v dopoledních
hodinách využívat základní
škola, které léta právě tato
tělocvična chyběla, odpoledne
Dům dětí a mládeže se svými
sportovními kroužky a pak
už bude hala sloužit široké
veřejnosti, ať již místním
tělovýchovným jednotám či
všem ostatním zájemcům o
sport z Němčic i okolí.
Nejvíce se na toto dílo těší žáci
místní základní školy, kteří celou výstavbu pozorně sledují
z oken své školy. Ale také malí
fotbalisté, kteří přes zimu trénují v sále sokolovny a touží
po větším prostoru, který dá
možnost více prověřit jejich
fyzické rezervy.
Již dnes je velký zájem o
využití této haly, která nabízí

hrací plochu 40x21 m, s
využitím pro házenou, basketbal, florbal, tenis, badminton, součástí haly je squashový kurt a posilovna.
Dalším městským sportovištěm
pak bude sokolovna, která byla
rekonstruována v roce 2002 a
2003. Zde zůstanou především
všechna cvičení žen - jóga, step
aerobic, kalanetika, cvičení
na balonech. Největší prostor
je dán, a to bezúplatně, vrcholovému sportu s dlouholetou tradicí v Němčicích nad
Hanou - krasojízdě. Tento
oddíl má v současné době
čtrnáct závodníků, tři z nich
se umísťují v rámci ČR na
prvních místech. Na jaře budou bojovat tito závodníci o
umístění v evropské soutěži.
Také oddíl stolního tenisu má
velkou členskou základnu
a hraje divizi v rámci kraje.
Také tomuto oddílu se dostane
většího prostoru pro trénink i
soutěže.

Sokolovna je zázemím i pro
národopisný soubor Pantlék,
který zde má svou klubovnu
včetně skladu krojů a využívá
malý sál pro nácvik tanců.
V
dopoledních
hodinách
bude sokolovna využita pro
potřeby místní mateřské školy,
což představuje cca sto dětí.
Vraťme se však k nově budované hale. Hned po jejím
otevření čekají víceúčelovou
halu dvě velké akce. Jako první
ji využije Dům dětí a mládeže
k uspořádání velké taneční
soutěže s plánovanou účastí 700
tanečníků, a to v kategoriích hip
hop, disco a orientální tanec.
Druhou plánovanou akcí je krajská soutěž ve stolním tenise,
kterou připravuje TJ Sokol
Němčice nad Hanou.
Věříme, že díky těmto dvěma
nabízeným sportovním prostorám se rozšíří v našem městě
i okolí zájem o zdravé využití
volného času. Ing. Jan Vrána,
místostarosta města

Prostějovský Večerník také na Facebooku!
P

www.facebook.com/vecernikpv.cz
w

V Kladkách se naplno rozjel NOVÝ VLEK
„Sjezdovka je zde ideální hlavně pro rodiče s menšími dětmi.
Ale nám se tu líbí. Myslím, že
sem v létě vyrazíme i na motorkách,“ prozradil Večerníku dvacetiletý Marek, který do Kladek
dorazil z Prostějova s kamarádem Lukášem.
Díky novému vleku se počet přepravovaných osob v Kladkách
více než zdvojnásobil. Zatímco
starý vlek byl schopen za hodinu
přepravit pětset osob, ten nový
jich za stejnou dobu na kopec
vytáhne až dvanáct stovek. Dá
se předpokládat, že v průběhu
následujícího týdne se ani jeden
z nich nezastaví. Sníh by měl totiž v Kladkách vydržet minimál-

Také Prostějovsko
LEDOVKA
V baru v Mostkovicích přišli o čísnický FLEK pokryla
Bouralo se všude, naštěstí

Mostkovice/mik - Na peníze
z tržby si zrovna dvakrát nedávala pozor obsluha baru
v Mostkovicích. Ve středu ve-

čer toho využil zatím nepolapený chmaták. Ten čmajznul
číšnický flek s několika tisícovkami.

„Nepozornosti obsluhy jednoho z barů v Mostkovicích
využil neznámý lapka, když
z neuzamčené přihrádky baru

ukradl číšnický flek i s penězi.
Zřejmě se tak stalo ve chvíli,
kdy barmanka obsluhovala jiné
hosty. Škoda byla vyčíslena na

téměř 7 tisíc korun,“ uvedla
k případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.

bez závažných zranění

V Koválovicích-Osíčanech získali spoustu dotací
a starostu JOSEFA POLÁŠKA těší velká podpora
„Dnešní zastupitelstvo rozhoduje o zásadních věcech společně“

Koválovice-Osíčany - Nejjižněji ze všech obcí bývalého prostějovského okresu se nacházejí
Koválovice-Osíčany. V obci rozprostírající se na pomezí Němčicka, Vyškovska a Kroměřížska starostuje již od roku 1998 Josef Polášek. Uprostřed svého
čtvrtého funkčního období se těší z úspěšně vyřízených žádostí o dotaci a v nejbližších letech by si přál
budování
novou splaškovou kanalizaci s čističkou i zbudování
ou.
tří poldrů chránících obec před velkou vodou.
Jiří Možný

Co vám čtrnáct let v čele
obce dalo a co naopak
vzalo?
„Za tuto dobu jsem získal mnoho zkušeností s vedením obce,
se získáváním dotací a hlavně
s prací s lidmi. Dnes už vím, že
tato práce nebyla, není a nebude
jednoduchá. Nicméně mě baví
a naplňuje. Hlavně tehdy, když
se podaří uskutečnit plánované
věci.“
Vámi vedená kandidátka získala při posledních
volbách pět z devíti křesel.
Máte to tedy v zastupitelstvu
Novinka v Kladkách. Dvoukotva Dopplemayer (vlevo) vede hned
jednodušší?
vedle klasického vleku s pevnými unašeči. Je rychlejší a uveze více
„Vždy, když má starosta podporu
než dvojnásobek lyžařů.
Foto: Martin Zaoral
ve většině zastupitelstva, je to
velkou výhodou. Myslím si ale,
ně do příštího pondělí. Po celou Sokoli. Ti si na vybudování vle- že dnešní zastupitelstvo rozhodudobu by se teploty měly pohybo- ku za pět milionů korunu vzali jje o zásadních věcech společně.“
Do čeho jste se pustili
vat bod bodem mrazu. Lyžařský úvěr. Zda se jim riskantní krok
loni, získali jste i dotaci?
areál v Kladkách spravují místní vyplatí, ukáže teprve čas.

Jízdu na prodloužené sjezdovce si
v sobotu vychutnávaly stovky lyžařů

Kladky/mls - To, na co se v Kladkách dlouho těšili, je tady. V sobotu se zde oficiálně rozjel nový
dvoukotvový vlek Doppelmayr.
Ten vede podél 700 metrů dlouhé sjezdovky, která vznikla prodloužením stávající, 450 metrů
dlouhé kladecké tratě.
Díky příznivému, tedy mrazivému počasí nebylo v sobotu odpoledne na parkovišti u sjezdovky
v Kladkách kde zaparkovat. Do
malého areálu nacházejícího se
v malebné přírodě si našly cestu
stovky lidí. Vůbec poprvé jim
byly k dispozici hned tři vleky.
Kromě tomu s pevnými unašeči
a dětského vleku premiérově také
dvoukotva Dopplemayer.

Nebyl problém. Všem, kteří prošli školou v Určicích, v Tančili skoro všichni. Přestože dle pravidelných účast- Kdo netančil, byl sám proti sobě. Netančících bylo v
sobotu v místní sokolovně hrála trojčlenná kapela No pro- níků dorazilo letos na tradiční akci o něco méně lidí než v Určicích skutečně jako šafránu, ostatní se na parketu bavili
blem.
3xfoto: Martin Zaoral minulých letech, parket byl stále plný.
velmi dobře.

Tady opatrně! Zatáčku smrti mezi Žešovem a Výšovicemi mají nyní
řidiči projíždět šedesátkou. Nebezpečný úsek by měl brzy projít rekonstrukcí.
Foto: Michal Kadlec

košíková. Toto dílo jsme započali
v dubnu, zkolaudovali 11. června
a již 16.června na Koválovické
hody se uskutečnil zápas v malé
p
kopané.“
S jakými dalšími projekty jste ještě uspěli?
„Dále jsme získali dotace na
celkovou rekonstrukci obecního
úřadu, protože budova byla ve
velmi špatném stavu. Rekonstrukce začala v červnu a stihli
jsme ji dokončit na konci září.

„Tato práce nebyla, není
a nebude
ude jednoduchá.
Nicméně mě baví a naplňuje.
ehdy, když se podaří
Hlavně tehdy,
nit plánované věci.“
uskutečnit

První muž Koválovic
álovic JOSEF POLÁŠEK
o starostování
„V loňském roce jsme získali spoustu dotací ze Státního
ntervenčního
zemědělského a intervenčního
fondu (SZIF) pro obce do pěti
o první se
set obyvatel. Jako
jednalo o finance na zbuelového
dování
víceúčelového
vou a
hřiště s umělou trávou
dětského hřiště. Může
se tam hrát malá kos,
paná, házená, tenis,
volejbal, nohejbal i

Díky ní jsme zřídili novou knihovnu s internetem pro děti.
Uspěli jsme i se žádostí na místní
komunikace a chodníky, včetně
doprovodné zeleně. S realizací
ovšem zatím čekáme, jelikož
jsme podali žádost na zbudování
nové splaškové kanalizace a
čistírny odpadních vod (ČOV).

Tato akce má přednost, před ní
nemá cenu silnice ani chodníky
p
opravovat.“
Jaké máte investiční plány do letoška?
„Chystáme již zmíněnou novou splaškovou kanalizaci a
ČOV. Pokud uspějeme s žádostí
o dotaci u Státního fondu pro
životního prostředí.“
Co považujete za hlavní
úkoly do nejbližších let?
„Pro příští období plánujeme
zbudování
protipovodňového
opatření, jelikož nás během
posledních deseti let potrápila
velká voda. Toto opatření se
týká tří poldrů, které by ji
měly zachytit, aby se voda
nerozlila do okolních vesnic.
Dále bychom rádi zrekonstruovali obecní koupaliště,
na které se bohužel už asi
deset let nedaří získat dotaci.
V dnešní době koupaliště
slouží jako nádrž, v níž je
koupání pouze na vlastní
nebezpečí.“

Nedojely. Mladé volejbalistky mířící na utkání do Prostějova skončily
s dodávkou v příkopě u Drysic na Vyškovsku.
Foto: HZS JM kraje

Jako na kluzišti. U Duban se během neděle staly dvě nehody, při
kterých se čtyři auta ocitla v příkopě.
Foto: Kateřina Greplová
Prostějovsko, Drysice/mik - Během neděle si řidiči po celém Prostějovsku a vlastně v celé republice užili ledového pekla. Po dešti se sněhem a při minusových teplotách nebylo divu, že se všechny silnice
proměnily v kluziště. A bouralo se o stošest!
„Dnes krátce po poledni došlo k dopravní nehodě osobního vozidla mezi
obcemi Krumsín a Soběsuky na Prostějovsku. Podle prvotního šetření
vozidlo havarovalo do stromu. Během nehody řidič utrpěl lehké zranění.
Na místě jsou policisté, další okolnosti a příčina nehody jsou v šetření.
Komunikace mezi obcemi Krumsín a Soběsuky byla uzavřena z důvodu
velmi špatné sjízdnosti,“ informovala Večerník v neděli krátce po patnácté hodině Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Havarovalo se ale i na mnoha dalších místech. U Duban postupně na
zledovatělé silnici nezvládli řízení řidiči čtyř osobních vozidel, která nakonec skončila v příkopě. Včetně škodovky s přívěsným vozíkem. „Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo,“ komentovala karamboly mluvčí
policie.
Několikrát se bouralo i přímo ve městě a nebylo divu, když silničáři vyjeli prosolit silnice až osm hodin po prvních náznacích ledovky!
Nejvážnější nehoda se tak stala kousek za hranicí bývalého okresu, přesto
má z Prostějovem hodně společného.U Drysic na Vyškovsku havarovala krátce po deváté hodině dodávka. Řidič automobilu plného mladých
volejbalistek, které zrovna mířily na zápas do Prostějova, vyjel ze silnice
a naboural do billboardu u cesty. Při nehodě se zranilo osm děvčat a šedesátiletý trenér, který řídil. Na místo přiletěl i vrtulník. „Lékaři ošetřili a
vzápětí dopravili do nemocnice šest lehce a tři těžce zraněné osoby z této
havárie,“ uvedla Irena Urbánková, mluvčí prostějovské policie.

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

Dámská jízda v NEBI
Že i v nebi může být legrace, předvedly prostějovskému publiku herečky brněnského divadla MALÉhRY
v komediální inscenaci inspirované skutečnými
životními příběhy. Trio hereček se SKUTEČNĚ vyznamenalo a nadšené publikum nešetřilo potleskem.
Večerník byl u toho!

Nikdy nic nekončí. I po smrti se máme na co těšit. Důkazem
může být komediální inscenace divadla MALÉhRY s příznačným
názvem Nebe...
Foto: Petra Hežová
Prostějov/peh
Hodné holky jdou do nebe! V divadelní hře na motivy reálných
příběhů (ne)obyčejných žen se na
pomyslném nebeském polštáři
sešla i trojice hereček Daniela Zbytovská, Barbora Saidlová a Nikola
Zbytovská. Ty si s chutí střihly
role učitelky, herečky a kadeřnice,
které zjišťují, že ani po smrti si
člověk neoddychne od obyčejných
všedních starostí. A co by to bylo
za dámskou jízdu, kdyby se neprobírali muži a jejich tisíc a jedna
nezáviděníhodná vlastnost přivést
ženy k šílenství nebo jako v tomto
případě do hrobu.

„Představení bylo výborné, moc
jsem se nasmála. Byla jsem
zvědavá hlavně na Báru Saidlovou, kterou znám z filmové
pohádky Lotrando a Zubejda. Je
to opravdu výborná herečka,“
nešetřila chválou jedna z divaček,
která se díky stejnému povolání
našla v postavě učitelky, již velmi
autenticky ztvárnila Daniela Zbytovská.
Divadlo MALÉhRY se prostějovskému publiku představilo poprvé,
náhradou za zrušené představení
příbramského divadla „Každý den
šťastný den!“ Podle nadšených
ohlasů publika snad nepůjde
o návštěvu poslední...

KVĚTINA VE SPOLEČNOSTI 2013 vzbudila úžas a obdiv
Květina jako šperk uchvátila diváky a nadchla divačky v publiku

Prostějov/akr, peh - Nádhera, kreativita, působivost,
oslnivost... To byla nejčastěji
používaná slova ve spojení s
velkou společenskou událostí KVĚTINA VE SPOLEČNOSTI 2013, která se konala
ve středu 16. a čtvrtek 17.
ledna v prostějovském Národním domu. Květina jako
šperk, nevšední doplněk ke
společenským šatům či elegantnímu účesu totiž přímo
nadchla osazenstvo v publiku již čtvrtého ročníku floristické a kadeřnické show s
výše zmíněným příznačným
názvem. Kouzelná podívaná
pro přítomné diváky vznikla díky spolupráci Zahradnického centra Marciánová,
vlasového Studia IN, svatebního studia L’AMOUR, korálkové a hobby království
Qítko, jejichž zástupkyně
měly možnost po dva večery
seznámit obecenstvo s nejnovějšími trendy v oblasti módy
a módních doplňků. Pro tento nelehký úkol si pozvaly
na pomoc nejen studentky
prostějovské střední školy
ART ECON, které se bravurně zhostily rolí modelek a
vdechly tak jednotlivým modelům život...
Po oba dva dny byla k vidění
velkolepá módní show, kterou by mohli závidět leckteří
organizátoři
profesionálních
módních přehlídek a obdobných akcí. Anna Marciánová se
svým týmem floristek připravila komponovaný program, kde
nebylo nouze o krásu, eleganci
a vtip, ale také inspiraci. Začátku každého dne předcházela
téměř sedmihodinová příprava
modelek, které profesionálně
česal a líčil tým Studia IN Hany
Puklové. Jakmile byly modelky
upravené, následovala zkouška
oděvů a pečlivý nácvik choreografie. Vše bylo přichystáno,
nacvičeno a čtvrtý ročník „Květiny ve společnosti“ mohl začít.
Středeční program byl věnován
plesové sezoně, jejímž stěžejním tématem byly květinové
přízdoby společenských šatů.
Hlavním hostem byla přední
česká floristka Vladimíra Zezulová. Společně s Annou Marciánovou obě radily, jak se stát
s originálními šperky z živých
květin královnou plesu. Na
vlastní oči se diváci mohli přesvědčit, jaké netradiční doplňky
lze vyrobit, zároveň však přímo
na pódiu probíhaly ukázky plesových účesů, o které se staraly
kadeřnice ze Studia IN Hany
Puklové. Vrcholem večera pak
byla módní přehlídka společenských šatů studia L*AMOUR
Radky Smičkové.

„Kdybych to neviděla na vlastní
oči, nevěřila bych, že je možné
spojit živé květiny jako doplňky
s večerními šaty. Na tuto akci se
chodím dívat každým rokem a
vždy mě něčím překvapí. Skutečně to byla doslova umělecká
díla, co floristky vytvářely. Doslova žasnu, ale dovedu si představit, jak si takovéto doplňky
žena vezme na ples a skutečně
se stane jeho královnou,“ sdělila
Večerníku své nadšení pravidelná návštěvnice Květiny ve společnosti Radomíra Brázdová. O
úspěšnosti středečního programu
svědčil bouřlivý potlesk diváků.
Také následující den celá příprava probíhala od začátku, ale
ještě náročněji, jelikož program
byl vskutku bohatý. Zábavný
večer s názvem „Květinová
elegance“ odstartoval v 19 hodin a jeho zahájení obstaralo
klavírně houslové vystoupení,
po němž následovala přehlídka
originálních klobouků studentů Střední školy ART ECON.
A ani tentokrát nebylo nouze
o zábavu. Večer zpestřila divadelní „drákulovská“ scénka či
vtipně podaný kurz společenského chování Gity Jarkovské
a Ládi Drozda v podání Jany
Turčanové a Jana Šprynara. To,
co následovalo, ale nikdo z diváků nečekal. Ztlumila se světla
a sálem se nesla temná hudba,
kterou doprovázela přehlídka
gothicismu a následně futurismu. Zejména gothicismus téměř
naháněl strach. Po molu se totiž například procházela upíří
nevěsta či pavoučí žena, které
svým dokonalým ztvárněním
diváky doslova vtáhly do této

K vidění byla i módní přehlídka gothicismu. Modelky dokonalým ztvárněním diváky doslova vtáhly do této ponuré až morbidní gothicistické subkultury...
Foto: Gita Čopáková
ponuré, až morbidní gothicistické subkultury. Odlehčením byla
následující přehlídka futurismu.
Ve druhé části večera pak byla k
vidění přehlídka plesových šatů
studia L*AMOUR. U všech samozřejmě nechyběla květinová
aranžmá ze Zahradnického centra Marciánová. Samotným vyvrcholením pak byla autorská přehlídka netradičních květinových
modelů Anny Marciánové. K zábavné a kulturní atmosféře přispěla moderátorka Radia Haná
Martina „Qweetko“ Procházková. Dvoudenní bohatý program
zkrátka nadchl, potěšil a přinesl
zábavu i inspiraci. „Přehlídka
gothicismu byla opravdu působivá. Modelky byly tak dokonale
nalíčené a upravené, že skutečně
působily jako představitelky
tohoto stylu. Navíc zpracování
hudby, světel a choreografie bylo
sladěné na výbornou. Takovou
přehlídku jsem ještě neviděla a

Fo
Fotoreportáž
o to
oreportáž

zvláště od Zahradnického centra
Marciánová jsem nic podobného nečekala, ale klobouk dolů.
Skvěle jsem se bavila, už se těším na příští ročník,“ prozradila
paní Jarmila Vyroubalová.
Ani další nadšené komentáře na
adresu krásných modelek z řad
publika se nedaly přeslechnout.
„Moc se mi líbila hlavně slečna v růžových šatech (modelka
Kristýna - pozn. red.). Ty jí tak
nádherně slušely, vypadala v
nich jako nějaká řecká bohyně.
Opravdu nádhera,“ nešetřila
chválou jedna z divaček. Ale ne
vše, co se na pódiu objevilo se
setkalo s příznivým ohlasem!
„Oblečení paní moderátorky je
pro takovou akci přinejmenším
nevhodné! A ty výrazy, s tím
by se hodila spíš ke kolotočářům,“ vyjádřila se velmi trefně
divačka Jolana, ve shodě se
svou přítelkyní Annou, na adresu moderátorky večera Martiny

Queetko Procházkové, která
k moderování prvního dne akce
s názvem Květina ve společnosti
zvolila beztvaré triko a jeansy.
Tento drobný nedostatek se ale
rozplynul v záplavě nádherných
šatů, vlasových doplňků, přepychových klobouků a zejména
skvostných květinových dekorací všeho druhu. „Všechno to měli
moc hezky skloubené dohromady. Vše je tak slavnostní, šaty,
klobouky, líčení a ty nádherné
květinové ozdoby, prostě krása,“
zhodnotila přehlídku sympatická
paní Šmudlová, která se zúčastnila obou předváděcích večerů.
„Mně se moc líbily ty klobouky.
Je to ohromná ukázka kreativity studentek, že byly schopné
vytvořit něco tak luxusního.
Jen je škoda, že se tu klobouky
obecně málo nosí, v zahraničí je
tomu jinak,“ posteskla si Dana
Wallová. „Asi nejvíc mě zaujala
přehlídka věnovaná gotickému
stylu,“ shodly se Zita Oujezdská
a paní Blanka, která přiznala, že
v podobném stylu se shlédla i její
dcera. Letošní ročník Květiny ve
společnosti nelze označit jinak
než skvělý, velkolepý a velmi
úspěšný. V plném přednáškovém sále Národního domu se
nenašel snad nikdo, kdo by neuvažoval o nějakém tom květinovém doplňku pro sebe nebo pro
partnerku...
Marciánovi Večernici PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku,
jakožto exkluzivnímu mediálnímu partnerovi, že v pořadí pátá
Květina ve společnosti bude
opět v Národním domě, a to 23.
ledna 2014. Téma bude znovu
velmi inspirující...

květiny ve společnosti...
2x foto: Gita Čopáková, 1x Petra Hežová

Kumšt. Floristky přímo na podiu vyráběly Slast pro Pepíčka. Na takovéto velkolepé nemohla chybět květinová aranžmá ze Zaoriginální šperky z živých květin.
akci samozřejmě nechyběla ani přehlídka hradnického centra Marciánová. Na snímku
plesových šatů studia. U všech samozřejmě vlevo velmi půvabná Jasmínka Tziouvara.

Prostějovský
Pr
P
ros
Večerník také na Facebooku!

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

www.facebook.com/vecernikpv.cz

„Barva má v mých fotografiích zásadní roli, oživuje je a mění...“
Prostějov - Fotograf Bohumil Olšanský představil kolekci svých digitálně upravených
snímků a účast zdejších profesionálních a amatérských fotografů i laické veřejnosti byla
veliká, což dokazovalo zejména to, že v Galerii U Hanáka nebylo téměř k hnutí... I přes
velkou vytíženost si tento Prostějovan našel čas na exkluzivní rozhovor pro Večerník.
Petra Hežová
Kdy jste se začal věnovat fotografování?
„Fotím vlastně už od ranného
dětství, asi od deseti let. Tehdy
ale ještě samozřejmě nebyly
digitální fotoaparáty. Můj první fotoaparát byl značky Lord
a fotilo se na svitkový film, to
byl takový menší formát. Byl
to vlastně předchůdce pozdějšího bakelitového fotoaparátu
značky Pionýr, jenže tenhle byl
ještě plechový...“
A kdo nebo co se objevovalo před objektivem
vašeho fotoaparátu nejčastěji? Co jste fotil nejraději?
„Paradoxně vzhledem k mé
současné výstavě jsem postavy
nikdy moc nefotil. Osobně jsem
spíš takový ten reportážní typ,
takže jsem fotil automobily,
letadla, často jsem fotil přírodu,
květiny, zvířata a houby, těch
mám opravdu hodně (smích).“
Někteří profesionální
fotografové jsou odpůr-

Prostějovský fotograf vystavuje v Galerii U Hanáka

Sedmadvacet replik, ale jen jeden originál. Bohumil Olšanský při zahájení autorské výstavy
digitálně upravených fotografií.
Foto: Petra Hežová

Bylo narváno. profesionální a amatérští příznivci moderní fotografie se do Galerie u Hanáka málem
nevešli.
Foto: Petra Hežová

Na jednom ze šestadvaceti autoportrétů můžete zhlédnout i
autorovu odvrácenou tvář. Fotograf Bohumil Olšanský měl
v úmyslu ukázat návštěvníkům výstavy, že i fotografie, na které není zachycena tvář, má co vyprávět. Schválně, jestli autorovu odvrácenou tvář mezi autoportréty objevíte i vy.
Výstavu digitálně modifikovaných autoportrétů mohou návštěvníci Galerie u Hanáka shlédnout až do 19. února.

ci digitální fotografie a nedají
dopustit na klasické fotoaparáty. Jak je tomu u vás?
„Asi do roku 2000 jsem také fotil jen klasickým fotoaparátem.
Pak ale převládly všechny ty
možnosti, které nabízí digitální
fotografie. Mnohonásobně se
zkrátil celý ten proces, který
vede ke vzniku finální fotografie. Nepotřebuji žádnou temnou

komoru, nemusím čekat na
správnou teplotu chemikálií,
stačí mi počítač...“
Vaše současná výstava
představuje divákům
opravdu netradiční pojetí fotografie jako takové, co vás
k tomuto ztvárnění inspirovalo?
„Nebylo to nic konkrétního, jen
takové hraní si s fotografiemi a

barvami. Vlastně jsou to takové
pokusy, co všechno se dá s fotkou dělat. Tady jde vlastně o
jakési zjednodušení, zvýraznění
kontur fotografie. Je to obdoba
výtvarných děl, která vznikala
na počátku minulého století.
Na těchto sedmadvaceti snímcích jsem se pokusil zachytit a
neobvyklou barevností vyjádřit
pocity, náladu...“

Ze života města
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STAVEBNÍ RANDÁL NA RADNICI VRCHOLÍ Letos bohužel jen tři...
Z chodeb budovy je staveniště, rekonstrukce pokračuje
Přibudou nové zastávky

Prostějov/mik - Rok 2013 a
čtyři sta tisíc korun v městském rozpočtu na výstavbu
nových autobusových zastávek. To je realita dneška.
Přestože ještě na mnoha místech Prostějova vidíme zastávky z doby hluboké totality, některé budou muset na výměnu
počkat ještě nějaký ten rok.
„Částka čtyř set tisíc na vybudování nových prosklených zastá-

Procházet v těchto dnech prostějovskou radnicí
není jenom tak. Na chodbách je rozmístěno lešení,
z vnitřku budovy se ozývá neustálý rachot kladiv,
vrtaček a dalších nástrojů. Rekonstrukce věže totiž
vstoupila do další fáze, na kterou prostějovští radní
vyčlenili pro letošní rok devět milionů korun. Další tři
nebo čtyři pak magistrát zaplatí za vícepráce, které
souvisí se stavem podlah v některých kancelářích.
Oproti původnímu předpokladu se totiž přišlo na to,
že podlahy jsou v havarijním stavu a propadlé...
Prostějov/mik
„Harmonogram
stavebních
a rekonstrukčních prací uvnitř
radnice pokračuje zatím podle
plánu. Zejména jde o rekonstrukci elektroinstalace, rozvody stupaček, vody a kanalizace ve staré
části budovy. Rozkopaná místa
se nyní musí uvést do původního stavu, včetně obkladů, nátěrů
a položení podlahových krytin,“ seznámil nás se současným
stavem průběhu rekonstrukce

radnice Zdeněk Fišer, náměstek
primátora Prostějova. Jak ale Večerník mohl na vlastní oči vidět,
interiér historické budovy radnice se hemží stavebními dělníky
i dnes. „Na letošní rok bylo v rozpočtu města vyčleněno dalších
devět milionů korun na nutné rekonstrukční práce. Právě v těchto
dnech se pokračuje v další instalaci rozvodné sítě, a to v těch nejstarších prostorách radnice. Tedy
na chodbách, v obřadní síni a přilehlých historických místnostech,

ve kterých kdysi zasedala rada
města. Tady je určitý problém
v tom, že v těchto částech jsou
drahé štukatury a dřevěné obklady. Ty se postupně rozebírají a pod
nimi povede nová elektroinstalace. Rozebírat se zde budou i podlahy, protože ve stropech spodních
místností je ještě původní elektřina
z roku 1914. Tady se právě nesmí
porušit ona historická štukatura, ta
by šla pak těžko opravit. A kdyby
ano, tak velmi nákladně,“ řekl dále
Zdeněk Fišer.

Adresa Kostelecká číslo 17

už není obávaným domem HRŮZY
Prostějov/mik - Ještě před
dvěma roky obyvatelé Kostelecké ulice bombardovali naše radní stížnostmi a
peticemi ohledně chování
množství lidí ubytovaných
v nechvalně proslulém paneláku číslo 17. Ti se často
uchylovali v této lokalitě k
výtržnostem, vandalským
činům a rušení nočního klidu. V současnosti tyto problémy zcela zmizely.

„V tomto panelovém domě už
nebydlí žádní problémoví lidí,
je zde dům s pečovatelskou
službou, takže většina klientů je
důchodového věku. V paneláku je už pouze jediné patro pro
takzvané krizové bydlení a dva
nebo tři byty pro občany, kteří
sem zamířili z azylového domu,
chtějí získat práci a zapojit se
tak do běžného života. Jedině
tito jsou ještě pod jakýmsi dozorem sociálních pracovníků

do doby, než se jim podaří jejich
plány uskutečnit,“ seznámila
Večerník se současnou situací
v domě v Kostelecké ulici číslo
17 Alena Rašková, náměstkyně
primátora statutárního města
Prostějov. Jak ještě potvrdila,
v posledních dvou letech nebyla
na radnici přijata jediná stížnost
na chování obyvatel tohoto
domu. „Podle mého názoru
ani není důvod ke stížnostem,“
uvedla Alena Rašková.

Radní pod palbou

vek skutečně není velká, ovšem
alespoň touto formou se každý
rok snažíme o jejich obnovu.
Letos tak budou nové zastávky
celkem tři, a to u rondelu v lokalitě u bývalé Vitany, v průmyslové zóně a u rybníka v Krasicích.
Tady bude zrušena stará plechová zastávka, která pamatuje ještě
socialistickou akci Z,“ sdělil Večerníku Zdeněk Fišer, náměstek
prostějovského primátora.

Rekonstrukce pokračuje. Interiér radnice se v těchto dnech
změnil v jedno velké staveniště.
Foto: Michal Kadlec
Tento rok čekají Prostějov
velkolepé oslavy 100. výročí
radnice, takže konšelé počítají
oproti původním předpokladům ještě s rekonstrukcí fasády budovy. „Nepůjde ovšem
o celkovou rekonstrukci, jak by
se mohlo zdát. Bude provedena
jen v místech, kde jsou římsy.
Tady totiž nebezpečně odpadá-

vají ty části fasády, které nejdříve
popraskaly a pak za ně zatekla
voda. Tyto vadné části se odstraní
a nahradí novými,“ upřesnil rozsah rekonstrukce fasády radnice
Zdeněk Fišer. Veškeré práce by
měly být ukončeny na jaře příštího roku tak, aby se mohly začít
připravovat velkolepé oslavy kulatého výročí radnice.

„Plechárna“ zmizí. Tato stará zastávka u rybníka v Krasicích
bude letos zbourána a nahrazena novou.
Foto: Michal Kadlec

PLATIT DO FONDU OPRAV MUSÍTE, i když je váš byt prázdný
Ukázkový příklad nabízí bytový dům ve Werichově ulici...

Prostějov/mls - V Prostějově
najdete čím dál více bytů, které zejí prázdnotou. Nenašly
totiž nájemníka, který by byl
schopný za ně pravidelně platit
nájemné. I přesto vždy někomu patří. Pokud jsou součástí
panelového či bytového domu,
je jejich majitel povinen platit
do fondu oprav.
Spor o úhradu peněz do fondu
oprav už několik měsíců vedou
v bytovém domě ve Werichově ulici v Prostějově. „V tomto
domě je celkem osmadvacet
bytů, šest z nich stále zůstává
volných. Jeho vlastníci, kteří se
je snaží prodat, neplatí do společného fondu oprav. Vymlouvají
se na to, že byty neobývají, ale to

Werichova ulice.
V tomto bytovém
domě se v současnosti vede litý
boj o platbu do
fondu oprav. Dá
se předpokládat,
že podobné problémy mohou mít i
jinde.
Foto: Martin Zaoral
není argument,” vyjádřil se jeden
z nájemníků domu Jan Daniel,
který společnost žádá o doplacení
dlužné částky a pak pravidelnou
měsíční platbu do fondu oprav.
Podle právního zástupce majitelů
domu tímto ostatním vlastníkům
nevzniká výrazná škoda. „Můj

klient skutečně nehradí příspěvky do fondu oprav, avšak platí
veškeré ostatní příspěvky. Jen za
rok 2011 zaplatil můj klient za
spotřebu elektrické energie ve
společných prostorách, výtah,
společnou vodu a teplo v bytech,
které nikdo neobývá, částku přes

osmdesát tisíc korun. Příspěvek
do fondu oprav by pak byl částkou nesrovnatelně nižší. Pokud
by měl můj klient platit i příspěvek do fondu oprav, tak rezignuje
na správu bytů. Ve finále to pak
vyjde všechny nájemníky dráž,”
vyjádřil se advokát Radek Adámek. Otázkou zůstává, jak majitel bytu může rezignovat na jeho
správu. Zákon v této věci totiž
hovoří jasně. „Majitel bytu musí
vždy platit stanovené finanční
položky do fondu oprav a služby.
I kdyby měl deset bytů nebo více,
tak to nic nemění na skutečnosti,
že platit musí i za neobsazené
byty,” vyjádřila se Jitka Chytilová, předsedkyně Sdružení obrany
nájemníků.

Některé sociální organizace se ocitly na hranici možné existence

„Stát, kraj i město krátí dotace, hodně organizací bude krvácet,“
Prostějov - Škrty v městském rozpočtu dopadly také na sociální oblast. Koeficientem 0,9 se i letos krátí
příjmy sociálních organizací, které se musí smířit s
nižšími dotacemi jak od prostějovské radnice, tak i od
státu a krajského úřadu. Jak Večerníku potvrdila náměstkyně primátora Prostějova Alena Rašková (na
snímku, je pravděpodobné, že letos budou příspěvkové a neziskové organizace hodně krvácet.
Michal Kadlec
Paní náměstkyně, jak jste spokojena s výší finančních prostředků, které jsou letos
v městském rozpočtu vyčleněny na sociální oblast?
„Všechny příspěvky od města, od sociální přes kulturní až
po sportovní oblast, byly opět
kráceny o deset procent oproti
předcházejícímu roku. Nezpochybňuji fakt, že toto opatření
může způsobit mnoha organizacím značné problémy. Co se

týká sociálních organizací, těm
zatím nepřišly ani dotace z ministerstva práce a sociálních
věcí, navíc žádná z nich dosud
ani netuší, kolik pro letošní rok
vůbec od státu dostane peněz.
Něčím určitě přispěje kraj, ale ta
finanční nejistota je určitě nezáviděníhodná. Hodně organizací
bude letos finančně krvácet.“
Otázka možná
kacířská, ale vyplatí se sociálním organizacím
za těchto podmínek vůbec
něco dělat pro lidi?
„Podívejte, jsou tu organizace

potvrzuje náměstkyně primátora Alena Rašková
zřízené krajským úřadem, které
určitě přežijí. Například domovy
důchodců, prostějovský dětský
domov, centrum sociálních služeb a podobně. Tyto instituce si
kraj pohlídá, určitě nezkrachují.
Nebudou mít na rozhazování,
ale alespoň ty základní potřeby
mít profinancovány budou. Pak
jsou tu ale různé neziskové organizace, u nichž se značné problémy, i existenční, vyloučit nedají.
Ty už vloni jely takzvaně nadoraz a letos jim navíc stát, kraj i
město krátí dotace. Do těchto
patálií se může dostat i prostějovský azylový dům za Určickou ulicí nebo nízkoprahové
centrum, K-centrum, asistenční
služby, Podané ruce a další.“
Máte už v tuto
chvíli
nějaké
konkrétní informace o tom, že
by některá z těchto potřeb-

ných organizací měla existenční potíže?
„Ano. Například K-centrum
v Domě služeb vee Vrahovicích...“
Vy osobně
jste spokojena s úrovní sociálních
ciálních
vě?
služeb v Prostějově?
„Nabídka poskytoytovaných sociálních
ch
služeb v našem
m
městě je podle
mého názoru velice široká a na
kvalitní úrovni. Nejvíc mě
v poslední době
zaujala nabídka asistenčních
služeb a počet
rehabilitačních
pomůcek. Jiná
otázka ovšem

Foto: archív Večerníku

je, že když se člověk dostane do
situace, že nějakou tuto konkrétní službu potřebuje, tak ji těžko
hledá. K tomu slouží bohatý
katalog, který je k dispozici na
informačním centru magistrátu. Znám případy, kdy někomu
onemocněla maminka a bylo
zapotřebí se o ni postarat, neboť
členové rodiny museli chodit do
práce. A tito lidé se najednou
ocitli v situaci, kdy netušili, co
si počít. Na to je jediná rada, navštívit radnici a vybrat si v katalogu z široké nabídky sociálních
služeb.“
Zmiňovala jste
azylový dům.
Jaká je tam nyní aktuální situace?
„Je naprosto plný, kapacita ubytovny jak pro muže, tak pro ženy
je naprosto vyčerpaná. S ohledem na zkušenosti z minulých

let jsem jednoznačně pro další
rozšíření tohoto zařízení. I za
cenu toho, že provoz bude nákladnější a tím i složitější. Lidí
bez domova je totiž čím dál víc
a my na tuto skutečnost musíme
reagovat.“
Vraťme se k financím. Když
v průběhu roku některá sociální organizace požádá
město o mimořádnou pomoc,
vyhovíte jí?
„To všechno je záležitostí veřejné finanční podpory, jejíž výši
pro konkrétní organizace jsme
zatím ještě neřešili. Všechny
měly možnost poslat nám své
finanční požadavky do konce
roku, my jsme jim ale prodloužili lhůtu ještě do poloviny ledna.
Takže uvidíme v následujících
dnech, zda budeme moci pokrýt
všechny požadavky.“

INZERCE

TAKÉ V LEDNU,
K NETU SI SEDNU!
WWW.VECERNIKPV.CZ
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Zdraví nade všee

Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?

Máte žaludeční potíže, vysoký cholesterol nebo
časté infekce a záněty? Pak zkuste jablečný ocet!

Milé kamarádky Večernice,

nechybí zajímavý rozhovor.
Příjemné a třeba i poučné čtení vám přeje
Večernice Aneta Křížová
TAKÉ V LEDNU, K NETU SI SEDNU!

WWW.VECERNIKPV.CZ

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

rozhovor se zajímavou osobností...

Jablečný ocet jako pradávný lidový lék byl a některými stále je považován za
všelék. První zmínky o něm
se objevují už před deseti
tisíci lety. Sám Hippokrates
používal ocet jako antibiotikum. Samurajové pak
využívali ocet jako tonikum
síly a moci. Dokonce během
americké občanské války
vojáci používali ocet k léčbě
zápalu plic a při žaludečních
nevolnostech. Ovšem účinky
jablečného octa jsou ještě
rozsáhlejší…
Slovo ocet pochází z francouzského slova „kyselé
víno“. Jablečný ocet se vyrábí
ze šťávy drcených jablek, následně se přidá kvasná kultura
a cukr, čímž začne proces kvašení. Postupně se cukry mění
na alkohol, který se promění
na kyselinu octovou. Tudíž
žádné chemické látky nejsou
v jablečném octu obsaženy.
I když záleží na tom, jaký
druh jablečného octa koupíte.
Nejlepší je kupovat zcela čistý jablečný ocet, ten poznáte
podle mírného zákalu, který
není na škodu. Chemickým
procesem, při kterém se ocet

„V zimě jsme vystaveni rozdílům teplot, chladu a větru,
proto je třeba i pleť proti těmto vlivům dostatečně chránit,“
nabádá kosmetička Hana Ondrejová

Prostějov - V dalším díle našich zajímavých rozhovorů se Večernice tentokrát vydala za kosmetičkou Hanou Ondrejovou, která se této profesi
věnuje již patnáctým rokem. Chcete vědět, jaká
jsou pravidla péče o pleť v zimě? Jaký druh make-upu je v tomto období vhodné používat, či jak
se elegantně nalíčit na ples nebo správně vybrat
ten správný odstín rtěnky? To vše a ještě více se
dočtete v následujícím interview...
Aneta Křížová
Paní Ondrejová, jaká
jsou pravidla péče
o pleť v zimě?
„V zimním období je dobré
používat pleťové tonikum bez
alkoholu, neboť ten vysušuje,
dobře pleť osušit, nanést krém
a nechat vstřebat, než vyjdeme ven. Pokud jedeme na
hory, nezapomeňme používat
krémy s UV filtrem. Krémy
by měly být hutnější, odpovídající typu pokožky. Dobré
jsou i krémy ´na míru´, kde
kosmetička zohlední každou
pleť individuálně a přidá potřebné aktivní látky.“
Není tedy dobré používat stejný pleťový
krém po celý rok?
„Určitě je dobré volbu krému
přizpůsobit ročnímu období,

protože potřeba ochrany je
v létě a v zimě rozdílná. V létě
je lepší používat spíše lehčí
konzistenci na daný typ pleti.
V letním období se chráníme
proti pigmentovým skvrnám,
sluníčku, v zimě jsme vystaveni rozdílům teplot, chladu
a větru. Proto je třeba pleť
proti těmto rozdílným vlivům
dostatečně chránit.“
Je v tomto zimním
období nutné změnit i
druh make-upu?
„V tomto období je zpravidla
dobré volit krémovější make-up, opět podle typu pleti
a podle účinku, který od něj
očekáváme - lifting, rozjasnění a podobně. U sušších,
citlivějších pletí bychom měly
dávat pozor na matující make-up s obsahem pudru, který
může takovou pleť přesušo-

vat, což v zimě není jistě žádoucí. Díky přesušení tak pleť
v tomto období trpí a přesušenost také může být i zřetelně
vidět.“
Plesová sezona je v plném proudu. Máte
nějakou univerzální radu,
jak se správně a elegantně
nalíčit?
„Tak základem je vždy make-up zafixovaný pudrem,
tvářenka, oční stíny, řasenka

Žaludeční potíže: při akutních obtížích 2 lžíce jablečného
octa, lze používat i dlouhodobě

Bolavé klouby, těžké nohy apod.: do koupele nalijte 1 decilitr
jablečného octa

kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...

NEPEČENÝ DORT ZE
ZAKYSANÉ SMETANY

Kosmetička HANA ONDREJOVÁ radí,
jaké rtěnky by nyní měly ženy volit...
foto: archiv Hany Ondrejové
ného odstínu rtěnky. I když
se opět nosí výrazně červená,
zdaleka ne vždy sluší všem
ženám. Jsou nějaká kritéria,
dle kterých bychom se měly
při výběru odstínu rtěnky
řídit?
„Pokud si líčíme výrazně
oči, na rty je vhodné jemnější nebo transparentní líčení.

Odstín vybíráme podle typu
či celkového barevného ladění. Na užší rty volíme raději
světlé odstíny, aby se nám
rty opticky nezužovaly. Červená rtěnka je vhodná spíše
k podtrhnutí určitého módního stylu, k světlejší barvě
pleti nebo jako doplnění celkového outfitu.“

INZERCE

V lednu věnujte zvýšenou

pozornost močovému měchýři
dí se psychický nátlak, který si nechceme připustit, a také pocit nesvobody. U
dětí, na které mají rodiče velké nároky a
vytváří tak na ně nepřiměřený psychický
tlak, se právě objevuje pomočování. Jelikož si děti s nepřiměřeným psychickým
tlakem neumí poradit, tělo hledá cestu
samo, jak tyto problémy ze sebe dostat
ven.
Na potíže s močovým ústrojím dobře
funguje reflexní terapie. Reflexní bod,
který stimuluje močový měchýř, naleznete na obou chodidlech, když si od
konce paty naměříte směrem doprostřed
cca 5 cm - přesně tam se nachází reflexní ploška močového měchýře. Plošku
mačkáme, ale v případě velké bolesti
ji pouze hladíme. Účinné jsou i kapky
od Naděje, jablečný ocet, homeopatika
nebo Ajurvédská medicína. Avšak je
nutné dodržovat pitný režim. Zvláště

Překyselení organismu: po delší dobu užívat 2 lžíce jablečného octa v době mezi 13. až 17. hodinou

Bolest v krku: 2 lžíce jablečného octa do 2 decilitrů vody
(kloktat a polknout)

Zdraví
Z
d r a v í nnade
a d e vvše
še

Každý měsíc na nás působí jiné vlivy, které ovlivňují naše zdraví, ale i
konkrétní oblast našeho organismu
vždy více než ostatní. Hovoříme pak
o „slabé oblasti v daném období.“ Ke
každému měsíci přísluší orgán, který
je v daný měsíc nejvíce ohrožen, a je
tak zapotřebí se na něj více zaměřit,
protože v tento měsíc je léčba nejúčinnější z celého roku. V lednu je nejvíce
ohrožen močový měchýř.
Močový měchýř je spojen s mozkem
a tím pádem i s psychikou člověka. Při
potížích s močovým měchýřem jsou
častým jevem změny nálady nebo sklony k záchvatům, ale samozřejmě i problémy s močením. Jak vás již průběžně
informuji, mnoho nemocí je psychosomatického původu.
A jaké jsou psychosomatické příčiny u
problémů s močovým měchýřem? Uvá-

Jablečný ocet vám pomůže
například při:

Na hubnutí: pravidelně ráno na lačno 2 lžíce jablečného octa

„Na užší rty volíme raději
světlé odstíny rtěnky, aby se
nám rty opticky nezužovaly“
a nemůže chybět rtěnka. Odstíny vybíráme podle typu a
barvy očí nebo podle oblečení.
Na ples si můžeme dovolit výrazné líčení s třpytivými efekty. Obecně platí, že do vnitřní
části oka nanášíme světlejší
odstín a na vnější část víčka
tmavší, vše by mělo být vystínováno, bez násilných přechodů a tvořit harmonický celek.“
Mnohým ženám činí
problém výběr správ-

zbavuje zákalu, se totiž rapidně snižuje obsah prospěšných
látek.
Jablečný ocet je však možné si vyrobit i doma. Mezi
zásadní účinky patří jeho zásaditost. Jablečný ocet je
při pravidelném užívání
významným pomocníkem
v boji s nebezpečným překyselením organismu. Dále
díky obsahu stopových prvků,
draslíku a dalších minerálních
látek je jablečný ocet vhodný
pro podporu srdeční svaloviny.

Draslík v jablečném octu zároveň pomáhá ovlivňovat pokožku, cévy a jak již bylo řečeno,
i srdce. O jablečném octu je
známo, že má silné antibakteriální účinky a zároveň ničí
škodlivé bakterie v těle. Přitom má podpůrný vliv na narušenou střevní mikroflóru a
příznivě působí na mikroflóru
v zažívacím traktu. Dále díky
obsahu pektinu pomáhá jablečný ocet snižovat hladinu cholesterolu. A obsah betakarotenu pak zajišťuje útok na volné
radikály. Účinky jablečného
octa jsou opravdu působivé.
V literatuře se mimo jiné uvádí, že působí při hubnutí (odbourává tuky), při chronické
únavě a bolestech hlavy, bolestech v krku, působí jako ochrana při osteoporóze, pomáhá při
artritidě a revmatismu, snižuje
krevní tlak, ničí záněty (dýchacích cest atd.) a infekce (např.
močového měchýře). Dále blahodárně působí na trávení, posiluje mysl, bojuje proti stárnutí, nevolnostem v těhotenství či
křečovým žilám. Jablečný ocet
je možné používat jak zevně,
tak vnitřně, vhodný je i do pokrmů.

pokud máte zánět močového měchýře
nebo tuto partii cítíte jako oslabenou, je
vhodné se prolévat vodou, aby se infekce
dostala z těla ven. Zkuste tedy vypít čtyři
sklenky vlažné vody za sebou. V pitném
režimu by měla převládat voda, ale bez
bublinek, ty totiž zatěžují ledviny. Vodu
střídejte s urologickými nebo ledvinovými čaji, vždy ale musí převládat čistá
voda, aby se mohly škodlivé látky z těla
snadno vylučovat.

Ingredience: 1x dětské piškoty, 3x zakysaná smetana, 3x
vanilkový cukr, kakao, jahody,
maliny (ovoce dle chuti)
Postup: Na dno mísy naskládáme piškoty. Na piškoty
umístíme jahody a maliny
(ovoce dle vaší chuti) a celé patro zalijeme smetanou smíchanou s vanilkovým cukrem. Další
patro vytváříme stejně. Na již vytvořené první patro umístíme
piškoty a na ně ovoce, opět zalijeme smetanou smíchanou s
vanilkovým cukrem. Horní patro ozdobíme kakaem nebo postrouhanou čokoládou. Dle libosti můžeme dozdobit ovocem a
šlehačkou. Následně dáme do ledničky. Čím déle necháme dort
uležet, tím lépe. Nejlépe přes noc. Jde o to, aby smetana ztuhla
a piškoty vsákly vodu ze smetany a zvláčněly. Dobrou chuť!

Zpravodajství
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V Prostějově zemřel muž na PRASEČÍ CHŘIPKU
Prostějov/mik, mls

Zabiják, který aktuálně kosí lidi po celé republice, udeřil i v prostějovském regionu. V pátek v
osm hodin večer v prostějovské nemocnici zemřel osmapadesátiletý Miloslav F. Z Jesence.
V neděli pak přijali ve špitále jednatřicetiletou ženu v devátém měsíci těhotenství. Diagnóza
byla v jejím případě také otřesná, i ona byla nakažena virem H1N1. Lékaři okamžitě přistoupili
k císařskému řezu. Dítě je údajně v pořádku a zdravé, jeho matka je ovšem v kritickém stavu.

Informace Večerníku o tragédii se potvrdily

O případu úmrtí muže z Jesence se Večerník dozvěděl už v sobotu v dopoledních hodinách. Na
náš první dotaz reagovala mluvčí společnosti Agel
Hana Szotkowská odmítavě. „Máte zřejmě špatný
zdroj informací, údajnou smrt pacienta nemocného
prasečí chřipkou mohu v této chvíli dementovat,“
překvapila nás mluvčí společnosti provozující naši
nemocnici. Náš zdroj byl ovšem velmi hodnověrný
a na základě našeho druhého telefonátu Hana Szotkowská přislíbila, že celou záležitost lépe prověří.
Za necelou půlhodinu Večerníku potvrdila veškeré
informace, které jsme získali s předstihem.
„Osmapadesátiletého pacienta jsme přijali v průběhu týdne s virovým zápalem plic. Nejprve byl
hospitalizován na plicním oddělení. Ukázalo se, že
trpí i virem H1N1. Následně byl převezen na ARO.
Muž byl napojen na umělou plicní ventilaci a byla

mu podána antivirotika. Přes veškerou péči lékařů
však pacient v pátek ve 20.00 hodin zemřel. Prasečí chřipka na jeho úmrtí měla nesporně významný
vliv,“ uvedla Hana Szotkowská, mluvčí společnosti
Agel, provozující prostějovskou nemocnici.

Nakažená žena je po císařském řezu ve vážném
stavu, novorozenec je naštěstí v pořádku
Starosta Jesence je v šoku:
„Byl to můj kamarád!“
Zprávou o tom, že osmapadesátiletý Miloslav F. zemřel
v prostějovské nemocnici na
prasečí chřipku, jsme šokovali jesenského starostu
Jana Kvapila. „To nemyslíte
vážně, to je strašné! Slávka
odvezli ve středu s tím, že má
zápal plic. Vůbec jsme netušili, že se nakazil tím virem
prasečí chřipky. Jenom nechápu, kde se nakazil,“ sdělil
Večerníku Jan Kvapil. „Že zemřel, to víme, taky jsme v sobotu ráno na naší hasičárně

S návštěvami v nemocnici
je šmytec. ŘÁDÍ CHŘIPKA

V neděli odcházeli lidé s plnými taškami a naštvaní…
Prostějov/mik - Vedení prostějovské nemocnice se v pátek rozhodlo po konzultacích s Krajskou
hygienickou stanicí Olomouckého
kraje vyhlásit dočasný zákaz návštěv. Důvodem je rostoucí výskyt
akutních respiračních infekcí v
regionu. Zákaz platí od soboty 19.
ledna, není časově omezen a platí
do odvolání.
Vedení se rozhodlo vyhlásit celoplošný zákaz návštěv z důvodu překročení hranice chřipkové epidemie
na Prostějovsku. Aktuální výskyt
onemocnění již dosáhl počtu 2041
pacientů na sto tisíc obyvatel. Zákaz
návštěv platí pro všechna oddělení. „Ve výjimečných případech je
návštěva možná po individuálním
zhodnocení a schválení lékařem,“
říká lékařský ředitel prostějovské
nemocnice MUDr. Jiří Ševčík.
Jenomže jak Večerník během neděle
zjistil, někteří lidé, kteří přišli navštívit své příbuzné ležící na různých
odděleních, odcházeli z nemocnice

zpět s plnými taškami ovoce a jídla.
A pořádně naštvaní.
„Vůbec jsem o zákazu návštěv neměla potuchy. Nesu tady manželovi
pomeranče, banány a řízky. Nepustili mě k němu,“ durdila se starší
paní, která do Prostějova přijela po
poledni vlakem až z Kostelce na
Hané. Podobně rozhořčených lidí
jsme potkali hned několik. Nikdo z
nemocnice nám však nebyl schopen odpovědět na otázku, do kdy
bude zákaz návštěv platit. „To záleží na hygienicích, až vyhodnotí, že
epidemie chřipky v regionu polevi-

la,“ odpověděla nám suše jedna ze
zdravotních sester.
Cílem zákazu návštěv je zabránit
šíření onemocnění mezi pacienty
a návštěvami. „Jsme si vědomi, že
omezujeme pacientův kontakt s jejich blízkými, ale snažíme se tímto
krokem zajistit jejich včasné uzdravení a návrat do domácího prostředí
bez komplikací. Věříme, že pacienti i příbuzní tuto mimořádnou
situaci pochopí a že v krátké době
bude jejich kontakt opět umožněn
v neomezeném rozsahu,“ doplňuje
náměstek.
Nikdo si zatím netroufá odhadovat, jak dlouho bude zákaz návštěv platit. „Všechna zdravotnická
zařízení však celou situaci kolem
výskytu akutních respiračních infekcí v jednotlivých regionech důkladně monitorují a jsou v kontaktu s
krajskými hygienickými stanicemi,“
uvedla Hana Szotkowská, tisková
mluvčí společnosti Agel, provozující prostějovskou nemocnici.

CIKÁNKA PORODILA TROJČATA, její oběť
se belhala po doktorech...
(dokončení ze strany 2)
Po čtrnácti dnech navíc lékaři přišli
na to, že má nejen poškozený meniskus, ale i zpřetrhané kolenní vazy. To
si vyžádalo operaci a několik týdnů
pracovní neschopnosti. Následně jí v
koleně objevili i cystu. Třiatřicetiletá
žena tak po půl roce od incidentu
sice už naštěstí chodí relativně bez
problémů, jisté komplikace však
pociťuje dodnes.
Samotná Kateřina Oláhová u soudu
popřela, že by svoji oběť kopla. Vý-

povědi poškozené i dalšího přímého
svědka, který se napadené ženy zastal, to však vyvrací. Fakt, že se incident stal přibližně takovým způsobem, jak jej popsala napadená, která
na první pohled rozhodně nepůsobí
jako primitivní rasistka, nemohla
popřít ani obhájkyně Kateřiny Oláhové. Advokátka ovšem upozornila,
že zpřetrhané vazy v koleně mohly
souviset s tím, že poškozená byla
operována až čtrnáct dní po zranění.
Kvůli tomu se senát rozhodl těsně

před rozsudkem předvolat ještě ošetřujícího lékaře napadené.
Z tohoto důvodu bylo jednání odročeno na konec února. Jelikož se v
případě, že Kateřina Oláhová bude
shledána vinnou, bude jednat o první
zápis do jejího trestního rejstříku, dá
se už nyní předpokládat, že útočnice
vyvázne s podmínkou. Na druhou
stranu je pravděpodobné, že bude
muset uhradit náklady spojené s léčbou své oběti. Zcela zbytečné útrapy,
kterými si po útoku musela maminka
sedmiletého syna projít, jí ovšem zřejmě už nikdo nenahradí.

7 742 EVIDOVANÝCH STŘELNÝCH ZBRANÍ
(dokončení ze strany 3)
A to není naštěstí vše... „V praktické
části zkoušky musí žadatel o zbrojní průkaz prokázat umění bezpečně
zacházet se zbraní, musí umět rozebrat zbraň, aby ji mohl vyčistit, a v
neposlední řadě je potřeba zvládnout
střelbu na pevný terč,“ seznámil nás
s úvodními podmínkami pro získání zbrojního průkazu Pavel Spurný.
Nejsou to však ani zdaleka jediné
náležitosti. Zájemce musí splnit věkové limity pro jednotlivé druhy
zbraní. „Obecně se jedná o věkovou
hranici jednadvaceti let, existují však
i výjimky pro sportovce či studenty
učilišť, která mají v podmínkách používání zbraně. Dalšími podmínkami
jsou způsobilost k právním úkonům,
místo pobytu na území České republiky a ta hodně důležitá – zdravotní
způsobilost. Žadatel o zbrojní průkaz
prochází přísnou lékařskou prohlídkou. A dostáváme se k té poslední
podmínce, kterou nemusí samozřejmě každý splnit. Tou je bezúhonnost
a spolehlivost. Kdo chce zbrojní
průkaz, nesmí být v posledních pěti
letech odsouzen za úmyslný trestný
čin. Samozřejmě, že u závažných
trestných činů, jako je například
vlastizrada či terorismus, je ona lhůta
delší,“ řekl Pavel Spurný. „Co se týká
zmiňované spolehlivosti, tady posu-

Přísné kontroly. Pavel Spurný se s policejními kolegy každoročně účastní
množství kontrol na akcích, při kterých se používají zbraně. Samozřejmě u
držitelů střelných zbraní nemohou chybět ani dechové zkoušky na alkohol.
Foto: Michal Kadlec
zujeme spáchané přestupky, hlavně
v oblasti občanského soužití, alkoholismu a podobně,“ dodal.
S policistou, který v Prostějově vede
odbor služby zbraní a bezpečnostních
materiálů, Večerník v pátek hovořil
ještě o dalších tématech. Například
o přísných podzimních kontrolách
myslivců při honech, zbraňových
amnestiích či nelegálně držených
zbraních. O tom ale zase až příště..

Na samý závěr je zajímavé si připomenout neuvěřitelnou jednoduchost,
s jakou lze získat zbraň ve Spojených
státech. „Vlastnit zbraň zaručuje
Američanům jejich ústava, je to pro
ně jako pro nás vlastnit psa. Získat
v Americe zbrojní průkaz a poté
zbraň je otázkou několika málo hodin. A to je naštěstí v našich podmínkách naprosto vyloučeno,“ uzavřel
toto téma Pavel Spurný.

V neděli ohlásila nemocnice
druhý případ

vyvěsili černý prapor. Byl to
dlouholetý dobrovolný hasič
a pracoval v našem domově
důchodců jako údržbář. Byl
to skvělý člověk a kamarád.
Fakt netušíme, co se teď bude
v Jesenci dít, když umřel na tu
prasečí chřipku. To abychom
každou hodinou očekávali
hygieniky a nějaká tvrdá karanténní opatření. Nejvíc to
odnese asi náš sociální ústav.
Ale že by se nakazil tam? To
snad ne,“ zamyslel se starosta
Jesence Jan Kvapil.

V prostějovské nemocnici leží od neděle jednatřicetiletá žena,
rovněž s prasečí chřipkou. V současné chvíli je hospitalizována na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a její stav je
vážný. „Ženu prostějovská nemocnice přijala ve čtyřiatřicátém
týdnu těhotenství. Kvůli vážnému zdravotnímu stavu jí lékaři
ještě dnes museli provést císařský řez. Dítě je v pořádku, lékaři
u něj virus prasečí chřipky nezjistili. Žena trpí virovým zápalem plic, který je nejzávažnějším typem chřipky a na rozdíl od
bakteriálního se velmi špatně léčí, protože na něj nezabírají antibiotika. Pacientka je napojena na dýchací přístroj, má veškerou potřebnou péči a je pod intenzivní kontrolou,“ informovala
Večerník v neděli dopoledne Hana Szotkowská, tisková mluvčí
společnosti Agel.
Večerník bude situaci o závažném stavu onemocnění prasečí
chřipkou v Prostějově i nadále sledovat.

CO JE TO PRASEČÍ CHŘIPKA? NEJOHROŽENĚJŠÍ OSOBY

Onemocnění virem chřipky A(H1N1) se projevuje podobnými příznaky jako běžná sezonní chřipka člověka.
Šíří se především kapénkovou formou při kýchání,
kašlání a smrkání. Vstupní branou infekce do lidského
organismu je výstelka nosohltanu a oční spojivky.
Prasečí chřipka (nebo také mexická chřipka, nová chřipka
či chřipka A/H1N1) napadající lidi se objevila v Mexiku v
březnu roku 2009. Jedná se o respirační onemocnění způsobené chřipkovým virem kmene A/H1N1. Virus obsahuje
geny lidské, ptačí a prasečí chřipky. První případy nemoci
byly hlášeny 18. března 2009. Onemocnělo několik stovek
lidí ve třech oblastech Mexika a sedm občanů Spojených
států amerických. Původně prasečí chřipkové onemocnění
je přenosné na člověka a v dalších případech byl prokázán
i přenos mezi lidmi.

!

* těhotné ženy ve vyšším stupni těhotenství
* děti do věku 24 měsíců
* dospělí ve věku 65 let a starší
* lidé s některým chronickým onemocněním
(například plic, srdce, ledvin, s cukrovkou, s
nádorovým onemocněním)
* lidé s výraznou obezitou.
Patříte-li do výše uvedené rizikové skupiny
osob a máte-li na základě příznaků podezření na chřipkové onemocnění, bezprostředně
kontaktujte svého lékaře. Ve vašem případě
by zbytečný odklad léčby mohl mít závažné
následky.

CHCETE SE VYHNOUT NÁKAZE?

Vyhýbejte se kontaktu s nemocnými a místům s velkou koncentrací
lidí, například kinům, divadlům,
supermarketům, výstavám, MHD a
podobně. Nepůjčujte si od ostatních
mobilní telefony, sklenice, příbory,
nezdravte se podáváním ruky a líbáním, nedotýkejte se rukama ob-

ličeje a očí – sníží se tím riziko přenosu viru prostřednictvím rukou
kontaminovaných předmětů. Myjte
si ruce pravidelně a opakovaně mýdlem a pod tekoucí teplou vodou!
Pokud není voda a mýdlo k dispozici,
doporučují se použít desinfekční gely
na alkoholové bázi nebo ubrousky

napuštěné látkami s přídavkem alkoholu před jídlem, před krmením dětí
včetně kojení, po přípravě potravin,
po použití WC, po výměně pleny
nebo při pomoci dítěti na WC, po
hře se společnými hračkami, před návštěvou a po návštěvě lidí, kteří jsou
nemocní.

INZERCE

OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeremenkova 40a
779 11 OLOMOUC
Rada Olomouckého kraje v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurzní řízení

NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE NA DOBU URČITOU 6 LET
SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace

Předpoklady uchazeče:
- vysokoškolské vzdělání
(ekonomického nebo pedagogického zaměření výhodou)
- 5 let pedagogické praxe a 4 roky praxe v řídící činnosti
- manažerské dovednosti
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- znalosti v oboru dané oblasti vítány
Obsahové náležitosti přihlášky:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
- doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení
uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení
(opatřený datem a podpisem uchazeče)
- strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
- koncepce rozvoje školského zařízení v rozsahu maximálně 4 stran strojopisu
(opatřený datem a podpisem uchazeče)
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho
vyžádání
- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (tiskopis je k dispozici na odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
telefon 585 508 554)
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovního místa
ředitele (ne starší než 3 měsíce)
Před konáním konkurzu se uchazeči podrobí psychologickému testu.

Termín podání přihlášek: 6. 2. 2013 včetně do 14.00 hodin
Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně
požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Obálku označte heslem:
„NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE“.

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

Kristýna Matoušková
14. 1. 2013 47 cm 2,85 kg
Ondratice

A GRATULUJEME!!!

Martin Vařeka
14. 1. 2013 50 cm 3,90 kg
Hluchov

Lukáš Božičevič
15. 1. 2013 51 cm 3,50 kg
Prostějov

Amálie Mikušová
14. 1. 2013 48 cm 2,95 kg
Prostějov

Dominik Lošťák
15. 1. 2013 54 cm 4,25 kg
Prostějov

Nový parkovací systém se vedení
prostějovské nemocnice osvědčil

Před více než dvěma měsíci zavedla Nemocnice Prostějov, která
je členem skupiny AGEL, nová pravidla stání a pohybu vozidel.
Uvnitř svého areálu přestala parkovat vozidla dlouhodobě hospitalizovaných pacientů i automobily obyvatel okolních domů. Méně
pohybliví pacienti i pacienti jedoucí na ambulantní vyšetření teď
uvnitř areálu zaparkují bez větších potíží. Nemocnice zpoplatnila stání ve svém areálu od počátku listopadu. První půlhodina je
zdarma a za každou další zaplatí návštěvníci deset korun.

poplatku se snažíme umožnit dopravu
nebo vyzvednutí blízkého člověka z
nemocnice bez nutnosti cokoli hradit,“
upozorňuje Tomáš Uvízl.
Prvních třicet minut stání vozidla
v nemocnici je zdarma. Každá další
započatá půlhodina po vjezdu do nemocnice stojí deset korun. U hlavního
vjezdu do nemocnice si řidič vyzvedá-

Prostějov/Hana
Szotkowská,
mluvčí holdingu AGEL
Nemocnice se zpoplatněním stání uvnitř
areálu snaží řešit složitou situaci. Dlouhodobě totiž bojovala s automobily, která
stála na travnatých plochách, poškozovala chodníky a často stála také na místech
určených pro stání vozidel rychlé záchranné služby. „Z monitoringu vozidel
v areálu nemocnice vyplynulo, že zde zanechávali svá vozidla obyvatelé okolních
domů. Další skupinu dlouhodobě odstavených vozidel pak tvořily auta pacientů,
kteří přijeli k hospitalizaci a odstavili po
celou jejich dobu hospitalizace své vozy
přímo v areálu,“ vysvětluje důvody zpoplatnění stání v areálu ředitel nemocnice
Tomáš Uvízl s tím, že ostatní pacienti
– mnohdy daleko méně pohybliví - pak
nemohli nalézt dostupné místo v přijatelné vzdálenosti od pracoviště svého lékaře. Logickým řešením tohoto stavu bylo
proto parkování uvnitř areálu nemocnice
zpoplatnit, což se ukázalo jako řešení
správné. „Nový vjezdový systém vozidel se za první dva měsíce osvědčil. Do
areálu nemocnice vjíždí v pracovní dny
mnohem méně lidí. Denně vjede do nemocnice zhruba čtyřistapadesát návštěvníků, čímž je kapacita areálu využita jen
na osmdesát procent. Nejčastěji přitom
pacienti využívají stání do třiceti minut,
které je bezplatné,“ prozrazuje hlavní
správce Ing. Pavel Gottwald s tím, že nemocnice vybere měsíčně na vjezdovém

Opatření prospělo. Po zavedení nového parkovacího systému v prostějovské nemocnici vjíždí do areálu už jen ten, který to bezpodmínečně potřebuje.
Foto: Michal Kadlec
systému okolo čtyřicet tisíc korun, které
investuje do vybavení nemocnice.
S novým vjezdovým systémem je dočasně více využíváno parkoviště před
budovou polikliniky, které neprovozuje nemocnice- „Vždy se rychle
zaplní, auta stojí všemožně u cest, na
chodnících a mimo místa vyhrazená
pro parkování. Nedodržením dopravního značení hrozí zbytečný odtah,
přitom je možné pohodlně stát s autem v areálu nemocnice “ doplňuje
hlavní správce.
„Do budoucna plánuje nemocnice zvýšit
kapacitu míst ke stání, nicméně v současné době s ohledem na finanční problémy
ve zdravotnictví není stavba parkoviště
reálná. Investice do technologicky vyspělé zdravotnické techniky musí mít
logicky přednost,“ doplňuje ředitel nemocnice a dodává, že na druhou stranu
se nemocnice snaží nastavit pravidla pro
placení mírnější, než je obvyklé v okolních městech. „První půlhodinou bez

vá lístek u stojanu před závorou, na
kterém je označen čas vjezdu a čárový kód. Zaplacení poplatkuje možné u
automatické výjezdové pokladny před
výjezdem z nemocnice nebo na informacích v poliklinice a v hale. Při výjezdu
vloží řidič lístek do stojanu u výjezdové
závory. Od poplatků jsou osvobozena
vozidla zdravotnické záchranné služby,
dopravní a zdravotní služby, policie ČR a
městské policie, hasičského záchranného
sboru a havarijní služby vodáren, plynařů
či energetiků.
„Neplatí ani zdravotně postižení pacienti
s průkazem ZTP a ZTP/P. Nestačí však
jen označení na vozidle, ale v autě je
nutná přítomnost osoby – držitele tohoto
průkazu. Poplatek nemocnice nechce ani
po dárcích krve a plazmy v den odběru.
Zákazníci nemocniční lékárny mají v
den nákupu nebo vyzvednutí receptu
slevu za stání v nemocnici ve výši třiceti
korun,“ řekl závěrem Pavel Gottwald.

„NIKDY JSEM SE NEPŘEJÍDALA,“ naznačila stoletá
oslavenkyně
y recept, jak se dožít požehnaného věku
Prostějov/mls - Stanislava Páleníková se v Prostějově narodila 20. ledna
1913, tedy v roce, kdy Thomas Alva
Edison objevil způsob synchronizace
zvuku a promítaného filmu. Světová
premiéra prvního zvukového filmu se
však konala až v době, kdy paní Stanislavě bylo čtrnáct let. V roce 1934 se
paní Stanislava vdala za o čtyři staršího Josefa Páleníka. S ním prožila celkem třiašedesát let, až do jeho smrti...
„Společně jsme měli obchod s obrazy

na rohu Komenského a Netušilovy ulice. Ten nám ovšem komunisté zabavili
a my se na deset let museli z Prostějova
přestěhovat do Šubířova. Když jsme se
vrátili, dostali jsme ve městě místo našeho velkého bytu jiný, který byl mnohem
menší,“ zavzpomínala paní Stanislava.
Kromě záliby ve výtvarném umění byl
její muž velký sportovec, léta například
trénoval fotbalisty Agrostroje Prostějov.
„Mě fotbal nebavil. „Když jsem jednou
byla na zápase, celou dobu jsem se místo
na hřiště dívala nahoru na hodiny, kdy už
bude konec,“ pousmála se oslavenkyně,
která se svým manželem vychovala tři

dcery. „Bohužel ta nejmladší před týdnem zemřela. Kdybych si ke své stovce
mohla něco přát, tak by to bylo to, aby
byla stále naživu...,“ posmutněla při
vzpomínce na nešťastnou rodinnou událost paní Stanislava, které podle jejích
slov v Domově důchodců nic nechybí.
„Jsem tu čtyři roky a sestřičky se o nás
opravdu pěkně starají,“ reagovala.
A jaký je její recept na to dožít se tak
vysokého věku? „Tak ten vám nedám.
Mohu vám říct jen to, že jsem vždycky
žila skromně, za ničím se moc nehonila
a nikdy se nepřejídala,“ naznačila sympatická oslavenkyně.

Tadeáš Pořízka
12. 1. 2013 49 cm 3,45 kg
Krumsín
Fotografie narozených
miminek pořizujeme každou
středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku
v pokoji nezastihneme, můžete
nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na
e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování a
dárek přímo domů graficky
zpracovaný portrét
i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Daniel Novotný
13. 1. 2013 48 cm 2,60 kg
Smržice

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

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ POKRAČUJE
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také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz
INZERCE

Co, kdy, kde, kam ...?


MC Cipísek,
Sídliště svobody 6, Prostějov
Jak podpořit zdraví aneb jak
si můžeme pomoci sami – besedy o prevenci zdraví. V dopoledních programech dle rozpisu
ve skupinách
Mimiklub - program pro maminky s miminky - pro maminky
s miminky do 9 měsíců
Půjčovna
rehabilitačních středa 23. ledna 18.00 Vůně pro
a kompenzačních pomůcek zdraví i potěšení - kreativní veLAZARIÁNSKÉHO SER- čer pro dospělé
VISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
Informační centrum
ortopedické vozíky, WC křesla,
pro mládež při CMG
chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polo- Komenského 17, Prostějov.
hovací lůžka (mechanická, elek- Tel.: 582 302 553
trická). Kontakt po telefonu pí. V. pondělí 28. ledna
Den internetu zdarma - přijít můZapletalová 776 054 299
žete kdykoliv v otevírací době
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově 1. února Semmering - Stuhleck,
nadále poskytuje služby nevido- jednodenní lyž. zájezd CK Mimým a slabozrakým občanům na nitrans a Svazu lyžařů. Cena
adrese: Kostelecká 17, Prostějov. 590 Kč + 37 euro s sebou. Info
a přihl. OS ČSTV Česká ul. 15.
Český svaz ochránců přírody – Tel.: 776 671 104
Ekocentrum Iris
Český zahrádkářský svaz
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: v Bedihošti pořádá 9. února 2013
ve 20.00 hodin Tradiční zahrád582 338 278
kářský ples v místní sokolovně.
Občerstvení zajištěno k tanci a
Tvořivá dílna
poslechu hraje skupina Melody.
pondělí 21. ledna Keramika
od 16.00 do 18.00 hod. v Kavárně Ekocentra Iris.
Výstava Mozaika Josefkolu 2012
se koná v pondělí 21. ledna v ZáSEMTAMNÍK SONS
mecké galerii Konice od 10.00 do
pondělí 21. ledna
16.00 hodin.
14.30 až 15.30 hod. Rehabilitační
cvičení pro posílení tělesné kon- Lyžování v Itálii 18. až 24. 2., bus
z PV. T.: 776 685 504
dice a zraku.
středa 23. ledna
od 14.00 Přátelské posezení Na bohatou kolekci historických
kočárků, ve kterých se vozily
v Kavárně Anreto
děti, panenky a medvídci, ze součtvrtek 24. ledna
9.00 – 12.00 Pletení z pedigu kromé sbírky Miroslavy Pecháčkové se můžete přijít podívat do
v klubovně SONS.
Muzea Prostějovska.
V sobotu 26. ledna proběhne13.
ročník Zimního putování přes
V neděli 27. ledna se koná
vrchol Kosíře z Čelechovic na
od 14.00 do 18.00 hodin
Hané. Start od 9.00 do 11.00 v sokolovně v Němčicích nad
Hanou Dětský karneval.
v sokolovně v Čelechovicích.
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.

Mateřídouška Plumlov
Bezručova ul. - fara, Plumlov.
Tel.: 777 122 874,
plumlovmateridouska
@gmail.com
pondělí 21. ledna
13.30 hodin – kroužek angličtiny
pro děti 1. i 2. stupně ZŠ.
čtvrtek 24. ledna
9.30 hodin - hraní, zpívání, tancování, cvičení, výlety do přírody

Levné Španělsko 7.6. až 13.6.,
autobusem, ubytování plná penze, cena 6 300 Kč. Vhodné pro
kolektivy. Tel.: 739 476 853,
agelesk@seznam.cz
Valná hromada Honebního
společenstva Ptení se koná v
neděli 10. února 2013 v místnosti Obecního úřadu Ptení od
14.00 hodin. Navrhovaný program: Zahájení, schválení programu, zpráva o stavu HS Ptení
, plnění smlouvy mezi HS Ptení
a MS Ptení – Kubina o.s., volba honebního starosty a volba
ostatních členů honebního výboru HS Ptení, využití honitby
HS Ptení v období 2013 - 2022,
diskuse, usnesení, závěr.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 22. 1.

9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 26. 1.

13.00 - 15.00 hodin

neděle 27. 1.

9.30 - 11.30 hodin

rok 2012 - nominujte osobnosti!

žili výběr nominovaných.
V uplynulých letech byla
Cena města udělena mnoha
osobnostem, jejichž práce je
rozmanitá. Od šíření demo-

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...
Mgr. Daniel Šedivý 1973 Vícov
Vlasta Kubalčíková 1923
Otaslavice
Hana Malíšková 1953 Seloutky
Emilie Přikrylová 1936
Kostelec na Hané
Zdenka Přikrylová 1928
Pěnčín
Ing. Jaroslav Kadlec 1954
Prostějov

Jarmila Popelková 1943
Kostelec na Hané
Ladislava Sieberová 1946
Kostelec na Hané
Jaroslava Lénková 1959
Čelechovice na Hané
Jaroslava Nedomová 1933
Kostelec na Hané
Růžena Bezděková 1929
Rozstání

Rozloučíme se...
Pondělí 21. ledna 2013
Eduard Dobrovský 1947 Kralice na Hané
10.00 Obřadní síň Mlýnská
Miroslava Burešová 1946 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Úterý 22. ledna 2013
Libuše Gregorová 1921 Kostelec na Hané
14.00 kostel Kostelec na Hané
Středa 23. ledna 2013
Olga Kuciánová 1932 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Anežka Hajnyšová 1926 Prostějov 11.00 kostel P+P Prostějov
Drahomíra Valentová 1924 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Jiří Hlas 1923 Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Miroslav Grepl 1936 Lipová
13.15 Obřadní síň Prostějov
Miloslav Fidler 1955 Jesenec
14.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 25. ledna 2013
Alois Navrátil 1921 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov

TIP Večerníku

HOLKY Z KALENDÁŘE
DIVADLO ABC

KDY: neděle 27. ledna 2013
KDE: Městské divadlo v Prostějově

Včelí farma Jelínek pořádá
včelařské odpoledne v sobotu
2. února 2013 ve 14.00 hodin
v obecním domě Dětkovice.
Potvrďte svoji účast kvůli zajištění malého občerstvení.
Tel.: 582 357 222 A. Jelínek.

Ceny Města Prostějova za
Prostějov/red - Město Prostějov udělí také v letošním
roce významným osobnostem Ceny města. Do 28.
února 2013 mohou občané,
organizace nebo občanská
sdružení nominovat jakoukoli významnou osobnost,
jejíž práce znamená přínos
pro město Prostějov.
„Osobnosti, které výrazně
napomohly ke zvýšení prestiže města v jakékoli oblasti
své činnosti, si zaslouží naše
uznání. Oceňované obory
činnosti nijak nevymezujeme, abychom tím nezú-
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kracie, přes celoživotní práci
v divadelnictví až třeba po
činnost literární či hudební,“
uvedla vedoucí Odboru kanceláře primátora Magistrátu
města Prostějova Jaroslava
Tatarkovičová.
K nominaci je třeba uvést
jméno a příjmení osoby navržené na ocenění, dále za jakou činnost by měl navržený
kandidát cenu získat a podpis
a kontakt na navrhovatele.
Nominace doručí navrhovatelé v písemné formě na podatelnu Magistrátu města do
28. února 2013.
inzerce

Na počátku byla skutečná událost, která se stala námětem
pro film a později i základem
úspěšné divadelní hry. Dámy
v letech z jednoho venkovského hnízda, kde není příliš
bohatý společenský život, se
domnívají, že mají své nejlepší
časy za sebou. Každá z nich se
musí vyrovnávat s nějakou těžkou životní situací - odchodem
dítěte, smrtelnou nemocí manžela, krachem živnosti, manželskou nevěrou – a to bez naděje, že jednou bude lépe a že
ještě za nějakým rohem čeká

nový a lepší život. Nápad nafotit kalendář s akty je bláznivý
úlet, který se postupně promění
ve velkolepou vzpouru proti
osudu, proti stáří, proti životní
marnosti. Není tak důležité,
že kalendář promění ospalé
městečko v metropoli a dámy
z farního spolku v mediální celebrity, jako to, že jeho prostřednictvím najdou, ve stínu smrti,
znovu ztracenou svobodu, hravost, nová přátelství, nové sny
a novou naději. Pro Divadlo
ABC hru nastudoval v české
premiéře režisér Ondřej Zajíc.

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

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
25.1. Divadelní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Městské divadlo v Prostějově
25.1. Ples SRPŠ při Obchodní akademii Společenský dům
Prostějov
SRPŠ při Obchodní akademii
25.1. Školský ples
Sokolovna Mostkovice
Mostkovice
MŠ, ZŠ Mostkovice
26.1. Reprezentační a stužkovací ples Společenský dům
Prostějov
Cyrilometodějské gymnázium Pv
26.1. Ples SDH
Kulturní dům Lipová
Lipová
SDH Hrochov
26.1. Ples SDH
Sokolovna Žárovice
Žárovice
SDH Soběsuky
26.1. Myslivecký ples
Sokolovna Ptení
Ptení
Myslivecké sdružení Ptení
26.1. 5. Hasičský bál
Sokolovna Němčice n/H
Němčice n/H
SDH Němčice n/H
26.1. Hasičský ples
Kulturní dům Kralice
Kralice
SDH Kralice
27.1. Dětský karneval
Sokolovna Němčice n/H
Němčice n/H SDH Němčice n/H,DDM Orion, Němčice

Kino Metro 70

pondělí 21. ledna
14.00 Levé křídlo
17.00 Nespoutaný Django
20.00 Nespotaný Django
úterý 22. ledna
14.00 Levé křídlo
17.30 Frankenweenie:
domácí mazlíček
černobílý animovaný film
20.00 Nespoutaný Django
středa 23. ledna
17.30 Frankenweenie:
domácí mazlíček
20.00 Nespoutaný Django
čtvrtek 24. ledna
17.30 Mládeži nepřístupno
americká komedie
20.00 Mládeži nepřístupno
pátek 25. ledna
15.30 O myšce a medvědovi
francouzský animovaný film
17.30 Mládeži nepřístupno
20.00 Mládeži nepřístupno
sobota 26. ledna
15.30 O myšce a medvědovi
17.30 O myšce a medvědovi
20.00 Mládeži nepřístupno
neděle 27. ledna
15.30 O myšce a medvědovi
17.30 Mládeži nepřístupno
20.00 Mládeži nepřístupno

obce Smržice s ulicemi Prostějovská od PV po č.152, Kostelecká od Prostějovské po č.28,
Kobližnice celá levá strana od
ul. Prostějovské, pravá po č.43,
celá ul. Za Kobližnicí, celé Zákostelí, levá strana ul. Příční od
ul. Prostějovské po č.489.
Obce: Krakovec, Laškov,
Laškovský Dvorek, Kandie,
Pěnčín
Dne: 6. 2. 2013 od 7:00 do 8:00
hod. Vypnutá oblast: celé obce
Krakovec, Laškov, Dvorek,
Kandie, Pěnčín horní část obce
vč. ZD a po č. 59, 57, 46, 219 –
včetně podnikatelských subjektů
v uvedených obcích a vymezené
oblasti.

Obce: Krakovec, Laškov, Laškovský Dvorek, Kandie
Dne: 6. 2. 2013 od 8:00 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: celé obce
Krakovec, Laškov, Dvorek,
Kandie,-včetně podnikatelských
subjektů v uvedených obcích.
Obce: Krakovec, Laškov,
Laškovský Dvorek, Kandie,
Pěnčín
Dne: 6. 2. 2013 od 15:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast: celé
obce Krakovec, Laškov, Dvorek, Kandie, Pěnčín horní část
obce vč. ZD a po č. 59, 57, 46,
219 – včetně podnikatelských
subjektů v uvedených obcích a
vymezené oblasti.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Kinoklub DUHA
středa 23. ledna
15.00 Čtyři slunce
sobota 26. ledna
15.00 Doba ledová 4:
Země v pohybu
americká animovaná komedie
17.30 Sedm psychopatů
americká krimikomedie
20.00 Sedm psychopatů

Kulturní klub DUHA
pondělí 21. ledna
14.00 Setkání jubilantů města Prostějova
čtvrtek 24. ledna
9.20 a 10.30 Vítání občánků
pátek 25. ledna
18.00 až 22.00 Taneční večer
nejen pro seniory
inzerce

Městské divadlo Prostějov
neděle 27. ledna
19.00 Tim Firth
- Holky z kalendáře
Divadlo ABC Praha

Apollo 13
pátek 25. ledna
20.00 Metalová smršt´
- HANNIBAL LECTER,
FROM BEYOND, SOLD
MY SOUL
sobota 26. ledna,
21.00 Innocent Evening - Po
delší době se vrací akce Innocent Evening a to zpět do Prostějovského klubu Apollo13,
kde v první polovině roku
2006 poprvé odstartovala. Za
pultem se tentokrát můžete těšit na: Alleki & Kobilka.
inzerce

TJ SOKOL ČECHOVICE – ODDÍL KOPANÉ
POŘÁDÁ

VELKÉ SPORTOVNÍ PLESY
2.2. 16.2 2.3.
ZAHÁJENÍ VE 20.00 HODIN
SLAVNOSTNÍM PŘEDTANČENÍM
VSTUPNÉ 250 Kč S VEČEŘÍ
VSTUP POUZE VE SPOLEČENSKÉM OBLEČENÍ

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Krakovec, Laškov,
Dvorek, Kandie, Pěnčín
Dne: 4. 2. 2013 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast: celé
obce Krakovec, Laškov, Dvorek, Kandie, Pěnčín horní část
obce vč. ZD a po č. 59, 57, 46,
219 – včetně podnikatelských
subjektů v uvedených obcích a
vymezené oblasti.
Obec: Smržice
Dne: 5. 2. 2013 od 7:30 do
10:30 hod. Vypnutá oblast: část

čtvrtek 24. ledna
19.00 Druhý výstřel
– Robert Thomas

K TANCI A POSLECHU HRAJE
2. 2. TYRKYS Mojmíra Přikryla
16. 2. ENDEMIT TRIO
s Miloslavem Křížkem
2. 3. NOVIOS s Pavlem Kožnárkem
V PODSÁLÍ DISKOTÉKA
NA PLESY JE PŘEDPRODEJ MÍSTENEK ZAHÁJEN V SOKOLOVNĚ
29.1., 30.1 a 31.1 od 16.00 do 18.00 hodin
Případný doprodej každou další středu od 16.00 do 18.00 hodin
Prodej bufetu vždy den před konáním plesu od 16.00 hodin

Po skončení plesu odvoz zajištěn ve 2.45 hod. od sokolovny
Srdečně zvou pořadatelé

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 21. 1. DO 27. 1.

TELEFON 582 344 130

Ve čtvrtek v 18.00 hodin cestopisná přednáška MEXIKO
- GUATEMALA - BELIZE - MEXIKO (YUCATÁN).
Přednáší cestovatel Karel Budín, Brno. Vstupné 40 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE, se za bezmračné oblohy koná
v pondělí a ve čtvrtek v 14.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné
oblohy koná v pondělí v 18.30 hodin a ve středu v 17.30 hodin.
Vstupné 20 Kč.
ZIMNÍ POHÁDKU nabízíme dětem ve středu v 15.30 hodin.
Vstupné 20 Kč.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK se sejde ve středu v 16.30 hodin.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE, NÁŠ
VESMÍRNÝ DOMOV a expozici OPTIKA spatříte na začátku
výše uvedených pozorování.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s rodilým Novozélanďanem, který už dva roky žije na Prostějovsku

V OHROZIMI SE MU LÍBÍ VÍC NEŽ NA RODNÉM NOVÉM ZÉLANDU
„Lékařskou péči a myslivecké plesy vám mohou lidé z našeho ostrova jen závidět,” říká James Simonsen

Ohrozim - Z našeho území odedávna lidé odcházeli „za lepším“ do zahraničí, přičemž v historii se to dělo hned v několika velkých vlnách. V sedmnáctém století musel odejít do exilu třeba „učitel národů“ Jan Amos Komenský.
Před druhou světovou válkou za velkou louži zmizel Jiří Voskovec. Po
okupaci sovětskými vojsky tamtéž zamířil režisér Miloš Forman. Naopak z
jiných zemí k nám mnoho lidí nikdy nepřicházelo, natož aby se u nás natrvalo usazovali. Osmatřicetiletý James Simonsen jde v tomto směru proti
proudu. Vytáhlý rodák z novozélandského Hastingsu se před dvěma roky
usadil v Ohrozimi na Prostějovsku. James je tak živoucím důkazem, že se
e všeobecně míní. Jinak
ak
u nás v současné době nežije tak špatně, jak se
é země. A stačí vám pár
by se k nám těžko přestěhoval člověk z vyspělé
řesvědčil o tom, že žijete
minut hovoru k tomu, aby vás tento sympaťák přesvědčil
o dále nejen
j na sebe, ale
na tom vůbec nejlepším místě na celém světě. Co
otném James Simonsen
především o České republice a Prostějovu samotném
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník prozradil?
Martin Zaoral
Nový Zéland je vysněnou destinací pro lidi z
celého světa. Každoročně na
něj zamíří miliony turistů.
Vy jste se však z tohoto ostrova přestěhoval do Ohrozimi
na Prostějovsku. Nabízí se
naprosto logická otázka:
proč?
„Tahle otázka skutečně napadne snad každého jako první.
Už jsem na ni odpovídal asi
milionkrát. Nicméně odpověď
na ni je naprosto jednoduchá.
Je to proto, že se mi tu s rodinou líbí a žije se nám tu lépe
než na Novém Zélandu!“
Opravdu? A v čem vidíte hlavní výhody života u nás?
„Určitě je to v dostupnosti i
kvalitě lékařské péče. Na Novém Zélandu za každou návštěvu u praktického lékaře
zaplatíte asi tisíc korun, za odborné vyšetření dvojnásobek a
ze den v nemocnici v přepočtu
pět tisíc korun. Přitom zdravotnictví je tady na srovnatelné,
ne-li vyšší úrovni. Žena také
říká, že děti tu získají kvalitnější a úplnější vzdělání než na
Zélandu. Ale nejde jen o tohle.
Česká republika je prostě krásná země uprostřed Evropy...“
Například?
„Jsem nadšený ze života
na českých vesnicích, jako je
třeba právě Ohrozim. Lidé tu
k sobě stále mají užší vztah než
třeba na Zélandu. Například v
pátek jsme byli na zdejším
mysliveckém plese. Hrozně mě
to bavilo, lidé tančili, povídali
si, popíjeli a pochutnávali si na
výborném jídle. Něco podobného tam u nás na Novém Zélandu nefunguje. Když se tam
pořádá nějaká party, je to pouze
pro rodinu nebo pro přátele, ale
aby se sešla celá vesnice, tak to
skutečně neexistuje! (úsměv)“
A vy umíte tančit?
„Právě že moc neumím...(směje se) Ale když
jsem to tady u vás viděl, tak
bych se to moc rád naučil.“
Srovnal jste život na
vesnici na Novém
Zélandu a u nás. A jak je to s
městy podobně velkými jako
Prostějov?
INZERCE

„Největší rozdíl je v tom, že
Zéland je založený na turismu,
většina lidí zde pracuje pro turisty. Proti tomu je Prostějov
mnohem víc průmyslový, je tu
víc podniků, které něco vyrábějí a prodávají.“
Můžete srovnat mentalitu obou národů?
„Novozélanďané hodně pracují, na druhou stranu se umí
náramně bavit. Největší rozdíl
je však v tom, že život neberou
tak vážně jako lidé v České
republice. Umí se z něj i víc
radovat než Češi. Ti jsou sice
velice inteligentní a často mají
spoustu věcí, navzdory tomu si
na všechno a všechny kolem
sebe neustále stěžují. To nechápu. Lidé z Nového Zélandu
jsou mnohem uvolněnější a
umí se opravdu víc radovat ze
života. Jsou tam pak i extrémy,
kdy třeba někteří Maorové, což
jsou původní obyvatelé Zélandu, jezdí do hypermarketu nakupovat v pyžamu. Češi jsou
obvykle o něco odpovědnější.”

Moje žena říká, že si tam na
zimu vlastně jenom hrajeme,
abychom mohli ze skříně vytáhnout jiné oblečení než šortky a tričko. Stačí, když teploty
klesnou pod patnáct stupňů a
my už zkoušíme nosit zimní
oblečení. Tady jsem nadšený
z toho, že zimní bundy, čepice a rukavice, které se mi moc
líbí, mají i nějaké praktické
opodstatnění... (úsměv)
opodstatnění...“(úsměv)

„Češky jsou všeobecně
považovány za nejkrásnější ženy
na světě. Na tom se shodnou
Novozélanďané, Australané,
Indové, Američané,
prostě všichni...“

Den před naším rozhovorem všude napadl sníh. To asi není na Novém
Zélandu právě běžné?
„To ne. Obzvláště na
severním ostrově se
sníh nachází pouze
vysoko na horách.

„Všichni nám tvrdili, že tady budeme
těžko hledat práci. My se však nenechali
vystresovat. Nakonec jsme zaměstnání
oba našli rychleji, než jsme čekali. I když
jsem studoval IT, rok jsem pracoval jako
dělník ve Wisconsinu. Vůbec mi to nevadilo.“
Rodilý Novozélanďan JAMES SIMONSEN o tom,
jak se mu na Prostějovsku hledalo zaměstnání. ..
A co příroda? Nechybí
vám
úžasná
novozélandská krajina?
„Nechybí, příroda tady na Prostějovsku se mi taky moc líbí
a navíc tu nejsou zemětřesení!
Ale přírodu mám rád, už na
Zélandu jsem hodně jezdil na
horském kole, k tomu i tady
ale mám spoustu příležitostí.
Skvělé také je, že je tu více
ročních obdobích, příroda se
neustále mění a stále mě něčím
překvapuje a okouzluje.“

Na sněhu. James Simonsen na dvoře domu v Ohrozimi, kde si se svojí manželkou Pavlou a dcerami
Nicolkou a Dilanou užívají pravé středoevropské zimy. Sníh je na Novém Zélandu, ležícím na jižní
polokouli, velkou vzácností...
Foto: Martin Zaoral

Co vám tu naopak
chybí?
„Chybí mi tu čerstvé ryby
a někte
některá typická novozélandská jíd
jídla, například slané máslo. To ttu neseženete. Vozí nám
ho moj
moje rodina. Když tu byli
naposle
naposledy, byli ovšem z návštěvy úplně nadšení, hrozně
se jim ttu líbilo. Fakt!“
Co jste věděl o naší republice předtím, než
jjste se sem přestěhoval?
„Znal jjsem pouze název Československo, tušil jsem, že
koslov
leží nněkde v Evropě. Trochu
pak sslyšel o Praze a o Václavu Havlovi.
Věděl jsem však
H
také to vůbec nejdůležitější.
Totiž že Češky jsou všeobecně ppovažovány za nejkrásnější ženy na světě... Na tom
se sh
shodnou Novozélanďané,
Australané, Indové, AmeričaAustra
prostě všichni. Je mi proto
né,, ppro
mám za ženu právě Češctí, že m
ku. (sm
(smích)“
Jak jste se seznámili?
„S Pavlou jsme se potkali v Londýně, kde jsem
pracov v počítačové firmě.
pracoval
vš nedlouho poté odOna však
letěla do Austrálie. Po šesti
měsící
měsících
jsem všechno v
Londýn opustil a vydal se za
Londýně
ní. Pak jsme odjeli na Nový
Zéland kde se nám narodily
Zéland,
dc
obě dcery.
Na ostrově jsme
společn podnikali ve firmě
společně
zabýva
zabývající
se úklidem. Před
dvěma roky jsme se rozhodli

přestěhovat se do Ohrozimi.
Zde žijeme v patře domu,
který patří manželčiným rodičům. Všichni nás od tohoto kroku zrazovali. Tvrdili,
že zde budeme těžko hledat
práci. My se však nenechali
vystresovat. Nakonec jsme
zaměstnání oba našli rychleji, než jsme čekali.“
Společně vychováváte
dvě dcery. Nestýská se
jim po Novém Zélandu, kde
jste předtím žili?
„Stále si tu zvykají, už zde
však našly spoustu kamarádek. Když je jim občas ouvej,
tak říkají, že by se rády vrátily na Zéland. Vždy jim na to
odpovídáme, že pokud by tam
zůstaly, tak by nikdy nepoznaly svoje kamarádky, které mají
tak rády...“
Dokážete si představit, že byste tady žili
až do důchodu?
„Proč ne? Usadili jsme se tu
a myslím, že už tu zůstaneme. Strašně rád bych se naučil
česky, abych si mohl bez problému povídat se všemi lidmi
kolem sebe. Snažím se co nejvíce mluvit, ale moje čeština je
ještě trošku kostrbatá.“
Jaké máte další plány?
„Až se naučím pořádně česky, tak bych možná rád
zkusil nějaké podnikání. V
čem by to mělo být, to zatím
nevím. Dřív jak za tři čtyři
roky to ovšem asi nebude.“

kdo je

jjames simonsen

Narod
aro
rooddi
dil
il se 99. prosince 1974
197
74 ve mě
městě
ěs
Hastin
ngs na Novém Zélandě. Se svojí
ženou Pavlou (38) má dvě dcery - Nicolku (9) a Dilanu (6). Na Zélandu
studovval informační technologie na
univerrzitě v Christchurch. Při sjezdu
na horrském kole utrpěl vážný úraz hlavy. Za prací se posléze
odstěh
hoval do Londýna, kde pracoval v oboru IT. Zde se seznámil
il i se svojí manželkou, se kterou se přes Austrálii vrátil
na Noovýý Zéland. Zde společně
p
ppodnikali v úklidové ffirmě.
V listop
opadu 2010 se přestěhovali do České republiky. V Ohrozimi s rodinou žijí od listopadu 2010. James nejprve pracoval
jako ddělník ve firmě Wisconsin, později přešel do společnosti Brotther, která se věnuje šicím strojům a tisku na textilie.
Jeho manželka
m
je zaměstnána ve firmě Skannet, zaměřené na
interneetový marketing. Kromě toho jako rodilý mluvčí příležitostn
ně vyučuje
y j angličtinu.
g
Mezi jeho
j
zálibyy patří
p
především
p
jízda n
na horském kole, v Česku pak objevil kouzlo tance.

sportovní menu
www.tkplus.cz
FOTBAL EXTRA
KDO ZACHRÁNÍ PLUMLOV
A KONICI "B"?

Ohlédnutítí zaa podzimem
Ohlédn
di
I.A třídy O KFS
- díl druhý
čtěte
na stranách
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anketa
KDO VLÁDNE PROSTĚJOVU?

MINULÝ TÝDEN VEDENÍ LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV DOKONALO
TO, O ČEM JSME NA STRÁNKÁCH VEČERNÍKU JIŽ INFORMOVALI.
NĚKDEJŠÍ ÚTOČNÍK A ODCHOVANEC PROSTĚJOVSKÉHO HOKEJE
MICHAL JANEČEK S DEFINITIVNÍ PLATNOSTÍ K 14. LEDNU 2013
OPUSTIL VŠECHNY FUNKCE, KTERÉ DOPOSUD V KLUBU ZASTÁVAL!
DŮVODEM BYLY HRUBÉ NESROVNALOSTI V PRÁCI SEKRETÁŘE...
CO SI LZE POD TÍMTO POJMEM PŘEDSTAVIT, ŠÉF JESTŘÁBŮ MICHAL TOMIGA PŘÍLIŠ NEOSVĚTLIL. „JE TO DOST
CITLIVÉ TÉMA, ALE MŮŽU SNAD JEN ŘÍCT, ŽE TO NENÍ Z DŮVODU TRENÉRSKÉ VÝKONOSTI, ALE V SOUVISLOSTI
S VYKONÁVÁNÍM FUNKCE SEKRETÁŘE KLUBU,“ UVEDL V EXKLUZIVNÍM ROZHOVORU PRO VEČERNÍK PRVNÍ
MUŽ LHK. „MICHAL JANEČEK V KLUBU SKONČIL NA VŠECH POZICÍCH,“ POUZE POTVRDIL.
INTERVIEW S MICHALEM TOMIGOU A DALŠÍ HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ČTĚTE NA STRANĚ 26!

23

rozhovor
K. KOČIOVÁ: LÍBÍ SE MI ZDE

Exkluzivní interview
s novou posilou
volejbalistek
čtěte
na straně

Orli budou klovat dál! „Berďa“ dál sní o titulu

32

WWW.VECERNIKPV.CZ

lední hokej

STŘEDA 23. 1.

18:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD – 35. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC BOBŘI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Zimní stadion v Prostějově

volejbal

SOBOTA 26. 1.

17:00

EXTRALIGA ŽEN – 18. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
VK SG BRNO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

SOBOTA 26. 1.
SOBOTA 26. 1.

10:00
14:00

2. LIGA ŽEN, SKUPINA „C“ – 23. A 24. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
TJ SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

SOBOTA 26. 1.
NEDĚLE 27. 1.

10:30
14:30

EXTRALIGA KADETEK – 15. A 16. KOLO

&

MICHAL JANEČEK U JESTŘÁBŮ
DEFINITIVNĚ SKONČIL!
Prostějov/pk

VEČERNÍK už podeváté
podporuje hledání
nejlepších sportovců
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

TJ OP PROSTĚJOV
BK BRNO
TJ OP PROSTĚJOV
VALOSUN KP BRNO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

Prostějov/lev - Basketbalisté Prostějova do- si zajistili účast v nadstavbové skupině A1 a
hrají sezonu. Vedení klubu na poslední chvíli pak se dověděli, že vedení mužstva sehnalo
odvrátilo krach úřadujícího vicemistra. Hrá- peníze a přes jistá omezení sezonu dohrají.
či ještě v průběhu prvního poločasu utkání
s Kolínem přitom nevěděli, zda nepůjde o
poslední zápas v sezoně. Přesto přesvědčivě
vyhráli, dvě kola před koncem základní části

Náhradou za Papouška je JOSEF PANČOCHÁŘ
Prostějov/jim - Jednadpadla na něj i z toho důvodu,
vacetiletý záložník Josef
že ho znám,“ doplnil.
Pančochář se stal novým
Nejnovější změna tak znajménem na soupisce a nova
menala omlazení mužstva
vou tváří v kabině 1.SK
ni
a s dalším odchodem ani
K
Prostějov. Dosavadní hráč
příchodem již trenér 1.SK
Sigmy Olomouc, jenž na
nepočítá. Jedinou výjimkou see
podzim nastupoval v juniormůže stát přesunutí některéhoo
ské lize i dresu olomouckého
z vlastních dorostenců. „Poo
dohodě s trenérem devatenáct-„béčka“ přichází na přestup
ky panem Weisserem s námii
a po dvou letech se tak opět v
budou pondělní a úterní tré-jednom týmu setká s koučem
ninky absolvovat nadějníí
Františkem Jurou.
dorostenci a uvažuji o tom,,
„Je to nesporně technický hráč.
že možná jednoho zařadímee
Umí hrát stejně kvalitně levou
natrvalo do kádru áčka.
i pravou a nastupoval na řadě
Chceme jít touto cestou a dát
postů. Hrál zleva, zprava i
šanci i našim odchovancům,
uprostřed zálohy, také podhrokteří si ji zaslouží. Nejen výktového hráče,“ charakterizoval
ony, ale i svým chováním na
posilu Jura. Jako náhradu za
tréninku, ve škole. To je naše
odchod Petra Papouška vyfilozofie,“ podotkl devět
bíral mezi několika adepty,
la
á
rz
nakonec se rozhodl právě
ladého unive řed týdnů před startem jarní
M
části
moravskoslezské
pro Pančocháře. „Jeho
F. Jura již p
fotbalové
ligy František
uplatnění je širší, navíc trénoval
je to bezproblémový
lety v Kralicích Jura.
a
m
ě
v
d
Další aktuality z tábora 1.SK
hráč, co se týče morálProstějov si můžete přečíst na
ních vlastností. Vypadal
straně 27!
pro nás perspektivně a volba

Krásná Ester
mu opět
.
přináší štěstí..

¨2x foto: Jiří Vojzola

Teď na Djokoviče!
O Australian Open čtěte na straně 29
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Vydavatelství HANÁ PRESS s
s. rr.o.
o s přední pozicí na mediálním trhu v regionu (v portfoliu tituly Prostějovský Večerník,
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

Poznáte, kdo je na fotografii?
Leden se nám pomalu, ale jistě
blíží ke konci, což nás však nijak
nebrzdí v tom, abychom na stránkách nejčtenějšího regionálního
periodika pokračovali ve vašem
oblíbeném zápolení, které vám
tak 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, jež 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
POTŘIATŘICÁTÉ usilovat
oZAJÍMAVOUCENUvpodobě
poukázky od firmy BRUTUS na

Správná odpověď z č. 2 na snímku byla budova na Svatoplukově ulici v Prostějově. Vylosovanou výherkyní je Jitka
BIBRLOVÁ, Norská 3, 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 25. LEDNA 2013, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 28. LEDNA
2013. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

ostějov
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V našem povlečení
nejlepší je poležení
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Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

DNES POPRVÉ JSOU V AKCI VČELIČKY!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
KAŽDÉ SLADKÉ RÁNO NAMAŽU SI CHLÉB S MÁSLEM A ...

TIP
k obrazovce
ROMÁN
PRO ŽENY
FILM ČR (2005)

NEDĚLE 27. 1. 2013

20:20 HODIN

AMUR, ČETA, ČÍNA, DROGY, JANDA, JEEP, KAPR,
KOTĚ, NAHORU, NEGR, OGAM, OSEL, ROTA, RUBL,
SAMOUK, SBOR, SEDY, SKELET, SRAZ, TELE, TISY,
TOFU, TUHO, TVAROH, UZNAT, VEČEŘET, VRAK,
VRTEJŠ, VŘES, VÝVRAT
... 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 25. LEDNA 2013, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„DRŮBĚŽ“. Další vylosovanou výherkyní se stala Česlava ŠMUDLOVÁ, Krumsín 46, Plumlov, 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 21. ledna 2013.
Ti, kdo nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak. Také
dnes pro vás nejčtenější regionální periodikum má připravenou
další možnost, zapojit se do tohoto zápolení, a to s naším zbrusu novým partnerem, kterým se stala firma VČELAŘSTVÍ
JELÍNEK. Ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, mají šanci
získat POUKÁZKU NA NÁKUP velmi kvalitního MEDU
v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno takového premiérového šťastného výherce či výherkyně,
jež obdrží tuto vskutku SLADKOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku a to konkrétně v pondělí 28. ledna.
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OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
dvaadevadesátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Petra Papouška.
Odcházející ex-ligovou hvězdu,
která se z Hané vrací do Liberce,
aby vyměnila kopačky za trenérský chlebíček u tamního dorostu
Slovanu, poznala celá řada nejen
fotbalových příznivců. V osudí se
nakonec sešla celá plejáda z vás,
dohromady hned 498 správných odpovědí!
Z losovacího koše se tentokrát
usmálo štěstí na výherce, kterým
se stal Pavel RATIBORSKÝ, J.
Kučery 4, Prostějov. Od Večerníku obdrží zajímavou cenu v
podobě poukázky od RESTAURACE POD KAŠTANY
v HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do politických vod a přitom se
vydali za hranice prostějovského
regionu, když byl graficky mírně
poupraven jeden z prezidentských
kandidátů! A jelikož volba druhého kola je doslova už za dveřmi,
nepřispěcháme tentokrát s žádnou
nápovědou, abychom snad nikoho neovlivňovali...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z třiadevadesátého kola čekáme v redakci do
PÁTKU 25. LEDNA 2013,
12.00 hodin - volejte 582 333
433, pište SMS na 608 960 042,
či e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno výherce, který od nás
obdrží další cenu, zveřejníme zase v tom příštím čísle,
jež vyjde příští pondělí, tj.
28. LEDNA 2013.
Takže, hodně štěstí při bádání!

Režie: Filip Renč
Hrají: Marek Vašut, Miroslav Donutil, Zuzana Kanócz,
Simona Stašová, Ladislava
Něrgešová, Stella Zázvorková, David Švehlík, Jaromír
Nosek, Peter Smith, Klára
Sedláčková
Dvacetiletá Laura (Z. Kanócz),
která pracuje v redakci dámského týdeníku, a její ovdovělá matka, překladatelka Jana
(S. Stašová) hledají toho pravého a stále se jim to nedaří.
Jana, která „typické“ Čechy
upřímně nesnáší, marně hle- celého filmu je fakt, že Oliver
dá svého vysněného cizince a byl před dvaceti lety láskou
útrpně odolává tragikomické Lauřiny matky, ale také oním
dvornosti dobráckého souse- mužem, který v ní vyvolal
da Žemly. Laura se po dvou skepsi vůči krajanům... Scévztazích zamiluje do čtyřice- nář podle vlastního románu
tiletého kreativce Olivera (M. napsal M. Viewegh, režie se
Vašut). Výchozí zápletkou ujal F. Renč.
VÍCE NEJEN O FILMOVÉM HITU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

DALŠÍ „BITVA“ O BOWLING!

Dnes již počtvrté 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
25. LEDNA 2013, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 5 - 8 - 2 - 1,
načež v pořadí celé historie
tohoto klání se už celkově třiaosmdesátým výhercem stal
Ladislav SOLDÁN, Anglická
4, Prostějov, 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
28. LEDNA 2013. Tak nezbývá, než abyste začali již luštit...

Nabídka realit a nemovitostí
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Tel.: 773 542 542
775 246 321
e-mail: info@impulsreality.com

Tip týdne: Prodej RD, Vranovice

Prodej bytu 3+1, Prostějov sídl. Svobody

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

tel.: 607 915 184

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

realityarea@volny.cz

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.

BYTY- PRODEJ
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.

Prodej RD k rekonstrukci se zahradou, Byt v původním stavu s lodžií a dvěma
cena: 650 000,-Kč sklepy,
cena 990000,-Kč SLEVA!!!

Prodej RD, Alojzov

Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Svatoplukova

Prodej cihlového bytu po rekonstrukci, Prodej RD o dvou bytových jednotkách se
cena: 1290000,-Kč
cena: 1000000,-Kč zahradou,
110m2,

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. Svatoplukova

Prodej cihlového bytu po rekonstrukci, 88m2,
cena: 690 000,-Kč

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul.Šárka,
Prodej RD, Kralice na Hané 2+1,

cena: 590000,-Kč
cena: 840000,-Kč

Pronájem bytu 1+kk, Blahoslavova ul.,po kompletní rekonstrukci,
cena 5000,-Kč/měs
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 4500,- Kč

Novinky:

1) RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.700 tis.Kč
2) RD Ptení - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. 3.600 tis.Kč
3) 1+1 Joštovo nám.
450 tis.Kč + provize
4) 3+1 OV - E.Beneše
889 tis.Kč
5) 2+1 DR Holandská
680 tis.Kč
6) 2+1 OV Kpt.Jaroše
740 tis.Kč
7) 3+1 OV s alkovnou, Sídl.Svobody
990 tis.Kč
850 tis.Kč
8) 2+1 DR Šárka, 69 m2
5.990 tis.Kč
9) Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2
10) Nájemní dům blízko centra - 3 byty, po rekonstr.5.700 tis.Kč
11) RD 2+kk po kompl.rekonstr., Plumlov
1.280 tis.Kč
12) 2+1 OV Bulharská, po kompl.rek.
999 tis.Kč
13) RD 2+1 Otaslavice, po kompletní rekonstr., zahr., 346 m2 1.350 tis.Kč
14) Prodej restaurace - 50 míst, krb,16 km od Pv 999 tis.Kč
15) 1+1 Sídl.Svobody, po rek.
699 tis.Kč
16) 2+1 OV, Milíčova
679 tis.Kč
17) 2+1 OV, Vápenice
690 tis.Kč
PRONÁJMY:

Prodej RD 7+1 s průjezdem, garáží a
terasou v Určicích.Plyn.vytápění, obec.voda,
el.e.220/380V, pozemek 466m2.
Cena: 1 150 000Kč

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

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

PRONÁJEM SKLAD. AREÁLU v PV
- Domamyslicích, 415m2 sklad.prostor,
Ihned volný!
255m2 dvůr.
Cena: 16 000 Kč/měs. + ink.
Pronájem nebyt. prostor, kanceláří, ul.
Vrahovická, PV. Celkem 230m2, lze i po
částech, 1. patro.
Cena: 300Kč/m2/rok. Velmi pěkné!

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

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

Poptáváme pro klienty

Rostislavova 8
796 01 Prostějov
☎ 582 341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

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

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Hrubčice, okr. Prostějov. Prodej RD 6+1 po
rekonstrukci, 2 garáže. Zast. plocha 530 m2, zahrada
Cena: Kč 2.750.000,123 m2

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

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

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

POZEMKY

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

NOVINKA!!!
3+1,dr.ZÁPADNÍ,78m
3+1,dr.ZÁPADNÍ
,
,78m
m2,
cihla,po
1.350.000,-Kč
p rekonstrukci
3+1,dr.ŠÁRKA,74m
3+1,dr.ŠÁRKA
,
A,74m
m2po částečné rek. 795.000,-Kč
2+1,, OV,sidl.SVOBODY,55m
OV,sidl.SVOBODY
,
Y,55m
m2
s alkovnou
699.000,-Kč
4+1,dr.STUDETSKÁ,115m
4+1,dr.STUDETSKÁ
,
Á,115m
m2
pěkný,prostorný
p
ýp
ý byt
y
1.950.000,-Kč
4+1,dr.SÍDL.SVOBODY,4.p.75m
4+1,dr.SÍDL.SVOBODY
,
Y,4.p.75m
m2
po kompl.rek. lodžie
1.750.000,-Kč
2
2+1,dr.S.SUCHARDY
,
Y,1.p.58m
m
2+1,dr.S.SUCHARDY,1.p.58m
lodžie,výtah,
ý
700.000,-Kč
4+1,OV,OLOMOUCKÁ-DRŽOVICE,
, ,
, 170M
M2,
BAZÉN, SAUNA, TERASA, VELMI PĚKNÝ
1.990.000,-Kč

DOMY PRODEJ

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

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!

Tel: 605 011 310

Prostějov, Olomoucká ul. Prodej bytu 1+1 v osobním
vlastnictví, 1. patro, 37 m2.
Cena: Kč 450.000,-

Plumlov, okr. Prostějov. Prodej bytu 3+1, 70 m2,
2. patro, garáž a zahrádka.
Cena: Kč 850.000,BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 555.000,2+1, Pv, Moravská ul.
Kč 890.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Mostkovice
Kč 1.200.000,3+1, Pv, Mozartova ul.
Kč 1.490.000,3+1, Pv, Netušilova ul.
Kč 1.790.000,4+kk, Pv, Krapkova ul.
Kč 2.200.000,BYTY – PRONÁJEM:
2+1, Biskupice, okr. Pv Kč 2.000,-/měsíc + ink. (cca 3.500)
2+kk, Pv, Plumlovská Kč 5.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.000)
2+1, Pv, Školní ul. Kč 5.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.000)
2+1, Pv, Kostelecká ul. Kč 6.000,-/měsíc + ink. (cca 2.000)
Garáž – Krasická ul.
Kč 950,-/měsíc
Aktuální nabídku bytů a dalších nemovitostí
najdete na: www.jhreality.cz

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

PRONÁJMY - 1+1, 2+1, 3+1
1+1,cihla,OV,Poděbradovo
1+1,cihla,OV,nám.Spojenců
2+kk,cihla,OV,nám.Spojenců
2+kk,Krokova,zařízený

4.000,-Kč
4.000,-Kč
5.000,-Kč
7.500,-Kč

Kompletní nabídka na našich
internetových stránkách

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

605 011 310

1+1 Čelechovice
5 tis.vč.ink.
2+1 Huserl.nám., 85 m2 4,5 tis.+ ink., trv.pobyt, od 1.2.2013
7 tis.Kč/měs.
2+1 Holandská, 44 m2, po část.rek. 2+1 Bulharská - po rek. 5,5 tis.Kč + inkaso
3+1 Partyzánská 5,5 tis. + inkaso
6,9 tis.+ ink., trv.pobyt
3+1 Husserl.nám., 140 m2 Výběr nemovitostí z naší nabídky:
BYTY:
1+1 Joštovo nám. 450 tis.Kč + provize
3+1 okál, Přemyslovice
300 tis.Kč
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
720 tis.Kč
680 tis.Kč
2+1 DR Finská, 44 m2
2+1 DR Holandská 680 tis.Kč
2+1 OV Kpt.Jaroše 740 tis.Kč
2+1 OV Bulharská, po kompl.rek.
999 tis.Kč
2+1 OV Bulharská, luxusní
1.300 tis.Kč
3+1 OV E.Beneše, 2 lodžie
889 tis.Kč
990 tis.Kč
3+1 DR Holandská, 74 m2
2
1.099 tis.Kč
3+1 OV, V.Špály, 74 m
2
1.200 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m , po rekonstr.
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.300 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.050 tis.Kč
3,5+1 DR Svatoplukova, 92,5 m2
790 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
RODINNÉ DOMY:

RD 2+1 Unčice, k rek.
160 tis.+ provize
RD 2+1 Brodek u Pv 299 tis.+ provize
RD 1+1 Plumlov, po kom.rek.
1.280 tis.Kč
2
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m
390 tis.Kč
RD 3+1 Čehovice, 220 m2, garáž
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
700 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč - SLEVA !
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
940 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.350 tis.Kč
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
2
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
2
1.790 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m
1.850 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
2
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m
2
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný
2.200 tis.Kč - SLEVA !
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr.5.700
tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY:

- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2, rampa, garáž 5.990 tis.Kč
- Prodej restaurace - 16 km od Pv, 50 míst, kuchyně, 200 m2
999 tis.Kč
- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning,
vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení,
celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj. cena v RK
- 2 x trafika - prodej, cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Prodejny - pronájem: Plumlovská, Svatoplukova, Kostelecká ul.
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2

790 tis.Kč

Další komerční prost. - viz. web RK.
GARÁŽE:

Novinky: Pronájem dvojgaráže v Kralicích n/H - el., nová střecha, i jako sklad 2 tis.Kč/měs.
Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka 79 tis.Kč .....
SLEVA !
- Pronájem v dalších lokalitách: Šmeralova, Brněnská, Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej v lokalitách: Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u
nové nemocnice, Myslbekova.
CHATY A CHALUPY:

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

Když chcete

prodat či koupit
dům nebo byt,

zastavte se

ve VEČERNÍKU!

ká 10, Prostějov
c
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m
Olo

E-mail: reklama
E

Tel.: 608 9
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042

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
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.

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.

NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

WWW.
VECERNIKPV
.CZ

TAKÉ
V LEDNU,
K NETU
SI SEDNU!

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

Novinky: Držovice - 20 tis. m2 - ke komerč.účelům - 1 tis.Kč/m2
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
650 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 m2,
2
Čechovice - zasíťov., 3300 m
2200 Kč/m2
Vrahovice - 2000 m2
600 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
Hrubčice - 2 pozemky
880 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2,
375 Kč/m2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2

OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ

www.
FACEBOOK
.com/
vecernikpv.cz

Volejte: 723 335 940

POZEMKY:

Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

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

www.realitypolzer.cz

VECERNIKPV
.CZ

Řádková a sloupcová inzerce
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REALITY

REALITY

SLUŽBY

KOUPÍM

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

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

Pronajmu nový byt 1+1, 42 m2
a krásnou novou garsonku 30 m2
s terasou. Info: u2pv@seznam.cz
nebo 602 553 222.

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

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

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

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

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

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Vila 9+3, Spitznerova 5 490 000 Kč
* RD 5+1, Čechovice
3 320 000 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, Šmeralova
1 050 000 Kč
* Byt 3+1, Belgická
955 000 Kč
* Byt 1+1, Šárka
570 000 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

Koupím rodinný dům do 200 000
Kč, do 20 km od Prostějova, rychlá
platba v hotovosti. Tel.: 773 631 631
Hledám ke koupi dům v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
Prodám byt 2,5 + 1, Němčice nad
Hanou, os. vlastnictví, panel. Cena
580 000 Kč. Tel.: 725 104 525. RK
nevolat!

Koupím byt 3+1 k rek., 72 m2 a víc,
do 850 000 Kč. Tel.: 776 460 300
Prodám byt 3+1 v PV, žádaná lokalita, bez RK, právně jištěno, v OV
Tel.: 602 204 786
Nabízím bydlení 1+kk, trvalý pobyt, ubytovací smlouva, pro soc.
slabší bez kauce, Mostkovice, Stražisko. Tel.: 602 745 131

Pronajmu byt 1+1. 774 280 516

Pronajmu garáž. T.: 728 511 591

Pronajmu pohostinství s ubytováním i pro více osob. Stražisko. Tel.:
602 745 131

Pronajmu byt 2,5+1 Sídliště svobody, vybaven, 7 000 Kč včet. inkasa,
2 nájmy kauce. Tel.: 608 318 992

Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Tel.: 602 570 658

Prodám cihl. mezonetový byt 4+1
v OV v centru PV, 95 m, lodžie,
balkon. Jen vážní zájemci, podrobnější info na byt.prostejov@email.cz
nebo tel 608 474 040.

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

Pronajmu 2+1, 3+1. 723 565 897

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

Sídl. E. Beneše – prodám byt
v 3+1, 2.p/8, 879 999 ,- ( standard),
3+1, 6.p/8, 879 999,- ( k rekon.),
2+1, 1.p/8, 679 999,- (udrž. byt).
Byty volné ihned. Dům zateplen,
nová okna, nová lodžie. Prodám
RD, TYP okál = 2x byt, 3+1 v Přemyslovicích, 333 000,- za byt.
Nejsem RK, přímý prodej. Ceny
k jednání. Tel.: 775 201 942

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

Pronajmu garáž na ulici J.B. Pecky.
Tel.: 723 826 819

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

Pronajmu garáž, ul. Tylova vhodné
pro SUV. T.:602 532 316

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

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

Pronajmu byt 2+1, Sídl. svobody,
cena 7 500 Kč včetně ink. Nevolat
RK Tel.:608 452 400
Pronajmu byt 1+1, ul. Bárákova,
1.patro,Tel.: 608 718 813
Pronajmu pěkný světlý byt 1+1
blízko centra PV. Nájemné 4 800 Kč
+ inkaso. Volný ihned. Nejsme RK.
Tel.: 776 808 064

Pronajmu garáž u Minervy. Tel.:
773 979 759

Pronajmu byt 2+kk, poblíž centra,
5 500 Kč + ink. a 1+1, 4 500 Kč
+ ink. Možné trvalé bydliště. Volné
ihned. Tel.: 603 503 366

Prodám DB 1+1, cihla, po rekonstr.
(Šárka). 724 523 765

Pronajmu zavedenou restauraci
i s bydlením 2+1. Tel.: 737 941 529

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

Prodám pěkný družstevní byt
1+1 ul. Dobrovského, PV. Cena
530 000 Kč. Tel.: 723 181 810

Pronajmu přízemní byt 1+kk, Krasická, PV. Balkon, cena 7 000 Kč.
Tel.: 737 346 530
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
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
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300

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

Pronajmu garáž, ul. Wolfova. Tel.:
776 777 625

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310

Pron. cihl. byt 2,5 +1, po rek. vl.
kot. A měř, ul. Šlikova, PV, náj.
5 500 + 2 000 ink.Tel.: 604 820 358

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

Vyměním větší městský byt na
nám. za menší. T.: 604 988 089

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.
Odborná montáž sádrokartonů,
novostavby, rekonstrukce, půdní
vestavby. Tel.: 739 084 358
www.ubytovaniuparku.net
776 544 388
Zajišťujeme malířské i drobné stavební práce. Žádná čekací lhůta. Nejlevnější v okolí.
Tel.: 775 198 372

Máte mnoho různých půjček?
Nezvládáte vysoké měsíční splátky? Konsolidace půjček - volejte
776 542 094

Zapracuji 3 až 5 lidí v nově otevřené pobočce Studia Vitalita.
Podmínka: zájem o zdravý životní
styl. Telefon: 607 594 241

Odkoupím a v hotovosti ihned Nabízím půjčky, jen seriozní
proplatím starožitnosti, umělecké jednání přes firmu Profikredit.
a sběratelské předměty. Pohledni- Volat po 16 hod. Tel.: 774 119 937
ce, mince, vyznamenání, obrazy,
Půjčky rychle a spolehlivě
zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
gramofony, nábytek, lustry, lam- PK SERVIS, Komenského 3, PV
py, kamna, porcelán, keramiku,
sklo, stříbro, šperky, staré hračky
Půjčky, úvěry
a další. Nabídněte, přijedu. Tel.:
Tel.: 605 453 062
605 138 473
Neb. půjčka od 50 000 Kč až 2
Galerie umění Prostějov (býva- mil. Kč. Vyřízení Do 48 hod. Tel.:
lá G. Bašta) vykupuje a zdarma 773 744 304
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.

Nabízíme přivýdělek-brigádu, roznos letáků do domovních schránek
ve vašem okolí. Pro bližší informace nám volejte na tel.: 723 917 250

PRODÁM

Provádím zednické, obkladačské
a dlaždičské práce. Opravy a renovace koupelen. Práce menšího
rozsahu. Tel.: 606 317 530, e-mail:
zednictvivanek@email.cz

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

Ručně pletené klobouky, čepice
dámské, pánské i dětské a svetry pro
pejsky! Prostějov Tel.: 606 166 853
David Čadílek, stavební práce
provádí kompletní rekonstrukce
RD, bytů, výrobních, obchodních a kancelářských prostor. Tel.:
777 125 551

GRATULACE

Osobní bankrot - oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte 773 579 975

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 konzumní brambory, odrůda Milva, cena 5 Kč/Kg. Tel.:
607 816 893
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.

Prodám byt 3+1 v OV. Tel.:
774 409 430

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

Přijmeme univerzálního DJ
do Klubu K 90 na Újezdě. Tel.:
777 571 219
Přijmu kosmetičku a kadeřnici na
ŽL. Tel.: 775 079 985
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
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 zkus.zednik@seznam.cz
Zavedená firma nabízí dlouhodobou, časově nenáročnou brigádu
se smlouvou. Přivýdělek pro studenty, maminky na MD a seniory.
Práce z domu na počítači, výplata
každé tři týdny. Podrobnější info
na 51ms@seznam.cz
Herna bar Triga 777 přijme servírku. Tel.: 607 617 071

ZVÍŘATA

www.vecernikpv.cz

AUTO - MOTO

RŮZNÉ

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

Prodám štěňátka Pekinéze. Tel.:
736 676 048

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

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

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

Prodám čistokrevná štěňata Zlatého
retrívra bez PP, psi i feny, 2 000 Kč.
Tel.: 774 726 228

Pronajmu garáž a 1+1, zařízený.
Tel.: 608 752 315

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

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

Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE a poskytneme Vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492

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.

Pila Otaslavice nabízí krácené dříví
– buk, dub. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493

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

Půjčky rychle a spolehlivě
www.pujcky-prostejov.com

Přijmeme telefonisty/ ky k firemním účelům s možností přivýdělku i z domu. Pro zaměstnané,
OSVČ, důchodce a ženy na MD.
Info: 777 131 839

Řez a kácení stromů, drcení větví a prodej mulčovací kůry. Tel.:
777 898 310

Zrekonstrujeme Váš dům či byt,
rychle a kvalitně za rozumnou
cenu. Tel.: 728 770 259

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Dne 24. ledna 2013
oslaví krásné 80. narozeniny
paní Drahoslava
PROFANTOVÁ
z Prostějova.
Pevné zdraví, štěstí,
spokojenost do dalších let
přejí, také za lásku
a péči děkují manžel Karel,
dcera Naďa s manželem,
vnučka Lucinka,
vnučka Markétka s manželem
a pravnuci Mikulášek
a Matoušek.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK 25. ledna 2013 v 10.00 hodin

Prostějovský
Večerník
také na

www.vecernikpv.cz

Facebooku!

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

Spediční pionýr oslavil „OSMDESÁTINY“
Na Hermannu Feilmeierovi není věk znát...
Kulaté narozeniny v sobotu oslavil v prostějovském
hotelu Grand Hermann Feilmeier. Tento osmdesátiletý mladík v roce 1993 založil společnost Spedition Feico. Úspěšná firma v současnosti v Prostějově
zaměstnává téměř sto lidí.
Prostějov/mls
Několik desítek slavnostních hostů se v sobotu sešlo
v prostějovském hotelu Grand, aby pogratulovali k
osmdesátým narozeninám Hermannu Feilmeierovi.
Přestože německý zakladatel spediční firmy Feico
rozumí i mluví obstojně česky, všeobecně je znám
tím, že absolutně nezná slovo „nejde“. A to ani ve
své mateřštině. Zřejmě díky tomu se mu podařilo
vybudovat stabilní společnost, která v roce 2006 postavila v prostějovské průmyslové zóně prosperující
logistické sídlo.
Přitom původně, jak píšeme na jiném místě této strany,
mělo být vše jinak. Hermann Feilmeier plánoval, že v
našem městě pouze založí pobočku své firmy a nejpozději do roka se vrátí zpět do Německa. Osud tomu
však chtěl jinak a Prostějov se mu stal druhým domo-

* 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
LETOS UŽ PODRUHÉ...

vem. Při sobotních oslavách bylo patrné, že Hermann
Feilmeier se na svůj věk těší záviděníhodnému zdraví i vitalitě. „Skoro to vypadá, jakoby mu ten nahoře
roky nepřičítal, ale naopak odečítal,“ vyjádřila se Jana
Moravčíková, jedna z početného zástupu gratulantů a
dobrá duše celých oslav.
Gratulací k významnému životnímu jubileu se připojuje i redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

Oslavenec s manželkou. Hermann Feilmeier si v
sobotu připil s několika desítkami lidí, kteří mu přišli pogratulovat k jeho kulatinám. Vedle něj stojí jeho žena
Jaruška.
Foto: Martin Zaoral

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!

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...
SSoutěž probíhá od pondělí 10. prosince 2012 do pondělí 11. března 2013, a to NOVĚ v plném TUCTU KOL
ČTVRTÁ SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

OD KTERÉHO DATUMU JE PRAVIDELNOU SOUČÁSTÍ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
TAKÉ MAGAZÍN TV POHODA?

Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 25. LEDNA 2013, jméno čtvrtého výherce zveřejníme hned v dalším
lednovém čísle, tj. v pondělí 28. ledna, v němž také najdete otázku s pořadovým číslem PĚT.
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 třetím kole kole uspěli ti, kteří věděli či odtušili, že PROSTĚJOVSKÝ RODÁK OTTO WICHTERLE SE
NEJVÍCE PROSLAVIL VYNÁLEZEM KONTAKTNÍCH ČOČEK!
Pro dárkový koš v hodnotě 300 korun si může od zítřejšího dne, tj. úterý 22. ledna 2013 stavit p. Jana Špičáková, Příční
140, Smržice. Jako třetí v pořadí také získává bonus do celkového hodnocení. Blahopřejeme!

Přišel na půl roku, maximálně

na rok. A už tady zůstal...
Prostějov/pr - Původně měla být společnost pobočkou německé matky. Plán Hermanna Feilmeiera byl
do půl rok, nejpozději do roku, pobočku založit a po
zapracování personálu se zase vrátit do Německa.
Osud tomu chtěl jinak a Hermann Feilmeier zvolil
Prostějov jako svůj druhý domov, kde nyní v Domamyslicích plně vychutnává zasloužený odpočinek.
Dalším z milníků společnosti FEIco byl rok 2006, kdy
Hermann Feilmeier postavil v průmyslové zoně Prostějova logistické sídlo, které plní všechny předpoklady
správného hospodářství.
Na motto pana Feilmeiera: Západním investorům
nabídnout takový standart, na který jsou zvyklí.
Tedy nejen zásilky naložit ale přes hranice na čas k
příjemcům i doručit.
Tímto získala firma FEIco punc spolehlivosti a tímto
pojem „nejde“ nemělo žádného místa (respektive HF
nezná slovo "nejde" )

Hermann Feilmeier je od přírody muž, pro kterého
„slovo“ má význam a především cenu. Odpovídajícím způsobem uzavřel také obchody, pokud možno
bez monstrózních smluv. A takto pan Feilmeier i v
posledním roce předal společnost FEIco bratrům
Geisovým. Zvolil starostlivě bratry Wolfanga a
Hans-Georga Geise, protože jednají stejným rovným způsobem.
Takto byla budoucnost firmy FEIco a především
jistota necelých 100 pracovním míst pojištěna. Tato
skutečnost byla panu Feilmeierovi více cenná než
bezvýznamný kus papíru.
Klobouk dolů před takovými obchodními lidmi
Jana Moravčíková
Spedition Feico
Háj 358
CZ 79 812 Prostějov

A JAK JSME SLIBOVALI:
AKTIVNÍ PŘEDPLATITELÉ DOSTANOU O JEDNU MOŽNOST NAVÍC! VŠE PODSTATNÉ SE DOZVÍTE JIŽ V PONDĚLÍ 28. 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
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
očně!
ě!
 s předplatným můžete ušetřit a získat až 1300 Kč ročně
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

+
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¤ 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
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Nabídka řádkové inzerce
i v novém roce za staré ceny

VZPOMÍNÁME

• • • • • • • v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku pro rok 2013 • • • • • • •

V lednu nabízíme atraktivnější nabídku pro řádkovou inzerci
Dnes, 21. ledna 2013
vzpomínáme
5. smutné výročí úmrtí
paní Anny
BJALONČÍKOVÉ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina

Dne 22. ledna 2013
by se dožil 80. roků
pan Rudolf ZICHA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

ZVÝRAZNĚNÁ INZERCE

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

RASTR ZDARMA

NEJVĚTŠÍ OHLAS VÁM ZAJISTÍ NEJČTENĚJŠÍ INZERÁT,

Dne 22. ledna 2013
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustil náš
manžel, tatínek a dědeček
pan Ladislav KYLLAR
z Vrahovic.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku.
Děkuje manželka
a dcera s rodinou.

který si můžete podat právě v našich novinách!
Pravidelný inzerát vám navíc přinese nejlepší ceny i nějakou tu odměnu!

Dne 25. ledna 2013
upp y e 5. výročí
vý
ý oč úmrtí
ú t
uplyne
paní Mileny JENEŠOVÉ.
S láskou a úctou stále
vzpomínají manžel Jaromír,
dcery Eva a Martina
s rodinami.

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:

Dnes, 21. ledna 2013
uplynou 3 roky od úmrtí
paní Jolany
KARÁSKOVÉ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel
s celou rodinou.

Čas prý rány hojí, je to
ovšem zdání, stále je v srdci
bolest a tiché vzpomínání.

Dnes, 21. ledna 2013
by se dožila svých 90. let
paní Vlasta
SUCHOMELOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkuje pravnučka
Kateřina a vnučka Soňa.

SPORTOVNÍ REDAKTOR/-KA

Dne 25. ledna 2013
uplyne 4. smutný rok
od úmrtí
paní Jarmily
ŠMEHLÍKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
a s láskou vzpomíná manžel
s rodinou.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

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

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

Nabídky se strukturovaným životopisem
posílejte na e-mail: kozak
kozak@
@pv.cz
nebo na adresu:
Haná Press s.r.o.
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov
Vybraní uchazeči budou pozváni
k ústnímu poho
pohovoru!

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

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ
POKRAČUJE!
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Vydavatelství HANÁ PRESS s.r.o., s přední pozicí mediálním trhu v regionu
(v portfoliu tituly Prostějovský Večerník, Olomoucký Večerník
a Radniční listy Prostějov)
hledá pro rozšíření svého týmu motivovaného
a zkušeného kolegu/kolegyni na pozici:

GRAFIK

Náplň práce:
• výroba inzerce pro tisková periodika
• sazba a zlom vydávaných titulů
• výroba bannerů a flash animací

Požadujeme:
• ovládání programů Indesign, Photoshop, Illustrator
• cit pro kompozici
• komunikativnost, pečlivost, samostatnost
• časovou flexibilitu
• kreativní nápady
• zodpovědný přístup k práci

Nabízíme:
• kreativní práci v dynamickém a atraktivním
mediálním prostředí
• motivující finanční ohodnocení
a podporu osobního rozvoje
• zázemí stabilní společnosti
• pružná pracovní doba
Pokud Vás tato pozice zaujala a splňujete uvedené
podmínky, zašlete nám svůj strukturovaný
životopis na adresu: kozak@pv.cz.
Vybrané uchazeče budeme kontaktovat.
Pro bližší informace volejte 608 706 148, p. Kozák

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Anketa
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Devátý ročník ankety Sportovec města Prostějov je zde!

Prostějov/son - Již téměř desetiletou tradici má anketa
Sportovec města Prostějov.
Komise pro mládež a tělovýchovu při městské Radě společně s marketingovou agenturou TK Plus připravují už
její devátý ročník, v rámci
kterého budou oceněni jednotlivci i kolektivy za výsledky v uplynulém roce 2012.
„Naše komise v současném
složení připravuje celou anketu
včetně slavnostního vyhlášení
potřetí a snad mohu říct, že minulé dva ročníky jsme zvládli
velice dobře. Příznivé reference
potvrdily, že jsme navázali na
vysokou úroveň z předchozích
let. Totéž bychom rádi dokázali
i letos,“ uvedl předseda Komise
pro mládež a tělovýchovu Pavel
Smetana.
Anketa bude mít ve svém devátém pokračování znovu deset
kategorií: Sportovec roku, Talent
roku, Tým roku, Mládežnický
tým roku, Trenér mládeže roku,
Sportovní událost roku, Nepro-

Hlasujte pro Sportovní hvězdu
prostějovských médií 2012

fesionální sportovec roku, Síň
slávy prostějovského sportu,
Cena Komise pro mládež a tělovýchovu plus Sportovní hvězda
prostějovských médií.
Oceněné včetně jejich pořadí
v devíti kategoriích určí svým
výběrem a hlasováním členové komise společně s novináři, pouze v případě Sportovní
hvězdy prostějovských médií
vzejdou výsledky z hlasování
čtenářů periodik vycházejících
v našem regionu. Samozřejmě

O pořadí v jedné z deseti kategorií 9. ročníku ankety Sportovec města Prostějov rozhodne hlasování respondentů
médií včetně Prostějovského Večerníku, který je hlavním
mediálním partnerem akce.
Hlasovat můžete buď vyplněním anketního lístku na této straně a jeho odevzdáním v kanceláři Regionálního informačního
centra v budově zámku (Pernštýnské náměstí), nebo elektronickou cestou na e-mailovou adresu marek.sonnevend@tiscali.cz.
Vždy musí být uveden telefonický kontakt na odesilatele.
Hlas lze věnovat pouze jednomu týmu nebo jednotlivci, každý respondent může hlasovat pouze jednou kuponem a jednou elektronicky. V rámci slavnostního vyhlášení ankety
8. března večer pak bude z hlasujících vylosován výherce,
který od cestovní kanceláře Hellas – nejen Řecko s.r.o. obdrží atraktivní cenu v podobě zájezdu.
Uzávěrka hlasování do Sportovní hvězdy prostějovských
médií 2012 je v pátek 22. února do 12.00 hodin.
i v Prostějovském Večerníku,
který je opět hlavním mediálním partnerem akce.
Slavnostní vyhlášení ankety
proběhne v pátek 8. března
od 19.00 hodin v hotelu Tennis
Club, součástí večera tradičně

Hlavním mediálním partnerem je stejně jako
v předchozích letech PROSTĚJOVSKÝ Večerník

bude doprovodný program.
„Pro celý Prostějov je Sportovec města každoročně velkou
a důležitou událostí s vysokou
společenskou úrovní. Věřím, že
ani letos tomu nebude jinak,“
zdůraznil Pavel Smetana.

Foto: archív Večerníku

Pro lepší orientaci vám předkládáme seznam a charakteristiky nominovaných sportovců
ve čtyřech hlavních kategoriích letošního ročníku ankety.

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



Tenisté
TK Agrofert Prostějov
Zlato v extralize smíšených
družstev ČR, výrazný podíl
na triumfech v Davis Cupu a
Fed Cupu.
Boxeři BC DTJ Prostějov
Bronz v české extralize družstev, o titul přišli jen spornou
kontumací zápasu v Ústí nad
Labem.

Cyklisté SKC Prostějov
- všechny kategorie
Prvenství v hodnocení všech
Sportovních center mládeže
ČR díky spoustě medailí na
všech závodech včetně MČR.
Basketbalistky
TJ OP Prostějov
- starší minižákyně
Zlato na Festivalu mládeže
ČR - mistrovství republiky,
průběžné třetí místo v žákovské extralize.
Lukostřelci LO Prostějov
- dorost
Dvě zlata na letním i zimním
mistrovství republiky smíšených družstev.
Korfbalisté
SK RG Prostějov
- starší žactvo
Zlato na mistrovství republiky,
vítězství v Českém poháru jsou
jen ty nejvýraznější úspěchy.



Sportovec města Prostějov - anketní lístek

Jméno a příjmení nominovaného
novaného sp
s
sportovce,
por
o tovce,, p
přípa
případně
p
název týmu

Sportovní odvětví

Lukostřelci LO Prostějov
Vítězství v lize mužských
oddílových družstev ČR jak
v létě (počtvrté za sebou),
tak v zimě.

EFONICK
KÝ KONT
TAKT
AK NA N
AK
Jméno, příjmení a TELEFONICKÝ
KONTAKT
NAVRHOVATELE

Kulečníkáři
TJ Kulečník Prostějov
Stříbro v extralize mužských
týmů ČR v disciplíně kvarty.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
..................... .........................................
........................................................
............................................................................................................................................................
Uzávěrka hlasování do Sportovní hvězdy prostějovských médií 2012
je v pátek 22. února 2013 do 12.00 hodin.



INZERCE

Hokejisté
Raftaři
LHK Jestřábi Prostějov
Tomi-Remont Prostějov
- junioři + juniorky
Čtvrté místo v 2. lize mužů VýVolejbalistky
chod 2011/12, průběžná třetí Osm zlatých a dvě stříbrné meVK AGEL Prostějov
Vítězství v extralize ČR, pozice v probíhajícím ročníku daile na mistrovství světa, deset
titulů na mistrovství republiky
v Českém poháru i v Česko- soutěže.
-slovenském poháru, postup
Fotbalisté 1.SK Prostějov
Fotbalisté 1.SK Prostějov
do play off evropské Cham- mladší žáci
Postup z divize mužů 2011/12,
pions League.
průběžná druhá příčka v Mo- Druhé místo v žákovské lize,
vítězství v republikovém finále
ravskoslezské lize 2012/13.
Raftařky
McDonald´s Cupu.
Tomi-Remont Prostějov
Osm zlatých, dvě stříbrné
MLÁDEŽNICKÝ
Volejbalistky
a tři bronzové medaile na
VK AGEL Prostějov
TÝM
ROKU
mistrovství Evropy, pět titulů
- kadetky
mistryň republiky.
Tenisté
4. místo v extralize ČR a průTK Agrofert Prostějov
běžné vedení v probíhajícím
Basketbalist
- všechny kategorie
ročníku soutěže, zlato v ČesBK Prostějov
žáků a dorostu
kém poháru.
Stříbro v Mattoni NBL, 4. Čtyři zlata a jedno stříbro
místo v Českém poháru, v extraligách smíšených družNohejbalist
účast v evropském Euro- stev České republiky dorostu,
TJ Sokol I Prostějov
Challenge Cupu.
- dorostenci
staršího žactva, mladšího
žactva, babytenisu i miniteni- Stříbro v extralize družstev ČR,
Parašutisté
su. Hegemonie prostějovské- stříbro na mistrovství republiDukly Prostějov
ho klubu je uznávaná.
ky, vítězství v Českém poháru.
Stříbro a páté místo na mistrovství světa, zlato na mistrovství republiky.

TÝM ROKU



Michal Tomeček
ho týmu, jedna z nejlepších
hráček Champions League
(plavání,
Tomáš Berdych
2011/12 na postu libera, výTJ Pozemstav Prostějov)
(tenis, TK Agrofert Prostějov) razný podíl na triumfech v ex- Zlato a bronz na letním misVítězství na turnajích ATP Tour tralize, Českém i Česko-slo- trovství republiky dorostenv Montpellieru a Stockholmu, venském poháru.
ců, bronz na zimním mistrovství republiky dorostenců.
účast na Turnaji mistrů, výrazLukáš Zelenka
ný podíl na triumfech v Davis
Lukáš Petržela
(fotbal, 1.SK Prostějov)
Cupu a Hopman Cupu, 6. mísVelký tahoun mužstva, jeho
(fotbal, 1.SK Prostějov)
to světového žebříčku.
nejlepší hráč jak v jarní části Výrazný talent dorostenecké
Jiří Gečnuk
divize E (postup do třetí nej- kopané se prosadil do národvyšší soutěže ČR), tak v pod- ního výběru České republiky
(parašutismus,
zimních bojích Moravsko- U16.
ASO Dukla Prostějov)
Stříbro a bronz na mistrovství slezské ligy (průběžné druhé
Bonifác Hájek
světa v individuální akrobacii místo).
a v absolutním pořadí, podíl
(parašutismus,
Michal Černý
na stříbru družstva z mistrovASO Dukla Prostějov)
ství světa v absolutním pořadí,
Bronz, osmé místo a třináctá
(lední hokej,
zlato a dvě stříbra na mistrovpříčka na mistrovství svěLHK Jestřábi Prostějov)
ství republiky.
Zkušený lídr kolektivu, pod- ta juniorů, čtvrtá pozice na
statnou měrou se podílel na mistrovství republiky junioPetra Kvitová
postupu do semifinále 2. ligy rů.
(tenis, TK Agrofert Prostějov) 2011/12 a mužstvo táhne i
Filip Slouka
Vítězství na turnaji WTA Tour v probíhajícím ročníku třetí
v Montrealu, semifinále na nejvyšší soutěže ČR (vede její
(atletika, AC Prostějov)
grandslamových
turnajích kanadské bodování, tým je Zlato na mistrovství republiky mladších žáků, ve skoku
Wimbledon a French Open, třetí).
do výšky držitel českého maúčast na Turnaji mistryň,
xima své věkové kategorie.
výrazný podíl na triumfech
TALENT
ROKU
ve Fed Cupu a Hopman Cupu,
Adam Pavlásek
Tomáš Havlín
8. místo světového žebříčku.
(tenis, TK Agrofert Prostějov)
(vodní skútry, Prostějov)
Petr Novotný
Semifinále na grandslamo- Zlato na mistrovství Evropy,
vých turnajích Australian dvě čtvrté příčky na mistrov(box, BC DTJ Prostějov)
Titul na mistrovství republiky Open a French Open mezi ství světa, dva tituly na mismužů, výrazný podíl na bronzu juniory, podíl na triumfu v ju- trovství republiky.
z extraligy družstev, vedle ka- niorské extralize družstev ČR.
Klára Halmo
riéry aktivního boxera zvládá i
Matouš Hynek
(lezení na obtížnost,
práci trenéra jak extraligového
(cyklistika, SKC Prostějov)
Prostějov)
týmu, tak veřejnosti.
Tři zlata a stříbro na mistrov- Prvenství v celkovém pořadí
Lucie Šafářová
ství republiky juniorů, podíl Českomoravského poháru
(tenis, TK Agrofert Prostějov) na dvou týmových titulech žákyň, prosazuje se i v dalFinále na turnaji WTA Tour z mistrovství republiky junio- ších sportech (atletika, biv Charlestonu, semifinále na rů.
atlon).
turnaji WTA Tour v Montrealu,
Tomáš Roba
Daniel Ponížil
podíl na triumfech ve Fed Cupu
(nohejbal,
(sportovní gymnastika,
a v extralize smíšených družstev
TJ Pozemstav Prostějov)
TJ Sokol I Prostějov)
ČR, 17. místo světového žebříčku.
Zlato a dvě stříbra na mis- Titul na mistrovství repubMarkéta Chlumská
trovství republiky dorostenců, liky žáků, výrazný podíl na
(volejbal, VK AGEL Prostějov) vítězství v Českém poháru do- zlatu žákovského družstva
z mistrovství republiky.
Dlouholetá opora mistrovské- rostenců.

SPORTOVEC ROKU

Fotbal
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HRÁČSKÉ STATISTIKY

SOKOL ČECHOVICE

Přestože za okny vás do nosu okamžitě praští mráz, fanouškům už v rukách tuhne jejich fotbalová krev. Zimní
přestávka se nám pomalu přehoupla do druhé poloviny,
do níž se dostalo i naše ohlédnutí za podzimními bitvami.
A jak už to tedy 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 jste ještě v loňském roce mohli najít čtyřstránkový speciál „1.SK PROSTĚJOV
V KOSTCE“, po němž následovalo ohlédnutí za podzimem v nejvyšší krajské soutěži - Přeboru Olomouckého
KFS. Následně přišla řada na 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 hned celé kvarteto. Před týdnem
jsme tak nahlédli pod pokličku Čechovic a Klenovic na
Hané, dnes společně zavítáme především do Plumlova
a Konice. Vedle ohlasů a postřehů z těchto oddílů vám
přinášíme statistiky obou skupin druhé nejvyšší krajské
soutěže i jednotlivých regionálních zástupců.
Na samý závěr jsme si pak nechali vše o TJ Haná
Prostějov, který se jako druhý nejvýše postavený městský
klub uchází o místo na slunci... Třetí díl k I.A třídě najdete už
v příštím Večerníku, v pondělí 28. ledna.
Připravil: Petr Kozák, texty: Josef Popelka,
statistiky: Jiří Možný, foto: archív Večerníku

Hned čtyři z pěti regionálních celků hrajících I.A třídu Olomouckého KFS si podzim představovaly určitě jinak... Spokojenost vládne snad jen v Čechovicích
Pohledem vedení
TJ SOKOL
Klenovice na Hané
„Děláme vše pro to, aby se
nejen hráči mohli těšit z kvalitního zázemí, ale aby si i diváci
přišli na své a s příjemným
pocitem mohli sledovat utkání svého týmu. Na rozdíl
od některých kmenových
hráčů si považují kvalitu
zázemí spíše hostující hráči,
kteří mají za sebou působení
ve vyšší či obdobné soutěži.
Některým hráčům, a to i ze
strany mládeže, by skutečně
prospělo absolvovat výměnný
pobyt v ostatních klubech, aby
si tuto skutečnost uvědomili.
Nic však není natrvalo, a
proto je nutné areál stále
udržovat a chránit. V letošním
roce bychom kupříkladu rádi
opravili systém ochranných
a zádržných sítí a v souladu s
pasportem hrací plochy nahradili nevzhledné zábradlí
kolem hrací plochy.“
předseda Stanislav Cetkovský

Jedním z mužů, kteří stojí za děním
v konickém klubu, je i Jiří Kučera
„V jarní části se musíme zachránit a pak se uvidí...“

Tak jako v každém klubu, od
nejnižší třídy až po největší
světové kluby, jste jednou dole
a jednou zase nahoře. Stejné
starosti či radosti zažívají také
hráči a funkcionáři konického
Sokola. „A“-mužstvo vyměnilo
divizi za krajský přebor, rezerva po postupu z okresního
přeboru přes následný stejný
počin v I.B třídě Olomouckého
KFS poslední dvě sezony nastupuje jako jediný regionální
zástupce ve skupině I.A třídy.
Jednatel klubu Jiří Kučera se
stručně vyjádřil k fungování
„béčka“ v uplynulé části letošního ročníku a částečně tak i
zastal povinnosti kouče Roma-

na Jedličky, který stejně jako v
případě divizního celku hodnocení pro Večerník neposkytl
a opakovaně nebral ani mobilní telefon! Inu, profesionalita
každého nectí, ovšem pak se to
někde projeví...
Zpět k šéfovi konického oddílu
Jiřímu Kučerovi. „Nerad bych se
pouštěl do velkého hodnocení,
před námi je ještě jarní část sezo-

„PODZIM SE NÁM NEPOVEDL
podle našich představ,“

ohlíží se za první polovinou soutěže
konický Tomáš Křeček
I.A třída skupina „a“Olomouckého KFS

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

Mužstvo
Medlov
Granitool Moravský Beroun
FK Jeseník
Sokol Leština
Sokol Štíty
FK Mohelnice “B”
Sokol Bludov
Sokol Štěpánov
Sokol Troubelice
SK Šumvald
Olpa Jindřichov
SK Loštice
Sokol Konice “B”
Písečná

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
12
8
8
8
7
6
7
5
5
4
4
3
3
1

R
2
4
2
2
3
4
1
2
1
3
2
4
2
2

P
0
2
4
4
4
4
6
7
8
7
8
7
9
11

DOMA:
1. Medlov
2. Mor. Beroun
3. Leština
4. Štíty
5. Bludov
6. Jeseník
7. Mohelnice “B”
8. Štěpánov
9. Troubelice
10. Jindřichov
11. Konice “B”
12. Šumvald
13. Loštice
14. Písečná

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

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

S
44:11
42:27
36:25
27:21
34:21
29:25
30:27
28:29
28:28
20:37
27:40
21:29
19:33
17:49

B
38
28
26
26
24
18
22
17
16
15
14
13
11
5

Prav.
(17)
(7)
(5)
(5)
(3)
(1)
(1)
(-4)
(-5)
(-6)
(-7)
(-8)
(-10)
(-16)

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

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

26:5
21:7
13:6
22:11
20:11
21:15
14:8
16:11
16:11
20:18
12:12
9:17
14:11
14:21

21
17
17
15
15
13
11
10
10
10
10
10
9
5

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

Medlov
Jeseník
Mor. Beroun
Mohelnice “B”
Štíty
Leština
Štěpánov
Bludov
Troubelice
Šumvald
Loštice
Jindřichov
Konice “B”
Písečná

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

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

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

0
2
2
2
2
4
4
4
5
4
5
5
6
7

18:6
15:10
21:20
15:17
12:10
14:15
12:18
10:16
12:17
11:20
7:18
7:22
7:21
3:28

17
13
11
11
9
9
7
7
6
5
4
4
1
0

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 na Hané
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

Ke stabilním členům hráčského kádru konického
Sokola patří i čerstvě šestadvacetiletý záložník Tomáš
Křeček. Do Konice zamířil z nedalekých Kladek, aby
okusil i atmosféru divize za „A“-mužstvo. V uplynulé
podzimní části jsme jej ale převážně mohli sledovat,
jak válí za rezervu tamního klubu. Přestože v deseti
odehraných zápasech se střelecky neprosadil, byl nedílnou součástí záložní řady Sokola Konice „B“.
V loňském roce jste se
umístili spíše na chvostu tabulky, po podzimu vám
patří stejně tak nelichotivé
předposlední místo. V čem si
myslíte, že je největší problém
vašeho mužstva?
„Máte pravdu, podzimní část sezony se nám nepovedla podle našich představ. Cílem, který jsme
si dávali, bylo hrát někde ve středu tabulky. Kde hledat příčinu?
Bude jich pravděpodobně více.
Hlavně nemáme dostatek hráčů
a spousta kluků má ještě k tomu
práci nebo studuje, takže i tréninková docházka bývá horší a často každý víkend hrajeme v jiném
složení. Z toho důvodu sehranost
určitě není tak velká, stejně jako
věkový průměr. Takže určitě nepatříme k těm zkušenějším mužstvům v soutěži.“

Můžete mi popsat několika větami, jaká je spolupráce s „A“ týmem, který hraje
krajský přebor?
„Spolupráce s „áčkem“ je, myslím
si, dobrá. Snaží se nám pomoct, jak
to jde, ale vlivem několika zranění
během sezony sami neměli v pár
případech dostatek hráčů. O některých víkendech bylo opravdu
těžké obě mužstva postavit.“

Kdy začínáte zimní
přípravu a jak by
měla probíhat?
„Zimní příprava začala 14.
ledna, soustředění by mělo být
v domácích podmínkách v Konici. Víc v tuto chvíli nevím.“
Koho byste případně
vyzdvihnul v průběhu podzimní části? Dle statistik se na čele osamostatnil
střelec Antl. Byl to právě on,
kdo táhl mužstvo, nebo těžil
z práce převážně celého
týmu?
„Toto hodnocení nepatří mně,
ale trenérovi. Poděkování si
určitě zaslouží všichni hráči. A
co se týče Petra Antla, je to zajisté kvalitní hráč a hodně nám
svými góly pomohl. Zároveň
si ale myslím, že je to práce
celého mužstva.“

statistiky I.A třídy Olomouckého KFS
Nejlepší střelci:
17 – Libor Bosák (Kojetín), 12 – Luděk Jahl (ČeČ
chovice) a Adam Andreev (Nové Sady), 11 – Antonín Melichárek (Nové Sady), 9 – Lukáš Kovařík
(Lipník), 8 – Kamil Forejt (Bělkovice), Josef Šálek
(Dub nad Moravou), Michal Nguyen (Hlubočky), Matěj Řezáč (Kojetín), Petr Andrýsek (Nové
Sady), 7 – Petr Hodulák, Petr Jansa (oba Čechovice), Tomáš Přikryl
(Klenovice na Hané), Lukáš Veselský (Bohuňovice), Jiří Frýdek (Hlubočky), Jakub Simon (Lipník).

Hattricky:
2 – Libor Bosák (Kojetín), Kamil Forejt (Bělkovice),
1 – Luděk Jahl (Čechovice), Antonín Melichárek,
Petr Andrýsek (oba Nové Sady), Lukáš Kovařík,
Jakub Simon (oba Lipník), Josef Šálek (Dub nad
Moravou), Matěj Řezáč (Kojetín).

Nejvíce vychytaných nul:
6 – Jiří Zbořil (Nové Sady), 4 – Michal Gajdoš (Kojetín), 3 – Roman Švéda (Čechovice), Oldřich
Pastyřík (Haná Prostějov), Tomáš Oháňka (Dub nad
Moravou), Tomáš Vidrman (Bělkovice), 2 – mj. Radek
Brablec (Čechovice), Přemysl Procházka (Klenovice na Hané), Milan Piták (Plumlov).

Červené karty – hráči:
1 – mj. Ladislav Špalek, Jan Všianský (oba Klenovice na Hané), Ladislav Ševcůj, Jiří Hrstka (oba
Plumlov), Tomáš Varga (Haná Prostějov).

4 – Náměšť na Hané, 2 – Klenovice na Hané, Plumlov,
Dub nad Moravou, 1 – mj. Haná Prostějov, 0 – Čechovice, Bělkovice, Bohuňovice, Lipník.

Žluté karty – hráči:
8 – David Heil, Michal Kvapil (oba Náměšť na Hané), 7 –
Tomáš Prucek, Radek Šnejdar (oba Slatinice), 6 – David
Strouhal (Haná Prostějov), Marek Liška (Klenovice na
Hané), Roman Theimer, Pavel Zeman (oba Bělkovice),
David Hurta (Lipník), Jiří Vymazal (Slatinice).

Žluté karty – týmy:
41 – Lipník, 39 – Klenovice na Hané, 38 – Náměšť na
Hané, Bělotín, 35 – Slatinice, 30 – Plumlov, 29 – Bělkovice, 28 – Haná Prostějov, 25 – Čechovice, 24 – Kojetín,
20 – Dub nad Moravou, Bohuňovice, 18 – Hlubočky, 16
– Nové Sady.

Odchovanec Kladek TOMÁŠ KŘEČEK
hovoří o ambicích konické rezervy
Jedna věc jsou vaše
cíle, druhá realita.
Jaké vidíte naděje vašeho
mužstva?
„Cíle do jarních bojů budou
pokusit se udržet se v soutěži, a
pokud to půjde, posunout se někam do středu tabulky.“

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

posílají delegáti, kteří stejně nic
nevyřeší?! Jen to vysává kluby.
Fotbal je společenská událost pro
celou obec, lidé se rádi sejdou, pobaví u dobrého jídla či pití, chtějí
prožít příjemný den a odcházet
s příjemnými pocity a sportovními
zážitky. Když se mužstvu nedaří,
je jedna věc, ale když vám den pokazí výkon pánů sudích, potom je
to opravdu k zamyšlení a bylo by
dobré i v této věci udělat potřebný
krok,“ láteřil Kučera.
Co bude dál s konickou rezervou
a jaká se před ním skrývá budoucnost, to v tuto chvíli nechtěl předseda klubu předjímat. „V jarní
části se musíme zachránit a pak
se uvidí...“

Červené karty – týmy:

„Cíle do jarních bojů budou
pokusit se udržet v soutěži,
a pokud to půjde, posunout se
někam do středu tabulky“

Prostějovský Večerník
také na
Facebooku!

ny. Každopádně prioritou klubu je
rozhodně udržení soutěže. Žádné
jiné ambice nemáme, v současné
pozici ani mít nemůžeme. „Béčko“ je vhodné pro hráče z dorostu, aby se mohli lépe adaptovat
do seniorské kategorie. Stejně tak
hráči, kteří nedostávají tolik příležitostí v našem „A“ mužstvu, by se
měli uplatnit v rezervě. Už z těchto
důvodů by tedy bylo dobré soutěž
udržet,“ míní první muž konické
kopané.
Ten nijak neskrýval své roztrpčení
z průběhu první poloviny soutěžního ročníku 2012-2013. „Musím
se pozastavit pouze nad úrovní a
výkony rozhodčích. Nechápu také,
proč se v těchto nižších soutěžích

Nejvíce odehraných minut:

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

1260 – Marek Zacpal (Čechovice), Michal Chum (Haná
Prostějov), Jiří Kiška, Milan Piták (oba Plumlov), Radek Lízal, Jan Kantor (oba Kojetín), Petr Andrýsek, Jiří
Zbořil, Tomáš Kopp, Jiří Vacek (všichni Nové Sady), Jiří
Henkl, Marek Goldscheid (oba Hlubočky), Martin Dudík (Lipník), Zbyněk Smolka (Dub nad Moravou), Tomáš Vidrman, Miroslav Sklenář
(oba Bělkovice), Aleš Fryčák, Jakub Beneš (Bohuňovice), Ladislav
Zajíček (Náměšť na Hané), 1252 – Zdeněk Pavlík (Slatinice), 1240 –
Jaroslav Křupka (Plumlov).
2 – Michal Bartoš (Haná Prostějov), Jiří Vodička (Hlubočky), Mojmír

Nejméně odehraných minut:
Cileček (Náměšť na Hané), 3 – Stanislav Husařík (Haná
Prostějov), 4 – Antonín Sedlář (Nové Sady), 6 – Pavel
Valsa, Jan Látal (oba Slatinice), Martin Kelar (Nové Sady),
Lukáš Pavelka (Bělotín), 8 – Radek Garzina (Slatinice),
Lukáš Drtil (Bělkovice), 9 – Lukáš Daňhel (Náměšť na Hané), 13 – Dominik Hyža (Bělotín), 14 – Lukáš Suchánek (Klenovice na Hané),
Štěpán Bureš (Lipník), 16 – Michal Kolařík (Plumlov).

Už rok působí ve funkci sekretáře ORESVO Sokol Plumlov František Kocourek:

„Na zázemí je každopádně co zlepšovat, první kroky jsme již učinili“
Je znám především příznivcům futsalu či sálové kopané, díky němuž se tato fotbalová odnož
na Prostějovsku rok co rok těší stále větší oblibě. Dlouhodobě je také spjat s týmem FC Relax
Prostějov, od loňského února pak poprvé zamířil i k
zelenému trávníku. Nováčkem však vůbec není díky
ává funkci
zmiňovaným aktivitám, v současnosti zastává
aké on se
sekretáře fotbalového Sokola Plumlov. Také
roto jsme
velkou měrou podílí na chodu mužstva, proto
se mohli dozvědět o příčinách neúspěchu v uplynulé
osledním
podzimní části, po níž se klub nachází na posledním
místě tabulky.
Plumlov se po podzimu
nachází v nelichotivé situaci. Poslední zápas ale mohl
naznačit, že by to na jaře mohlo nabrat ten správný směr za
záchranou v soutěži. Jak vy
jste viděl podzimní část?
„Jak jste se zmínil v otázce, naše
současná pozice pro nás určitě není příjemná. Byly zápasy,
ve kterých nám chybělo trochu
štěstíčka, i když tomu je potřeba
jít také naproti, ale v několika
případech jsem ztratili po vlastních chybách dobře rozehraná
utkání. Nehrajeme o záchranu
první rok a i když máme v týmu
zkušené borce, kteří dokážou
v těžkých chvílích týmu pomoci, Plumlov je svým věkovým
průměrem již za zenitem. I proto jsme se rozhodli ke změně na

trenérském postu a dlouholetéka nahradili
ho kouče Honzu Peška
Lubošem Kelucem. Od nového
uji omlazení
trenéra si právě slibuji
či, aby mužtýmu vhodnými hráči,
stvo nemuselo zažítt strmý pád
do nižší soutěže.“
Jak jste spokojen
ojen s chodem oddílu?
„Po obměně členů
nů výboru
oku jsme si
v únoru loňského roku
stanovili určité cíle, některé se
né až zase
podařilo naplnit, jiné
tolik ne. Jsme rádi, žee v mládežme namísto
nické kategorii máme
d čtyři a
jednoho týmu hned
etra Madíky skvělé práci Petra
touška i po několikaa letech
dorostenecký tým. Doplntovanění „A“ týmu talentovanými odchovanci nám
doposud chybělo, do

budoucna tak případně budeme
moci těžit i z této výhody.“
Co se týká zázemí, má
mužstvo vše potřebné
nebo i toto může být důvod
nezdaru?
„Na zázemí je každopádně co
zlepšovat. Prostředky hledáme
dnes a denně, situace v žádném
sportu není vůbec jednoduchá.
Vyřešilo se připojení pitné vody,
elektrické rozvody, chtěli bychom propískovávat hřiště,
v létě bychom měli dělat aerifikaci trávníku. Díky větší
zátěži by mělo vzniknout
nové tréninkové hřiště, snažíme se získat potřebné dotace, vše je o penězích. Jsme
velice rádi za podporu, kterou
máme od města Plumlova.“

Co je, dle vás, potřeba
zlepšit jak na hřišti, tak i
mimo něj, abychom se mohli
již tradičně těšit na zápasy
Plumlova v I.A třídě i v nadcházejícím ročníku?

„Máme velice úzký kádr, je potřeba tedy mužstvo především
posílit, nejlépe o obránce a útočníky. Zajímám se o dění kolem
určického fotbalu, kde se ledanaskytn
cos šušká a třeba se naskytne
posil
příležitost získat nějakou posilu
trené
z tamních řad. Současný trenér
našeho dorostu Petr Matoušek
Matoušek,
tak
o něhož máme zájem, je také
ja
hráčem Určic. Tak uvidíme, jak
Určice
se nám podaří jednání s Určicenov
mi dotáhnout. Stejně tak nový
využ
trenér by případně mohl využít
hráč
služeb některých mladých hráčů
vy
z 1.SK Prostějov, kde také vykonává trenérskou funkci.“
Je vůbec v silách souča
současného týmu získat potřebpotřeb
né body v boji o záchranu?
„Před námi je ještě dvanáct zápa
zápanasbírat
sů, ve kterých můžeme nasbír
dostatečný počet bodů k záchra
záchraně. Rozhodně se o ně porveme.
porvem
Kdybych v to nevěřil, uurčitě bych nepůsobil
nepůsob
v plumlovském
fotbale...“

„TOHO BOHDÁ NEBODE, ABY PLUMLOVÁK Z BOJA UTÍKAL,“
sázel odcházející trenér Jan Pešek více na domácí krev
Vedení klubu jej nakonec odvolalo, mužstvo převezme Keluc!

Tradiční účastník I.A třídy
Olomouckého KFS se v posledních letech pohyboval spíše v záchranářských vodách,
vždy se však z této šlamastiky
dokázal vyhrabat. Zásluhu na
tom měl také Jan Pešek, který
vždy dokázal vštípit potřebnou myšlenku před důležitými boji. Vždyť také v Plumlově působil již v předešlých
letech, konkrétně v sezónách
2004 až 2008. Za tu dobu se
v kádru sice vystřídalo několik nových hráčů, většinu
svých svěřenců ale staronový
kouč dobře znal a těžil z jejich
předchozí spolupráce. Nelehkou situaci a nezdar klubu nakonec v posledních zápasech
podzimu dokázal překonat a
vlít tak novou krev do jarních
záchranářských bojů... To
ovšem nakonec udělalo i vedení Sokola, které kouče před
pár dny odvolalo a nahradilo

Lubomírem Kelucem. Tento
rozhovor ovšem probíhal ještě v době, kdy byl Pešek hlavním lodivodem Plumlova...
Dokázali jste naplno bodovat až v posledním
utkání, patří vám po podzimu
poslední příčka. Kde vidíte
příčiny tohoto postavení?
„Pro plumlovskou kopanou je
umístění na posledním místě určitě nelichotivé, ale někdo musí
být vždy poslední a navíc na
umístění v dolních patrech jsme
tak trochu zvyklí, takže z toho
neděláme nějakou velkou vědu.
Jako už několikátou sezonu nás
trápí úzký kádr, u některých
špatná tréninková docházka,
neschopnost sebereflexe, ale
hlavně střelecká nemohoucnost.
Pokud mají naši nejlepší střelci
na kontě dvě vstřelené branky,
je jasné, kde nás tlačí bota. A
když ani ti nejzkušenější nejsou
schopni proměňovat sólové ná-

jezdy, máme bodů, kolik máme.
Velkým zklamáním pro mě byly
domácí zápasy, když jsme si
dobře rozehrané utkání nechali
srovnat, nebo dokonce otočit a
prohráli jsme. Mužstvo s tolika
zkušenými hráči toto prostě nesmí dopustit. Kdyby se to nestalo, pohybujeme se někde upro-

střed tabulky. Ještěže nám vyšly
poslední dva zápasy venku, i
když místo šesti jsme získali jen
body čtyři... (Bělkovice vyrovnaly v poslední minutě)“
Čekají vás boje o udržení, jak vidíte šance týmu,
že se vám podaří setrvat v I.A
třídě?
„Částečně vydařeným závěrem
jsme se dotáhli na tři, respektive
čtyři body, takže jsme stále ve
hře. A hlavně věřím, že uvnitř
mančaftu pořád bije plumlovské srdíčko a bude platit, že
„toho bohdá nebode, aby Plumlovák z boja utíkal! Vše musí
být samozřejmě založeno na
kvalitním tréninku během zimní
přípravy, což z mé strany mohu
zaručit, ale ze strany hráčů...
No, nechám se překvapit.“
Kdy začínáte s přípravou? A už víte o nějakých posilách či odchodech
z kádru?

„Přípravu zahájíme v únoru a
celou ji absolvujeme v domácích
podmínkách. Trénovat budeme v
tělocvičně i na umělce, chceme
také sehrát dvě až tři přátelská
utkání). O kádru bych v současné
době nerad hovořil, vše je v rovině jednání, ale posílení a hlavně
zvýšení konkurence by bylo určitě vítané. Samozřejmě z mého
pohledu, někteří hráči to asi zas
tak radostně vítat nebudou.“
Je známo, že když se týmu
nedaří, odnáší to v první
řadě trenér. Nemáte tak trošku
nůž na krku? Nebo má ve vás
vedení velkou důvěru?
„To je otázka pro vedení... Zatím
jsme předběžně dohodnuti i po
zpackaném podzimu na pokračování spolupráce, takže já nějaký tlak nepociťuji. Moji práci
na každém tréninku ostře sledují
členové výboru a sami si tak mohou odpovědět, kde je asi chyba
a co se musí zlepšit.“
(Ve čtvrtek 17. ledna ovšem
došlo ke změně, Jan Pešek ve
funkci trenéra již pokračovat
nebude - více čtěte na straně 27
dnešního vydání.)

„Šance zmizí až s posledním zápasem, stále je o co bojovat,“
nepřestává věřit v úspěch svého týmu kapitán Plumlova Ladislav Ševcůj
Pakliže jste fotbalovým fajnšmekrem a sledujete
dění v regionálních klubech, určitě jste již někdy zaslechli jméno Ladislav Ševcůj. V současnosti kapitán plumlovského „áčka“, který v tomto klubu působí
několik sezon, začínal s fotbalem jako spousta jeho
vrstevníků na prostějovských trávnících. Dnes svými
zkušenostmi a herním projevem patřil bezesporu k
tahounům týmu...
Vedl jste mužstvo coby kapitán, po podzimu vám
však patří poslední příčka. Jak
vnímáte tuto skutečnost a jaký
dopad to má na mužstvo?
„Dávno jsem si zvykl. Byli jsme
na posledním místě prakticky celou půlku sezony, zimní přestávka
nemá žádný význam ve vnímání
tohoto faktu. Nebýt této otázky,
ještě pár týdnů bych o tom ani nepřemýšlel. Šťastný není nikdo. Na
konci podzimu jsme byli v lehké
lhostejnosti.“
V posledním zápase se
vám přece jen podařilo
naplno bodovat. Není škoda, že
došlo hned vzápětí na zimní pře-

stávku? Nebo věříte, že tento
trend by mohl pokračovat i
v jarních utkáních?
„Právě ten poslední vítězný zápas
nás z té letargie dostal. Chuť zmizet z posledního místa se vrátila
prakticky okamžitě. Každé naše
vítězství bude mít tento efekt a je
jen na nás, kolik jich na jaře zažijeme. Kdybych nevěřil, že je o co
bojovat, nemělo by smysl se na
hřiště vůbec vydat.“
Pravděpodobně vás čekají
boje o záchranu, co je potřeba udělat pro to, aby k tomu
případně nemuselo dojít?
„Vytěžit hned na začátku několik
vítězství. Každé z nich nás na-

kopne se do dalšího zápasu ještě
více opřít. Recept je jednoduchý:
vyhrát remízové zápasy a bodovat
v zápasech prohrávaných o jednu
branku. Předpokládám, že budeme hrát vabank - dát více gólů než
soupeř. Tento styl z konce podzimu nám seděl nejlépe.“

„Recept je jednoduchý:
vyhrát remízové zápasy a bodovat
v zápasech prohrávaných
o jednu branku. Předpokládám,
že budeme hrát vabank ...

Zkušený záložník Oresva LADISLAV ŠEVCŮJ
nehodlá nic vzdávat a už spřádá plány na jaro
Jak se vám dařilo motivovat, nabudit spoluhráče po několika neúspěších, které vás provázely podzimem?
„Já měl problémy sám se sebou,
o motivaci spoluhráčů se starali
jiní. Na jaře jim v tomto musím
pomoci.“

Brankáři
Radek BRABLEC
Roman ŠVÉDA
Obránci
Matěj HATLE
Petr MACH
Michal PRÁŠIL
Ladislav ŠŤASTNÝ
Jaroslav VINKLÁREK
Marek ZACPAL
Záložníci
Petr HALUZA
Petr HODULÁK
Bořek CHMELÍK
Petr JANSA
František KOLEČKÁŘ
Tomáš MATULA
Útočníci
Petr BÍLÝ
Martin HORÁK
Luděk JAHL
Richard KLIMEŠ
Jakub KVAPIL
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Marek ŽÍDEK
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REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Jaroslav LIŠKA

HRÁČSKÉ STATISTIKY

SOKOL KLENOVICE

Brankáři
Přemysl PROCHÁZKA
Ladislav ŠPALEK
Obránci
Tomáš CETKOVSKÝ
Petr CHYTIL
Marek LIŠKA
David RUŠIL
Jan VÁCLAVÍK
Záložníci
Marek BOROVSKÝ
Jaroslav HLADÍK
Jiří KADĚRA
Tomáš PŘIKRYL
Lukáš SUCHÁNEK
Tomáš ROZEHNAL
Jakub ŠLÉZAR
Michal ŠUBRT
Jan VŠIANSKÝ
Útočníci
Radek CETKOVSKÝ
Roman LABOUNEK
Filip LANÍK
Jan SIGMUND
Petr SLAMENEC
Jan VIKTORA
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REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Milan NEKUDA

HRÁČSKÉ STATISTIKY

TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV

Brankáři
Milan PITÁK
Obránci
Jaroslav FRÝBORT ML.
Jiří KIŠKA
Petr KUTNÝ
David STANĚK
Martin VRÁNA
Záložníci
Radek BUREŠ
Adam HLADKÝ
Jiří JEŽEK
František PLAJNER
Ladislav ŠEVCŮJ
Útočníci
Ondřej DANĚČEK
Jaroslav FRÝBORT ST.
Jiří HRSTKA
Adam KADLEC
Pavel KIŠKA
Michal KOLAŘÍK
Lukáš KROUTIL
Jaroslav KŘUPKA
Jakub KUČERA
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REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Jan PEŠEK

HRÁČSKÉ STATISTIKY

SOKOL KONICE „B“
Brankáři
Petr MACHAČ
Pavel MÜHLHAUSER
Jiří RYP
Obránci
František BÍLÝ
Ladislav BÍLÝ
Jan BURGET
Michal DREŠR
Michal JURNÍK
Lukáš MOTL
Jaromír RUS
Martin RŮŽIČKA
Radek ŘEHÁK
Roman STUDENÝ
Záložníci
Jan BEDNÁŘ
Otakar CETKOVSKÝ
Martin DOSTÁL
Filip DREŠR
Michal GOTTWALD
Zdeněk KAPRÁL
Jakub KOŘENOVSKÝ
Tomáš KŘEČEK
Lukáš MALÍNEK
Miloš NAVRÁTIL
Richard SCHVARZ
Tomáš ULLMANN
Útočníci
Petr ANTL
Josef DVOŘÁK
Jan MOHELNÍK
Martin SCHÖN
Jan SMĚTÁK 2
Jan VOGL
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REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Roman JEDLIČKA

Pozn.: zápasy, minuty, branky, žluté karty, červené karty

0

Lední hokej

6
2

3:1

Prostějovští hokejisté utrpěli debalky, navíc je trápí marodka...
SK KARVINÁ

MARODKA SE NEZTENČILA, ZACHAROVI HROZÍ KONEC SEZONY

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Jednadvacetiletého útočníka opět zradilo rameno a čeká na výsledky vyšetření

1:1

2:0

Branky a nahrávky: 15. Zajac (Ivan, Rosůlek), 17. Samiec (Blatoň, Zajac), 19.
Ivan (Mikšan), 34. Ivan (Luka, Javín), 44. Javín (Ivan, Deutsch), 58. Ivan (Moravec,
Deutsch) - 17. Jedlička (Hand, Duba), 33. Duba (Jedlička, Šebek). Rozhodčí:
Šutara - Vengřín R., Rožánek. Vyloučení: 10:9 + Kumstát (Prostějov) 10 min. za
nesportovní chování. Využití: 2:2. V oslabení: 0:0

Sestava sk karviná:

Iláš (Smolka) - Javín, Deutsch, Kowalczyk, Zajac, Vnenk,
Sznapka, Krause - Moravec, Samiec, Luka, Mikšan, Ivan,
Rosůlek, Blatoň, Saliji, Nystedt, Zuber, Miczek

Sestava lhK jestřábi
Vrba, od 21. Vydržel
Kumstát, Kaluža,
Arnošt, Tomiga
Petr Zachar
a Martin Kužílek

8
6

0:2

26

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 21. ledna 2013

Jedlička, Finkes,

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

HC SLEZAN OPAVA
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

3:4

5:0

Branky a nahrávky: 33. Bednárek (Kocián), 34. L. Černý (Vítek, Mlýnek) 35. Herman (Kukol, Chalupa), 48. Chalupa (Herman), 49. Mlýnek (Kysela, L. Černý), 50.
Chalupa (Kocián, Bednárek), 51. Mlýnek (Vítek), 60. Chalupa (L. Černý) – 3. Duba
(Handl), 16. Šebek (M. Černý), 22. M. Černý, 26. Kryl (Šebek), 29. Kryl (Kotásek,
Duba), 32. Ševčík (Šebek). Rozhodčí: Mrkva - Barteček, Moravec. Vyloučení: 7:9
navíc Tůma (Opava) 10 min. osobní trest. Využití: 2:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 293

Sestava hc slezan opava:

Šafránek - Kukol, Tichý, Galvas, Kysela, Bednárek, Mosler,
Vrabel - Herman, Chalupa, Kocián - Vítek, Mlýnek, Pavelek - L.
Černý, Svoboda, Tůma - Koschatzký. Trenér: Karel Suchánek

Sestava lhK jestřábi

Radost z návratu Martina Kotáska do sestavy zastínila nejistota po nuceném odstoupení Davida Zachara
krátce před polovinou duelu s Opavou. V době, kdy
Jestřábi ještě navyšovali své vedení, si mladý forvard
opětovně poranil rameno a nejčernější zvěsti hovoří o
předčasném konci sezony.
Prostějov/jim

„Pravděpodobně mu vyskočilo
rameno. Natrhl si vazy a nyní to
má absolutně nehybné. Dneska
jde na vyšetření, ale protože již
byl jednou na operaci, může to
být konec jeho sezony,“ informo-

Opava, Prostějov/jim – Ani vedení
o šest branek nemusí stačit na body.
Zní to dost utopisticky a filmová kritika by podobný scénář neocenila,
ovšem hokejistům Opavy se proti
Jestřábům podařilo otočit výsledek
0:6 na konečných 8:6. Hosté se tak
i z druhého venkovního duelu týdne
vrátili s prázdnou a v součtu s duelem v Karviné osmkrát skórovali a
hned čtrnáctkrát inkasovali.
Hokejisté Prostějova začali ve Slezsku
výtečně a první polovinu duelu se trefovali pouze oni. Hned na začátku třetí
minuty potrestal první faul domácích
Martin Kotásek a dokázal, že navzdory zraněné ruce dokáže být nebezpečný. Poté Vrba vychytal přečíslení
dva na jednoho a hosté přežili i dvě
oslabení, aby sami podruhé skórovali.

Petr Zachar
a Martin Kužílek
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. ligy, sk. východ


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

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

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

20
18
16
15
14
14
11
11
11
3

3
7
4
3
3
3
5
4
3
2

4
1
3
1
4
1
6
5
5
7

7
8
11
15
13
16
12
14
15
22

142:85
125:86
128:120
114:99
113:105
117:112
117:122
109:141
109:124
95:175

70
69
59
52
52
49
49
46
44
20

kam za hokejem....
35. kolo, středa 23. ledna 2013, 18:00 hodin: HC Baník Karviná - VHK
Vsetín, HC Frýdek-Místek - HC Slezan Opava, LHK Jestřábi Prostějov HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Nový Jičín - HC Zubr Přerov, HC AZ
Havířov 2010 - HC RT TORAX Poruba
36. kolo, sobota 26. ledna 2013, 17:00 hodin: HC RT TORAX Poruba - HC
Nový Jičín, HC Zubr Přerov - LHK Jestřábi Prostějov, HC Bobři Valašské
Meziříčí - HC Frýdek-Místek, HC Slezan Opava - HC Baník Karviná, VHK
Vsetín - HC AZ Havířov 2010 (neděle 27. 1., 17:30)

Nejprve Duba nebezpečně, ale ještě
nepřesně tečoval před Šafránkem, v
šestnácté minutě pak po asistencích
Davida Zachara a Michala Černého
zamířil do černého David Šebek – 0:2.
Třetí tým tabulky po zvýšení náskoku
opět polevil v koncentraci a hazardoval s náskokem. Domácím však nepomohl ani další brejk, ani minutu a čtvrt
trvající přesilovka pět na tři, kdy Kovařík dostal dokonce čtyřminutový trest.
Hosté si i nyní poradili a navíc Michal
Černý přidal při poměru hráčů čtyři na
pět třetí branku – 0:3. Těsně po odpykání trestu exprostějovského Zdeňka
Pavelka navíc upravil po skrumáži
před brankovištěm Martin Kryl na 0:4.
Jestřábům enormně vyšlo prvních jedenáct minut druhé třetiny. Na branky
z dvaadvacáté a šestadvacáté minuty
totiž navázali i na konci devětadvacáté
a jednatřicáté minuty. Nejprve se po
nahrávkách gólmana Vrby a Martina
Kotáska podruhé v utkání prosadil
Martin Kryl, „kanár“ pak zazpíval při
další využité početní výhodě v podání
Lukáše Duby.

Zbývajících devětadvacet minut se
hrál naprosto jiný zápas, na nějž asi
nikdo z přímých účastníků nezapomene. Opavě totiž stačilo jen tři a půl minuty, aby snížila na 3:6 a vrátila se do
utkání. První branku dal v čase 32:42
Bendárek, druhou o jednatřicet sekund
později Lukáš Černý a time 34:23 znamenal díky Hermanovi třetí úspěch
domácích. A to nebylo zdaleka vše.
Na konci druhé třetiny ještě při vyloučení Ševčíka Vrba další snížení
nedopustil, s přesilovkami si však neporadil ani Prostějov a během necelé
tříminutovky se Opavě povedlo obrátit
z 3:6 na 7:6! V polovině osmačtyřicáté
minuty upravil Chalupa na 4:6, půlminutu nato snížil Mlýnek na jedinou
branku, v čase 49:32 znovu Chalupa
vyrovnal a obrat dokonal v půlce jednapadesáté minuty Michal Mlýnek.
Hosté měli možnost vyrovnat, Duba
však minutu a půl před koncem nechal vyniknou Šafránka. Pětašedesát
sekund chybělo odehrát, když se
Jestřábi odhodlali zkusit power play,
ani ta jim ovšem alespoň vyrovnání

Úvod střetnutí nenabídl pro oko diváka
příliš atraktivní podívanou. Obě mužstva
se sice snažila ohrozit soupeřovu bránu,
občasné pokusy nepatřily k těm nebezpečným. Karvinský Ivan se Jestřábům
připomněl poprvé. Mazaně si počkal u
mantinelu, poté naservíroval ukázkovou
přihrávku Martinovi Zajacovi a slovenský útočník jeho nabídkou nepohrdnul –
1:0. Následně byl za hákování vyloučen
a Prostějov tuto početní výhodu dokonale využil. Úspěšným střelcem se stal
Robert Jedlička – 1:1. Uběhlo pouhých
jednadvacet vteřin a Karviná šla opět do
vedení zásluhou dorážky Davida Samiece – 2:1. Za další dvě minuty se řítili na
Vrbu domácí Mikšan s Rosůlkem, situaci však nedokázali dotáhnout do úspěšného konce. Co se nepodařilo jim, povedlo se čtyřiatřicetiletému Ivanovi. Sám
před brankou nedal Vrbovi žádnou šanci
– 3:1. Změnou na postu brankáře hostí
započala prostřední část utkání. Hned
v jejím úvodu mohl Vydržel lovit puk ze
své sítě, Moravec však nedokázal dosta-

tečně nadzvednout puk přes brankářův
beton. V rozmezí tří minut v polovině
utkání se prostějovský brankář opět zapotil při akcích Mikšana a Samiece, bravurními zákroky dokázal své mužstvo
podržet. A když se jeho spoluhráčům
podařilo využít i další přesilovou hru,
bylo rázem stále o co hrát. Branku si připsal kapitán Jestřábů Duba – 3:2. Jenže!
Jednačtyřicet vteřin stačilo karvinským,
aby navýšili své vedení opět na rozdíl
dvou branek. Svým druhým zásahem se
prosadil domácí Ivan – 4:
Závěrečná třetina nezačala pro Jestřáby
vůbec dobře. Odskok na rozdíl tří branek
se podařil karvinskému Javínovi, který
propálil Vydržela pod rukou – 5:2. Aby
toho pro Jestřáby nebylo málo, přišel
ještě jeden trest v podobě inkasované
branky. Prosadit se nemohl nikdo jiný
než Marek Ivan, jenž tak zaznamenal
hattrick, celkově si ve středečním zápase
připsal pět kanadských bodů a hlavně
jeho zásluhou si prostějovští hokejisté
odvážejí prohru 6:2 z karvinského ledu.

Karel SUCHÁNEK – HC Slezan Opava:
„Bylo to klasické utkání s Prostějovem, ve všech zápasech s
ním totiž padá hodně branek. V polovině utkání jsme prohrávali
0:6, ale nastartoval nás gól Jardy Bednárka. Ve druhé polovině
zápasu jsme už byli jasně lepším týmem. Hrál se pěkný hokej,
ale soutěž je dlouhá a nás ve středu čeká další utkání ve FrýdkuMístku. Musíme stát nohama na zemi.“

Petr ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Když jsme doma prohráli 0:5 s Přerovem, říkal jsem, že mě
už nemůže nic horšího potkat. Bohužel v sobotu to bylo ještě
horší. Do třicáté minuty jsme hráli poctivý hokej dozadu, levá
křídla se vracela, nepropadali jsme a nepouštěli jsme domácí do
jednoznačných šancí. Pak se objevilo sebeuspokojení, což byla
hlavní příčina obratu. Proti Valašskému Meziříčí musíme vyhrát.“

nezajistila. Naopak dvě vteřiny před
závěrečným hvizdem dokonal hattrick Petr Chalupa a uzavřel na 8:6
pro Opavu.
Jestřábi tak prožili téměř to stejné, co
na konci roku připravili Přerovu. Tehdy je nezlomil ani stav 0:4 a dokázali

alespoň srovnat a vybojovat jeden bod.
Na derby se Zubry dojde i tento týden,
druhý celek se třetím se utkají v sobotu
od sedmnácti hodin. Ještě předtím se
prostějovští hráči pokusí o reparát ve
středu od osmnácti hodin proti poslednímu Valašskému Meziříčí.

Jestřáby skolil pěti kanadskými body karvinský Ivan

Kumstát, Arnošt,

Kotásek, Duba, Handl
Šebek, M. Černý, D. Zachar
Kovařík, Popelka, Ševčík
Novák, Kryl, Berčák

Foto:www.lhkjestrabi.cz

Jestřábi v Opavě zkolabovali a ztratili vedení 6:0
Očima trenérů

Vrba od 51. Vydržel
V
Jedlička, Kaluža,
Tomiga, Finkes

val o aktuálním zdravotním stavu
trenér Jestřábů Petr Zachar. A
odstoupením Zachara mladšího
jako by se nastartovala změna
vrcholící obratem z 6:0 na 6:8
z prostějovského pohledu. „Nastoupili jsme na čtyři útoky a
celkem se nám dařilo. Když se

v pětadvacáté minutě zranil Zachar, museli jsme to přeskládat
a jako by se rozpadla celá koncepce,“ vyprávěl udiveně Zachar
starší.
Pozitivní zprávou pro celý tým
je tak alespoň opětovné naskočení Martina Kotáska. Zkušený veterán se vrátil v sobotu
proti Opavě a hned po dvou
minutách přidal svou druhou
branku v prostějovském dresu.
I jeho zásluhou tak šli hosté až do
šestibrankového vedení. „Martin
hrál se sebezapřením a byl jedním z mála hráčů, který odehrál
svůj standard,“ ocenil prostějovský trenér.

Karviná,Prostějov/jp - Po vysokém
domácím vítězství zajížděli prostějovští hokejisté ve středu 16. ledna
na led Karviné, kde se v prvním
vzájemném střetnutí v rámci devátého kola radovali z jednoznačného
vítězství 6:1. Středeční utkání se
však odvíjelo v úplně jiném duchu. Úvodní třetinu získala domácí
Karviná v poměru 3:1. V polovině
utkání sice prostějovský kapitán
Duba dokázal snížit, na jeho branku ale navázal nejproduktivnější
hráč zápasu Ivan svou druhou trefou v zápase. Když se stejný muž
prosadil v samotném závěru utkání
i napotřetí, bylo již o osudu střetnutí dávno rozhodnuto.

Očima trenérů
Aleš Flašar – HC Baník Karviná:

„Zdůraznil jsem hráčům, že se hraje celých šedesát minut a
je potřeba nepustit Prostějov do vedení. Mají rychlé útočníky,
ale kluci se namotivovali sami a podali opravdu kvalitní
výkon. Přistupovali velmi rychle k hráčům a nenechali jejich
útočníkům příliš prostoru se prosadit. Splnili přesně pokyny,
které jsme si před zápasem kladli na srdce. Pro vývoj utkání
bylo velice důležité, že se nám po kontaktní brance podařilo ihned kontrovat a
udržet si tak potřebný odstup.“

Petr ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Doplatili jsme na naši nedůslednost a nezodpovědnost, takovým
způsobem se opravdu nedá hrát a pokud si přijedeme jenom zahrát,
tak to dopadne jako v dnešním utkání. Na Karvinou jsme byli
dobře připraveni, ale v první třetině hráči nedodržovali to, co jsme
si před zápasem řekli. To znamená: obsazování křídel, propadali
jsme ve středním pásmu a hlavně jsme nebyli schopni pohlídat si
hráče najíždějící z druhé vlny. Z těchto situací jsme dostali čtyři z šesti branek, ty další
padly po naší nedisciplinovanosti. Za klíčový moment bych označil po sobě jdoucí
vyloučení ve třetí třetině za fauly v útočném pásmu a Karviná toho zkušeně využila.“

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

Předseda LHK Jestřábi se rozloučil s Michalem Janečkem a přivábil Pavla Handla

„Kdo si chce něco vyříkat, ať přijde na zimák,“ vyzývá nespokojence Michal Tomiga
Prostějov - Přestože jej trápila nemoc a na zápasy
„A“-mužstva v uplynulém týdnu nemohl odjet, dění
v klubu pozorně sledoval i z postele. Rád být nemohl. Nejenže Jestřábi nezískali ve dvou venkovních mačích ani jeden bod, ale zejména sobotní
střetnutí rozladilo celou hokejovou obec. První muž
prostějovského hokejového klubu musel navíc definitivně vyřešit „kauzu Janeček“...
Petr Kozák
Klubový web informoval
v uplynulém týdnu o definitivním odvolání Michala Janečka z funkce sekretáře. Jak se
změnila situace od našeho posledního rozhovoru? A Janeček v
klubu skončil, či pokračuje na jiných pozicích?
„Michal Janeček v klubu skončil
na všech pozicích. Víc to nechci
komentovat.“
Můžete přesto veřejnosti
alespoň částečně odtajnit,
o co v tomto případu jde a proč
Michal Janeček končí?
„Je to dost citlivé téma, ale můžu
snad jen říct, že to není z důvodu
trenérské výkonosti, ale v souvislosti s vykonáváním funkce sekretáře klubu.“

Vznikly vám uvnitř oddílu velké potíže?
„Určitě. Michal tu zastával jak trenérský post, tak i post sekretáře. A
v rozjeté sezoně sehnat náhradu
není jednoduché. Jsem rád, že jsem
našel k mládeži kvalitního trenéra,
který může hned nastoupit.“
Složení realizačních týmů
mládeže zůstává stejné,
nebo došlo k dalším změnám?
„Ke čtvrté třídě, mladším a starším žákům přichází nový trenér,
kterým se stane Pavel Handl! Jde
o dalšího bývalého prostějovského hráče, který má obrovské zkušenosti.“
Pojďme k áčku. V sobotu
se Jestřábi zapsali neslavně do historie, když v Opavě 6:0
vedli, aby 6:8 prohráli! Čím si to
vysvětlujete?

Foto: archív Večerníku
„Já jsem jak tento zápas, tak zápas
v Karviné neviděl, protože se ještě
doléčuji. Dnes (tj. v neděli ráno –
pozn.red.) jsem ale ráno hned seděl
s trenérem Zacharem a podrobně
jsme celou situaci rozebírali .Víte,
je to sport, může se stát cokoliv,
ale není možné, aby to hráči takhle
odchodili. Svým výkonem nahrávají různým fámám a tím i lidem,
co hokeji nefandí. V tomto duchu
budu hráče informovat o krocích,
které jsme s trenérem probrali...“
Podrobíte tedy hráče tvrdé kritice, nebo máte pro
ně i slova omluvy?
„Podívejte, musíme si taky uvědo-

mit, že hrajeme třetí místo, hodně
týmů s námi nechce hrát hokej,
dost brání a to nám nějak nevyhovuje. K tomu se přidal i nejistý
výkon brankáře a stalo se, co se
stalo. Nechci se zastávat hráčů, ale
ve sportu se to může stát. Osobně
za nimi stojím a věřím, že nějaké
zvěsti o sázkách, neplacení výplat
atd., jsou jen chorými řečmi lidí,
kteří hokeji nefandí.“
Budou následovat nějaké
sankce vůči hráčů či realizačnímu týmu? Co jste vůbec
týmu řekl, nebo řeknete?
„Zítra (tj. v pondělí – pozn.red.)
před tréninkem máme svolanou
schůzku a tam budeme s trenérem
informovat hráče o přijatém opatření. Hráči musí pochopit, že lidé
hokej pozorně sledují, proto se
musí připravit a nést i odpovědnost za odfláknutý přístup některých hráčů v zápase. Klub si plní
povinnosti vůči nim, mají, dá se
říct na druhou ligu nadstandardní
podmínky v zákulisí, a proto i od
nich očekáváme plnění svých povinností. Na druhou stranu jsme
na třetím místě, je osm kol do
konce základní části, produkujeme hezký hokej a některé nezdary
se stanou. Nebudu úplně rozbíjet
pohodu v kabině nějakými dras-

tickými tresty a vyhazovy, ale jak
říkám nějaký trest bude!“
Dají se očekávat změny v
kádru?
„Stále hledáme nějaké obránce,
ale již teď je jasné, že by jsme
hráče které přivedeme nemohli v
případě postupu do baráže použít,
z důvodu neodehrání počtu zápasů ve skupině. Takže zvažujeme
nějaké nabídky,ale vzít hráče na
jeden a půl měsíce za plný plat
taky není dost výhodné.“
Co by jste řekl na závěr?
„Víte, dost mne překvapuje ´informovanost´ některých lidí,
zaručené zprávy a podobně. Zvu
je všechny na zimák do šatny, ať
se sami zeptají na své zaručené
informace. A jestli si někdo myslí, že by tu hráči byli bez výplat
a ještě poslouchali řeči nějakých
odborníků, tak to by sem asi už
nejezdili. Podívejte se, kolik je
na mantinelech prostějovských
firem jako sponzorů? Kolik sponzorů tito našeptávači sehnali??
Svou pomlouvačnou kampaní jen
docílí toho, že i ta trocha sponzorů se od hokeje odvrátí. Proto
tyto lidi vyzývám, ať se dostaví
na zimní stadion a můžeme prodiskutovat jak hokeji pomoci a ne
ho pohřbít...“

Sport
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 21. ledna 2013

„SLOUČENÍ S URČICEMI JE NESMYSL,“ vyvrací František Jura
1.SK Prostějov ovládne či dokonce pohltí celý
určický fotbal a navíc zruší svůj B-tým, který momentálně vede okresní přebor mužů. Tyhle dvě
zvěsti kolují poslední dobou ve sportovních kuloárech a přiměly Večerník zjistit přímo u zdroje, jaká
je opravdová situace. Informace poskytl generální sportovní manažer eskáčka František Jura.
Prostějov, Určice/son
„Co se oddílu TJ Sokol Určice
a našeho údajného sloučení
s ním týká, jde o uměle vyvolanou kauzu. Už jsem měl
spoustu telefonátů s dotazy,
jestli dojde k fúzi nebo se Určice stanou naší farmou, což
je nesmysl a rád bych tyhle
nepravdivé fámy vyvrátil,“ začal Jura.
„Farmy mohou oficiálně mít
jen prvoligové a druholigové
kluby, my navíc farmu vůbec
nepotřebujeme ani neoficiálně. Pravda je taková, že jsme
s určickým vedením měli dvě
informativní schůzky na téma,
zda chtějí postoupit do divize
a jestli by v takovém případě
uvítali, kdybychom jim na
hostování uvolnili jednoho,
dva či tři naše mladé odchovance. Toť vše,“ pokračoval
Jura.
„Za poslední rok a půl se nám
povedlo, aby celý prostějovský fotbal ve všech věkových
kategoriích začal fungovat

tak, jak jsme chtěli. Tím pádem z našeho dorostu každoročně vyjdou hráči, které
budeme potřebovat uplatnit
v mužské kategorii dle jejich aktuální výkonnosti. Za
nějaké tři čtyři roky a potom
už každou sezonu by mělo jít
vždy o téměř dvacet kluků a
všichni musí někde pokračovat v kariéře,“ navázal GSM
v obecné rovině.
„Tím se dostávám k tomu, proč
jsme se Určic ptali na případný
postup do divize. Řekněme,
že dva nejlepší dorostenci se
uplatní v našem třetiligovém
áčku. Ale co ti ostatní s poněkud nižší výkonností? Někteří
budou mezi muži herně mít na
divizní soutěž, další na krajský
přebor, I.A třídu, I.B třídu a
tak dále. A naším záměrem je
všechny tyhle chlapce uplatnit
takovým způsobem v klubech
našeho okresu, s nimiž navážeme vzájemnou spolupráci,“
řekl Jura už konkrétněji.
„Mělo by jít o oboustranně
výhodnou záležitost. My bu-

„Eskáčko“ od úterý trénuje
GSM fotbalového klubu 1.SK Prostějov také vysvětlil, a v sobotu hraje první zápas
jak je to s případným rušením mužského béčka

deme mít kde uplatnit hráče
vycházející z dorostenecké
ligy a oddíly z celého Prostějovska získají sice mladé, ale
kvalitní fotbalisty, kteří jim
pomohou v jejich soutěžích.
Díky takto jednoduše fungujícímu systému by se postupně
mohla zvyšovat celková úroveň fotbalu v regionu a to by
snad měl chtít každý,“ uvažoval Jura.
„Do téhle spolupráce přitom
nikoho nenutíme, pouze ji nabízíme. A to zdaleka nejen Určicím, ale i Konici, Kralicím a
v podstatě všem klubům v I.A
třídě, I.B třídě i v okresních
soutěžích. Máme určitou filozofii a rádi bychom, aby z ní
těžili všichni. Proto jsme třeba připraveni hráčsky pomoci
Čechovicím nebo Klenovicím
k případnému postupu do
krajského přeboru, samozřejmě časem,“ zmínil Jura dva
oddíly, s nimiž 1.SK na dané
téma rovněž jedná.
Související věcí je další koncepce a fungování vlastního
B-mužstva, které po podzimu vévodí II. třídě OFS
Prostějov. „V podstatě jde o
tým, který byl založen před
necelými třemi roky v době,

kdy 1.SK neměl žádný výběr
v dospělé kategorii. Po vstupu
nového áčka do divize mužů
a jeho posunu ještě o soutěž
výš se z něj stalo naše béčko
a nyní nazrála doba pobavit
se o tom, jestli a v jaké podobě má pro klub další smysl,“
naznačil generální sportovní
manažer.
„Mohu říct, že jsme se ve
sportovním vedení klubu
shodli, že tak, jak funguje
momentálně naše „B“ mužstvo, není pro nás takovým
přínosem, jaký si představujeme. Aby jej získalo, mělo by
fungovat spíš coby družstvo
mládežníků, kteří nebudou
plně vytíženi v dorosteneckých mančaftech U19 a U17.
Tihle kluci by hráli soutěž odpovídající jejich možnostem
– na principu juniorky - a tím
by se mohl urychlit jejich přechod mezi dospělé. Současný
stav, kdy v našem B-týmu působí někteří hráči, kteří mají
výkonnost na to, aby se prosadili jinde na okrese i ve vyšších soutěžích, než je okresní
přebor, není koncepční. Samozřejmě by v tomto mužstvu
měli působit nadále tři čtyři
zkušenější hráči, kteří budou

mladé usměrňovat a také zde
musí být prostor pro hráče
z „A“ mužstva, kteří se budou
vracet například po zranění
nebo nebudou také tak herně
vytížení jako v případech hráčů z dorostenecké kategorie.
Tudíž nejde o to rezervu zrušit, ale najít její odpovídající
smysl,“ vyložil Jura.
S tím, že dosud v tomto ohledu nepadlo žádné rozhodnutí. „Všechno ještě budeme
řešit a bavit se o tom, verdikt
teprve přijde. Není to tak, že
k těmto změnám dojde okamžitě. Je nutné doplnit kvalitně nejdříve dorostenecké
výběry a následně může dojít
k těmto avizovaným změnám.
Všechno má svůj čas a vývoj.
Naše snaha musí být koncepční a ne nahodilá. Každopádně
klukům, jež pro 1.SK Prostějov vybojovali postup ze IV.
třídy až do okresního přeboru
a ten vedou, patří velké poděkování i uznání. Rozhodně je
nemíníme jen tak hodit přes
palubu, ovšem každý by měl
vnímat změny, které s sebou
přináší postupující doba. A
měnící se situaci je nutné se
přizpůsobit,“ doplnil František Jura.

Prostějov/jim – První tři tréninky mají za sebou fotbalisté
„áčka“ 1.SK Prostějov. Po
úterním „seznámení“ již hráči na konci týdne makali naplno a o víkendu je čeká první
z celkem osmi přátelských
zápasů. Do přípravy se zapojili
téměř všichni, chyběla jen nemocná trojice Zbožínek, Dostál,
Fládr a Tomáš Hunal, jenž se připojí tento týden.
„Zatím je vše v pořádku. Kromě
soustředění v Luhačovicích od
13. do 18. února budeme plně využívat domácího prostředí. Tedy
umělou trávu, sportcentrum,
posilovnu i regeneraci,“ nastínil
trenér mužstva František Jura.
Jeho cílem je přípravu co
nejvíce zpestřit, aby se dřina
všem lépe vstřebávala. Proto
do tréninkového plánu vložil
spoustu prvků. „Snažíme se,
aby tréninky měly různorodou
náplň a hráče co nejvíce bavily.
Zařadíme tak i trénink boxu,

Přípravu si zpestří
fitboxem, spinnigem
a možná i hokejem
fitboxu, spinning a hlavě mám
pro uvolnění atmosféry i hokejový zápas,“ zmínil Jura.
Již v sobotu dopoledne navíc odehrají jeho hráči první utkání, když
od jedenácti hodin okusí umělou
trávu v Mohelnici. Po duelu s
vedoucím týmem diviziní „E“
skupiny čeká na Prostějov mimo
jiné, druhý tým druhé ligy Znojmo s čerstvou posilou Markem
Heinzem, taktéž druholigová Čáslav či třetiligová Chrudim. „Toto
jsou tři soupeři, s nimiž jsme ještě
nehráli. Jsou to kvalitní soupeři
a chceme se poměřit s mančafty
z vyšších soutěží,“ zmínil Jura
s tím, že původně uvažoval i o
střetnutích s Opavou či Zlínem,
ale kluby nenašly vhodný termín.

Seznam přátelských utkání
1.SK Prostějov:
sobota 26. ledna, 11 hodin: Mohelnice – 1.SK Prostějov
sobota 2. února: Chrudim – 1.SK Prostějov
sobota 9. února: Znojmo – 1.SK Prostějov (UT v Olomouci)
neděle 17. února: Slavičín – 1.SK Prostějov (soustředění Luhačovice)
sobota 23. února: Čáslav – 1.SK Prostějov
sobota 2. března: Uničov – 1.SK Prostějov
sobota 9. března: Slovácko „B“ – 1.SK Prostějov
sobota 16. března: Vyškov – 1.SK Prostějov

1.SK Prostějov představuje svou práci s mládeží
vlastního tréninkového „vzdělávacího“ procesu v našem klubu
a rovněž pro vzdělávání v rámci
OFS, tím i pro zkvalitnění práce
s nejmenšími dětmi v celém regionu Prostějovska,“ informovali Weisser s Jurou.
V žácích je pak nutné dále
navazovat na získané dovednosti z přípravek, prohlubovat
a zdokonalovat spolupráci, odvahu i kreativitu mladých hráčů s přihlédnutím k věkovým
zvláštnostem. ZÁKLADNÍM
A TAKÉ POVINNÝM KROKEM K ZÍSKÁNÍ STATUTU
SpSM PŘITOM BYLO ZŘÍZENÍ SPORTOVNÍCH TŘÍD.

Sportovní třídy ZŠ E. Valenty

Foto: www.1skprostejov.cz
Prostějov/son - Dlouhodobou
prioritou fotbalového oddílu 1.SK Prostějov byla, je a
bude co nejkvalitnější výchova mladých hráčů. Večerník
v následujících odstavcích
představuje systém klubové
práce s talenty tak, jak jej
pro vás rozkryli generální
sportovní manažer František
Jura a vedoucí trenér Sportovního centra mládeže Radim Weisser.
„Naším mottem v koncepci
výchovy fotbalistů je vytvořit
takový program a systém, jenž
by opakovaně produkoval hráče přinášející klubu mladou
energii. Zjednodušeně řečeno,
chceme vychovávat mladé lidi,
kteří hrají fotbal. V našem oddílu je kladen stejný důraz jak
na sport, tak na školu. Snažíme
se vytvořit podmínky a možnosti pro dojíždějící chlapce s
využitím společenské místnosti
včetně připojení na internet pro
přípravu na studium, současně
se vyvíjí maximální úsilí pro
vytvoření přátelské atmosféry i
vzájemného respektu,“ nastínili

Weisser s Jurou. „Loni v létě
jsme avizovali, že stojíme na začátku náročné cesty, ale neustále
se snažíme jít postupnými kroky
vpřed k vytyčeným cílům.“

„Zde musím v první řadě poděkovat za vynikající spolupráci
řediteli školy panu Fialovi, zástupkyni ředitele paní Šťastné
a všem pedagogům. Hlavním
cílem této spolupráce je nastavit
systém výchovy tak, aby mladí

učovací povinnosti,“ uvedl Jura.
A jak to vlastně začalo? Ve
školním roce 2009/10 byly při
Základní škole Edvarda Valenty
zřízeny sportovní třídy se zaměřením na fotbal, jejichž garantem je oddíl 1. SK Prostějov.
Daná ZŠ byla vybrána, neboť
se nachází nedaleko nově vybudovaného Sportovního centra
mládeže, klub oslovil vedení
školy a dohodl se s ním na spolupráci. Cílem tohoto spojení
je především skloubení nároků
studia a vrcholové kopané, úkolem pak příprava žáků po stránce vzdělávací i sportovní.
Škola se zavázala zajistit kvalitní
vzdělávací proces, zohlednit časovou náročnost sportu, přizpůsobit
rozvrh hodin, umožnit využití volného času mezi studiem a odpoledním tréninkem založením školního klubu, úzce spolupracovat s
trenéry jednotlivých mládežnických družstev a uvolňovat žáky
na mimořádné sportovní akce pořádané fotbalovým klubem.

Sportovní středisko mládeže
Ve struktuře Sportovního střediska mládeže (kategorie žáků a
přípravek) se 1.SK zaměřuje na
výchovu s míčem dovedných,
odvážných a tvořivých hráčů.
Trenérům výběrů od 7 do 12 let
je vštěpováno, že kluci v tomto
věku jsou moc malí na to, aby se
na nich něco zkoušelo. „Systém
se snažíme nastavit tak, aby byla
zachována kontinuita vývoje
dětí do 12 let, kdy hlavním záměrem je výchova a hraní. V
tomto duchu směřuje dlouhodobý vývoj fotbalistů, který stojí na
tezi, že děti si potřebují hlavně
hrát. Z tohoto důvodu jsme se
v průběhu podzimu zaměřili
na naše nejmladší kategorie a
natočili metodická videa pro
předpřípravku, mladší přípravku
i starší přípravku. Tyto materiály
chceme použít pro zkvalitnění

František Jura

Foto: archiv večerníku

fotbalisté mohli absolvovat tréninky jak v rámci školní tělesné
výchovy, tak ve druhé fázi hned
po skončení vyučování. Klukům
tak zůstává velmi důležitý časový prostor pro jejich další aktivity a hlavně pro přípravu na vy-

1.SK se zavázal škole poskytnout kvalitní sportovní vybavení
pro tělesnou výchovu i speciální
sportovní přípravu, umožnit absolvování hodin tělesné výchovy v tréninkovém centru, zajistit
kvalifikované odborníky pro ve-

Radim Weisser.

Foto: archiv večerníku

dení hodin tělesné výchovy a také
speciální sportovní přípravy.
Oba subjekty se přitom dohodly
na pravidelných schůzkách a
jednáních (Rada sportovních
tříd), kde budou hodnotit dosavadní spolupráci, ale také se vzájemně informovat o problémech
i možnostech jejich nápravy.
Fotbalový oddíl na základě
talentových zkoušek (duben
2010) vybral 35 žáků, z toho 10
do třetí třídy, 10 do čtvrté třídy, 9 do páté třídy a 8 do šesté
třídy. Tito žáci musí splňovat
výkonnostní požadavky a sledován je u nich rovněž kvalitní
prospěch. Samozřejmě stále
probíhá proces zařazování těch
nejlepších mladých fotbalistů
do sportovních tříd.
Hned první školní rok ukázal
přínos spolupráce jak pro 1.SK
Prostějov, tak pro ZŠ E. Valenty.
Žáci sportovní šesté a sedmé třídy
získali tři hodiny tělesné výchovy navíc, tzn. celkem pět hodin
tělesné výchovy, v nichž plní jak
osnovy základní školy, tak nároky
speciální sportovní přípravy (speciální sportovní trénink, plavecký
výcvik, aerobik, lyžařský kurz,
speciální fotbalové soustředění).
Žáci páté třídy mají dvě hodiny
tělesné výchovy a dvě hodiny speciální přípravy formou zájmového
kroužku. Zástupci školy, fotbalo-

vého klubu i trenéři jednotlivých
družstev se scházejí pravidelně
v rámci pedagogických rad, kde
společně projednávají zejména
prospěch jednotlivých žáků a jejich chování. Dále pak rozebírají
další možnosti a návrhy, které
přispívají ke zlepšení spolupráce
pedagogů a trenérů i práce žáků
sportovních tříd. Akutní problémy
jsou řešeny operativně.
Cíle, na kterých se zástupci obou
subjektů dohodli, jsou postupně
plněny. Ve výhledu do budoucna by na ZŠ E. Valenty mělo být
sedm sportovních tříd od třetího
ročníku do devátého. Ve spolupráci s 1.SK Prostějov by mělo
docházet k dalšímu zkvalitnění
sportovního vybavení. Společným úkolem přitom je a bude
připravovat žáky sportovních
tříd jak po stránce sportovní, tak
i v otázce vzdělávacího procesu.
Předpokladem je, že chlapci se
budou moci dále vzdělávat nejen
v tréninkových centrech při středních školách a učilištích, ale že
budou schopni zvládnout jakékoli nároky škol vyššího stupně.

Sportovní centrum mládeže
„Ve Sportovním centru mládeže (dorostenecké kategorie) pak
pracujeme na přípravě kvalitních a konkurenceschopných

hráčů pro seniorský fotbal.
Chceme, aby tento proces byl
profesionálně nastaven na základě současných trendů i požadavků fotbalu s přihlédnutím
k předpokladům jednotlivých
chlapců. Z tohoto důvodu jsme
pro zjištění aktuálního stavu
hráčů a optimální nastavení tréninkového procesu absolvovali
před začátkem zimní přípravy
funkční testování členů SCM
Prostějov z týmů U19, U17 a
U16 na FTK UP v Olomouci,“
prozradili Weisser s Jurou.
„Rovněž v této kategorii jsou
stejně důležité školní povinnosti i fotbalový proces. Navázali
jsme výbornou spolupráci s řediteli Gymnázia Jiřího Wolkera
a Švehlovy střední školy polytechnické, pány Šmucrem a
Mendlem. Tímto bych jim velmi rád poděkoval za vstřícnost i
ochotu,“ připojil Jura.
Komplexní fotbal si vyžaduje komplexně trénovat. Proto
příprava probíhá jen na hřišti a
je zaměřená na technicko-taktická specifika, přizpůsobená
hernímu zatížení i intenzitě,
vše v tempu a s míčem. Na
řadu přichází také kultivace
pohybu s atletickým trenérem
a posilování pojaté jako funkční
trénink, během kterého lze pracovat s vlastním tělem, míčem
nebo dalšími pomůckami.
„Poté, co jsme v loňském roce
znovu obhájili status Sportovního střediska mládeže a nově
jsme v obrovské konkurenci dokázali uspět s žádostí o
Sportovní centrum mládeže,
vrhli jsme se s velkou chutí i
motivací do nikdy nekončícího
procesu výchovy kvalitních a
komplexních fotbalistů. Jak je
výše uvedeno, nejde nám jen o
to vychovat výborné fotbalisty,
ale také slušné lidi. K tomuto
cíli směřuje veškerá naše snaha
a hodláme jít po výše uvedené
cestě. Domníváme se totiž, že
povede nejen k úspěchu našeho
klubu, ale že bude též ku prospěchu fotbalu v celém okrese
Prostějov,“ zdůraznili na závěr
Radim Weisser a František Jura.

Plumlovský zmar má spasit NOVÝ TRENÉR. Vedení vsadilo na zkušenosti Lubomíra Keluce

Plumlov/jp - Fotbalisté Plumlova se po podzimní části potácí
na poslední příčce tabulky I.A
třídy skupiny B. Poslední zápasy naznačily lepšící se formu,
k tomu jim také měla sloužit
zimní příprava. I když už se
zdálo, že blížící se přípravu zahájí mužstvo v nezměněné podobě, nakonec přece jen došlo
k radikálnímu kroku. Vedení
klubu se rozhodlo odvolat trenéra Peška, kterého ve funkci
nahradil Lubomír Keluc.
Odchovanec Sigmy Lutín, poté
hráč Sigmy Olomouc, druholigového Lerku či třetiligové Lipové

není ani v trenérské pozici úplným
nováčkem. Po dorostu v Lipové a
Prostějově se již čtvrtým rokem
věnuje trenérské činnosti v 1.SK
Prostějov, kde působí u mužstva
U16. Stále je aktivním hráčem
Sokola Zdětín, teď mu ke všem
zmiňovaným aktivitám přibyla
další v podobě hlavního kouče
plumlovského Sokola Oresvo.
„Návrh mi byl předložen již v listopadu, já si vzal čas na rozmyšlenou do konce roku. Nakonec
jsme se s vedením domluvili na
všech podmínkách, prioritou však
pro mě i nadále zůstává trénování
mládeže v 1.SK,“ objasnil situaci

nový trenér Plumlova Lubomír
Keluc. „Tréninky by se s většinou
zápasů neměly překrývat, takže
v tom problém nevidím. Samozřejmě čas ukáže, jak to bude celé
fungovat. Kdybych měl nějaké
pochybnosti, na nabídku bych
určitě nekývnul. Chtěl bych přivést dva až tři mladé kluky, musí
se změnit přístup některých hráčů,
měli by pochopit, že se nachází
v nepříjemné situaci, kterou je
potřeba řešit,“ upřesnil své plány
Lubomír Keluc.
Kdo bohužel opouští loď, je muž,
který s klubem odehrál smolný
podzim, v předešlých letech již

v Plumlově působil a i když nebyl v této situaci poprvé, vždy se
mu podařilo klub vytáhnout do
klidných pozic. Jan Pešek tedy
u mužstva končí, dle jeho slov si
dá od fotbalu na chvíli oddech,
čas ukáže, zda jej v brzké době
opět neuvidíme v nějakém regionálním celku. „Upřímně mě tato
zpráva překvapila, čekal jsem
solidnější jednání po skončení
podzimu, ale beru to tak, jak to
je. Přeji plumlovské kopané, ať
se jim záchrana podaří, škoda jen,
že nemůžu být u toho,“ litoval
odchodu končící trenér Plumlova
Jan Pešek.

Vyjádření Františka Kocourka, sekretáře klubu:
„Touto myšlenkou jsem se
zabýval již během podzimu,
kdy trenér Pešek nabízel svoji
rezignaci. Nakonec jsme se
s vedením rozhodli pro změnu ještě těsně před začátkem
zimní přípravy, kterou mužstvo zahájí v únoru. Zkoušíme
tedy i tuto variantu, zda jsme
se rozhodli správně, ukáže
až samotný průběh zbývající
části letošního ročníku. Kdy-

bychom tomu ale nevěřili,
tento krok bychom neučinili.
Vzhledem k tomu, že Luboše
nějakou dobu znám a znám i
jeho práci coby trenéra mládeže, nebylo těžké jej oslovit a on naši nabídku přijal.
Padlo i jméno Romana Šmída
pro případ, že by se nezrodila
spolupráce s Lubošem, ten
je ale trenérem Vrchoslavic
a dle jeho slov nemá důvod

v současnosti měnit působiště. Když děláte ve vedení
klubu, chcete spolupracovat
s lidmi, o kterých víte, že se
vám s nimi bude dobře spolupracovat, také proto padla
volba na Luboše. Víme o jeho
závazcích, ale i na to jsme
připraveni a věřím, že se nám
tento krok vyplatí,“ informoval o změně na postu trenéra
František Kocourek.

Basketbal
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Prostějovští basketbalisté přežívají klinickou smrt. V sobotu mohli slavit

123 BK PROSTĚJOV
86 BC UNIKOL KOLÍN

„Tento tým si nezasloužil skončit,“ tvrdí manažer Fridrich

65:44
čtvrtiny: 30:26, 35:18, 24:27, 34:15
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

23/14:20/7
23/14:20/7
32/25:22/17
21:23

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

21:11
22:26
15:6
13:22

Rozhodčí: Hošek, Kurz, Baloun
Diváků: 180

Brrat
a če
čenkov
čenk
nkovv 5
nk
Peká
káreek DDaavi
káre
ká
avivid 3
Kooříne
řřííneek 0,,
P lášše
Po
šek 0

Ladislav Valný
O hráče Prostějova
je velký zájem také v
jiných klubech. Podaří se vám
stávající sestavu udržet?
„Je to naše priorita a osobně bych
si to hodně přál. O případném
doplnění bychom se bavili až ve
chvíli, kdyby někdo odešel.

Sestava a body Prostějova:
Paandula 288
Sleez
Sl
ezákk 22
ezák
ŠŠvvrddlílíkk 21
Kohout
ut 15
Marko 155
Prášil 14

Prostějov - Na poslední chvíli zažehnali basketbaloví Orli hrozbu nuceného odstoupení z Mattoni
NBL v rozehrané sezoně. Vedení klubu se dohodlo
na spolupráci s novým partnerem a soutěžní ročník
dohraje. „Pokračujeme. Budeme hrát nadstavbu i
play-off,“ potvrdil dobrou zprávu generální manažer klubu Petr Fridrich (na snímku).

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

S hráči nejsou vyrovnané všechny
závazky. Jak bude probíhat
vyrovnání klubu s týmem?
„Závazky do 31. ledna přebírá
společnost Prostějovský basketbal s. r. o., která ukončila
spolupráci s občanským sdružením BK Prostějov. Všechno
je ošetřeno tak, aby hráči své

peníze dostali do konce sezony. Pro hráče jsou připravené
nové smlouvy s občanským
sdružením BK Prostějov, pod
jehož vedením se sezona dohraje. Nové smlouvy budou
pplatit od 1. února.
Zmínil jste konec
spolupráce se společností Prostějovský basketbal s. r. o., jehož zástupcem je
Milan Matzenauer. Znamená to konec jeho působení u
basketbalového týmu?
„ se to tak říct...“
„Dá
Kvůli nejistotě v
posledních
týdnech odešli Austin Dufault a
Matej Venta. Nešlo tyto opory udržet?

„Nemohli jsme slibovat něco,
co nebylo domluvené. Finanční prostředky, na které reálně
vidíme, se podařilo zajistit
p
opravdu
na poslední chvíli.“
Přes těžké časy
okleštěná sestava
bojuje a po sérii tři výher
Orli postoupili do nadstavbové skupiny A1. Jak hodnotíte výkony a přístup
hráčů?
„Opakovaně ukazovali, jaký
mají charakter. Problémů
měli plnou hlavu, přesto na
ně v zápase zapomenuli a bojovali naplno. Toho si strašně
cením. Už dlouho tvrdím, že
tento tým by si nezasloužil
skončit!“

Foto: archív Večerníku

Orli jsou ve skupině A1. A v lize pokračují!

Sestava BC UNIKOL Kolín:
Bolds 28, Radulović 20, Zuzák 14, Field 11, Machač 7, Benáček 3,
Vyoral 2, Matějka 1, Adamec, Hubálek 0, Němeček 0

koše Mattoni nbl v číslech:
23. kolo: Prostějov - Kolín 123:86 (30:26, 65:44, 89:71) Nejvíce bodů: Pandula 28, Slezák 22, Švrdlík 21, Kohout a Marko
po 15, Prášil 14 - Bolds 28, Radulovič 20, Zuzák 14, Field 11. Rozhodčí: Hošek, Kurz, Baloun. Fauly: 22:26. Trestné hody: 32:25 - 22/17. Trojky: 14:7.
* Pardubice - Nymburk 66:81 (19:25, 41:39, 52:63) Nejvíce bodů: Žabas
20, Nelson 17 - Carter 22, Nečas 17, Efevberha 15, Naymick 11. Rozhodčí:
Dolinek, V. Lukeš, Kučerová. Fauly: 15:21. Trestné hody: 16/13 - 10/8. Trojky: 5:9. * Chomutov - Svitavy 89:94 (21:24, 40:44, 61:70) Nejvíce bodů:
Glover 27, Fields 20, Bosák 11, Staněk 10 - Deloach 19, Jelínek, Macela a Mróz
po 15, Harčár 12, Teplý 10. Rozhodčí: Hruša, Znamínko, Jeřáb. Fauly: 22:26.
Trestné hody: 23/16 - 20/16. Trojky: 7:8. * Děčín - Ústí nad Labem 79:71
(22:20, 41:36, 58:57) Nejvíce bodů: J. Houška a Sanders po 16, Alič 14, Pope
10 - Ličartovský a Lewandowski po 15, Ptáček 12, Reese 11. Rozhodčí: Kučera, Macela, Baudyš. Fauly: 22:25. Trestné hody: 33/28 - 20/19. Trojky: 5:4.
* Levice - Ostrava 80:67 (21:15, 41:30, 56:52) Nejvíce bodů: Fields 29, Nuhanovič 19, Kemp 16 - Jurečka 13, Ames 12, Dufault 10. Rozhodčí: Matějek,
Kapl, Večeřa. Fauly: 12:19. Trestné hody: 19/11 - 8/8. Trojky: 5:9. Opava
- Jindřichův Hradec 83:92 19:21, 30:36, 52:58) Nejvíce bodů: Sokolovský
22, L. Tóth 14, Dokoupil 13, Miklósik 12, Blažek 11 - Venta 22, Zachrla 18,
Tomanec 16. Rozhodčí: Paulík, Nejezchleb, Holubek. Fauly: 34:31. Trestné
hody: 38/19 - 43/33. Trojky: 6:9.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA


Tým

Z

V

P

Skore

Body

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

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

21
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
16
15
14
12
12
11
10
8
8
7
6
4

1
7
7
8
10
10
11
12
14
14
15
16
18

1890:1345
1863:1730
1855:1727
1915:1782
1742:1681
1773:1828
1710:1745
1645:1692
1753:1888
1740:1935
1815:1910
1647:1794
1605:1896

41
39
37
36
34
34
33
32
30
30
29
28
26

(dokončení ze strany 17)
„Poslední dny byly opravdu
hodně hektické. Ještě v polovině týdne nebylo jasné, jak
všechno dopadne. To je třeba důvod, proč se nepodařilo
udržet Mateje Ventu. Ale nakonec se podařilo zajistit potřebné finance a můžeme říct,
že sezonu dohrajeme,“ řekl
generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich.
Jméno nového partnera ale
manažer prozradit zatím nechce. V tuto chvíli to podle
něj není na programu dne.

Ještě si zahrají... Tým BK Prostějov bude pokračovat do konce
sezony.
Foto: archív Večerníku

„Jde o spolupráci s platností
od 1. února. Teď musíme vyřešit technické záležitosti kolem úprav současných smluv
s hráči a pokusit se udržet
současný kádr,“ vysvětlil
Fridrich, který doufá, že po
obratu k lepšímu pomůže
klubu také radnice a vedení
kraje.
„Nechceme, aby nás zachránili. Víme, že si musíme pomoci především sami. Ale
doufáme, že nám nastaví přívětivou tvář a ocení minulé i
současné výsledky týmu. V

posledních osmi letech jsme
pokaždé získali medaili a celý
kraj i město Prostějov výborně reprezentovali. Věřím, že
i s pomocí těchto institucí
sezonu důstojně dohrajeme,“
dodal klubový manažer.
Hned po utkání s Kolínem
vedení klubu oznámilo novou
situaci celému týmu a nastínilo podmínky, za jakých se
bude v lize pokračovat. Hráči
je akceptovali a zůstávají v
orlí kabině, i když většina z
nich měla nabídky z jiných
klubů.

Nový vítr? Kouč chce věřit, že ano!
Prostějov/lv - Blýská se basketbalovému Prostějovu na lepší
časy? To se ukáže v průběhu
několika následujících měsíců.
Vedení Orlů zatím zachránilo
rozehranou sezonu a jeden z
nejúspěšnějších českých týmů
může pokračovat v boji o devátou ligovou medaili v řadě.

„Poslední informace jsou pro
všechny povzbudivé. Ta nejistota posledních měsíců byla
hrozná,“ uvedl trenér Zbyněk
Choleva, podle něhož nešlo
pouze o dlužné částky.
„Zpoždění ve výplatách není v
naší lize nic neobvyklého. Snad
jenom dva kluby nemají pro-

blémy. Horší bylo, že hráči nevěděli, na čem jsou a jestli klub
úplně nezanikne. Teď se snad
celá atmosféra trochu uklidní,“
řekl trenér.
Na zprávu, že klub sezonu dohraje, reagovali hráči naprosto
jednoznačně. Všichni se rozhodli
zůstat v kabině Orlů, i když měli

nabídky z jiných týmů. „Potvrdilo se, že máme charakterově
silný tým. Kluci cítí, že společně
můžou něco dokázat,“ poznamenal generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich.
Problémem může být úzká sestava. Až se uzdraví Jaromír
Bohačík, budou mít Orli osm

kvalitních hráčů. Hodil by se
alespoň jeden pivot. „Pod košem
bychom opravdu jednoho hráče
potřebovali. Uvidíme, jestli bude
posílení v našich možnostech,“
poznamenal Choleva. „Nejde
přece jen o tuto sezonu, ale také o
další budoucnost prostějovského
basketbalu.“

Kolín byl pouhým divákem střeleckého koncertu
Orli nastříleli nový rekord - 123 bodů!
Očima trenérů
la skvělý týmový výkon, přesto
začátek utkání patřil Kolínu,
který získal drobný náskok. Pak
ale následovala domácí šňůra 11:0 a ta přinesla Hanákům
náskok osmi bodů a o chvíli
později také vedení 30:26 po
první čtvrtině.
V domácím dresu zářil především Dušan Pandula a Kamil
Švrdlík. Oba byli při střelecké
chuti a pod košem soupeře řádili jako černá ruka. K této dvojici se přidali také další hráči,
kterým se dařilo především při
střelbě z dlouhé vzdálenosti.
Do konce poločasu Orli proměnili hned šest trojek a zajistili si
pohodlný náskok 65:44.

KAM PŘÍŠTĚ

Prostějov/lv - Nový rekord
sezony v nastřílených bodech
vytvořili hráči Prostějova v
utkání proti Kolínu. V souboji
sousedů v tabulce se očekával
vyrovnaný průběh, domácí
Orli ale postavili předzápasoVýsledky ostatních prostějovských týmů
vé prognozy na hlavu. VyhráPátek 18.ledna
li rozdílem třídy 123:86, když
oblastní přebor muži SBC Olomouc - BK Prostějov „B“ 69:92 už do poločasu zatížili konto
(21:25 37:48 49:75)
soupeře pětašedesáti body.
Sobota 19.ledna
Okleštěná sestava Orlů, v níž už
extraliga kadeti U17 BK Prostějov - Sokol pražský 49:63 chyběl také Matej Venta, poda(11:8 26:33 38:44)
žákovská extraliga starší žačky U15 TJ Slovan Litoměřice - TJ
OP Prostějov 68:88 (25:20, 34:41, 53:66)
Střelci: Krátká Michaela 20, Szcotková Karolína 20, Neubauerová Adéla 18, Tilšarová Hana 16, Ritterová Diana 5, Hnízdilová
Vendula 4, Vymazalová Adéla 4, Neherová Michaela 1
OP mladší minižáci MEZ Mohelnice - BK Prostějov 18:81 a Prostějov - Po pivotu Austinu Dufaltovi přišli bas32:85
ketbalisté Prostějova o další ústřední postavu svéNeděle 20.ledna
žákovská extraliga starší žáci U15 KARA Trutnov - TJ OP ho týmu. Tři kola před koncem základní části odeProstějov 68:66 (24:17 37:28 53:45)
šel do Jindřichova Hradce rozehrávač Matej Venta
Střelci: Neubauerová Adéla 25, Tilšarová Hana 18, Krátká Mi- (na snímku). Zkušený basketbalista již nechtěl déle
chaela 15, Dufková Nikola 2, Hnízdilová Vendula 2, Ritterová
čekat, jestli Orli neodstoupí z rozehrané soutěže a
Diana 2, Szcotková Karolína 2
24. kolo, sobota 26. ledna 2013, 17:30 hodin: QANTO Tuři Svitavy BK Děčín (18:00), SLUNETA Ústí nad Labem - Astrum Levice (neděle
27. 1., 17:00), NH Ostrava - BK Opava, USK Praha - BK JIP Pardubice,
ČEZ Basketball Nymburk - BK Prostějov (pátek 25. 1., 18:00), BC
UNIKOL Kolín - Levharti Chomutov (17:45)

Přes velkou ztrátu se tým Kolína pokusil stáhnout po návratu
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
na palubovku. Ve 29. minutě se
„Dařilo se nám střelecky, hráli jsme s velkou chutí. V útoku
dostali hosté na rozdíl čtrnácti
jsme se opřeli o Švrdlíka pod košem, k tomu se přidala
slušná obrana a střelba z dálky. Šedesátiprocentní úspěšnost
bodů a měli v držení míč. V klítrojek, to je něco neuvěřitelného. Vůbec bych se nezlobil,
čovém momentu však neudržel
kdybychom tak hráli pokaždé. Ale uznávám, že to není
své nervy na uzdě nejlepší hráč
možné. Něco podobného se podaří jednou za čas.“
hostů Bolds, autor 28 bodů. V
rychlém sledu se po sérii faulů
Predrag BENÁČEK - BC Unikol Kolín:
a technických chyb vyfauloval „Až na první minuty jsme byli naprosto bezmocní.
a připravil svůj tým o poslední Domácím vyšlo, na co sáhli. Když jsme se pokoušeli bránit
naději na obrat.
střelce z dálky, trestal nás pod košem Švrdlík. Pak se tým
Závěrečnou pasáž zcela ovládli soustředil na obranu pod košem a dostávali jsme trojky.
domácí. Po úvodní sérii třinácti Někdy se to tak semele. Rozdíl mezi soupeři není takový,
bodů odskočili na třicetibodový jak ukazuje výsledek, ale tentokrát by se Prostějov trefil, i
rozdíl a v posledních minutách kdyby střílel z kabiny.“
si mohli ligovou atmosféru poprvé ochutnat také dorostenci kárek. Ten dokonce v posední pokus a přispěl k rekordnímu
Stanislav Kořínek a David Pe- minutě proměnil svůj trojkový vítězství.

Venta zvolil jistotu. Z Orla je Lev

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

s těžkým srdcem změnil klubové barvy. „Je mi to
líto. V Prostějově jsem našel dobré kamarády, příjemné fanoušky. S rodinou se nám tady opravdu
líbilo. Nemohl jsem už ale déle čekat, jak všechno
dopadne,“ uvedl Venta, který v novém angažmá
hned v prvním zápase pomohl novým spoluhráčům skvělým výkonem k vítězství v Opavě.
Ladislav Valný

Nedalo se konečné rozhodnutí ještě odsunout
do konce základní části?
„Už jsem to musel rozseknout.
Na stole bylo několik nabídek,

kluby čekaly na mé rozhodnutí. Musel jsem už zvolit nějaké
řešení. Orlům přeji jen to nejlepší, snad se situace v klubu
vyřeší. Byla by škoda, kdyby
klubu musel skončit. Pro celý
český basketbal.“

Měl jste více možností,
kam se dalo přestou-

pit?
„Existovalo více variant. V
Mattoni NBL i ve Slovinsku.
Rozhodl jsem se zůstat v české
lize, kterou dobře znám. Svoji
roli hrál také zájem Jindřichova Hradce. Na podmínkách
jsme se domluvili rychle a bez
problémů.“
Není vám líto, že odcházíte z Prostějova?
„Opravdu mě to mrzí. Před sezonou se tady poskládal silný
tým. I když nám často chybělo
několik zraněných hráčů, docela se dařilo. Už na začátku
sezony jsem říkal, že můžeme
postoupit až do finále. Proto
jsem zklamaný. Navíc nás i
v těžké době podporovali fanoušci. Musím ale vnímat realitu. Basketbal je mé povolání
a musím živit rodinu.“

Foto: archív Večerníku
Pojďme se podívat do
budoucnosti. Co očekáváte od angažmá v Jindřichově Hradci?
„Vedení klubu chce postoupit do předkola play-off a to
je podle mého názoru reálné.
Tým je dobrý, může se to podařit.“

Nebudete mít problém
s tím, že s novými spoluhráči nebudete sehraný?
„Ideální to zpočátku ani nebude, ale před námi je delší herní
pauza. Máme dva týdny na to,
abychom se poznali. Myslím
si, že z tohoto pohledu bude
všechno v pohodě.“

Tenis, šipky
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Australian Open: z prostějovských želízek v ohni už hoří jen Berdych, Kvitová se Šafářovou propadly

Tomáš Berdych září, ve čtvrtfinále vyzve Djokoviče
Zbylým tenistům se nedařilo, ve hře již jen Šafářová a juniorky

Melbourne (Austrálie), Prostějov/jim - Nejlepšího výsledku v
kariéře na prvním grandslamu
sezony dosáhl v prvním hracím
týdnu Tomáš Berdych. Sedmadvacetiletý hráč TK Agrofert
Prostějov potvrdil roli favorita,
zvládl stejně jako loni úvodní
čtyři zápasy a pokusí se o svůj
premiérový průnik do semifinále Australian Open. Dohráli již
naopak Petra Kvitová, Radek
Štěpánek, Jan Hájek a jen ve
čtyřhrách pokračují Lucie Šafářová a Gabriela Pantůčková.
Berdych plní roli nasazené
pětky a postup mezi nejlepších
osm se od něj očekával. S velkými očekáváními si ale poradil
na výbornou a zatím neztratil
ani jeden set. Na úvod zdolal
94. hráče světa Američana Michaela Russella 6:3 7:5 a 6:3, ve

druhém kole vyřadil Francouze
Guillauma Rufina 6:2 6:2 a 6:4,
poté přejel šestadvacítku turnaje Rakušana Jürgena Melzera
6:3 6:2 a 6:2 a v neděli ráno
na něj nevyzrál ani Jihoafričan
Kevin Anderson.
Přemožitel Radka Štěpánka ze
čtyřhry sice o kolo dříve překvapil Španěla Fernanda Verdaska,
na Berdycha si ale nepřišel a
prohrál 3:6 2:6 a tie-break třetí
sady 13:15. V úterý ráno čeká
Berdycha zatím nejtěžší zkouška
– světová jednička a vítěz posledních dvou ročníků Srb Novak
Djokovič. Jasným favoritem je
Djokovič, přestože v osmifinále
proti Švýcaru Wawrinkovi ztratil
první set 1:6. S Berdychem má
jasně pozitivní bilanci 11:1.
Do mužské dvouhry naskočili z
prostějovských tenistů ještě Jan

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Hájek a Radek Štěpánek. Devětadvacetiletý Hájek se rozloučil
hned v úvodním kole, když sice
potrápil, ale podle předpokladů nestačil na kanadského bombarďáka
Raonice. O sedm let mladší hráč
vyhrál 3:6 6:1 6:2 7:6 a nyní zkusí
štěstí proti Rogeru Federerovi.
Radek Štěpánek se zbavil
zdravotních patálií až těsně
před startem turnaje, svými
výkony však nadchl diváky
i odborníky. Nejprve zvládl
stav 5:7 a 4:6 proti Srbu Troickému, když zbylé sety získal
poměrem 6:3 6:3 a 7:5. Ve druhém kole pak nasazená jednatřicítka zametla se Španělem
Felicianem Lopezem 6:2 6:2
6:4 a ve třetím kole vzdoroval i
Novaku Djokovičovi. Srb sice
vyhrál ve třech setech, ale vždy
těsně – 6:4 6:3 a 7:5.

Výsledky:
Muži – dvouhra:
1. kolo: Berdych (5) – Russell
(USA) 6:3 7:5 6:6, Štěpánek
(31) – Troicki (Srbsko) 5:7 4:6
6:3 6:3 7:5, Hájek – Raonic
(Kanada, 13) 6:3 1:6 2:6 6:7.
2. kolo: Berdych – Rufin (Francie) 6:2 6:2 6:4, Štěpánek – F.
Lopez (Španělsko) 6:2 6:2 6:4.
3. kolo: Berdych – Melzer (Rakousko, 26) 6:3 6:2 6:2, Štěpánek – Djokovič (Srbsko, 1) 4:6
3:6 5:7. Osmifinále: Berdych
– Anderson (JAR) 6:3 6:2 7:6.
Muži – čtyřhra:
1. kolo: Paes, Štěpánek (Indie, ČR, 2) – Anderson, Erlich
(JAR, Izrael) 3:6 5:7.
Ženy – dvouhra:
1. kolo: Kvitová (8) – Schiavoneová (Itálie) 6:4 2:6 6:2,

Obrazem z Melbourne
3x foto: Jiří Vojzola

Nečekaný konec. Lucie Šafářová si tak Nedařilo se jí. Petra Kvitová stále hledá Chladící pára. Na kurtech v Melbourne
brzký konec rozhodně nepředstavovala. Srb- bývalou formu, mladá Britka Robsonová ji bylo jednačtyřicet stupňů ve stínu, proto není
divu, že diváci využívali možnost zchlazení.
udolala ve třech setech.
ka Jovanovská však byla nad její síly.

Šafářová (17) – Lucicová-Baroniová (Chorvatsko) 7:6 6:4.
2. kolo: Kvitová – Robsonová
(Velká Británie) 6:2 3:6 9:11,
Šafářová – Jovanovská (Srbsko) 5:7 5:7.
Ženy – čtyřhra:
1. kolo: Šafářová, Pavljučenková – Babosová, Robsonová
(Maďarsko, Velká Británie) 6:2
6:4. 2. kolo: Šafářová, Pavljučenková – Kopsová-Jonesová,
Spearsová (USA, 8) 6:4 6:2.
Juniorky – dvouhra:
1. kolo: Krejčíková (12) –
Buayamová (Thajsko) 6:0 6:4,
Pantůčková – Tomicová (Austrálie) 6:2 2:6 4:6.
Juniorky – čtyřhra:
1. kolo: Pantůčková, Matteucciová (Itálie) – Longová, Stojicová (Austrálie) 6:2 6:1
Právě Štěpánek naskočil jako
jediný i do mužské čtyřhry,
tak jako loni se mu ale zdaleka
nedařilo. Společně s Indem Leandrem Paesem grandslamový
titul neobhájí, prohráli hned první zápas 3:6 5:7 a dál šla jihoafricko-izraelská dvojice Kevin
Anderson, Jonathan Erlich.
Stejně tak překvapivě rychle
dohrála i Petra Kvitová. Wimbledonská vítězka a loni semifinalistka Australian Open dohrála
hned ve druhém kole. Nejprve
sice nasazená osmička zvládla
duel s nevyzpytatelnou Italkou
Franceskou Schiavoneovou 6:4
2:6 a 6:2, dál ji ale nepustilo obrovské množství nepovedených
úderů. Osmnáct dvojchyb a celkem jednapadesát nevynucených chyb znamenalo porážku

Hladce postupuje. Tomáš Berdych má v Melbourne zatím samé
důvody k radosti. Bude je mít i po čtvrtfinálovém mači s Djokovičem?
Foto:Jiří Vojzola
s Britkou Laurou Robsonovou
6:2 3:6 a 9:11.
Druhé kolo se stalo konečnou i
pro Lucii Šafářovou. Po zdolání
Chorvatky Lucicové-Baroniové
7:6 6:4 nestačila na další balkánskou hráčku a Srbce Jovanovské
podlehla dvakrát 5:7. Šafářová
tak bojuje pouze v deblu, kde
po boku Rusky Anastasie Pavljučenkové prošla již do třetího
kola a o čtvrtfinále se střetne se
srbsko-chorvatskou dvojicí Jankovičová, Lucicová-Baroniová.
Úvodní grandslam roku se
prvními zápasy rozjel i v juniorské kategorii. Mezi chlapci
nemá prostějovský tenis svého

zástupce, mezi dívkami ano.
Gabriela Pantůčková nestačila
na Australanku Saru Tomicovou
6:2 2:6 4:6 a pokračuje již jen
ve čtyřhře. Společně s Italkou
Matteucciovou zdolaly domácí
Australanky Longovou a Stojicovou 6:2 6:1 a nyní zkusí štěstí
proti francouzsko-českému páru
Ferrová, Siniaková. Barbora
Krejčíková jako nasazená dvanáctka smetla Thajku Buayamovou 6:0 6:4 a ve druhém kole
„zkříží rakety“ s Ukrajinkou Olgou Fridmanovou. S Ukrajinkou
Korashviliovou ji také čeká první kolo čtyřhry proti domácím
Cabrerové a Hivesové.

Proti Švýcarsku nastoupí tři vítězové Davis Cupu a mladík Veselý
Nominace českých tenistů byla oznámena v Prostějově
Prostějov/lv - Jednu změnu v nominaci před zápasem 1. kola Davis Cupu
udělal nehrající kapitán Jaroslav Navrátil. Z vítězné sestavy posledního ročníku vypadl Ivo Minář. Do utkání se Švýcarskem nastoupí Tomáš Berdych,
Radek Štěpánek, Lukáš Rosol a Jiří Veselý. Očekávané kvarteto se představí
také v úvodním kole Fed Cupu. Pokud nedojde k nějaké vynucené změně,
půjde do střetnutí proti Austrálii kvarteto Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Andrea
Hlaváčková a Lucie Hradecká. Proti Švýcarsku nastoupí Češi v termínu od 1.
do 3. února v Ženevě, ženy budou o postup bojovat 9. a 10. února v Ostravě.
„Jsme favoritem,“
uznává Navrátil
V nominaci švýcarského týmu
chybí podle očekávání Roger Federer, což je pro Navrátila dobrá
zpráva. Stejně jako povzbudivé
výkony hlavních opor na Australian Open. „Po rozpačitých výkonech na začátku roku jsou výsledky dobré. Nominace proto byla
jasná. To se týká všech hráčů,
včetně Jirky Veselého. Již dříve
jsme se rozhodli, že musíme do
týmu zabudovávat mladé hráče.
Jde o budoucnost daviscupového

výběru. Na Jirkově nominaci by
se nic nezměnilo, i kdyby soupeř
nastoupil s Federerem,“ prohlásil
Navrátil.
Nehrající kapitán obhájců vítězství uznal, že při současném
rozložení sil bude český celek
mírným favoritem. Přesto neočekává snadné utkání. „Soupeře bez Federera nemůžeme v
žádném případě podcenit, i tak
bude kvalitní. Vždyť Stanislas
Wawrinka je hráčem první
dvacítky,“ prohlásil Navrátil.
Kromě švýcarské dvojky se v
Ženevě v domácích barvách

představí trojice z kvarteta
Mark Chiudinelli (148. v žebříčku ATP), Henri Laaksonen
(291.), Michael Lammer (360.)
a Sandro Ehrat (353.).

Proti Stosurové
a spol. v Ostravě
Nesnadný soupeř čeká také na
ženy na začátku dalšího ročníku
Fed Cupu. Dvojnásobné vítězky
soutěže narazí na Austrálii, v
čele s devátou hráčkou žebříčku
WTA Samanthou Stosurovou.
Přesto chce družstvo pod vedením nehrajícího kapitána Petra

Pály v ostravské ČEZ Aréně
udělat první krok za dalším
možným úspěchem. „Do Ostravy se těšíme. Jsou tam skvělí
fanoušci i zázemí. Uděláme maximum pro postup,“ řekl Pála
Vstupenky na utkání se začaly
prodávat začátkem minulého
týdne a podle ředitele pořádající společnosti Česká sportovní
Vladimíra Šafaříka bude plná
hala. „Lístky jsou v balíčku za
790 a 990 korun. Také prodáváme vstupenky na jednotlivé dny.
Zájem fanoušků je hned po prvZveřejnili sestavu. Miroslav Černošek společně s daviscupovým realizačním týmem oznámili nominích dnech předprodeje značný.
naci na první kolo ve Švýcarsku.
Foto: www.tkplus.cz
Očekáváme, že hala bude plná,
k dispozici je ještě zhruba polovina vstupenek,“ uvedl Šafařík což je jeden z faktorů loňských Klademe si za cíl, aby všichni manažer Černošek názorně
s tím, že kapacita ČEZ Arény úspěchů. Ochotu nastoupit v nominovaní byli ochotni nastou- ukázal na příkladu Lucie Šafátýmové soutěži potvrdili elitní pit a to se nám zatím daří,“ tvrdí řové. „Může se stát, že v Ostrabude upravena na 5500 míst.
tenisté a tenistky také před za- majitel České sportovní Miro- vě v neděli odehraje zápas a už
TAJEMSTVÍ
čátkem nového ročníku.
slav Černošek, který osobně v pondělí ji čeká utkání na tursilné nominace
„Někdy je složité skloubit tý- zastupuje také řadu špičkových naji v Dohá. Je těžké všechny
V obou soutěžích mohli nehra- mové zájmy s dalším osobním českých tenistů.
věci skloubit, ale díky přístupu
jící kapitáni opakovaně počítat programem jednotlivých hráčů. Problémem někdy bývá nabitý našich opor to dosud vychází,“
s nejsilnější možnou sestavou, Záleží na vzájemných vztazích. kalendář hráčů a hráček, což řekl Černošek

Tým Vetřelců Prostějov řádil na turnaji Master
Olomouc/zš - Sobota 19. ledna
byla zasvěcen moderním elektronickým šipkám. S novým
rokem totiž naplno začala nová
sezona jednotlivců a dvojic,

která bude mít svůj vrchol na
konci listopadu tohoto roku.
A protože jedno z nepsaných
pravidel říká neměnit nic, co
dobře funguje, opět se šipkaři

Ostrostřelkyně. Tři nejlepší hráčky turnaje Master zleva 3. Lucie Kocmanová, 1. Jana Kaňovská, 2. Romana Šmudlová. Foto: ČDSTrading

sešli v osvědčené olomoucké
restauraci Atlant, za dozoru
mediálního partnera týdeníku
Prostějovský Večerník, kde
pořádající firma ČDS Trading
Prostějov a Českomoravský
šipkový svaz nainstaloval 12
šipkových automatů. Také
skladba turnaje zůstala zachována i pro letošní sezonu
beze změn, a tak se opět začínalo turnajem dvojic mužů a
žen. V kategorii žen se našim
hráčkám příliš nedařilo a nejlepší ryze prostějovská dvojice
skončila na konečném šestém
místě. Zato v kategorii mužských dvojic řádila dvojice Vetřelců Prostějov ve složení Petr
Grulich a Pavel Paděra, kteří
způsobem start cíl odváží domů
poháry za první místo. V následném turnaji jednotlivců žen
se naše děvčata našla a domů
do Prostějova odváží poháry
za druhé a třetí místo zásluhou
úřadující vítězky Bull´s turnaje
mistrů Romany Šmudlové a

šanci upevnit si výborné postavení v republikovém žebříčku
budou mít naše hráčky a hráči
na únorovém Republikovém

Grand Prix turnaji v Českých
Budějovicích a v měsíci březnu se opět sejdeme na turnaji
Master v Olomouci. ZS

Třetí nejlepší. Pavel Paděra z Vetřelci Prostějov obsadil 3. místo
v turnaji jednotlivců.
Foto: ČDSTrading
hráčky týmu Mexičani Čelčice Lucie Kocmanové. Zlato
jim svou výbornou hrou „vyfoukla“ úřadující vicemistryně
Evropy Jana Kaňovská z týmu

Black Panthers Vsetín. „Bylo
to pěkné finále a k vítězství
mi chyběla jediná šipka,“ řekla
po finálovém zápase Romana
Šmudlová z Prostějova. Další

Úspěch ve dvou. Vetřelci Prostějov Petr Grulich a Pavel Paděra,
vítězové turnaje dvojic v Olomouci.
Foto: ČDSTrading

Volejbal
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Volejbalistky zvládly vstup do pohárového semifinále a dnes je čeká extraligová dohrávka

3
0

TAHÁK NA OLYMPU BUDE TĚŽKOU PROVĚRKOU STÁLE OSLABENÉHO KÁDRU

VK AGEL PROSTĚJOV

„Bez ohledu na některé absence si jedeme pro vítězství,“ hlásí kouč Čada

PVK PŘEROV

Čas: 1:14 hodiny
Rozhodčí: Kostka a Krtičk
Diváků: 300
1. set: 26:24 ?? minut
2. set:
et: 25
25:18
25:1
:118 ??
? minut
minu
mi
nu
3. set: 25:22 ?? minut
miinu
mi
nu
n
ut
ut

Sestava Prostějova:
libero Gomesová
Vincourová

Prostějov/son

Miletičová
Hrončeková
Žarkovová
Hippeová
Kossányiová
Střídaly: Soaresová, de Assisová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Vrchol základní části UNIQA extraligy žen 20122013 přichází v jejím sedmnáctém kole. To končí
dnešní dohrávkou mezi dvěma vedoucími družstvy
tabulky, když průběžně druhý PVK Olymp Praha
přivítá v pondělí 21. ledna od 18.00 hodin vedoucí
tým tabulky VK AGEL Prostějov. Větší šlágr elitní
soutěž České republiky nemůže nabídnout!

Připravena byla: Kočiová

Sestava pvk Přerov:
Skřičková, Dedíková, Kohoutová, Nucová, Gálíková, Rosenbergerová,
libero Radivojevičová. Střídaly: Ticháčková, Mátlová, Murčinková.
Trenér: Leopold Tůma.

Zvlášť když prostějovské volejbalistky těsně před Vánocemi
přišly o dlouhatánskou národní neporazitelnost (0:3 doma s
Frýdkem-Místkem) a přitom
právě Olymp byl jen kousíček
od toho, aby téměř nekonečnou
šňůru vítězství favorita přerval
již 17. listopadu. Tehdy měl na
Hané dva mečboly, aby nakonec
podlehl až po obrovské bitvě
těsně 3:2 s výsledkem rozhodujícího tiebreaku 19:17.
Je tudíž jasné, že Pražanky budou na úřadující mistryně maximálně nažhavené a připravené
uštědřit jim tentokrát dokonanou
porážku. „V malé hale Olympu
nás čeká velice těžké utkání,

na které se musíme perfektně
nachystat. Výkon v pohárové
generálce s Přerovem sice nebyl moc dobrý, ale já věřím, že
každým dnem přípravy poroste
naše aktuální forma. Také bychom měli být zdravější a tím i
herně jistější,“ řekl hlavní kouč
VK AGEL Miroslav Čada.
Prostějov se každopádně
musí v hlavním městě obejít bez dlouhodobě zraněných Markéty Chlumské,
Michaely Jelínkové a Šárky
Melichárkové. Dvě prvně
jmenované sledovaly semifinále Českého poháru proti
hanáckému konkurentovi z hlediště haly Sportcentra DDM,
kam přikulhaly s pomocí berlí,
posledně zmíněná už se před

Foto: archív Večerníku
čtvrtečním mačem omezeně
rozehrávala s týmem, ovšem do
sestavy ještě minimálně měsíc
nenaskočí. Naopak návrat do
důvěrně známých míst čeká
nedávnou posilu AGELu
Kateřinu Kočiovou, neboť
smečařka je odchovankyní
pražského oddílu.

Prostějov má v čele pořadí
šestibodový náskok a natolik
lepší skóre, že si už s předstihem zajistil prvenství po
základní fázi. V případě výhry
Olympu jej však nejbližší pronásledovatel může nebezpečně
dotáhnout a to je věc, kterou
volejbalový ansámbl Agelu

ani náhodou nechce připustit.
„Bez ohledu na některé absence si jedeme pro vítězství,“
zdůraznil Čada.
Jak vše proběhne ve skutečnosti, to může živě sledovat
celá republika díky televiznímu přenosu na programu
ČT Sport.

První semifinále Českého poháru a pravé hanácké derby:
4. kolo,
l , 1. zápasy:
áp y Prostěj
ějov - Př
Přerov
ř
3:00 (24,18
18,22
22)), PV
PVK
K
Olymp Praha - SK UP Olomouc 3:0 (21, 17, 25), Rozhodčí:
Večeřa, Buchar. Diváků: 60. Sestava Olympu: Mudrová,
Halbichová,Kvapilová,Sládková,Patočková,Mlejnková,libero:
ová,
ová,

( , ,
, ) Nejvííce
bodů: Kadlecová 19, Zedníková 18, Langová 13 - Dedíková
a Gáliková po 13, Rosenbergerová 11 * KP Brno - Slavia
Praha 1:3 (-21, -29, 16, -19) Statistiky nehlášeny * SG
Brno - Frýdek-Místek
ý
0:3 ((-9,, -8,, -9)) * Statistiky nehlášeny
* Olomouc - Šternberk 3:0 (22, 23, 12) Nejvíce bodů:
Košická 13, H. Kojdová 9, H. Vanžurová a Nachmilnerová po
8 - M. Janečková 13, Holásková a Oborná po 7.

průběžná tabulka extraligy
 Tým
1. VK Agel Prostějov

Z

V3 V2 PB

16 14 1

2. PVK Olymp Praha

16 11 2

1

2 41:17 1361:1146 38

3. TJ Sokol Frýdek - Místek

17

1

5

8

3

0

P

PS

1

45:8

PM

B

1295:951 44

40:24 1428:1272 31

4. PVK Přerov

16

8

2

2

5 35:27 1379:1330 29

5. SK UP Olomouc

16

7

1

2

6

32:29 1368:1327 25

6. VC Slavia Praha

17

6

1

3

7

29:35 1306:1420 23

7. VK Královo Pole Brno

17

5

2

3

7

30:37 1423:1454 22

8. TJ Sokol Šternberk

16

4

2

2

8

24:37 1238:1338 18

9. TJ Ostrava

17

5

0

0 12 20:39 1204:1339 15

10. VK SG Brno

16

0

0

1 15

5:48

864:1289 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...
Dohrávka 17. kola, pondělí 21. ledna, 18:00 hodin: Olymp Praha VK AGEL Prostějov (pondělí 21. 1., 18:00)
18. kolo, sobota 26. ledna 2013, 17:00 hodin: Slavia - Olymp, VK
AGEL Prostějov - SG Brno, Frýdek - Místek - Šternberk, Olomouc Ostrava (pátek 25. 1., 17:00), Přerov - KP Brno (18:00)

Prostějov bude hostit finále
Česko-Slovenského poháru
Prostějov/son - Volejbalistky
VK AGEL Prostějov mají
slibně nakročeno do finále
Českého poháru žen 2012/13,
když v úvodním semifinálovém
duelu porazily doma Přerov
3:0. Pokud v odvetě na hřišti
soupeře získají alespoň set,
rozhodující bitva o zisk šesté
pohárové trofeje ČR v řadě
za sebou je nemine. Pořádat
finálový mač však hanácký
oddíl nebude.
Důvod? Ve výběrovém řízení
získal právo zorganizovat finále
letošního Česko-Slovenského
poháru! „Tradičně se v něm
střetnou vítězové ČP a SP
v obou kategoriích, to znamená
mužské i ženské. Termínem je
středa 27. února a předběžně

platí, že od 16.00 hodin by
mělo začít finále žen a od
18.00 hodin finále mužů. Vše
proběhne v hale prostějovského
Sportcentra DDM,“ prozradil
sportovní ředitel VK Peter
Goga.
Poslední utkání Českého poháru je plánované na čtvrtek
14. února, ovšem místo dosud
není určeno. „Tohle finále my
s ohledem na pořadatelství
závěrečného dne Československého poháru nehodláme získat, ani jsme se
nepřihlásili do výběrového
řízení. A po pravdě jsme sami
zvědaví, kdo se finálového zápasu ČP ujme. Svazové vedení
musí rozhodnout v nejbližší
době,“ řekl Goga.

S Přerovem vyrovnaný boj, přesto „AGELKY“ ZVÍTĚZILY 3:0
VK Pv
PVK Př

3
0

Bodový vývoj - první set:
0:2, 2:2, 2:5, 3:9, 4:12, 6:12,
7:15, 9:15, 17:16, 17:18, 21:18,
23:20, 23:23, 24:23, 26:24.
Druhý set: 7:0, 7:2, 10:2, 10:5,
13:6, 13:8, 16:8, 16:12, 20:12,
20:14, 23:16, 23:18, 25:18.
Třetí set: 1:1, 5:1, 6:4, 9:6, 9:8,
10:10, 12:10, 12:12, 13:15,
17:15, 18:18, 19:20, 21:20,
23:21, 25:22.
Prostějov/son - Z průměrného výkonu dokázal prostějovský tým vytěžit ideální
výsledek a má tak nakročeno
k postupu do finále Českého
poháru. Většina prvního semifinálového duelu přitom
přinesla naprosto rovnocennou partii, ale nakonec se
z triumfu beze ztráty setu radoval vysoce favorizovaný celek. Volejbalistky VK AGEL
Prostějov s vypětím sil překonaly tuhý odpor houževnatého PVK Přerov a nakročily
do finále. V odvetě 31. ledna
na palubovce protivníka jim
stačí k postupu do finále získat aspoň jednu sadu.

Dobré podání hostů a špatný
příjem domácích zapříčinily
v úvodu střetnutí nečekaně velký náskok PVK, jehož kompaktněji působící tým mnohem
lépe bránil i útočil. Za stavu 4:12
měl kouč Čada vybrány už oba
oddechové časy, ale probuzení
favorita přišlo až trochu později.
Klíčovou roli přitom sehrál výborný servis Hrončekové, který otevřel cestu k osmibodové
šňůře z 9:16 na 17:16. Zlepšené

„Agelky“ poté utekly na 21:18,
jenže závěr si dost zkomplikovaly (23:20 – 23:23). Nakonec
uspěly až v těsné koncovce a
první sadu dovedly do vítězného
konce v poměru 26:24 - 1:0.
Podáním si prostějovský tým
notně pomohl také v nástupu
do druhého dějství, tentokrát se
v této činnosti blýskla Miletič
(7:0). V dalším průběhu se sice
držitelky pohárové trofeje z
předchozích pěti let nevyvarova-

Očima kapitánek
Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov:
„Začátek byl z naší strany jako obvykle strašně ospalý,
Přerov získal velký náskok. Proto je dobře, že se nám povedlo silou vůle ztrátu dotáhnout a zvládnout i vyrovnanou
koncovku úvodní sady. Druhý set proběhl klidně, ve třetím
soupeřky opět zatlačily. Ale zabojovaly jsme a je pozitivní,
že i z ne moc kvalitního výkonu vznikl výsledek 3:0. Potřebujeme se po sváteční pauze dostat zpátky do zápasového rytmu, abychom
dokázaly prodat výbornou připravenost z tvrdých tréninků. Zatím se na hřišti
během utkání spíš potýkáme samy se sebou.“

Dita GÁLÍKOVÁ - PVK Přerov:
„Myslím si, že největší rozdíl byl na bloku. Spoustu
rozhodujících balónů jsme obranou na síti nedokázaly
pokrýt a jinak jsme Prostějovu byly rovnocenným soupeřem v útoku, při obraně v poli, na podání i přihrávce.
Domácím samozřejmě gratuluji k vítězství, nás výsledek 0:3 vzhledem k celkové vyrovnanosti utkání dost mrzí. Od začátku
jsme však nenastoupily v obvyklé základní sestavě a také se projevila víc
než měsíční zápasová přestávka. Aspoň jsme teď nabraly jistotu do dalších, pro nás důležitějších střetnutí.“

Víkend mládežnic VK: juniorky skvěle, kadetky nehrály
Prostějov/son - Posledním dvoukolem skončila základní část
českých extraligových soutěží volejbalových mládežnic. Juniorky VK AGEL Prostějov daly razítko na svůj herní progres dvěma triumfy na palubovce vedoucího Přerova a byť
jim ani šest získaných bodů do skupiny o 1. až 6. místo nepomohlo, neměly by mít při udržení lepší výkonnosti problémy
se záchranou. Naše kadetky měly v derniéře dlouhodobé fáze
nastoupit proti Novému Veselí, jenže soupeř cestou z Vysočiny havaroval a na Hanou vůbec nedorazil. Prvenství výběru
VK tato smutná událost nijak neovlivnila.

JUNIORKY
PVK Přerov - VK Prostějov
1:3 (-17, -23, 22, -20)
a 2:3 (-21, 17, 16, -23, -14)
Sestava v prvním utkání:
Koblerová, Adamčíková, Lakomá, Růžičková, Macková,
Mlčáková, libero Přibylová –
Kolderová, Stavinohová, Gogová, Meidlová, Chludová.
Sestava v druhém utkání: Koblerová, Adamčíková,
Chludová, Stavinohová, Meidlová, Mlčáková, libero Přibylová – Kolderová, Růžičková,
Gogová, Macková, Lakomá.
Hodnocení trenéra Jaroslava
Matěje: „Výsledkově to z naší
strany dopadlo výborně a také
herně jsme především v úvodním duelu obstáli skvěle. Bě-

hem odvety už holkám docházela energie, ale přesto zabraly
a také napodruhé vyhrály. Což
je na hřišti vítěze základní části
pěkné. Pochvala patří celému
družstvu, i když některým děvčatům se dařilo více a jiným
méně. Celkově tým zase šlapal, dobře se zapojily i všechny
střídající. Jsem velmi spokojen
s potvrzením vzestupu výkonnosti z předchozích zápasů.
Jen škoda, že do naší skupiny
o 7. až 12. místo spadla Ostrava a tím pádem půjdeme do
nadstavby s mnohem skromnějším bodovým ziskem, než
kdyby místo Ostravy šly dolů
Brno nebo Budějovice. Prostě
bude potřeba dál sbírat hodně
bodů.“

KADETKY
VK Prostějov - Nové Veselí
zrušeno
Výpravu oddílu z Vysočiny cestou
do hanáckého města postihla dopravní nehoda, a to poměrně vážná. „Volali nám, že mají i zraněné
a vůbec nedorazí. Je nám moc líto,
co se jim stalo, snad budou všichni
brzy v pořádku,“ vyslal na dálku
jasné přání Jaroslav Matěj.
„Hned po telefonátu bylo zřejmé,
že obě vzájemná střetnutí musíme
zrušit. O jejich osudu rozhodne
sportovně technická komise Českého volejbalového svazu, ale dá se
předpokládat kontumace v náš prospěch. Podstatné je, že tyhle zápasy
vlastně nic neřešily a tudíž se jejich
nesehráním nic hrozného nestalo,“
vysvětlil šéftrenér mládeže VK.
Tým prostějovských kadetek tak
jako tak suverénně ovládl základní skupinu B. „Nadstavba začne
za dva týdny a my se v ní budeme
snažit udržet dosavadní formu. Je
nutné nepolevit, byť máme v podstatě už teď skoro jistý postup do
finálové čtyřky, která se porve
o extraligové medaile,“ připojil
Matěj.

ly chyb a tím ani výkyvů, ovšem
totéž platilo na straně Přerova.
Tím pádem zůstával ve skóre
neustále větší odstup a set dospěl
poměrně v klidu k jasnému výsledku – 25:18 a 2:0.
Zdálo se být rozhodnuto, zvlášť
když zkraje třetí části „Agelky“
znovu rychle odskočilo na 5:1.
V tu chvíli si však soupeřky
vzpomněly na svou formu ze

začátku utkání a během následných deseti minut se výrazně
zvedly (13:15). Poté zahořela
dramatická bitva, úroveň zápasu šla každou výměnou nahoru.
A neboť hostitelky měly na své
straně větší ofenzivní průraznost - jmenovitě Kossányiovou
s Miletičovou - probily se přes
veškeré problémy k vydřenému
vítězství - 25:22 a 3:0.

Očima trenérů
Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Spokojenost panuje s výsledkem, ale tím dnes klady končí.
Dělali jsme hodně chyb hlavně na přihrávce, kde se projevila
nejistota ne úplně zdravé Ju Gomesové, která poprvé
nastoupila jako libero. S Markétou Chlumskou na tomto
postu jsme samozřejmě mnohem jistější. Za naše problémy
však nemohl jen příjem, chvílemi se jakoby bál hrát celý
tým. Když jsme vedli, byl výkon dobrý, za vyrovnaného
či nepříznivého stavu jsme si tolik nevěřili a chyběla větší
agresivita v útoku. Také jsme zbytečně často kazili podání, soupeř naopak
působil uvolněněji. Proto bylo utkání vyrovnané a vítězství 3:0 tolik důležité
v pohárové matematice jsme urvali spíš vůlí. Rozhodně chci v dalších
zápasech vidět víc jistoty, nadšení i radosti ze hry a méně křečovitosti.“

Leopold TŮMA - PVK Přerov:
„S tím, co jsme herně předvedli, jsem docela spokojený.
Pouze v části prvního setu a též ve druhém jsme měli
výpadek na přihrávce, místy nás domácí přehrávali i na
blocích. Ale jinak to bylo vyrovnané a my jsme doplatili
na větší množství nevynucených chyb. Každopádně
platí, že jsme tenhle zápas brali jako přípravu na ligu, kde chceme udržet
současnou třetí pozici. V prvním mistráku po dlouhé době nám ještě chyběla
síla a schválně jsem do základu nasadil některé náhradnice, které se ukázaly
v dobrém světle.“

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

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

Sport

31

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 21 ledna 2013

Okresní finále Českého poháru zná svého vítěze

UTSAL V ČÍSLECH
F
GRIFFINI SI PORADILI S KONKURENCÍ A OBHÁJILI PRVENSTVÍ
Prostějov – Do okresního finále Českého poháru
se probojovala čtveřice týmů, která vzešla ze dvou
semifinálových klání. V letošním ročníku patřila k těm
nejúspěšnějším mužstva Botafoga, SK Ariston
92 „A“, FC Anděl a loňský obhájce SK Griffins 98
Prostějov. Favoritem bylo určitě mužstvo obhájců,
jenž mělo hned v úvodu ulehčenou situaci. Finále se
totiž z důvodu nemoci nezúčastnil největší soupeř,
který již také zažil pohárové vítězství, tým FC Anděl.
Josef Popelka
Na prostějovské palubovce se
tedy nakonec odehrála finálová
bitva pouze tří mužstev, která si to
systémem každý s každým rozdala o pohárové vítězství v okresním
finále Českého poháru. K prvnímu utkání došlo mezi celky
Botafoga Prostějov a SK Ariston
92 „A“ Prostějov. Oba celky,
stejně jako i jejich další soupeř,
jsou účastníky nejvyšší okresní
soutěže na Prostějovsku, nedošlo
tedy k jejich prvnímu vzájemnému střetnutí. V základní skupině
si Botafoga připsala vítězství 3:2,
v nedělním finále se vedení ujal
Ariston, Botafoga utkání dokázala
otočit a vykročit tak tou správnou
nohou. Nešťastný moment potkal
už tak dost oslabený celek SK
Ariston 92 „A“, když se jim zranil
brankář Pavel Pluhařík, na jehož
místo zaskočil Marek Chmelař.
Ani on však nezabránil vítězství
Botafogy 4:2.
K prvnímu utkání se postavili
také hráči Griffins, obhajující
loňské prvenství. Soupeřem jim

byla prostějovská Botafoga, se
kterou to bylo již čtvrté utkání za
poslední měsíc. Pokaždé se radoval favorit utkání, nejinak tomu
bylo i v tomto finálovém klání.
Kdyby však hráči Botafogy byli
úspěšní, mohli po tomto utkání,
vinou nedostavení se mužstva
FC Anděl, slavit pohárové vítězství. Na svého soupeře ani v poklidném tempu nestačili, favorit
si tak připsal důležitou výhru na
cestě za obhajobou.
„Poslední turnaje máme trošku
problém poskládat tým, kluci
mají zkouškové a post gólmana
nemáme teď trvale obsazen, ale
vždycky někoho seženeme. Asi
máme nějaký komplex z brankáře Kofroně, už počtvrté prohra,
i když tohle asi bylo naše nejlepší utkání proti hráčům Griffins,
hlavně druhá půle. Kdybychom
proměnily šance, mohlo to být
zajímavější. Je to náš nejlepší
výsledek v poháru za poslední tři
roky takže to bereme a Griffinům
přejeme postup i v dalším kole,“
zhodnotil finále člen stříbrného
celku Tomáš Vašek.

KRAJSKÝ PŘEBOR
neděle 20. 1. 2013, Šumperk
FC RELAX Prostějov “A” – BULDOCI Dolní Studénky 4 : 3 (4 : 2), Spáčil 2x,
Voráč, Kiška Petr, FC RELAX Prostějov “A” – KK klub Klášterec 5 : 3 (3 : 1),
Spáčil 2x, Voráč 2x, Frantík, GRÁC TEAM Plumlov – BULDOCI Dolní Studénky
2 : 7 (0 : 4), Křupka, Bureš, GRÁC TEAM Plumlov – KK klub Klášterec 1 : 7 (1 : 3)
Hladký

Vítězové. Obhajobu prvenství zajistili zleva stojící Richard Kvapil, Jan Dvořák, Matěj Hatle, Marek Havlíček, Tomáš Menšík, Daniel Jódl, v podřepu zleva Josef Popelka, Martin Popelka, Zdeněk
Kofroň a Jaroslav Svozil.
Foto: SK Griffins 98 Prostějov
Stejně jako vloni se rozhodovalo v posledním zápase, stejné
bylo i složení dvojice tohoto
závěrečného mače okresního
finále. Za určitých okolností
se z vítězství mohlo radovat i
mužstvo SK Ariston 92 „A“,
muselo by ale porazit úřadujícího vítěze o více než dvě branky. Samotný průběh tomu ale
nenasvědčoval, Griffins se ujali
brzy vedení, které navýšili až na
jednoznačných 4:0. Dvakrát se
prosadil Jan Dvořák, po gólu si
připsali brankář Zdeněk Kofroň
a Jaroslav Svozil. Soupeř si také
vypracoval několik slibných
příležitostí, vždy ale ztroskotal

na výborném Kofroňovi nebo
nepřesném zakončení, čehož
soupeř vždy využil ve svůj prospěch. Ke zdramatizování přeci
jen došlo zásluhou dvou gólů
Patrika Gábora, na které Griffini
dokázali odpovědět svou pátou
brankou. Úspěšným střelcem
podruhé Svozil. Za Ariston se
sice dotřetice prosadil Gábor,
další komplikace už ale favorit
nepřipustil a mohl se tak radovat
z obhajoby vítězství. Jako vítěz
si zajistil postup do krajské fáze
Českého poháru, v případě úspěchu v krajském finále by v jeho
hlavní části mohl narazit na
nejlepší celky České republiky.

Vítězem Českého poháru Prostějovska v sezóně 2012/2013 se
tedy stalo mužstvo SK Griffins
98 Prostějov.
„Je škoda, že se „Andělé“ nedostavili, úroveň finále tak nebyla
jako v předchozích ročnících.
Ani my jsme však nepředvedli
optimální výkon, přesto jsme
si vítězství nenechali vzít a zaslouženě obhájili loňské prvenství. Teď jsou před námi zbývající zápasy v lize. Věřím týmu,
že to zvládne a zakončí tak
povedenou futsalovou sezónu,“
pronesl spokojeně bezprostředně po zápase vedoucí Griffins
Martin Popelka.

Futsalisté si neoddechnou, volno měla jen I.třída a Liga veteránů
Prostějovsko/jp - Vložené
okresní finále Českého poháru dalo oddech týmům hrající nejvyšší okresní soutěž.
Na všech ostatních frontách
se bojovalo o postup, respektive o umístění. V Kostelci
na Hané se utkalo jedenáct
týmů bojujících o postup
mezi okresní elitu, v Prostějově nově vzniklá III.třída,
kde se hraje pouze o celkové
umístění. Také zástupci prostějovského regionu v krajské

soutěži zajížděli do Šumperka k dalším utkáním, ve
kterých si úřadující mistr
připsal po dvou vítězstvích,
naopak Plumlov pokračuje
ve svých špatných výsledcích.
V sobotu 19. ledna se na
„Chorázce“ utkala mužstva
třetí okresní soutěže, která již
měla za sebou první turnaj
nadstavby. Do čela se po třech
sobotních vítězstvích vyhoupl
celek Sokola Zdětín, následo-

ván rezervou SK Ariston 92 a
hráči KMK Katastrofy. Zatím
bez vítězství se na posledním
místě krčí družstvo Kulcao
Prostějov.
Nadstavbová část se rozjela i
ve druhé třídě, kde hned tucet
týmů bojuje o postup do nejvyšší okresní soutěže. Turnaje
se nezúčastnily Vrchoslavice,
které se vinou náledí nemohly dostavit. Vedení v tabulce
se ujali hráči MK Brodku u
Prostějova, jenž si připsali tři

vítězství, druhé Torpedo a třetí
Dynamo Zdětín si ke dvěma
vítězstvím zaznamenali také
jednu remízu. Bez bodu jsou
hned tři mužstva. AC Zavadilka 2000 „B“, Atletico Smržice a MM Vrchoslavice, které
se turnaje z již zmiňovaných
důvodů nemohly zúčastnit.
Na postupující si tedy budeme muset ještě nějakou chvíli
počkat, nejbližší turnaje nám
možná prozradí něco bližšího.
FC Relax Prostějov „A“ i Grác

Team Plumlov se v dalším
pokračování krajského přeboru představili na palubovce
šumperského gymnázia. V neděli 20. ledna se střetli shodně
s týmy Buldoci Dolní Studénky a KK Klub Klášterec. Zatímco úřadující mistr FC Relax
si připsal po dvou vítězstvích,
Plumlov si se stejnými soupeři
nedokázal poradit a stále okupuje poslední příčku tabulky
krajského přeboru s jedním
bodem.

„Byla to totální ostuda,“ vracel se k sobotní

porážce prostějovský trenér Petr Zachar

Prostějov – Novou zkušenost
si z utkání v Opavě odnesl
kouč Jestřábů Petr Zachar.
Dříve se domníval, že ho nic
horšího než domácí debakl
0:5 s Přerovem na střídačce
nepotká, po sobotním duelu
na ledě Slezanu svůj názor
změnil. Hráči přestali po polovině zápasu poctivě bránit
a vracet se, aby je sebeuspokojení stálo celý náskok i
všechny body. Před duely s
Valašským Meziříčím a Přerovem je tak podle Zachara
nutné zapracovat zejména
na zodpovědnosti a disciplíně.
Jiří Možný
Dokážete si vysvětlit,
proč nastal takový ob-

rat?
„Začali jsme dělat jednoduché
chyby a kluci nedodržovali to,
co měli, přestali se pohybovat

po celém kluzišti. Za stavu
6:2 jsme si vzali oddechový
čas a věřil jsem, že to pomůže.
Chvíli to fungovalo, jenže pak
přišla opět totální nedisciplinovanost, na niž jsme doplatili. Možná tři čtyři hráči si své
odehráli, ostatní ale propadli v
zodpovědnosti. Osobně jsem
se aspoň fanouškům po zápase
omluvil, ale omluva to nespraví, byla to totální ostuda.“
Mohl jste něco udělat jinak?
„Po bitvě je každý generál, ale jak
nás do třicáté minuty držel Adam
Vrba, pak se mu přestalo dařit.
Asi jsem udělal trochu chybu, že
jsem nevystřídal gólmany. A těžké individuální chyby v obraně to
jen dorazily. Měli jsme půl zápasu navrch, totální nedisciplinovaností jsme se o to ale připravili.“
Před týdnem jste chválil
obranu, nyní jste dostali
šest a osm branek.

„To je právě na sportu tak krásné a stojí vás to nervy. Přišlo
uspokojení a navíc všechna
mužstva kromě nás, Přerova a
Havířova hrají o bytí a nebytí.
Už to není jako na začátku sezony a je vidět, že hra o play
off i play off bude někde jinde.
Pokud se tomu nepřizpůsobíme, budeme mít velké problémy.“
Znamená to, že jste tedy
prohráli oba venkovní
duely...
„Bylo to jak přes kopírák. V
Karviné jsme tak tragicky hráli
celý zápas, v Opavě jsem na to
kluky upozornil a alespoň pětadvacet osmadvacet minut jsme
to dokázali držet. Bohužel se
pak objevily věci jako v Karviné a dopadlo to takto. Cílem
je uhrát aspoň třetí místo a mít
doma teoreticky lehčího soupeře v play off. Kdybychom
ale měli takto pokračovat, tak

to neuhájíme. Říkal jsem to již
po zápase se Vsetínem, musíme se vrátit k zodpovědnosti a
disciplíně.“
Proti Valašskému Meziříčí asi nic jiného než tři
body neberete.
„Beru to jako povinnou rehabilitaci fanouškům. Otázkou ale
je, jestli dáme čtyři útoky dohromady a jak to poskládáme.

Uvažujeme, zda vezmeme další
juniory, aby nás bylo dvacet a
mohli jsme hrát na čtyři útoky. V sobotu nás pak opět čeká
Přerov. Pokud odvedeme to, co
máme, a budeme hrát zodpovědně, máme šanci uspět. Pokud
k tomu ale přistoupíme tak jako
v sobotu, myslím si, že nás porazí i Valašské Meziříčí. Je to o
disciplinovanosti a o psychice.“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

FbC Playmakers Prostějov
FbC Aligators Klobouky
6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Branky a asistence Prostějova: 03:54 Milan Fojt (Marek
Bouda), 12:53 Karel Hloch

(Jan Hloch), 31:48 Milan Fojt
(Daniel Miczek), 46:20 Karel
Hloch (Michal Kováč), 51:36
Zdeněk Fojt (Marek Bouda),
58:10 Daniel Miczek (Zdeněk
Fojt).
Sestava Prostějova: Panák,
Vrba – Liška, Ťuik, Kováč,
M. Fojt, Zakopal – Miczek, K.
Hloch, J. Hloch, Vydržel, Řehulka, Bouda, Z. Fojt.

„Pro náš tým jedno z velmi důležitých utkání, kde jsme chtěli
pně bodovat. Začátek utkání
jsme přenechali soupeři a my
jsme byli tým, kdo dotahoval.
Naše hra byla velmi nepřesná a
chaotická. Ve druhé části jsme
pomalu přistupovali k naší hře,
bohužel soupeř dobře bránil a
nám se podařilo vstřelit pouze
jednu branku. Konečně jsme

však dobrou obranou činností
udrželi čisté konto v třetině.
Do třetí části nás soupeř chtěl
zatlačit a utkání chtěl zdramatizovat, odpověděli jsme ovšem
tím nejlepším, a to dalšími
brankami. Soupeř v posledních pěti minutách vytáhl napadaní až k naší brance, zkoušel i hru v šesti hráčích, což
vyústilo pouze v jednu branku
a zápas jsme již kontrolovali.“
okomentoval duel trenér FbC
Playmakers Prostějov Pavel
Kubíček

FbC Playmakers Prostějov
FBC Spartak MSEM Přerov
8:3 (3:0, 2:1, 3:2)
Branky a asistence Prostějova: 04:35 Daniel Miczek
(Zdeněk Fojt), 09:10 Zdeněk
Fojt (Daniel Miczek), 15:45

Neúplná tabulka Krajského přeboru:
FC RELAX Prostějov “A” 10
8
0
2
55:35
1.FC DR Šumperk
7
6
0
1
44:19
ZÁVODNÍ Česká Ves
7
6
0
1
34:24
AC GAMASPOL Jeseník “B” 7
5
0
2
27:15
BULDOCI Dolní Studénky 9
4
0
5
33:27
KK KLUB Klášterec
9
2
1
6
29:33
MORAVEC Vikýřovice
7
0
2
5
13:37
GRÁC TEAM Plumlov
10
0
1
9
25:70

24
18
18
4
3
3
2
1

ČESKÝ POHÁR
OKRESNÍ FINÁLE neděle 20. ledna 2013, Prostějov
SK ARISTON 92 “A” – BOTAFOGA 2 : 4, Gábor, Rozehnal - Petrásek 2x, Vašek, Jamrich,
SK GRIFFINS 98 – FC ANDĚL nehráno, FC ANDĚL – SK ARISTON 92 “A” nehráno, BOTAFOGA – SK GRIFFINS 98 2 : 4, Suchomel, Bártlík - Menšík, J. Popelka, Klimeš, Jodl,
FC ANDĚL – BOTAFOGA nehráno, SK ARISTON 92 “A” – SK GRIFFINS 98 3 : 5, Gábor
3x - Dvořák 2x, J. Svozil 2x, Kofroň.
1.
2.
3.
4.

Konečné pořadí okresní fáze Českého poháru
SK GRIFFINS 98 Prostějov 3
3
0
0
14 : 5
BOTAFOGA Prostějov
3
2
0
1
11 : 6
SK ARISTON PV 92 “A”
3
1
0
2
10 : 9
FC ANDĚL Prostějov
3
0
0
3
0 : 15

9
6
3
0

2. TŘÍDA
neděle 20. 1. 2013, Kostelec n.H.
FC FONTÍK – DYNAMO Zdětín 0 : 4, TORPEDO – POKOP Domamyslice 6 : 0,
DYNAMO Zdětín – SEXMERALDA 0 : 0, POKOP Domamyslice – FC FONTÍK 4 : 4, ATLETICO Smržice – DYNAMO Zdětín 1 : 3, FC FONTÍK – TORPEDO 2 : 3, ATLETICO Smržice – SEXMERALDA 0 : 5, POKOP Domamyslice
– MK BRODEK u PV 1 : 6, SK SKALKA – TORPEDO 1 : 1, MK BRODEK u
PV – AC ZAVADILKA 2000 “B” 7 : 3, AC VYPRAHLO Konice – SK SKALKA
2 : 0, AC ZAVADILKA 2000 “B” – DUBANY 2 : 6, SK SKALKA – VRCHOSLAVICE nehráno, DUBANY – MK BRODEK u PV 1 : 2, VRCHOSLAVICE
– AC VYPRAHLO Konice nehráno
- mužstvo MM Vrchoslavice se k turnaji nedostavilo z důvodu kalamity - náledí
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Průběžná tabulka 2. třídy (nadstavbová část):
MK BRODEK u PV
3
3
0
0
15:5
TORPEDO Prostějov
3
2
1
0
10:3
DYNAMO Zdětín
3
2
1
0
7:1
SEXMERALDA
2
1
1
0
5:0
SOKOL Dubany
2
1
0
1
7:4
AC VYPRAHLO Konice
1
1
0
0
2:0
SK SKALKA
2
0
1
1
1:3
FC FONTÍK
3
0
1
2
6:11
POKOP Domamyslice
3
0
1
2
5:16
MM Vrchoslavice
0
0
0
0
0:0
ATLETICO Smržice
2
0
0
2
1:8
AC ZAVADILKA 2000 “B”
2
0
0
2
5:13

9
7
7
4
3
3
1
1
1
0
0
0

3. TŘÍDA
sobota 19. ledna 2013, Prostějov
FC PEPINO Konice – FK AGRO Čehovice 3 : 10, RELAX “C” – 1.FC BETIS Prostějov 3 :
2, KMK KATASTROFA – FC MASUCKER 2 : 0, FK AGRO Čehovice – SOKOL Zdětín 4 : 5,
FC PEPINO Konice – RELAX “C” 0 : 5 kont., KMK KATASTROFA – 1.FC BETIS Prostějov
1 : 2, SK ARISTON 92 “B” – FK AGRO Čehovice 4 : 0, SOKOL Zdětín – FC MASUCKER
8 : 2, RELAX “C” – SK ARISTON 92 “B” 1 : 5, SOKOL Zdětín – KMK KATASTROFA 9 : 1
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

Průběžná tabulka 3. třídy (nadstavbová část):
SOKOL Zdětín
6
5
1
0
39:21
SK ARISTON PV 92 “B”
5
3
1
1
20:10
KMK KATASTROFA
6
3
1
2
10:14
FC MENPHIS Prostějov
3
3
0
0
16:6
FC RELAX Prostějov “C”
6
3
0
3
20:19
1.FC BETIS Prostějov
5
2
0
3
12:14
FC PEPINO Konice
5
1
2
2
12:23
FK AGRO Vláčil Čehovice 6
1
0
5
18:20
FC MASUCKER
5
1
0
4
14:26
KULCAO Prostějov
3
0
1
2
3:11

16
10
10
9
9
6
5
3
3
1

www.facebook.com/ Čechovice od úterý trénují
vecernikpv.cz
a čeká je osm přáteláků

Playmakeři neztratili ani bod a jsou průběžně šestí

Prostějov – Plný počet šesti bodů vytěžili z domácího
dvojutkání florbalisté FbC
Playmakers Prostějov. Nejprve si v sobotu od osmi
večer poradili s Klobouky
nacházejícími se ve spodní
části tabulky, o den později
zdolali přesvědčivým skóre i
tradičního soupeře Spartak
Přerov. To je se šestadvaceti
body posunulo na šesté místo. Dalším soupeřem Playmakerů bude 9. února dosud
stoprocentní lídr z Kopřivnice.

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

Jan Hloch (Jakub Řehulka),
23:45 Jan Hloch (Daniel
Miczek), 39:32 Karel Hloch
(Jan Hloch), 43:48 Marek
Bouda (Jiří Zakopal), 46:37
Jakub Řehulka (Jan Hloch),
52:21 Daniel Miczek (Zdeněk
Fojt)
Sestava Prostějova: Panák,
Vrba – Liška, Ťuik, Kováč,
M. Fojt, Zakopal – Miczek, K.
Hloch, J. Hloch, Vydržel, Řehulka, Bouda, Z. Fojt.

„Do tohoto utkání jsme nastupovali s vědomím, že musíme
bodovat a nejlépe vyhrát. To
vše jsme v první třetině plnili
a vstřelili tři branky. Ve druhé
třetině jsme však přenechali
iniciativu soupeři a jen díky
vynikajícím zákrokům brankáře Štěpána Panáka, který

nás podržel celé utkání, soupeř vstřelil pouze jednu branku. Předvedli jsme efektivitu
v koncovce a navršili skóre o
další dvě branky. Ve třetí třetině jsme čekali velký nápor
soupeře, ten však nepřišel a
my jsme opět byli velice efektivní ve střelbě, čímž jsme
skóre navýšili o další tři branky. Zbytečně jsme se však ke
konci utkání nekoncentrovali
a soupeř dvěma brankami korigoval. V závěru jsme však
opět zvýšili aktivitu a měli několik slibných šancí ke vstřelení branky. Výsledek však
neodpovídá kvalitě soupeře,
my jsme uštědřili soupeři efektivitu a druhý rozdíl byl v kvalitě brankářů,“ zhodnotil druhý
duel kouč FbC Playmakers
Prostějov Pavel Kubíček.

Čechovice/jim – První týden
přípravy na uhájení či ještě vylepšení třetího místa v I.A třídě,
skupině „B“ mají za sebou fotbalisté Čechovic. Kouč Jaroslav
Liška je zatím s nabíráním fyzické zátěže spokojen, přál by si
ale mírně rozšířit kádr.
„Do přípravy se zapojila zhruba
dvacítka hráčů a všichni mají
dveře otevřené a mohou ukázat,
co v nich je. Chci mít osmnáct
hráčů, kteří budou použitelní jen
pro áčko. Nemůžeme hrát jen se
třinácti hráči, pak je to o štěstí na

zranění a nemoci,“ vysvětlil na
startu zimní dřiny.
Kolotoč přípravných zápasů roztočí Čechovičtí v sobotu 9. února
s Kralicemi na Hané a na zimním
turnaji v Chropyni sehrají celkem
čtyři duely. Ve hře je i měření sil s
divizním Šumperkem a cílem je
být maximálně připraven na úvodní jarní kolo proti Lipníku. „Nevím,
kde Lipník bude chtít první kolo
sehrát, dá se ale předpokládat, že na
umělce, takže jsem si to naplánoval
tak, abychom si na tento povrch navykli,“ podotkl Liška.

Seznam přáteláků Čechovic:

sobota 9. února: Čechovice – Kralice na Hané (turnaj v Chropyni)
středa 13. února, 17.30: 1.SK Prostějov U19 – Čechovice
sobota 23. února: Troubky – Čechovice (turnaj v Chropyni)
sobota 2. března: Chropyně – Čechovice (turnaj v Chropyni)
sobota 9. března: turnaj v Chropyni – o konečné umístění
neděle 10. března: Haná Prostějov – Čechovice
neděle 17. března, 12.00: Protivanov – Čechovice (UT v Pv)
neděle 24. března: Jesenec – Čechovice (UT v Prostějově)

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s novou hráčskou posilou VK AGEL Prostějov

Kateřina Kočiová: „Moc se mi tady líbí, ráda bych zůstala dlouho“
Prostějov - Zdravotně komplikovanou situaci
ve svém hráčském kádru se volejbalový oddíl
VK AGEL Prostějov rozhodl řešit uprostřed rozjetého ročníku 2012/13 přivedením nové posily.
Smečařka Kateřina Kočiová přitom zapadá do
koncepce budování spíše mladšího týmu, neboť
má čtyřiadvacet let a před sebou slibnou perspektivu. Navíc do hanáckého klubu hodně chtěla a
momentálně má jedinou ambici: natrvalo se v něm
prosadit. Nejen to prozradila v exkluzivním interview, jež Večerníku poskytla po čtvrtečním duelu
Českého poháru s Přerovem.
Marek Sonnevend
Jak se zrodil váš
příchod sem?
„V mém dosavadním působišti
SVS Post Schwechat jsem se na
svůj popud a přátelsky dohodla
na ukončení spolupráce. Hlavní
důvod, proč jsem ve Vídni chtěla
už po půl roce skončit, byla nespokojenost s úrovní tamní ligy.
Volnou hráčkou jsem se stala
okolo 20. prosince a hned za pár
dní nastoupila na zkoušku, takzvaný try-out, v Prostějově. Po jeho
skončení mi pan Čada umožnil
zůstat, smlouvu jsem podepsala
do konce letošní sezony.“
Máte již nyní představu,
že byste třeba chtěla setrvat i déle?
„Určitě se nebudu tajit tím, že
se mi tady moc líbí. Výborný je
kolektiv, tréninky i kouč a pokud
by přišla nabídka zůstat rovněž
pro další ročníky, rozhodně
bych ji s radostí přijala. Ale
samozřejmě bude záležet hlavně
na mých výkonech, snad se mi
bude dařit.“
Dostala jste příležitost
hned v úvodním střetnutí po sváteční pauze na Slavii Praha. Asi pro vás šlo o dost
zajímavé utkání, když jste tam
dva roky působila, ne?
„Je to tak. A všechno bylo o
psychice, protože z tréninků
jsem byla připravená velice
dobře. Bohužel jsem ženská,
INZERCE

Sympatická volejbalistka však ví, že bude záležet na jejích
výkonech. Zatím má smlouvu do konce sezony

zdíl spočívá v tom, že na Slavii
je obrovská hala jako hangár,
zatímco na Olympu naopak
malá hala s takovým domáckým prostředím. Tím pádem se
tam člověk na hřišti líp orientuje a proti Olympu jsem zatím
vždycky zahrála dobře. Klepu
na zuby, abych to nezakřikla
a zůstalo to tak i po pondělku,
y dostanu příležitost
p
když
nastoupit.“

padl na mě tlak a zápas
p se
mi nepovedlo zvládnout tak,
jak jsem si představovala.
Bohužel se stalo,
lo, teď už s tím
nic nenadělám.. Musím myslet na další zápasy,
pasy, ty odehrát
mnohem lépe a neustále se
volejbalově zkvalitňovat.“
valitňovat.“
To vás vlastní výkon
vii až tak rona Slavii
zladil?
„Ano. Byla jsem strašně
nespokojená a měla ze
svého výkonuu úplné
noční můry. (smích)
sem si,
Představovala jsem
dehraju
že napoprvé odehraju
aspoň to, na co
o jsem
normálně zvyklá,
klá, a
ne takovou slabotu.
abotu.
ů jsem
Z jedenácti míčů
složila pouze tři,
ři, což
se mi jako útočnici
dlo. Jak
vůbec nepovedlo.
říkám, snad to bude dál
lepší a lepší.“
Teď vás
ás čeká
souboj v Praze
s Olympem, kde jste
volejbalově
vyrostla.
Takže ještě pikantnější
antnější
záležitost?
lympu
„Ze Slavie i z Olympu
jsem odcházela v doními
brém a s pozitivními
sem
pocity, vůbec jsem
álila
za sebou nepálila
omu
mosty. Díky tomu
cím Foto: www.vkprostejov.cz
se tam ráda vracím
i jako soupeřka. Ro-

Kromě výše zmíněné
Vídně máte za sebou
ještě dvě jiná zahraniční
angažmá, první v nizozemském Weertu. Jaké to v Holandsku bylo?
„Tam jsem šla v létě 2008
hodně mladá a ukázalo se, že ve
dvaceti letech jsem ještě nebyla
na cizinu připravená jazykově a
hlavně psychicky.
Prostě jsem
py
to nějak nezvládala,
bylo to na
nezv
mě moc brzy.“
Po dvo
dvou letech ve Slavii js
jste pak sezónu
2011-2012 str
strávila v polském
Mielci. Co ta
tam?
„Bylo to úžas
úžasné, pro mě vynikající a kr
krásná zkušenost.
V Polsku jsou hlavně fantastičtí
fanoušci, určitě jedni
ne
z nejlepších
na světě.
V
Vytvářejí
super
atmosféru
a
každé utkání je
pro ně oslavou,
všechny hráče
nebo hráčky

I Prostějov si po krátkém čase zde stráveném
pochvalujete. Čím vám tak vyhovuje?
„Pokud porovnám všechny
kluby, kde jsem dosud působila,
tak VK AGEL je z nich určitě
nejprofesionálnější.
Jakákoliv
prosba je okamžitě vyřešena,
veškerá jednání naprosto férová
a tréninky velice těžké, ale přitom
takové, že z nich mám pokaždé
výborný pocit ve smyslu udělala
jsem pro sebe něco dobrého.
Navíc makám se skvělými
spoluhráčkami, holky jsou moc
kamarádské a trenér Čada mi
maximálně vyhovuje. Zatím tedy
převládají samá pozitiva.“
Jste nachystaná na fakt,
že má Prostějov jen ty
nejvyšší cíle a v českých soutěžích musí pořád vítězit?
„Věřím, že na tohle připravená
jsem. Když jsem dřív nastupovala
za Olymp i Slavii, vždycky se
mi proti VK hrálo hrozně dobře,
neboť nebylo co ztratit, člověk

„Jakákoliv prosba je vyřešena,

veškerá jednání naprosto férová
a tréninky těžké, ale přitom takové,
že z nich mám pokaždé výborný pocit...“
Nová posila prostějovských volejbalistek KATEŘINA KOČIOVÁ
považuje Prostějov za nejprofesionálnější klub, který poznala
berou
jako
hvězdy. Bylo
by krásné se
k tomu aspoň
přibl tady v České
přiblížit
republice, aby na volejbal
chodilo víc lidí a náš sport
p
by byl populárnější
než
momentá je.“
momentálně

mohl bez obav riskovat a snažit
se ukázat v co nejlepším světle.
Favorit musí a outsider může,
což znamená, že po téhle stránce
to teď pro mě bude v opačné roli
určitě těžší. Na druhou stranu
s tím jsem do Prostějova přišla a
chci týmu pomoct, aby se mu co
nejvíc dařilo.“

Kočka. Nováček v šatně VK Agel by měl fanoušky oslnit nejen
svým umem, ale i ženskou krásou. Tento odvážný snímek pochází
z klubového kalendáře pražské Slávie, kde působila.Foto: internet

kdo je

kateřina kočiová

N á posila
Nová
il hráčského
h áč kéh kádru
kád VK
K AGEL
AGE
Prostějov se narodila 3. února 1988 v Praze, měří 185 centimetrů, váží 68 kilogramů
a je smečařkou. Volejbalově vyrostla v oddílu PVK Olymp Praha, kde zůstala do svých
dvaceti let a pprošla většinou mládežnických výběrů reprezentace
České republiky.
V roce 2008 zamířila do nizozemského PND VC Weert, kde sice
vydržela jen čtyři měsíce, ale přesto jí patří bronz z tamní nejvyšší
soutěže. Dva roky od léta 2009 následně strávila ve Slavii Praha, sezónu 2011-2012 v polském KPSK Stal Mielec a uplynulý
půlrok v rakouském SVS Post Schwechat, odkud před dvěma
týdny zamířila na Hanou.
Největších úspěchů dosáhla brzy pětadvacetiletá volejbalistka
s ppražským
ý Olympem,
y p
kde získala dva extraligové
g
titulyy (2005,
(
2008), dva triumfy v Českém poháru (2005, 2006) a stříbro i
bronz v extralize (2007, 2006).

