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VYSLOUŽILÉ
PROSTITUTKY
Prostějov/mls - Možná byste se divili, kolik menších butiků a
jiných obchůdků v Prostějově i okolí provozují ženy, které peníze
na rozjezd svého podnikání získaly převážně prostitucí v zahraničí. Jen do slovinského Mariboru jich svého času vyjelo hned
několik desítek. Blízkým řekly, že odjíždějí pracovat jako takzvaoby prostitutky. Další dív
né „go-go“ tanečnice, skončily však coby
dívky za podobným účelem vyrážely do
čtěte na straně 6
Řecka, ale i dalších zemí....

podnikají
v Prostějově
Ilustrační koláž Večerníku

INZERCE

Vydavatelství HANÁ PRESS s.r.o.,
s přední pozicí mediálním trhu
v regionu
HLEDÁ PRO ROZŠÍŘENÍ
SVÉHO TÝMU
KOLEGY/KOLEGYNĚ NA POZICE:

 GRAFIK/-ČKA
 SPORTOVNÍ REDAKTOR/-KA
 OBCHODNÍ MANŽER-/KA
VÍCE SE DOZVÍTE
NA STRANĚ 21!

POVLEČENÍ OD VÝROBCE
9 771212 667008
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www.nasepovleceni.cz
www.nasepovleceni.cz
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Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Svatoplukova 20 (u zastávky MHD)

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Popojel s „botičkou“
Předminulou sobotu před
jednadvacátou hodinou zjistil strážník na operačním
středisku prostřednictvím
městské kamery řidiče, který
se pokusil odjet vozidlem,
na němž byla nasazena takzvaná botička k zabránění
odjezdu vozidla. Automobil
zůstal stát povyjetý z řady
zaparkovaných
vozidel.
Strážníci zastihli řidiče sedícího uvnitř vozu. Následně
vyšlo najevo, že dvacetiletý
muž má v současné době zadržen řidičský průkaz. Celá
událost byla postoupena
správnímu orgánu.

Vykázán z herny
Mladík porušil provozní
řád konzumací alkoholu v
prostorách herny. Před druhou hodinou ranní oznámila
obsluha baru na linku 156
neshody se zákazníkem.
Dvacetiletý mladík nehodlal
pochopit, že nelze požívat
alkohol v místnosti, kde jsou
umístěny výherní automaty.
Strážníci mladého muže vykázali.

Planý poplach
Po desáté hodině během
předminulé soboty bylo nahlášeno kácení stromu v lesoparku Hloučela. Hlídka na
místě zjistila, že muž provádějící tuto činnost má platné
povolení. Oznamovatel byl
situaci vyrozuměn.

Pomohla náhoda
V neděli odevzdala žena na
služebnu městské policie
nalezený mobilní telefon.
Vzápětí se dostavila dívka,
která telefon ztratila. Shodou
okolností potkala nálezkyni.
Po ověření totožnosti osmnáctileté majitelky, jí byl
mobil vydán.

Zkopala prodavačky!
V pondělí se v jedné z prostějovských prodejen bezdomovkyně nechtěla vzdát
odcizené lahve vína. Při
přistižení začala být na prodavačky agresivní. Víno
nehodlala jednačtyřicetiletá
žena dobrovolně odevzdat.
Aby svůj lup uchránila, několikrát kopla zaměstnankyně obchodu do nohou. Těm
se přesto bezdomovkyni
podařilo zadržet a přivolat
strážníky. Pro podezření z
trestného činu si věc převzala Policie ČR.

Železo stále láká
V pátek po osmé hodině
ranní bylo sděleno na linku
156 podezřelé chování dvou
mužů. Oznamovatel uvedl,
že viděl dvojici občanů, jak
nakládají plechy na dvoukolák a patrně zamíří k výkupně. Po kontrole uvedeného
místa již strážnici zmíněnou
dvojici nenalezli, a proto se
vydali do sběrných surovin.
Zde oba pány našli. Ti již
měli dány na váze různé kovové předměty. Jednalo se
o vlnitý plech, síto na písek
a kovový žebřík. Dotyční
tvrdili, že tyto věci nalezli
v příkopě. Podle zákona je
ovšem protiprávní si cizí věc
i přivlastnit, byť nálezem.
Událost byla postoupena
správnímu orgánu.
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Hospodářská kriminálka konečně pustila informace

Oděvní podnik: PODVOD, ZPRONEVĚRA, ZNEUŽITÍ INFORMACÍ!
Nad bývalým managementem zkrachovalého
Oděvního podniku se stahuje smyčka! Na úterý dvaadvacátého ledna totiž Krajské ředitelství
Policie ČR v Olomouci svolalo tiskovou konferenci k vývoji celkové kriminality v roce 2012, na níž
ovšem nejvíce zaujala informace o pomalu končícím vyšetřování událostí, které vedly k pádu prostějovského oděvního gigantu. A podle všeho policie
již chystá první obvinění konkrétních osob!
Olomouc/mik
Jak prozradil šéf krajské hospodářské kriminálky Petr Hanák,
chýlí se k závěru vyšetřování
neslavného konce Oděvního
podniku v Prostějově. A podle
všeho to nebude tečka jen
ekonomická, ale padnou i závažná obvinění z kriminálních
činů! „V této chvíli se vyhodnocují znalecké posudky. Komplexní vyšetřování je velice náročné, posuzuje se vyhodnocení
listinných a účetních dokladů, na
jehož základě bude rozhodnuto
o našem dalším postupu v trestní věci,“ sdělil plukovník Petr
Hanák, vedoucí odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci

s tím, že ukončení vyšetřování
se plánuje na konec února,
nejpozději na začátek března
tohoto roku.
Dají se skutečně očekávat
první obvinění? „Prověřujeme
spáchání trestných činů úvěrového podvodu ke škodě České
spořitelny ve výši 1,2 miliardy,
dále trestný čin zpronevěry a také
zneužití informací v obchodním
styku. Vyšetřování se týká bývalého managementu Oděvního
podniku, řádově pěti až šesti
lidí,“ dodal Petr Hanák s tím, že
pokud se vina jednotlivých členů
bývalého vedení Oděvního podniku prokáže, hrozí jim až desetileté tresty odnětí svobody.
Bohužel, kriminalisté nevyhověli přání Večerníku a nepro-

OŽRALA ve škodovce
„šněroval“ po Újezdě

Prostějov/mik – No, to snad není pravda! Odbočil přes dvojitou čáru a pokračoval v jízdě přes chodník a travnatou
plochu směrem k bývalému Telecomu. Takto se zachoval
třiapadesátiletý řidič ve vozidle Škoda Favorit v ulici Újezd
jedoucí ze směru od kruhového objezdu.
„Ve středu v dopoledních hodinách spatřila autohlídka městské
policie podivně se chovajícího řidiče. Za použití výstražného
světelného i zvukového zařízení byl muž řídící Škodu Favorit
zastaven v prostoru před Klubem 90. Řidič jevil známky požití
alkoholu, ale dechovou zkoušku odmítl. U sebe neměl kromě
technického průkazu od vozidla žádný jiný doklad,“ informovala Večerník Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR. „Ta si provinilce
převzala. Podle žádosti policistů strážníci nasadili na vozidlo
opilého šoféra botičku,“ dodala Jana Adámková.

b roste...
www.vecernikpv.cz
t

ze soudní síně...

A je to venku! Krajská policie poprvé promluvila veřejně o probíhajícím vyšetřování krachu Oděvního
podniku. Šéf hospodářské kriminálky Petr Hanák na snímku zcela vlevo.
Foto: Michal Kadlec
zradili, koho se může obvinění
z výše uvedených trestných
činů týkat, ani koho policie
vyšetřuje. „Takovou odpověď
zatím nečekejte, to by mohlo
narušit celý průběh vyšetřování.
Konkrétnější můžeme být až ve
chvíli, kdy bude celá kauza uzavřena,“ odpověděl nám plukovník Petr Hanák.
Podaří se tedy krajské hospodářské kriminálce rozplést
„záhadu“, kdo rozkradl Oděvní
podnik a kdo za podvod a zpronevěru bude pykat?

PROSTĚJOVSKÝ Večerník nejenže
bude závěr vyšetřování pochopitelně pečlivě sledovat, ale v uplynulém
týdnu se vydal po stopách těch, co
mohou mít pád gigantu a tím i výrazně
vyšší nezaměstnanost v celém regionu na svědomí...
VÍTE NĚCO VY O PŘÍČÍNÁCH KRACHU
ODĚVNÍHO PODNIKU? BYLI JSTE U
TOHO, KDYŽ SE GIGANT HROUTIL?
CO PODLE VÁS ZAPŘÍČINILO, ŽE JE
DNES MNOHO ŽEN BEZ PRÁCE?
POMOZTE ROZPLÉST UZLY A NAPIŠTE NÁM NA E-MAIL:
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ

LOUPEŽ na čerpací stanici

„Dej sem prachy,“
řval zloděj v Držovicích
Držovice/mik - Hrůzný začátek
směny zažila v sobotu obsluha
čerpací stanice v Držovicích.
Sotva mladá žena stačila brzy
ráno zahájit provoz, vtrhnul
dovnitř maskovaný muž a
s nožem v ruce ji ohrožoval na
životě. Křičel na obsluhu jako
smyslu zbavený, že chce peníze.
Uspěl, kromě hotovosti si odnesl i telefonní karty...
„V sobotu 26. ledna kolem šesté
hodiny ranní přišel na benzínovou čerpací stanici v Olomoucké ulici v Držovicích muž.
To není nic neobvyklého, ale
tento zákazník nepřišel zaplatit,
nýbrž loupit,“ zněla prvotní informace z úst krajské policejní
mluvčí Marty Vlachové. Posléze už Večerník obdržel obsáhlou
zprávu. „Zatím neznámý pacha-

Už zase! Před dvěma lety došlo na benzínce k podobné loupeži.
V sobotu zde jiný lump udeřil s nožem v ruce znovu. Foto: Policie ČR
tel požadoval po obsluze peníze.
Plynnou češtinou a s nožem v
ruce řekl: ´Dej sem prachy!´.
Obsluha z obavy o svůj život
otevřela pokladnu. Pachatel si z
ní vytáhl peníze a dobíjecí kupóny různých hodnot a operátorů.
Pak odešel směrem na Prostějov. Ke zranění obsluhy naštěstí

nedošlo, zloděj si odnesl peníze
a kupóny v celkové hodnotě kolem čtyřiadvaceti tisíc korun. Po
dopadení mu hrozí za zločin loupeže až deset let vězení,“ uvedla
Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
(dokončení na straně 9)

KRÁTCE PO PROPUŠTĚNÍ Z BASY VYLOUPIL
DVĚ BENZÍNKY

Prostějov/mls
Mojmír Pírek na sklonku loňského roku nejprve vykradl
zavřenou čerpací stanici v Kostelci na Hané. Dorazil na ni vy-

baven velkou sportovní taškou,
kladivem a páčidlem. „Bylo
před Vánoci a neměl jsem vůbec žádné peníze. Ani pro sebe,
ani na dárky pro syna. Co jsem
měl dělat? Vzal jsem proto kla-

divo a po cyklostezce se vydal
pěšky z Prostějova do Kostelce
na Hané,“ osvětlil Mojmír Pírek. Podle provozovatele si z
benzínky odnesl přes tři stovky
krabiček cigaret. On sám tvrdil,
že to byla asi třetina. „Vždyť by
se mi do té tašky všechny nevlezly...,“ argumentoval Pírek.
Za pár dní to vše bylo ještě
jednodušší. Policisté chytila
Pírka, kterak si to se sportovní taškou mašíruje od právě
vykradené benzínky Eurooil
v Brněnské ulici v Prostějově. Zde už o počtu krabiček,
které si nacpal do obrovské
tašky, nemohlo být sporu.

Jelikož Pírek tvrdil, že v
obou případech ukradl přibližně stejné množství cigaret, sám si naběhl... „Z fotografie je patrné, že taška se
zabavenými cigaretami nebyla
ani zdaleka plná. Z toho vyplývá, že by se do ní klidně mohlo
vejít tolik cigaret, kolik uvedl
poškozený,“ všimla si pohotově soudkyně Ivona Otrubová.
Prodejem cigaret z první krádeže si Pírek vydělal asi pět tisíc korun, rozbíjením výlohy a

po kvartetu hledaných

dveří při obou krádežích zvládl
nadělat škody za bezmála sedmdesát tisíc korun.
Soud poslal recidivistu na 26
měsíců do vězení. „Účelem
bohužel není ani tak snaha o
nápravu obžalovaného jako spíše nutnost ochránit společnost
před jeho dalším působením,“
posteskla si na závěr soudkyně.
Rozsudek dosud nenabyl
právní moci, obě procesní
strany si ponechaly lhůtu pro
možnost odvolání.

Prostějov/mik

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

Jednoduchý lup
Ve středu odpoledne na parkovišti
před Kauflandem v Okružní ulici otevřel
dosud neznámý zlodějíček odemčené
zadní pravé dveře osobního
motorového vozidla značky Škoda Forman. Z předního sedadla pak odcizil
peněženku, ve které se nacházela finanční hotovost,
dvě platební karty a osobní
doklady. Nepozorná devětatřicetiletá majitelka tak
přišla o své věci v hodnotě
8 200 korun.

Okapy jsou fuč
Trestného činu krádeže se
dopustil neznámý pachatel,
který se v přesně nezjištěnou dobu v Sadové ulici v
Prostějově po prostřižení
drátěného oplocení dostal na
pozemek u domu, ze kterého odcizil čtyři metry měděných okapových svodů.
Tímto jednáním tak majiteli
způsobil škodu kolem 4 000
korun.

Neprošel přes ochranku

Mojmíru Pírkovi se na svobodě asi nelíbí...

Doufat v nápravu podobných lidí je v podstatě
zbytečné. Sedmnáctkrát trestaný Mojmír Pírek z
Prostějova byl z vězení propuštěn v říjnu loňského
roku. Už dva měsíce na to ale tento sedmačtyřicetiletý muž vykradl dvě čerpací stanice! Všem lidem,
kteří by snad přemýšleli o tom, že by udělali něco
podobného, poslal jasný vzkaz: vykašlete se na to,
benzínky jsou bezpečnostním systémem napojeny
na policajty a ti umí být hodně rychlí...

ČERNÁ KRONIKA

Jako spolupachatel krádeže
je podezřelý jednadvacetiletý muž z Olomouce, který v pondělí v Konečné ulici z obchodního domu OBI
odcizil ve sportovní tašce
vanové, sprchové baterie
a dva osvěžovače vzduchu
v celkové hodnotě kolem
18 000 korun. Tyto věci
mu přichystal neznámý
pachatel v oddělení barev
a laků do papírové krabice,
ze které si je následně tento
muž přeskládal do připravené sportovní tašky, se
kterou prošel přes pokladní zónu, kde byl následně
zadržen.

Napálil to do domu
V nočních hodinách z pondělí na úterý došlo k dopravní nehodě u domu v Konici. Dosud neznámý řidič s
vozidlem vyjel ze silnice
zřejmě následkem náledí k
domu a narazil do zdi a do
garážových vrat. Z místa dopravní nehody následně ujel.
Ke zranění osob nedošlo.
Překvapený majitel domu
vyčíslil škodu na 15 tisíc
korun.

Pro kýble přes plot
Trestného činu krádeže
vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který předminulou sobotu v ranních
hodinách vnikl přes oplocení na zahradu u budovy
mlýna na ulici Bezručova
v Kostelci na Hané. Z prostoru odcizil dvě kovové
tlakové nádoby na vodu.
Tímto jednáním tak majiteli
způsobil škodu kolem 1 500
korun.

Nesmí, a přesto řídil

PETR KONEČNÝ

JIŘÍ SOLDÁN

ROSTISLAV FOJTÍK

JAKUB KELLNER

se narodil 29. dubna 1982 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 25. ledna 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 30
do 32 let, měří mezi 175 až 180
centimetry. Bližší údaje nejsou v
databázi k dispozici.

se narodil 14. června 1974 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 2. října 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 38 do 40 let, měří 170 až 180
centimetry. Bližší údaje nejsou
v databázi k dispozici.

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

se 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.

Z trestného činu maření
úředního rozhodnutí a vykázání je podezřelý jednačtyřicetiletý muž z Prostějova,
který byl předminulou neděli těsně ppřed polednem
p
v
Říční ulici kontrolován jako
řidič vozidla Fiat Scudo.
Muž vozidlo řídil i přesto,
že má vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel,
a to až do listopadu roku
2015. Za tento čin mu hrozí
trest odnětí svobody až na
dvě léta.

Zpravodajství
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HROMADNÁ ŽALOBA NA MĚSTO? Ředitelka REZIGNOVALA!
Lidem teče
Nečekaný
ý ŠOK v městském divadle:

z vodovodu
hnědý
SAJRAJT.
Už 12 dní!

Ptáte se, jak je to, co můžete vidět na snímku či živě
na serveru vecernikpv.cz,
v jednadvacátém století vůbec ještě možné?
Pak vězte, že prostě a
jednoduše je! V šestatřiceti městských bytech
domu v Brněnské ulici v
Prostějově jsou však již
nájemníci vztekem rozpáleni doběla. Důvod je
nasnadě, z vodovodu jim
aktuálně už dvanáct dní
místo teplé a hlavně čisté
vody teče hnědý zapáchající sajrajt. Podle rozhořčených obyvatel domu město tento problém
neřeší a tak nájemníci
zvažují podání hromadné
žaloby…

na
video rnikpv.cz
ece
ww.v

w

RADŠI ODSUD,
NEŽ Z BRNÌNSKE
BRNÌNSKÉ´ ...

To je děs! Tenhle hnědý humus teče z vodovodu už dvanáct dní v domě s šestatřiceti byty v Brněnské ulici. A
tak není divu, že sympatická Afričanka si pro vodu zajede raději do své domoviny... Foto: M. Kadlec a internet
Prostějov/mik
„Děti už chodí k doktorům s vyrážkami na těle
a Domovní správa na problém úplně kašle,“
přišel si do Večerníku postěžovat jeden z
nájemníků zmíněného domu, který si však nepřál
být jmenován. Muž si sám na vlastní náklady
nechal vypracovat rozbor hnědé vody tekoucí
z kohoutku. „Celou záležitost jsme už předali
právníkům a nyní se domlouváme na hromadné
žalobě, která by se nesla proti statutárnímu městu
Prostějov, které je vlastníkem bytových jednotek.
Tady jde totiž skutečně o zdraví,“ láteří chlapík z

Brněnské ulice. Přestože v domě proběhlo v minulých dnech opakované chemické čištění vodovodního potrubí, nepomohlo to.
A co na to povolaní činovníci města? „Vím
o tom, je to hrůza. Právě zjišťuji všechny
okolnosti, situace je opravdu vážná,“ reagoval
v pátek na dotazy Večerníku Jiří Pospíšil.
Jaké byly další reakce? Jak tedy bude nyní
postupovat město prostřednictvím Domovní
správy? A proč tak dlouho teče lidem z domu
v Brněnské ulici závadná teplá voda?

Dočtete se na straně 13 dnešního vydání!

Prostějov/mik - Stalo se, co
očekával málokdo. Nejdříve v osobním rozhovoru
s primátorem a pak celé radě
města oznámila dlouholetá
ředitelka Městského divadla
v Prostějově svoji rezignaci!
„Ano, končím. Deset let ve
funkci je tak akorát,“ potvrdila ve čtvrtek exkluzivně
Večerníku Alena Spurná.
„Rada města jednala o co
nejbližším zadání výběrového řízení na pozici ředitele či
ředitelky Městského divadla
v Prostějově. Paní Spurná nám
totiž oznámila, že k 30. červnu
tohoto roku ve své funkci končí,“ oznámil na středeční tiskové konferenci horkou novinku
Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního města
Prostějova, čímž šokoval nejenom nás.
Večerník pochopitelně začal pátrat po důvodech
tak rázného a hlavně nečekaného kroku
dlouholeté a úspěšné
ředitelky prostějovského
divadla. Odpovědi jsme se
dočkali přímo u zdroje. „Jste
první novinář, který se mě na
důvody rezignace ptá, i když
jsem tušila, že někdo přijde...
Podívejte se, mám za sebou
deset let, byla jsem jmenována do funkce na Mikuláše
roku 2002 a nastoupila jsem
3. ledna následujícího roku,
kdy jsem vystřídala předchůd-

kyni Janu Zikmundovou. Ona
sama byla ředitelkou divadla
jedenáct let a také já mám dnes
pocit, že po té samé dekádě to
chce skončit,“ svěřila se nám
s první pohnutkou k odstoupení Alena Spurná. „Navíc mám
dojem, že jsem jaksi dosáhla
vrcholu ve své práci, která rozhodně nebyla a není jednoduchá. A to vám řekne každý ředitel příspěvkové organizace.
Všechny důvody k rezignaci
vycházejí z mého nejhlubšího
osobního přesvědčení. Tato
práce opravdu vyčerpává
a mnohdy se už těžko hledá
nová motivace
důvod. „Chce to prostě novou
krev a natáhnout koleje dál.
Nějaké vize do budoucna jsem

dlouholeté ředitelky po změně.
„Přiznám se, že mi tato práce
bude chybět, ale stejně tak mi
chybělo učení, když jsem do
divadla přecházela z gymnázia.
A vám to mohu říct, i když stále ještě nechci být konkrétní,
ráda bych se vrátila právě do
školství...,“ dodala stále ještě
ředitelka Městského divadla
v Prostějově Alena Spurná, s níž
Večerník připravuje do jednoho
z příštích vydání exkluzivní

„Deset let je tak akorát.
Ráda bych se vrátila
do školství,“ vysvětlila
Večerníku Alena Spurná
že divadlo potřebuje zcela nový drajf!“
Jak
Večerník posléze
ale
zjistil,
je tu ještě jeden
nezanedbatelný

Končí. Dlouholetá ředitelka
prostějovského městského divadla se rozhodla o vlastní vůli
k rezignaci. Táhne ji to zpátky
do školy. Foto: Michal Kadlec

Co je lepší než ČERNÁ SKLÁDKA? Pochopitelně sběrné dvory!
Prostějované vloni odvezli do těchto zařízení bezmála čtyři tisíce tun odpadu
Smyslem sběrných dvorů v každém městě,
nejen v Prostějově, je existence místa, kde
mohou občané odkládat ke zneškodnění takové odpady, které nepatří do běžných nádob.
Předchází se tím vzniku takzvaných „černých
skládek“, které znečišťují okolí jejich vzniku,
nehledě na estetickou stránku věci. Jak se
Večerník dozvěděl od ředitele společnosti
.A.S.A. Technické služby v Prostějově, jsou
občané naštěstí s existencí dvou sběrných
dvorů v našem městě srozuměni a využívají
je v dostatečně velké míře.
Prostějov/mik
Mezi nejčastěji odkládané odpady patří především ten velkoobjemový, to znamená starý
nábytek či koberce, biologicky
rozložitelný odpad rostlinného
původu, pneumatiky, veškeré
nebezpečné odpady, oleje, chemikálie, baterie, staré léky, pesticidy a podobně. Samozřejmě
pak také použité elektrozařízení, což znamená ledničky, televizory, rádia, bojlery, zářivky a
výbojky. Ve sběrném dvoře je
možné rovněž zanechat staré
léky a vytříděné druhotné su-

odpadů ze sběrných dvorů
putují a zda se tento odpad
dá ještě nějakým způsobem
zužitkovat. „Většina odpadu
se dá ještě nějakým způsobem
zužitkovat, například ze zmíněného velkoobjemového, který
je tvořen hlavně nábytkem, se
využívá dřevo při výrobě dřevotřísky. Z pneumatik se vyrábí
pryž, sloužící jako podklad dětských hřišť, nebo drť, končící
jako palivo v cementárnách.
Bioodpad je odvážen na kompostárnu, kde je dále využíván
jako zdroj humusové látky
vhodné k náhradě průmyslo-

vých hnojiv. Kompost je možno využívat pro zemědělskou
činnost, tvorbu a údržbu veřejné zeleně a podobně. Elektrozařízení je v rámci zpětného
odběru rozmontováno a podle
možností recyklováno. Zužitkovat tedy lze většinu odpadu,
skutečně jen malý zbytek pak
následně skončí na skládce.
Ale i zde má své opodstatnění,
jako například inertní stavební
materiály, které se využívají při
rekultivaci skládek,“ vysvětlil
upotřebitelnost odpadů vybraných od prostějovských občanů
Martin Grepl.

roviny,“ vypočítal Večerníku
na úvod Martin Grepl, ředitel Kolik Prostějované přivezli do sběrných dvorů odpadu (v tunách)
společnosti .A.S.A. Technické
služby v Prostějově.
Dva sběrné dvory, v Anenské a Průmyslové ulici, smějí
ovšem využívat jen Prostějované. „Sběrné dvory jsou určeny pouze obyvatelům města
Prostějova, kteří zde po předložení občanského průkazu s
trvalým bydlištěm ve městě
mohou zanechat odpady zcela
zdarma,“ potvrdil šéf prostějovských technických služeb.
Pochopitelně Večerník také
zajímalo, kam různé druhy

Nad prasečí chřipkou
se ZAVŘELA VODA

Prostějov/mik - Od závěru předminulého týdne, kdy prostějovská nemocnice přiznala jedno úmrtí a zároveň další
hospitalizovanou osobu s prasečí chřipkou, se nad informacemi o dalším vývoji tohoto závažného onemocnění de facto
zavřela voda. Tisková mluvčí skupiny Agel, do níž Nemocnice Prostějov spadá, totiž odmítla sdělit současný zdravotní stav mladé ženy, a to na přání rodiny. Podle vyjádření
Hany Szotkowské ze středy je alespoň uklidňující zprávou,
že žádný další případ prasečí chřipky se neobjevil...
Co v tuto chvíli tedy víme? Snad jen to, že v prostějovské
nemocnici má od předchozího víkendu ležet jednatřicetiletá žena s prasečí chřipkou. V době hospitalizace byla
v devátém měsíci těhotenství a kvůli jejímu vážnému zdravotnímu stavu jí lékaři museli okamžitě provést porod císařským řezem. Dítě přišlo na svět v pořádku a je zdravé.
V redakci jsme v průběhu týdne zaznamenali řadu dotazů
na aktuální zdravotní stav ženy. Na tyto otázky však bohužel nejsme v tuto chvíli schopni odpovědět.
„Po domluvě s rodinou nebudeme další informace zveřejňovat,“ reagovala už ve středu na dotaz serveru vecernikpv.cz Hana Szotkowská, tisková mluvčí společnosti
Agel, která rovněž potvrdila, že v nemocnici až do odvolání
kvůli chřipkové epidemii trvá zákaz návštěv. „Další případy
nákazy pacientů s prasečí chřipkou jsme však nezaznamenali,“ dodala Szotkowská. V pátek jsme to s naším dotazem na
aktuální zdravotní stav hospitalizované ženy zkusili znovu,
ale mluvčí nemocnice i přes příslib na otázky zaslané e-mailem nezareagovala...
(dokončení na straně 9)

Kam s televizí? Prostějované už většinou vědí, že například vysloužilou elektroniku mohou bezplatně vyhodit ve sběrném dvoře. Pracovníci společnosti .A.S.A. nám pak v Anenské ulici předvedli, že o
práci mají rozhodně postaráno.
Foto: Michal Kadlec
Přestože v Prostějově existují dva sběrné dvory, stále
jsme svědky nešvaru, kdy
lidé vyhazují televizory,
ledničky či kusy nábytku k
běžným popelnicím v ulicích. „Bohužel s tím se občas
opravdu potýkáme. Je to nepochopitelné, obzvlášť tehdy,
je-li na první pohled patrné,
že si s tím museli dotyční dát
práci, tedy naložit odpad a
odvézt ho na jiné místo. Otevírací doba sběrných dvorů

OD PÁTKU UŽ BUDE PRIOR

je přitom nastavena tak, aby
možnosti uložení odpadu
mohli využít opravdu všichni,“
kroutil v této záležitosti hlavou
ředitel společnosti .A.S.A.
Technické služby v Prostějově, kterého jsme se ještě

zeptali, co by takovým nezodpovědným lidem vzkázal.
„Těm, kteří takto bezohledně
ničí životní prostředí, nechci
vzkazovat nic! Asi nemají děti,
na jejichž osudu a budoucnosti
by jim záleželo...“

Kolik stál město provoz sběrných dvorů? (v Kč)
2008
2009
2010
2011
2012
Průmyslová ulice 407 640 4 840 508 4 853 509 5 329 372 5 574 395
Anenská ulice
7 527 692 7 741 015 7 597 054 7 684 217 7 424 805
Poznámka: sběrný dvůr v Průmyslové ulici byl otevřen v listopadu 2008

VEČERNÍK TO VYPÁTRAL!

Víme, kde se objevila
téměř PRÁZDNÝ...
ŽLOUTENKA
Prostějov/mik

Jak Večerník informoval minulý týden, zástupci hygienické stanici potvrdili výskyt žloutenky u jednoho předškoláka z prostějovské mateřské školy. To
doslova zvedlo ze židle šéfa odboru školství prostějovského magistrátu Františka Říhu. Ten totiž o
závažné nákaze nebyl informován! A nebyl nám
tak schopen říct, o jakou školku se jedná... Tak jsme se prostě vydali pátrat na vlastní pěst. A ve spolupráci s F. Říhou bylo vyřazovací metodou záhy
jasné, že dítě nakažené touto takzvanou nemocí
špinavých rukou nenavštěvovalo školku zřizovanou městem!
Kde se tedy objevilo dítě se žloutenkou?
NALISTUJTE STRANU 13!
Líbí se vám? Takto bude vypadat Zlatá brána, která vyroste na
místě již brzy zavřeného Prioru.
Vizualizace PRIOR IK, a.s.

Čtěte na straně 6

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

Číslo týdne

+

2 318

Sláva, nezdražují!
Slá
d ž jí! Jednoznačně
J d
č ě jako nejkladnější rozhodnutí prostějovských
Kouří
radních za poslední dobu lze charakterostošest
izovat nezvyšování nájemného za
Už několik let je
nebytové prostory a pozemky
v platnosti vyhláška
o inflační koeficient.
města o zákazu kouření na
Podnikatelé a obchodautobusových zastávkách. Ale
níci tak ušetřili
jaká je realita? Pozorujte někdy sami
desítky tisíc
některé občany čekající na linku
korun.
městské hromadné dopravy. Ze zastávek se valí dým jako z uhelné kotelny...

Tolik trestných činů v roce
2012 řešila prostějovská
policie. Pachatelé se tak
opravdu činili, ovšem stejně tak naši strážci zákona.
Ti dosáhli nejvyšší objasněnosti za posledních pět
let. Podařilo se jim vyřešit
více než polovinu lumpáren různého kalibru.

-

Osobnost týdne

Výrok týdne
„NA SNĚŽNÝ SKÚTR
UŽ MÁME
TŘI ZÁJEMCE.
PAN UCHYTIL MEZI
NIMI NENÍ! ZATÍM...“

DANA BATULKOVÁ
Společně s dalšími hereckýmii
hvězdami současnosti zavítala
a
v neděli do Prostějova a hnedd
dokázala zcela vyprodat naše di-vadlo. Aplaus vestoje si vysloužila
la
jímavá komedie Holky z kalendáře,
ře,
se kterou do našeho města dorazilo
ilo
o
slavné pražské divadlo ABC.

První náměstek primátora
Jiří Pospíšil odpověděl
na otázku, zda město
udá nepotřebný stroj

PRASEČÍ CHŘIPKA JE I DOBRÝ KŠEFT...

Analýza
Martin Zaoral
Pokud člověk umře na rakovinu,
je to sice smutné, ale považujeme to za něco vlastně normálního. U chřipky tomu tak není.
Pokud nás ohrožuje zmutovaný
bacil, který si volně lítá vzduchem a může ho chytnout každý z nás, tak z toho většinu lidí
mrazí. Mluví-li se o něm navíc
jako o smrtelném a dennodenně se dovídáme o jeho dalších a
dalších obětech, pak už je panika za dveřmi. Tak tomu bylo, je
a možná i bude právě s prasečí
chřipkou.
Díky vzrůstajícímu počtu obětí
(letos by jich v celé ČR mělo

Zprávy o úmrtí na prasečí chřipku se k nám valí ze všech stran. Její nebezpečí pro lidi s oslabenou imunitou určitě nelze podceňovat. Nicméně je také
třeba si uvědomit, že na každou oběť prasečí chřipky připadaly v České
republice například i v tom nejrizikovějším roce čtyři stovky lidí, kteří zemřeli
na rakovinu tlustého střeva. Zatímco na prasečí chřipku v roce 2010 zemřelo sto dva lidí, jeden z druhů nádorového onemocnění si vyžádal přes čtyři
tisíce obětí! A tak v souvislosti s prasečí chřipkou není od věci se zeptat. Kdo
na tom vlastně vydělá?
být už kolem čtyřicet) lze snadno podlehnout dojmu, že v
historii za takovou chvíli nikdy
na chřipku nezemřelo tolik lidí
jako právě nyní. To ovšem není
pravda. Zatímco například v
roce 2010, kdy se o ní mluvilo nejvíce, si prasečí chřipka
vyžádala sto dva obětí, tak
například „španělské chřipce
v roce 1918 u nás podlehlo řádově tisíckrát víc lidí. A to už je
nějaký rozdíl.
Riziko prasečí chřipky nelze
samozřejmě podceňovat. U lidí
se sníženou imunitou oslabených například zápalem plic či
jinou nemocí může mít fatální následky. Nebezpečná pak

může být obzvláště pro seniory
a těhotné ženy. Lze jednoznačně
ocenit zásah prostějovských lékařů, kteří císařským řezem zachránili dítě těhotné ženy trpící
prasečí chřipkou, která ženu i její
miminko bezprostředně ohrožovala na životě.
Na druhou stranu je třeba si
uvědomit, že přímo na prasečí
chřipku zemře opravdu jen zlomek lidí. Pokud ji dostane jinak
zdravý člověk, pak ji doma v
posteli určitě zvládne. Možná
mu dá zabrat více, než by čekal,
ovšem do nemocnice obvykle
nezamíří a po pár dnech je opět
„jako rybička“. Ze statistik vyplývá, že oby- čejná chřipka

Konstalace hvězd Prostějova

Na procházky po městě nyní zapomeňte, náledí bude svírat celý
Prostějov i tento týden. Pokud si chcete užít čerstvého vzduchu,
nasedněte do vlaku a vyjeďte někam ven do přírody. Auto nechte v
garáži! A jestli zůstanete v Prostějově, tak jedině do kina či divadla.

Berani - 20.3.- 18. 4. Nebude se vám líbit
spousta rozhodnutí nadřízených, ale to je tak
všechno, co s tím můžete dělat. V žádném případě se nevzpírejte, nemá to význam. Nicméně
vám hrozí, že zlost si budete vybíjet doma na
rodině.
Býci - 19.4.-19.5. Neschovávejte se za rozhodnutí, která učinil někdo jiný a vy se na ně jen vymlouváte. Jestliže chcete učinit něco významného, podepište se pod to sami. Tím samozřejmě
nad věcí přebíráte zodpovědnost a o to jde.
Blíženci - 20.5.-19.6. Jste až přehnaně stydliví, což vám může uškodit v mnoha ohledech.
Především se budete bát nahlas říci svůj názor,
tudíž vás každý bude brát za pokrytce. Nebojte
si co nejdříve dupnout, až se země zatřese!
Raci - 20.6.-21.7. Budete v nejbližších dnech
hodně naměkko, doslova vás rozpláče každá
zpráva, zejména o neúspěších vašeho oblíbeného klubu. Co naplat, buď si vyberte jiný mančaft svého srdce, nebo trpte jako psi!
Lvi - 22.7.-21.8. Některým jedincům z vašeho
okolí bude v těchto dnech hodně těžko a vy jim
za každou cenu budete chtít pomoci. Proč ne, ale
jste vy sami bez problémů? Co kdybyste sundali
samaritánskou masku a starali se o sebe?
Panny - 22.8.-21.9. Pozor tento týden na úraz,
hlavně pracovní! V zaměstnání vám hrozí nebezpečí, se kterým jste se doposud nesetkali. Na
vině bude tak trochu váš nadřízený, který vás
zasype úkoly, jež prostě nezvládnete.

Váhy - 22.9.-21.10. Dostanete se do společnosti
lidí, kteří vás svedou na šikmou plochu zákona.
Pokud se tomuto budete chtít vyhnout, určitě
v nejbližších dnech nenavštěvujte hostinská zařízení pochybné pověsti. Tam to zapáchá neřestí!
Štíři - 22.10.-20.11. Tento týden si jednoznačně
musíte zakázat alkohol. Pod jeho vlivem totiž
tropíte samé hlouposti a to si v těchto dnech
rozhodně nemůžete dovolit. Budete muset reprezentovat firmu na prestižních akcích.
Střelci - 21.11.-20.12. S vámi budou v těchto
dnech šít všichni čerti, neposedíte na jednom
místě. Vaše nervozita bude pramenit z nevyjasněných majetkových záležitostí, které se táhnou už
roky. Ještě že v partnerském vztahu máte jasno.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Jste až příliš hodní
a důvěřiví. Není proto divu, že i nyní několika
lidem prostě skočíte na špek a ti vás využijí ke
svým plánům. Prostě se stanete panenkou, se
kterou si bude každý hrát. Nic moc předpověď.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Nelíbí se vám současný
stav vašeho života? Tak s tím proboha začněte něco dělat! Bohužel jste zatím až příliš líní
na to, abyste něco změnili. Co kdybyste si tak
vzali příklad ze souseda, kterému se daří, na co
sáhne?
Ryby - 19.2.-19.3. Nepřepínejte tolik své síly,
nebo skončíte v blázinci! Zatím vám není pomoci, neboť se vám neustále zdá, že bez vás by
to nešlo a nikdo se neobejde bez vaší rady. To je
ale omyl, jste až příliš domýšliví. Probuďte se!

každoročně zabije až dva tisíce
Čechů. Celkem logicky se tedy
nabízí otázka, proč takový
humbuk kolem celkem všední
choroby?
Mnozí lidé za panikou kolem
ptačí, prasečí a kdovíjaké chřipky vidí především loby mocných
farmaceutických firem. Těm se
jakýkoliv pocit všeobecného
ohrožení zdraví opravdu hodí do
už tak dobře zavedeného krámu.
Po zveřejnění informace, že na
jaře 2010 hrozí světu pandemie
prasečí chřipky, po němž následoval hromadný nákup vakcín,
celosvětově vydělaly nějakých
stopadesát miliard korun navíc.
A to už se vyplatí! Není špat-

Foto: internet
né připomenout, že jen Česko
v červnu zmiňovaného roku
vyhodilo šestset tisíc vakcín,
o které nebyl zájem. Přišly na
dvěstědeset miliónů korun...
Je velice pravděpodobné, že
minimálně jednou do roka se
chřipka dotkne každého z nás.
I na případě tohoto infekčního
onemocnění lze velice dobře
vysledovat, co s jinak běžnou
záležitostí udělá dobrý marketing a zajímavá obchodní značka. Vždyť pokud lidé chřipku
nazývají „rýmičkou“, běžně ji
přecházejí, neuléhají s ní do postele, tak to obvykle zvládnou,
možná si však zadělávají na
mnohem větší problémy. A to se

nelíbí nejen výrobcům léků, ale
ani lékařům.
Pokud však chřipka dostane nějaký zajímavý „brand“, za kterým stojí poutavý příběh, pak je
to něco jiného. Je- li to chřipka
ptačí (opeřenci stejně jako viry
poletují vzduchem a jsou všude,
ptáky však narozdíl od mikrobů
vidíme), nebo prasečí (vepře si
spojujeme se špínou a hnojem,
ve kterém se válí), pak je to docela jiné kafe.
Mezi podceňováním i přeceňováním chřipky by si pak
každý z nás měl najít svoji cestu. Jisté však je, že z chřipky
bychom se měli vyležet, nikoliv zbláznit.

Pár hodin poté aneb

Když volit, tak jen sebe!
sněmovně rád schrupne, a
to i před objektivy kamer.
Jakoby si neustálé opakování těchto už notoricky
známých údajů kladlo za cíl
zaškatulkovat voliče. Kdo
volí Zemana, je alkoholik.
Kdo volí Schwarzenberga,
je ... narkoleptik?
Nebo to rozdělení na levici
a pravici. Vždyť prezident
má dle Ústavy České republiky tak omezené pravomoci, že by mohl jen stěží
skutečně projevit své politické přesvědčení jinak, než
několika vety a udělením
či neudělením rozličných
vyznamenání. I v tomto
případě tedy bylo patrně
bez účinku doporučení
té či oné politické strany
nebo neúspěšného prezidentského kandidáta, komu
měli nerozhodnutí voliči
dát svůj hlas ve druhém
kole prezidentské volby.
Upřímně pochybuji, že by
si někdo z občanů nechal radit od zástupců vlády, která
už třetím rokem ruinuje
Česko, nebo od zhrzených
prezidentských kandidátů,

kteří když nemohou hlasovat pro sebe, k volbám
raději nepůjdou. Což je
mimochodem moc hezký
příklad toho, jak je pro
ně volba hlavy státu, ve
kterém žijí, důležitá a jak
všem těm osobnostem doopravdy leží na srdci blaho
naší země, když ukazují
voličům, že tento projev
svobody, jakým byla historicky první přímá volba
prezidenta, za kterou tolik
bojovali, je pro ně naprosto
bezvýznamná a k urnám se
ani nedostaví...
No uvidíme, jak budou
žebrat o volební účast
při krajských a senátních volbách a jak budou
z televizních obrazovek i
novinových titulků hlásat
něco o důležitosti právě toho
vašeho volebního hlasu.
Takže, závěrem: velkou
změnu v politice naší republiky asi čekat nemůžeme,
ale nechme se překvapit,
zda-li náš nový prezident
se přičiní alespoň o tu
naději, která přece umírá
poslední...

webu roste... Agentura
www.vecernikpv.cz NA BRNO PŘES KOSTELEC!

návštěvnost

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

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

+

Buďto se někdo zbláznil, nebo
chce prostějovským i přespolním šoférům pořádně zamotat
šišky! Ona značka posílající
řidiče k dálnici do Olomouce
z Držovic na Smržice totiž nebude prvním ani posledním
výstřelkem
kompetentních
ouřadů. Jak se totiž Agentura
Hóser dozvěděla, v brzké době
se chystá několik podobných
dopravních opatření.
„Brněnská ulice je přeplněná
a navíc tisíce vozidel ruší klid
nebožtíků na městském hřbitově. Tomu budeme muset za-

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...

Není už pozdě?

glosa týdne

Petra Hežová
Druhé kolo volby prezidenta je za námi a o hlavě státu
už je v tuto chvíli jasno.
O dvojici, která prošla do
finále, se už snad ani nedalo
napsat nic nového. Přesto se
na nás ze všech stran pořád
a až do poslední chvíle valily
informace nejrůznějšího
druhu či kalibru.
A tak jsme se například
dozvěděli něco o tom,
že Miloš Zeman si rád,
často a opakovaně zavdá
něčeho ostřejšího a že
Karel Schwarzenberg si ve

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

mezit. Proto veškerou dopravu
mířící na rychlostní komunikaci směrem na Brno svedeme
na Kostelec na Hané,“ potvrdil
Hóserovi šéf nejmenovaného

dopravního úřadu Filip Zkratka. To ale nemusí být všechno,
čím se Prostějov brzy může
pochlubit z hlediska geniálních nápadů z oboru dopravy.
Připravuje se projekt tunelu
pod radnicí, už ve výstavbě je
i cvičný tankodrom pro sněžný
skútr, který se městu nepodařilo nikomu udat, a podobných
kulišáren bychom určitě našli
víc. Je vám to k smíchu? Asi
stejně, jako odbočka na dálnici na Olomouc vedoucí přes
Smržice…
Za Agenturu Hóser Majkl
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Dočetl jsem se z Večerníku,
že paní podnikatelka Skácelová konečně dostala stavební
povolení na rekonstrukci historických židovských domů
za Priorem. Původně příznivá
zpráva má však několik pověstných „ale“... Ovšem ten
hlavní problém je v tom, zda
už není pozdě na jakoukoliv
záchranu zmíněných nemovitostí. Vždyť stačí projít kolem
a podívat se. Zdi jsou těsně
před zhroucením a divím se,
že statici už dávno nevydali rozhodnutí tyto památky
zbourat. Jsem hrozně zvědavý, a rozhodně nejsem sám,
zda se paní Skácelové podaří
tyto domy opravit tak, aby v
Prostějově vydržely další desítky let. Osobně o tom velmi
pochybuji.
Jindřich Doležal, Prostějov

Kačeny v nebezpečí
Uvítala jsem váš krátký článeček o kačenkách, které v
těchto dnech musely vzít zavděk mlýnským náhonem,
protože voda v nedalekém
rybníku je vypuštěna. Chodím tyto ptáky denně krmit a
oproti minulosti, kdy kachny
přikrmovaly v rybníku desítky lidí denně, jsem teď zůstala jako jedna z mála. Chtěla
bych poukázat ale na jinou
skutečnost. Tyto ptáci jsou
teď v enormním nebezpečí,
protože se pohybují i po Šmeralově ulici a často tak každé
ráno vídám na silnici několik
kačen přejetých auty. Je mi
jich líto, ale dá se tomu nějak
zabránit?
Jana Smékalová, Prostějov

Kdo to uhradí?
Konečně někoho na radnici
napadlo prodat sněžný skútr,
který byl léta naprosto k ničemu a jen zbytečně se za
tento stroj vyhodily statisíce
korun z peněz daňových poplatníků. Nechci polemizovat
o tom, zda si ho někdo koupil
pro vlastní zábavu, či nikoliv.
Chci jen říct, že kdybych já
ve firmě pořídil něco zbytečného, nadřízení by mi to zcela jistě předepsali k úhradě.
Toho se ale v případě sněžného skútru asi nedočkáme, že?!
Jiří Daněk, Prostějov

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

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

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Po čtyřiceti letech se Prior dočká nového kabátu, s jehož přestavbou
se má začít již začátkem února. V nové galerii má vzniknout přes
čtyřicet nových obchodů, přičemž otevření Zlaté brány je plánováno
v průběhu podzimu, nejpozději před vánočními svátky. Je ale přestavba Prioru nutná? Líbí se vám vizualizace této obchodní galerie?
Na to jsme se ptali našich spoluobčanů v prostějovských ulicích...

JAK SE VÁM LÍBI PLÁNOVANÁ PŘESTAVBA PRIORU
NA OBCHODNÍ GALERII ZLATOU BRÁNU?
Erika ZACPALOVÁ,
Prostějov

Sabina DRÁČKOVÁ,
Brodek u Prostějova

NE

ANO

Písemný rozsudek ještě není,
Brauner přestal psát z vazby

Roman Mička odsouzený Krajským
soudem v Brně na osmnáct let nejpřísnějšího kriminálu za vraždu seniora
z Okružní ulice a jeho komplic David
Brauner, kterého soudce Tomáš Kurfiřt poslal do basy na šest let, stále ještě
čekají na doručení písemného vyhotovení rozsudku.

Myslíte, že se dá milovat jen v posteli? To je nuda, zkuste tento týden něco mnohem atraktivnějšího! Co takhle
sexy polohy na houpacím křesle? Tak určitě! Můžete se
sklouznout, prožít divokou jízdu nebo ho totálně ovládnout! Váš partner bude zcela jistě pro, zvláště když něco
podobného ještě nezažil a očekává tak nečekané.
Kdo by to řekl, že nad houpacím křeslem zajásají i jiní
kromě stařečka s fajfkou v ústech? Ano, pohupující se
pomůcka, původně určená pro odpočinek, je skvělým
nástrojem pro vášeň! Máte doma taky takové skvostné křesílko? Pak ho neváhejte dát dohromady, natřít a
postavit do rohu místnosti. Bude se vám totiž hodit na
několik úžasných milostných variací!

Brno, Prostějov/mik

„Na galerii Zlatou bránu jsem „Na plánovanou přestavbu
se již dívala na internetu a Prioru na Zlatou bránu se těpodle mého názoru je tato ším. Je to podle mě určitě krok
přestavba naprosto zbytečná. dopředu. Prior už je zastaralý a
Je sice pravda, že by Prior myslím, že v nové nákupní gapotřeboval novou fasádu, ale lerii bude i více obchodů, které
tak velkou rekonstrukci Prior v Prostějově rozhodně chybí.
podle mě nepotřebuje. Zlatá Viděla jsem na internetu nějabrána bude stát spoustu pe- kou grafiku, jak má Zlatá brána
něz. Kdyby byly tyto peníze vypadat, a myslím si, že oproti
vynaloženy na potřebnější Prioru to bude samozřejmě
a důležitější věci, bylo by to modernější I značně vhodnějurčitě více ku prospěchu nás ší než stávající zjev stavby. A
všech. Obchoďáků tu máme před Vánocemi tak určitě přijde
dost.“
hodně lidí.“
O zavření Prioru a jeho následné rekonstrukci
aktuálně čtěte na straně 6 dnešního vydání!

Na jeho základě se teprve rozhodnou, zda se
proti verdiktu odvolají. „Pan soudce měl nyní
krátkou dovolenou, takže písemný rozsudek
stále ještě není vyhotoven. Podle mých informací se už ale vše chýlí ke konci a příští týden
bude rozeslán dotčeným stranám. Ty pak mají
osmidenní lhůtu na možnost odvolání,“ sdělila Večerníku, který případ sleduje od samého
počátku, nejmenovaná pracovnice trestního
oddělení Krajského soudu v Brně.
„Ani já vám nejsem schopna oznámit nějakou novinku. Jak už víte, rozsudek ještě nebyl zpracován a tak jsme ho ještě neobdrželi.
V tuto chvíli nejsem rozhodnuta, zda využiji
možnosti odvolání,“ uvedla v telefonickém
rozhovoru Iveta Eichlerová, státní zástupkyně
Krajského státního zastupitelství v Brně. Jak se
ale Večerníku svěřila bezprostředně po vynesení rozsudku nad dvěma Prostějovany, s rozhodnutím senátu pod vedením soudce Tomáše
Kurfiřta je spokojena.
Poté, co oba odsouzení byli převezeni zpátky do Vazební věznice v Olomouci, se David

Co dál? David Brauner (v popředí) a Roman
Mička stále čekají na doručení rozsudku. Jestli
se odvolají, to v tuto chvíli ví jen oni dva sami...
Foto: Martin Zaoral
Brauner naprosto odmlčel, na adresu jeho
rodičů i naší redakce totiž přestali chodit
jeho dopisy! „Vůbec nevím, co se děje, David
se dočista odmlčel. Nepíše a ani jednou od té
doby ještě nezavolal. Zatím se nám nepodařilo
spojit ani s jeho obhájcem, tudíž nevíme, zda
existuje šance na odvolací soud,“ svěřila se v
závěru uplynulého týdne Večerníku Braunerova matka Ludmila.
Osudy odsouzených bude Večerník sledovat
i nadále.

st webu roste...
www.vecernikpv.cz

Prostějovský Večerník
také na
Facebooku!

návštěvno

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Návrat ke

„starým” případům

Penzion Lada v Repechách
oslavil první narozeniny

jak šel čas Prostějovem ...

Prostějovsko/mls

Lužická

Byla tu restaurace. Ulice byla nazvaná v roce 1928 podle bývalého slovanského historického území Lužice, dnes součástí Spolkové republiky Německo. V období nacistické okupace v letech 1940
až 1945 byla zvána Anzengruberova (Anzengruber-Gasse). Tvoří
spojnici mezi Olomouckou ulicí a náměstím Spojenců. Na rohu s
Olomouckou ulicí stojí od roku 1963 multifunkční objekt Morava s
přízemní prodejnou potravin. V prvním patře byla restaurace, kavárna a taneční místnost. Sídlo zde našlo také učňovské středisko
Restaurací a jídelen (RaJ).
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Sádky

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

V PŘÍPADĚ, ŽE ZAŠLETE OBJEDNÁVKU
DO ČTVRTKU 31.1., ZAPLATÍTE MÉNĚ...

Ilustrační koláž, foto: internet

nalistujte stranu 21

... jen DO KONCE
run
LEDNA od 720 ko

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

STERILOVANÁ
ZELENINA

Červená řepa
sklo 670g

Žampiony krájené
plech 290g

Hrášek plech
420g

Kukuřice
extra sladká
plech 300g

Červené fazole
Kidney plech
420g

Okurky v nálevu
sklo 850g

35,90

24,90 (200 g)

-

24,90

-

72,90

26,90

29,90

25,90 (400 g)

-

-

32,90 (720 g)

-

34,90 (720 g)

18,50

20,90 (200 g) 19,90 (400 g) 14,90 (340 g)

19,90

19,50 (400g)

9,90 (400 g)

16,90 (340 g)

11,90

31,90

19,90

17,90

10,90

16,90

11,90

22,90

19,90

-

21,90 (400 g) 13,90 (340 g) 17,80 (400 g) 35,90 (340 g)

Naše RESUMÉ
Pod dalším naším drobnohledem se ocitla již
upravená zelenina. Kdo
rád červenou řepu, měl by
zajet do Teska, kdo radši
žampiony či kukuřici, ať
navštíví Kaufland, hrášek
v plechu pro změnu vemte
v Lidlu. A v obou těchto
marketech nezapomeňte
na červené fazole. Okurky
v nálevu zase nabízí nejlevněji Tesco.
Připravte si dobré pokrmy
a nechte si chutnat!

23. LEDNA 2012
V malebném údolíčku na kraji vesničky Repechy si před více
jak deseti lety vyhlédla mistryně světa v dráhové cyklistice Lada
Kozlíková se svým trenérem Břetislavem Usnulem polorozpadlý
statek. V pátek dvacátého ledna na jeho místě slavnostně otevřeli
krásný dřevěný srub. V jeho prostorách už funguje restaurace a
penzion s kapacitou dvaceti lůžek. Kolem penzionu zasazeného
do romantické krajiny Drahanské vrchoviny vede cyklostezka. Ta
vede do Repešského žlebu, který nabízí výjimečné přírodní scenérie. Právě cyklisté najdou v penzionu Lada skutečnou oázu na své
pouti. Při návštěvě na ně dýchne příjemná a rodinná atmosféra.
LEDEN 2013
Penzion Lada má za sebou svoji první sezónu. Jaká byla? „Příjemná.
Jsem rád, že si k nám lidé našli cestu. Ti, kterým se u nás líbilo,
nás doporučovali dál a to byla pro nás ta největší poklona. Všichni
naši návštěvníci se pak shodli na tom, že v okolní přírodě Drahanské vrchoviny se cítí dobře a že si v ní náramně odpočinou od
každodenního shonu,“ vyjádřil se Břetislav Usnul. O víkendech ke
zvýšené návštěvě v penzionu Lada přispěly pořádané akce. Konaly
se tu nejen závody na běžkách či na horských kolech, ale například
i domácí zabijačka. „Určitě vydařené byly i naše dva country bály.
O prázdninách pak připravujeme druhý ročník našeho rockového
minifestivalu,“ naznačil plány do příštího roku Břetislav Usnul.
napsáno před
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EVAKUACE oděvní školy
Anonym: „Máte tam bombu!“

Ve
čtvrtek
dopoledne zablokovala
policejní vozidla křižovatku
u Rejskovy školy a rovněž tak
z druhé strany od Havlíčkovy
ulice.
Důvodem
bylo
zabezpečení prostoru kolem
budovy Střední průmyslové
školy oděvní na Vápenici, kde
v té chvíli probíhala evakuace
studentů. Neznámý pachatel
totiž telefonicky oznámil do
kanceláře ředitele školy, že
v budově je umístěna bomba!
„V dopoledních hodinách bylo
na sekretariát oděvní školy
oznámeno uložení výbušného
nástražného systému v prostorách školy. Na základě tohoto
oznámení bylo ihned provedeno bezpečnostní opatření,
evakuace všech pracovníků
a studentů školy. Na místo se
dostavil policejní kynolog,
který se speciálně vycvičeným
psem provedl prohlídku školy
s negativním výsledkem. Žádná
bomba nalezena nebyla, jednalo se tak o planý poplach. Před

lety

polednem tak byla bezpečnostní
opatření i evakuace zrušena
a provoz školy obnoven,“
řekla nám k případu Alena
Slavotínková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Mluvčí jsme se zeptali, zda
policie prověřuje i možnost, že
autorem výhružného telefonátu
je někdo ze studentů školy.
„Samozřejmě
prošetřujeme
každou možnost, ale z důvodu
probíhajícího pátrání nebudeme
sdělovat podrobnější informace. Případ i nadále šetří policisté
pro podezření z trestného činu
šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí až jeden rok vězení či
peněžitý trest,“ uvedla Alena
Slavotínková. „Jestliže tím
anonymem byl někdo z našich
studentů, přepočítal se, jestli si
myslel, že unikne nějaké písemné práci či zkoušení. Ihned po
ukončení zásahu vyučování
pokračovalo, odpadlé předměty
budou navíc nahrazeny,“ řekl
Jiří Snášel, ředitel Střední
průmyslové školy oděvní na
Vápenici.

Zpravodajství
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 28. ledna 2013

V kauze Oděvního podniku policie prověřuje podvod za 1,2 miliardy korun...

„CO MY TY PENÍZE ZÁVIDÍTE? VŠECHNO MI UMOŽNIL ZÁKON!“
nechal se údajně slyšet František Tuhý, dlouholetý ředitel OP
Po dlouhých měsících od krachu Oděvního podniku Prostějov to konečně vypadá, že
někdo bude hnán k odpovědnosti. Jak informujeme na straně 2 dnešního vydání, po náročném vyšetřovaní chystají kriminalisté obvinění pěti až šesti lidí, kteří se měli dopustit
trestných činů podvodu, zpronevěry a zneužití informací! Mimo jiné prověřují úvěrový podvod se škodou v rekordní výši 1,2 miliardy korun. Pozornost veřejnosti se tak opětovně
obrací především na dlouholetého generálního ředitele OP Františka Tuhého. Toho jsme
už poněkolikáté navštívili přímo v jeho domě v Plumlově. Kromě pana Tuhého jsme se
pokoušeli kontaktovat i další členy představenstva zkrachovalého podniku. Leckdy to je
ale práce spíše pro majora Zemana...
Připravili: Michal Kadlec a Martin Zaoral

K sídlu Františka Tuhého se Večerník vydává už poněkolikáté.
Ani tentokrát však přes opakované
zvonění nikdo neotevírá. Podařilo
se nám ovšem alespoň zjistit, že
sám František Tuhý se cítí být v
celé „kauze OP“ zcela nevinný. „Vy
mi ty peníze jenom závidíte! Mně

to všechno umožnil zákon...,“ reagoval již dříve na výčitky ohledně
způsobu svého hospodaření, kdy
si měl bez souhlasu dalších členů
představenstva na své konto převést
miliony korun. Policisté ovšem mají
jiný názor, a pracují minimálně s podezřením, že vše kolem Oděvního
podniku legální nebylo...
A vyšetřování neslavného konce
někdejšího tuzemského gigantu,
do kterého jezdili i prezidenti republiky, se podle policistů

Koho by se mohlo obvinění týkat?

Vůbec největší odpovědnost za
špatné hospodaření podniku se
všeobecně přičítá dlouholetému
generálnímu řediteli a vlastníkovi OP Prostějov Františku
Tuhému. V pátek jsme se už poněkolikáté vypravili k jeho výstavní vile nedaleko kostela v Plumlově. Ani tentokrát nám však nikdo
neotevřel. O bývalém generálním
řediteli otevřeně promluvila druhá
členka dozorčí rady Helena Vyroubalová. Ta společně s dalšími
bývalými zaměstnanci OP obývá
panelák v Krasické ulici nedaleko
prostějovského aquaparku.
„František Tuhý si coby faktický
majitel a generální ředitel dlouho
dělal v podniku, co chtěl. Komu
se to nelíbilo, ten také mohl rychle skončit na dlažbě. Tuhý všem
zaměstnancům říkal, že se musí
šetřit, protože nejsou peníze. Když
se na něj provalilo, že z podniku
vyvedl miliony korun, byla to pro

všechny velká rána! Nikdo jsme
nevěděli, jak přesně se mu to povedlo,“ hořekuje i po čase Helena
Vyroubalová. „Sama jsem mu to
jednou vyčetla. Obořil se na mě,
že mu ty peníze jenom závidím,
protože mu to všechno umožnil
zákon...,“ zavzpomínala Vyroubalová.
Jakým způsobem si měl Tuhý
peníze vyplácet? „On, stejně jako
někteří další vedoucí pracovníci,
měl smluvní plat, který se vymykal kolektivní smlouvě. Další mimořádné odměny mu však valná
hromada podniku nikdy neschválila. V podniku proběhlo několik
ekonomických auditů a na nic se
ale nikdy nepřišlo,“ zmínila se Vyroubalová.
Zřejmě i kvůli svému předchozímu hospodaření byl František Tuhý v roce 2008 ze své
pozice odstaven, z fabriky jej
tehdy dokonce vyvedla ochran-

Tuhý a jeho plumlovský hrad. František Tuhý se hájí tím, že peníze z OP Prostějov vyváděl zcela legálně. Policisté si však možná
myslí něco jiného.
Koláž Prostějovský Večerník
ka! Do čela podniku se dostal
další pražský právník Roman
Hanus, zásadní vliv na jeho
hospodaření měl také Milivoj
Žák. Během jejich „panování“
se na vedoucích postech v OP
vystřídala řada lidí jako například
krizový manažer Pavel Cesnek,

kterého vystřídala dlouholetá a
uznávaná pracovnice Zuzana
Vlachová. Během jejich působení
musel Oděvní podnik na úrocích
z úvěrů splácet bankám desetimilionové částky a i proto se stále
více zadlužoval. Tento fakt mu
nakonec v březnu 2010 zlomil

vaz a podnik se ocitl v insolvenci.
Jelikož se na jeho chodu podílelo řada lidí a někteří z nich
stihli zavčasu odejít, není úplně
snadné určit, kdo za krach kdysi velmi úspěšné společnosti s
obrovskou tradicí nese největší
odpovědnost. Je však dost pravděpodobné, že z působení ve vedení podniku měl leckdo finanční
prospěch, na Františka Tuhého,
jeho rodinu a lidi kolem něj pak
padá zřejmě největší stín pochybností. Kde je však pravda, to musí
rozplést kriminalisté a následně
třeba soudce...
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se
rozhodl, že se vydá po stopách
bossů Oděvního podniku a
všech lidí, co měli co do činění
s řízením firmy a jeho následným krachem, který je dodnes
obestřen rouškou tajemství, jak
co doopravdy bylo... Jestli něco
víte, NAPIŠTE NÁM!

chýlí k závěru. Podle všeho to
nebude konec jen ekonomický,
ale padnou i závažná obvinění z
kriminálních činů!„V této chvíli
se vyhodnocují znalecké posudky.
Komplexní vyšetřování je velice
náročné, posuzuje se vyhodnocení
listinných a účetních dokladů a na
základě výsledků bude rozhodnuto
o našem dalším postupu v trestní
věci,“ sdělil plukovník Petr Hanák, vedoucí odboru hospodářské
kriminality Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci s tím, že
ukončení vyšetřování se plánuje na

konec února, nejpozději na začátku
března tohoto roku. A dají se očekávat první obvinění! „Prověřujeme
spáchání úvěrového podvodu ke
škodě České spořitelny se škodou
1,2 miliardy, dále trestný čin zpronevěry a také zneužití informací
v obchodním styku. Vyšetřování
se týká bývalého managementu
Oděvního podniku, řádově pěti až
šesti lidí,“ dodal Petr Hanák s tím,
že pokud se vina jednotlivých
členů bývalého vedení Oděvního
podniku prokáže, hrozí jim až
desetileté tresty odnětí svobody.

Skončí v konkurzu i majetek

vedení OP Prostějov?

V současné době probíhá nejen policejní vyšetřování, ale pod
taktovkou insolvenční správkyně Miloslavy Horské finišuje i
rozprodej bývalého oděvního gigantu. Skončí v konkurzu také
majetek lidí, kteří stáli v jeho čele?
Po trestní stránce se hospodařením OP Prostějov již zabývá policie. Jestliže by někdo z případných obžalovaných byl také uznán
vinným, musel by zřejmě zaplatit náhradu škody. Ta v případě OP
Prostějov, které své hospodaření skončilo více jak dvě miliardy v
minusu, není vůbec malá. I proto předchozí insolvenční správce
Jaroslav Svoboda podal několik žalob na členy bývalého vedení
podniku i další osoby. Současná správkyně pak řídí rozprodej majetku OP Prostějov. Už nyní je jasné, že většina věřitelů nebude
uspokojena.
Jak to vypadá s již podanými žalobami? A bude insolvenční správkyně vymáhat majetek také od současných případně bývalých
členů představenstva OP Prostějov, z čehož by se následně mohli
vypořádat věřitelé?
Tyto otázky jsme ve středu prostřednictvím emailu položili Miloslavě Horské. „Nezlobte se, nestíhám, domů se vracím pozdě večer
a o víkendech zásadně nepracuji. K tomu mám ještě jisté osobní
problémy. Nemohou vám tedy odpovědět dříve, než v průběhu
příštího týdne..,“ odložila prosbu Večerníku insolvenční správkyně
Miloslava Horská.
Pokud své slovo dodrží, máte se v příštím čísle na co těšit...

Kaufland nabírá lidi: PRIOR PRODÁVÁ UŽ JEN ČTYŘI DNY, v provozu zůstane Billa

Budou pracovat vedle OBI?
Prostějov/mls - Obchodní řetězec Kaufland hledá v současnosti hned patnáct zaměstnanců, kteří by měli v Prostějově
začít pracovat. Jedná se především o zařazená místa na
pozice vedoucí jednotlivých
úseků. Znamená to, že se tento obchodní řetězec skutečně
chystá vedle hypermarketu
OBI, kde už se čile staví, otevřít svoji novou a v našem
městě již druhou prodejnu?
Spekulace na téma druhého
Kauflandu v Prostějově kolují
městem už nějaký ten pátek.
Chystaný nábor pracovníků

tomu nasvědčuje a ani zástupce
tohoto obchodního řetězce to
nevyloučil. Na druhou stranu
jasného prý není nic.. „Můžeme
potvrdit, že o tuto lokalitu máme
zájem. V současné době by bylo
ovšem předčasné k tomuto
objektu poskytovat informace
vzhledem ke změnám, které mohou ještě nastat. Neradi bychom
nepřesnými informacemi mystifikovali veřejnost,“ reagoval na
dotaz Večerníku tiskový mluvčí
Kauflandu Michael Šperl s tím,
že konkrétnější informace zveřejní společnost v dostatečném
předstihu.

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Zlatá brána nabídne prestižní značky. Vrátí se sem i malí obchodníci?

Prostějov/mls, pk - Jak dokládá povedená vizualizace na straně
3 dnešního vydání, která má být ochutnávkou toho, co na občany čeká koncem letošního roku, zásadní informací už teď je fakt,
že od pátku tohoto týdne bude obchodní dům Prior v Prostějově
uzavřen! Zákazníci tak mají poslední čtyři dny na to, aby využili
služeb zbývajících obchodníků, kteří ostatně nabízejí svůj sortiment v nemalých slevách. Kdo je nostalgikem, může si dlouholetou milovanou i proklínanou budovu ještě naposledy projít. V
tomto stavu už ji nikdy neuvidí... všechny dveře se ale 1. února neuzavřou. Fungovat i nadále budou potraviny Billa, všichni ostatní
nájemníci ale k 31. lednu skončí. Od 11. února je v prostorách
nahradí dělníci, kteří se pustí do proměny komunistického „nákupáku“ v moderní Zlatou bránu. Ta by se měla slavnostně otevřít
už před letošními Vánocemi.
Večerník zajímalo, jak to v OD Prior v poslední dny provozu vypadá?
Přestože už je řada obchodníků z
Prioru odstěhována, prostory proudí
v těchto dnech nebývalé množství
lidí. Táhnou je sem výrazné slevy
nabízené obchodníky, kteří budovu
do konce ledna opustí. „Všichni
nájemníci Prior opustí do konce led-

na. Zůstanou pouze potraviny Billa,
které zde budou fungovat až do začátku prázdnin,“ potvrdil Adolf Vlk,
jednatel společnosti Prior IK.
V únoru odstartuje proměna
Prioru ve Zlatou bránu. Ta by se
měla po vzoru brněnské Vaňkovky stát průchozí nákupní galerií,
nabízející v centru města prestiž-

Vysvětleno. K dálnici přes Smržice navádí řidiče
krajská POLICIE!

Prostějov/mik - Ať se to komukoliv může zdát úsměvné jak
chce, je to holá realita. V minulém čísle Prostějovského Večerníku jsme veřejnost informovali
o směrové ceduli, kterou před
týdnem ještě neznámý „pachatel“ umístil na sloup veřejného
osvětlení v Držovicích. Nejenom
nás totiž překvapila směrovka
navádějící řidiče na rychlostní
komunikaci do Olomouce z Držovic přes Smržice. A Večerník
tuto záhadu rozpletl!
Hlavní pátrací akci rozjel Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy Prostějovského magistrátu.

Právě on se od podivného značení
před týdnem rázně distancoval,
stejně jako starostka Držovic
Blanka Kolečkářová. Ta nesmyslné označení nazvala doslova něčí
„bejkárnou“. „Dotazoval jsem se
na prostějovské policii, na Správě
a údržbě silnic Olomouckého kraje a rovněž na Ředitelství silnic a
dálnic. Nikdo z kompetentních
úředníků těchto organizací o tom
nic nevěděl. Pak mě napadlo ještě
zavolat na Krajské ředitelství Policie ČR v Olomouci, kde jsem se
dozvěděl, že právě krajská policie
nechala onu směrovku k dálnici
přes Smržice instalovat,“ sdělil

Záhada vysvětlena. Směrovku k dálnici na Olomouc přes Smržice instalovali v Držovicích krajští policisté. Foto: Michal Kadlec
Večerníku Miroslav Nakládal,
Prostějovský Večerník. Vzápětí
jsme se dozvěděli i důvod. „Policisté to zdůvodňují tím, že v případě hromadné havárie na dálnici je
zapotřebí přesně vymezit objízdné
trasy pro veškerou dopravu. A
protože silnice vedoucí přes držo-

vický kopec již není způsobilá a
nemá potřebné parametry pro bezpečnou dopravu, navíc její část je
na soukromém pozemku, rozhodli
se policisté dopravu svést směrem
k dálnici z Držovic přes Smržice
a Olšany,“ vysvětlil Miroslav Nakládal.

Nával na slevy. Kolem prodejny firmy Gatta, nabízející v prvním patře Prioru různé druhy šperků s výraznou slevou, bylo ještě
v pátek odpoledne rušno.
Foto: Martin Zaoral
ní zahraniční značky. O prodejní
plochu je už nyní značný zájem.
„Přízemí už teď máme prakticky
obsazené. Celkově máme zájemce
asi na osmdesát procent prostoru,“
sdělil Vlk s tím, že jména některých
nájemců by měla být známa v únoru.

V současné době ve „starém“ Prioru působí spíše menší obchodníci.
„Přestěhuji se do Netušilovy ulice.
Zda se vrátím, to zatím nevím.
Chtěl bych, ale zatím nemám nic
podepsaného,“ reagoval například
Drahomír Letev, který v Prioru
prodává mobilní telefony. Svoji

budoucnost však, podobně jako jiní
malí obchodníci, pečlivě zvažuje.
Podle jeho slov je na kšeftech patrné, že lidé stále více utrácejí peníze
v obchodních zónách na krajích
měst. „Centrem města většinou
pouze procházejí. Přesto se mi na
okraj zatím nechce. Moji stálí zákazníci jsou zvyklí, že mě najdou
v centru, nerad bych o ně přišel,“
uvažuje Letev, který si od proměny
Prioru ve Zlatou bránu ledacos slibuje. „Líbí se mi, jak vypadá nový
Prior v Olomouci. Věřím, že se to
tady oživí,“ dodal.
Plno zájemců registruje v těchto
dnech například také prodejna Gatta, naopak řada dříve zaplněných
prostor již zeje prázdnotou. Vše se
prostě chystá na okamžik, kdy bude
napsána tečka za objektem, který
už po generace rozděluje veřejnost.
Poděkování zákazníkům najdete
na straně 32!

Město sevřela LEDOVKA, v obchodech chybí sůl
Chodci padali jako hrušky, nemocnice se plnila zraněnými

Prostějov/mik - Už pěkných pár
dnů svírá Prostějov i okolí ledová
kalamita. Ostatně není ani divu,
déšť při teplotě několika stupňů
pod nulou vykonal prostě své...
Chodníky i silnice tak okamžitě
pokryla ledovka, která potrápila většinu občanů. Bohužel,
silničáře není v ulicích až tolik
vidět! Přestože uprostřed týdne
se situace trochu zklidnila, včera,
tj. v neděli, už z nebe zase padalo,
tentokrát to byl bílý příval sněhu.
Jak to vypadalo v noci, to už naše
uzávěrka zastihnout nemohla...
Pracovníci společnosti .A.S.A.
Technické služby začali bojovat
s ledovkou mnohem svižněji,

přesto komunikace v jejich správě
byly i po prvním chemickém ošetření stále velmi kluzké a nebezpečné. „Situace byla zkomplikovaná
dlouhotrvajícím spadem namrzajících srážek, které snižovaly účinnost posypu. Z toho důvodu jsme
museli většinu tras projíždět opakovaně. Plán zimní údržby jsme
však dodrželi, do osmačtyřiceti
hodin jsme stihli ošetřit všechny
místní komunikace a chodníky ve
všech třech pořadích důležitosti,“
informoval Večerník Martin Grepl,
ředitel společnosti .A.S.A. Technické služby v Prostějově.
Lidé si ale Večerníku postěžovali,
že některé chodníky zůstaly pod

ledem ještě v úterý i ve středu.
„Tyto stížnosti bereme v potaz a
velmi se omlouváme občanům
města Prostějova za způsobené
komplikace. Zároveň však musím
dodat, že technická sůl je účinná
maximálně do minus pěti stupňů
Celsia. Klesne-li teplota níž, a je-li
navíc podpořena nepříznivými povětrnostními podmínkami, jakými
namrzající srážky bezesporu jsou,
není v našich silách ani možnostech
zajistit ošetřit komunikace a chodníky tak, aby ledovka zcela zmizela,“ vysvětlil Martin Grepl.
Jak se bojovalo či padalo na
chodnících si můžete přečíst již
teď na www.vecernikpv.cz!

VYDĚLALY SI ve Slovinsku či Řecku, pak začaly doma žít svůj druhý život...
Prostějov/mls - Řada mladých
dívek vyrazila ve svém raném
věku do světa, aby se již s penězi v kapse a na účtech, které si
vydělaly zejména prostitucí, následně některé z nich vrátily do
Prostějova, kde nyní v rodném
městě čile podnikají. Další zůstaly „v oboru“ a provozují erotické priváty, jiné zkusily štěstí
jinde... O tom, jak to v obchodě
s „bílým masem“ z Prostějova
chodilo a jak jeho hlavní aktérky žijí nyní, Večerník exkluzivně
hovořil jak s jednou z žen, která
si výše zmíněným osobně prošla,
tak i s provozovatelkou kdysi
vyhlášené „peep show“ v hlavním městě Slovinska!

Zákulisí obchodu s bílým masem
nám nejprve přiblížila jedna z dívek, která se nejstarším řemeslem
světa živila jako řadová prostitutka. „Vždycky mě bavilo tancovat
a snila jsem o tom, že bych se tím
jednou mohla i živit. Měla jsem
ráda všechny tance, ale hlavně ty
diskotékové. Když mě paní Markéta lákala do Slovinska, říkala
mi, že tam budu v luxusním klubu
fungovat jako go go tanečnice, že
budu pouze tančit u tyče a za to mi
budou pohádkově platit. Dlouho
jsem zvažovala, jestli do toho mám
jít. Nakonec jsem se rozhodla to
zkusit...,“ pustila se do vyprávění
svého životního příběhu žena, která
si z pochopitelných důvodů nepřála
zveřejnit své jméno. „Možná by se
pár lidí v mém okolí divilo...“ Dobrá, říkejme ji tedy Eva.

Jak už to v takových případech
leckdy bývá, po příjezdu do
Slovinska byla řada věcí jinak,
až nakonec měla být Eva k prostituci donucena. „Je pravda, že
některé holky si nedělaly iluze
o tom, do čeho jdou. To ovšem
nebyl můj případ. Já jsem byla
svým způsobem trochu naivní...
Ale rozhodně jsem nebyla sama!
Když jsme však dorazily do Slovinska, tak se všichni kolem mě
tvářili, že je úplně jasné, jak budu
s návštěvníky podniku i spát. To
jsem ovšem odmítala. Když jsem
odjížděla z Prostějova, zněla naše
domluva jinak,“ zopakovala Eva.
Bohužel, narazila. „Provozovatelka mi ovšem tvrdila, že jsem
blbá, když si nechci vydělat velké
peníze jako ostatní holky. Sice
jsem pořád trvala na svém, ve

finále jsem ovšem neměla na
vybranou. A tak se de facto dala
na prostituci. Jinak bych se ale
asi nikdy domů ani nevrátila...,“
posteskla si sympatická dáma.
S provozovatelkou zmiňovaného podniku, které děvčata do
Slovinska a dalších zemí lákala, se Večerník sešel v jedné z
prostějovských kaváren. Ona
sama viděla celou věc jinak. „Ty
holky přijely do Slovinska vydělat
prachy. Co čekaly?! Že budou nějaké go go tanečnice? Prosím vás,
to říkaly jenom rodině, aby o ně
neměla strach. Pokud ale nechtěly chodit na plac, tak jsme je nenutili. Zájem o tuto práci totiž byl
velký, mohli jsme si vybírat. Do
našeho podniku navíc docházela
bohatá klientela - poslanci, senátoři, úspěšní podnikatelé, ředitelé

bank. A všichni ti chlapi se chtěli
pobavit, ne se otravovat se znuděnou, nervózní ženskou. Prostě
takovou, jakou měli doma...,“
ohlédla se za ´zlatou dobou´ žena,
která byla přímo v centru dění.
„Naše holky si opravdu mohly
vydělat velké peníze, ale muselo
z nich něco vyzařovat, musely
být okouzlující. Proto bylo potřeba, aby byly v naprosté pohodě,
komunikovaly s klienty, i když
se jim třeba nelíbili. To by nějaká
ubrečená holka, která je ve stresu
z toho, že se jí u nás nelíbí a že se
chce vrátit domů, nezvládla,“ dodala paní Markéta na vysvětlenou,
že nikdo nikoho k ničemu nenutil.
A ona rozhodně nebyla jediná Prostějovanka, kdo se něčím podobným ve své době úspěšně živil.
Kromě ní se obchodu s dívkami

například věnovala i jistá Radka
Z., jenž se zaměřovala nikoliv na
Slovinsko, ale především na Řecko. Následně si společně se svým
řeckým přítelem založila i cestovní kancelář Tsakis, která ovšem
již před lety zkrachovala. Jejího
partnera pak na několik let zavřeli
kvůli loupežnému přepadení, k němuž došlo na Slovensku.
Podle paní Markéty většina z
jejích někdejších zaměstnankyň nyní žije relativně normální život. „Mají děti, jedna z
nich je už dokonce babičkou,“
usměje se. „Další z holek, které u mě pracovaly, dnes vlastní
privát u Sigmy v Olomouci, kde
zaměstnává třináct holek a je
mi vděčná, že neskončila jako
feťačka na ulici. Některé pak v
klidu a pohodě se vdaly a zůstaly

v zahraničí, jiné se vrátily domů
s balíkem peněz a v Prostějově si
založily třeba butik. O minulosti
už se ale dnes s nikým nebaví.
Proč by někomu měly vyprávět,
jak někde souložily za dva tisíce
marek?“ vyjádřila se čtyřiačtyřicetiletá Markéta, která si ve
svém pohnutém životě prožila
neuvěřitelné vzlety i pády. Sama
se prý diví, že to všechno mohla
přežít. Vzhledem k oboru svého
podnikání totiž měla dlouhá léta
kontakty s lidmi z podsvětí, což
svádělo člověka až za hranu zákona...
Na toto, ale i další téma z této
branže připravujeme článek
do některého z příštích čísel
Večerníku. Zima je sice studená, naše zprávy však však
zaručeně zahřejí...

Téma Večerníku

Milé dámy a pánové,

také v tomto čísle vám přinášíme tradiční tématickou dvoustranu. Zkuste se proto na chvíli zastavit a věnujte pár minut sami sobě, svému zdraví a péči o sebe. Jak na to?
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám dnes přináší téma, které je věnováno právě ZDRAVÍ A PÉČI. Poskytneme vám
exkluzivní rady a tipy včetně firem, ve kterých se budou
s radostí o vaše zdraví starat, a také odbornou poradnu,
tentokrát s MUDr. Jitkou Valentovou, která vám poradí
s nejrůznějšími problémy...Připravila: Aneta Křížová

fitness: Třicet minut
třikrát týdně a jste v kondici

Jak správně pečovat o své zdraví

O to nejcennější, co máme,
naše zdraví, bychom se měli
všichni velice pečlivě starat.
Ať už správnou stravou,
sportem, pozitivním myšlením, vyvarováním se stresu
nebo nejlépe vším dohromady. Co se týče zdravotních obtíží, buďto sáhneme po lécích,
nebo bylinkách. Ovšem pro
některé pomocníky nemusíme chodit daleko, stačí sáhnout do spíže pro čekanku,
kurkumu, jablka…

Někteří odborníci řadí kurkumu
mezi super potraviny, zejména
díky svým blahodárným účinkům. Pořídíme ji ve formě sušených nebo drcených oddenků
či rovnou v prášku. Jedná se o
indické koření, které mimo jiné
napomáhá trávení těžších a tučných jídel, protože stimuluje
funkci žlučníku a jater. Kurkuma
je výjimečná svými vlastnostmi a
účinky. Díky žlutému barvivu se
jí říká „indický šafrán“, ale pozor,
právě tohle naprosto neškodné
barvivo působí proti ukládání
tuků v těle a pomáhá proti obezitě. Má silné antibiotické, dez-

Prostějov/pr - Určitě to všechny znáte. Škola, brigády,
zkoušky, akce... Kde si v tom shonu najít čas a chuť na
zlepšení postavy a kondice? Contours má pro vás velmi
elegantní řešení. Speciální posilovna jen pro ženy nabízí
vše, co potřebujete k tomu, abyste zhubly, odreagovaly se
a měly lepší náladu...
Contours - to je fitness
INZERCE
trochu jinak, systém
cvičení s vlastní trenérkou určený výhradně pro ženy. Pro
ženy bez ohledu na
věk, hmotnost a kondici. Cvičení může
trvat jen třicet minut
včetně zahřátí a střečinku, cvičit však
můžete jak dlouho
chcete a přijít můžete
kdykoli bez plánování
a objednávání. Kromě
kruhového tréninku u nás najdete kardiozónu (včetně
běhacích pásů) a pravidelná cvičení ve skupinách.
V létě jsme navíc zavedli novinku - SLIM BELLY
- zabiják břicha - zhubněte 4 až 6 cm kolem bříška s revolučním podtlakovým pásem, který vám
pomůže se spalováním tuku.
Můžete také využít slevy VIP 30 až 40% na zboží ADIDAS u našeho nového partnera. Podmínky najdete na
internetových stránkách www.contours.cz/pv.

NYNÍ AKCE TÝDEN CVIČENÍ ZDARMA,
včetně zaškolení od trenérky.

Také připravujeme den otevřených dveří na Valentýna. Podrobnosti budou uvedeny na webu
contours.cz/pv v sekci novinky.

www.contours.cz/pv
Plumlovská 56, Prostějov, tel: 773 601 902
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infekční a protizánětlivé účinky.
Při kašli či nemocech dýchacích
cest, lze nastrouhanou nebo sypkou kurkumu smíchat se lžičkou
medu. Zevně se používá i k léčbě
zanícených ran a akné. Objevují
se i důkazy o jejích účincích proti
rakovině. V Ajurvédě se používá
při prevenci mrtvice a krvácení
do mozku.

Na ruce až po konečky prstů
bychom vždy měli používat
mastnější krémy. Na hřbetech
rukou totiž nemáme mazové žlázy, které by vytvářely
ochranný film. Pokud máte
silně vysušené ruce, zkuste
olivovou lázeň. Jednou týdně
před spaním si dopřejte koupel
v teplém olivovém oleji. Po
deseti minutách v této koupeli
Na problematickou a mastnou ruce jemně osušte a na noc si
pleť vám pomohou kvalitní natáhněte bavlněné rukavice.
glycerínová mýdla, která vaši
pokožku, na rozdíl od některých
přípravků prodávaných v drogeriích, nijak neponičí. Účinným
prostředkem je i pleťová maska
ze stoprocentních přírodních
zdrojů, kterou si zvládnete vyrobit i sami. Stačí k tomu jedno jablko, lžíce bílého jogurtu, lžička
medu, půl lžičky mleté skořice a
lžička ovesných vloček. Jablko
nastrouháme nebo rozmixujeme
a přidám uvedené ingredience,
vše důkladně promícháme a naneseme na čistou pleť. Masku
necháme působit po dobu půl ho- Ruce pak budou dostatečně
diny. Pak ji smyjeme jen vodou. hydratované a nehty se krásně
Pleť jemně otřeme ručníkem a zpevní. Při úpravě nehtů pounecháme chvíli odpočívat, ná- žívejte raději skleněný pilník,
ovšem vždy nehty pilujte jen
sledně naneseme krém.
jedním směrem, jinak se nehty
rozdvojují a třepí. Pokud vás
trápí žluté nehty, nejlepší je
použít citrónovou šťávu. Na
dvě minutky vložte prsty do
misky s citrónovou šťávou
(musí být vymačkaná z citronů) a následně opláchněte.
Při pravidelném používání se
nehty jednak zpevní, ale přestanou i žloutnout.

O čekance se dá říci, že je pro
náš národ nedoceněnou zeleninou. Ačkoliv není čekanka příliš
bohatá na vitamíny, obsahuje
další látky, které ji činní jednou z
nejsilnějších potravinových antioxidantů. Čekanku můžete koupit
běžně v supermarketech nebo raději přímo v zelenině jako čekankové puky. Listy obsahují velké
množství látek, které chrání cévy
a snižují právě hladinu škodlivého cholesterolu v krvi tím, že již
ve střevech zabraňují vstřebávání
nebezpečných tuků. Tukové složky jsou ve střevech navázány a
odvedeny z těla ven předtím, než
se stihnou uložit do krve. Čekanka
je tedy vhodná pro nemoci kardiovaskulárního systému (mrtvice,
infarkt, arterioskléroza, vysoký
krevní tlak atd.) Čekanka je také
velmi bohatá na vlákninu, která
způsobuje průchodnost střev a
zabraňuje zácpě. Látky obsažené
v čekance taktéž stimulují činnost
žlučníku, slinivky a jater. Čekanka
má i další úžasnou vlastnost, a to,
že zabraňuje ukládání nebezpečných těžkých kovů v našem těle.
Dokonce jsou prováděny výzkumy, které ukazují na pozitivní
přínos čekanky v souvislosti s prevencí rakoviny střev. Uvádí se, že
čekanka ozdravuje a čistí střevní
sliznice i mikroflóru.

PORADNA
Na dotazy týkající se zdraví a
péče odpovídala specialistka na
ORL MUDr. Jitka Valentová.
Nyní se nacházíme v období velké
nemocnosti. Máte
nějaké osobní zaručené recepty proti chřipce a nemocem vůbec?
„Chřipka je velice nakažlivé
onemocnění, které se šíří kapénkami, takže pokud na nás
někdo ´prskne´, onemocníme
obvykle do tří dnů. Nejspolehlivější ochranou před ní je
podle mne očkování. Očkovací látka se aktualizuje každý
rok a vedlejší účinky očkování
jsou zanedbatelné ve srovnání
s onemocněním chřipkou. V
době výskytu chřipky bychom
se měli vyvarovat pobytu v
uzavřených prostorách, kde
je hodně lidí. Pokud onemocníme, je nutné zůstat doma v
naprostém klidu.“
Někteří lidé si myslí, že na každou
nemoc, která je
postihne, potřebují antibiotika. Můžete prosím upřesnit, v jakých případech je
vhodné nasadit tyto léky?
„Antibiotika je vhodné nasadit
tehdy, je-li to třeba. Infekce
jsou převážně způsobeny viry
a pak bakteriemi. Bakterie jsou
organismy, které mohou být
nalezeny na řadě míst v těle,
například kůže, horní cesty dýchací, dutina ústní, a některé z
nich při tom mohou vyvolávat
onemocnění. Podání antibiotik
je potřeba zvážit právě vzhledem ke konkrétnímu onemocnění. Neléčíme jimi ´bakterii´
ale nemoc. Zcela neúčinná
jsou samozřejmě antibiotika u
virových nemocí.“

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO Nad prasečí chřipkou

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Jak vypadá
dá K
Konice
oniice
on
z výšky?
Konice/mls - Výstava fotografií Konice z výšky bude
slavnostně zahájen v pátek
1. února v 18.00 hodin v Zámecké galerii v Konici. Výstava bude otevřena od 4. do
27. února ve všední dny od
10.00 do 12.00 a od 13.00 do
16.00 hodin.
V Dětkovicích oslaví ostatky
Dětkovice/mls - V sobotu 2.
února od 9.00 hodin projde
průvod masek Dětkovicemi.
Od 20.00 hodin bude následovat ostatková lidová veselice s pochováváním basy v
místním kulturním domě.
V Němčicích budou
debatovat o osudu
Němčice nad Hanou/mls
- V pondělí 4. únoru 2013 od
16.00 hodin budou v knihovně v Němčicích nad Hanou
hovořit o lidském osudu. Tvoříme si svůj osud sami nebo
je nám dán? Na tuto a další
otázky se pokusí najít odpověď účastníci besedy, kterou
povede Jana Holubová.
V Suchdole se uskuteční
karneval
Suchdol/jim – Na dětský
maškarní karneval zvou do
suchdolského
kulturního
domu tamější obecní úřad
a mateřská škola. Akce se
uskuteční tuto sobotu 2. února od čtrnácti hodin a odpolednem plným soutěží bude
již tradičně provázet Láďa
Sovjet Rus. K tanci hraje skupina Trex, bohatá tombola a
občerstvení je zajištěno.

Ad.: Kde se vzal metanol v Režné ze Stražiska?

DISTRIBUTOR PROMLUVIL. „FUNGOVAL JSEM
POUZE JAKO PŘEPRAVCE,“ BRÁNÍ SE

Víme, jak to bylo s neokolkovaným alkoholem objeveným v Konici...
„Režnou ze Stražiska jsem pouze převážel, určitě
jsem do ní nejenže nic nepřidával, ale ani ji neotvíral.
Metanol už v ní musel být,“ hájí se distributor Lubomír
Klíč v reakci na vyjádření Jiřího Dohnala, které jsme
přinesli v minulém vydání Večerníku. Majitel Likérky
Stražisko už dříve označil Klíče za možného původce metanolu v alkoholu označeném etiketou jeho firmy. V průběhu uplynulého týdne se navíc potvrdilo,
že kanystry a lahve s nekolkovaným alkoholem policisté zabavili u Klíče v garáži, kterou má pronajatou v
areálu konické firmy sídlící na ulici 9. května!
Konice/mls
V průběhu předminulého týdne zveřejnila Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(SZPI) informace o nálezu
metanolu v Režné z Likérky
Stražisko. Přitom už dříve byl
metanol zaznamenán ve Stražiské vodce z téže produkce.
Režná obsahující ve zvýšené
míře metanol byla objevena
v konické garáži. Jedovatá
látka ovšem v lihovině nebyla až v takovém množství,
aby konzumenty poškodila,
nedejbože usmrtila. Přesto
nás velice zajímalo, jak se v
Režné mohla objevit? Sám
výrobce Jiří Dohnal jakoukoliv odpovědnost popřel. Poukázal přitom, že metanol se

do lahví s jeho výrobkem dostal smícháním s jiným alkoholem. To dle něj měl udělat
právě Lubomír Klíč, u něhož
byla režná objevena. Klíč měl
podle Dohnala mít kontakt i
na majitele kroměřížské likérky Drak.
Tato nařčení však v průběhu minulého týdne sám Lubomír Klíč Večerníku kategoricky popřel. „Patnáct let
jsem působil jako distributor
výhradně pro Likérku Stražisko. Alkohol jsem většinou
rozvážel do menších obchůdků na Moravě. Fungoval jsem
pouze jako přepravce, do obsahu lahví jsem nikdy žádným způsobem nezasahoval.
To platí i o režné, ve které
byl objeven metanol,“ tvrdí

Lubomír Klíč. Své tvrzení
opírá mimo jiné o posudek
SZPI, v němž je uvedeno,
že uzavření lahve s metanolem bylo původní a opatřené
kolkem.
Kromě toho sám Lubomír
Klíč připustil fakt, že policisté a celníci na základě udání
v září objevili nekolkovaný
alkohol právě v jím pronajímané garáži. Jak se k němu
dostal? „Syn ho společně s
kolkovaným alkoholem přivezl ze Stražiska. Naložil ho
omylem, přitom si nevšiml, že
nemá kolek,“ vysvětlil Klíč s
tím, že chtěl nekolkovaný alkohol opět vrátit do likérky.
Už to ovšem nestihl. „Hned
následující den tady byli policisté a celníci. Zabavili u mě
pět beden půllitrových flašek,
polovinu litrových a pět pětilitrových kanystrů,“ pokračoval
distributor, který dosud nezná
výsledek celého vyšetřování.
„Zabavený alkohol mi zatím
nikdo nevrátil,“ uzavřel.
Policisté už kauzu v tuto
chvíli nevyšetřují. „Případ
si v plném rozsahu převzala
Celní správa, která rozhodne
o možné udělení sankce a její
výši,“ sdělil Večerníku policejní tiskový mluvčí Josef Bednařík.

776 159 120

region@vecernikpv.cz

ani noha, ani nikde v Jesenci se
nezjišťovalo, kde se mohl nakazit,“ svěřil se Večerníku starosta
Jesence Jan Kvapil. „V uvozovkách jen jsme všichni z toho pořád zdrcení a po celé obci panuje
smutek...,“ dodal
Vývoj prasečí chřipky v Prostějově a situaci v nemocnici pro vás
bude Večerník i nadále sledovat.

Zeliáda v „Mexiku“ potěšila všechny chuťové pohárky
Co vzorek to originální chuť, kterou v marketu neseženete!

Víceměřice/mls - Tohle vám
ani ten největší obchodní řetězec nenabídne... Pochoutky
vyrobené z nesporně kvalitní
domácí zeleniny a ovoce upravené podle těch nejlepších rodinných receptů mohli ochutnat všichni, kteří v sobotu po
obědě dorazili do košíkárny
Domova u rybníku ve Víceměřicích. Jelikož se této obci všeobecně přezdívá Mexiko, místní
zahrádkáři zde letos uspořádali již šestý ročník oblíbené Mexické zeliády.
Letos se ve Víceměřicích sešlo
celkem šestadevadesát vzorků
nejrůznějších pochoutek, které se
utkaly v celkem čtyřech kategoriích. Bojovaly tu různě ochucená zelí, okurky, zeleninové přílohy a ovocné mlsy, kterých se
nakonec potkalo o dvacet vzorků
méně než loni, kdy ve Víceměři-

Pravý Mexičan. Vzorky
ochutnával i tento hombré, jehož klobouk odkazoval na zemi Mayů.
Foto: Martin Zaoral

cích zaznamenali rekordní účast.
Ubylo hlavně lidí z Víceměřic,
přičemž se dá spekulovat, jestli
místní už možná neví, s jakým
novým receptem by přišli, či je
akce až tolik nebaví... Zato počet
přespolních účastníků se udržel,
což mohlo na druhou stranu organizátory potěšit.
„První rok jsme začínali pouze s
pětadvaceti vzorky zelí, loni se

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Likérka ve Stražisku-Malenách. Metanol objevili zástupci SZPI nejdříve ve Stražiské vodce a později i v
Režné ze stejné produkce. Opakované kontroly zde však žádné pochybení nezaznamenaly. Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

se ZAVŘELA VODA

(dokončení ze strany 3)
Poměrně klid je také v Jesenci,
odkud pocházel sedmapadesátiletý Miloslav F., který předminulý
pátek zákeřnému druhu chřipky v
prostějovské nemocnici podlehl.
„Očekával jsem, že do sociálního
ústavu, kde Slávek pracoval, vtrhne hned armáda hygieniků a bude
se pídit po zdroji nákazy. Nepřišla

tu sešlo asi maximum toho, co
jsme vůbec schopni zvládnout.
Tento rok se na účasti negativně podepsala chřipka. Přitom je
známo, že každý, kdo si dopřává
zelí, je díky obsahu vitamínu C
před touto chorobou velmi dobře
chráněn,“ zmínil se Petr Buriánek ze svazu zahrádkářů, který
akci pořádal. Jeho předseda Ludvík Ševčík pak do soutěže věno-

val také hlavní ceny, jimiž byly
krásné hrnce na zelí.
Členská základna Svaz zahrádkářů ve Víceměřicích sice stárne,
snaží se však být velice aktivní.
Donedávna v malé obci zahrádkáři pořádali plesy i kuriózní prvomájovou obecní lóbačku. Nyní
se zaměřují nejen na zeliádu, ale
také na „vrcholový výstup“ na nedalekou Předinu. O všech jejích
akcích informují velmi moderně
zpracované webové stránky.

A jak to letos dopadlo?
V kategorii „Zelí“ zvítězila Alena Novotná, nejlepší „Okurky“
připravila Jarmila Ševčíková a
v kategorii „Ovocných mlsů“
obhájila vítězství Jarmila Horáková. Mezi trojici vítězek z
Víceměřic se dostala ještě Dana
Kopová z Doloplaz. Její červená
řepa dochucená zelím a křenem
byla v nejobsazenější kategorii
vyhodnocena jako „Nejlepší
příloha“.

Zkuste to taky! Vítězný recept na
VIŠNĚ VE SLIVOVICI

V obrovské konkurenci loni ve Víceměřicích zvítězila Jarmila
Horáková s jednoduchým receptem na Višně ve slivovici. Jak se
tato pochoutka připravuje? Do velké sklenice dáme 2kg zralých
višní, 1/2 kg cukru a 1 litr alkoholu (vyskočka, slivovice, vodka,
režná, rum). Necháme minimálně 4 týdny na sluném místě na
okně louhovat. Višně sníme a nálev vypijeme.

co všechno mohli lidé ochutnat v „Mexiku“?
3x foto: Martin Zaoral

Zelí. V soutěži se utkalo šestnáct vzorků naložené listové Přílohy. Největší konkurence byla tradičně mezi přílohami, Ovocné mlsy. Neobyčejnou škálu chutí nabídlo i dvaadvazeleniny bohaté na vitamín C.
kde se sešlo dvaatřicet zeleninových směsí.
cet vzorků z této kategorie.

Obce se ještě mohou hlásit Případ z Alojzova definitivně uzavřen: VŠE BYLO V POŘÁDKU!
„Podařilo se nám zrealizovat spoustu věcí bez zadlužení,“
- Alkohol z Alojzodo soutěže o ZLATÝ ERB Alojzov/mls
va byl zcela v pořádku. Takový
„Doplatil jsem na něčí zlobu a závist,“ říká nyní Josef Paníček

Prostějovsko/mls - Poslední týden mají obce a města na to, aby
se přihlásily do soutěže o Zlatý erb Olomouckého kraje. Soutěž
o nejlepší internetové stránky měst a obcí bude zahájena 4.
února. Hlasovat budete moci do 25. února.
Vítězové budou vyhlášeni na
slavnostních
ceremoniálech
v březnu. V soutěži za
Prostějovsko naposledy uspěly
před dvěma lety Němčice nad
Hanou, které získaly druhé
místo v anketě Nejlepší webová
stránka města. Letos se doposud
z Prostějovska do soutěže žádné
z měst či obcí dosud nepřihlásily.

je závěr policejního vyšetřování, které těsně před koncem
roku rozbouřilo malou obec na
Prostějovsku. Policisté totiž na
základě určité informace zabavili před Vánocemi několik litrů podezřelé lihoviny místnímu
podnikateli Josefu Paníčkovi.
Indicie se ale nepotvrdily a tak
Policie ČR v minulých případ
uzavřela a zabavený alkohol
vrátila majiteli.
O nezávadnosti alkoholu z Alojzova jsme informovali již v mi-

Policisté v Konici a Němčicích nad Hanou
pracují v nově zrekonstruovaných služebnách
Konice, Němčice nad Hanou/
mik - Ve středu v Konici a
o den později v Němčicích
nad Hanou byly slavnostně
otevřeny nově zrekonstruované
policejní služebny. Strážci
zákona si pochvalují, že jejich působiště konečně získala
reprezentativnější charakter.
Ve středu 23. ledna dopoledne
vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově Pavel Novák
společně se zástupci vedení Krajského ředitelství policie Olo-

mouckého kraje zahájili provoz
nově vybudovaných prostor na
místních obvodních odděleních
Policie České republiky. V
Konici a Němčicích nad Hanou
tak slouží občanům a policistům
příjemné a reprezentativní prostory. „Kontakt mezi policisty a
veřejností by tak měl probíhat
v příjemném a důvěryhodném
prostředí. I proto Policie České
republiky investovala do modernizace policejních služeben
po celé republice,“ uvedla Ma-

rie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Projekt s názvem „Kontaktní
a koordinační centrum Policie
ČR“ obsahuje rozsáhlé rekonstrukce policejních služeben,
aby vyhovovaly nejen veřejnosti
a sloužícím policistům, ale také
aby se policejní služebny staly
přirozeným centrem organizace
v případě jakýchkoli vážných
a mimořádných událostí nebo
živelných katastrof.

nulém vydání, nyní se situace posunula ještě o krok dál. „Dotyčný
muž policii předložil veškeré
nabývací doklady o původu zabaveného alkoholu. Z nich jednoznačně vyplynulo, že se nejedná
o nelegální lihoviny. Tím byl celý
případ uzavřen a alkohol vrácen
majiteli,“ potvrdil Večerníku Pavel Novák, vedoucí Územního
odboru Policie ČR v Prostějově.
A jelikož tedy už dříve kontrola
prokázala, že alkohol z Alojzova

jedovatý metanol jednoznačně neobsahoval, zkontaktovali
jsme po uzavření celé kauzy
Josefa Paníčka. Jak se na celý
případ zpětně dívá? „Hodně mě
to poškodilo a to jak v osobním
životě, tak i v podnikání. Vypadal jsem jako nějaký zločinec,
přitom všechno bylo v pořádku!? Doplatil jsem prostě na něčí
zlobu a závist, nikomu bych to
nepřál...,“ posteskl si Josef Paníček.

Kdo mohl policii poslat udání o
tom, že právě on by má přechovávat nelegální alkohol? „Určité podezření mám, ale na nikoho
ukázat prstem nemůžu. Příčiny
policejní kontroly vidím ve svém
postavení v obecním zastupitelstvu, které se některým lidem asi
nelíbí...,“ míní samotný Paníček.
O policejním zásahu a zabavení
podezřelého alkoholu u Josefa
Paníčka v Alojzově jsme informovali jako první, přičemž sa-

motnou informaci jsem získali
z anonymního dopisu, načež
později nám ji potvrdili samotní
občané obce. Josefa Paníčka jsme
ihned zkontaktovali, on s námi
odmítl komunikovat. A tak se bohužel vše mísilo v nepřesných a
neúplných informacích, což celý
případ zahalilo do tajemna více,
než bylo nutné...
Naštěstí, pravda se ukázala a
nyní zbývá odhalit autora výše
zmíněných anonymů...

Vyšetřování ničivého požáru ve Smržicích:

INFORMACE zůstávají UTAJENY!

Smržice, Olomouc/mik - Poslední zářijový den loňského
roku došlo v centru Smržic
k ničivému požáru vily kolotočářské rodiny Finkových.
Oheň způsobil více než pětimilionovou škodu a z domu
zbyly jen ohořelé zdi. Jak se
Večerník nyní dozvěděl, ani po
čtyřech měsících vyšetřování
nemají policisté jasno, co požár
způsobilo.
„V současné době probíhá stále
vyšetřování, kdy případem se
zabývá kriminální policie Olomouckého kraje. Vzhledem k
jeho průběhu, nebudeme prozatím zveřejňovat žádné informace, aby nedošlo k jeho narušení,“

Utajené vyšetřování. Na policejní informace o tom, kdo v září loňského roku zapálil smržickým kolotočářům jejich dům, si budeme
muset ještě počkat.
Foto: Michal Kadlec

uvedl v pátek na konkrétní otázky Večerníku Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Nedostali jsme tak hlavně odpověď na dotaz, zda má policie
poznatky o tom, že luxusní dům
někdo zapálil či se snad dokonce
nejedná o pojistný podvod...
Večerník už před časem díky
svým dobře informovaným
zdrojům zjistil, že kriminalističtí technici nalezli v ohořelých troskách domu tři nebo
čtyři ohniska požáru. Tím byla
vyloučena technická závada na
elektroinstalaci.
Dočkáme se tedy brzy konečného výsledku šetření?

Prostějovský Večerník také na Facebooku!
Policisté v novém. Čerstvě zrekonstruované služebny v Konici i Němčicích nad Hanou slavnostně otevřeli krajský policejní ředitel Jaroslav Skříčil s šéfem prostějovské policie Pavlem Novákem.2x foto: Policie ČR

www.facebook.com/vecernikpv.cz
w

je hrdá starostka Srbcí Jana Přecechtělová

Srbce - Necelá stovka obyvatel má své trvalé bydliště v obci Srbce na hranicích Chřibů a Hané. Nejstarší
dochovaná zmínka o této vesničce pochází z roku
1141, o 865 let později do úřadu nastoupila současná starostka Jana Přecechtělová (na snímku).
Během jejích šesti let ve funkci získala obec spoustu
dotací, díky nimž vzniklo například multifunkční hřiště, dětské hřiště, bezdrátový rozhlas a rekonstrukce
se dočkala budova obecního úřadu. Úkolem pro nejbližší dobu je přivést vodu a opravit veřejné osvětlení.
Jiří Možný
S čím jste do této pozice
vstupovala?
„Nastupovala jsem plná ideálů
a domnívala jsem se, že pokud
člověk něčeho chce dosáhnout,
tak to musí jít. Určitou roli sehrála rovněž historie obce a odkaz
předků mého manžela, kteří se
vždy aktivně do života obce zapojovali. Z toho také plynulo moje
přání pokračovat v tradici. Těch
šest roků, které mám za sebou
jako starostka obce, bylo docela
pestrých. V podstatě jsme se učili
od začátku budovat samosprávu a
vlastně i zázemí pro úřad.
Postupně jsem došla k tomu, že
všechno má svůj čas a nic se nej náhodou.“
děje
Co se vám již podařilo
zrealizovat?
„Z krajského Programu obnovy
venkova (POV) jsme zrekonstruovali obecní úřad, na etapy a
s pomocí grantu od Moravských
naftových dolů jsme postavili
dětské hřiště, zpevnili plochy
za obecním úřadem. Díky Programu rozvoje venkova (PRV)
jsme prostřednictvím Místní
akční skupiny (MAS) Na cestě
k prosperitě pořídili bezdrátový

rozhlas, ze stejného zdroje jsme
přeměnili staré tenisové hřiště na
multifunkční s bezúdržbovým
povrchem. Každoročně využíváme dotace úřadu práce na veřejně
prospěšné práce a v loňském roce
i možnost získat člověka na výkon veřejné služby. V roce 2009
nám byl schválen obecní znak i
prapor, které v srpnu 2011 slavnostně požehnal světící biskup
Mons. Josef Hrdlička. Všechny
tyto aktivity jsme realizovali s pomocí dotačních programů a spoluúčast jsme hradili z vlastních rezerv. Jsem docela hrdá, že se nám
podařilo zrealizovat spoustu věcí
bez zadlužení.“
Do čeho jste se pustili
loni, získali jste i nějakou
dotaci?
„V loňském roce jsme se nepouštěli do žádné větší investiční akce.
Pouze jsme využili dotační možnosti na obnovu drobné architektury a z Olomouckého kraje jsme
dostali padesátitisícovou dotaci na
velmi zdařilou opravu sochy Pannyy Marie s Ježíškem.“
Co plánujete pro letošek?
„Úkolem číslo jedna je pro
nás přivést do Srbcí vodu. Na letošní rok se upínáme s nadějí, že
se nám konečně po pěti letech

projekčních a schvalovacích příprav podaří postavit obecní vodovod. V části obce je totiž během
roku nedostatek užitkové vody.
Záměrně píši užitkové, protože
pitnou vodu si většina z nás kupuje už dnes. S vodovodem máme
projektovanou i kanalizaci obce,
ale co si budeme povídat, je to o
p
penězích.“
Jaké jsou další priority
do nejbližších let?
„Byla bych ráda, kdyby se nám
ještě podařilo nové osvětlení, protože to stávající je v havarijním
stavu. To samé platí i chodnících a
obecních cestách. Tady si musím
postesknout nad krajským dotačním programem POV, který nám
v letošním roce vůbec nepomáhá,
byť se tváří, že podpora veřejného
osvětlení je možná. Ovšem alokace padesáti procent a hodnotící
kritéria našim potřebám nevyhovují.“

po rekonstrukci budovy sloužící
dříve jako obchod, knihovna či
zasedací místnost. Nyní celou
budovu využíváme jak pro potřeby obecního úřadu, tak prodejny i pronajatého bytu. Velmi
si cením trpělivosti paní Páclové,
která u nás obchůdek otevřela.
Je velmi těžké takovou prodejnu
udržet, neboť většina zaměstnaných lidí z obce si nakoupí ve
městě, když jedou z práce. Pro
nás je obchod centrem dění, a
protože je součástí budovy obecního úřadu, vnímáme, jak je tam
neskutečně živo.“
Loni jste pořádali například drakiádu a mikulášskou nadílku. Na co se mohou
občané těšit letos?
„Máme tu jeden spolek – SDH
Srbce.
přederbce. Pod jeho záštitou a přede
vším
ším s jeho členy jsme vloni poádali druhý ročník turnaje v malé
řádali
kopané
opané a doufáme, že letos bu-

„Je velmi těžké takovou prodejnu
udržet, neboť většina zaměstnaných
lidí z obce si nakoupí ve městě,
když jedou z práce. Pro nás je
obchod centrem dění
a vnímáme, jak je tam
neskutečně živo.“
starostka Srbcí Jana PŘECECHTĚLOVÁ
o místní prodejně znovu otevřené v roce 2011

Předloni se v obci po
dlouhé době opět otevřel
obchod, jakou oblibu si získal a
jak jeho přítomnost hodnotíte?
„Nové prostory pro malou prodejnu smíšeného zboží vznikly

deme pokračovat. Naši hasiči
stojí i za mikulášskou nadílkou,
tak úžasné anděly byste málokde
pohledali. Tradičně v květnu stavíme a kácíme máj, což většinou
spojíme i s oslavou dne dětí. Naše
maminky připravují šibřinky pro
děti a drakiádu.“
Ve volbách kandidovala
pouze vámi vedená pětičlenná skupina. Vnímáte to
jako znak jednotnosti?
„Nevím, jestli znak jednotnosti,
nebo skutečnost, že se do toho
nikomu nechce. Tuto práci musíte dělat jedině z lásky k obci, v
mém případě i k tradici rodiny.
Jsem velmi vděčná za kolektiv
lidí, který pracuje na obecním
úřadě, i za paní obchodnici. Za
ten život a rozptýlení, které svou
osobitostí každý den přináší.
přináší.“

ZLODĚJ VYBÍLIL V KONICI BARÁK!
Sebral peníze, elektroniku i zlato...

Konice/mik - To je prostě k vzteku! Zlostí bez sebe je teď majitel domu v Konici, kterého ve čtvrtek za bílého dne „navštívil“ zloděj. A ten to v domě bral pěkně zostra. Odnesl si z něj
cenné věci v hodnotě přes ŠEDESÁT TISÍC KORUN!
„Neznámý pachatel ve čtvrtek dopoledne na ulici Jiráskova v Konici vnikl do rodinného domu. Pachatel odvrtal zámek a rozbil
skleněnou výplň dveří a vnikl do objektu. Z domu odcizil finanční hotovost kolem dvaceti tisíc korun, dva notebooky, dámské
hodinky, dva zlaté řetízky, dva páry zlatých náušnic a přívěsky
z drahých kovů,“ popsala Večerníku loupežné tažení dosud nezjištěného lumpa Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Majitel domu tak může být poprávu velmi rozhořčen. „Celková
škoda přesahuje částku třiašedesát tisíc korun,“ dodala Urbánková.

Vylezl v Horním Štěpánově
na střechu chalupy, pak ji vykradl

Horní Štěpánov/mik - Zloděj,
jinak zřejmě povoláním kaskadér, okradl během minulého
týdne dva chalupáře v Horním
Štěpánově. Dvěma majitelům
rekreačních zařízení způsobil
celkovou škodu převyšující
stotřicet tisíc korun.
„V době od dvacátého do šestadvacátého ledna se vloupal
dosud neznámý pachatel do rekreační chalupy v Horním Štěpánově. Zloděj kaskadér vylezl
na střechu chalupy, které přiléhá
ke břehu. Po rozebrání části pálených střešních tašek vnikl na
půdu. Pak po žebříku do garáže a
po vypáčení dveří do obytné části chodby. Následně rozbil okno
zamčených dveří vedoucích do
kuchyně a tím se protáhl. Nyní
mohl nikým nerušen prohledat
celou chalupu,“ popsala Večerníku zlodějovu cestu za lupem

Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci. „Pachatel odcizil
mikrovlnnou troubu, demontoval
plynový kotel s ohřevem vody a
poškodil rozvodové trubky. Dále
z garáže odcizil benzinovou sekačku na trávu. Všechny věci si
odnesl před vrata garáže. Vrata
zamknul a ven vylezl ventilačním oknem. Z chalupy odnesl
věci za jednasedmdesát tisíc
korun,“ konstatovala Marta Vlachová.
Dalším policejním šetřením
bylo dále zjištěno, že dosud
neznámý pachatel navštívil i
sousední chalupu. Tentokrát vypáčil dveře, rozbil zabezpečovací zařízení a odcizil mikrovlnou
troubu a dvě horská kola. „Tento
majitel celkovou škodu vyčíslil
na 62 tisíc korun,“ uvedla mluvčí
krajské policie.

Po ledu putovali
přes Kosíř do Čelechovic
Čelechovice na Hané/mls - Dva odvážní cyklisté a devětatřicet
chodců vyrazilo v sobotu z Čelechovic přes Kosíř a zpět. Třináctý ročník tradičního Zimního putování zorganizoval místní TJ Sokol. Počet účastníků letos negativně ovlivnilo náledí,
chřipka i volby.
Možnost pěkně se provětrat na čerstvém vzduchu letos využilo
výrazně méně lidí než loni. To do místní sokolovny, kde bývá tradičně začátek putování, dorazilo135 lidí. Teď v sobotu to bylo daleko méně... „Účast byla téměř o sto lidí nižší než loni. My jsme tu
ovšem pro každého, kdo se chce trochu protáhnout,“ sdělila Večerníku organizátorka Milada Dosedělová a dodala: „Jsme rádi, že se
nám na náledí nikdo nezranil. Všichni si malé občerstvení i diplom
určitě zasloužili. Radost z toho měly především děti. Většina rodičů
nám hned v cíli přislíbila, že příští rok k nám dorazí zase. Můžeme
jim slíbit, že my tu pro ně budeme opět připraveni!“

LOUPEŽ na

čerpací stanici
„Dej sem
prachy!“

(dokončení ze strany 2)
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
v neděli kontaktoval mladou
ženu, která se stala obětí loupežného přepadení. Moc se jí
však o strašném zážitku hovořit nechtělo. „Pracuji tady
šest let a podobnou hrůzu
jsem zažila už podruhé. Není
to nic příjemného, když před
vámi někdo šermuje nožem
a vyhrožuje zabitím. Víc vám
k tomu povídat nemohu a ani
nechci...,“ utrousila při naší návštěvě sympatická mladá žena
z benzínky v Držovicích.
Případu se ihned ujala prostějovská kriminálka, která
disponuje poměrně slušným
popisem pachatele. Muž byl
ve věku kolem 20 až 30 let,
vysoký kolem 170 centime-

trů, štíhlé postavy. Oblečen
byl do sportovních tmavých
kalhot s bílým pruhem po
stranách, dále měl tmavou
mikinu s kapucí přes hlavu,
přes ústa tmavý šátek sahající až k očím. Na nohou měl
šedé sportovní boty a na rukou pletené oranžové rukavice. „Policie po něm intenzivně
pátrá,“ ubezpečila Marta Vlachová.
Před dvěma lety, skoro na den
přesně, konkrétně 29. ledna
2011 došlo na benzínce v Držovicích k loupežnému přepadení s podobným průběhem.
Policie tehdy poskytla snímek
z videokamery a tak i díky čtenářům Večerníku byl lupič poznán a policií zatčen. Podaří se
to i po sobotním případu?

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

NAHOTA NA PÓDIU
prostějovského divadla!

Nedělní představení herců a především hereček
pražského Divadla ABC „Holky z kalendáře“ vyprodalo hlediště Městského divadla v Prostějově do
posledního křesla. Místy smutná komedie o odvaze
skupiny žen vzepřít se osudu a najít nový smysl života by podle názvu mířila spíš na mužskou část publika, ale najít se v osudech hlavních představitelek
mohly samozřejmě především ženy...

Holky z kalendáře. Dámy v letech co se pro dobrou věc nestydí odhalit...
Foto: internet
Prostějov/peh
Manželova vážná nemoc, odchod dětí z rodného domu,
nevěra a pocit, že mládí i krása
jsou pryč a život už nenabízí
nic, na co by se dámy středního věku mohly těšit. S takovou

bilancí se nehodlaly smířit
přítelkyně z ženského spolku,
které si chtěly dokázat, že ještě nepatří do starého železa a
kvůli sedačce pro onkologické
oddělení nafotily kalendář s tak
trochu jinými krajinkami než
bývá obvyklé.

Oblíbená herečka Dana Batulková (televizní sitcom Comeback, Četnické humoresky
- pozn. red.) se spolu s hereckými kolegyněmi V. Gajerovou, J.
Smutnou, K. Macháčkovou a
dalšími představila v komedii
na motivy skutečné události,
která je ukázkou toho, že opravdové přátelství není omezeno
věkem, stejně jako krása. A že
po padesátce život rozhodně
nekončí...
„Já bych se k něčemu takovému
určitě neodvážila, ani jen tak pro
soukromé účely,“ přiznala jedna
z divaček na adresu odvážných
představitelek ústředních postav
hry, které se na pódiu předvedly
v rouše Evině.
Herečky mimo jiné v rámci
propagace inscenace nafotily
stejně jako anglické dámy,
které byly předlohami pro
jejich role, „hambatý“ kalendář, který přestože víc naznačuje, než ukazuje, je dokladem toho, že aktivní ženy se
stárnutí bát nemusejí.
Snad jediná škoda je, že se v
sále včera večer nesmělo fotit
ani natáčet a přístup k Haně
Batulkové byl pro média zapovězen...

Prostějovským hudebním klubem
se prohnala Metalová smršť!

Prostějov/peh - Páteční večer v prostějovském music
klubu Apollo 13 patřil vyznavačům výhradně metalové hudby. Zdejší koncerty se pravidelně těší velké
návštěvnosti a tento páteční
večer rozhodně nebyl výjimkou! Na programu byly drsné tóny, ostré rytmy bicích a
pravá metalová atmosféra.
Smršť v podobě fanoušků metal music a kapel HANNIBAL
LECTER, FROM BEYOND
a SOLD MY SOUL řádila
v prostějovském hudebním
klubu Apollo 13. „Jsem rád,
že je nás tady zas o něco víc,
je vidět, že tady metal prostě
žije!“ ocenil vysokou návštěvnost frontman kojetínské skupiny Hannibal Lecter, jejichž
vystoupení publikum dostalo
do varu.
inzerce

Konický zámek přivítal ve svých zdech dceru

houslového virtuosa Jaroslava Svěceného

Zasloužený úspěch. Houslistka Julie Svěcená a klavírista Václav
Mácha sklidili nadšený potlesk publika.
Foto: Petra Hežová
Konice/peh - Mladičká, teprve
devatenáctiletá Julie Svěcená
si před nastávajícím obdobím
maturitních zkoušek našla
čas, aby potěšila publikum
konického zámku několika
klasickými skladbami hudebních velikánů. Lahůdku si ve
čtvrtek večer nenechalo ujít
zhruba pět desítek milovníků
vážné hudby...
Nevšední zážitek si pro všechny
příznivce klasické hudby připra-

vilo Městské kulturní středisko
Konice a Kruh přátel hudby.
Hlediště koncertního sálu konického zámku bylo do posledního
místečka obsazeno, příčinou byl
exkluzivní houslový recitál půvabné Julie Svěcené, dcery slavného virtuosa Jaroslava Svěceného. Ta vystoupila s klavírním
doprovodem Václava Máchy.
V úvodu večera zaskočil diváky oblíbený učitel ZUŠ Konice
Jiří Palán, který oznámil svůj

konec ve funkci ředitele MěKS
a využil tak příležitosti se s
„Koničáky“ rozloučit. „Pět let
mojí působnosti jsme se v Kruhu přátel hudby scházeli k příjemnému posezení a poslechu
dobré muziky. Já doufám, že v
této tradici budete pokračovat i
nadále...“ Ještě než se na pódiu
objevila mladá houslistka, předvedla hrátky s černými a bílými
klapkami piana Terezka Labounková, žačka ZUŠ Konice,
která publikum potěšila svým
Tanečkem Popelky.
Pak už si milovníci klasické hudby mohli v honosném prostředí
konického zámku vychutnat
skladby Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena
či Antonína Dvořáka v podání
křehké houslistky. „Jsem nadšená, slečna Svěcená je prostě celá
po tatínkovi, moc talentovaná,“
nešetřila chválou pravidelná návštěvnice zdejších koncertních
večerů Vlasta Kličová. „Byla
to nádhera, krásné pohlazení po
duši...,“ souhlasili manželé Nedomanští, kteří si koncert taktéž
náležitě vychutnali.

Obecenstvo se talentované
houslistce a jejímu klavírnímu doprovodu odměnilo za
výjimečný výkon hromovým
potleskem a odměnou jim byl i
slib. „Moc se mi tady líbilo, hrálo se mi dobře. Po složení maturitních zkoušek se hodlám do
Konice, a to i spolu s tatínkem,
vrátit,“ slíbila Julie Svěcená.
Obsáhlý exkluzivní rozhovor s
mladou houslistkou si můžete
přečíst na straně 16 dnešního
vydání.

Jablko nepadá daleko od
stromu. Dcera Jaroslava
Svěceného připravila divákům
nádherný hudební zážitek.
Foto: Petra Hežová

Studentky a studenti ART ECON se pochlubili
Prostějov/peh - Studenti prostějovské střední školy ART
ECON představili v pořadí
již popáté svá zdařilá umělecká díla široké veřejnosti.
K vidění byla grafika, skici a
studie a především fotografie.
Výstavu v prostorách Kina
Metro 70 zahájil za přítomnosti
zástupců z řad studentů a města Prostějova ředitel školy Rudolf Frantis, „název Artoviny
spojuje výrazy jako čertoviny

ARTOVINAMI

nebo klukoviny, které odkazují k mládí a samozřejmě slovo
art – umění. Propojení obou se
promítá do děl našich studentů,
která přestože nejsou vytvořena
profesionály, se podařilo dotáhnout do této podoby, kterou zde

Fo
Fotoreportáž
o to
oreportáž

vidíte. Jsem rád, že se mohu
pochlubit tím, jak talentované
studenty na naší škole máme...“
Jedním za autorů vystavených
děl je i sedmnáctiletý Rostislav
Prokop, který se na vernisáž
výstavy dostavil i s maminkou:

„samozřejmě jsem na syna pyšná. Jako malý navštěvoval zdejší ZUŠ, kde se pod vedením
paní učitelky Davidové seznámil s barvami a kompozicí a to
vše nyní může využít při studiu
na střední škole.“
Zdařilou výstavu mladých
začínajících grafiků a fotografů prostějovské střední
školy můžete v prostorách
foyeru Kina Metro 70 shlédnout až do 17. března.

výstava mladých grafiků a fotografů...
3x foto: Petra Hežová

Nářez. Kapely na pódiu to pořádně rozjely, metalový svátek si přišly do
Apolla 13 vychutnat desítky příznivců tvrdé muziky.
Foto: P. Hežová
A zahanbit se nedali ani prostějovští FROM BEYOND a
Sold my Soul z Hulína, kteří
nezapomněli fanouškům naservírovat i píseň Inception,
ke které v loňském roce natočili svůj první videoklip.
„Konečně zase pořádnej
metalovej nářez!“ nechal se
slyšet metalista pravým coulem Miloš, který se skupinou

přátel využil večera k oslavě
svého svátku.
Pokud se tedy také pokládáte
za nefalšovaného fanouška metalu, svou pravidelnou dávku
hudebního nářezu si můžete
naservírovat už 9. února, kdy
v Apollu proběhne vystoupení
legendárních DEBUSTROLL
a TORR pod názvem Kladivo
na Antikrista Tour 2013.

Přehlídka talentů. Studentky a studenti ART Rostislav Prokop. Začínající grafik, kterého Je na co se dívat. Studenti si na fotografiECONu představili své grafiky a fotografie v uchvátilo kouzlo fotografie natolik, že by se ích a grafických listech vyhráli se světly, stíny
prostorách Kina Metro 70 široké veřejnosti.
fotografování rád věnoval profesionálně...
i barvami.

rrozhovor
ozzhovoor se za
zajímavou
ajím
mavvou oosobností...
soobnoostí....
Šéfkou konické kultury
y se stala Milena Navrátilová

„CHCI ZACHOVAT NASTAVENÝ SMĚR,”

plánuje nová ředitelka

Konice - Jak Večerník již informoval, od 1. února tohoto
oto
roku stane v čele MěKS v Konici Milena Navrátilová, kteerá v předchozích pěti letech pracovala ve sdružení jako
ko
ekonomka. Navrátilová ve vedoucí funkci nahradí Jiřího
ho
Palána, který odešel na vlastní žádost. Novou ředitelku
ku
Městského kulturního střediska požádal Večerník v uplyynulém týdnu o krátký rozhovor...
Martin Zaoral
Jaké máte představy o
budoucím fungování
konického kulturního střediska?
„Chtěla bych pokračovat ve
směru, který nastavil předchozí ředitel. Věřím, že se nám
podaří zachovat rozsah i kvalitu nabízených služeb. Týká
se to jak námi připravovaných
akcí, mezi něž patří například
Žváčkův festival či oblíbené
Vánoční trhy, tak i provozu
zámku, knihovny i informačního střediska . Vše se ovšem
bude odvíjet od financí.”
Konické zastupitelstvo
bude o rozpočtu na
tento rok teprve jednat. S jakou částkou se v něm pro konické kulturní středisko počítá?

ně
„V návrhu je částka přibližně
ato
milion šest set tisíc korun. Tato
stit
částka by nám měla zajistit
bezproblémové fungování ve
dostávajícím režimu, i při vědoále
mí, že peněz na kulturu stále
ké
spíše ubývá... Nějaké velké
rozšiřování našich služeb se
p
proto
zatím čekat nedá.“
Zkuste si představit, že
ici
byste měla k dispozici
stdesetinásobek uvedené částa?
ky. Do čeho byste se pustila?
ýš„O tom jsem zatím nepřemýšdně
lela, vše je pro mě zatím hodně
řečerstvé. V tuto chvíli se soustřeisis
dím hlavně na převod adminisy a účetnictví.“
trativy
V konickém zámku působíte v podstatě od saím
mého počátku s odstupujícím
ste
ředitelem a po celou dobu jste
em
úzce spolupracovali. V čem
vám bude nejvíce chybět?

„Jiiříí P
alá
lán máá určitě
či ě orga„Jiří
Palán
nizačnní talent, což se pro
nizační
podo
d bnou funkci určitě
urččitě hopodobnou
eho velkou vvýhodou
ýhodou
dilo. JJeho
už. Jinak
bylo i to, že je mu
muž.
u totiž zaměstn
nané samé
jsme ttu
zaměstnané
ženy,
ženyy, ttakže
akže nám ppravidelně
ravidelně
pomáhhal s různým
mi techpomáhal
různými
nick
kýým
mi záležitostm
mi.
nickými
záležitostmi.
h avně určil
hl
A hlavně
strateg
gii, které
strategii,
bycho
om se
bychom
rádi ddrželi
rželi
a rozv
víjjeli
rozvíjeli
ji.“

Na zámku. Nová ředitelka MěKS v
Konici Milena Navrátilová už spřádá
plány pro náročné úkoly ve své kanceláři.
Foto: archiv M. Navrátilové

Ze života města
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Chcete parkovat v Netušilově či Mlýnské? ZAPLAŤTE! ZPRÁVY
z Rady
Do automatů budeme naštěstí pořád házet jen desetikorunu

Prostějov/mik

Prostějovští radní v úterý
projednávali návrh úprav
cen za parkovné v placené zóně a provozní hodiny automatů. Samotný
návrh byl předložen v
souvislosti s probíhajícím
otevřeným nadlimitním
zadávacím řízením veřejné zakázky na službu
správce parkovacího
systému...

Projednávání předcházela rozsáhlá odborná studie, která zanalyzovala počty parkovacích míst
na rezidentní, abonentní a placená stání v centru města. „Cílem
je zavést jednoduchý, přehledný
a fungující systém parkování v
centru města s důrazem na zajištění potřeb parkování rezidentů,
tedy místních bydlících, dále
vytvoření možnosti abonentního
stání pro podnikatele a firmy a
všechna zbývající stání nabídnout návštěvníkům centra ve
formě placených stání,“ uvedl Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Co je pro Prostějovany i návštěvníky našeho města pozitivní, jsou ceny krátkodobého
parkovného, které i v budouc-

nu zůstanou na stejné úrovni,
tedy na deseti korunách za
hodinu. „Pouze u parkovišť na
náměstích E. Husserla a Hlaváčkově náměstí platí cena deseti
korun pouze za první hodinu, za
každou další bude činit dvojnásobek. Důvodem je motivace řidičů ke kratší době parkování na
nejfrekventovanějších místech v
centru a uvolnění nejžádanějších
parkovacích míst. Prostě, aby
tam jedno auto nestálo celý den,“
vysvětlila Alena Rašková, náměstkyně primátora zodpovědná
za dopravu ve městě.
Provozní doba parkovacích
automatů zůstane nezměněna,
ve všední dny od 9.00 do 18.00
hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00
hodin.
Nově budou zavedeny rezidenční
a abonentní karty. „Systém dlou-

hodobého parkování nyní funguje tak, že odbor dopravy vydává
povolení k parkování pro rezidenty v ceně jednoho tisíce korun
na rok a pro abonenty v ceně pět
tisíc korun bez možnosti vydání
povolení pro druhé a další vozidlo. Cena první karty pro rezidenty bude nyní stát patnáctset korun
na rok, druhá a každá další pak za
tři tisíce korun na období jednoho
roku. Abonentní karta bude stát
pět tisíc korun, druhá a další pak
deset tisíc korun na rok,“ prozradil první náměstek Pospíšil.
Jak ovšem radní přiznali, důležitou změnou projdou některé ulice
poblíž centra města. „Rozhodli
jsme se zpoplatnit parkování
například v ulicích Netušilova,
Komenského, Vodní i Mlýnské,“
dodal Jiří Pospíšil. A to už tak
příznivá zpráva pro Prostějova-

Nájmy
j y neporostou

Zadarmo už ne! Za parkování v Netušilově ulici se dosud neplatilo,
nyní bude všemu jinak. Za možnost nechat tady stát své vozidlo budou platit hlavně místní obchodníci.
Koláž, 2x foto: M. Kadlec
ny, především z řad obchodníků
a podnikatelů není… „Nebylo
ovšem jiného řešení, centrum
města je přeplněno parkujícími

vozidly. Vše koresponduje s naším dlouhodobým parkovacím
plánem,“ dodali shodně oba čelní
představitelé města.

Stavbaři se „zakousnou“ Přes SEDM MILIONŮ pro chodce
letos do nádvoří zámku Z plánu rekonstrukcí byl však

Prostějov/mik - Vedení města
schválilo projekt úpravy nádvoří prostějovského zámku
pro podporu a rozvoj cestovního ruchu. Předpokládá se,
že už od podzimu by se tak na
v současnosti „rozbombardovaném“ nádvoří mohly pravidelně pořádat i kulturní akce.
„Jak už jsme deklarovali v loňském roce, město se v rámci rekonstrukce nádvoří zámku bude
ucházet o finanční prostředky z
Regionálního operačního programu Střední Morava. Cílem
projektu je zvýšení atraktivity
Prostějova zkvalitněním infrastruktury pro rozvoj cestovního
ruchu. V jeho rámci je navrženo vydláždění nádvoří, opravy
fasád a omítek dvorního traktu,
vybudování pódia, letní scény
s pohyblivým zastřešením, po-

vyřazen chodník na Vápenici

Foto: archív Večerníku
řízení lavic nebo židlí pro publikum, osvětlovací a ozvučné
techniky a oprava vstupního
mostku,“ prozradil náměstek
primátora statutárního města
Prostějova Zdeněk Fišer.
Celkové náklady dosahují
asi 11 milionů korun, dotace
může být poskytnuta maximálně do výše 85 procent.

Prostějov/mik - Na přetřes
úterního zasedání rady města přišla také definitivní podoba letošního plánu oprav
chodníků. Konšelé upřesnili
provedení jednotlivých rekonstrukčních prací, na které bude
letos pamatováno částkou přes
sedm milionů korun. Z původního plánu oprav byla ovšem
poměrně nečekaně vyřazena
rekonstrukce chodníku na
Vápenici podél Smetanových
sadů...
Podle upřesněného seznamu budou opraveny chodníky a místní
komunikace ve čtrnácti lokalitách, a to jak v centru, tak i v okrajových částech města. Na opravy

Radní pod palbou

chodníků je letos vyčleněno 7,23
milionu korun. Zhotovitele bude
město opět hledat prostřednictvím elektronických aukcí. Tento
způsob se velmi osvědčil, jen za
rok 2012 se tak ušetřilo dva a půl
milionu korun oproti plánovanému rozpočtu.
„V období od května do července
tohoto roku bude nejrozsáhlejší
opravou rekonstrukce chodníku
v Plumlovské ulici od kruhového
objezdu u Billy k Legionářské
ulici směrem na Mostkovice. K
propojení již opravených úseků
dojde od kostela na Svatoplukově ulici směrem na Olomouckou.
Na obou stranách budou opraveny chodníky v ulici Karlov, smě-

města

rem od Dykovy po Fanderlíkovu
pak chodník v ulici J. B. Pecky.
Od bytovek v Krokově ulici bude
rekonstruován severní chodník
na Brněnskou, ve Foerstrově ulici
v Krasicích pak bude dobudován
chodník v okolí zastávky MHD,“
vyčetl z harmonogramu Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějova.
Stejně tak spatří světlo světa nová
dlažba pro chodce u kostela v Žešově i podél mateřské školy ve
Smetanově ulici ve Vrahovicích.
Od pošty směrem k ulici Na
Blatech povede nový chodník
po západní straně Čechovické
ulice. „Ve druhé etapě plánovaných oprav od srpna 2013 přijde na řadu chodník v Krasické
ulici směrem od Moravské po
Západní ulici, společně s novým
zálivem pro zastávku MHD
bude opraven chodník a také

zábradlí podél základní školy ve
Vrahovické ulici směrem k faře v
Majakovského ulici. Kompletní
rekonstrukcí projde ulice Polská,
kde vedle chodníků dostane nový
asfaltový povrch také komunikace,“ dodává Pospíšil.
V Olomoucké ulici budou rekonstruovány chodníky ve dvou
lokalitách, a to od Vápenice po
Sladkovského a na druhé straně
od ulice Václava Outraty po Vrlovu. „Původní plán oprav chodníků jsme tak vlastně schválili s
jedinou výjimkou, a tou je komunikace pro pěší na Vápenici podél
Smetanových sadů. Prvním důvodem je plánovaná rekonstrukce celého parku v letošním roce a
také skutečnost, že tento chodník
není až tak frekventovaný a tím
tudíž potřebný,“ objasnil Zdeněk
Fišer, náměstek primátora zodpovědný za stavební investice.

POSLEDNÍ ŠANCE na předplatné
pro rok 2013 za zvýhodněnou cenu! nalistujte stranu 21

Prostějov/mik
j
k -II když
y míra inin
flace v České republice činila za
minulý
minulý rok 3,3 procenta, prostějovští
jovští radní rozhodli, že ji při navýšení
výšení cen nájemného za nebytové
tové prostory a pozemky města
nebudou
nebudou uplatňovat. Radní tak
rozhodli
rozhodli přesto, že u většiny
uzavřených
uzavřených smluv na pronájem
je
je možnost každoročního navyšování o míru inflace sjednána.
„I když se inflace vloni rapidně
zvýšila,
zvýšila, v rámci podpory místních
ních podnikatelů nájmy zvyšovat
vat nebudeme,“ uvedl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějova.

Další hrob
Prostějov/mik - Rada města
rrozhodla
ozhodla převzít do výsostné
ppéče
éče další hrob slavného rodáka
nnaa městském hřbitově v Prostějově.
jově. Je jím místo posledního
odpočinku skladatele Alfonze
Jindry. Jde tak v pořadí už o devatenáctý
vatenáctý významný hrob udržovaný
žovaný správou hřbitova.

Město ppřispěje
pj
na legiovlak!
g
Prostějov/mik - Prostějovští
kkonšelé
onšelé rozhodli o finančním
ve výši
ppříspěvku
říspěvku
p
ý ppatnácti tisíc
kkorun
orun Československé obci legionářské na rekonstrukci historického
kého legiovlaku, kterým se naši
legionáři vraceli domů z bojů první
ní světové války. Tento legiovlak
s rekonstruovanými vagony a
doprovodnou výstavou bude v lettech
ech 2014 až 2018 projíždět celou
nnaší
aší republikou, v dalším roce zavvítá
ítá také na Slovensko. Vrcholem
jjízdy
ízdy legiovlaku budou oslavy v
Praze
P
raze v roce 2018 u ppříležitosti
100 let od vzniku Československa. Město Prostějov vyhovělo
žádosti
žádosti o spolupráci při výstavbě
tohoto
tohoto legiovlaku jako uctění památky
mátky legionářů. Podle evidence
Vojenského
Vojenského ústředního archivu
bylo
bylo mezi legionáři 309 rodáků
z Prostějova.

REGULAČNÍ PLÁN:
BOUŘE
VE
SKLENICI
VODY?
„Zásadně odmítám nařčení z protiprávního postupu,“

Prostějov - V listopadu loňského roku spatřil světlo
světa návrh zadání regulačního plánu pro předpokládanou zástavbu části centra Prostějova, kterou
financuje společnost Manthellan z Olomouce. V
těchto dnech se ale opět vzbouřili zastupitelé z opoziční strany TOP09, kteří považují údajně společný postup Manthellanu a města za protizákonný.
A vzbouřenci chtějí kvůli tomu svolat i mimořádné
zastupitelstvo! Jak jsme se dozvěděli od prvního
náměstka primátora statutárního města Prostějova
Jiřího Pospíšila (na snímku), tentokrát však opravdu
přestřelili. Stačilo se totiž jen zeptat...
Michal Kadlec
Opoziční zastupitelé vytýkají
městu, že na krajském úřadě se
sešly žádosti o schválení regulačního plánu na výstavbu Galerie Prostějov společně s oznámením firmy Manthellan a
INZERCE

tudíž jste domluveni na společném ovlivnění celého projektu.
Co vy na to?
„Rozhodně si vážím práce opozičních zastupitelů a jejich iniciativy, ovšem v tomto případě
musím konstatovat, že nemají
pravdu! Pokud upozorňují na
postup odporující právu, měli by

vysvětluje razantně první náměstek primátora Jiří Pospíšil

si nejprve zjistit pravý stav věci.
Kdo měl zájem o vysvětlení
celé situace a k čemu došlo, ten
se byl na radnici zeptat a určitě
to pochopil. V tomto případě se
míchají, obrazně řečeno, hrušky
s jablky. Jde o často opakovaný
omyl spočívající v nepochopení
zásadního rozdílu mezi výkonem samosprávy a státní správy.
Činnost orgánů státní správy ve
správních řízeních nepodléhá
samosprávným orgánům, tedy
radě nebo zastupitelstvu.“
Můžete tedy vysvětlit, o co vůbec jde?
„Pořizovatelem regulačního plánu je stavební úřad magistrátu,
tedy orgán státní správy. Zastu-

pitelé pořízení regulačního plánu
schválili a do okamžiku dokončení podkladů k jeho schválení
samospráva nemůže do tohoto
procesu zasahovat. K regulačnímu plánu se vyjadřují další
jednotlivé složky státní správy,
například odbor životního prostředí. Čili, stavební úřad dodal
na Krajský úřad Olomouckého
kraje žádost posouzení regulačního plánu a v jednom okamžiku
došlo na kraji k souběhu s podanou dokumentací společnosti
Manthellan.“
Jaký byl další
postup?
„Na kraji se sešly identické
materiály. Krajský úřad navrhl, aby se obě řízení spojila

a všichni účastníci s tímto postupem souhlasili. Oznamovatelem je nyní investor připravované Galerie Prostějov, tedy
společnost Manthellan. Znovu
upozorňuji na to, že není v naší
kompetenci jakýmkoliv způsobem zasahovat do probíhajících
správních řízení. Podle mých
informací však stavební úřad
magistrátu jedná opravdu precizně a tak, jak mu ukládá zákon,
tedy bez zbytečných průtahů.
Po investorovi navíc vyžaduje
opatření nad rámec zákonných
povinností. Vím, že jedním z požadavků je například provedení
hydrogeologického průzkumu
na zjištění hladiny spodní vody
v dané lokalitě.“

Co se stane,
e, až
echny
budou všechny
podklady k regulačnímu plánu
hotovy?
„Po splnění všech podmínek orgáační
nů státní správy bude regulační
ší
plán projednávat nejvyšší
ý
samosprávný orgán, který
zadal jeho vypracování, a
tím je zastupitelstvo města.
Znovu zásadně odmítám
jakýkoliv protiprávní postup či obvinění z nadržování investorovi. Naopak,
úřady jednají přesně tak,
jak jim ukládá zákon.
A už jsem jednou řekl, že
jdou vůči investorovi nad
rámec zákonných povinností.“

Foto: archív Večerníku
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Hledáte informace ze světa módy?
H
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
ě?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější
poznatky ve světě zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Chcete být originální?
ZKUSTE PAPÍROVÉ ŘASY!

Plesová sezona se nám pomalu rozjíždí a co si budeme povídat, snad každá žena chce
vypadat krásně i originálně zároveň. Večernice vám
prozradí jeden “fígl“, díky
kterému na vás budou moci
všichni zúčastnění doslova
oči nechat. Určitě všichni
znáte klasické nalepovací
řasy, že ano? Já mám však
dnes tip na ještě něco lepšího
a rozhodně originálnějšího na papírové řasy!
Možná si teď klepete na čelo,
ale věřte, že jsem si to nevymyslela. Ozdobné papírové

Večernice velice ráda mediální partnerkou...
Příjemně prožitý a úspěšný týden vám přeje Večernice
Nikol Hlochová (na snímku).

řasy se totiž stávají velikým
hitem. Tvůrce těchto řas spojil
umění tradiční čínské kultury
s moderním designem. Každá
žena by chtěla mít nádherně
dlouhé řasy, podobně jako mají
mrkací panenky, ale řekněte,
není představa třeba takových
krajkových řas lákavější?
Tyto řasy jsou vyrobeny z jemného papíru a k dostání je mnoho nepřeberných druhů. Na
očích tak můžete mít už zmiňované krajky, vlnky i nejrůznější zvířata, od motýlků až po
delfíny. Jejich aplikace je jednoduchá, připevňují se naprosto

stejně jako umělé řasy. Cena
jednoho setu se v přepočtu pohybuje v rozmezí 300 až 400
korun a k dostání jsou v mnoha
internetových e-shopech.
Papír prostě inspiruje mnoho
umělců a designérů po celém
světě. Kromě papírových řas
jsou totiž v módě i papírové
klobouky japonského návrháře
Fukasawy nebo papírové tašky,
které přivedli na svět manželé
Diezovi.
Zkrátka je vidět, že starý dobrý
papír si své místo drží i v „přetechnizovaném“ jednadvacátém století, což je dobře!

kulinářský koutek

Trápí vás NESPAVOST? Zatočte s ní!

Ilustrační foto
Pokud se ve tři hodiny v noci
převalujete a nemůžete usnout,
nebo se každou chvilku procházíte po kuchyni a odpočítáváte hodiny, než zazvoní budík,
není něco v pořádku. Nespavost
může způsobovat stres, deprese
nebo skryté onemocnění. Situace je možná vážnější, než si mys-

líte, či jste si ochotni připustit.
Večernice vám přináší pár rad,
díky kterým může vaše nespavost zmizet v nenávratnu...
Tělo je určitým způsobem naprogramované. V jeho továrním nastavení je někde hluboko zakódované, že k tomu, abychom mohli
celý den bez problémů fungovat,

potřebujeme cca sedm až osm hodin spánku. Pokud nejste schopni
v posteli tak dlouho vydržet, nezoufejte!

Dodržujte rituály
Každý den dělejte před spaním
prrchujt se, vyprc
stejné věci. Osprchujte

st webu roste...

návštěvno

venčete psa, vezměte si knížku křížovku a běžte si zkusit zase
a chvíli si čtěte. Za pár dní to lehnout, je to účinnější než tři
vaše tělo bude brát automaticky hodiny „počítat ovečky“.
jako přípravu ke spánku a vy se
Noční klid
začnete cítit unaveně a bez problémů krásně usnete.
Ať už máte jakékoli problémy,
Ticho a klid
netahejte je do postele. V noci je
stejně nevyřešíte, a pokud nebuLožnice by měla být určena pou- dete dostatečně odpočatí, možná
ze pro spánek nebo odpočinek. se vám je nepodaří zvládnout ani
Pokud v posteli jíte, telefonujete ve dne. Lidé nejsou roboti a tělo
nebo sledujete televizi, nediv- potřebuje oddych.
te se, že pak nemůžete usnout.
Prášky na spaní?
Před spaním si nezapomeňte vyvětrat a zatemnit okna, aby vás
ve spaní nic nerušilo a nebudilo. Jde o dočasnou úlevu, ale problém s nespavostí s nimi určitě
Nepřevalovat se!
nevyřešíte. Pokud už si chcete
něčím pomoci usnout, sáhněte
Pokud se vám nedaří usnout raději třeba po meduňkovém
víc jak půl hodiny, nezkoušejte čaji nebo bylinkových kapkách.
to násilím. Vstaňte, běžte do ji- Jsou šetrnější a nenavyknete si
ného pokoje, vyluštěte si třeba na ně.

www.vecernikpv.cz

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

rozhovor se zajímavou osobností...
„Homeopatie je přírodní léčebná metoda, která lidem pomáhá
už více jak dvě stě let...,“ říká s přesvědčením
Hana Hašková
Čím pacienty léčíte, asi cí účinky nebo něco podobného.

Prostějov - V dnešním exkluzivním rozhovoru
zavítala Večernice za Hankou Haškovou, která se
věnuje přírodní medicíně a homeopatii. A právě
o homeopatii jsme si s ní povídali. Tato sympatická paní žije v rodinném domečku se dvěma
dcerami a kočkou. Miluje procházky přírodou, luštění křížovek, vyšívání, čtení a práci na zahrádce.
Co nám tedy o přírodní a velmi účinné léčebné
metodě prozradila? Zajímá vás, jak se provozuje
nebo jaké druhy „léků“se používají k léčbě? Pak se
začtěte do následujících řádků...

nepoužíváte
klasické
medikamenty ?
„Ne, to ne. K léčbě se používají
takzvaná homeopatika. Ta obsahují různé přírodní látky, rostliny, minerály a živočišné produkty v koncentrovaném stavu.
Ta příznivě působí na takzvanou
vitální sílu člověka a pomáhají
mu zbavit se hluboko v těle zakořeněných problémů a nemocí.
Každý člověk je jiný a podle
zákonů klasické homeopatie potřebuje na své problémy, i když
zvenku vypadají podobně, jiný
lék. K dispozici jsou dnes nejrůznější formy homeopatik od
cukrových kuliček přes tablety,
kapky, masti až po čípky.“

Neobsahují totiž žádné škodlivé
látky a na organismus působí velice šetrně.“
Na čem při homeopatické
terapii nejvíce záleží?
„Homeopatie je založená na pozorování a vnímání nemocného a na
vcítění se do jeho stavu a životní
situace. Pro homeopata je velmi
důležité, aby člověku porozuměl
a poznal všechny vlivy, které na
pacienta působí. Psychická stránka člověka se odráží na jeho tělesné schránce a naopak, proto není
dobré ukvapit se s léčbou. Nemůžete se například soustředit jen na
to, že pacienta bolí hlava, musíte
v tom hledat širší souvislosti, zajímat se o to, co se v jeho životě

„Pro homeopata je velmi důležité,
aby člověku porozuměl a poznal
všechny vlivy, které na pacienta působí.
Psychická stránka člověka se odráží
na jeho tělesné schránce a naopak...“

Za důležité aspekty v homeopatii HANA HAŠKOVÁ
považuje také porozumění a soulad s přírodou

Foto: archiv Hanky Haškové
Nikol Hlochová
Paní Hašková, prozraďte
nám, co to vlastně homeopatie je?
„Jde o přírodní a velice častou
účinnou léčenou metodu, která
pomáhá lidem už více než dvě stě
let. Základy jí položil už Samuel

Hahnemann kolem roku 1801.
Mohli bychom ji zařadit do oboru
takzvané ´alternativní medicíny´,
vlastně jde v současnosti o její nejrozšířenější obor. Pokud to mám
krátce shrnout, homeopatikové se
snaží obnovit celkové zdraví a duševní pohodu klienta, což je někdy
běh na dlouhou trať...“

Může mít tato léčebná
metoda nějaké negativní
účinky?
„ Podle mě je nejzávažnější to, pokud homeopat špatně vyhodnotí
situaci a nasadí pacientovi neúčinná homeopatika. Pak může nastat
veliký problém. Zdravotní stav
pacienta se pak může postupně
zhoršovat nebo stagnovat. Jinak
ale nevím, že by měly přírodní homeopatické léky nějaké nežádou-

děje, a zkoumat, co mohlo jeho
nemoc odstartovat. Při sezení je
pak důležité vytvořit pohodovou
atmosféru a příjemné prostředí.“
Pro koho je homeopatická
léčba vhodná? Existují
skupiny lidí, kterým byste ji nedoporučila?
„Homeopatické léčba je vhodná
pro všechny bez rozdílu. Pomocí
přírodních medikamentů vyléčí
malé děti, dospělé i seniory.“

INZERCE

aneb tip do kuchyně...

Pomerančové řezy

Těsto: 3 vejce, 50 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 3
lžíce horké vody, 3 lžíce oleje, 100 g hladké mouky, rovná
lžička prášku do pečiva, 50 g mletého máku (nebo ořechů),
lžíce kakaa
Pomerančový krém: 1 sáček
vanilkového pudingu zastudena (Dr.Oetker), 1 lžíce
moučkového cukru, 300ml
šťávy z pomeranče+dužnina
(asi 2 velké pomeranče), 1
šlehačka (rostlinná Rama
Cremefine
nebo
40%
Ilustrační foto
šlehačka ke šlehání)
Čokopoleva: 100 g hořké čokolády, 2 lžíce oleje, marmeláda
Postup: Bílky vyšleháme na tuhý sníh. Žloutky ušleháme
s cukrem, přidáme olej, horkou vodu a prošleháme. Celou směs
pak ještě chvíli šleháme, aby nabyla. Do vzniklé pěny přimícháme
sníh, mák nebo ořechy a prosátou mouku s práškem do pečiva
a kakaem. Těsto rozetřeme na plech (30 x 40 cm) a pečeme pár
minut při 170 stupních. Nesmí se příliš vysušit! Vychladlý piškot
rozkrojíme na 2 poloviny (na šířku nebo na délku)
Krém: Z pomerančů vymačkejte šťávu a vyberte dužninu. Do
vyšší misky s pomerančovou šťávou pomalu zašlehejte pudinkový
prášek. Až vznikne tužší pudink, vmíchejte šlehačku s cukrem.
Oba díly piškotu pokapejte pomerančovou šťávou a spojte
pomerančovým krémem. Horní část řezu potřete tenkou vrstvou
marmelády a zalijte čokoládovou polevou. Nechte asi patnáct
minut vychladit a můžete servírovat.
Přejeme dobrou chuť!

Zpravodajství

13

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 28. ledna 2013

Novým prezidentem České republiky bude MILOŠ ZEMAN Osobnosti
Karel Schwarzenberg uznal porážku, obdržel o deset procent méně hlasů

KOHO
JSTE POSLALI
NA HRAD VY?

První přímé prezidentské volby v historii České republiky jsou za námi. Přestože v různých anketách
se lidé vyjadřovali pro volbu Karla Schwarzenberga,
stal se pravý opak. Naším příštím prezidentem bude levicově zaměřený Miloš Zeman, který tak 8.
března vystřídá ve funkci Václava Klause.
Česká republika,
Olomoucký kraj/mik
Radost? Zklamání? Jak pro koho.
Pravda je ovšem taková, že Češi,
Moravané a Slezané se postupem doby obracejí k levicovému
smýšlení. Miloš Zeman obdržel
ve druhém kole prezidentské
volby 54,80 procenta hlasů od
oprávněných voličů, Karel Schwarzenberg o necelých deset
procent méně, 45,19 procenta.
Příštího prezidenta volilo 2 717
405 Čechů, zatímco poraženého
knížete „jen“ 2 241 171 voličů.
Volební účast byla ve druhém
kole o něco nižší než v tom prvním, přesto bylo jasně vidět, že
první přímá volba hlavy státu
je velice atraktivní záležitostí. K
urnám se během pátku a soboty dostavilo 59,11 oprávněných
voličů, kteří odevzdali 4 958 576
platných hlasů.

Prezident Miloš I.

Rozdělená země
První přímá volba ostatně nepřinesla mnoho pozitiv. Druhé
kolo rozdělilo společnost na
dvě protichůdné půlky, které
si moc nerozumí. Navíc voliči obou kandidátů pocházejí
z odlišných prostředí, takže se
ještě více rozevřely protiklady
v národě. Ti, kteří chtěli přímou
volbu, protože se jim nelíbili
intriky a nepravosti před nepřímou volbou prezidenta, už teď
vědí, že přímá volba přináší minimálně stejně podrazů, pomluv
a negativismu.

MILOŠ ZEMAN

Ještě výrazněji, než v celorepublikovém měřítku, uspěl Miloš
Zeman u voličů v Olomouckém
kraji. Tady ho volilo za prezidenta
63,26 procenta lidí, kdežto poraženého kandidáta Karla Schwarzenberga jen 36,73 procenta voličů.
V celém kraji se dostavilo do volebních místností 306 555 občanů,
což činí 58,60 procenta lidí, kteří
měli možnost volit. V prvním kole
byla volební účast o půldruhého
procenta vyšší. Miloše Zemana
si za prezidenta vybralo 192 954
občanů Olomouckého kraje,
Miloš
kdežto Schwarzenbergovi vhodilo
Zeman
do urny svůj hlas pouze 112 060
lidí. „Vážím si voličů, protože
svojí volební účastí projevili své
aktivní občanství a to je to, o co
Karel
by nám všem mělo jít. Slibuji, že
Schwarzenberg
jako prezident zvolený přímou
volbou se budu snažit být hlasem
všech občanů,“ uvedl na tiskové kníže Schwarzenberg uznal porážkonferenci těsně po ukončení sčí- ku a poblahopřál svému soupeři.
tání hlasů Miloš Zeman. Poražený „Zvítězil Miloš Zeman, uznávám.

komentář politologa
Máme prezidenta. Dobrá zpráva jistě je, že v řadě výrazných
politiků, kteří v demokratických
časech obývali Pražský hrad, přibude další barvitá osobnost. Češi a
Moravané prostě na Hradě chtějí
mít „krále“, ke kterému mohou
vzhlížet. I proto se prezidentské
volbě přikládal v posledních
dnech daleko větší význam, než
jaké jsou jeho reálné pravomoci.
Lidé si „zavolili“, ale po čase zjistí,
že prezident toho moc nezmůže, i
když to bude zkušený politik, jako
je Miloš Zeman. Brzo tak možná
budou zklamaní i ti, kteří byli v sobotu večer na vítězné straně.

Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města
Prostějova

Výsledky voleb velmi pravděpodobně ovlivnily zejména
předvolební debaty. Těch bylo
až příliš a v některých se již jen
opakovalo to, co jsme slyšeli
v předcházejících. Zeman ale
dokázal v pravou chvíli zabrnkat
na nacionalistickou strunu a postavil vítězství na nacionalismu
a opoziční náladě. Prezidentské
volby byly dosud nejpřímějším
střetem pravice a levice v českých dějinách a levá část z něj
vyšla vítězně díky Zemanově
sázce na negativní kampaň.

U nás je Milošovo
Prostějov a zbytek okresu tentokrát volily téměř shodně. Ve
městě i v jeho okolí byl poměr
téměř přesně dvě ku jedné pro
Zemana. Náš okres patřil mezi
hlavní bašty Miloše Zemana
v celé zemi a potvrdil svou
aktuální silnou levicovost. Přes
levicový triumf, ale volební sobota přinesla naději i pro pravici,
protože K. Schwarzenberga volilo při shodné účasti více voličů
než ODS a TOP 09 v předcházejících parlamentních volbách
dohromady...
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
a spolupracovník časopisu Reflex

zdroj: www.idnes.cz

Výsledky hlasování ve větších volebních okrscích Prostějovska
město

Prostějov

Konice

Němčice n.H

Plumov

Kostelec n. H.

Smržice

hlasy

28 566

4 080

2 790

778

882

497

procenta

65,99

70,23

73,53

65,57

67,14

64,37

hlasy

14 728

1 729

1 004

450

424

275

procenta

34,01

29,77

26,47

34,13

32,86

35,63

Doufám, že dokáže být preziden- Poděkoval zároveň svým přízniv- útokům. „Uvidíme se v lepších
tem všech občanů,“ prohlásil mi- cům a volebnímu štábu za to, že časech,“ poznamenal Karel Schnistr zahraničí a předseda TOP 09. se nesnížil ke lžím a podpásovým warzenberg.

Nejdrtivějším způsobem zvítězil Zeman v Rakůvce
Kníže Schwarzenberg „uhrál plichtu“ v Hačkách,
ve zbytku prostějovského regionu pak padl...
Prostějovsko/mik, mls - Skutečnost, že Prostějov i celý náš region je opravdu levicově zaměřený, dokázaly výsledky voleb i
v jednotlivých obcích bývalého
prostějovského okresu. Pokud
bychom měli mapu zabarvit
podle toho, ve které obci ten
či onen prezidentský kandidát
zvítězil, vypadal by obrázek
takřka jednolitě. Až na jeden
jediný maličký ostrůvek naděje
ve fialové barvě Karla Schwarzenberga. I oně by se ale musel
kníže dělit se Zemanem…
Jedinou obcí, kde Schwarzenberg
neprohrál, ovšem ani nezvítězil,
jsou totiž Hačky. Tady souboj
s Milošem Zemanem skončil
„plichtou“, když oba získali od
zdejších voličů po rovných padesáti procentech hlasů. Se ctí
ještě pan kníže vyvázl v Ochozi
s 46,21 procenta hlasů, ve Vincencově, kde získal 44,44 procenta voličských hlasů a také ve Vranovicích-Kelčicích, kde pro něho
hlasovalo 41,91 procenta občanů.
Naopak vítěze prezidentských
voleb Miloše Zemana má Prostějovsko viditelně v oblibě. Ve
velké většině obcí drtivě zvítězil, nejvíce pak v Rakůvce,

kde mu lístek s jeho jménem
vhodilo do urny 86,56 procenta
voličů. Tato obec tak zaznamenala nejdrtivější porážku Karla Schwarzenberga, celkem o
71,13 procenta hlasů. Z triumfu
rozdílem třídy se mohl Zeman
těšit také po sečtení výsledků v
Šubířově (získal 82,26%), Nivě
(81,77%), Kelčicích-Vranovicích
(80,6%) a Bukové (80,12%).
Co se týká volební účasti, v ní
drží po sečtení všech hlasů
po uplynulém víkendu primát
obec Hačky, která už jednou
byla zmíněna nejvyšší podporou poraženého Schwarzenberga. Tady přišlo k volbám
neuvěřitelných 80,64 procenta
oprávněných voličů. Velmi svědomitě si splnili volební povinnosti také v Rakůvce (76,14 %)
či v Klopotovicích (73,59%).
Naopak prezidentské volby
příliš nezaujaly v Dobromilicích, kde přišlo dát hlas Miloši
Zemanovi nebo Karlu Schwarzenbergovi pouze 48,94
procenta z těch, kteří volit
mohli. Druhou nejnižší účast
zaznamenali komisaři v Hrušce
(51,79%) a v Klenovicích na
Hané (53,16%). Zajímavé na

tom je, že v uvedených třech
obcích žije rozvětvená romská
komunita, která zřejmě nemá
zájem o to, kdo bude příštích pět
let trůnit na Pražském hradě...
Prostějovský Večerník ještě
v sobotu večer zkontaktoval některé osobnosti z celého regionu,
aby se podělily s ještě žhavými
dojmy z výsledků voleb. Některé
jejich reakce byly hodně zajímavé. „Na výsledcích nemohu nic
změnit, takže je příliš neřeším.
Jeden z obou kandidátů prostě
musel vyhrát. Přiznám se, že ani
jeden z nich nebyl zrovna mým
favoritem,“ svěřil se Večerníku
místostarosta Konice Petr Vařeka. „Jsem spokojený, protože
zvítězil člověk, který prohlásil,
že se bude zastávat obyčejných
lidí. Teď je důležité, aby plnil
své sliby a choval se tak, jak se
má prezident chovat,“ míní zase
Jiří Vrba, principál divadelního
spolku Větřák z Pivína.
Co přinese volba Miloše Zemana, to teprve očekává první
muž Plumlova. „Výsledky se
daly očekávat. Jisté je, že na
chod Plumlova žádný vliv mít
nebudou. Jinak bych se nechal
překvapit, čeho se od Miloše

Zemana v prezidentské funkci
dočkáme,“ uvedl mnohoznačně Adolf Sušeň, plumlovský
starosta. Spokojenost s volbou
prezidenta naprosto sdílí vedení konického městského úřadu. „Jsem spokojený. Myslím,
že Miloš Zeman je erudovaný
člověk, který ví, co mluví a na
Hradě má své místo. Navíc se
během jeho působení ve funkci
premiéra u nás postavila dálnice,
která přispěla k rozvoji regionu,“
prohlásil zase starosta Mořic Jaroslav Knap.
Starosta Malého Hradiska prohlásil, že volil poraženého kandidáta. „Osobně jsem Miloše Zemana nevolil, nicméně výsledky
voleb respektuji. Jsem přesvědčen, že tento ostřílený politik
svoji novou funkci zvládne,“
myslí si přesto Marian Fiedler.
Poměrně rozezlen byl také podnikatel z Haček, kde volební
boj skončil naprostou remízou.
„Spokojený nejsem, volil jsme
Karla Schwarzenberga. Koho si
však národ zvolil, toho na Hradě
bude mít, s tím už nikdo z nás nic
nenadělá,“ láteřil Petr Vychodil.
Velmi suše zareagoval na náš redakční telefonát starosta Kladek.
Když jsme ho požádali o hodnocení uplynulých prezidentských
voleb, odpověď Josefa Hoffmana byla velmi strohá. „No comment...“

„Už několikrát
jsem
prezentoval, že nikdy
nezveřejňuji jména či strany,
které
volím.
Nicméně jsem
určitě levicově zaměřený
člověk. Miloš Zeman vyhrál
přesvědčivě a já jen doufám,
že dodrží slovo a udělá
všechno proto, aby sjednotil
celý národ. Je to silná osobnost a já věřím, že se mu to
podaří. Pan Zeman se ujme
funkce prezidenta v době, kdy
v republice panuje napjatá
atmosféra. Snad se brzy i díky
němu všichni vrátíme k pozitivnímu myšlení.“

Vladimír Průša,
jednatel Domovní správy
Prostějov

KAREL SCHWARZENBERG
„Nechci
teď
hodnotit, který
z obou kandidátů byl horší
či lepší. Skutečnost je prostě
taková, že náš
budoucí prezident bude Miloš
Zeman. Některé výroky obou
kandidátů nebyly v předvolební
kampani šťastné. Teď ale
všichni musíme přestat nadávat, společnost musí začít řešit
důležitější věci než to, jestli
jeden je takový či makový.“

Alena Spurná,
ředitelka Městského divadla
v Prostějově

KAREL SCHWARZENBERG

„Samozřejmě
jsem volila Karla Schwarzenberga, o to větší
teď prožívám
zklamání. Beru
to jako obraz
naší populace. Český národ
v historii vždy, jakmile si něco
vybojoval, postupem času
změnil názor a přikláněl se
k levici. I když jsem smutná,
musím říct, že boj o prezidentské křeslo byl férový.
Ovšem budeme mít prezidenta,
který je arogantní a namyšlený.
Jeho výroky to není humor,
jeho urážky dokáží bolet. A to
má být pan Zeman příklad pro
naši mládež?“

Lidem v Brněnské ulici tečou Z VODOVODU SPLAŠKY ŽLOUTENKA řádí
„Problém je v řešení, obyvatelům domu poskytneme
kompenzaci,“ vzkázal šéf Domovní správy V. Průša

Prostějov/mik - To je opravdu
k zbláznění! Zcela se dokážeme
vžít do situace obyvatel domu se
vchody čílo 32, 34 a 36 v Brněnské ulici, kteří se už dvanáct dní
potýkají s problémem nehodného jednadvacátého století. Po
celou tuto dobu jim totiž z kohoutků teče teplá voda nevábného zápachu a ještě odpudivější
barvy! Domovní správa, která
má bytové jednotky pod sebou,
přiznává problém. Potrubí nechala chemicky vyčistit a nabízí
lidem finanční kompenzaci. Jenomže nájemníkům městských
bytů v Brněnské ulici teče špinavá teplá voda imrvére a ještě
včera se nikdo z nich nemohl ani
opláchnout...
„Celý problém začal tím, že zhruba před měsícem přestala v horních patrech domu téct teplá voda.
Slabý tlak ji prostě do té výšky
nevytáhl. Popravdě řečeno, tyto
komplikace registrujeme už skoro
rok. Později jsme zjistili, že stupačky nebyly čištěné ani jednou
za šestnáct let, přitom pravidelná
údržba má probíhat každých pět
let! A tak se trubky zanesly vodním kamenem a rezaví, až to došlo
k současnému extrému,“ svěřil se
Večerníku muž bydlící v jednom
z dotčených městských bytů, u
něhož jsme byli na návštěvě přesvědčit se na vlastní oči o odpudivě vypadající teplé vodě tekoucí z
kohoutků v koupelně i kuchyni. A

věřte, že nebylo o co stát. Voda
podivně zapáchala a připomínala spíše ropu vytékající z vrtné věže...
Protože před měsícem lidem
v horních patrech domu přestala
téct teplá voda úplně, nahlásili to
Domovní správě. „Ta k nám poslala specializovanou firmu, která
provedla opakované chemické
čištění vodovodního řádu. Jenomže buďto jim tam něco prasklo,
nebo agresivní chemikálie trubky
prostě rozežraly. A zhruba od šestnáctého ledna nám z kohoutků
teče tenhleten sajrajt,“ pokračoval
v popisu situace nájemník bytu
z Brněnské ulice, který si z osobních důvodů nepřál být jmenován.
Redakce Večerníku má však jeho
identitu pochopitelně k dispozici. „Ve středu jsem kontaktoval
zástupce Domovní správy pana
Ševčíka, ten mi vůbec nebral telefon, sousedům ani neodpovídal
na e-mailové oznámení. Přitom
někteří rodiče od nás z baráku už
byli s dětmi u lékaře s výraznými
kožními problémy. Věc už jsem
konzultoval s právníkem a není
vyloučena hromadná žaloba na
město,“ uzavřel svoji stížnost muž
bydlící v domě, ve kterém se jeho
obyvatelé v tuto chvíli už dvanáct
dní nemohou koupat, natož ze špinavé vody vařit.
„Ano, vím o všem přímo od obyvatel, kteří mě navštívili a s problémem mě seznámili. Okamžitě
jsem kontaktoval ředitele Domovní správy, který mi sdělil, že se problém řeší a že bude vše v pořádku.
Podle mých informací došlo k

ve speciální školce
v Mozartově ulici

Místo problému. Dům v Brněnské ulici je plný nájemníků, kterým už dvanáct dní teče z kohoutků
místo teplé vody hnědý sajrajt.
2x foto: Michal Kadlec
chemickému čištění zanesených
stupaček. Celkem proběhla dvě
čištění tak, aby měli nájemníci stoprocentně čistou vodu. Pokud se
stalo, že někdo měl zdravotní problémy, moc mě to mrzí, ale věřte,
pracovníci Domovní správy dělali
maximum proto, aby tekla všem
čistá a nezávadná voda,“ uvedl
Večerníku Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Prostějova. „V
pátek jsem mluvil s technikem,
který daný problém řešil. Ten
mi popsal celý stav s tím, že čistá voda už teče,“ dodal první náměstek. Jenomže jak se Večerník
přesvědčil, čištění vůbec nebylo
úspěšné a špinavá voda tekla
obyvatelům domu v Brněnské
ulici ještě o víkendu! „Jestli někdo tvrdí, že nám už teče čistá voda,
tak ho pozvěte za mnou. Nejdřív
mu z té vody uvařím čaj a pak se
tito pánové mohou v mé koupelně vykoupat..,“ zareagoval na tuto
zprávu zlobně další z nájemníků
domu číslo 32 v Brněnské ulici.

„Pokud to stále není v pořádku,
doufám, že už brzy bude! Se zástupcem nájemníků a ředitelem
Domovní správy jsem se domluvil, že nájemníkům bude újma
kompenzována při vyúčtování
spotřeby vody,“ kontroval Jiří Pospíšil.
K celému problému se v sobotu
večer vyjádřil Večerníku i jednatel Domovní správy v Prostějově
Vladimír Průša. „Je to malér, co
si budeme říkat. Právě jsme ale
do zmíněného domu v Brněnské
ulici poslali instalatérskou firmu,
která provede odpouštění závadné
vody. Chce to ještě čas, než se potrubí pročistí. Věřím, že lidem už
brzy začne téct čistá teplá voda. Je
nám líto, co se stalo, ale máme určitě snahu vše řešit. Nájemníkům
pochopitelně veškerou škodu odečteme z plateb za dodávku vody,“
slíbil Vladimír Průša.
Nájemníci domu v Brněnské
ulici se sešli v neděli hodinu před
obědem k jednání nad dalším

postupem, který nyní budou
zastávat. V domě zatím instalatéři v neděli ráno uzavřeli přívod teplé vody, tudíž obyvatelé
domu jsou v těchto mrazivých
dnech v ještě svízelnější situaci...
„Všichni jsme se shodli na tom, že
problém přetrvává, navíc se začínají u jednotlivých lidí objevovat
další zdravotní problémy. Například mě už několik dní pálí oči,
některé děti začínají mít vyrážky
po těle a podobně. Všichni nájemníci pak mají zničené baterie,
šetřiče vody a samozřejmě také
konvice a další nádoby. Všechno
je rozežrané od toho sajrajtu, co
nám už dva týdny teče z kohoutků. My nebudeme žádat jenom o
nějakou kompenzaci, ale o úhradu
celkových škod a domlouvali jsme
se také na hromadné žalobě,“ prozradil Večerníku závěr z domovní
schůze.
Večerník bude celou kauzu samozřejmě i nadále sledovat a o jejím
vývoji veřejnost informovat.

(dokončení ze strany3)
Už od pondělí jsem se na tento případ zaměřil, obvolal
jsem všechny ředitelky mateřských škol zřizovaných
magistrátem. A potvrdilo se,
že případ žloutenky žádná
z nich netajila, prostě v naší
školce k této nákaze nedošlo,“ uvedl v pátek Večerníku
František Říha. A tak jsme
začali pátrat sami. Hygienici
znovu odmítli prozradit, o
kterou školku jde. Zbývaly
tři, které nejsou v kompetenci městské správy. „Já
to důrazně odmítám, žádná
žloutenka v naší školce neřádí,“ odpověděl na náš dotaz
Jaroslav Fidrmuc, ředitel
Cyrilometodějského gymnázia a Mateřské školy v Prostějově. „Už jste čtvrtý, který
se mě na to ptá. Ani v naší
školce k výskytu žloutenky
nedošlo,“ bránila se Hana
Smékalová, vedoucí učitelka
Mateřské školy v Mozartově
ulici. Ovšem v tu chvíli byl
Večerník už blízko odhalení.
Zůstávala poslední možnost,
a to speciální školka rovněž v
Mozartově ulici, kterou provozuje kraj a je vedena pod společným názvem Střední škola, základní škola a mateřská
škola Prostějov, Komenského
ulice číslo 10. A ředitel tohoto

školského zařízení přiznal barvu! „Ano je to u nás, u jednoho
z předškoláků docházejícího
do Speciální mateřské školy v
Mozartově ulici diagnostikovali před třemi týdny žloutenku
typu A. Ale nedělejte z toho
žádnou senzaci, nejedná se o
nic závažného. Nakaženo je
pouze jediné dítě, které si tuto
nemoc přineslo odněkud z místa bydliště. Jedná se o mimoprostějovské dítě,“ řekl nám
do telefonu Radim Janáček,
ředitel celého školského komplexu. „Nyní jednáme přesně
podle striktních pokynů hygieniků. Byly vydezinfikovány
třídy, chodby a veškeré zařízení. Děti si mnohem častěji pod
dohledem učitelek myjí ruce.
Dle mého názoru už žádné
nebezpečí rozšíření žloutenky
nehrozí, nakažené dítě je samozřejmě v domácím léčení,“
dodal Radim Janáček.
Podle mnohých ale školka měla
zveřejnit tuto skutečnost. „Kdyby k jakémukoliv případu nákazy žloutenky došlo ve škole či
školce řízenou městem, určitě
bych to dal na vědomí široké
veřejnosti, hlavně rodičům dětí.
Už proto, aby sami zvážili možná rizika a byli opatrní,“ uzavřel
toto téma František Říha, vedoucí odboru školství prostějovského magistrátu.

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

A GRATULUJEME!!!

Anna Marie Páleníková
20. 1. 2013 52 cm 3,55 kg
Křenůvky

Eliška Kišová
21. 1. 2013 51 cm 3,20 kg
Bílovice

Elena Mlčochová
21. 1. 2013 46 cm 2,75 kg
Kostelec na Hané

Eliška Ondrejová
21. 1. 2013 51 cm 3,05 kg
Kostelec na Hané

Mariana Šímová
21. 1. 2013 49 cm 3,20 kg
Prostějov

Miroslav Peterka
25. 12. 2012 48 cm 3,46 kg
Ptení

Matyáš Bilík
19. 1. 2013 50 cm 3,25 kg
Klenovice na Hané

Petr Kvíčala
21. 1. 2013 51 cm 3,50 kg
Slavíkov

Tadeáš Répal
21. 1. 2013 52 cm 3,20 kg
Prostějov

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
také na
Facebooku!

Šimon Šebela
21. 1. 2013 51 cm 3,70 kg
Prostějov

Šimon Strejček
22. 1. 2013 52 cm 3,40 kg
Čelčice

Šimon Kopečný
22. 1. 2013 52 cm 3,25 kg
Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Studenti podnikatelské školy v Prostějově
Večerník podporuje!

reprezentovali Českou republiku ve Štrasburku KLOKÁNEK V PROSTĚJOVĚ!
Přispějte k otevření Klokánčí kapsy
dětem, které ji potřebují

Foto: archív SOŠPO
Štrasburk (Francie)/mm - Když se na podzim studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově zapojili do soutěže
Euroscola, nikdo z nich netušil, že vyhrají.
O to milejší překvapení je čekalo, když se
dozvěděli, že uspěli. Stali se tak jedinými zástupci za Českou republiku, kteří se podíleli
na setkání mladých lidí v budově Evropského parlamentu ve Štrasburku.
Euroscoly se 18. ledna 2013 zúčastnilo pět
stovek mladých lidí ze sedmadvaceti členských států Evropské unie. Českou republiku
a Prostějov v budově „Louise Weiss“ Evropského parlamentu ve Štrasburku reprezentovaly dva tucty studentů. „Setkání mladých
lidí mělo za cíl podpořit schopnost vyjádřit svůj
názor, ale i komunikační a jazykové dovednosti studentů. Velmi mě těší, že právě naše škola
měla tu možnost reprezentovat naši vlast ve
Štrasburku. Chtěl bych také poděkovat studentům za jejich snahu obstát v diskusních fórech,
která se zaměřovala například na zemědělskou
politiku Unie, imigraci či cenzuru informačních
toků na internetu. Není jednoduché komunikovat v odborných oblastech v angličtině“ podotkl
ředitel prostějovské školy Václav Křupka.
Cestu do Evropského parlamentu zpříjemnily
také cestovatelské zážitky. Studenti navštívili
mimo historického centra Štrasburku také ně-

mecká města Schwabach a Stuttgart. „Přestože
jsem se trápil s angličtinou, bylo setkání v Evropském parlamentu velmi zajímavé. Já jsem se
například účastnil diskusní skupiny zabývající se
přistěhovalectvím. Velkým zážitkem určitě pro
všechny spolužáky byla návštěva muzea automobilky Mercedes Benz,“ pochlubil se student
Dominik Drmola. „Skupinu účastníků Euroscoly

jsme také doplnili studenty naší školy, pro které
byl tento zájezd odměnou. Vybrali jsme ty, kteří
mají vynikající prospěch, úspěšně reprezentovali
naši školu nebo se jinak podíleli na dobrém jménu školy na veřejnosti. Zájezd jsme jim plně hradili. Bylo to ze strany naší školy poděkování studentům, kteří rádi a ochotně udělají něco navíc,“
sdělil zástupce ředitele školy Marek Moudrý.

Foto: archív SOŠPO

Prostějov/gab - Dar města v podobě domu
se zahradou v Západní ulici číslo 72 umožní Fondu ohrožených dětí otevřít v Prostějově Klokánek - zařízení rodinného typu
pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Fond se nyní obrací na občany s prosbou
o pomoc při vybudování prostějovského
Klokánku.
Péče rodinného typu, jak ji nabízí Klokánek, má podle zákona přednost před ústavní
výchovou. Je totiž pro děti přirozenější než
velké ústavy. Dvě „tety“ se vždy po týdnu
starají v samostatných bytech o dvě až čtyři
děti. „V jednom bytě tak existuje celá náhradní rodina fungující běžným způsobem,
se společnou péčí o domácnost, nakupováním, vařením, učením, ale samozřejmě i
hraním,“ uvedla Ivana Hemerková, která se
za Klokánka v Prostějově velmi zasazuje.
A důvod je jasný. Děti od nás se musí
vozit do jiných center, kvůli nedostatku
volných míst mnohdy velmi vzdálených,
například až do Jindřichova Hradce. V
roce 2011 bylo v péči Klokánků 474, pro
nedostatečnou kapacitu muselo být 1.181
dětí odmítnuto. „Nabídka nemovitosti pro
Klokánek přišla z naší strany. Jako volení zástupci občanů si uvědomujeme, že dnes přibývá rodin v obtížné životní situaci, na kterou by určitě neměly doplácet děti,“ vysvětlil
po rozhodnutí rady města v srpnu minulého
roku primátor statutárního města Prostějova
Miroslav Pišťák.

Do Klokánku se dostanou děti, o které se rodiče nemohou, nechtějí nebo nejsou schopni
postarat. Z praxe jsou známy případy, kdy
například rodič musí do nemocnice nebo
se rodina dostane do složité sociální situace. Než se potíže vyřeší, mohou své děti po
nezbytně nutnou dobu svěřit do náruče Klokánku.
V prostějovském Klokánku se plánuje vytvoření alespoň čtyř bytů. „V této souvislosti je nutno připomenout, že zaměstnání v
Klokáncích najdou hlavně ženy ve věku nad
čtyřicet, padesát let, které mají zkušenosti v
péči o dítě i zkušenosti životní,“ dodala náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Dobré věci může pomoci každý. Všechny finanční prostředky, které budou věnovány na účet 3055103/0300 s variabilním
symbolem 214, půjdou na vybudování Klokánku v Prostějově.
Pomozte i vy, vítána je jakákoliv částka, která přispěje k otevření
Klokánčí kapsy dětem, které ji potřebují...

Co, kdy, kde, kam ...?


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

MC Cipísek,
Sídliště svobody 6, Prostějov
Jak podpořit zdraví aneb jak
si můžeme pomoci sami - besedy o prevenci zdraví. V dopoledních programech dle rozpisu
ve skupinách
Mimiklub - program pro maminky s miminky do 9 měsíců
úterý 29. ledna
18.00 Beseda sourozenci
Půjčovna rehabilitačních a Individuální psychologické
kompenzačních
pomůcek poradenství - na objednání
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajiš- Český zahrádkářský svaz
ťuje ortopedické vozíky, WC v Bedihošti pořádá 9. února
křesla, chodítka - pevná, po- 2013 ve 20.00 hodin Tradiční
jízdná, podpažní, servírovací zahrádkářský ples v místní sostolky a polohovací lůžka (me- kolovně. Občerstvení zajištěno
chanická, elektrická). Kontakt k tanci a poslechu hraje skupina
po telefonu pí. V. Zapletalová Melody.
776 054 299
Včelí farma Jelínek pořádá
Regionální pracoviště Tyflo- včelařské odpoledne v sobotu
Centra Olomouc v Prostějově 2. února 2013 ve 14.00 hodin
nadále poskytuje služby nevi- v obecním domě Dětkovice.
domým a slabozrakým
Potvrďte svoji účast kvůli zajištění malého občerstvení. Tel.:
občanům na adrese:
582 357 222 Antonín Jelínek.
Kostelecká 17, Prostějov.
SEMTAMNÍK SONS
středa 30. ledna
17.00 hod. Cestovatelská beseda
a promítání Romana Vehovského, cestou osudu a náhody II.
Místo konání - Městská knihovna Prostějov - podkrovní sál.
čtvrtek 31. ledna
13.00 - 16.00 hod. Pletení z pedigu v klubovně SONS

Mateřídouška Plumlov
Bezručova ul. - fara, Plumlov.
Tel.: 777 122 874,
plumlovmateridouska@gmail.com
Pondělí 28. ledna - 13.30 hodin
- kroužek angličtiny pro děti prvního i druhého stupně ZŠ.
Čtvrtek 31. ledna - 9.30 hodin - hraní, zpívání, tancování,
cvičení, výlety do přírody apod.

Na bohatou kolekci historických kočárků, ve kterých se
vozily děti, panenky a medvídci,
ze soukromé sbírky Miroslavy
Pecháčkové se můžete přijít podívat do Muzea Prostějovska.

Informační centrum
pro mládež při CMG
Komenského 17, Prostějov.
Tel.: 582 302 553
pondělí 28. ledna
Den internetu zdarma
- přijít můžete kdykoliv
v otevírací době

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

Pravidelné sobotní taneční večery pro střední a starší generace
se koná od 19.00 hodin v Penzionu Alberta, Drozdovice 64.

Obecní úřad Určice pořádá
v sobotu 2. února
od 20.00 hodin
v sokolovně v Určicích
XXI. Společenský ples.
K tanci a poslechu hraje
Tri Bene z Olomouce.
Tel.: 734 714 838
TJ Sokol Určice pořádá
SPOLEČENSKÝ PLES
v sobotu 16.února 2013
ve 20:00 hodin
v sále místní sokolovny k tanci a poslechu hraje taneční orchestr CLASSIC z Kroměříže.
Předtančení: Latinsko-americké tance TK HENZÉLY SWING (Kroměříž)
TOMBOLA: hlavní cena
- TELEVIZE, vstup ve společenském oděvu, VSTUPNÉ:
100 Kč,
Předprodej vstupenek v Kulturním klubu Určice,
tel.: 582 357 224 a 734 714 838.
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Kostelci na Hané jako každoročně v tomto období pořádá
prodejní výstavu králíků
spojenou s burzou holubů, drůbeže a exotického
ptactva. Výstava se koná
dne 2.února 2013 v prostorách farské zahrady a bude
otevřena od 9.00 do 12.00
hod. Všechna vystavovaná
zvířata budou prodejná a zájemci tak budou mít možnost
nákupu kvalitních chovných
zvířat.
Členové ČSCH se těší na Vaší
návštěvu v příjemném chovatelském prostředí.
Sbor dobrovolných hasičů
DRAHANY pořádá
v sobotu 2. února v 7.00 hod.
ZLATOU VAŘEČKU
a Branný závod
tříčlenných družstev.
Připraveno bude i občerstvení.

Ceny Města Prostějova za
rok 2012 - nominujte osobnosti!
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
nezúžili výběr nominovaných.
V uplynulých letech byla Cena
města udělena mnoha osobnostem, jejichž práce je rozmanitá.
Od šíření demokracie, 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.

Soud draží dům v Doloplazech

Prostějov/red - Okresní soud
v Prostějově nařídil dražbu
nemovité věci, která se uskuteční
v pondělí 4. února 2013 v 9.00
hodin v jednací síni číslo 17
ve druhém patře budovy
okresního soudu v Havlíčkově
ulici. Dražba je nařízena proti
povinné Marii Krůzové z Doloplaz. Dražit se bude rodinný
dům se zastavěnou plochou,
nádvořím a zahradou.

POPIS NEMOVITOSTI:
Jedná se o nepodsklepený volně
stojící rodinný dům v Doloplazech, o dvou nadzemních
podlažích bez podkroví. Dům
disponuje volným bytem 4+1
s příslušenstvím, odběr vody je
z vlastní studny, odpadní vody
jsou svedeny do kanalizace, rozvod teplé i studené vody, ústřední
topení na plyn. Stáří domu je
79 let, opraven byl v roce 1960.

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...
Olga Kociánová 1932 Prostějov
Jiří Hlas 1923
Prostějov
Alois Navrátil 1921 Prostějov
Miroslava Burešová 1946
Prostějov
Eduard Dobrovský 1947
Kralice na Hané
Drahomíra Valentová 1924
Prostějov
Drahomíra Leklová 1925
Prostějov
Ludmila Doleželová 1928
Olšany

Libuše Gregorová 1921
Kostelec na Hané
Anežka Hajnyšová 1926
Prostějov
Miroslav Grepl 1936
Lipová
Miloslav Fidler 1955 Jesenec
Jindřiška Přibylová 1929
Prostějov
Věra Novotná 1965
Lešany
Jiří Tvrdý 1966
Lešany
Zdenek Šnajder 1929 Prostějov
Marie Holá 1930
Božice
Jan Trnečka 1928 Protivanov

Rozloučíme se...
Středa 30. ledna 2013
Ladislav Kolář 1942 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Tomáš Zbožínek 1930 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Josef Hrubý 1960 Žešov
12.30 Obřadní síň Prostějov
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Má špatný stavebně technický
stav, vnitřní vybavení je značně
opotřebené.
VYVOLÁVACÍ CENA:
160 000 korun
DRAŽEBNÍ JISTOTA:
100 000 korun
Dražební jistotu je nutno složit
hotově do pokladny soudu
kanceláři číslo 7 v prvním patře
nebo do zahájení dražby přímo
v jednací síni.

w w w.
vec e
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TIP Večerníku
PŘEBORY HÁDANKÁŘŮ
A KŘÍŽOVKÁŘŮ

KDY: sobota 2. února 2013, 10.30 hodin
KDE: Restaurace U Tří bříz
Prostějovský hádankářsko
- křížovkářský kroužek HANÁCI pořádá ve spolupráci
se Svazem českých hádankářů a křížovkářů přebory
Grand prix.
Tyto přebory se uskuteční v sobotu 2. února 2013 v restauraci
U Tří bříz v Prostějově. Začíná
se řešit od 10.30 hodin. Jako
první přijde na řadu Grand
prix v řešení logických úloh.
Dále od 13.00 hodin pokračuje
Grand prix Prostějova v řešení
křížovek a hádanek ve dvou
kategoriích. Soutěžní práce
připravili členové kroužku Hanáci Iveta Dedková, Ing. Bohdan Kousal a Bohumil Korčák.
Přebory se tradičně pořádají
TJ Sokol Čelechovice - oddíl
kopané pořádá VELKÉ SPORTOVNÍ PLESY - vždy v sobotu 2. února, 16. února a 2.
března.
Zahájení ve 20.00 hodin slavnostním předtančením, vstupné 250
Kč s večeří, vstup pouze ve společenském oblečení, k tanci a poslechu hraje: 16. 2. ENDEMIT
trio s Miloslavem Křížkem, 2. 2.
TYRKYS Mojmíra Přikryla, 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. Po skončení plesu odvoz zajištěn ve 2.45 hod. od sokolovny,
prodej bufetu vždy den před konáním plesu od 16.00 hodin.

v Prostějově a jsou velmi oblíbené, jezdí na ně i exmistryně
světa v sudoku Jana Tylová a
další mistři. To ale neznamená,
že si nemůžete přijít zaluštit a
případně vyhrát ani vy, čtenáři
Večerníku. Právě vedlejší soutěže jsou určeny pro začínající
řešitele. Na vaši hojnou účast
se těší HANÁCI.
V pondělí 11. února
od 17.00 hodin se můžete
setkat s tvůrci vyjimečné
kolekce keramiky
- Marcelou a Zdeňkem
Palíškovými
u příležitosti zahájení jejich
výstavy v Galerii N7.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 29. 1.

9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 2. 2.

10.45 - 12.45 hodin

neděle 3. 2.

13.45 - 15.45 hodin

Prostějovský Večerník
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 PV
Prostějov
SRPŠ při Obchodní akademii
25.1. Školský ples
Sokolovna Mostkovice
Mostkovice
MŠ, ZŠ Mostkovice
26.1. Reprezentační a stužkovací ples
Společenský dům PV
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

inzerce

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Krakovec, Laškov,
Laškovský Dvorek, Kandie,
Pěnčín
Dne: 11. 2. 2013 od 7:00 do
8:00 hodin. 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: 11. 2. 2013 od 8:00 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
celé obce Krakovec, Laškov,

Dvorek, Kandie -včetně podnikatelských subjektů v uvedených obcích.
Obce: Krakovec, Laškov,
Laškovský Dvorek, Kandie,
Pěnčín
Dne: 11. 2. 2013 od 15:30 do
16:30 hodin. 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,
Pěnčín
Dne: 13. 2. 2013 od 7:00 do
8:00 hodin. 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: Krakovec
Dne: 13. 2. 2013 od 8:00 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Krakovec včetně
podnikatelských subjektů v
obci.
Obce: Krakovec, Laškov,
Laškovský Dvorek, Kandie,
Pěnčín
Dne: 13. 2. 2013 od 15:30 do
16:30 hodin. 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.

Kino Metro 70

pondělí 28. ledna
14.00 Norman a duchové
17.30 Nadějné vyhlídky
anglické drama
20.00 Lincoln
americký životopisný film
úterý 29. ledna
14.00 Norman a duchové
17.30 nadějné vyhlídky
20.00 Láska v hrobě
český dokument
středa 30. ledna
17.30 Nadějné vyhlídky
20.00 Lincoln
čtvrtek 31. ledna
17.30 Čtyřlístek
ve službách krále
moderní animovaný film
20.00 Paralelní světy 3D
koprodukční sci-fi
pátek 1. února
15.30 Rebelka
americká animovaný film
17.30 Paralelní světy 3D
20.00 Lincoln
sobota 2. února
15.30 Rebelka
17.30 Paralelní světy 3D
20.00 Lincoln
neděle 3. února
15.30 Rebelka
17.30 Paralelní světy 3D
20.00 Lincoln

Městské divadlo
v Prostějově
pondělí 28. ledna
19.00 Kvarteto Martinů
a Jiří Bárta
neděle 3. února
19.00 Eduardo de Filippo,
FILUMENA MARTURANO aneb Manželství
po italsku.

Divadlo POINT
čtvrtek 31. ledna
19.00 Nahý Wolker

Kulturní klub
DUHA

sobota 2. února
15.00 Vzpoura hraček
pásmo pohádek
17.30 Diktátor
komedie
20.00 Diktátor

Předplať si
Večerník
strana 21

Apollo 13
pátek 1. února
19.00 BENEFIČNÍ ZÁPAS V IMPROVIZACI
- O.LI.V.Y. (Olomouc) vs. OSTR.UŽ.I.NY (Ostrava)...
Odveta po roce!!! Po loňském vyprodaném benefičním zápase se oba moravské týmy vracejí do Prostějova na odvetný
mač. Výtěžek poputuje opět na konto malého Kristiána, který je kvůli své kruté diagnóze odkázán na celoživotní pobyt
v nemocnici. Improliga je trochu o sportu a trochu o divadle.
Hlavně ale o zábavě. Dva týmy, jeden rozhodčí a desítky improvizací na témata diváků, kteří také rozhodnou o vítězi.
sobota 2. února
20.00 FAITH NO MORE NIGHT - Večer věnovaný legendě ze San Francisca v podání Faith No More Tribute Band...
Hosté: The Sculptures pop-rock/Prostějov.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 28. 1. DO 3. 2. 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná
v pondělí a ve čtvrtek v 14.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 18.30 hodin a ve středu v 17. 30 hodin. Vstupné 20 Kč.
ZIMNÍ POHÁDKU nabízíme dětem ve středu v 15.30 hodin. Vstupné 20 Kč.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK se sejde ve středu v 16.30 hodin.
Klub GEMINI se sejde ve čtvrtek v 16. 30 hodin.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV a expozici OPTIKA spatříte na
začátku výše uvedených pozorování. Školám, obcím, spolkům
apod. zdarmas zapůjčujeme výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY
Z VESMÍRU, OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN.
inzerce

Rozhovor Večerníku

16

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 28. ledna 2013

Exkluzivní interview s dcerou známého houslového virtuosa Jaroslava Svěceného

„TATÍNEK JE CELÝ ŽIVOT MÝM VZOREM. JSEM ŠŤASTNÁ, ŽE MŮŽU JÍT V JEHO STOPÁCH...“
Půvabná devatenáctiletá houslistka Julie Svěcená dojala ve čtvrtek Konici
Prostějov - Slyšet skladby hudebních velikánů
jako jsou Antonín Dvořák či Johannes Brahms
v podání mladé talentované houslistky Julie
Svěcené v kouzelném prostředí konického zámku bylo pro všechny přítomné nevšedním a velmi
příjemným zážitkem. Julie Svěcená ale není jen
houslistkou či dcerou známého hudebníka. Je to i
á už nejednou před
ambiciózní mladá dáma, která
předoma i v zahraničí. V
vedla svůj talent na pódiích doma
exkluzivním rozhovoru pro Večerník se bezproertu v Konici (čtěte
středně po čtvrtečním koncertu
řila nejen s tím, jak
na straně 10 - pozn.red.) svěřila
zvládá neustálé srovnávání se svým známým
o si doposud nejvítatínkem, ale zmínila se, čeho
riéře…
ce cení na své dosavadní kariéře…
Petra Hežová
Absolvovala jste řadu
koncertních vystoupení
jak v Česku, tak v zahraničí. Vnímáte nějaké rozdíly
mezi tuzemským a zahraničním publikem?
„Samozřejmě je to všude trochu
jiné ve vztahu k hudbě. V každé zemi rádi slyší, když hrajete
právě ty jejich autory, takže v
Čechách nedáme dopustit na
Dvořáka nebo Smetanu a v Německu je to třeba Richard Wagner. Hodně ale záleží na tom,
jak tu skladbu podáte. Pokud
zahrajete citlivě a povede se,
publikum si tím vždy zcela získáte. To je pak naprosto úžasná
atmosféra hrát před publikem,
které je vám příznivě nakloněné... (úsměv)“
Ve své kariéře jste již získala mnohá významná
hudební ocenění. Kterého si nejvíc ceníte a proč?
„Vážím si úplně všech, protože
to vnímám jako ocenění mého
úsilí, když každodenně cvičím
a snažím se zlepšovat techniku
hraní a podobně. Je to pro mě
cena za práci, kterou jsem udělaINZERCE

la. Ale tím největším oceněním
je asii první místo z Mezinárodzhlasové soutěže mladých
ní rozhlasové
ebníků
hudebníků
Concertino
a, kdy jsem se
Praha,
stala po čtyřiceti
h
dalším
letech
listou
houslistou
z
ké repubČeské
liky, který ve
své kategorii
ové hous(sólové
ozn. red.)
le - pozn.
tuto soutěž
ál. Díky
vyhrál.
tomuu jsem si
totiž splnila
svůj velký
sen zahrát si
v pražském
Rudolfinu.
olfinu. To je
pro mě dodnes obrovský
ký zážitek!“
Na dnešním recitálu jste posluchačům předvedla
a skladby klasických
ých autorů. Dáváte klasice přednost obecně, nebo
si někdy
ěkdy zahrajete
i nějakou
akou tu houslovou „divočinu“?

„(smích) Nejsem proti žádnému
stylu, ale klasiku opravdu miluju.
Myslím, že k těm houslím tak
nějak patří... Samozřejmě si ale
ráda zahraju i něco rockovějšího,
s přáteli třeba jazz a podobně.
Například loni na koncertě Vivaldianno 2012 jsem měla příležitost si tak trochu zařádit v tom
modernějším duchu... (úsměv)“
(úsměv)

Považujete hru na housle
za koníčka, nebo to už
vnímáte jako práci?
„Můžu říct, že mám to štěstí, že
můj koníček je současně i mojí
prací. (úsměv)“
Máte při takovém koníčku, jakým je tedy právě
hra na housle, čas i na
nějaké další zá
zájmy?
„Sport moc ne
neprovozuji, u toho
jsem si většin
většinou spíš ublížila..
(smích) Ale ta
takové ty klasické
venkovní aktiv
aktivity jako běh nebo
jízda na kole, to samozřejmě čas
od času vyzko
vyzkouším. Taky ráda
fotografuji. Na
Navíc jsem docela
velký knihomo
knihomol, takže nejčastěji
relaxuji někde s knihou. V souhraní mi na koníčky
vislosti s hraním
č nezbývá. Naopravdu moc času
ma
víc jsem v maturitním
ročníku,
takže v posledn
poslední době kombinuji
učení a cvičení na housle.“
Chtěla jste
js hrát na housjako malá, nebo vás
le už jak
k tomu nenápadně dotlačili rodiče?

Hrajete i na jiné hudební
nástroje?
„Na konzervatoři jsme měli
povinný klavír, takže na ten si
ještě občas zahraji. Kvůli studiu a
přípravě na koncerty se teď věnuji
hlavně houslím a klavír bohužel
trochu zanedbávám. Když se pak
sejdu s přáteli, tak ti většinou mají
kytary, tak si sem tam trochu brnknu, ale za moc to nestojí... (smích)“
Kdybyste nebyla houslistka, čím byste se chtěla stát?
„Zřejmě něco ve spojitosti s
hudbou, ale pokud by to mělo být
něco z úplně jiné oblasti, asi by mě
bavilo fotografování…“
Máte nějaký hudební
vzor?
„Těch hudebníků je spousta a od každého je čemu se učit!
Každý mě něčím inspiruje, ať už
technikami hraní nebo výběrem
skladeb či stylem. Mým velkým
vzorem je určitě taky moje paní
profesorka z konzervatoře, ale tím
největším vzorem je pro mě pořád
hlavně můj táta! (úsměv)“

„Největším oceněním je pro mě první místo
z Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých
hudebníků. Díky tomu jsem si splnila svůj
velký sen, zahrát si v pražském Rudolfinu.
To je pro mě dodnes obrovský zážitek!“
Devatenáctiletá muzikantka JULIE SVĚCENÁ
zdědila geny po svém otci, špičkovém virtuosovi

Foto: Petra Hežová

„Jsem z hudebn
hudební rodiny, takže to
bylo asi jasné uuž od začátku. Začala jsem hrát vve čtyřech letech a
podle vyprávění
vyprávěn rodičů jsem už
před tím vždy sledovala tatínka
při hraní a chtěla
chtě jsem to zkusit
jako on. Můžu říct, že hraní na
housle mě bavilo
bav tehdy a baví
mě pořád. Možná
Mo ještě víc...“

Nevadí vám, že vás s tatínkem neustále srovnávají?
„Myslím si, že to k tomu patří. Jsem jeho dcera a jsem
za to moc ráda. Celý život
je mým velkým vzorem a já
jsem šťastná, že můžu jít v
jeho stopách…“

Zážitek. Vystoupení mladé houslistky s klavírním doprovodem
Václava Máchy sklidilo v konickém zámku zasloužený potlesk
od nadšeného publika.
Foto: Petra Hežová

kdo je
julie svěcená
Mladá
Ml
l dá ddcera slavného
l éh otce,
t h
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li t
Jaroslava Svěceného, narozená v roce
1994 v Brandýse nad Labem, je v současnosti studentkou maturitního ročníku Pražské konzervatoře. Přes své mládí má za sebou četná vystoupení v Česku i
v zahraničí a byla oceněna také několika významnými hudebními oceněními. Tím největším je je první cena na Mezinárodní rozhlasové soutěži mladých hudebníků Concertino
Praha a druhá cena na Mezinárodním houslové soutěži v
Německu, spolu se zvláštním oceněním poroty pro Největší
osobnost soutěže. V roce 2010 vydala své první samostatné
CD JULIE s klavírním doprovodem Václava Máchy. Julie
Svěcená se i nadále hodlá věnovat hře na housle a jít tak ve
stopách svého tatínka...

sportovní menu
www.tkplus.cz
FOTBAL EXTRA
OFS PROSTĚJOV VOLÍ ŠÉFA!

V sobotu se koná valná
hromada svazu, zjišťovali
jsme, jak se věci mají...
čtěte
na straně

PETR KUDLÁČEK KONČÍ
V ČELE KOSTELECKÉ HÁZENÉ

25

rozhovor
S HOLKOU NA KOLE...

Exkluzivní interview
s Kristýnou Mráčkovou,
členkou SKC TUFO
čtěte
na straně

lední hokej

TRHÁK TÝDNE
Kostelec na Hané/jim

NOVÉ VEDENÍ ZÍSKÁ NA ZAČÁTKU
BŘEZNA HÁZENKÁŘSKÝ KLUB TJ
SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK.
PO PRVNÍM DOMÁCÍM UTKÁNÍ S
TELNICÍ SE TOTIŽ BUDE KONAT VALNÁ
HROMADA KLUBU, NA NÍŽ NEHODLÁ NA ŽÁDNOU FUNKCI
KANDIDOVAT SOUČASNÝ STAROSTA TĚLOVÝCHOVNÉ
JEDNOTY A SOUČASNĚ PŘEDSEDA ODDÍLU HÁZENÉ PETR
KUDLÁČEK!
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STŘEDA 30. 1.

TEN V ČELE KLUBU STRÁVIL POSLEDNÍ TŘI ROKY, PŘED
TÍM BYL TŘI ROKY JEDNATELEM TJ. NYNÍ SE HODLÁ
SOUSTŘEDIT JEN NA PRÁCI V KOMISI HÁZENÉ ČESKÉ
OBCE SOKOLSKÉ, JÍŽ JE PŘEDSEDOU, A V KOMISI PRO
MLÁDEŽ A SPORT OLOMOUCKÉHO KRAJE.
DALŠÍ INFORMACE Z PROSTŘEDÍ HÁZENÉ NAJDETE NA
STRANĚ 27 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ, EXKLUZTINÍ ROZHOVOR
S KONČÍCÍM STAROSTOU KOSTELECKÉHO SOKOLA A DALŠÍ PODROBNOSTI KOLEM JEHO ODCHODU PŘINESEME V
PŘÍŠTÍM ČÍSLE VEČERNÍKU.

18:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD – 37. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC RT TORAX PORUBA
Zimní stadion v Prostějově

lední hokej

ČTVRTEK 31. 1.

18:15

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ – 14. KOLO

HC GREWIS PLUMLOV
BRUMOV-BYLNICE
Zimní stadion v Prostějově

házená
h

SOBOTA 2. 2.

od 9:00

PŘÍPRAVNÝ TURNAJ

KOSTELEC NA HANÉ,
PROSTĚJOV, JIČÍN, KARVINÁ
Sportovní hala v Kostelci na Hané

lední hokej

SOBOTA 2. 2.

17:45

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ – 21. KOLO

HC GREWIS PLUMLOV
HK KROMĚŘÍŽ
Zimní stadion v Prostějově

basketbal
b

SOBOTA 2. 2.

18:00

MATTONI NBL – 25. KOLO

BK PROSTĚJOV
USK PRAHA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

SOBOTA 2. 2.
NEDĚLE 3. 2.

15:00
12:00

EXTRALIGA JUNIOREK – 1. A 2. KOLO NADSTAVBY

VK AGEL PROSTĚJOV
VŠ PLZEŇ
Hala Sportcentra DDM Prostějov

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

PENÍZE Z KRAJE přitečou
i do prostějovského sportu
Olomoucký kraj/red - Kraj
podpořil více než dvacítku vrcholových sportovních klubů
a oddílů z regionu. Na tolik potřebné prostředky se mohou z
Prostějova těšit tenisté TK
Agrofert (2,4 mil. Kč), volejbalistky VK Agel (1,9 mil. Kč),
boxeři BC DTJ i basketbalisté
BK (oba po 700 tisících korunách). Toto kvarteto si tak
mezi sebe rozdělí dohromady
částku 5,7 milionů korun.
„V rámci možností se snažíme
poskytovat příspěvky úspěšným sportovcům, kteří nás
reprezentují na domácí a často
i evropské scéně. Bereme to

jako poděkování za jejich předcházející snažení,“ prohlásil
hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil.
Smlouvy se zástupci vrcholových sportovních klubů a
oddílů z regionu, kteří získají
příspěvek z krajského rozpočtu
na celoroční sportovní činnost,
podepsal ve středu náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
Radovan Rašťák v hotelu Flora.
Příspěvky za téměř 22 milionů
korun schválilo krajské zastupitelstvo 21. prosince.
„Sportovní organizace podporujeme každoročně. Přímá podpora směřuje nejen do klubů na

BECK ASISTUJE V CHOMUTOVĚ!
„Cecek“ dal za Pardubice dvě branky

Chomutov, Prostějov/jim – Na pozici
druhého asistenta A-mužstva extraligového Chomutova se po výměně
hlavního trenéra posunul úspěšný kouč
tamější juniorky Jaroslav Beck (na
snímku). Nový trenér Jiří Čelanský si
na pomoc přizval Zdeňka Skořepu a
právě bývalého kouče Jestřábů. Chomutovští junioři pod ním loni získali historicky první republikový titul a i letos bez problémů postoupili do play off.
Další Prostějovan s nejvyšší soutěži a s Pardubicemi obhájce
titulu mezi muži Jiří Cetkovský prožil úspěšnou neděli, když v
domácím utkání 44. kola přispěl k výhře nad Kladnem 4:1 hned
dvěma brankami.

vrcholové scéně, ale například
také do Ski Klubu Šumperk na
vybrané vrcholové sportovce
úseku alpských disciplín,“ uvedl Radovan Rašťák, náměstek
hejtmana pro kulturu a sport.
Vedle výše zmíněných dotací
bylo deklarováno, že pokud
Basketbalový klub Prostějov
přežije současnou krizi, obdrží
od Olomouckého kraje ještě do
konce roku další milion korun,
čímž bude jeho podpora srovnatelná s předchozími roky. „To
určitě můžeme garantovat,“ nechal se slyšet Jiří Rozbořil.
Více o ekonomické situaci Praha, Prostějov/jim – Zřejmě největší
Orlů čtěte na straně 28! radost z hokejistů Dinama Minsk měl
po sobotní výhře na ledě Lva Praha obránce české reprezentace Lukáš Krajíček.
Devětadvacetiletý prostějovský odchovanec
a trojnásobný medailista z mistrovství světa totiž třemi body z duelu KHL oslavil i čerstvé narození syna Nikolase, k jehož porodu si
před zápasem od mužstva odskočil. A vše dopadlo dobře...
Výhrou 2:1 nad aktuálně desátým celkem západní konference si
tým z hlavního města Běloruska pojistil pozici v postupové osmičce,
strana 26 aktuálně je sedmý.

Lukáši Krajíčkovi se narodil
syn a dobyl Prahu

Skuteèná bomba!
Do Prostějova přijede Honza Kroll...
Nominujte
Jestřáby
proti Olympu

INZERCE

Vyzkoušejte si ji mezi
prvními a vyhrajte některý
z jedinečných zážitků.
Letošní únor bude plný nových zážitků!
Od 2. února 2013 si můžete vyzkoušet
novou generaci vozu ŠKODA Octavia
a navíc vyhrát jedinečný zážitek.
Objednejte si svou testovací jízdu
již nyní přímo u nás nebo na
www.zazijteoctavii.cz.

vs.

Fanoušci prostějovského hokeje pozor!
V těchto dnech můžete hlasovat o podobě jestřábí sestavy na exhibiční duel s
mužstvem HC Olymp, které se uskuteční
v sobotu 16. února od 17 hodin. V první
formaci nastoupí současní hráči LHK
Jestřábi Prostějov, ve druhé fanoušci, ve
třetí sponzoři a činovníci klubu, do čtvrté
pětky se postaví děti LHK. A o přesném
složení jednotlivých řad rozhodnou právě nominace fanoušků zaslané na adresu
redakce@lhkjestrabi.cz. Do předmětu
zprávy uveďte v případě první a třetí
lajny OLYMP-NOMINACE a pokud si
chcete sami zahrát, tak OLYMP-ÚČAST.

Potkáváte ji každý den.
A přesto je jedinečná.
Nová ŠKODA Octavia
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PV - AUTO spol. s r.o.
Brněnská 108
796 01 Prostějov
Tel.: 582 333 779
www.pvauto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Octavia: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
V tomto týdnu se měsíc leden přehoupne do února a budeme tady
mít pokračování bílé zimy. Ani
mráz nás však nezabrzdí v tom,
abychom na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika pokračovali ve vašem oblíbeném zápolení, které vám tak i dnes opětovně
přinášíme v rámci zaběhnutého
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“! Také 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 PODESÁTÉ usilovat o
ZAJÍMAVOU CENU v podobě poukázky od RESTAURACE POD KAŠTANY v HODNOTĚ 500 Kč!

Správná odpověď z č. 3 na snímku byla budova na náměstí
E. Husserla v Prostějově. Vylosovaným výhercem je František JAŇEK, Olomoucká 23, 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 POUZE DO ČTVTRKU 31. LEDNA 2013, 16.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 4. ÚNORA
2013. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

ostějov



- bavlna
l
425,- krep
489,- flanel 569,-

V našem povlečení
nejlepší je poležení

www
ww
www.profitexprostejov.cz
w.pr
w.p
prof
ofi
fit
itex
itex
expr
pro
pr
oste
ost
Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

DNES PODRUHÉ O SLADKOU ODMĚNU!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
KDYŽ PRO MED, TAK JEDINĚ OD VČELAŘSTVÍ ...

TIP
k obrazovce
CESTY DOMŮ
SERIÁL ČR (2013)

STŘEDA 30. 1. 2013

20:15 HODIN

ALFA, BOHATÝR, DRESY, HEJL, HOPLA, KAPARY,
KAPOK, KOČOVNA, KOSA, KRÝT, KUPOVAT, LANÝŽ,
LAOS, LOKAJ, LOPATKA, LOTO, LUPÉNKA, MASO,
NATÉ, ODPLATA, POMĚRNĚ, PYSK, ŠKOLA, ÚPAL,
VÝPOVĚĎ
... 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 UŽ JEN DO
ČTVRTKU 31. LEDNA 2013, 16:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„MEDEM“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Jaroslav
LUKÁŠ, Waitova 3220/11, Prostějov, jež se tak může JAKO
vůbec PRVNÍ V HISTORII NAŠICH SOUTĚŽÍ těšit na velmi
kvalitní MED v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč! Vyzvednout
si jej lze přímo v redakci, a to již od dnešního dne, pondělí 28.
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 s naším novým partnerem, kterým se nedávno stala firma VČELAŘSTVÍ JELÍNEK. Ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, mají šanci získat
skutečně originální MED v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno druhého šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto
vskutku SLADKOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV
Večerníku a to konkrétně v pondělí 4. února.
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V minulém, v celkovém součtu třiadevadesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Miloše Zemana. Jednoho ze
dvou prezidentských kandidátů
a někdejšího předsedu vlády
poznala celá řada občanů České
republiky. Kolik z nich jej i volilo, to už ale dnes nezjistíme...
Každopádně v osudí se tedy
sešla celá plejáda z vás, dohromady hned 741 správných
odpovědí!
Z losovacího koše se tentokrát usmálo štěstí na výherkyni, a tou se stala Jarmila
ŠUNBEROVÁ, Kostelecká 3,
Prostějov. Od Večerníku obdrží zajímavou cenu v podobě
poukázky od firmy BRUTUS
na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod a
graficky mírně poupravili stále
ještě první ženu prostějovského divadla. Nápovědou už tak
lehké hádanky budiž fakt, že v
dnešním čísle najdete její fotografii i v originále...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze čtyřiadečekáme
vadesátého
kola
v redakci TENTOKRÁT
POUZE DO ČTVRTKU 31.
LEDNA 2013, 16.00 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. 4. ÚNORA
2013.
Takže, hodně štěstí při bádání!

Režie: Jiří Adamec
Hrají: Alois Švehlík, Ladislav
Potměšil, Miroslav Etzler,
Tereza Kostková, Jan Dolanský, Jitka Smutná, Kateřina
Brožová, Petr Štěpánek, Jan
Zadražil, Kamila Špráchalová,
Lenka Vlasáková, Filip Blažek
Oblíbený seriál se již brzy Moderní rodinná sága autorů
vrátí na obrazovky Prima Barbary Bulvové a Jana Coufamily se zcela novými díly. fala zavede diváky i v šesté
Než se tak stane, můžete řadě mezi dvě znepřátelené
se podívat na rekapitulaci rodiny.
těch nejzajímavějších zvratů Kořeny rodové nenávisti sahají
příběhu, které loni na podzim do temné minulosti; příběh,
seriálové postavy zažily. který se divákům otevírá, se
Střihovým vyprávěním vás ale odehrává právě teď…
provedou věční seriáloví ri- A na obrazovkách se objeví jak
valové Rudolf Bernát a Petr staré známé postavy Šimona
Kosík. Připomeňte si spolu Kosíka a Dana Pánka, tak i
s nimi klíčové okamžiky nové tváře jako Lenka Vlapředchozího dění...
sáková a Filip Blažek...
VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM SERIÁLU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

KDO CHCE NA BOWLING?

Už popáté v řadě 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 ČTVRTKU 31. LEDNA
2013, 16:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 4 - 2 - 2 - 5, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově čtyřiaosmdesátou výherkyní stala Jana
MUSILOVÁ, Tyršova 298,
Čechy pod Kosířem, jenž si
tak už dnes přímo v sídle redakce může vyzvednout cenu od
partnera soutěže, kterou je výše
zmíněná dárková poukázka do
BOWLING PALACE v CELKOVÉ HODNOTĚ 500 Kč!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vychází v PONDĚLÍ
4. ÚNORA 2013. Tak nezbývá,
než abyste začali již luštit...

Nabídka realit a nemovitostí

realitní a pojišťovací kancelář

800 107 014

Rostislavova 8
796 01 Prostějov

BYTY- PRONÁJEM

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz
2+kk s lodžií, Krasická ul., PV, 57m2,
nadstandard., kompletně zařízený
architektem
10 000Kč/měs. vč. ink.
3+1 s lodžií, ul. Hybešova, PV
9000Kč/měs. vč. ink.
3+1 s velkým balkonem, ul. Svolinského,
PV,
SLEVA! 9500Kč/měs. vč. ink.

Prostějov, Domamyslice. RD 5+kk, sklep, terasa,
garáž, dílna. Zastavěná plocha 144 m2, zahrada
341 m2.
Cena: Kč 2.990.000,-

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 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!

REALITY
POHODA

Lenka Dokládalová

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz
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Vícov, okr. Prostějov. RD 4+1 s průjezdem. Zast. plocha 200 m2, zahrada 172 m2
Cena: Kč
1.390.000,-

Prostějov, Olomoucká ul. RD 1+1, garáž. Zastavěná
plocha 133 m2.
Cena: Kč 550.000,-

Prostějov, Šlikova ul. Dům se 2 byty 3+1, garáž. Zast.
plocha vč. zahrádky 222 m2 Cena: Kč 2.590.000,BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, Olomoucká ul.
Kč 450.000,1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 555.000,2+1, Pv, Moravská ul.
Kč 890.000,3+1, Plumloov, Lesnická ul.
Kč 850.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Mostkovice
Kč 1.200.000,3+1, Pv, Mozartova ul.
Kč 1.490.000,3+1, Pv, Netušilova ul.
Kč 1.790.000,4+kk, Pv, Krapkova ul.
Kč 2.200.000,BYTY – PRONÁJEM:
2+1, Biskupice, okr. Pv Kč 2.000,-/měsíc + ink. (cca 3.500)
2+kk, Pv, Raisova ul
Kč 4.000,-/měsíc + ink. (2.200,-)
2+kk, Pv, Plumlovská Kč 5.500,-/měsíc + ink. (cca 2.000)
2+1, Pv, Waitova ul. Kč 7.000,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Pv, ul. B. Němcové Kč 7.500,-/měsíc vč. ink.
2+1, Pv, Školní ul. Kč 5.500,-/měsíc + ink. (cca 2.000)
2+1, Pv, Kostelecká ul. Kč 6.000,-/měsíc + ink. (cca 2.000)
Aktuální nabídku bytů a dalších nemovitostí
najdete na: www.jhreality.cz

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

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

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

Rodinné domy

NOVINKA! Samostatně stojí-

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

Pozemky

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

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

Ostatní

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

777 251 878

Rodinné domy:

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

Byty - prodej:

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

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

Tip týdne: Prodej bytu 4+1, Prostějov ul. Křížkovského

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. Svatoplukova

Petra Sedlářová

604 487 707

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

BYTY – PRODEJ:

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!

1+kk, Vrahovice, OV, 32 m2, 1.patro 480.000,-Kč

Prodej cihlového bytu, možno dokoupit Prodej cihlového bytu po rekonstrukci, 88m2,
garáž,
cena: 1300000,- Kč
cena: 690 000,-Kč

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

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

Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Svatoplukova

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 560m 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,
2
INFO v RK
1828m
Prodej pozemků v Držovicích určených
územ. plánem na výstavbu RD Info v RK
Prodej posledních dvou st. pozemků
v Bedihošti na výstavbu RD. Výměry
pozemků 2x 972m2. V lokalitě již probíhá
výstavba RD. Klidná lokalita, 5km od
Prostějova.
Cena: 550Kč/m2
Prodej pozemku 956 m2 na RD v
Prostějově Vrahovicích. Voda, kanalizace,
el. e. v místě.
SLEVA : 800Kč/m2
2

Prodej bytu 3+1, Prostějov sídl. Svobody

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

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul.Šárka,
cena: 590000,-Kč
Prodej RD, Kralice na Hané 2+1,
cena: 840000,-Kč
Pronájem bytu 2+1, ul. Komenského, po rekonstrukci, 88m2!!
cena: 7000,-Kč/měs
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, ul. Špály, byt v pěkném stavu s lodžií, cena 7200,-Kč
Pronájem bytu 2+1, ulice J.B. Pecky, po rekonstrukci, cena 4500,- Kč

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

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

tel.: 607 915 184

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

Novinky:

1) 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:

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:

2+1, Šárka,DB, 53 m2, 3.patro, prostorný byt 690.000,-Kč
! ! ! SUPER NABÍDKA – VHODNÉ JAKO INVESTICE ! ! !
3+1, Šárka, DB, 68 m2, 3.patro
795.000,-Kč
3+1, Okružní, DB, 72 m2, 1.patro 890.000,-Kč
2
3+1, B.Šmerala, DB, 74 m , zvýš. přízemí 1.050.000,-Kč
3+1, Nezamyslice, OV, 86 m2, 1.patro 850.000,-Kč
3+1, Hlubočky, DB, 72 m2, 6.patro 999.000,-Kč
3+1, Západní, DB, 78 m2, 3.patro, cihla, oplocený
pozemek, zahrádka, parkovací stání 1.350.000,-Kč

DOMY – PRODEJ:

RD Krumsín, 5+1, 798 m2, celopodsklepený,
samostatně stojící, garáž, předzahrádka, zahrada,
krásné prostředí
info o ceně v RK!

- 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:

RD Vrahovice, 4+1, 120 m2, po rekonstrukci 2.150.000,-Kč
RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada
1.100.000,-Kč
RD Pivín, 4+1, dvůr, dílna,zahrada 1.000.000,-Kč
RD Domamyslice, 4+1, 220 m2, garáž, dvůr, po
kompletní rekonstrukci, kolaudace v roce 2006,
velmi pěkný
2.590.000,-Kč
RD Čelechovice na Hané, 4+1, dvůr, zahrada 700.000,-Kč

CHATY – PRODEJ:

Křenůvky, 58 m2, 3+kk, chatová osada 280.000,-Kč

POZEMKY – PRODEJ:

Výšovice, 1018 m2, veškeré in. sítě, oplocený 800.000,-Kč
Myslejovice, 480 m2
100.000,-Kč
Pivín, 749 m2, inž. sítě na hranici pozemku 350.000,-Kč
2
Pivín, 889 m , inž. Sítě na hranici pozemku 410.000,-Kč

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

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 !

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 630.000Kč
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 1.589.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
550.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
3+1 Vrbátky
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 Sletoutky po rek., zařízený
6.000Kč vč.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 M. Pujmanové cihla po rek. 8.000Kč vč.ink
3+1 Svolinského 80m2 cihla
9.500Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
2+1 Čelechovice 60m2
5.500Kč+ink.
1+1 Kolárova 45m2
5.900Kč vč.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+1 Daliborka 100m2 cihla
7.000Kč+ink.
4+1 Dolní cihla 120m2
8.000Kč+ink.
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.

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

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

POZEMKY:

VOLEJTE: 739 322 895

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

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.

Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

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

www.realitypolzer.cz

Řádková a sloupcová inzerce
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REALITY

REALITY

SLUŽBY

KOUPÍM

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

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

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

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 2+1, cihla, 87 m2 500.000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, Raisova
740.000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1.200.000 Kč
* Byt 3+1, Belgická 895.000 Kč
* Byt 1+1, Šárka
570.000 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

Pronajmu byt 2+1, Sídl. Svobody,
cena 7 500 Kč včetně ink. Nevolat
RK Tel.:608 452 400

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

Přijmeme univerzálního DJ
do Klubu K 90 na Újezdě. Tel.:
777 571 219

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Pronajmu byt 1+1. 774 280 516
Hledám RD nebo pozemek
v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Pronajmu byt 1+kk, přízemí, ul.
Krasická, 602 119 933.
Pronajmu byt 1+1 v PV. Tel.:
607 919 040
Pronajmu atraktivní prostory na
ulici Újezd - 130 m2 + zázemí
+ 70m2 + krásná terasa. Velká
výloha š. 7 m. Info: u2pv@seznam.cz
nebo 602 553 222
Pronajmu cihlový byt 1+1, 48 m2,
ul. Slovenská, 5 500 Kč + inkaso,
Tel.: 739 656 557
Pronajmu garáž u Minervy. Tel.:
773 979 759
Prodám DB 1+1, cihla, po rekonstr.
(Šárka). 724 523 765
Pronajmu nezařízený byt 2+1, ul.
Italská, PV, balkon, cena 5 500 Kč
+ 2 000 Kč ink. Vratná kauce 5 500 Kč.
Tel.: 605 163 035
Pronajmu novou prodejnu na ulici
Újezd - 200 m2 + zázemí. Velká výloha š.7 m. Info: u2pv@seznam.cz nebo
602 553 222
Hledáme ke koupi byty, domy, pozemky, možnost vyplacení okamžité zálohy před prodejem nemovitosti. Tel.:
774 414 525, www.krasabydleni.cz
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
Pronajmu nový byt 1+1, 42 m2
a krásnou novou garsonku 30 m2
s terasou. Info: u2pv@seznam.cz
nebo 602 553 222.
Prodám byt 2,5 + 1, Němčice nad
Hanou, os. vlastnictví, panel. Cena
580 000 Kč. Tel.: 725 104 525. RK
nevolat!
Pronajmu garáž, ul. Wolfova. Tel.:
776 777 625
Pronajmu 2+1, 3+1. 723 565 897
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 garáž na ulici J.B. Pecky.
Tel.: 723 826 819

Pronajmu byt 1+1, ul. Barákova,
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 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
Pronajmu byt 2,5+1 Sídliště Svobody, vybaven, 7 000 Kč včet. inkasa,
2 nájmy kauce. Tel.: 608 318 992
Prodám pěkný družstevní byt
1+1 ul. Dobrovského, PV. Cena
530 000 Kč. Tel.: 723 181 810
Vyměním větší městský byt na
nám. za menší. T.: 604 988 089
Prodám byt 3+1 v OV. Tel.:
774 409 430
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové
řízení na prodej nemovitostí v obci
Prostějov, ul. Rostislavova - rodinného
domu č.p. 883 na pozemku p.č. 1443 o
výměře 259 m2, budovy bez čp/če na
pozemku p.č. 1441 o výměře 96 m2
a pozemku p.č. 1442 - zahrada o výměře 263 m2 za minimální kupní cenu
3.129.000,00 Kč. Další informace poskytne p. Hudcová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Pronájem bytu 2+1, 5. patro, PV.
Volný ihned. 731 046 544
Pronajmu 2+1 a 3+1 v centru města, balkon i terasa, bez provize.
Tel.: 777 690 290
Pronajmu byt 2+kk, dlouhodobě
v PV, po celkové rekon., cena dohodou. Tel.: 731 721 330
Hledám byt 3+1, i k rekonstrukci,
776 460 300
Pronajmu byt 2+1 v Kostelci na
Hané, 65 m2, cena 3 700 Kč + inkaso, nastěhování 1.3.2013. Tel.:
737 112 123, 736 236 595
Prodám RD v Bedihošti, byty 2+1,
4+1, garáž, dílna, zahrada. Tel.:
737 112 123
Koupím rodinný dům do 200 000
Kč, do 20 km od Prostějova, rychlá
platba v hotovosti. Tel.: 773 631 631
Pronajmu dlouhodobě 1+kk na Sídl.
Svornosti, 3.p., cena 6 000 Kč, zrekonstruovaný dům. Tel.: 608 88 76 33
Prodám cihl. byt 3+1, Ptení,78 m2,
balkon, garáž v os. vlast., po rek., klidná lokalita, cena 1 490 000 Kč vč. pozemku za domem. Tel.: 725 337 447
Pronajmu cihl. byt 2+1, ul. Raisova
v PV, balkon, klidná lokalita. Volný
od půli března, 5 500 Kč/měsíc +
ink. 605 725 541
Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví,
na sídl. Hloučela. Ihned volný. RK
ne. Tel.: 603 954 246
Pronajmu 1+1+garáž. Tel.: 608 752 315
Pronajmu byt 1+1, cihla, Sídl. Svornosti, Vrahovice. 6 000 Kč vč. ink.
Volný ihned. Tel.: 720 120 261.
Pronájem komerč. prostor, 200 m2,
ul. Svatoplukova, vhodné pro kadeřnictví, maséry a jiné sužby tohoto typu. Cena 15 000 Kč/měs.
Tel.: 604 821 312.

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

Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stěhování, autodoprava a vyklízení
bytů. Rekonstrukce bytových jader.
Hájek 606 020 248.
Řez a kácení stromů, drcení větví a prodej mulčovací kůry. Tel.:
777 898 310
www.ubytovaniuparku.net
776 544 388
Provádím zednické, obkladačské
a dlaždičské práce. Opravy a renovace koupelen. Práce menšího
rozsahu. Tel.: 606 317 530, e-mail:
zednictvivanek@email.cz
Soukromá firma provádí zateplení
domů 1 m2 - 800 Kč včetně lešení,
dále provádíme veškeré zednické práce, sádrokartonářské a malířské práce.
Vše za nejnižší ceny. Tel.: 604 715 884,
mackal.petr@seznam.cz
Ručně pletené klobouky, čepice
dámské, pánské i dětské a svetry pro
pejsky! Prostějov Tel.: 606 166 853
Nabízím tlumočení a překlady
z i do AJ, Maďarštiny, Slovenštiny.
Nabízím i doučování angličtiny.
Tel.: 725 436 536

GRATULACE
Bůh nemůže být všude,
proto stvořil babičku...
Dne 1. února 2013
oslaví Mária Skopalová
z Držovic

,,hujerovic‘‘
j
rodinka.

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.

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

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

Půjčky rychle a spolehlivě
www.pujcky-prostejov.com

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

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

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

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme Vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492
Máte mnoho různých půjček?
Nezvládáte vysoké měsíční splátky? Konsolidace půjček - volejte
776 542 094

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, Půjčka 5 000 až 50 000 Kč. Rychle,
ale odborníkům za nejvyšší ceny. diskrétně, až do domu. Bez poplatV lednu 2013 budeme v Galerii ku předem. Tel.: 777 965 734
pouze po tel. domluvě. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel. Hotovostní půjčka 5 000 až
100 000 Kč. Rychle, diskrétně.
Nad 100 000 Kč se zástavou nemovitosti. Tel.: 777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.

PRODÁM

Pila Otaslavice nabízí krácené dříví
– buk, dub. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493
Prodej palivového dřeva, tvrdé
990/m, měkké 790/m. Doprava
zajištěna. Tel.: 734 481 013
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. www.pilakl.cz.
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.

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269
Ojeté osobní a užitkové vozy na zakázku, možnost výhodného financování a pojištění. T.: 777 291 296
ivozmeskal@email.cz.

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

ZVÍŘATA
Prodám štěňátka Pekinéze. Tel.:
736 676 048

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK
1. února 2013 v 10.00 hodin

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
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
RK Sting pobočka PV hledá realitního makléře. Kontakt na tel.
č. 606 662 813 nebo na e-mail:
irena.cerna@rksting.cz
Přijmeme 9 lidí pro jednoduchou práci
i z domu s nástupem 5 až 15 000 Kč.
Info: 604 118 283
Chcete si vydělat zapisováním
a zvedáním telefonu s možností
z domu? Po zapracování 10 až 19
tis./měs. Vhodné i pro důchodce
a ženy na MD. Tel.: 777 131 839
Nabízíme
přivýdělek-brigádu,
roznos letáků do domovních schránek ve vašem okolí. Pro bližší informace nám volejte na tel.: 723
917 250.
Česká pošta, s.p. přijme brigádníky na roznos novin na DPP, práce
PO-SO v době od 3.45-8.00 hod.
Informace na tel. č. 731132452
Zajímá vás zdravý životní styl?
Chcete se vzdělávat? Máte vůdčí
schopnosti? Nabízím pracovní příležitost bez ohledu na věk. VitalitoCentrum s.r.o., Vorbergerová Eva,
tel.: 737 932 768
Do zavedeného salonu v PV
v mladém kolektivu hledáme kadeřnici a kosmetičku na ŽL. Tel..
731 163 207
INSOLON CZ hledá makléře na
HPP - klientský servis. Požadujeme:
komunikativnost, znalost práce na
PC, samostatný a aktivní přístup.
Tel: 775 349 349, prace@insolon.cz
Hledáme náhradní „tetu či babičku“- paní na občasné hlídání
tříleté dcery i v dopol. hodinách
(v případě nemoci), na výpomoc v domácnosti a výhledově
i na provádění týdenního úklidu, časově flexibilní a spolehlivou, nejlépe Držovice a okolí.
Tel.: 608 757 729
Přijmu vyučenou obsluhu do
baru v centru PV. Informace na
tel.: 602 715 491

Prezentace
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NEPROPÁSNI POSLEDNÍ ŠANCI
ZAJISTIT SI ZVÝHODNĚNÉ
PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
NA ROK 2013!

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

+
Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

Navíc získáte bonus řádkové inzerce ZDARMA a MALÝ PRESENT!
PRESENT!

... jen DO KONCE LEDNA od 720 korun

Vážení a milí předplatitelé,
ještě v tomto týdnu máte možnost, zajistit si zvýhodněné předplatné. Pak už se leden přetaví v únor a s
ním budou narovnány i veškeré zvýhodněné ceny.
To znamená jediné. Jestliže jste se ještě nerozhodli,
tak už byste měli přestat váhat a zajistit si bezstarostný servis těch nejdůležitějších a nejzajímavějších informací z celého regionu!
CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU je totiž pořád výhodnější, než kdybyste si kupovali u běžných prodejců. Ale bude
tomu tak už jen do ČTVRTKU 31. LEDNA 2013.
Proto byste neměli váhat a využít této mimořádně
vynikající nabídky., která se nebude opakovat!
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 jvskutku minimem...
Proto byste skutečně 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. Celou situaci se nám podařilo během tří týdnů odstranit.
Dnes pod křídly České pošty má být Večerník
pravidelně ve schránce každého abonenta nejpozději v 7.30 hodin.
redakce Prostějovského Večerníku

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

INZERCE

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!

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

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



...ještě

hotově

...POKRAČUJEME...
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 o dpověď na níže položenou otázku, zaslat ji
jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak
jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 10. prosince 2012 do pondělí 11. března
2013, a to NOVĚ v plném TUCTU KOL
PÁTÁ SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

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 čtvrtém kole uspěli ti, kteří věděli či odtušili, že MAGAZÍN TV
POHODA JE PRAVIDELNOU SOUČÁSTÍ PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU OD 19. PROSINCE 2011.
Pro dárkový koš v hodnotě 300 korun si může od zítřejšího dne, tj. úterý 29. ledna 2013 stavit p. Jan KOLEČKÁŘ, 140, Smržice. Jako čtvrtý
KDO BYL NEJLEPŠÍM SPORTOVCEM MĚSTA PROSTĚJOVA
v pořadí také získává bonus do celkového hodnocení. Blahopřejeme!
V PREMIÉROVÉM ROČNÍKU ANKETY?
A JAK JSME SLIBOVALI:
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 1. ÚNORA 2013, jméno
AKTIVNÍ
PŘEDPLATITELÉ
DOSTANOU O JEDNU MOŽNOST NAVÍC!
pátého výherce zveřejníme hned v dalším lednovém čísle, tj. v pondělí
VŠE PODSTATNÉ SE ALE DOZVÍTE AŽ V PONDĚLÍ 4. ÚNORA 2013!
4. února, v němž také najdete otázku s pořadovým číslem ŠEST.
INZERCE

ŽŵŽǀŶşƐƉƌĄǀĂWƌŽƐƚĢũŽǀ
WĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ϭϳϲͬϴ͕ϳϵϲϬϭ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
dĞů͗͘ϱϴϮϯϬϭϳϭϭͻǁǁǁ͘ĚƐƉͲƉǀ͘Đǌ
ŽŵŽǀŶşƐƉƌĄǀĂWƌŽƐƚĢũŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ŶĂďşǌş
ŬƉƌŽŶĄũŵƵďǇƚǇĂŶĞďǇƚŽǀĠƉƌŽƐƚŽƌǇǀŵĂũĞƚŬƵŵĢƐƚĂ

Byty na opravu na vlastní náklady:
ͻWĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ϳͲďǇƚϯнϭ;ϭϯϵŵ2Ϳ͕^ĄĚŬǇϭϰͲďǇƚϮнϭ;ϳϰŵ2),
ͻ^ǀĂƚŽƉůƵŬŽǀĂϭϱͲďǇƚϮнϭ;ϲϵŵ2Ϳ͕ƵŬĞůƐŬĄďƌĄŶĂϭͲďǇƚϯнϭ;ϭϬϯŵ2)
DŽǎŶŽƐƚǌĂƉŽēşƚĂƚƐŝŝŶǀĞƐƚŽǀĂŶĠŶĄŬůĂĚǇŽƉƌŽƟŶĄũĞŵŶĠŵƵ
ůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŶĂǁǁǁ͘ĚƐƉͲƉǀ͘Đǌ͕ƚĞů͗͘ϱϴϭϯϬϭϳϯϭ

EĞďǇƚŽǀĠƉƌŽƐƚŽƌǇ͗
ͻŝǎŬŽǀŽŶĄŵ͘ϭϵ͕ϯϳŵ2ͲǀŚŽĚŶĠũĂŬŽŬĂŶĐĞůĄƎ
ͻ:͘ƌǌĂǀĠŚŽϮϲ͕ϳϭŵ2ͲǀŚŽĚŶĠũĂŬŽŬĂŶĐĞůĄƎ͕ĚşůŶĂ͕ƐŬůĂĚ
ͻ^ĄĚŬǇϭϰ͕ϯϯŵ2ͲǀŚŽĚŶĠũĂŬŽŬĂŶĐĞůĄƎ
ͻEĄŵ͘d͘'͘DĂƐĂƌǇŬĂϵŵ2ͲƐŬůĂĚ
ͻŽůŶşϮ͕ϵϰŵ2 ͲǀŚŽĚŶĠũĂŬŽƉƌŽĚĞũŶĂ
ůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŶĂǁǁǁ͘ĚƐƉͲƉǀ͘Đǌ͕ƚĞů͗͘ϱϴϭϯϬϭϳϭϭ

Řádková inzerce
VZPOMÍNÁME
Dne 27. ledna 2013
jsme vzpomenuli
nedožitých 63 let
pana Dušana FROHNA.
Vzpomíná
dcera Erika s rodinou

Dne 30. ledna 2013
tomu bude už smutných
20 let, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel a tatínek
pan Milan KOZÁK.
S láskou stále vzpomínají
manželka Eva, dcera Milena
a synové Pavel s rodinou a Petr.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkujeme všem.

Dne 31. ledna 2013
vzpomeneme
1. smutné výročí od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Horymír PÁLENÍK
z Konice.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcera a syn
s rodinami.

Léta uplynula,
vzpomínky zůstávají.
Dne 17. ledna 2013
by se dožil 80 roků
pan František
SMÉKAL starší
z Hluchova.
Vzpomíná rodina
Smékalova a Dvorská.

Dne 29. ledna 2013 uplyne
30 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil
pan Vojtěch BLAHOUŠEK
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Františka
a synové Vojtěch a Petr
s rodinami.

Náplň práce:

GRAFIK
Nabízíme:

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

Dne 29. ledna 2013
by oslavil 70. narozeniny
pan Josef SMÉKAL
z Přemyslovic.
S láskou stále vzpomínají
manželka, dcery s rodinami
a sestra s rodinou.

V sobotu 26. ledna 2013
uplynul přesmutný rok
od náhlé smrti
naší milované manželky,
maminky a babičky
paní Libuše VYROUBALOVÉ
ze Hvozdu.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel František,
syn Petr s rodinou
a dcera Pavla s rodinou.
Děkujeme všem, kteří ji znali
a měli rádi a vzpomenou s námi.

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:

Dne 30. ledna 2013
by se dožil 60 roků
pan Vladimír KOŘÍNEK
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku děkují
a s láskou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Odešla...
Jediná na světě, kdo by ji neměl rád,
jež umí odpouštět a tolik milovat,
každého potěší, tak měkce pohladí,
jediná na světě, jež nikdy nezradí.
Na ni nám zůstala nejlepší vzpomínka,
ta bytost nejdražší - to byla maminka.
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• ovládání programů Indesign, Photoshop, Illustrator
• cit pro kompozici
• komunikativnost, pečlivost, samostatnost
• časovou flexibilitu
• kreativní nápady
• zodpovědný přístup k práci

• 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

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

HLEDÁ PRO ROZŠÍŘENÍ
SVÉHO TÝMU ADEPTY NA POZICI:
Dne 28. ledna 2013
vzpomeneme
12. výročí úmrtí
paní Anny ŠPIČÁKOVÉ
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Kdo měl rád, vzpomene.
Kdo miloval, nezapomene.
Dne 29. ledna 2013
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Františka
SMÉKALA
z Hluchova.
Vzpomíná rodina
Smékalova a Dvorská.

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

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

V lednu nabízíme atraktivnější nabídku pro řádkovou inzerci
Krutá nemoc zkrátila Tvé žití,
bez ní bys tu mohl s námi býti.
Čas neúprosně běží dále,
my budeme vzpomínat stále.
Dne 30. ledna 2013
by se dožil 80 let
pan Zdeněk ZAPLETAL.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcery
s rodinami.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je
v PÁTEK 1. února
v 10.00 hodin

ZVÝRAZNĚNÁ INZERCE

rámeček

rastr

ztučnění textu

í
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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

NEGATIV ZDARMA

NEJVĚTŠÍ OHLAS VÁM ZAJISTÍ NEJČTENĚJŠÍ INZERÁT,

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

Sportovní tance, anketa
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Taneční škola Hubený skvěle zabodovala Desítky účastnic Zumba-maratonu to ROZTOČILY
Z extraligy si Prostějované přivezli čtrnáct titulů!
Prostějov/am - V polovině
ledna se uzavřel půlroční
extraligový seriál tanečních
soutěží, kde Taneční škola
Hubený posbírala nejvíce
cenných trofejí ze všech zúčastněných tanečních škol hned celkem čtrnáct titulů ve
dvou tanečních kategoriích!
Absolutním vítězem extraligy
v hip hopu a vlastně i disco
dance děti se stal D. Svoboda,
následován T. Stejskalem na
skvělém druhém místě. V duetech zvítězily T. Rozkošová
s D. Konečnou, druhými nejlepšími byli A. Špalková a T.
Stejskal. V juniorech se absolutním vítězem stal R. Flajsar,
který zvítězil i v kategorii duet
spolu se sestrou Alicí. Výtečně
si vedla i malá skupina s choreografií Unicorns, která také
dosáhla absolutního vítězství, stejně jako malá skupina
Bandikids v dětské kategorii.
Dvojice T. Kohoutková a V.
Podloucký nechali za sebou
všechny soupeře v hlavní věkové kategorii, stříbrné místo
vytančila M. Nevrlá.
Tanečníkům se dařilo i v kategorii disco dance. V juniorech
R. Flajsar vybojoval třetí pozici obdobně jako malá skupina
s formací Fame.

Vrahovice/peh - Po vánočním a silvestrovském hodování, které v leckom z nás
ještě úplně neodeznělo, se
našli tací, kterým přibylo
nějaké to kilo navíc. A jelikož sezením u počítače nebo
televize se jich zřejmě nezbavíme, vyrazili jsme do ulic.
Své o tom ví i účastnice letošní první velké zumba akce,
které to pořádně roztočily
v rytmu salsy, čači a mnoha
dalších tanců pod vedením
oblíbené lektorky Veroniky
Bašné.
Zbavit se přebytečného tuku,
pořádně si zacvičit a zatančit
v příjemném prostředí nově

Úspěšné návraty. Tanečníci od Hubeného jsou zvyklí přivážet ze
svých cest řadu medailí. Nejinak tomu bylo i v prvním měsící letošního roku.
Foto: www.tshubeny.eu
V extralize, která začíná na
podzim a končí v lednu, se
sbírají body v daném tanečním stylu, následně se
postupuje do výkonnostně
rozdělených kategorií (A až
D) a závěrem se vše sečte.
Výsledkem je titul absolutního vítěze extraligy, čili nejlepší z nejlepších. Z extraligy
se také udělují nominace na
mistrovství České republiky.
„Myslím, že jisté šance na
dobré umístění na mistrovství

republiky tu jsou. Naši trenéři
Monika Nevrlá, Ondra Berky
a Martina Vlachová odvedli
dobrou práci,“ uvedla šéftrenérka K. Hubená.
TŠ Hubený se může pochlubit ještě dalším prvenstvím
- obhájila totiž vlastnictví
Poháru prezidenta z loňského roku. Pohár získá jen
ta škola, která získá nejvíce
bodů v nejlepší A kategorii,
což se TŠ Hubený s velkým
náskokem podařilo.

Nadbytečná kila pryč! Účastnice Zumba-marathonu to pořádně
roztočily!
Foto: Petra Hežová

Pěkně pohromadě. Společné foto jako památka na úžasné taneční a sportovní odpoledne se zumbou.
Foto: Petra Hežová

opravené vrahovické tělocvičny a navíc vyhrát v tombole hodnotné dárky přišlo
hned několik desítek slečen
a dam snad všech věkových
kategorií.
„Zumbu tančím pravidelně
a tuhle akci jsem si nemohla nechat ujít, hlavně teď po
Vánocích je nějaký ten pohyb
u mě docela potřeba,“ míní
jedna z účastnic Zumba-marathonu, která si kromě výhry
v tombole odnášela i slušnou

várku spálených kalorií. A nebyla sama, zumba fenomén je
koneckonců znám i v našich
končinách, takže o zájemkyně
nebyla nouze. „Na podobné
akci jsem poprvé, ale úplně mě
to nadchlo,“ svěřila se devatenáctiletá Katka, která Zumba-marathon navštívila díky kamarádce.
Takže pokud máte chuť zacvičit si spolu s plnou tělocvičnou zájemců o štíhlou
postavu, zkuste zumbu!

Devátý ročník ankety Sportovec města Prostějov je zde!
Hlasujte pro Sportovní hvězdu prostějovských médií 2012

Prostějov/son - Již téměř desetiletou tradici má anketa
Sportovec města Prostějov.
Komise pro mládež a tělo-

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 in-

formačního 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 elek-

tronicky. 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.

výchovu 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 mi-

Hlavním mediálním partnerem je stejně jako
v předchozích letech PROSTĚJOVSKÝ Večerník

nulé 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-

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

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
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.

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



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 sportovce,
p
,p
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 KON
NTAKT NA N
NT
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.





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 národ(parašutismus,
vyšší soutěže ČR), tak v pod- ního výběru České republiky
ASO Dukla Prostějov)
zimních bojích Moravsko- U16.
Stříbro a bronz na mistrovství slezské ligy (průběžné druhé
Bonifác Hájek
světa v individuální akrobacii místo).
(parašutismus,
a v absolutním pořadí, podíl
Michal Černý
ASO Dukla Prostějov)
na stříbru družstva z mistrovBronz, osmé místo a třináctá
(lední hokej,
ství světa v absolutním pořadí,
příčka na mistrovství svěLHK Jestřábi Prostějov)
zlato a dvě stříbra na mistrovZkušený lídr kolektivu, pod- ta juniorů, čtvrtá pozice na
ství republiky.
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
(atletika, AC Prostějov)
v Montrealu, semifinále na nejvyšší soutěže ČR (vede její
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, biatlon).
v Charlestonu, semifinále na rů.
turnaji WTA Tour v Montrealu,
Tomáš Roba
Daniel Ponížil
podíl na triumfech ve Fed Cupu
(nohejbal,
(sportovní gymnastika,
a v extralize smíšených družstev
TJ Sokol I Prostějov)
TJ Pozemstav 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
Dlouholetá opora mistrovské- rostenců.
z mistrovství republiky.

SPORTOVEC ROKU

Fotbal

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. Dnes naposledy vás vítáme u třetího dílu ohlédnutí za
I.A třídou Olomouckého KFS, který je tentokrát věnován ryze
prostějovskému týmu TJ Haná. Jelikož už se pomalu, ale jistě
blíží také jarní sezona, máme pro vás hrst aktualit z klubů a
také exkluzivní servis před valnou hromadou nejvyššího orgánu fotbalu na Prostějovsku. A příště se zaměříme na I.B třídu
Olomouckého KFS!
Připravil: Petr Kozák, texty: Josef Popelka a Jiří Možný,
statistiky: Jiří Možný, foto: archív Večerníku

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

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

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

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

HANÁ PROSTĚJOV
Brankáři
Vladimír KRČ
Zbyněk LOŠŤÁK
Oldřich PASTYŘÍK
Obránci
Michal CHUM
Martin KOLÁŘ
Tomáš KRČ
Martin ŠINDLER
Marek VYSKOČIL
Jiří ZBOŽÍNEK
Záložníci
Michal BARTOŠ
Jaroslav HRADEČNÝ
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REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Daniel KOLÁŘ
Pozn.: zápasy, minuty, branky, žluté karty, červené karty

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

Prostějovský nováček se ve druhé nejvyšší krajské soutěži trápí...

„Rozdíl je nepochybně v kvalitě, dokážeme však hrát vyrovnané partie,“

zná nejlépe možnosti TJ Haná Prostějov její předseda a trenér Daniel Kolář

Když se v prostějovských fotbalových kruzích zmíní slovo
Haná, je vždy spojováno s jedním jménem. Daniel Kolář,
předseda klubu a trenér „A“
mužstva v jedné osobě, patří
v novodobé historii klubu ke
strůjcům veškerého úspěchu
v regionálních soutěžích od
mládeže až po seniorská mužstva. Jako trenér byl u postupu Hané z okresního přeboru
v sezóně 2007/2008, stejně tak
nechyběl u loňského postupu
do I.A třídy. Tu a tam se objevil
i v roli hráče za tamní rezervu
či jako hrající trenér „A“ mužstva. V podzimní části, nadále
pod jeho vedením, se mužstvu
tolik nedařilo, a proto nás zajímalo, jaké byly příčiny tohoto
nezdaru a co je nutné učinit
pro vylepšení pozice v bojích o
záchranu.
Po podzimu vám patří
nelichotivá 12. příčka.
Kde vidíte příčiny vašeho
umístění a co to znamená pro
jarní část sezóny?
„Příčka, na které se po podzimu
pohybujeme,
pravděpodobně
odpovídá kvalitě a možnostem našeho kádru ve srovnání s
kvalitou a možnostmi ostatních
mužstev v soutěži. První čtyři
kola se nám nepodařilo vstřelit
gól, ale poté jsme se jakž takž
zvedli a odehráli podzim se ctí.

Z výsledků vybočují jen dvě domácí vysoké prohry (Nové Sady
0:5, Kojetín 0:6). Tým z Nových
Sadů nás jasně přejel a my neměli sebemenší šanci. Prohra s
Kojetínem byla také zasloužená,
ale vzhledem k průběhu zápasu
pro nás až příliš krutá. Více mě
ale mrzí, že se nám nepodařilo
dovést do vítězného konce utkání ve Slatinicích , doma s Plumlovem a alespoň bodovat v Dubu
nad Moravou. Naopak nejvíce
se nám povedla utkání v Bělotíně (2:0), s Bělkovicemi (3:2) a
poslední utkání loňského roku s
Čechovicemi (2:2).“
Měl jste nějaké potíže se
složením sestavy nebo nastupovala k většině utkáním
zkonsolidovaná sestava? Na
koho jste se mohl nejvíce spoléhat, kdo byl takovým tahounem
mužstva?
„Za „A“ tým na podzim nastoupilo
celkem 25 hráčů, což je poměrně
vysoké číslo. Na druhou stranu toto
číslo odpovídá stavu v minulých
sezónách, takže žádná velká změna. Samozřejmě během podzimu
došlo k vynuceným absencím v
sestavě (ať už ze zdravotních, pracovních nebo rodinných důvodů),
ale podobně jsou na tom všechna
amatérská mužstva, pro jejichž
hráče je fotbal jen koníčkem, takže není důvod se na to vymlouvat
nebo to nějak dále komentovat.“

zní optimisticky z úst
lodivoda prostějovské Hané
Kdy začínáte s přípravou na jarní část a na
co se převážně zaměříte?
„Začínáme 1. února a máme v
plánu trénovat dvakrát týdně
(první měsíc 1x v tělocvičně,
1x venku, od března poté již
jen venku.) Zaměříme se jako
každý rok zejména na nabírání
kondice prostřednictvím her s
míčem a posilování. Jako každý rok také budu spoléhat na to,
že každý hráč již nyní individuálně trénuje (ať už prostřednictvím sálové kopané, výběhů,
H.E.A.T. programu nebo posilování).“
Čekají vás pravděpodobně po postupu z I.B
třídy boje o setrvání v I.A třídě. Jaké vidíte šance týmu na
udržení soutěže a se kterým
týmem bude podle vás ten klíčový souboj?
„Nepochybně je mezi soutěžemi I.B a I.A kvalitativní rozdíl, ale potěšující pro nás bylo
zjištění, že s většinou soupeřů

jsme schopní hrát v poli vyrovnané zápasy. Bohužel pro nás
je největší rozdíl ve srovnání s
ostatními týmy v nebezpečnosti
před brankou a tím pádem i v
produktivitě. Nemyslím si, že
bude na podzim nějaký jeden
klíčový souboj, ale o sestupujících se rozhodne mezi týmy,
které jsou nyní od desátého
místa níže. Uděláme samozřejmě na hřišti vše pro to, abychom se v soutěži udrželi.“

Každý oddíl spadající pod OFS celkového počtu delegátů. Ti si
Prostějov může na blížící se se- nejprve veřejně schválí předsetkání vyslat jednoho svého de- dajícího, jenž bude celou valnou
legáta s hlasovacím právem, až hromadu řídit, následně zvolí i
Poznamenal váš klub ně- do pátečního večera navíc mohl předsedu a dva členy mandátojaké změny v sestavě? podávat nominace na jednotlivé vé komise, předsedu a dva členy
funkce. K usnášeníschopnosti je návrhové, předsedu a čtyři členy
Přišel či odešel někdo?
„Na kádru pro jarní část sezóny nutná účast alespoň poloviny z volební komise.
se teprve pracuje. S některými
pracovně zaneprázdněnými hráči
ještě budu o způsobu jejich působení v týmu hovořit, ale nepředpokládám nějaké zásadní změny.
Po dlouhé pauze způsobeném Nedojde-li na poslední chví- tajně, pokud pokud by na
zraněním by se mohl do kádru li k úpravě volebního řádu, předsedu kandidoval jedivrátit Mlčoušek a budeme se ještě budou platit stejná pravidla ný člověk, hlasovalo by se o
snažit o příchod jednoho hráče.
jako při předchozích svazo- něm veřejně.
vých volbách. To znamená, Návrhy na obsazení pozic
že volba předsedy OFS, šes- mohly až do termínu jednoti členů výkonného výboru ho týdne před valnou hrotýmu. „Tak to jsou dva rozdílné i revizní komise proběhne madou podávat jednotlivé
posty. Obránce více rozdává rány a
útočník zase více dostává. (smích)
Jinak mi asi sedí více útok, protože
můžu víc tvořit a sem tam do toho
vložit i nějakou tu myšlenku a samozřejmě pokud se dá ještě nějaká
branka, tak je to třešnička na dortu, kterou má každý rád,“ dodává O třetí zvolení do čela Okresního fotbalového svazu
úspěšný útočník.
Haná Prostějov se určitě bude chtít (OFS) Prostějov bude v sobotu dopoledne usilovat
spoléhat na výkony svého střelce, současný předseda Vladimír Trunda. Do této funkce
aby však měla důvody k radosti, jej uvedla volební valná hromada v roce 2007, o víbude muset být úspěšná ve více
utkáních než na podzim. Přede- kendu bude usilovat o mandát i na příští roky. „Ano,
vším bude muset najít i dalšího vý- hodlám kandidovat. Mám nominaci od několika kluraznějšího střelce, který bude stát bů,“ věří v úspěšnou kandidaturu.
za úspěchem celého týmu. „Šance
jsou velké a záleží jen na nás hráPředsedou OFS Prostějov „Poslední zůstatek na účtu činil
čích, v jakém složení se sejdeme
jste již od 2007. Jakých přes šest set tisíc korun, tedy
a jak k tomu přistoupíme. Pak pro vás bylo uplynulých šest zhruba o dvě stě tisíc víc, než
můžeme pomýšlet na záchranu. let?
když jsem funkci přebíral. TehMyslím si, že to zvládneme, jinak „Velmi pracovních. Svaz jsem dy dotace proudící do okresu
na to hřiště ani chodit nemusíme. přebíral ve stavu, kdy v Pros- na mládež byli nižší nebo skoro
Co pro to udělat? Odmakat to na tějově nebyl tzv. velký fotbal. žádné, s novým vedením FAČhřišti a mít z toho dobrý pocit. No a Nehrála se tu vyšší soutěž, ne- Ru a členskými příspěvky se je
samozřejmě si udělat žízeň...,“ za- byl tu pořádný stadion. Navíc ovšem povedlo znovu vybudovtipkoval na závěr nejlepší střelec sídlo OFS byla katastrofa. Šest vat. Sháněli jsme peníze, kde se
Hané Radovan Světlík.
let bylo tedy velmi pracovních dalo. Z města Prostějov i v růza intenzivních, aby se okresní ných institucích, aby mládež na
svaz podařilo dostat na určitou okrese mohla trošku fungovat.
Každý rok jsme měli vyrovnaný
úroveň.“
Jak se OFS podílel na vze- rozpočet s mírným přebytkem.
stupu kopané v Prostějo- Hospodaření jsem si ve spoluvě?
práci s hospodářskou komisí
„Jen slovní podporou, účastí na hlídal, abychom zbytečně nejednáních a hledáním podpory utráceli a dotace řádně využili a
na svazových orgánech nejvyš- vyúčtovali. Nikdy jsme nehosS hráči nyní piluje vytrvalost, šího stupně ČMFS a FAČR. To podařili se ztrátou.“
Jaké máte cíle, pokud buto nejnáročnější podle něj při- se týkalo převodu práv, aby prodete opětovně zvolen?
jde až v únoru, kdy se zaměří jekt prošel a uskutečnil se.“
V jakém stavu předáváte „Vize i plány mám, ale konkrétna práci s balonem pod větším
ně je představím až na valné hronyní svaz?
tlakem. „Hodně koordinace,
hodně silových schopností a
rychlostních schopností. To
některým hráčům v zápasech
hodně chybí,“ vysvětlil. Kraličtí trénují třikrát týdně, individuálně pak mají za úkol
madě bude jedním z vyzyvatelů
jednu regeneraci. V přípravě
současného předsedy OFS Vlajsou všichni kromě několika
dimíra Trundy.
nachlazených a první zápas
sehraje mužstvo v sobotu 9.
* Kdy jste se rozhodl kandidovat
února, kdy vstoupí do turnaje
na předsedu OFS Prostějov?
v Chropyni duelem s Čecho„Je to otázka dvou až třech týdnů.
vicemi.
Hodně jsem o tom přemýšlel a
uvažoval. Ale také jsem cítil podporu některých klubů v okrese,
abych kandidoval.“
* Poslední čtyři roky jste strávil
ve výkonném výboru OFS Prostějov. Co vám toto období dalo?
Dvě desetiletí se ve fotbalové „Z hlediska funkcionářského se
funkcionařině pohybuje starosta kolem fotbalu pohybuji dvacet
TJ Sokol Olšany, vysokoškolský roků a není to jen otázka posledučitel a od podzimu 2010 i sta- ních několika let. Domnívám se, že
rosta Olšan u Prostějova Milan v náhledu na fungování OFS a na
Elfmark (na snímku). Poslední spolupráci s ostatními OFS v rámci
čtyři roky strávil jako člen vý- Olomouckého kraje mám trošku
konného výboru OFS Prostějov, jiný pohled. Jde o to, aby se okresní
při sobotní volební valné hro- fotbal nedostával na vedlejší kolej.

„Soutěž je kvalitnější, hra rychlejší, nevytvoříme si již tolik šancí,“
Dlouho nemohla prostějovská straně jsme odehráli utkání, v ni- gólů,“ zhodnotil krátce své výkony
Haná najít svého prvního střelce. chž jsme si vytvořili plno šancí a Radovan Světlík. V týmu působí
Nakonec se prosadil a nakonec i
výraznou měrou na výsledcích
„Hanáků“ v podzimní části podílel osmatřicetiletý Radovan Světlík, bývalý profesionální tenista.
V devíti odehraných zápasech si
připsal pět branek, což je pětina
z celkového počtu zásahů celého
týmu. A vše přitom začalo tak
nevinně. Z obranné řady jej trenér Kolář posunul do útoku, což
se nakonec ukázalo jako dobrý
tah. Tento urostlý kanonýr těžil
především ze svých předností,
dobrého pokrytí míče, rychlosti
a pohotového zakončení. I díky
jeho trefám se Haná drží na průběžné dvanácté pozici.
„Svůj výkon bych hodnotil známkou průměrnou. Byly zápasy,
kdy jsem si nekopl do míče a to
pak ani člověka nebaví. Na druhé

Kostelec i Jesenec

začnou s přáteláky v lednu

Kostelec na Hané, Jesenec/jim – Pěti přípravnými zápasy si
zpestří zimní přípravu fotbalisté Kostelce na Hané, jejich souputník „A“ skupinou I.B třídy SK Jesenec si prozatím domluvil
o jedno utkání více. Jesenečtí začnou 9. února na konické umělce s Přemyslovicemi a dále poměří síly s Mostkovicemi, znovu
Přemyslovicemi, Hvozdem, Velkou Bystřicí a čechovickým áčkem, Kostelečtí se v neděli 24. února střetnou se sedmnáctkou
Holice a následně i Hvozdem, Přemyslovicemi, 1.SK Prostějov
„B“, nebo Hanou Prostějov a generálku na jaro obstará derby
se Smržicemi.

SK Jesenec:
sobota 9. února, 10.00: Jesenec – Přemyslovice (UT Konice)
sobota 16. února, 11.30: Jesenec – Mostkovice (UT Chropyně)
sobota 23. února, 10.00: Jesenec – Přemyslovice (UT Konice)
sobota 9. března: Jesenec – Hvozd
sobota 16. března: Jesenec – Velká Bystřice
neděle 24. března: Jesenec – Čechovice „A“
FC Kostelec na Hané:
neděle 24. února: 1.HFK Olomouc U17 – FC Kostelec na Hané (UT Holice)
sobota 2. března: Hvozd – FC Kostelec na Hané (UT Konice)
sobota 9. března: Přemyslovice – FC Kostelec na Hané (UT Konice)
sobota 16., nebo neděle 17. března: 1.SK Prostějov „B“, nebo TJ Haná Prostějov – FC Kostelec na Hané (v jednání)
sobota 23. března: FC Kostelec na Hané – TJ Smržice

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

mladší hráči, přesto se nejlepší
střelec Hané rozhodně neztratil.
Stále si hru dokáže naplno užít a
jak sám dodává: „Baví mě to, což
je nejdůležitější.“ Rozdíl vidí hlavně v tom, že ostatní mužstva jsou
již zkušenější, působí v soutěži několik sezon po sobě a to je i důvod
menšího počtu vstřelených branek
celého týmu. „Prostě si přece jen
nevytvoříme až tolik a potřebný
dostatek šancí. Rozdíl je jednoznačně v kvalitě soutěže. Myslím
si, že I.A třída je více o kondici hráčů a na to, abychom byli v lepším
postavení v tabulce, bychom museli více trénovat a někteří shodit
i nějaké to kilo navíc. (smích) Což
se týká i mě,“ dodává s úsměvem.
Post obránce zaměnil za úplně jinou hráčskou pozici. Namísto bránění soupeři v dávání branek má
nyní za úkol sám střílet důležité
góly a zajišťovat tak body svému

Do Kralic jde Krejčí, končí
Urbánek i Pejřimovský

Kralice na Hané/jim – S
několika změnami v sestavě zahájili zimní přípravu
fotbalisté Kralic na Hané.
Osmý tým podzimní části
krajského přeboru opustila
dosavadní gólmanská jednička Tomáš Urbánek, místo níž přišel na hostování z
1.SK Prostějov David Krejčí. Na odchodu je ze zdravotních důvodů i Jan Pejřimovský, o místo v sestavě se
naopak perou vrahovický
Jan Dvořák a na podzim
smržický Bernard Bošek.
„Rozhodli jsme se jen pro jednoho gólmana, držet v kádru
dva na podobné úrovni by byl
nesmysl. David k nám přišel
na půl roku a dvojkou bude
buď někdo z béčka, nebo někdo mladý,“ předpokládá kralický kouč Petr Gottwald.
Z půlročního hostování se
naopak zpět do Prostějova
přesunul obránce Roman Kocourek. Na pozici stoperů tak
zůstala především dvojice Libor Martinka, Martin Neoral.
„Chtěl bych tam ale postupně zapracovat ještě jednoho
hráče, protože to není ideální
místo Martina Neorala. Lépe

mu to totiž sedí na postu štítového záložníka,“ kalkuluje
Gottwald.
V Kralicích pokračuje rovněž
dvojice podzimních posil Jan
Dočkal, Jakub Jamrich a hostování v Lipové čeká i na jaře
trojici Bross, Ohlídal, Růžička.
Novici na zkoušku jsou pak
Jan Dvořák s kmenovým hráčem 1.SK Bernardem Boškem.
„Připravují se s námi od 15.
ledna a jeví se velmi dobře. Zatím jsou jen ve fází tréninku a
jednat budeme během čtrnácti
dnů,“ přiblížil kralický trenér,
jenž by si přál posílit zejména
v obraně a záloze.
INZERCE

Fotbalové kluby si zvolí nové svazové vedení
Program volební
valné hromady:
1. Zahájení.
Nejbližší sobotu 2. února od 9 hodin ráno se v
prostějovské restauraci H Club uskuteční volební valná hromada Okresního fotbalového svazu
Prostějov. Po čtyřech letech tak budou funkcionáři ze svých řad vybírat předsedu OFS, členy
výkonného výboru i revizní komise. Poslední valná hromada se konala před dvěma lety, tehdy
ovšem nešlo o klasické volební setkání a jednalo
se pouze o dovolbu delegátů. Podle článku 31
stanov fotbalové asociace totiž zůstaly v platnosti
po přechodné období od roku 2011 do roku 2013
subjekty zvolené roku 2009. Ryze volební valná
hromada tak byla na pořadu naposledy před čtyřmi lety, kdy funkci předsedy OFS Prostějov obhájil Vladimír Trunda.

„Uděláme samozřejmě
vše pro to, abychom
se v soutěži udrželi.“

naznačuje rozdíly ve hře po úspěšném loňském postupu
hráč TJ Haná Prostějov Radovan Světlík

HRÁČSKÉ STATISTIKY

INZERCE

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 28. ledna 2013

2. Volba předsedajícího.
3. Schválení mandátové, volební a návrhové komise.
4. Zpráva mandátové komise.
5. Schválení jednacího a volebního řádu.
6. Zpráva o činnosti VV včetně hospodaření.
7. Zpráva revizní komise.
8. Diskuse k bodům 6. a 7.
9. Volby nových orgánů OFS:
a) volba předsedy, oznámení výsledků
b) volba členů výkonného výboru,oznámení výsledků
c) volba členů revizní komise,oznámení výsledků
10. Usnesení.

11. Závěr.

Volit se bude stejným způsobem
kluby, sobotní volba bude
nejvýše dvoukolová. Hlasovat musí minimálně polovina přítomných delegátů a
ke zvolení do všech orgánů
je potřeba nadpolovičního
počtu hlasů.
Nestane-li se tak v prvním

kole, postupují do finále boje
o post předsedy dva kandidáti s nejvyšším počtem
hlasů, v případě výkonného
výboru a revizní komise jde
dál maximálně dvojnásobek
kandidátů, než je počet ještě
neobsazených míst.

KOHO BUDOU DELEGÁTI VOLIT?
Předseda OFS Prostějov

Nynější šéf organizované kopané na Prostějovsku Vladimír Trunda bude mít hned dva protikandidáty. Tím prvním je dosavadní člen výkonného výboru a garant disciplinární komise Milan
Elfmark, tím druhým předseda FC Ptení Roman
Minx.

Výkonný výbor

Stávající sedmičlenné vedení OFS Prostějov tvoří kromě předsedy OFS Vladimíra Trundy místopředseda svazu František Mikulka, František
Jura, garant disciplinární komise Milan Elfmark, předseda STK
Ladislav Dvořáček, garant komise rozhodčích Miroslav Juránek
a předseda komise mládeže Jaroslav Liška.
O znovuzvolení mezi šestici řadových členů budou o víkendu
usilovat Ladislav Dvořáček, Miroslav Juránek, Jaroslav Liška a František Mikulka. Zatím pouze na předsedu OFS kandiduje Milan Elfmark a místo Františka Jury vysílá 1.SK Prostějov
do boje oddílového sekretáře Ladislava Dudíka. Zbylými zájemci o pozice jsou Jan Kubalák, Roman Minx, Josef Sklenář a Radoslav Švéda.

Revizní komise

Zcela nového složení se pravděpodobně dočká revizní komise. Doposud ji tvořil předseda Jiří Kresta
a členové Ivan Polák s Františkem Znojilem, nyní
kandiduje odlišná trojice Roman Jedlička, Miroslav Navrátil a Radoslav Švéda.

BUDEME U TOHO!

PROSTĚJOVSKÝ Večerník Vám ze sobotní valné
hromady přinese přímou reportáž, podrobné zpravodajství i exkluzivní rozhovory! Jméno nového šéfa
a členů výboru OFS hledejte už v sobotu na

www.vecernikpv.cz

Nynější předseda OFS Prostějov Vladimír Trunda kandiduje do čela už potřetí v řadě

„MÁM PŘEDSTAVU, CO KLUBŮM NABÍDNU a co chci po další čtyři roky dělat“
madě. Nebudu to rozhlašovat po
celém okrese a dávat šanci svým
případným
protikandidátům,
aby to také zapracovali do svého programu. Své současné vize
porovnám s tím, co jsem sliboval před šesti roky. Mám celkem
představu, co klubům nabídnu a
co chci po další čtyři roky dělat.
To jim ale sdělím až tam.“
Co se vám naopak zatím
moc nepodařilo?
Vždy se něco nepodaří. Potřebovali bychom omladit komisaře, ale sehnat dnes komisaře
průměrného věku, který by měl
čas, je složité. Nestal se však

vydařily. Přestože je potřeba se
z neúspěšných věcí poučit.“
Již v létě na losovacím akp
tivu p
poukázali zástupci
několika
lika klubů na vysoké
y
ké příspěvky do FAČRu.
členské
Můžee s tím OFS něco dělat?
„Kluby
by si na to stěžují, ale neuvědomují
omují
j si jednu
j
věc,, že příp
ky do FAČRu jsou jejich
spěvky
peníze,
e, k nimž se ještě přidá
dotacee z ministerstva školství,
eže a tělovýchovy. Tyto
mládeže
penízee jsou vydávány účelově
podle členské základny, aktivit,
eže. Kluby tak nemomládeže.
hou spoléhat, že budou

dostávat stále stejnou dotaci,
pokud nebudou nic dělat a pracovat s mládeží. Je snaha podp
y, které se
pořit
a dotovat kluby,

žádný velký průšvih, kromě disciplinárních prohřešků, jako je
napadení mé osoby fanoušky. Já
raději mluvím o věcech, které se

starají o členskou základnu a o
mládež. V létě jsem vysvětlil
a doložil, jak to bude a nebude
p
probíhat.
Informace jsem podal
přesn jak to valná
naprosto přesně,
schvá
hromada schválila,
a potvrdilo
se to i koncem roku, když dotace přišly.“
JJe podle vvás výše příspěvků optimá
optimální?
„Je to otázka, kterou těžko posoudit, když to funguje teprve
jeden rok. Lze o tom mluvit až
po období dvou tří pěti let a pak
zd to přineslo to,
se zamyslet, zda
co se od toho očekávalo. Jestli
nen zátěž pro kluby.
to je či není
Hodnotit to v době, kdy
proběhlo pouze padesát
korun, z níž bylo částečně pplaceno spuštění
registrač
registračního koloběhu
a část se vracela klubům.
Jak to bude fungovat
nově, nnetuším. Máme
dostat zp
zpátky 255 korun
na člena a uvidíme, jestli
to bude pravda a peníze
MŠMT vvydá, nebo nevydá. Myslím si, že o tomto
bodu bude diskuse na valné
hromadě, kt
která možná zaváže předsedu, aby hlasoval pro
určitou výši poplatku. To si
dovedu předs
představit.“

„Okresní fotbal nesmí skončit na vedlejší koleji,“

„Prioritou je pro mě dostat se do výkonného

„Hospodaření jsem si ve spolupráci
s hospodářskou komisí hlídal, abychom zbytečně neutráceli a dotace
řádně využili a vyúčtovali. Nikdy
jsme nehospodařili se ztrátou.“

Současný předseda OFS VLADIMÍR TRUNDA
o finanční kondici svazu

přeje si kandidát na předsedu OFS Milan Elfmark výboru,“ avizuje kandidát na předsedu OFS Roman Minx
Proto je potřeba spolupráci zintenzivnit.“
* Co byste chtěl oproti současnosti změnit?
„Jde o větší komunikaci s kluby.
Trápí nás mládež, máme málo dětí
zapojených do fotbalu, hlavně na
vesnicích. A na to musíme reagovat. Není to jen o pořádání turnajů,
ale i o vytvoření širší platformy.“
* Jste mimo jiné učitelem na Fakultě tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci i starostou Olšan u Prostějova. Jak by
šlo tyto aktivity skloubit se svazovým předsednictvím?
„Je to otázka kolektivu. Důležitá je
role sekretáře OFS. Podle mě není
vše o jednom člověku a pokud je
do činnosti zapojeno víc lidí, dá se
to skloubit. Je to otázka lidí, které
budete mít k dispozici a s nimiž budete spolupracovat.“

Ucházet se
o post předsedy
OFS
Prostějov se
společně
s
Vladimírem
Trundou a
Milanem Elfmarkem rozhodl i Roman
Minx (na snímku). Od přelomu
loňského a letošního kalendářního
roku nový předseda Fotbalového
klubu Ptení upíná svou pozornost
zejména k úspěšné kandidatuře do
výkonného výboru, kde by se chtěl
zasadit o reorganizaci okresních
soutěží a řešení potíží s nedostatkem členské základny.
* Kdy jste se rozhodl pro kandidaturu?
„Je tomu asi čtrnáct dní. Po valné hromadě našeho klubu a na přání skupiny
lidí, kteří se pohybují v našem regio-

nu, jsem přijal jejich názor, zda nechci
kandidovat do výkonného výboru či
na předsedu OFS.“
* Čeho byste chtěl v případě úspěchu dosáhnout?
„Chtěl bych zaostřit na ztrátu
členské základny v jednotlivých
regionech. Dneska je o třetinu
nižší, oproti silnějším ročníkům se
značně oslabila. Kluby v nižších
soutěžích mají problém poskládat
mužstva, chybí jim mládež. To
je jedna z věcí, které bych chtěl
na valné hromadě prezentovat.
Dále například chci, aby proběhla
částečná reorganizace okresních
soutěží. Dnes je to s množstvím
zápasů i hráčské základny špatné
a kluby mají problém III . a IV.
třídu ufinancovat. Také bych se
snažil propojit vazby mezi kluby a
školami, abychom mohli vytvořit
podmínky pro mladé fotbalisty na
vesnicích.“

* Současnému vedení OFS se s
problémy nedaří bojovat?
„Neříkám, že současné vedení dělá
něco špatně, ale chtěli bychom něco
víc podpořit a něco upravit. Konkrétnější bych ale chtěl být až v sobotu. Prioritou je pro mě dostat se do výkonného výboru, až do dnešního dne jsem ale
nevěděl, kdo je navržen na předsedu.
Podávali jsme tedy kandidaturu do výkonného výboru i na předsedu OFS.“
* Jaké jsou vaše dosavadní funkcionářské zkušenosti?
„V oblasti klubové funkcionařiny se
pohybuji poměrně krátce. Permanentně sleduji vývoj v okrese a vzhledem
k tomu, že se mi podařilo stabilizovat
svou vlastní firmu, tak hledám další
činnost, kde mohu pomoct. Na mysli
mám hlavně mládež a regionální soutěže. V čele FC Ptení jsem od valné
hromady, která se konala před Vánocemi. Tam jsem přijal nabídku stát se
předsedou.“

anketa

Oddílům vadí zejména
vysoké příspěvky pro FAČR
Prostějov/jim – Na volební valnou hromadu může každý oddíl
spadající pod OFS Prostějov
vyslat jednoho svého zástupce,
který má právo hlasovat a spolupodílí se tak na volbě svazového předsedy, členů výkonného
výboru i dalších komisí. Týden
před konáním valné hromady
oslovil Prostějovský Večerník
delegáty několika klubů napříč
soutěžemi i okresem a zeptal se
jich, s jakými přáními a úkoly do
Prostějova pojedou a co od nejbližší soboty očekávají.

Jiří Svozil

jednatel FC Kralice na Hané

„Osobně jedu na valnou hromadu
s tím, aby se za okres vyslovila pro
snížení členského příspěvku FAČRu. Ten nyní činí 200 korun pro
dospělého a 100 korun pro mládežníka. Je to podle mě moc a přijatelnější částku nechám na diskusi. Ať
stojí v čele svazu kdokoliv, důležité
je zejména zlepšit přístup OFS k
vesnickým oddílům a také se více
věnovat mládeži.“

Jiří Kučera

jednatel Sokola Konice

„Je nutné ve fotbale změnit řadu
věcí, k tomu je ale potřeba chuť a
vůle klubů. Proč nemůžeme více
střídat a třeba i hokejově? Nejsme první liga, tak proč nemůže
fotbalový ročník začít 1. dubna a
skončit na konci října? Pak bude
půl roku pauza a spousta času
na úpravy mužstva. Sport děláme
proto, že nás baví, a jde o to, aby
se změnil názor všech klubů na to,
jak má fotbal vypadat.“

Ivan Polák

ekonomický manažer a sekretář
1.SK Prostějov

„S konkrétním úkolem na valnou
hromadu nejdu, pouze bychom
chtěli, aby náš kandidát pan Dudík byl zvolen do výkonného výboru. Jinak zatím nevím, kdo bude
kandidovat. Až tento týden podle
známých jmen budeme moci
vytvořit strategii. Změna by ale
mohla nastat v Komisi mládeže,
nefunguje podle mě ideálně.“

Stanislav Prečan
předseda FK Skalka 2011

„Pro Skalku to bude premiérová
valná hromada. Spolu s několika
dalšími kluby jsme se asi tři čtvrtě
roku scházeli a naše stanoviska
jsme předložili stávajícímu vedení OFS. Do voleb vyšleme vlastní
kandidáty a máme celkem tři vyjednavače. Stávající poplatky pro
FAČR jsou totální blbost a je nutné, aby byl slyšet hlas klubů od IV.
třídy po I.A. Není to jen o vrcholovém fotbalu. Nelíbí se mi třeba
vzdálenosti ve IV. třídě a tak brzký
start soutěže. Vždyť jsme začínali
téměř jako prvoligové kluby hned
na konci července.“

Jiří Poles

předseda FC Hvozd

„Jedu na valnou hromadu s očekáváním. Nevysíláme na ni žádné
kandidáty a nemáme ani žádné
nabídky. Doufám, že se práce nového vedení nebude koncentrovat
jen na Prostějov a okolí, ale aby se
promítla do celého regionu. Trápí
nás finance, ale to nevyřeší OFS.
Jsme totiž daleko od centra, je u
nás slabá podnikatelská sféra a
vysoká nezaměstnanost. A FAČR
chce stále větší poplatky, což se mi
samozřejmě nelíbí.“

Josef Matoušek

předseda FK Němčice nad Hanou

„Přijedeme, navštívíme valnou
hromadu, tím ale naše aktivita
končí. Nemíním se dále angažovat, máme dost vlastních problémů. Chceme se dostat zpět na úroveň, kde dříve Němčice byly. Náš
výbor je ve funkci teprve krátce a
nemáme zatím extra pozitivní ani
extra negativní zkušenosti se svazovým vedením.“

Prostějovský

Večerník
také na

Facebooku!
www.facebook.com/
vecernikpv.cz
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Jestřábi prohloubili krizi, padli doma s posledními Bobry i v Přerově...

3
4

1:1

DO PROSTĚJOVA PŘIJEDE HC OLYMP!

SN

HC BOBŘI
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

0:1

V rámci oslav 100 let hokeje sehrají Jestřábi
exhibiční utkání proti hvězdám z obrazovky

2:1 - 0:1

Branky a nahrávky: 4. Ševčík, 42. Černý (Šebek, Kumstát), 47. Černý (Kryl) - 15.
Smetana (D.), 31. Bokroš (Voznica), 51. Mir., 65. Bokroš. Rozhodčí: Netopil - Linhart, Lošťák. Vyloučení: 5:8 Využití: 1:0. V oslabení: 0:0 Diváků: 730

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

Kumstát, Arnošt,
Jirák

Handl, Duba, Kotásek
Černý, Šebek, Stráněl
Popelka, Novák, Kryl
Ševčík, Kovařík, Berčák

Prostějov/pk

Sestava hc valašské meziříčí:

Slovák (Netolička) - Ambruz, Bokroš, Coufal, Heča, Kvapil,
Kolovratník, Lyzák, Martiník, Maršálek, Mikel, Prycl, Smetana, Vajda, Varga D., Varga Ma., Varga Mi., Voznica

6
3

2:0

Koláž Večerníku
dobovém kostýmu z počátků
prostějovského hokeje. Třetí
řada se pak složí ze sponzorů nebo činovníků klubu a tu
čtvrtou budou tvořit děti LHK
(více na straně 17 dnešního vydání).
Vstupné na tuto akci bude stát
100 Kč a v předprodeji si budete
moci koupit vstupenku v kancelářích klubu, jinak klasicky

Posilovat se ale nebude, tým čeká na Novosada

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
V

2:2

Branky a nahrávky: 3. Kolář (Sprušil), 12. Kundrátek (Goiš, Sedlák), 36. Goiš
(Sedlák, Blinka), 40. Pala (Sedlák), 50. Ditrich (Vlček), 60. Sedlák (Sakrajda) - 37.
Kryl (Šebek), 44. Kotásek (Kaluža, Handl), 57. Šebek (Černý, Kumstát). Rozhodčí:
Fiala - Hanzlík, Štěpán. Vyloučení: 7:10 navíc Duba (Prostějov) 10 min osobní trest.
Využití: 4:2. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 40:25.

Sestava hc zubr přerov:

Sklenář - Pala, Tomeček, Vlček, Ferenc, Kudělka, Osina
- Sedlák, Goiš, Brada - Brančík, Ditrich, Sakrajda - Kolář,
Sprušil, Blinka - Kundrátek, Vaněk.

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

Hlavní tváří HC Olymp je herec a moderátor Martin Dejdar, ústřední postava Honzy
Krolla seriálu z hokejového
prostředí Poslední sezona, díky
kterému celým tým vlastně
vznikl. Na soupisce kádru naplněného nejen skvělými sportovci
i celebritami najdeme také třeba

Pavla Nového, Jiřího Mádla,
Jana Révaie, Matouše Rumla
nebo třeba Reného Keyzlara!
„Pohrávali jsme si s variantou,
udělat exhibiční utkání Kroměříže proti Prostějovu. Jenže na
led bych dostal jen určitý ročník
a sto let by měla být oslava celé
veřejnosti, potažmo města Prostějova. Proto jsme se domluvili
na spolupráci s panem Dejdarem,

kterému nebude vadit, že v rámci
jeho show proti němu nastoupí zástupci sponzorů, diváků či
dětí. Chtěli bychom totiž, aby se
do oslav zapojili všichni, kteří k
hokeji patří a to jsou jak diváci,
fanoušci, bývalí nebo současní
hráči, politici a v neposlední řadě
děti. Záleží jen na každém jedinci, zda se připojí k této jedinečné
oslavě a její součástí,“ objasnil
volbu soupeře a náplň akce Michal Tomiga, předseda LHK Jestřábi Prostějov.
Tým Jestřábů bude však složen tak trochu netradičně, v
první pětce nastoupí výběr
hráčů LHK, o kterém rozhodnete hlasováním právě vy
- fanoušci. Druhá lajna bude
složena právě z řad fanoušků.
Mohou si dokonce zahrát v

v den utkání hodinu před začátkem. Po utkání od 20:30 je
také naplánováno posezení v
restauraci H-Club na Wolkerově ulici. Vstupné tam bude 150
Kč a v prodeji také v kancelářích klubu, ovšem počet míst je
výrazně omezen.
Další informace o soupeři Jestřábů naleznete na stránkách
www.hcolymp.com.

Potvrzeno: David ZACHAR SI již letos NEZAHRAJE

HC ZUBR PŘEROV

2:1

Dominik Hašek, Jiří Hrdina, Pavel Richter, Aleš Valenta
to jsou legendární sportovci a také hráči týmu HC Olymp
Praha, se kterým se v exhibici utká netradiční sestava
LHK Jestřábi Prostějov. HC Olymp s sebou přiváží
nejen hokej, ale i velké show a spoustu legrace. Akce
u příležitosti oslav 100 let hokejového klubu se uskuteční na ledě Víceúčelové haly-zimním stadionu v sobotu
16. února v 17 hodin.

Kumstát, Arnošt,

Handl, Duba, Kotásek
Černý, Šebek, Stráněl
Berčák, Novák, Kryl
Ševčík, Jirák

Prostějov/jim - Pouhé čtyři
body zatím získali prostějovští hokejisté během všech
svých lednových střetnutí.
Poslední možnost vylepšit
tuto bilanci budou mít ve
středu od 18.00 hodin doma
proti Porubě. V přímé bitvě o
třetí místo se však stejně jako
při všech následujících střetnutích budou muset obejít

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. ligy, sk. východ


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

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

36
35
36
36
36
36
36
35
36
36

19
20
16
15
15
12
13
14
12
3

7
4
4
3
4
5
3
3
4
3

2
4
4
5
1
6
5
1
5
7

8
7
12
13
16
13
15
17
15
23

132:91
145:87
134:130
121:109
117:106
123:128
118:127
119:116
120:147
100:188

73
72
60
56
54
52
50
49
49
22

kam za hokejem....
37. kolo, středa 30. ledna, 18:00 hodin: HC Slezan Opava - VHK Vsetín,
HC Baník Karviná - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Frýdek-Místek - HC
Zubr Přerov, LHK Jestřábi Prostějov - HC RT TORAX Poruba, HC Nový
Jičín - HC AZ Havířov 2010
38. kolo, sobota 2. února, 17:00 hodin: HC AZ Havířov 2010 - LHK Jestřábi Prostějov (16:00), HC RT TORAX Poruba - HC Frýdek-Místek, HC
Zubr Přerov - HC Baník Karviná, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Slezan
Opava, VHK Vsetín - HC Nový Jičín (neděle 3. 2., 17:30)

val bilancí +12 v hodnocení
účasti na ledě při vstřelených
a obdržených gólech. Nyní ho
čeká dlouhá pauza. „Došlo k
vykloubení ramena a bohužel
je to to operované. Tím je to
horší a letošní sezona pro něj
skončila,“ konstatoval smutně
po uskutečnění důkladného vyšetření kouč áčka Petr Zachar.
O doplnění mužstva o dalšího

útočníka však navzdory zúžení kádru neuvažuje. „Vzali
jsme Kotáska, doléčuje se Zdeněk Novosad. Stále máme jedenáct útočníků a sem tam můžeme využívat hráče ze Zlína.
Na tuto soutěž nemůžeme mít
kádr dvaadvaceti, třiadvaceti
hráčů,“ podotkl Zachar.
Zdeněk Novosad stihl za
čtyřiadvacet zápasů posbí-

„Porazit Porubu, Nový Jičín a minimálně čtvrtí bychom měli být,“

věří navzdory ztrátám kouč Jestřábů Petr Zachar

Prostějov - Kotásek, Černý, Duba, Šebek. Zejména na tuto
zkušenou čtveřici spoléhá šest kol před koncem základní
části trenér Jestřábů Prostějov Petr Zachar. Jeho hráči za
celý leden porazili pouze Frýdek-Místek a případné středeční
nebodování s Porubou by znamenalo, že by na třetím místě
zůstali pouze o bod právě před nejbližším soupeřem. Cesta k
bodům vede podle prostějovského kouče přes zodpovědnou
defenzivu a okamžitý návrat po ztrátě puku.
Jiří Možný
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bez pátého nejproduktivnějšího hráče mužstva Davida
Zachara. Sezonu mu ukončilo rameno poraněné před
týdnem v Opavě.
Jednadvacetiletý odchovanec
klubu stihl v třiatřiceti duelech
vstřelit devět branek a na dalších dvacet přihrát (jubilejní
dvacátou nahrávku stihl právě
v Opavě), k tomu dispono-

rat ještě o pět bodů víc a
navzdory dlouhé vynucené přestávce je po Michalu
Černém a Davidu Šebkovi
stále třetí nejproduktivnější Jestřáb a dokonce druhý
nejlepší střelec. Nyní se jeho
návrat na led začíná blížit.
„Kolem 10. února by se měl
zapojit do tréninku a uvidíme, jak na tom bude vypadat. Na play off s ním každopádně počítáme,“ vyhlíží
optimisticky Petr Zachar.

Proti Přerovu vám
zamezila
v
bodování řada vyloučení.
Byly to spíše vynucené, nebo
zbytečné fauly?
„Hned první vyloučení bylo
nepochopitelné, když šestý hráč
ihned po skočení na led hraje
kotouč. Pak hra vysokou hokejkou, držení. Polovina faulů v
útočném pásmu a doplatili jsme
ne to. To se pak těžko dohání.

Až ve třetí třetině jsme hasili
jedno ujíždění a jednou to hrozilo, jinak vše byly fauly ve
středním a útočném pásmu.
Úplně zbytečná, která nic
neřešila. Prostě nedisciplinovanost.“
Opět jste prostřídal
gólmany a nasadil
Adama Vrbu. Jak si vedl?
„Podal standardní výkon,
nemůžeme si na něj stěžovat.
Musíme se s tím porvat. Tlačili
jsme na kluky, že je potřeba

to zlomit a hráli až na fauly
zodpovědně. Teď přijde znova
trénink, taktická příprava a
vysvětlení klukům, co co bychom po nich chtěli. Zápasy
jsou vyrovnané a každý může
porazit každého. Záleží na
momentální formě a přístupu
hráčů.“
Ve
středu
se
střetnete v přímém
souboji o třetí místo s Porubou. Bude to již malé play
off?
„Poruba je specifická v tom,
že dostává vesměs jen dva tři
góly. Pokud my budeme dostávat tři čtyři góly, tak dopředu
říkám, že jsme bez šance.
Jen výjimečně se nám totiž
podařilo dát Porubě čtyři a více
gólů. Mají velice dobré gólmany a solidní obranu. Bude

to o trpělivosti a budeme muset
bránit, bránit. Přestože hrajeme
doma,, tak čekat na příležitosti.“
Takže
budete
spoléhat hlavně na
defenzívu?
„To ne. Ale po ztrátě kotouče
okamžitě pracovat dozadu a
počítat s tím, že Poruba moc
gólů nedostává. Každý gól,
který dostaneme, může rozhodnout. Je to o tom, že sice
hrajete dopředu, ale po ztrátě
kotouče musí tři hráči okamžitě
p
pracovat
dozadu.“
V lednu se vám
výsledkově vůbec
nedaří. Jak budete na úvodní
měsíc roku hokejově vzpomínat?
„Poslední vystoupení je dost
smutné. Dostali jsme se do
útlumu a vše vyvrcholilo Opa-

vou. Máme ale mužstvo, které
překvapilo v první polovině a
je to jen v nich, aby to dokázali
zopakovat. Stačí porazit Porubu, Nový Jičín a minimálně
čtvrtí bychom měli být. Je to v
hlavách hráčů.“
Jaká je podle vás
mentální
síla
hráčů?
„Máme čtyři pět hráčů, kteří
hráli extraligu nebo vyšší
soutěž. V těchto momentech
by se měli prosadit a vést tým.
První pětku táhl Zdena Novosad
a částečně Korhoň, Dubovi ani
Handlovi se střelecky nedařilo.
Druhou táhne Michal Černý.
Teď je to hlavně na Kotáskovi,
Dubovi, Černém, Šebkovi.
Ti to mají na svých bedrech,
aby mužstvo trošku pozvedli.
Budeme potřebovat i štěstí.“

Obchodní a mediální partneři LHK Jestřábi Prostějov pro sezónu 2012-2013
REKLAMA
TISKÁRNA
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PROSTĚJOV
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P R O S T Ě J O V

Exkluzivní rozhovor s předsedou LHK Jestřábi Michalem Tomigou

„DOŠLO K POZASTAVENÍ VÝPLAT, ale jen na čtrnáct dnů...“
Prostějov – Dění v jestřábím hnízdě je v posledních
dnech více než živé a tak jsme po týdnu opět zasedli s prvním mužem prostějovského hokeje Michalem
Tomigou, abychom probrali aktuální témata. Po změnách ve vedení a realizačních týmech mládeže se totiž
přestalo dařit „A“-mužstvu, do toho se množí spekulace
příznivců o nesolventnosti klubu vůči hráčů, na občanské
sdružení Jestřábů byla uvalena insolvence kvůli dluhům
a to prostějovský hokej má slavit sté výročí založení...
Petr Kozák
Ve středu Jestřábi padli
doma s Valašským Meziříčím. Co se aktuálně v klubu děje?
„Bohužel, oslabila nás trochu marodka, jsou různé nachlazení, ale to
je všude. Na to se nechci vymlouvat.
Co se týče Valašského Meziříčí, hráči neodvedli, to co jsem očekával,
neproměnili svoje šance a to rozhodlo. Nemůžeme čekat, že zápasy
budou jednoduché, každý musí být
zodpovědný k mužstvu a k sám
sobě. Jinak to nepůjde.“
Celému týmu byly údajně
pozastaveny mzdy do konce ledna. Proč?

„Prý se na webu objevily různé fámy,
že hráči nemají výplaty, údajně jsem
na zápas do Opavy měl v sobotu
přivést peníze a podobné nesmysly.
Tyto řeči musí někdo pouštět do světa, aby byl zajímavý, ať někdo z hráčů nebo jejich blízkých. Proto jsem
se s trenérem Zacharem domluvil,
že nedojde ke snižování platů nebo
pokutám za Opavu, ale k pozastavení výplat. Ať si kluci za svůj skvělý
´výkon´, zkusí sehnat peníze sami, i
když jen na čtrnáct dnů...“
Co říkáte na kauzu „insolvence občanského sdružení“?
„To je vždy nepříjemná věc, ale bohužel v dnešní době se tak můžou

věřitelé bránit proti neplacení a já je
chápu. My dluh vždy uznávali a navrhovali splátky i jiná řešení. Já jsem
již minulý ročník říkal, že během
soutěže došlo k odchodu jednoho ze
strategických sponzorů a tyto peníze
v rozpočtu určitě chybí. Jednal jsem s
panem Fürstem, ale ten bohužel můj
návrh na splácení odmítl a dal mi
další podmínky, které jsem neakceptoval! Firmě FTL se dluh splácí a že
se přihlásila k návrhu k insolvenci, je
jen její povinností. Mám za to, že do
15. února letošního roku má být dluh
vůči nim splacen. Chápu veřejnost,
že se bojí o budoucnost hokeje, ale
pokud jednou dluh vznikne, musíte
ho splácet postupně, nejde to hned
naráz. V dnešní době, kdy jeden rok
podepíšete smlouvy o reklamě, druhý je všechno jinak, není nikdy jasné, že peníze budou a kdy dojdou...
Oslovili jsme několik desítek firem
nejen z Prostějova, ale i z okolí, avšak
jen se dozvídáte, že mají jiné priority,
které jsou směřovány k jiné sociální
oblasti. Pak se ale doslechnete, že tito
sami lidé přijdou na hokej a budou
kroutit hlavou nad tím, že zde nejsou
peníze... Vždyť se podívejte, kolik

prostějovských firem má za minulý
a letošní rok reklamu na ledě či mantinelu?! Více peněz zde dostaneme
od sponzorů mimo náš region, než
od místních. A to je smutné... Samozřejmě nejsou všichni takoví, a proto
jsem rád, že se najdou lidé, kteří jsou
hrdí na to, že jméno jejich společnosti je na mantinelu zimního stadionu a
neočekávají ode mne nějakou protislužbu. Dělají to z lásky ke sportu a
takových lidí si velmi vážím. Moc
jim děkuji za podporu!“
Jaká další opatření vedení
klubu chystá? A znepokojují vás poslední výsledky moc,
nebo zůstáváte realistou?
„Já jsem stále optimista. Věřím v
tým, který doposud odváděl dobré
výkony. Krize dojde na každého, bohužel u nás se to začne hned spojovat
s různými zaručenými zprávami...
Jak jsem říkal již dříve, hráči jsou
placeni podle délky soutěže a byli
by sami proti sobě, kdyby se o tyto
peníze připravili. Chceme dojít co
nejdále!“
Mužstvo má několik zraněných opor. Jednáte o doplnění kádru?

„Jednáme, ale hráči kteří měli dojít,
nedostali souhlas bývalého klubu.
Takže to nevidím optimisticky.“
V minulém Večerníku
jste vyzval škarohlídy, ať
přijdou na zimní stadion promluvit si. Dorazil někdo osobně
za vámi?
„Vy si myslíte, že ti všichni anonymní dopisovatelé dojdou? Když
jsem asi před čtyřmi roky nebyl
spokojen s hokejem, šel jsem
osobně za Bartoškem a jednal o
tom, jak to udělat. Neseděl jsem u
netu a nepsal blbosti. Pokud se někomu něco nelíbí, má dojít a osobně jednat o nápravě. Nikdo si tady
nebazíruje na tom, že je předseda
klubu, ale vše jen pomlouvat, to
už je tady v módě...“
Chystáte exhibiční utkání s Olympem. Co dalšího klub u příležitostí letošního
stého výročí založení hokeje v
Prostějově připravuje?
„Vzhledem k ekonomické situaci
nemůžeme nějak moc slavit, takže
další akce budou přibývat spíše
nárazově. Momentálně se nic oficiálního nechystá.“

Lední hokej, házená
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Krize Jestřábů pokračuje, podlehli i poslednímu Valmezu „Máme dost technických hráčů, ale málo
minuty Lukáš Vydržel a jednadvacetiletý gólman předvedl
několik výtečných zákroků.
Očima trenérů bojovníků,“ povšiml si kouč Petr Zachar
SN

Prostějov/jim – Hned šestkrát
z posledních sedmi utkání se
museli prostějovští Jestřábi
sklonit před svým soupeřem.
Po Přerovu, Novém Jičínu,
Vsetínu, Karviné a Opavě
podlehl tým Petra Zachara
i Valašskému Meziříčí. Obě
mužstva dělilo v tabulce
sedm míst a osmatřicet bodů,
přesto se hrál po většinu duelu vyrovnaný hokej. Domácí
neudrželi vedení 1:0 ani 3:2
a o vítězi musely rozhodnout
až samostatné nájezdy. V
dovednostních soutěžích se
lépe vedlo hostům a dva body
putovaly na Valašsko.
Domácí chtěli zapomenout na
neuvěřitelný zvrat z Opavy,
kde neudrželi vedení 6:0, a
po většinu první třetiny se jim
to i dařilo. Na svého soupeře
vletěli a zamkli ho v jeho obranném pásmu. Branka Robina Ševčíka ze čtvrté minuty
je v úsilí podpořila a čekalo
se na zvýraznění náskoku.
Namísto toho se však Bobři
ubránili i jednomu oslabení a
pět minut před koncem první
třetiny nečekaně srovnali, když
zužitkovali přečíslení.
V jestřábí brance se místo Adama Vrby usadil hned od první

Ani on si však neporadil s
Bokrošovou dorážkou nad beton a v polovině utkání šli rázem
do vedení hokejisté Valašského
Meziříčí. Poté se ve zbytku
druhé dvacetiminutovky hned
pětkrát vylučovalo, ovšem stále
ještě bez efektu.
Dvacet vteřin před druhou
pauzou ale vyfasoval hostující Martin Ambruz za vysokou hokejku čtyři minuty a
domácí si přece jen poradili.
O srovnání se individuální
akcí, naznačením a následnou
kličkou do forhendu postaral v
čase 41:35 Michal Černý a brzy
po něm mohl strhnout vedení
zpět na prostějovskou stranu
Robin Ševčík. Z mezikruží však
pouze napálil stojícího gólmana
do betonu a neuspěl ani o chvíli
později Pavel Kumstát bombou
od modré.
I hosté zahodili několik tutovek.
Martin Varga dostal přihrávku
zpoza branky a ze dvou metrů
přestřelil, Bokroš v obrovské
šanci mířil jen do ležícího
Vydržela. Do vedení tak přece
jen šli domácí. Martin Kryl
vystřelil na Slováka a Michal
Černý dorážkou z ostrého úhlu
gólmanovu výstroj propálil –
3:2. Všechny body přesto v
Prostějově nezůstaly. Bobři
se nevzdali a deset minut před
koncem srovnali. Střelou mezi
betony se na seznam bodujících

Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
„Do utkání jsme nevstoupili špatně. Dali jsme gól
a prvních patnáct minut jsme měli dost šancí, abychom skóre navýšili. Pak se to najednou jako mávnutím kouzelného proutku zlomilo a chvílemi jsme
byli bezradní. Udělali jsme stejně jako v Opavě zbytečnou chybu, soupeř dal na 1:1 a tím jako by to pro nás skončilo.
Dostali jsme se do křečí, do problémů a díky bohu, že alespoň Michal Černý svou zkušeností dal dva góly a znovu nás trochu postavil na nohy. Ale nesoustředěnost, nedisciplinovanost a propadáky
vzadu nás dneska znova stály body.“

Josef MÁLEK – HC Bobři Valašské Meziříčí:
„Jsme rádi za to, že jsme předvedli takový výkon, a body
jsou bonus. Po propadáku v Jičíně je pro nás takto dobře
sehraný zápas důležitý. Myslím si, že diváci přišli o celkem
pěkný hokej, trochu je ale chápu, že mohou být rozčarovaní.
Co se baráže týče, ntušíme, jak bude probíhat. Chceme zápasy odehrát tak, abychom byli v herní pohodě a podávali výkony, při nichž
nemusíme mít sklopenou hlavu. Jako dneska a zápasy před tím kromě Jičína.
Odevzdat tam sto procent, abychom druhou ligu udrželi.“

hráčů zapsal i třetí z Vargů –
Miroslav.
Závěrečné minuty přinesly
nejpohlednější
hokej
ve
vysokém tempu, leč branky
již nikdo nedosáhl a muselo
se prodlužovat. Nastavená
pětiminutovka
se
odehrála bez většího vzruchu a
nejvýraznějším momentem se
stal oddechový čas domácích
jedenáct sekund před koncem.
Ani vyhrané buly ale k brance
nevedlo a rozhodnout musely
nájezdy.
V dovednostních soutěžích
začínalo Valašské Meziříčí a

díky Bokrošově zakončení
pod víko se udalo vedení 0:1.
Michal Černý pokusem mezi
betony neuspěl, na druhé straně
Heča netrefil. Na 1:1 srovnal
Ševčík pokusem přesně k tyči a
ve třetí sérii se šlo od nuly. Martiník vykoupal Vydržela a mezi
betony skóroval, nervy udržel i
Kotásek a střelou nad beton vyrovnal. Rozhodla tak až čtvrtá
série, kdy Bokroš uspěl mezi
betony a Ševčík nedal. Bobři
tak v Prostějově uzmuli hned
dva body, za což si domácí borci vysloužili pískot prořídlého
publika…

Prostějov – Dvakrát do smíchu nebylo po prohře s
Valašským Meziříčím prostějovskému kouči Petru
Zacharovi (na snímku). Jeho hráči umocnili trápení i
proti poslednímu celku tabulky připravujícímu se na
baráž o udržení druhé ligy a opět ztratili část náskoku před čtvrtým Novým Jičínem a pátou Porubou.
Trenéra Jestřábů mrzely stále stejné chyby a opět
nabádal k disciplíně a lepšímu přístupu hráčů.
Jiří Možný
Opakovaly se stejné nedostatky jako

v Opavě?
„Bylo to jako přes kopírák.
Necháváme volná křídla, nepohlídáme si nahrávku přes celé
kluziště, prohráváme osobní
souboje za naší bránou. Soupeř měl ještě hromadu dalších
šancí, které nevyužil. Podle
průběhu jsme to dneska mohli
po šedesáti minutách klidně i
prohrát.“
Vzali si hráči alespoň něco z vašich
rad k srdci?
„Akorát prvních patnáct minut.
Pak jsme dostali fatální gól po
neskutečné chybě a v tu chvíli jako by se všichni položili.
Je to smutné, hráči mají něco
odehrané, ale jedna chyba jako
v Opavě je položí. Hledal bych
příčinu v nedisciplinovanosti
a přístupu hráčů. Kdo má co
hrát, jaká si mají držet místa.

Musíme na tom znova a znova
zapracovat.“
Valmez je beznadějně poslední. Nemohlo zapracovat i podcenění?
„Vůbec. Tři zápasy jsme nad
nimi horko těžko vyhráli, oni
navíc dvakrát vzali body Havířovu, vzali body Přerovu. Varovali jsme hráče a myslím si,
že prvních patnáct minut bylo

odpovídajících. Pak se to najednou jako mávnutím kouzelného
proutku zlomilo a chvílemi jsme
byli bezradní.“
Nedocházejí třeba
hráčům při úzkém
kádru síly?
„V tom to být nemůže. V Opavě jsme hráli aspoň půl zápasu
na čtyři pětky, teď jsme hráli
celý zápas na čtyři formace.
Tréninky nejsou kondičně zaměřeny a je to o tom, že si nedovolíme jít jeden na jednoho.
Hledáme, komu to nahrajeme,
místo toho, abychom zkusili
někoho přehrát. V tomhle nás
Valmez předčil. Dostali nás do
přečíslení, to nám nyní chybí.
Máme dost technických hráčů,
ale málo bojovníků, kteří by to
podstoupili.“

Foto: archív Večerníku

Martin Kotásek: „Mužstvo se musí trochu uklidnit a začít hrát poctivý hokej“
Nejnovější posila Jestřábů věří, že deka z hráčů spadne a dojdou v play off co nejdál

Prostějov/jim – Třetí zápas
v jestřábím dresu odehrál
ve středu proti Valašskému Meziříčí zkušený útočník Martin Kotásek (na
snímku). Devětatřicetiletý
forvard nosící na zádech
sedmadvacítku se poprvé
mezi střelce nezapsal, byť
při samostatných nájezdech
uspěl. Jeho gól však pouze znamenal prodloužení o
jednu sérii, po níž přece jen
zvítězili hosté.

„Nastoupili jsme aktivně, podařilo se nám na ně vletět, dali
jsme gól. Měli jsme i další šance, které jsme ale neproměnili.
Jakmile dostaneme gól, začne
se mančaft trápit. Otočili jsme
to sice, ale přišla další chyba,“
uvědomuje si, že mužstvo je
nyní v krizi.
Foto: internet
Jestřábi přitom na začátku třetí třetiny i díky čtyřminutové
přesilovce odskočili znovu do „Chybí tomu ale maličkosti,
vedení na 3:2, které hájili i na abychom dali na 4:2. Šance
počátku jednapadesáté minuty. jsme nedali, oni vyrovnali a

zase přišla deka,“ zmínil. Rozhodly tak až nájezdy, při nichž
za stavu 1:2 ve třetí sérii musel
Kotásek dát. A to se mu podařilo. „Vždy jedu, podívám se na
gólmana, co dělá, a podle toho
se rozhodnu, zda provedu blafák nebo vystřelím,“ okomentoval svůj dílčí úspěch.
Celkově se však Jestřábům
proti Valmezu nepodařilo vyvarovat chyb stejně jako v
Opavě a třetí tým tabulky tak
neuspěl ani proti poslednímu.

„Na mančaftu teď leží deka,
duel v Opavě zlepšení moc
nepomohl. Po utkání v kabině
padla ostrá slova, řešili jsme
to ještě v pondělí. Třetí místo
však není to až taková hrůza.
Mužstvo se musí trochu uklidnit a začít hrát poctivý hokej,“
neztrácí naději.
Bývalý hráč Zlína, Vsetína či
Vítkovic se zkušenostmi s běloruskou, německou, polskou i
francouzskou ligou je v Prostějově poměrně krátce a své do-

savadní výkony příliš hodnotit
nechtěl. „Přišel jsem pomoci
týmu, abychom došli v play off
co nejdál. Spíše bych hodnotil
mužstvo. Jsem tu třetí zápas, a
jakmile soupeř dá gól, kluci se
trošku rozklepou. Chybí jistota,
trošku to uklidnit,“ rozpoznal.
Do sestavy se vrátil navzdory
svému zranění, před vyřazovacími boji se chce totiž dostat
do herní pohody. „Ruka už je
v klidu, každý má něco. Nehrál
jsem od minulé sezony a je po-

třeba co nejvíce hrát, abych se
dostal do formy. Jedině zápasy
se dostanu do tempa,“ vysvětlil
svůj elán a chuť jít do každého
střídání naplno.
V sobotu zajíždějí Jestřábi do
Přerova, kde v minulosti odehrál spoustu utkání i Kotásek.
A na duel s tabulkovým sousedem se také jaksepatří těší.
„Hecování asi přijde, zatím
ale ještě nic neproběhlo. Je to
derby a budu chtít, abychom
uspěli,“ věří v bodový zisk.

Jestřábi v Přerově nebodovali a hazardují s třetím místem Kostelec a Prostějov si mění
Očima trenérů házenkářské gólmany
Přerov, Prostějov/jim – Náskok Jestřábů na třetím
místě druhé ligy se rapidně
snižuje. K bodu z duelu
proti Valašskému Meziříčí
nepřidali prostějovští hokejisté v již šestém derby sezony
ani jeden a před Porubou
je drží již jen čtyři body.
Proti Přerovu doplatili na
svou nedisciplinovanost a za
velký počet vyloučení pykali
hned čtyřmi brankami. To
domácí Zubři dokonale
využili domácího prostředí
a po přestřelce s výsledkem
6:3 opět poskočili na vedoucí
příčku o bod před Havířov.
Jestřábi nasadili do brány Adama Vrbu, ale úvod duelu jim
vůbec nevyšel a již po necelých
třech minutách poprvé inkasovali. Hosté totiž nejprve špatně
vystřídali a při následném oslabení skóroval bekhendem
pod břevno Jan Kolář – 1:0.
V polovině sedmé minuty
si dvouminutovou výhodu
vyzkoušeli i hráči Prostějova,
když byl faulován dorážející
Kotásek. Přesilovka sice vedla

k zámku a velkému tlaku, leč
bez úspěšné střely.
Podruhé využili domácí početní
výhodu na začátku dvanácté
minuty, když dobíhal trest
Lukáše Duby za vysokou hokejku. To střelu Goiše úspěšně
dorazil nehlídaný Marek Kundrátek. A na 3:0 mohl zvýšit
opět Kundrátek, když při
dalším hostujícím vyloučení,
tentokráte Finkese za držení,
střílel ve velké šanci těsně
vedle.
Ještě v první třetině dostal
čtyřminutový trest za krvavé
zranění Marek Kaluža a Vrba
měl opět spoustu práce. Ještě
v oslabení mohla snížil dvojice Kotásek, Ševčík, ale
neporozuměla si ideálně.
Stránělovu střelu do poloodkyté brány pak na poslední chvíli
vytěsnil gólman Sklenář.
Na začátku druhé dvacetiminutovky bylo před oběma bránami. Vrba i Sklenář si ve všech
případech poradili a ke změně
skóre nepomohlo ani vyloučení
domácího Koláře, ani následně
hostujícího Finkese. Snížit
mohli i Kryl a po něm Kotásek,
oba při další přesilovce rovněž
neuspěli.
Až závěrečných pět minut
prostředního dějství přineslo
velké změny stavu. Nejprve

domácí Pala o fous minul
branku, aby jen o chvíli později
Jiří Goiš z další dorážky zvýšil
na 3:0. Ovšem ani ne o třicet
sekund nato všem ujel Martin
Kryl a zakončením mezi betony
snížil – 3:1. Poté obdržel Lukáš
Duba hned čtrnáct trestných
minut, když okamžitě po návratu na led za hákování, vyfasoval
nejen dvě minuty za vysokou
hůl, ale i „panenku“ jako osobní trest. A Zubři opětovnou
nabídkou nepohrdli. Nejprve
sice střelu exprostějovského
Osiny ještě Vrba zachytil, osm
vteřin před pauzou již ani on
nestačil na projektil Paly vyslaný po vyhraném vhazování
do horního růžku – 4:1.
Využité přesilovky se dočkali
i hosté. Faul Blinky potrestal
hned po dvaceti sekundách
Martin Kotásek, jenž sedmnáct
minut před koncem snížil tečí
na 4:2. Pro zkušeného forvarda
šlo o třetí branku ve čtvrtém
duelu, proti Valmezu navíc
proměnil samostatný nájezd.
V proměňování početních
výhod ovšem mohli v sobotu
vyučovat zejména Přerovští.
Po zákroku Adama Jiráka jim
stačilo dokonce jen šest vteřin,
aby Marek Ditrich napálil z
voleje puk až do sítě – 5:2.
Vzápětí mohl šestou branku

Pavel SEDLÁK – HC Zubři Přerov:
„Vítězství v derby s Prostějovem vždy potěší. Bylo
znát, že hraje druhé mužstvo se třetím, byl to boj. Od
začátku nechybělo na naší straně potřebné nasazení a
bojovnost, navíc nám vyšly přesilovky. S výhrou tak
samozřejmě můžeme být spokojeni. Řekli jsme si
zkrátka, že na soupeře vletíme a budeme se snažit být po celý zápas
aktivnější. Jsem rád, že se nám to dařilo a zvítězili jsme.“

Petr ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Bohužel v první třetině jsme měli pět vyloučených, to
je moc. Přerov to potrestal dvěma góly, což asi rozhodlo,
protože byl celý zápas ve vedení. Celkem jsme dostali čtyři
branky v oslabení a měli spoustu zbytečných vyloučení.
Myslím si, že to někteří hráči neunesli. Hráči si plnili pokyny, drželi jsme si je, ale v rozhodujících fázích došlo ke zbytečným faulům.
Je třeba uznat, že Přerov měl více šancí, ale také jsme nějaké měli. Bohužel
jsme znova skončili na jejich neproměňování.“

přidat Sedlák, jehož úspěšně
vychytal Vrba. Prostějovský
gólman si poradil i s únikem
a zakončením do bekhendu
v podání Ditricha či trestném
střílení Blinky.
Jestřábi se ještě jednou dotáhli
na dvě branky. Umožnily jim
to dva fauly domácích, když
po Tomáši Vlčkovi putoval
na trestnou lavici i Jakub Ferenc a hosté měli 74 sekund
výhodu pěti proti třem. A po
necelé minutě se dočkali třetího
gólu. Michal Černý našel

Davida Šebka a ten se proti
přesouvajícímu
gólmanovi
nemýlil – 5:3.
Při vyloučení domácího Sedláka si hosté dvě a půl minuty
před koncem vzali oddechový
čas a o další minutu později poslali místo Vrby na led šestého
hráče v poli. Při power play se
do obrovské šance dostal Martin Kotásek, ale snížit na 5:4 se
mu nepodařilo. V čase 59:54
tak střelou ze středního pásma
určil Zdeněk Sedlák konečné
skóre na 6:3 pro domácí Přerov.

Kostelec na Hané, Prostějov/jim – Na nové působiště
se mohou od nového týdne
těšit mladí brankáři Lukáš
Mach s Michalem Zacpalem. Devatenáctiletý Mach
putuje v rámci druhé ligy
z jedenáctého Prostějova
do osmého Kostelce, o dva
roky starší Zacpal se pak
stěhuje přesně opačným
směrem.
„Vše je podepsáno. Michal je
náš odchovanec, dlouhá léta
jsem ho trénoval v mládežnických soutěžích. Slibuji si od
něho, že bude chodit na tréninky. To je první předpoklad,“
těší se na novou akvizici prostějovský trenér Josef Zedníček.
Při skládání sestavy tak nebude
muset spoléhat pouze na Jiřího
Hrubého a případné záskoky
Zdeňka Micky.
Také kouč Kostelce Alois
Jurík nepovažuje změnu
dresu za ztrátu. Zacpal totiž
po skončení podzimní části
oznámil, že v Kostelci končí,
a místo něj přišel hráč ze sousední vesnice. „Pro nás je to
jen dobře, protože máme áčko
i béčko a potřebuji čtyři gólmany. Michal nechtěl chytat
za béčko, ale musel si uvědo-

mit, že máme dva zkušenější
brankáře Varhu s Navrátilem
a u mě chytá ten, kdo je momentálně lepší,“ vysvětlil s
tím, že Varha musel podle pravidel nastoupit k sedmdesáti
procentům utkání.
Přestup má oběma hráčům
pomoci ke snadnější návštěvě
tréninků a pokračování házenkářské kariéry. Mach to
totiž bude mít z Bílovic do
sportovní haly zhruba dva
kilometry, Zacpal pak z prostějovské Dolní na Studentskou ulici jen několik minut
chůze. „Myslím si, že to prospěje oběma klukům. Dosud
netrénoval nikdo a hrozilo,
že oba skončí,“ vítá výměnu
Zedníček.

Házenkářský Kostelec na Hané pořádá v sobotu domácí turnaj
Na litovelském klání skončil tým čtvrtý

Kostelec na Hané, /jim - Prvoligová dvojice HBC Ronal Jičín
„B“ a HCB OKD Karviná „B“
a druholigové regionální duo Sokol II Prostějov, TJ Sokol Kostelec na Hané se v sobotu od devíti
ráno potkají na házenkářském
turnaji v kostelecké sportovní
hale. Čtyřčlenné klání hrané na
dvakrát pětadvacet minut začne
derby Kostelce s Prostějovem a
skončí odpoledním duelem Kostelce s Karvinou.

„Chtěl bych pozvat všechny
příznivce házené. Mohou vidět konfrontaci s první ligou,
kterou jsme léta hrávali,“ těší
na velmi kvalitní soupeře
kouč domácího výběru Alois
Jurík. „Raději hraji s kvalitnějšími celky a slibuji si od
toho, že kluci zjistí, v čem
jsme lepší, v čem zaostáváme.
Bylo by hodně špatné, kdybychom se smířili s tím, že teď
hrajeme druhou ligu. Nemá

pro mě cenu zvát slabší soupeře a absolvovat turnaj jen
proto, abych ho vyhrál,“ poznamenal.
Až do pátku se s hráči soustředil čistě na nabírání hrubé
síly, tedy venkovní výběhy a
halové zátěžové tréninky. Ode
dneška přijdou na řadu i herní
prvky. „Do 23. února, kdy začíná jaro, je ještě téměř měsíc.
Potřebovali jsme nabrat fyzický základ, z něhož se poté dá

těžit, proto půjdeme do přípravy s míčem až teď,“ vysvětlil
Jurík. Výsledky tak pro něj
nebudou prvořadé. I proto, že
hodlá hráče vyzkoušet na více
postech. „Nahradit střelce
jako Michala Jurku a Tomáše
Grulicha je problém, musíme
ale v klucích probudit touhu a
rvavost, aby do toho šli s důrazem,“ přeje si.
První turnajovou prověrkou
pro něj bylo představení v

Litovli, kde jeho tým skončil za vítězným domácím
týmem, druhou Olomoucí a
třetím Zubřím na čtvrtém místě. „Dopadlo to tak, jak jsem
očekával, ale rozčarovaný
nebo zklamaný jsem nebyl.
Bylo vidět, že jsme balon ještě nedrželi v ruce. Navíc jsem
tam byl jen s osmi hráči a gólmanem, protože řádí nemoci,“ zmínil se Jurík o herním
zpestření. Nyní věří, že celá
sedmička nemocných hráčů
se uzdraví a na domácí turnaj
bude mít k dispozici kádr v
kompletním složení.

Do Kostelce se chystá i tým
Sokola II Prostějov. I on se v
uplynulých týdnech potýkal se
zdravotními problémy a pracovním vytížením hráčů. Třeba na turnaji ve Velké Bystřici
chyběl Prostějovu první gólman, pivoti i levé křídlo, kde
musel nastoupit sedmnáctiletý
dorostenec. „Přesto jsme tam
podali slušné výkony a hodnotím to pozitivně. Výsledkově
jsme s Novým Veselím mohli
vyhrát, hodně gólů dáváme, ale
hodně i dostáváme,“ vrátil se k
nedávným utkáním trenér Josef Zedníček. „Myslím, že teď

již budou všichni v pořádku a
budeme se na turnaj v Kostelci
připravovat ve větším počtu.
Jsou tam prvoligová mužstva,
silní soupeři,“ těší se na vzájemné poměření Zedníček.

Program turnaje:
9.00: Kostelec na Hané
- Prostějov,
10.10: Jičín - Karviná,
11.30: Kostelec na Hané
- Jičín,
12.40: Karviná - Prostějov,
14.10: Jičín - Prostějov,
15.20: Kostelec na Hané
- Karviná.
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Basketbalový klub se připravuje na novou etapu, tým statečně bojoval v Nymburku

81 ČEZ BASKETBALL
NYMBURK
71 BK PROSTĚJOV

OPOŽDĚNÝ VÁNOČNÍ DÁREK: PENÍZE Z KRAJE
Orli by mohli mít nového partnera! K podpisu má dojít už tento týden

49:36

čtvrtiny: 23:24, 26:12, 19:14, 13:21
Trestné hody:
Střelba 2 b.:
Trojky:
Doskoky:

18/15:15/12
51/21:44/22
20/8:16/5
43:32

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

14:9
18:17
7:5
12:14

Rozhodčí: Hošek, Galajda, Karásek
Diváků: 200

Sestava a body Prostějova:
Švvrdlík 21
Kooho
Koho
hout
ut 15
PPaand
ndul
uaa 14
ul
Slezákk 11
Prášil 8

Maarkko 2
Mark
Brat
attče
č nk
nkov
ov 0

O finanční trablech a složité ekonomické situaci
BK Prostějov již bylo napsáno dost. Jako poslední
naštěstí zazněla pozitivní informace, která rozradostnila všechny fandy této podkošové hry. I přes
konec Milana Matzenauera ve funkci předsedy
Správní rady totiž Orli letošní sezónu dohrají! A to
je dobře. Správu řízení a financování převezme od
1. února občanské sdružení, naopak Prostějovský
basketbal s.r.o. bude po vyřízení vydobytých závazků minulostí...
Prostějov/lv, pk

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava nymburka:
Hruban 16, Houška 12, Pavkovic 12, Carter 11, Pomikálek 10, Nečas 9,
Palyza 5, Welsch 4, Naymick 2, Efevberha 0

koše Mattoni nbl v číslech:
24. kolo: Ostrava - Opava 72:68 (19:14, 33:32, 55:51) Nejvíce bodů: Ames 16, Jurečka 14, Gniadek 11, Dufault 10 - Blažekk
15, Vlček 13, Vaňák 11. Rozhodčí: Vondráček, Macela, Znamínko. Fauly:
22:23. Trestné hody: 25/16 - 15/12. Trojky: 6:6. * USK Praha - Pardubice 59:89 (19:23, 35:45, 43:66) Nejvíce bodů: Votroubek 13, Fait 11, Meno
10 - Pospíšil 21, Bohačík 20, Nelson 12, Žabas 10. Rozhodčí: Matějek, Kurz,
Nejezchleb. Fauly: 23:20. Trestné hody: 16/12 - 21/16. Trojky: 7:5. * Kolín
- Chomutov 95:80 (19:20, 50:34, 68:64) Nejvíce bodů: Machač 29, Ubilla a
Zuzák po 17, Field 14, Bolds 10 - Glover 35, Fields 13, Pecka a Žampach po
11. Rozhodčí: Vyklický, Kučera, Baudyš. Fauly: 20:21. Trestné hody: 21/20
- 18/12. Trojky: 5:4. * Svitavy - Děčín 70:90 (20:19, 40:43, 51:73) Nejvíce
bodů: Mróz 29, Deloach 20, Harčár 6 - Pope 19, Alič a Stria po 13, J. Houška 11, Sanders 10. Rozhodčí: Dolinek, Kapl, Holubek. Fauly: 20:26. Trestné
hody: 23/15 - 17/11. Trojky: 5:11. * Nymburk - BK Prostějov 81:71 (23:24,
49:46, 68:60) Nejvíce bodů: Hruban 16, P. Houška a Pavkovič po 12, Carter
11, Pomikálek 10 - Švrdlík 21, Kohout 15, Pandula 14, Slezák 11. Rozhodčí:
Hošek, Galajda, Karásek. Fauly: 18:17. Trestné hody: 18/15 - 15/12. Trojky:
8:5. * SLUNETA Ústí nad Labem - Astrum Levice 79:76 (28:20, 48:33,
66:58) Nejvíce bodů: Ličartovský 19, Reese 16, McFadden 15 - Fields 26,
Kemp 19, Nuhanovič 14. Rozhodčí: Vyklický, Kučerová, Jeřáb. Fauly: 18:20.
Trestné hody: 23/14 - 20/15. Trojky: 7:3.

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

22
24
23
23
23
23
23
23
23
23
22
23
23

21
17
16
14
13
13
11
10
8
8
7
6
5

1
7
7
9
10
10
12
13
15
15
15
17
18

1971:1416
1935:1798
1944:1786
1986:1863
1832:1751
1868:1908
1786:1824
1704:1781
1823:1978
1820:2030
1815:1910
1715:1866
1684:1972

43
41
39
37
36
36
34
33
31
31
29
29
28

Příval mnohem pozitivnějších
zpráv z prostředí basketbalového klubu pokračoval o
uplynulém týdnu. Stejně jako
v předchozích letech, tak i v
tom letošním podpoří snažení

prostějovských Orlů na půdě
elitní soutěže vedení Olomouckého kraje, které ze svého rozpočtu uvolnilo na podporu vrcholového sportu téměř
22 milionů korun, přičemž
sedm set tisíc korun z této
částky vyčlenilo právě na bas-

Nová naděje. Poté, co bylo odvráceno ukončení působení klubu
v základní části NBL, zvedla Orlům křídla dotace z Olomouckého
kraje a na obzoru je i nový partner...
Foto: Josef Popelka
ketbal. Jednotlivé smlouvy o
přímé podpoře byly slavnostně
podepsány v olomouckého hotelu Flora. „Peníze jsou určené
na první tým, který účinkuje v
Mattoni NBL,“ řekl po pod-

pisu šéf občanského sdružení
BK Prostějov Ivan Pospíšil.
V průběhu tohoto týdne by
mělo dojít také k podpisu
smlouvy mezi prostějovským
klubem a novým partnerem

BK Prostějov. „Peníze mají na
naše konto docházet postupně
v průběhu příštích měsíců.
Jsou to prostředky, na které
reálně vidíme a umožní nám
dohrát sezonu,“ prozradil generální manažer Orlů Petr Fridrich.
Vedení klubu po odchodech
Dufaulta a Venty udrželo
osm hráčů stávajícího kádru a
opatrně se začíná poohlížet po
posile pod koš. Jednoho pivota
by tým potřeboval. „Máme
pouze dva klasické podkošové
hráče a to je málo,“ uvědomuje
si trenér Zbyněk Choleva.
„Musíme hledat hráče, který
by nenarušil atmosféru v
kabině a pochopitelně je třeba
vycházet z našich možností,“
dodal kouč.

„NECHTĚLI JSME ZAHODIT PĚT MĚSÍCŮ PRÁCE!“
Pivot Kamil Švrdlík přiznává, že hráči už v záchranu klubu
nevěřili. O to více byli překvapení a rozhodli se zůstat pospolu

to víc jsme byli překvapeni, že
se to podařilo.“
Většina hráčů přesto
odložila případný odchod až do poslední chvíle.
Proč jste zůstali přes velké
problémy klubu?
„Je těžké v rozehrané sezoně
přestupovat do jiného týmu.
Nám se navíc docela daří a

chtěli jsme si basketbal užívat
společně. Nikdo nechtěl jen
tak zahodit pět měsíců jen tak
za hlavu.“
Cítíte, že tento tým
může na konci ročníku
dosáhnout na zajímavý
úspěch?
„Vypadá to tak. Postoupili
jsme do skupiny A1 a zajistili
si play – off. Týmy jsou hodně vyrovnané. Pět, možná šest
klubů může myslet na postup
do finále. Jsme mezi nimi a
chceme se o něj poprat.“
Nebude
problémem
úzká rotace?
„To se teprve uvidí. Faktem je,
že hrát v sedmi je hodně náročné. Třeba v poločase posledního zápasu s Nymburkem jsme
si v kabině říkali, že už nemůžeme. A pak jsme vydrželi až do
konce hrát vyrovnanou partii.“

bodů, hosté ale zásluhou Prášila
dokázali odpovědět a drželi vyrovnané skóre. Po deseti minutách dokonce vedli 24:23, když
kvalitním zakončením zaskočili
favorizovaného soupeře.
Svoji sílu ukázal Nymburk ve
druhé čtvrtině, v níž získal náskok deseti bodů. Ve 12. minutě
vedli domácí 36:26. V těchto
momentech využívali svoji
výškovou převahu a po útočných
doskocích získali několik opakovaných střel. Orli se ke slovu
dostali až v posledních minutách
poločasu a upravili na 36:48.
Následující
desetiminutovka
Hanákům příliš nevyšla. Nym-

burk i bez absentující dvojice
Benda, Rančík ovládl palubovku
a chvílemi utekl až na rozdíl dvaceti bodů. V závěru čtvrtiny se
svěřenci Zbyňka Cholevy zvedli
a ukrojili ze své ztráty pět bodů.
Zbytky svých sil dali bojovníci
z Prostějova do hry na začátku
závěrečné pasáže. Nenápadně
snižovali ztrátu a ve 36. minutě
po trojce Panduly upravili na
68:72. Koncovka přesto patřila
jejich soupeři. Domácí kontrovali
košem Pomikálka a pěti body
rozehrávače Pavkoviče. Dvě
minuty před koncem bylo za
stavu 79:68 pro Nymburk o vítězi
zajímavého duelu rozhodnuto.

Prostějov - Přes velké finanční problémy, které se
prozatím podařilo klubu ustát, zůstala kostra prostějovského basketbalového týmu pohromadě.
Osm hráčů se také bezprostředně po oznámení, že klubu dohraje sezonu, rozhodlo, že budou
pokračovat v dresu Orlů. I když prakticky všichni
měli nabídky z jiných týmů. „Máme sezonu docela dobře rozehranou a nechtěli jsme zahodit pětiměsíční práci,“ vyjádřil přístup kabiny pivot Kamil
Švrdlík (na snímku).
Ladislav Valný
S klubem to už vypadalo hodně špatně. Věřili jste, že se ještě sezona podaří zachránit?
„Abych řekl pravdu, tak už
jsme nevěřili... Čekali jsme na
konec a počítali s tím, že společně sezonu nedohrajeme. O

Zase
ase si nikdo
nemůže
emůže stěžovat na
a malé vytížení. To je příjemné?
„Je to druhá
strana stejné
mince. Všichni si zahrají
opravdu hodně a to
o má
každý hráč
rád. Jenom
nom
doufám, že
už nepřipřijde žádné
dné
zranění.
To
užž
by bylo
o
fakt těž-ké.“
Foto: Josef Popelka

Sedmička statečných na mistra nestačila

KAM PŘÍŠTĚ

Prostějov/lv – Ve druhé repríze
posledního
basketbalového
25. kolo, sobota 2. února 2013, 18:00 hodin: BC UNIKOL Kolín ligového finále se radoval
QANTO Tuři Svitavy (17:45), Levharti Chomutov - ČEZ Basketball
Nymburk (pondělí 28. 1., 18:00, BK Prostějov - USK Praha, BK JIP obhájce titulu z Nymburka.
Pardubice - Lions J. Hradec, BK Opava - SLUNETA Ústí nad Labem, Na domácí půdě porazil
prostějovské Orly 81:71. Hosté
BK Děčín - Astrum Levice (úterý 29. 1., 18:00)
ale pouze v sedmi podali bojovný výkon a ještě ve 36. minutě
Výsledky ostatních prostějovských týmů
prohrávali o čtyři body. V
Pátek 25. ledna
závěru jim však došly síly.
oblastní přebor muži BK Prostějov „B“ - TJ Postřelmov
První minuty patřily domácím.
97:63 (17:17 55:36 79:51) Nymburk získal náskok pěti
Sobota 26. ledna
liga junioři U19 Sokol Karviná - BK Prostějov 76:69 (38:37)
extraliga kadetky U17 TJ OP Prostějov - BK Brno
35:72 (8:26, 16:40, 19:56)
žákovská liga starší žáci U15 BK Prostějov - NH Ostrava 74:45
OP starší žačky U15 TJ Rožnov p.R. - TJ OP Prostějov „B“
Prostějov/lv - Možná by se
64:106 a 93:81 mohlo zdát, že finanční prožákovská extraliga U14 TJ OP Prostějov - Valosun Brno blémy prostějovských basket105:25 (29:6, 59:15 a 81:22) balistů dělaly jejich ligovým
OP nejmladší minižáci U11 BK Prostějov - OSK Olomouc (dívky) soupeřům radost. Především
83:20 a 98:39 těm, s nimiž Orli v minulých
Neděle 27. ledna
letech sváděli úspěšné boje v
extraliga kadetky U17 TJ OP Prostějov - Valosun Brno
play-off a připravili je tak o
61:75 (10:18 21:36 41:55) lepší umístnění. Opak je ale
žákovská liga starší žáci U15 BK Prostějov - Sokol Karviná
pravdou. Hned tři trenéři
87:36 (23:8 46:14 65:20) týmů z první šestky přiznali,
žákovská extraliga mladší žačky U14 TJ OP Prostějov - Studánka
Pardubice 50:45 (16:7 26:17 34:27)
OP nejmladší minižačky U11 TJ OP Prostějov - Slavia Kroměříž
24:49 a 18:44

Očima trenérů
Ronen GINZBURG - ČEZ Basketball Nymburk:

„Po pohárové porážce s Rigou jsme podali docela slušný
výkon především ve druhé a třetí čtvrtině. Sami jsme si
utkání zkomplikovali v poslední desetiminutovce, kdy si
hráči předčasně mysleli, že je rozhodnuto. V posledních
minutách ale tým dokázal přidat a nepřipustil větší
komplikace.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Rozhodně se nemusíme stydět. Podali jsme dobrý výkon.
Prohrávat na půdě Nymburka čtyři minuty před koncem o
čtyři body rozhodně není ostuda. Kluci dali do utkání hodně
energie a dokázali soupeře hodně potrápit, i když musím
uznat, že především na doskoku jsme měli problémy. Soupeř
měl velkou výškovou převahu.“

Záchranu klubu vítají také soupeři Orlů
že záchranu prostějovského basketbalu vnímají jako
dobrou zprávu!
„Situace v basketbale obecně
není ideální... Problémy má více
klubů, včetně toho našeho. V
lize totiž doznívá ekonomická
krize a nedělá mi dobře, když
si uvědomíte, že už v ní nejsou
renomované týmy jako Nový Jičín, Brno. Kdyby nebyl ani Pro-

stějov, šlo by o věčnou škodu.
Je dobře, že se vedení alespoň
zatím krach zažehnat,“ prohlásil trenér Děčína a reprezentačního výběru Pavel Budínský,
jehož hráči v minulé sezoně
přišli o možnost hrát o titul po
velké semifinálové bitvě s Orly.
„Vzájemné zápasy mají vždy
obrovský náboj. Kdyby nebyly,
liga by ztratila,“ dodal Budínský.

V sezoně 2010-2011 zase Hanáci
ukončili finálový sen Pardubicím.
Také v tomto případě rozhodoval o postupujícím až pátý zápas.
Přesto si také kouč Jan Slowiak
pochvaluje, že Prostějov neskončí po základní části. „Je to velký
soupeř a na vzájemné zápasy se
těšíme. Z Prostějova se stala basketbalová bašta a tak by to mělo
zůstat,“ přeje si trenér Pardubic.

Stejný názor má také kolínský Predrag Benáček, který
před lety přivedl prostějovského nováčka Mattoni NBL
k první medaili. „V Kolíně bojujeme s penězi každý rok, takže vím, jak je to těžké. Všichni
musíme bojovat a doufat, že
se ekonomická situace v basketbale zlepší,“ uvědomuje si
Benáček.

V příštím týdnu je na programu FINAL-8 domácího poháru

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

BK Prostějov nebude mezi elitou ani letos chybět

Už jen devět dnů dělí tuzemskou komunitu pod vlajkou
oranžového míče od velkého
svátku - mužského Final-8
Basketbalového poháru České
pošty. Turnaj letos hostí pětitisícová Tipsport Aréna v Liberci
a Sportovní hala v Turnově s
kapacitou pět set diváků. Hraje
se v nezvyklé tři dny - středu,
čtvrtek a pátek, od 6. do 8. úno-

ra. Obhájcem trofeje je ČEZ
Basketball Nymburk.
Kdo v letošním Final-8 bude
účinkovat?
Podle regulí soutěže to bude opět
nejlepších šest českých celků po
základní části Mattoni NBL, jeden
tým na divokou kartu a poslední
místo zaplní vítěz vyřazovací fáze
poháru. První šestice tuzemských
týmů NBL je jasných už dvě kola

před finišem: ČEZ Basketball
Nymburk, NH Ostrava, BK
JIP Pardubice, BK Prostějov,
BC Unikol Kolín a loňský finalista BK Děčín.
Přestože při shodě mnoha výsledků USK Praha (nyní 10-12)
ještě může mít shodnou bilanci s
Děčínem či Kolínem (oba 12-10),
s oběma soky má horší vzájemné
zápasy.

Na divokou kartu byl navržen tým pořadatelských
Kondorů Liberce, jinak
účastník první ligy, jehož
schválení Výborem ČBF
by mělo být jen formalitou.
Vítězem vyřazovací části
se stal lídr první ligy BA
Sparta, která ve finále na
půdě soupeře porazila díky
lepší druhé půli letos druholigovou rezervu Opavy
82:61.

Los Final-8 se uskuteční po skončení základní části Mattoni NBL,
jejíž závěrečné dějství se dohrává
2. února, přičemž o dva dny později je na programu ještě dohrávka
16. kola mezi Nymburkem a Lions Jindřichův Hradec.
Vstupné do Tipsport Arény v
Liberci bude v každý hrací den
50 korun, v Turnově se půjde
zadarmo. Vstupenky bude
možné zakoupit i přes portál
www.ticketpro.cz.

Sport

FUTSAL V ČÍSLECH

1. TŘÍDA
sobota 26. 1. 2013, Prostějov
MECHECHELEN - BEXIM PALETTEN 4:2, SK ARISTON 92 “A” - JIŘINA 2:2,
MECHECHELEN - BOTAFOGA 2:1, JIŘINA - ŽE-STAV 1:2, BEXIM PALETTEN - AC ZAVADILKA 2000 “A” 2:5, RELAX “B” - SK ARISTON 92 “A” 6:4,
ŽE-STAV Nezamyslice - MECHECHELEN 5:7, BEXIM PALETTEN - BOTAFOGA 1:4, SK ARISTON 92 “A” - AC ZAVADILKA 2000 “A” 4:5, RELAX “B” - ŽE-STAV Nezamyslice 2:1

Průběžná tabulka 1. třídy (nadstavbová část):
1. FC RELAX Prostějov “B”
5
3
2
0
15:10 15 (+4)
2. AC ZAVADILKA 2000 “A”
5
3
1
1
20:12 13 (+3)
3. SK GRIFFINS 98 Prostějov 3
3
0
0
12:3 11 (+2)
4. ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 6
3
0
3
14:15 10 (+1)
5. MECHECHELEN Prostějov 6
3
1
2
20:22 10 (+0)
6. FC ANDĚL Prostějov
3
2
0
1
8:7 6 (+0)
7. BOTAFOGA Prostějov
5
2
0
3
13:14 6 (+0)
8. SK ARISTON Prostějov 92 “A” 6
1
2
3
18:19 5 (+0)
9. BEXIM PALETTEN
6
1
1
4
10:20 4 (+0)
10. JIŘINA Prostějov
5
0
1
4
11:19 1 (+0)
v závorce jsou uvedeny bonifikační body za umístění v základní části

2. TŘÍDA
sobota 26. 1. 2013, Prostějov
POKOP Domamyslice – DYNAMO Zdětín 1:0, TORPEDO – SEXMERALDA
2:4, FC FONTÍK – ATLETICO Smržice 0:3, DYNAMO Zdětín – TORPEDO
4:2, ATLETICO Smržice – POKOP Domamyslice 1:3, SEXMERALDA – FC
FONTÍK 4:0, TORPEDO – ATLETICO Smržice 3:1, POKOP Domamyslice –
SEXMERALDA 1:1
sobota 26. 1. 2013, Kostelec n.H.
SK SKALKA – AC ZAVADILKA 2000 “B” 4:4, AC VYPRAHLO Konice –
MK BRODEK u PV 3:2, VRCHOSLAVICE – DUBANY 0:4, AC ZAVADILKA
2000 “B” – AC VYPRAHLO Konice 2:5, DUBANY – SK SKALKA 7:4, MK
BRODEK u PV – VRCHOSLAVICE 5:2, AC VYPRAHLO Konice – DUBANY
3:3, VRCHOSLAVICE – AC ZAVADILKA 2000 “B” 7:3, SK SKALKA – MK
BRODEK u PV 2:7
výsledky neodehraných zápasů turnaje 20.1.2013:
SK SKALKA – VRCHOSLAVICE 5:0 kont., VRCHOSLAVICE – AC VYPRAHLO Konice 0:5 kont.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Průběžná tabulka 2. třídy (nadstavbová část):
MK BRODEK u PV
6
5
0
1
29:12
AC VYPRAHLO Konice
5
4
1
0
18:7
SEXMERALDA
5
3
2
0
14:3
SOKOL Dubany
5
3
1
1
21:11
DYNAMO Zdětín
5
3
1
1
11:4
TORPEDO Prostějov
6
3
1
2
17:12
POKOP Domamyslice
6
2
2
2
10:18
SK SKALKA
6
1
2
3
16:21
ATLETICO Smržice
5
1
0
4
6:14
MM Vrchoslavice
5
1
0
4
9:22
FC FONTÍK
5
0
1
4
6:18
AC ZAVADILKA 2000 “B”
5
0
1
4
14:29

15
13
11
10
10
10
8
5
3
3
1
1

LIGA VETERÁNŮ
neděle 27. ledna 2013, Nezamyslice n.H.
AC ZAVADILKA 2000 – BEXIM PALETTEN 6:1, Kučera Tomáš 4x, Kaláb, Škultéty – Navrátil, FC ŽELEČ – OTINOVES 1:4, Hlačík – Piňos 2x, Sekanina, Matuška, BEXIM PALETTEN – FC ŽELEČ 12:2, Hodulák 4x, Slouka 3x, Navrátil 3x, Kučera Evžen, Doležel –
Rajchman, Brátel, OTINOVES – AC ZAVADILKA 2000 5:2, Grmela 4x, Matuška - Škultéty,
Kučera Tomáš, FC RELAX – FC LITRPŮL 6:6, Ohlídal 2x, Voráč 2x, Uličný, Kiška Petr
– Směšný 3x, Lisický, Frýbort, Mikeš, SEZAKO – FC ŽELEČ 7:3, Bílý 2x, Přikryl 2x, Gábor,
Trávníček, Řehořek – Brátel 2x, Konšel, AC ŠTIKA Prostějov – FC RELAX 2:6, Jančiar,
Roba – Kiška Petr 2x, Macourek, Uličný, Ohlídal, Růžička, FC LITRPŮL – SEZAKO 4:3,
Směšný, Frýbort, Lisický, Mikeš – Kubíček, Řehořek, Trávníček, AC ŠTIKA Prostějov – FC
LITRPŮL 3:8, Roba, Jančiar, Novotný – Směšný 2x, Křesala 2x, Frýbort 2x, Ociepka Pavel,
Lisický, SEZAKO – FC RELAX 4:10, Trávníček 2x, Řehořek, Přikryl – Macourek 4x, Kiška
Petr 2x, Voráč, Uličný, Ohlídal, Růžička.

Průběžná tabulka Ligy veteránů:
1. FC RELAX Prostějov
12
11
1
0
2. BEXIM PALETTEN
12
10
0
2
3. FC LITRPŮL
12
9
1
2
4. OTINOVES
12
5
1
6
5. AC ZAVADILKA 2000
11
4
1
6
6. SEZAKO Prostějov
12
4
1
7
7. FC ŽELEČ
12
0
2
10
8. AC ŠTIKA Prostějov
11
0
1
10

88:31
63:30
59:41
35:47
31:33
37:44
23:70
18:58

34
30
28
16
13
13
2
1

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

Na úvod přípravy výhra rozdílem třídy

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

„Eskáčko“ sázelo v Mohelnici
„trojku“, trefil se i Pančochář
Mohelnice, Prostějov/jim –
Vítězně vstoupili do zápasové přípravy fotbalisté 1.SK
Prostějov. Aktuálně druhý
tým moravskoslezské fotbalové ligy zajížděl k prvnímu
přátelskému střetnutí do Mohelnice a vedoucí tým divizní
„E“ skupiny zdolal na jeho
umělé trávě hladce 3:0. Gólem se uvedla i nová akvizice
klubu Josef Pančochář, zbylé
dvě branky přidali taktéž ve
druhém poločase Tomášové
Machálek a Zatloukal.
Eskáčko si po celý zápas udržovalo trvalou převahu, jen v první půli neproměnili své šance
Pospíšil, Machálek ani Kazár.
Hra na jednu bránu pokračovala
i po změně stran, jen s tím rozdílem, že s množství příležitostí
zužitkovali prostějovští hráči
alespoň tři.
„Je to ale první přípravný zápas
a neděláme z toho závěry. Soupeř ještě nebyl rozehraný, my
taky ne. Hráli jsme však slušně
a nezastírám, že z některých
akcí a fází zápasu mám radost,“
těšilo po skončení utkání trenéra 1.SK Františka Juru.
V hostující sestavě scházela nemocná čtveřice Dostál,
Mazouch, Zbožínek, Svozil,
naopak poprvé se v ní objevili Josef Pančochář s Alešem
Rusem. A oba si podle kouče

0:3

FK Mohelnice
1.SK Prostějov

(0:0)

Branky: Pančochář, Machálek, Zatloukal

EXTRALIGA Olomouckého kraje
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
11 Atlant Olomouc
11 Dobří bobři Olomouc
11 Miagi Mohelnice
11 Sportingbet.cz Olomouc

Sestava a branky Prostějova:
Bureš (46. Kofroň) – Krejčíř (55. Rus), Hunal (46. Fládr), Hloch, Kazár (46. Kocourek) – Hirsch, Zelenka, Pavlík, Pančochář – Machálek,
Pospíšil (46. Zatloukal). Trenér: František Jura.

Jury vedli velmi dobře. Posila
z olomoucké Sigmy odehrála
celých devadesát minut a mohla k jedné brance přidat další
dva zásahy, stále ještě dorostenec 1.SK přišel na hřiště místo
Pavla Krejčíře a taktéž si odbyl
premiéru v dresu „áčka“.
„Výkon Pančocháře byl velmi
slušný. Spoustu míčů vydřel,
byl neustále v pohybu. Přestože
je univerzál, odehrál celý zápas
na levé záloze, protože alternativ příliš nebylo,“ zmínil se Jura
k posile, jež nastoupila na tradičním místě Petra Papouška.
Aleš Rus je jedním ze tří dorostenců, jež chce Jura zapojit
do přípravy áčka. Proti Mohelnici nastoupil z této trojice jako
jediný, zbylé dva skolila nemoc. „Je to samozřejmě pouze
jeden zápas a musí to potvrdit
i dál, podal ale dobrý výkon.
Všichni si hlasitě říkají o šanci,“ má z pokroku mládežníků
radost Jura.

na
videa rnikpv.cz
ece
ww.v

w

Úvodní poločas proti Mohelnici
strávil na pozici stopera uzdravený Tomáš Hunal. Devětatřicetiletý obránce se z Čech vrátil
v dobré formě i kondici. „Je v
naprosto vynikajícím stavu a
připraven. Hrál několik zápasů
za starou gardu Slavie, velice
dobře se udržoval a je ve formě.
Je naprosto jinde než třeba loni,“
pověděl Jura a raději zaklepal, že
zdraví zatím drží.
Druhý přátelák mají před sebou fotbalisté 1.SK Prostějov v
sobotu v pravé poledne, kdy se
představí na trávníku Chrudimi. Městský fotbalový klub je
po podzimu jedenáctý v České
fotbalové lize. V jeho kádru nechybí například bývalí prvoligoví hráči Petr Vladyka a Radim
Holub

Do přípravy 1.SK Prostějov
se zapojil i Roman Kocourek

Prostějov/jim – Čtyřikrát
týdně trénink, o víkendu
zápas. Takovou podobu
získal pracovní týden fotbalistů 1.SK Prostějov, jak
jej naplánoval jejich trenér František Jura. S tý-

aneb Večerník monitoruje regionální dění

mem zahájil společnou část
přípravy
seznamovacím
tréninkem již v úterý 15.
ledna, uplynulý týden pak
byl prvním, jenž proběhl v
plném rytmu a zátěži.
„Jedeme naplno. V pondělí
střídáme posilovnu, spinning,
aerobic, fitbox, v úterý, čtvrtek a pátek se připravujeme
na umělce,“ popsal Jura tréninkovou podobu. „Je to náročná příprava. Kromě čtyř
nemocných hráčů ji však
všichni zvládají perfektně,“
doplnil. Malé zvolnění nastává vždy jen v pátek, neboť
zpravidla o den později je v
plánu přátelské utkání. Ne-

jedná se ale o klasický předzápasový trénink.
Do přípravy s „A“-mužstvem
se zapojil rovněž kmenový
hráč 1.SK Roman Kocourek
(na snímku), jenž odehrál
podzimní část sezony v Kralicích na Hané. A během patnácti střetnutí si připsal téměř
1300 odehraných minut a
zaznamenal rovněž jednu
branku, jednu žlutou a jednu
červenou kartu. „V této fázi s
námi absolvuje přípravu a o
jeho dalším působení se bude
jednat. Kralice stojí o to, aby
pokračoval u nich, zatím je
ale s námi,“ vyjádřil se k jeho
budoucnosti František Jura.

TJ Sokol Čechovice
si dovoluje požádat všechny příznivce a pamětníky
o zapůjčení historických materiálů
a archivních fotografií,
vztahujících se k tělovýchovné jednotě,
která v letošním červnu bude slavit
100 let od založení

(např. fotografie ze stavby sokolovny, ze stavby hřiště
kopané, z šibřinek, plesů, sportovní trofeje apod.)
V případě, že tyto materiály budete ochotni poskytnout k
zapůjčení, kontaktujte prosím jednatele TJ
pana Františka Kohoutka,
nebo pana Josefa Sklenáře - tel. 604 293 101.

Hosté
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Hanácká šipka Olomouc
Vetřelci Prostějov
Pitbulls Prostějov

BD
12
11
3
8

BH
6
7
15
10

LD
26
25
14
19

LH
17
16
32
22

Body

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

1 Atlant Olomouc

10

7

2

0

1

0

0

117:66

259:157

26

2 Dobří bobři Olomouc

10

5

3

0

1

1

0

114:70

261:182

22

3 Pitbulls Prostějov

9

7

0

0

1

1

0

101:62

231:173

22

4 Vetřelci Prostějov

10

5

1

0

1

3

0

101:81

233:203

18

5 Miagi Mohelnice

9

4

0

0

2

3

0

77:87

190:210

14



6 Zavadila o jedl. Čechovice

9

3

1

0

1

4

0

79:85

195:208

12

7 Sportingbet.cz Olomouc

10

3

0

0

0

7

0

85:95

214:228

9

8 Hanácká šipka Olomouc

10

1

0

0

1

8

0

55:126

150:277

4

9 Poslanci Bělkovice-Lašťany

9

0

1

0

0

8

0

53:110

151:246

2

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

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
11
11
11
11
11
11

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

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

BD BH LD LH
10
9
26 22
7
11 18 26
neznámo v době uzávěrky
11
7
28 20
přeloženo na 27.1.2013
přeloženo na 16.2.2013

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

1 Berini Ivanovice na Hané

10

8

2

0

0

0

0

123:59

275:155

28

2 Jiřina Black Bears Prostějov

10

8

0

0

0

2

0

112:68

257:166

24

3 Darts Club Držovice

11

7

0

0

0

4

0

123:75

278:194

21

4 Orli Kojetín

9

6

1

0

1

1

0

99:65

222:178

21

5 O tečku Prostějov

11

5

2

0

1

3

0

104:97

246:245

20

6 V Zeleném Prostějov

11

5

0

0

2

4

0

108:92

260:224

17

7 Asi Prostějov

10

5

0

0

0

5

0

88:92

210:213

15

8 Mexičani Čelčice

11

4

0

0

0

7

0

88:110

223:261

12

9 KRLEŠ Kralice na Hané

10

3

0

0

1

6

0

65:116

179:260

10

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

10

2

1

0

0

7

0

67:114

170:257

8

11 Rafani Čelčice

10

2

0

0

1

7

0

83:98

203:235

7

12 Seniors Hamry

11

1

0

0

0

10 0

62:136

166:301

3

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

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
11 ŠK Brablenci Kojetín
11 Capa team U Jedl. Čechovice
11 Skalní Na Nové Doloplazy
11 Twister Kroměříž
11 U Žida Ivanovice na Hané

Hosté
BD
Věčná žízeň Ivanovice na Hané 14
Žabáci Ivanovice na Hané
9
Němčická střela
13
Fénix Prostějov
17
Soběsuky 49
8

BH
4
10
5
1
10

LD
28
23
29
35
21

LH
15
23
17
8
21

Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

1 ŠK Brablenci Kojetín

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

10

294:131

29

9

1

0

0

0

0

131:50

2 Twister Kroměříž

10

9

0

0

1

0

0

155:26

328:105

28

3 Soběsuky 49

10

6

1

0

0

3

0

88:93

203:216

20

4 Fénix Prostějov

10

5

0

0

0

5

0

84:96

203:227

15

5 U Žida Ivanovice na Hané

10

4

1

0

0

5

0

80:101

208:244

14

6 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

10

4

0

0

0

6

0

74:106

200:247

12

7 Skalní Na Nové Doloplazy

10

3

0

0

2

5

0

80:102

203:247

11

8 Capa team U Jedl.Čechovice

10

3

0

0

2

5

0

74:108

187:255

11

9 Němčická střela

10

2

1

0

1

6

0

73:109

184:249

9

10 Hroši od Jedličky Čechovice

10

2

1

0

0

7

0

91:90

213:226

8

11 Žabáci Ivanovice na Hané

10

2

1

0

0

6

1

66:115

182:258

5

12 Žabáci Ivanovice na Hané

3

0

0

0

0

3

0

12:42

46:87

0

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

Australian Open 2013 je minulostí: nadějnou Krejčíkovou dělil od výhry

ve čtyřhře super tie-break

Melbourne
(Austrálie),
Prostějov/jim - Až do finále
juniorské čtyřhry prošla na
prvním grandslamu roku
sedmnáctiletá hráčka TK
Agrofert Prostějov Barbora
Krejčíková. Po boky Ukrajinky Oleksandry Korashviliové nestačila až na pár
číslo jedna – Chorvatku Anu
Konjuhovou a Kanaďanku
Carol Zhaovou. První set
sice vyzněl pro Krejčíkovou
a Korashviliovou poměrem
7:5, druhý však 4:6 ztratily
a v rozhodujícím super tie-breaku podlehly 7:10.
Krejčíková společně s ukrajinskou spoluhráčkou coby

šestý nasazený pár zdolali nejprve domácí dvojici Cabrerová, Hivesová 6:1 a 6:4. Ve
druhém kole si poradili s hongkongsko-čínským deblem
Ip, You 6:1, 7:6 a los čtvrtfinále je poslal proti nasazeným
dvojkám Němce Lottnerové
a Kanaďance Routliffeové.
Krejčíková se svou ukrajinskou partnerkou ale ani v
tomto duelu neztratily set a
jednouznačný výsledek 6:1,
6:2 je poslal už do semifinále. O vstupenku do finále se
nasazené šestky již potrápily. S thajsko-čínským párem
Buayamová, Sunová zvládly
první set 6:3, druhý ovšem

2:6 ztratily a rozhodující super tie-break pro ně vyzněl se
skóre 10:7.
Sedmnáctileté tenistce se dařilo i ve dvouhře. Jako dvanáctka turnaje přešla přes Thajku
Buayamovou 6:0 a 6:4, Ukrajinku Fridmanovou 6:4, 6:3 i
Francouzku Ferrovou 6:1 a
6:4. První set ztratila až mezi
osmi nejlepšími hráčkami,
kde podlehla nasazené trojce
a pozdější vítězce dvouhry i
čtyřhry Chorvatce Aně Konjuhové dvakrát 4:6.
Druhá prostějovská zástupkyně mezi juniorkami Gabriela
Pantůčková sice ve dvouhře
skončila na raketě Australanky

Berdych, juniorka Pantůčková i Šafářová v deblu skončili ve čtvrtfinále...
Sary Tomičové hned v prvním
kole, ve čtyřhře však došla až
do čtvrtfinále. Po boku Italky
Matteucciové zvítězila nad domácí dvojicí Longová, Stojicová 6:2, 6:1 i francouzsko-českým párem Ferrová, Siniaková
1:6, 7:5, 10:5. Zastavily je až
semifinálové soupeřky Krejčíkové Buayamová, Sunová.
Thajsko-čínská dvojice uspěla
po sadách 6:0 a 7:6.
Poslední prostějovský zástupce v dvouhře dospělých Tomáš
Berdych ukončil své působení
ve čtvrtfinále. Po úvodních
čtyřech hladkých výhrách nastoupil ve čtvrtfinále proti Novaku Djokovičovi a přestože

světové jedničce sebral jeden
set, s turnajem se rozloučil. Srb
se o kolo dříve natrápil se Švýcarem Wawrinkou a postoupil
až po výsledku 12:10 v pátém
setu. Proti Berdychovi na kurtu
tolik bojovat nemusel a šel dál
po setech 6:1, 4:6, 6:1 a 6:4.
Do druhého hracího týdne
Australian Open se probila i
Lucie Šafářová. S Anastasií
Pavljučenkovou došla po třech
vítězných duelech až do čtvrtfinále. Zde ale cesta česko-ruského páru skončila, dál je
nepustily pozdější neúspěšné
finalistky Ashleigh Bartyová,
Casey Dellacquaová. Domácí
hráčky vyhrály 6:2 a 6:3.

Krůček od titulu. Členka TK Agrofert Prostějov Barbora Krejčíková
došla až do finále juniorské čtyřhy, kde se svojí partnerkou podlehla
nejvýše nasazenému páru až v super tie-breaku.
Foto: internet

Volejbal

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 28. ledna 2013

l

2
3

Volejbalistky Prostějova zakončily základní část extraligy dvěma výhrami

„AGELKY“ VEDOU TABULKU S NÁSKOKEM SEDMI BODŮ

OLYMP PRAHA
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 2:02 hodiny, Rozhodčí: Kvarda a Meruna
Diváků: 250
1. set: 26:24 28 minut
2. set: 23:25 27 minut
3. set: 21:25 25 minut 4. set:
et: 25
25:18
25:1
:118 244 minut
m nu
mi
ut
5. set: 16:15 16 minut
miiinu
m
nu
n
ut
ut

Sestava Prostějova:
libero Gomesová
Vincourová

Miletičová
Žarkovová
de Assisová
Hippeová
Kossányiová

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

3
0

VK AGEL PROSTĚJOV
SG BRNO

Čas: 0:56 hodiny
Rozhodčí: Rychlík a Pavelek
Diváků: 300
1. set: 25:14 20 minut
2. set:
et: 25
25:10
25:1
:110 188 minut
m nu
mi
u
3. set: 25:9 19 minut
min
nut
ut

Sestava Prostějova:
libero Gomesová

Hippeová

Kossányiová

Střídaly: Melichárková, Soaresová,
Zatloukalová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Sestava sg brno:

dohrávka
á 16
16. kola: Olomouc - SG Brno 3:0
3 0 (1
(111, 15, 13
13)). Nejjvíc
í e bodů:
dů Košiická
ká 13
13,
Vanžurová 12, Kojdová 8 - Najbrtová 6, Holečková 5, Boušková 4.
dohrávka 17. kola: Olymp Praha - Prostějov 2:3 (24, -23, -21, 18, -12). Nejvíce
bodů: Kvapilová a Mlejnková po 17, Sládková 14, Mudrová 10 - Kossányiová 26,
Soaresová 19, Miletičová a Assisová po 14.
18. kolo: Prostějov - SG Brno 3:0 (14, 10, 9). Nejvíce bodů: Hippeová 16, Žarkovová
13, Miletičová 7 - Najbrtová 7, Holečková a Kubíčková po 5. * Slavia Praha - Olymp
Praha 1:3 (22, -24, -17, -18). Nejvíce bodů: Hanzlová 17, Caithamlová a Vinecká po
13 - Kvapilová 20, Mlejnková 16, Mudrová a Sládková po 11. * Přerov - KP Brno
3:0 (15,
( 19, 23).) Nejvíce bodů: Mátlová 13, Gáliková 10, Gambová 9 - Staňková
19, Širůčková 9. * Olomouc - Ostrava 3:0 (15,15,21) Nejvíce bodů: Vanžurová 16,
Rutarová,, Košická,, Kojdová
j
ppo 10 - Kadlecová 8,, Zmeanová 6, Langová a Zedníková
po 5* Frýdek-Místek - Šternberk 3:1 (16, -23, 17, 19). Statistiky nehlášeny.

konečná tabulka po základní části
Z

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

18 15
18 12
18 9
18 9
18 8
18 6
18 5
18 4
18 5
18 0

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

V3 V2 PB

2
2
2
3
1
1
2
2
0
0

0
2
2
1
2
3
3
2
0
1

prozradil Čada. Naopak dlouhodobě zraněná Šárka Melichárková
už začala naskakovat do sestavy
coby střídající a nemocná Kateřina Kočiová se ode dneška vrátí
do přípravy. „Hlavní je umět si
poradit i v nekompletním složení.
A věřím, že v plné síle po vyléčení
všech marodek dostaneme své výkony na tak vysokou úroveň, jaká
se po nás vyžaduje,“ připojil kouč.
Za soupeře ve skupině o 1. až
5. místo mají Hanačky kromě
zmíněného Olympu Praha také
průběžně třetí PVK Přerov,
čtvrtý Frýdek-Místek a pátou
UP Olomouc, která se do hor-

Prostějov/son - Jedno z nejzajímavějších a nejkvalitnějších procent pozitivních přihrávek
utkání probíhajícího ročníku UNIQA extraligy žen viděli a přidala dva vítězné bloky.
v pondělním večeru diváci nejen v pražské Přípotoční ulici, ale
díky televiznímu přenosu i v celé České republice. Prostějovské
Příběh druhý:
volejbalistky nakonec po velkém boji zvítězily 3:2 a my jsme
absence Kateřiny Kočiové
vybrali tři témata, jež se k vypjatému duelu vázala.
Stejně jako Kossányiová se
palubovce byla ústřední post- mohla do svého někdejšího
Příběh první:
avou celého mače.
působiště vrátit rovněž další
návrat Andrey Kossányiové Soupeřky ji sice v některých odchovankyně
Olympu
Loni v létě přestoupila pasážích dokázaly opakovaně Kateřina Kočiová. Do malé
z Olympu Praha do VK AGEL zablokovat, přesto celkově haly, kde dobře zná každý kout,
Prostějov, jenže podzimní zaznamenala 26 bodů (jasně se smečařka moc těšila s tím,
vzájemné
střetnutí
obou nejvíc ze všech členek obou že se jí proti PVK v barvách
družstev musela kvůli zranění kolektivů) a domácím oddí- Slavie vždy dařilo.
vynechat. Napodruhé už lem byla vyhlášena nejlepší Nedávná posila Hanaček
smečařka Andrea Kossányiová hráčkou zápasu. V útoku si však na osobně prestižní
proti svému bývalému klubu přitom dosáhla úspěšnosti 44 souboj musela nechat zajít
nastoupila a na důvěrně známé procent, na příjmu měla 54 chuť, neboť o víkendu před

Nepropustná zeď. V základní části se trenér Čada mohl spolehnout na bloky svých svěřenkyň. Budou v nadstavbové části stejně
tak úspěšné jako doposud?
Foto: Josef Popelka
ní grupy katapultovala mohutným finišem. Skupinu o 6. až
10. příčku sehrají Slavia Praha,
KP Brno, Sokol Šternberk, TJ
Ostrava a SG Brno, v obou gru-

pách se střetne každý s každým
doma – venku, to znamená celkem deset kol a osm duelů pro
všechny. Kompletní los najdete na straně 31.

dohrávkou 17. kola elitní
soutěže ČR onemocněla. Zdravotní stav jí neumožnil nastoupit a vše tak sledovala jen
doma z postele v televizi, čímž
se rozrostla už tak početná marodka prostějovské družiny.

chárková objevila v sestavě
Agelek nečekaně již 21. ledna
právě během pražského extraligového šlágru.
Výběr kouče Miroslava Čady
totiž dost trápilo výborné
podání mladých protivnic a
trenér se rozhodl částečně uzdravenou svěřenku alternující
mezi liberem a smečí poslat
coby střídající na hřiště pro
zlepšení příjmu. Stalo se ve
čtvrtém setu a šlo jen o pár
výměn, ale pro Šárku to znamenalo významnou událost.
Vlastně tím absolvovala
soutěžní premiéru v dresu VK,
kam zamířila před půl rokem
z KP Brno.

P

PS

PM

B

1
2
5
5
6
8
8
9
13
17

51:10
46:21
41:28
43:25
38:29
30:38
30:40
26:43
20:42
5:54

1477:1091
1566:1337
1557:1470
1526:1349
1518:1417
1390:1518
1480:1529
1398:1539
1255:1414
936:1439

49
42
35
34
31
23
22
18
15
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...
19. kolo, sobota 2. února, 17.00 hodin:
Nadstavbová část - skupina o 1.-5. místo: PVK Olymp Praha – SK UP Olomouc,
PVK Přerov - Sokol Frýdek-Místek, VK AGEL Prostějov volný los.
Nadstavbová část - skupina o 6.-10. místo:
VK KP Brno – VK SG Brno, TJ Sokol Šternberk – TJ Ostrava,VC Slavia Praha
volný los

Příběh třetí:
start Šárky Melichárkové
Po operaci přetržených kolenních vazů měla původně vynechat celou sezónu 2012/13.
Díky rychlejší rekonvalescenci
pak zněla nová diagnóza mnohem příznivěji: do hry naskočí
možná už na přelomu února a
března. Nakonec se Šárka Meli-

Zdravotní navrátilkyni Šárku Melichárkovou těší brzké
naskočení do sestavy: „Naplno však ještě hrát nemůžu“

Marek Sonnevend

Kurková, Nálezková, Holečková, Najbrtová, Kubíčková, Herbočková, libero
Uhlířová. Střídaly: Slámová, Beránková, Vorlová, Pospíšilová, Hudylivová.
Trenér: Ondřej Marek.

 Tým

Dlouhodobou část přitom naše
ženy tentokrát nezvládly bez porážky a dokonce poztrácely hned
pět bodů, když vedle patnácti vítězství 3:1 či 3:0 podlehly Frýdku-Místku hladce 0:3 a právě Olymp
zdolaly dvakrát „jen“ těsně 3:2.
„Částečně jsme doplatili na velkou marodku, ale i s těmito problémy jsme některá utkání měli
rozhodně zvládnout lépe. Z chyb

je nutné se poučit tak, abychom ve
zbytku sezóny předváděli kvalitní
volejbal pokud možno bez dalších
porážek. Ale nebude to snadné,“
řekl hlavní trenér A-týmu VK Prostějov Miroslav Čada.
Ještě několik týdnů se musí
obejít bez dua rekonvalescentek
Markéta Chlumská – Michaela Jelínková. „Obě po operaci
kolena teprve před několika dny
odložily berle a ještě potrvá, než se
zapojí do mistrovských střetnutí,“

Byl to před týdnem dost překvapivý moment, když
rekonvalescentka Šárka Melichárková (na snímku) naskočila během čtvrtého setu do vypjaté bitvy
svého VK AGEL Prostějov na Olympu Praha. Dle
původních prognóz totiž měla chybět v sestavě
našich volejbalistek ještě do konce února, místo
toho se smečařka či libero zapojila do zápasového
kolotoče s velkým časovým předstihem. Následně
odehrála i část sobotního střetnutí proti SG Brno,
po jehož skončení jsme jí položili několik otázek.

Miletičová
Hrončeková
Žarkovová

Vincourová

Prostějov/son

Do nadstavby vstoupí ženy VK
až 9. února proti Olympu

Tři pražská zastavení aneb Různé pocity „Agelek“

Střídaly: Soaresová, Melichárková.

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Alespoň nějaký čas na léčení četných zdravotních
neduhů budou mít volejbalové Agelky. Coby vítězky základní části UNIQA extraligy totiž mají v úvodním kole nadstavby zápasové volno a do druhé
fáze elitní soutěže ČR vkročí až v sobotu 9. února
domácím šlágrem proti druhému Olympu Praha.

Čím si vysvětlit váš tak
časný návrat z marodky?
„Loni hned po zranění to vypadalo,
že možná vynechám celou sezónu.
Absolvovala jsem jednu plastiku
přetrženého vazu v koleni a měla
jít ještě na druhou, ale ta nakonec
nebyla nutná. Tím se všechno o tři
měsíce uspíšilo, do přípravy jsem

se začala vracet mnohem dřív. Sice
mi chybí kus vazu a musím nosit
ortézu, ale postupně se mi dařilo
dostávat do tempa, tréninkově
přidávat. Teď už se cítím velice
dobře, i když zcela naplno zatím
hrát nemůžu.“
Není
zapojení
do
soutěžních duelů uspíšené?
„Já myslím, že ne. Naopak jsem
hrozně ráda za tak rychlý návrat,

vyplatila se poctivá rehabilitace i
práce v posilovně včetně různých
balančních cvičení a podobně.
Navíc na hřiště nechodím s tím,
že budu do všech balónů chodit
na sto procent. Zapojuji se pouze
do herních činností, při kterých
se neskáče, to znamená přihrávka
nebo servis, částečně pole. A
věřím, že tímhle způsobem můžu
týmu už teď občas pomoci.“
Kdy bude koleno naprosto
v pořádku?
„Těžko přesně říct. Je to otázka
času, jak rychle se mi povede posouvat svou pohyblivost s pády na
zem, skoky pro míč, tvrdými dopady a výskoky na smeč, respektive
blok. Odhadovat nějaké datum
nechci, až to přijde, tak to přijde.“
Rovněž
kvůli
operovanému kolenu teď
citelně chybí libero Markéta
Chlumská. Troufla byste si už
nyní na tenhle post?

Juniorka Michaela Zatloukalová
vypomáhá „áčku“ žen

Prostějov/son - Velkou příležitost sbírat cenné zkušenosti
s elitním výběrem VK AGEL
Prostějov dostala v těchto
dnech juniorka Michaela
Zatloukalová (na snímku).
Vzhledem k pokračující
zdravotní absenci Michaely
Jelínkové má naše ženské
áčko stále k dispozici jedinou nahrávačku a proto se
realizační tým rozhodl využít
mladou naději ročníku narození 1995.
„Míša Jelínková teprve odložila
berle a ještě nějakou dobu potrvá, než začne naplno trénovat

a natož hrát zápasy. Za téhle
situace jsme přemýšleli, jak vše
řešit, neboť pro celé družstvo a
hlavně pro Pavlu Vincourovou
je to už delší čas hodně náročné.
Nakonec jsme zvolili varoantu
dát šanci vlastní odchovankyni,“
vyložil hlavní trenér dospělého
kolektivu VK Miroslav Čada.
„Míša Zatloukalová se zapojila
do přípravy, normálně s námi
trénuje a bude na soupisce i pro
mistrovská utkání. Klidně je
možné, že do nich také aspoň

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

Foto: Josef Popelka

Foto: Josef Popelka
dílčím neúspěchem ovlivnit v poctivé tréninkové práci.“
Daří se to?
„Já myslím, že určitě jo. I
bez několika zraněných makáme
na sto procent, zvládly jsme těžký
zápas na Olympu a postupně se
zlepšujeme.“

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

krátce naskočí. Samozřejmě
záleží i na termínech střetnutí
juniorské extraligy tak, aby se
nekřížil program našeho ženského a mládežnického celku,“
připojil Čada.

Zájezd fanoušků na odvetu semifinále ČP do Přerova
Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá
autobusový zájezd na odvetné utkání semifinále Českého
poháru žen 2012/13 mezi PVK Přerov a VK Prostějov.
Derby dvou hanáckých týmů se hraje ve čtvrtek 31. ledna od
17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den v 15.30 hodin na parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu
zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311
108, podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt. Uzávěrka přihlášek v pondělí 28. ledna do 18.00 hodin. A pozor: zájezd
se uskuteční jen při dostatečném zájmu ze strany účastníků!

„Asi ještě ne. Samozřejmě záleží
i na trenérovi, ale na libero bych
třeba v příštím utkání radši zatím
nešla.“
Máte za sebou nejdelší
zdravotní
přestávku
v kariéře?
„Ano. Jsem už po dvou operacích
kolena, jenže doteď se mi podařilo
vrátit nejdéle za dva měsíce. Tentokrát jsem musela vydržet dvojnásobnou dobu.“
Byla i pro vás hodně
nepříjemná atmosféra po
porážce s Frýdkem-Místkem,
byť jste ji aktivně na palubovce
nemohla nijak ovlivnit?
„Ta prohra se mě pochopitelně
týkala a dá se říct, že naplno.
S mančaftem jsem totiž v tu dobu
už pořád byla, všechno z lavičky
prožívala a porážka mě tak zasáhla
stejně, jako ostatní holky. Podle mě
bylo důležité ten výsledek hodit za
hlavu a jít dál, nenechat se jedním

Sport
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TO BYLO DRAMA! NA OLYMPU JEN TĚSNÉ VÍTĚZSTVÍ VK Volejbalové oděvářky
Ol Pr
2
Očima kapitánek
Očima trenérů stále drží čtvrté místo
VK Pv
3
Andrea SLÁDKOVÁ - PVK Olymp Praha:

Bodový vývoj - první set: 2:3,
4:3, 4:5, 6:7, 8:7, 8:9, 9:12, 10:14,
13:14, 14:16, 17:16, 20:17, 21:19,
23:19, 23:22, 24:22, 24:24, 26:24.
Druhý set: 0:1, 2:1, 2:7, 4:9, 6:9,
6:11, 8:12, 8:14, 10:14, 12:15,
13:19, 17:19, 17:21, 22:22, 23:23,
23:25. Třetí set: 2:1, 2:3, 4:3, 4:8,
7:9, 8:14, 12:14, 13:16, 15:16,
15:19, 17:20, 17:22, 19:24, 21:25.
Čtvrtý set: 0:2, 2:4, 4:4, 9:5, 9:8,
12:11, 16:11, 16:14, 23:15, 24:16,
25:18. Pátý set: 0:2, 5:2, 5:6, 7:6,
7:10, 12:15.
Praha/son - Dohrávka 17. kola
UNIQA extraligy žen 2012/13
mezi PVK Olymp Praha a
VK AGEL Prostějov naplnila
očekávání v tom směru, že
půjde o dlouhý a nervydrásající mač. Naše volejbalistky bez
stabilní opory Chlumské na
liberu musely čelit velkému náporu omlazeného pronásledovatele v tabulce, který nakonec
padl až nejtěsnějším možným
poměrem. Tím se rozdíl mezi
dvěma vedoucími celky soutěže
zvětšil na sedm bodů, za což
Agelky vděčily především bojovnosti.

„Myslím si, že jsme před televizními kamerami nezklamaly a podaly statečný výkon. V závěru utkání se
projevila větší zkušenost i vyhranost soupeře, ale my se
nemáme za co stydět. Doufám, že se nám podaří v jiném
zápase Prostějov porazit.“

Solange SOARES - VK AGEL Prostějov:
„Čekaly jsme těžký zápas. Olymp výborně servíroval,
ve čtvrtém setu jsme moc chybovaly. Celkově šlo o
pohledné utkání a máme radost, že jsme jej dotáhly do
vítězného konce.“

víc než jednobodovým rozdílem.
Až poté se povedly dva servisy
Žarkove, Hanačky odskočily a
soustředěným výkonem ve všech
činnostech získaly slibný náskok
(10:14). O ten však následným výpadkem rychle přišly a krátce po
Stanislavu Mitáčovi si oddechový
čas při skóre 13:14 musel brát i
Miroslav Čada. Zanedlouho přišel
druhý, neboť soupeřky opakovaně
zablokovaly, což vedlo k obratu
na 17:16. Hostům v téhle klíčové
pasáži chyběla jistější přihrávka
i důraznější útok, naopak domácí
kolektiv se chytil a utekl téměř až
k vítězství (23:19). Naše děvčata
pak sice ještě zabojovala, dotáhla
ztrátu (23:22) a odvrátila dva setboly, jenže pozdě bycha honit.
Třetí šanci ukončit vstupní část již
Olymp využil - 26:24.

(2:1 - 2:7), kdy de Assis dosáhla
svého už šestého úspěšného
bloku a razantně smečující
Kossányiová neomylně skládala
balóny na zem. Nezkalená pohoda včetně zlepšeného příjmu i
pole vydržela VK do půlky setu,
potom se Pražanky začaly opět
zvedat korekcí z 8:14 na 12:15
a posléze napravením vlastních
nevynucených chyb trojím zablokováním Kossányiové v řadě
(13:19 - 17:19). Nepoložilo je ani
manko 18:22, neboť Halbichová
nepříjemně zaservírovala a rázem
bylo srovnáno 22:22! Dramatickou koncovku favoritky urvaly
s vypětím všech sil - 23:25.

Třetí sada
Zkraje
nového
dějství
prostějovský tým zopakoval delší
sérii bodů, díky níž znovu unikl
Druhá sada
do nadějně vyššího vedení (4:3
Za dané situace potřebovaly - 4:8). Tentokrát se vše povedlo
První sada
Agelky pozitivní impuls jako sůl. při podání Kossányiové, ovšem
Naprostou
vyrovnaností
se A pomyslný nerost byl opravdu největší zásluhu na celkovém
vyznačoval úvod střetnutí, do nalezen zásluhou šestibodové pozvednutí herní úrovně rozhodně
stavu 9:10 nevedl ani jeden tým šňůry při výborném podání Soares měla Soares. Komplexně přínosná

Stanislav MITÁČ - PVK Olymp Praha:

„V televizním utkání jsme viděli krásný volejbal, který
byl vyrovnaný. Dobře jsme začali, další dva sety se
nám nedařilo, ve čtvrtém se povedlo díky příchodu Evy
Hodanové vyrovnat stav na 2:2. Dobře jsme pak začali
i poslední sadu, ale rychle náskok ztratili. Dnešní zápas
byl každopádně hezkou ukázkou ženského volejbalu.“

Miroslav Čada - VK AGEL Prostějov:
„Utkání mělo výbornou úroveň. Olymp skvěle podával a
riskoval, velké problémy nám dělala na bloku Sládková.
My jsme byli o trochu lepší v útoku a to rozhodlo.
V některých pasážích měl náš výkon k ideálu daleko, ale
v daném složení bez několika marodek a pod tlakem velmi
motivovaného soupeře se daly problémy očekávat.“

kapitánka táhla své parťačky po
slabší chvilce (7:9) do dalšího
trháku 8:14, bohužel ani teď se
naše volejbalistky nevyvarovaly
několika nevynucených hrubek
za sebou (12:14). Tato kolísavost
vékáčko hodně srážela dolů a
naopak PVK opakovaně vracela
zpátky do utkání, důkazem budiž
snížení až na 15:16. Naštěstí se
v pravý čas útočně chytila Miletič,
jejíž spanilá jízda při zakončení
vydláždila Čadovu souboru cestu
k bezpečnému uzmutí setu –
21:25.

pětibodového odstupu 16:11.
Tohle už bylo pro obhájkyně
titulu příliš, zvlášť když výběr
z hlavního města dost tlačil servisem (zejména Hodanová) a
naprosto rozvrátil přihrávku VK.
Zrodila se tudíž příliš jednoznačná
dílčí prohra - 25:18.

Pátá sada
Do
tiebreaku
odstartovaly
prostějovské plejerky dobře (0:2),
jenže hned vzápětí nedokázaly
zpacifikovat podání Halbichové
a zrodil se vražedný obrat na 5:2.
Že nešlo ve strhujícím střetnutí
Čtvrtá sada
zdaleka o poslední zhoupnutí
Hostující mančaft tak nabral kurz skóre z jedné strany na druhou,
k výsledkovému triumfu, ale pouť to dokumentoval následný vývoj
si zase sám zkomplikoval čtyřmi (5:6, 7:6, 7:10). Přitom až poslední
zbytečnými chybami v průběhu kontr znamenal definitivní roprotivníkova otočení z 2:4 na 9:5. zhodnutí, protože tříbodový rozOkamžitě poté se vrátil na dostřel díl již zkušenější soubor AGELu
(9:8), leč další zaváhání ztrestaly v závěru kvalitního duelu nepustil
povzbuzené Olympačky ziskem - 12:15 a 2:3!

VÁHAVÝ ÚVOD, PAK DEMOLICE MLADIČKÉHO SG BRNO
VK Pv
SG B

3
0

Bodový vývoj – první set:
2:3, 4:3, 5:6, 6:8, 14:8, 19:9,
19:11, 21:11, 24:12, 25:14.
Druhý set: 0:1, 4:1, 14:2,
16:4, 16:6, 18:6, 21:9, 25:10.
Třetí set: 3:0, 5:3, 8:3, 18:4,
20:5, 22:6, 22:8, 25:9.
Prostějov/son - Poslední střetnutí základní části UNIQA extraligy žen 2012/13 si volejbalistky
VK AGEL Prostějov užily v klidu a pohodě. Proti suverénně
nejmladšímu výběru soutěže
VK SG Brno měly v 18. kole
potíže jen zpočátku, pak už si
jednoznačně poradily a daly razítko na své prvenství po dlouhodobé fázi.

Očima trenérů

Očima kapitánek

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov:

„Jsem spokojený, holky soupeře nepodcenily a předvedly
kompaktní výkon bez zbytečných chyb. Jen úvod nám
trochu utekl, když hostům vycházel servis i útok, což se
chvilku může stát. Nebylo to o naší slabé koncentraci.
Potěšilo mě, že jsme mohli dát šanci mladé nahrávačce
Míše Zatloukalové, která s týmem jeden týden trénuje.
Ukázala, že nejde jen o sparing a kdyby se něco stalo, může naskočit.“

Ondřej MAREK - VK SG Brno:
„Věděli jsme, že to tady bude těžké, každý ví o síle
Prostějova. Začátek však byl z naší strany hodně statečný
a škoda, že jsme dobrý výkon neudrželi déle. Celkově se
dost trápíme na přihrávce, od čehož se odvíjí všechno
ostatní. Pokud máme solidní příjem, dostáváme se do hry,
v opačném případě moc ne. A soupeř nás dneska velmi tlačil
servisem, což jsme nezvládli.“

nechyboval, dobře útočil i bránil
a jasného favorita dokázal chvíli
předčít. Nečekaně se utkání vyvíjelo do stavu 6:8, poté nastal
razantní obrat. Problémy soupeřkám nadělalo dlouhé plachtící podání Miletič, rázem se zvedla celá
První sada
Úvod byl hodně překvapivý, ne- hra Agelek (především smeč) a
boť mladičký hostující tým vůbec po několika bodových šňůrách

„Kromě začátku jsme měly utkání pod kontrolou a konečně doma odehrály klidný zápas bez nervů a s výkonem, na který se dalo dívat. Je přitom moc dobře, že se
do rytmu mohla dostat mladá Míša Zatloukalová coby
náhrada za Míšu Jelínkovou, než se uzdraví. Má naši
podporu a svou premiéru zvládla.“

Michaela KUBÍČKOVÁ - VK SG Brno:
„Do utkání jsme šly absolutně bez zábran, Prostějov byl
jasným favoritem. Snažily jsme se hrát odvážně a bojovat,
jenže to vycházelo jen ze začátku. Potom nás domácí tým
dostal pod velký tlak na přihrávce, bodově hodně odskakoval a bylo těžké s ním držet vyrovnaný krok.“

hlavně s přihrávkou, ze špatného
příjmu pramenila kupa dalších
nepřesností. Až v půlce dějství zatak ovládly zahajovací část hlad- čaly Markovy svěřenky opět pravidelně ztrátovat a dosáhly aspoň
ce 25:14.
na dvouciferný výsledek – 25:10.
Druhá sada
Třetí sada
Ve vítězném sprintu pokračoval
hanácký kolektiv i zkraje násle- Předpokládaný směr, jenž zápas
dujícího setu, kdy na SG platil pro dostal, potvrdil rovněž poslední
změnu servis Hippe (4:2 – 14:2). set. Kvalitním podáním ho tentoBrněnské elévky se potýkaly krát ozdobila Žarkova a po jejích

deseti bodech za sebou znovu nebylo co řešit (8:4 - 18:4). Vesměs
náctileté Jihomoravanky se sice
snažily, jenže na účastníka evropské Champions League to logicky
nemohlo stačit. V domácím dresu
se na hřiště dostala i juniorská reprezentantka ČR Zatloukalová a
též zásluhou jejího vydařeného
debutu v ženské extralize vékáčko
uspělo tak vysoko, jak papírově
mělo – 25:9 a 3:0.

Los nadstavbové části UNIQA extraligy žen 2012/13

Velmi těžký start do druhé poloviny sezóny měly volejbalistky
TJ OP Prostějov. V úvodních třech dvoukolech odvetné části 2.
ligy žen 2012/13 narazily pouze na týmy z horní poloviny tabulky, přesto dokázaly získat pěkných devět bodů a udržet průběžné čtvrté místo.
Důležité byly hlavně dva triumfy nad pátým Lanškrounem 3:1 (24,
-27, 24, 16) a 3:1 (-17, 11, 19, 20). „Na to, že šlo o premiéru po delší
zápasové pauze a bez pořádné přípravy, jsme odvedli dobré výkony. Nerozehranost sice byla znát, ale na soupeřkách ještě víc než na
našich holkách. Hosty jsme předčili ve všech činnostech a dvakrát
zaslouženě zvítězili,“ radoval se trenér oděvářek Ladislav Sypko.
V Přerově na palubovce silného béčka PVK jeho svěřenky naopak
nestačily, druhý celek tabulky neměl potíže poměrem 3:0 (16, 22,
20) a 3:0 (19, 20, 16). „Prohráli jsme ještě před odjezdem do Přerova.
Na vině byl přílišný respekt, tím špatný pohyb a z toho pramenící
chyby na přihrávce i v mezihře, de facto ve všem. Podali jsme slabý
výkon a zbytečně to favoritovi odevzdali,“ mrzelo Sypka.
O poznání lepší náladu měl po dvou domácích bitvách s třetí Českou
Třebovou, jež skončily 3:2 (-21, 25, -23, 15, 10) a 2:3 (21, -23, 18,
-24, -14). „Potkala se dvě vyrovnaná družstva a tomu odpovídaly
výsledky. Oba kolektivy produkovaly kvalitní volejbal, rozhodovaly
maličkosti. Mrzí jen koncovka odvety, kdy jsme nejprve zbytečně
ztratili čtvrtý set a pak i tiebreak z vedení 13:10. Navíc poslední míč
rozhodčí ukončil kvůli údajné smeči do anténky, kterou ale míč rozhodně netečoval. Škoda, mohli jsme proti Třebové dohromady získat
víc než tři body,“ podotkl kouč OP.
Každopádně v celkovém součtu může být zatím spokojen. „Naše
výkony jsou většinou aspoň solidní a díky tomu neopouštíme čtvrtou pozici, na kterou podle mne herně máme. Snad vydržíme až do
konce soutěže, byť příště v Litovli budeme kvůli četným absencím
dávat sestavu do kupy hodně složitě,“ povzdechl si Ladislav Sypko.

23. a 24. kolo: Palkovice - Vsetín 3:0 (13,21,20) a 3:0 (13,18,7), Bílovec - Přerov B 0:3 (-13,-22,-19) a 0:3 (-13,-16,-17), Prostějov - Česká
Třebová 3:2 (-21,25,-23,15,10) a 2:3 (21,-23,18,-24,-14), Znojmo - Přímětice - Litovel 3:0 (17,12,24) a 3:0 (24,23,20)
předehrávané 25. a 26. kolo: Česká Třebová - Bílovec 3:1
(-22,21,15,23) a 3:2 (13,13,-20,-20,7)

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

Z

V

P

PS

24

22

2

67:17

PM

B

2016:1561 64

2. PVK PřerovB

24

20

4

65:19

1990:1645 61

3. TJ Sokol Česká Třebová

24

17

7

58:33

2037:1877 48

4. TJ OP Prostějov
5. VO TJ Lanškroun

24
22

13
11

11
11

47:47
40:43

2057:2057 38
1848:1859 32

6. VK Austin Vsetín

22

8

14

35:48

1709:1824 26

7. VK Pegas Znojmo

24

7

17

36:55

1878:2034 26

8. ŠSK IR - PROGRES Bílovec

22

9

13

33:50

1720:1891 25

9. TJ Tatran Litovel

24

6

18

26:61

1779:2089 17

10. TJ Sokol Jehnice

22

3

19

27:61

1805:2002 11

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...
26. a 27. kolo, středa 9. února 2013, 10:00 a 14:00 hodin: Znojmo-Přímětice - Palkovice, Litovel - Prostějov, Přerov B - Jehnice, Lanškroun - Vsetín, Česká Třebová - Bílovec (předehráno 3:1
(-22,21,15,23) a 3:2 (13,13,-20,-20,7)

Evropská Liga mistryň má
za sebou 1. kolo play off

Prostějov/son - Našich volejbalistek se už sice probíhající ročník CEV Champions League netýká, přesto určitě nezaškodí
zabrousit do vyřazovacích bojů tohoto nejvyššího klubového
19. kolo (sobota 2. února, 17.00 hodin): PVK Olymp Praha – SK UP Olomouc, PVK Přerov – TJ Sokol Frýdek-Místek.VK Agel Prostějov volný los
poháru. Měl na programu úvodní kolo play off a v něm byly
k vidění nadmíru zajímavé bitvy.
20. kolo (sobota 9. února, 17.00 hodin): VK AGEL VK Agel Prostějov – Olymp Praha, SK UP Olomouc – PVK Přerov. TJ Sokol Frýdek-Místek volný los
Nakonec se dá říct, že ve všech šesti soupeřících dvojicích slavili
21. kolo (sobota 16. února, 17.00 hodin): PVK Přerov – VK Agel Prostějov, TJ Sokol Frýdek-Místek – SK UP Olomouc, Olymp Praha volný los
úspěch papíroví favorité. V jednom případě však musel rozhodnout
22. kolo (čtvrtek 21. února, 17.00 hodin): VK Agel Prostějov – TJ Sokol Frýdek-Místek, Olymp Praha – PVK Přerov, SK UP Olomouc volný los
až zlatý set, když italské Busto Arsizio po těsné prohře 2:3 v německém Schwerinu zvítězilo doma 3:1 a poté zvládlo i dodatkový
23. kolo (sobota 23. února, 17.00 hodin): SK UP Olomouc – VK Agel Prostějov, TJ Sokol Frýdek-Místek – Olymp Praha.
tiebreak.
24. kolo (sobota 2. března, 17.00 hodin): SK UP Olomouc – Olymp Praha, TJ Sokol Frýdek-Místek – PVK Přerov. VK Agel Prostějov volný los
Naopak nejjasněji prošel do čtvrtfinále Azerrail Baku, jenž v derby
25. kolo (čtvrtek 7. března, 17.00 hodin): Olymp Praha – VK Agel Prostějov, PVK Přerov – SK UP Olomouc, TJ Sokol Frýdek-Místek volný los
dvou ázerbájdžánských oddílů nedal žádnou šanci v základní skupině mnohem lepšímu Lokomotivu Baku (dvakrát 3:0). Velké potíže
26. kolo (sobota 9. března, 17.00 hodin): VK Agel Prostějov – PVK Přerov, SK UP Olomouc – TJ Sokol Frýdek-Místek, Olymp Praha volný los
neměla ani ultrasilná Rabita Baku s francouzským Cannes (3:1 a 3:0)
27. kolo (čtvrtek 14. března, 17.00 hodin): TJ Sokol Frýdek-Místek – VK Agel Prostějov, PVK Přerov – Olymp Praha.
stejně jako turecký Vakifbank Istanbul s polským Treflem Sopoty
28. kolo (sobota 16. března, 17.00 hodin): VK Agel Prostějov – SK UP Olomouc, Olymp Praha – TJ Sokol Frýdek-Místek, SK UP Olomouc volný los
(rovněž 3:1 a 3:0).
Termíny i časy utkání se ještě mohou změnit. Zbylá dvě dua se rvala o postup až do posledních míčů. V ruské řeži
Los skupiny o 6. - 10. místo najdete na www.vecernikpv.cz
obou Dynam přivezla Kazaň triumf 3:1 z Moskvy, který následně na
vlastní palubovce potvrdila jen s odřenýma ušima 3:2. Tentýž průběh
pak měly duely mezi Eczacibasi Istanbul a Villa Cortese, kde měly
nad Italkami mírně navrch Turkyně.
Prostějov/son - O nadcházejíProgram juniorek VK AGEL v nadstavbové skupině
Program kadetek VK AGEL v nadstavbové skupině
Výsledky 1. kola play off
cím víkendu odstartuje nadextraligy o 7. až 12. místo
extraligy o 1. až 6. místo
Champions League žen 2012/13
stavbová část nejvyšších soutěží
1. + 2. kolo: Prostějov - VŠ Plzeň sobota 2. února (20.00 hodin) + neděle 3. února (10.00 hodin).
ČR v kategoriích juniorek i ka- 1. + 2. kolo: Prostějov - VŠ Plzeň sobota 2. února (15.00 hodin) + neděle 3. února (12.00 hodin).
RC Cannes - Rabita Baku 1:3 (-17, 15, -19, -19)
3. + 4. kolo: České Budějovice - Prostějov sobota 9. února (11.00 + 14.30 hodin).
3.
+
4.
kolo:
Loko
Plzeň
Prostějov
neděle
10.
února
(10.00
+
14.00
hodin).
detek. Týmy VK AGEL Prostěa Rabita Baku - RC Cannes 3:0 (19, 18, 17).
5. + 6. kolo: Prostějov - Řepy sobota 16. února (9.00 + 12.00 hodin).
5.
+
6.
kolo:
Prostějov
Žižkov
neděle
17.
února
(12.00
+
16.00
hodin).
jov jdou do druhé fáze probíha7.
+
8.
kolo:
VŠ
Plzeň
Prostějov
sobota
23.
února
(14.00
hodin)
+
neděle
24.
února
(12.00
hodin).
Dynamo Moskva - Dynamo Kazaň 1:3 (-22, -21, 26, -21)
jící sezóny 2012/13 v naprosto 7. + 8. kolo: VŠ Plzeň - Prostějov sobota 23. února (17.00 hodin) + neděle 24. února (10.00 hodin).
9. + 10. kolo: Prostějov - České Budějovice sobota 2. března (10.00 + 14.00 hodin).
9. + 10. kolo: Prostějov - Loko Plzeň neděle 3. března (10.00 + 14.00 hodin).
a Dynamo Kazaň - Dynamo Moskva 3:2 (27, 16, -16, -21, 13).
odlišných pozicích.
11. + 12. kolo: Řepy - Prostějov sobota 9. března (14.00 + 18.00 hodin).
Náš juniorský výběr se sice v no- 11. + 12. kolo: Žižkov - Prostějov neděle 10. března (10.00 + 14.00 hodin).
Villa Cortese - Eczacibasi Istanbul 1:3 (-23, 21, -29, -17)
vém kalendářním roce pronikavě
a Eczacibasi Istanbul - Villa Cortese 3:2 (20, -15, 17, -15, 9).
Průběžná tabulka
Průběžná tabulka
zlepšil, přesto už nestihl postoupit
1. Prostějov
8
0
24:6
22
7
1
21:7
21
Trefl Sopoty - Vakifbank Istanbul 1:3 (23, -18, -15, -21)
do skupiny o 1. až 6. místo ex- 7. Ostrava
2. Č. Budějovice
7
1
22:6
20
5
3
18:10
15
a Vakifbank Istanbul - Trefl Sopoty 3:0 (19, 23, 16).
traligy. Naopak do grupy o 7. až 8. VŠ Plzeň
3. Řepy
3
5
14:19
10
5
3
15:15
14
12. příčku vstupuje s minimálním 9. Žižkov
SC
Schwerin
Busto
Arsizio
3:2 (-11, 22, 17, -13, 13)
4.
Ostrava
2
6
12:21
7
2
6
11:19
8
bodovým ziskem, neboť tam 10. Frýdek-Místek
a Busto Arsizio - SC Schwerin 3:1 (23, 21, -18, 18), zlatý set 15:10.
5. Brno
2
6
11:20
7
3
5
13:19
7
s ním spadla Ostrava, proti které 11. Prostějov
6. VŠ Plzeň
2
6
10:21
6
2
6
11:19
7
neuspěl ani v jednom ze čtyř vzá- 12. Loko Plzeň
Azerrail Baku - Lokomotiv Baku 3:0 (20, 21, 22)
jemných duelů.
a Lokomotiv Baku - Azerrail Baku 0:3 (-20, -18, -22).
Všechny domácí zápasy obou družstev VK AGEL se hrají v hale Sportcentra DDM Prostějov.
„Tohle je určitě nepříjemnost,
ale nesmí nás to nijak ovlivnit o záchranu. Bodová ztráta není vstupují na vedoucí příčce. Sice me myslet. Naopak je potřeba, „Pro nás bylo dost důležité vyjedna dobré cestě za zvyšováním zase tak hrozná, holkám věřím,“ jen těsně před druhou Madetou, aby děvčata do každého zápasu nat takové termíny, aby se nepřevýkonnosti celého družstva. Po řekl šéftrenér mládeže VK Jaro- ale s obrovským náskokem na šla naplno a rozhodující střetnutí krývaly zápasy juniorek a kadetek,
Rabita Baku - Dynamo Kazaň
sváteční pauze jsme začali hrát slav Matěj.
o medaile pak absolvovala v co aby hrály v jiné dny. A kromě dvoostatní mančafty.
opravdu kvalitní volejbal a po- Prostějovské kadetky jsou na zce- „K jistotě účasti ve dvou závěreč- nejlepším rozpoložení. Mohu jen jutkání s VŠ Plzeň, kde to nešlo
Eczacibasi Istanbul - Vakifbank Istanbul
kud v tom budeme pokračovat, la opačném pólu extraligové ta- ných turnajích o mistra republiky zopakovat, že tahle parta má vel- řešit jinak, se náš stěžejní záměr
Busto Arsizio - Azerrail Baku
klidně ještě můžeme zabojovat bulky. Ovládly totiž všech svých pro první čtyři týmy pořadí nám ký potenciál,“ zmínil Matěj.
podařilo naplnit. Tím pádem můVítězové postoupí do závěrečného Final Four,
o druhou pozici v naší skupině, dvacet dosavadních utkání a do stačí získat jen pár bodů, ovšem Před zahájením nadstavby si hod- žeme bez obav jít za co nejkvalitčímž bychom se vyhnuli baráži nadstavbové grupy o 1. až 6. post to je věc, na kterou vůbec nesmí- ně pochvaloval jednu skutečnost. nějšími výkony,“ dodal Matěj.
které pořádá jeho už jistý účastník Galatasaray Istanbul.

Skupina o 1. až 5. místo

Extraligové mládežnice VK vstoupí do nadstavby

Čtvrtfinálové dvojice

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s talentovanou cyklistkou SKC TUFO Prostějov

„DRÁHA MĚ BAVÍ NEJVÍC, JE ZAJÍMAVĚJŠÍ A VÍC AKČNÍ...“
Kristýna Mráčková dala kolu přednost před házenou a chystá se stát Hanačkou

Prostějov - Už pár let patří do špičky dívčího cyklistického pelotonu. Ačkoliv pochází z Otrokovic, kde
stále ještě bydlí, její jméno je nedílně spojeno se
žlutomodrým dresem prostějovského oddílu SKC.
Až do loňského roku úspěšně kombinovala cyklistiku ještě s házenou, nyní už není pochyb, kam bude sportovní kariéra Kristýny Mráčkové směřovat.
V kuloárech je totiž považována za veskrze nadějnou mladou cyklistku, která má vlohy především
pro dráhové disciplíny. I proto brzy chystá trvalý
přechod z Otrokovic do Prostějova, kde by měla
od nového školního roku chodit na gymnázium.
Čtyřnásobná medailistka z domácích šampionátů má za nejbližší cíl získat domácí titul z letošního
MČR a probojovat se na mistrovství světa! Kam až
vysoko míří, ostatně Kristýna Mráčková prozradila
v obsáhlém rozhovoru pro Večerník...
Ondřej Šrámek,
Petr Kozák
Předpokládám, že k
cyklistice vás přivedl
táta, jakožto bývalý cyklista a
v současné době trenér družstva SKC TUFO Prostějov. Je
tomu tak?
„Ano, byl to taťka...(směje se)
V době, kdy jsem s cyklistikou
začínala, tak jsem už několik
let hrála házenou a ke kolu mě
v podstatě přivedly problémy
s koleny. Trénink na kole totiž
při těchto trablech pomáhá, máte
třeba povolené vazy a podobně.
Takže, to je asi ten pravý důvod... (usmívá se)
Jak jste uvedla, začínala jste s házenou.
Házená,
nebo
cyklistka
- to byla otázka, která musela
přijít. Co rozhodlo pro závodění na kole?
„Tak ty kolena tomu opravdu
pomohly, ale především mě cyklistika začala více bavit. Navíc
je v cyklistice lepší kolektiv.
V Jiskře Otrokovice se kolektiv
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v podstatě rozpadl, takže ta volba nebyla zas tak těžká.“
Jaké jsou tedy vztahy
mezi cyklistkami?
Jste více kamarádky nebo rivalky?
„Samozřejmě jsme kamarádky,
přestože v závodě si nic nedarujeme. Určitě to znáte, jaké holky
jsou, ´kámošky největší´, hlavně
když je porazíte...(smích) Nééé,
fakt, jsme kámošky, ale když
si sednete na velodromu za bariéru a budete si dívat i poslouchat,
tak vám neunikne, jak na sebe
také řveme, jak si nadáváme...“

V týmu SKC TUFO
Prostějov nejste jedinou závodnicí, nicméně kluci
tvoří většinu. Jaké to je trénovat především s kluky?
„Je to určitě větší sranda, s holkami se tolik nenasmějete. Trénovat s kluky nemám vůbec
problém, občas ještě taky trénuji
s bratrem.“
Bratr Michal, cyklistice se věnuje delší
dobu, závodíte za stejný klub.
Bavíte se spolu o cyklistice často, jak spolu vycházíte?
„Vycházíme spolu výborně. Je
určitě výhodou mít staršího sourozence, ještě lépe je-li to bratr
(smích) O cyklistice se bavím
často. Když spolu jedeme na
trénink, tak mi radí, jak mám
na kole sedět, šlapat a podobně.
Na závodech mi zase předává
zkušenosti a rady co se závodní
taktiky týče.“
Zatím ještě bydlíte
doma v Otrokovicích.
Bratr Michal naopak už nějakou dobu v Prostějově, kdy
se Hanou přestěhujete i vy?
„To je jednoduché a hlavně už
rozhodnuté.
dnuté. Od začátku příštíolního roku, takže od leho školního
o září budu v Prostějově
tošního
m všudy.“
se vším
Kde budete bydlet,
s bratrem?
„Ještě nevím jak to bude.
Nevím,
m, jestli půjdu na in-

„Je to určitě větší sranda,
s holkami se tolik nenasmějete.
Trénovat s kluky nemám vůbec
problém, občas ještě taky trénuji
navíc s bratrem. Takže v pohodě.“
Talentovaná cyklistka Kristýna Mráčková
fungování s chlapci nijak zvlášť neřeší

ternát, nebo se do Prostějova už
konečně přestěhujeme jako celá
rodina. Táta zde totiž tráví většinu času, brácha ten je tu prakticky pořád, takže už zbývá jenom
mamka...“
Říkáte od příštího
školního roku? Letos
budete končit základní školu,
Kam půjdete dál?
„Už jsem se byla podívat na
Gymnáziu Jiřího Wolkera. Je to
dobrá škola s tradicí. Líbí se mi
jejich sportovní třídy. Navíc tam
chodí víc cyklistů a někteří další
od září začnou. Taky ještě nevím
co bych chtěla v budoucnu dělat, takže gymnázium je ideální
volba.“
Dalo by se říct, že největší úspěchy zažíváte
na dráze. Bude dráha tou disciplínou, ve které by ses chtěla
prosadit v budoucnu?
„Určitě. Dráha mě baví nejvíc,
je zajímavější a víc akční. Určitě
mi také jde lépe než třeba kopcovitý silniční závod. Nejvíc mi
sedí závody s hromadným startem, jako jsou bodovací závod,
scratch a podobně. Disciplíny,
u nichž se musí používat i hlava.“
Máte nějaký sportovní vzor?

„Lada Kozlíková, líbilo se mi
jak se dokázala prosazovat na
dráze na silnici. Je tady z regionu, je to taková ženská ikona
české cyklistiky.“
Co bude vaším cílem
pro letošní sezonu?
„Letos se pojedou mistráky mládeže v Prostějově, takže na nic
menšího než na titul mistra republiky nemůžu myslet. Věřím,
že třeba v právě v bodovačce
nebo scratchi by se mi to mohlo
podařit.“
Letošní rok bude určitě hodně důležitý.
Ten příští už budete juniorka,
to znamená možnost startovat
na opravdu velkých závodech,
jako jsou mistrovství světa
či Evropy na dráze. Předpokládám, že start na těchto závodech je vaším cílem?
„Je to velká motivace. Určitě
je to i můj cíl se na tyto závody
nominovat. Bude to, ale hrozně těžké, konkurence je velká.
Ta dřina co za tím je, ale stojí
za to. Už samotná atmosféra
na těchto závodech je parádní,
věřím, že bych si to uměla krásně užít.“

kdo je

kristýna mráčková
N dil se 11. říj
Narodila
října 1997 v O
Otrokovicích
k i í h ddo
cyklistické rodiny, přesto její první kroky
směřovaly do místního házenkářského oddílu TJ Jiskra Otrokovice. Pocit nasednout
na bicykl a závodit s ostatními zažila poprvé ve třinácti letech,
ve stejné době okusila i dráhovou cyklistiku. V současností se
už, byť věkem ještě kadetka, řadí mezi zářivé skvosty prostějovského klubu a určitě patří k největším talentům nejen SKC
TUFO, ale i celé české cyklistiky. Mezi její největší úspěchy
patří kromě těch rámcových zisk čtyř medailí z republikových
mistrovství. Hned tři z nich jsou individuální a shodou okolností bronzové. Zlato má na kontě jediné a to z loňského roku,
kdy byl součástí vítězného družstva ve stíhacím závodě. Jejím
bratrem je Michal Mráček mladší, taktéž cyklista, trenérem pak
Michal Mráček starší, otec patnáctileté cyklistky.
INZERCE

