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POLICIE ZATÝKALA V „KULTURÁKU“
Na plese „študáků“
TEKLA KREV!
Skandál na plese. Neslavně skončil maturitní ples prostějovské Obchodní akademie.
Hromadnou rvačku přijela řešit policie, její tvrdý zákrok skončil zatýkáním!
Koláž Večerníku, foto: internet, web Obchodní akademie v Prostějově, Michal Kadlec
Prostějov/mik

Tak tohle tady ještě nebylo! Předminulý víkend, konkrétně v noci z pátku na sobotu, došlo na maturitním
plese Obchodní akademie v
Prostějově k hromadné rvačce s krvavým prolitím! Podle
informací Večerníku policie

nyní prověřuje, zda iniciátorem bitky byl osmadvacetiletý
návštěvník plesu, či naopak
členové ochranky. Do incidentu se totiž nešťastně zapojila trojice členů bezpečnostní
agentury, která však s opilými
a agresivními mladíky začala prohrávat na body, zvláště

pak, když členy ochranky začala fackovat i jedna z dívek!
Situace se vyhrotila až do té
podoby, že mezi klubko hlava nehlava se mlátících osob
vletěli ve snaze urovnat spor
i příbuzní zůčastněných rváčů! „Hromadnou rvačku několika osob museli řešit posád-

ky tří policejních aut a stejný
počet autohlídek městské
policie. Aktéři bitky byli hodně agresivní, policisté byli
přinuceni použít donucovací
prostředky a pouta,“ potvrdil
Večerníku nefalšovanou řežbu Pavel Novák, šéf prostějovské Policie ČR.

Exkluzivní podrobnosti
z „rvačky desetiletí“, která
v uplynulých dnech vzbouřila široké diskuse nejen na
středních školách, včetně
výpovědí svědků a zodpovědných osob NAJDETE
NA STRANĚ 13!
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Prostějovský Večerník také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Ztratil se naháč!
Předminulý pátek 25. ledna
před polednem bylo přijato na linku 156 sdělení o
zatoulaném psovi, který se
delší dobu třese zimou před
provozovnou v Dolní ulici. Hlídka psa rasy „naháč“
odchytla. Majitele se nikde
v okolí nepodařilo zjistit.
Zvíře mělo čip, ale ten nebyl
v evidenci Magistrátu města
Prostějova ani v Centrálním
g
y přep
registru
zvířat. Pes byl
vezen do útulku v Čechách
pod Kosířem. Ke svému páníčkovi se však dostal ještě
týž den.
Během měsíce ledna bylo
celkem odchyceno sedm
psů, a to v ulicích Průmyslová, Valenty, Barákova,
Brněnská,, Horáka,, Dolní a v
lesoparku Hloučela. Šest psů
bylo převezeno do útulku.

ze soudní síně...
Opilý UKRAJINEC bez řidičáku SRAZIL POLICISTU!
Nepoučitelný Sergej Kompanijec vyfasoval dva roky natvrdo

Absolutní zatemnění mozku, či naprosté nerespektování jakýchkoliv pravidel. Minimálně jedna z těchto věcí společně s pořádnou dávkou drzosti stojí
za jednáním Sergeje Kompanijce. Pětačtyřicetiletý
Ukrajinec, který v současnosti žije s rodinou v sokolovně v Laškově, koncem prázdnin v Kostelci na
Hané v opilosti záměrně najel na policistu. Stalo se
tak v momentě, kdy se jej hlídka snažila zastavit
při běžné silniční kontrole. Policista se s následky
zranění potýká dodnes...
Prostějov/mls
Rodák z ukrajinského Doněcku
a otec dvou děti už nějaký čas
nemá za volantem co dělat. V
minulosti byl za řízení v opilosti několikrát odsouzen, soud mu
zakázal řízení až do roku 2015.
To mu však nebránilo, aby do
sebe v Kostelci na Hané nelil
jednu vodku za druhou. Když
jej pak jeho kamarádka, která
do baru vyrazila s osmidenním(!) dítětem požádala, aby

jí přeparkoval auto, nedokázal
ji odmítnout. Nepochopitelné
na celé věci je i to, že Kompanijec silniční hlídku potkal
cestou k autu. Opilý se jí ptal,
jak se dostane na parkoviště
před kosteleckým barem. To se
nacházelo nedaleko od radnice, před kterou auto v tu chvíli
stálo. Navzdory tomu všemu
Kompanijec vsedl za volant.
Když se jej policisté hlídkující
na křižovatce pokusili zastavit,
přišel zkrat.

Koláž Večerníku
„Auto ke mě jelo poměrně pomalu. Signalizoval jsem, aby
zastavilo, řidič však nereagoval. Naopak zvýšil rychlost.
Když jsem se snažil uhnout,
najel na mě,“ popsal policista
Michal Mrázek. Ten na místě
utrpěl vážné zranění kolene.
„Měl jsem přetržené oba vazy
a poškozenou chrupavku. Čtyři
týdny jsem nemohl vůbec chodit, ještě stále jsem v pracovní
neschopnosti. Nyní mě čeká
další operace,“ vypověděl Mrá-

Prostějov 2012: celkem 2 318 trestných činů!
Strážníka nepovalil
Hlídka strážníků vyjížděla
na telefonické oznámení v
pondělí 28. ledna po patnácté hodině. Opilý muž
se nacházel v prostoru před
vchodem do knihkupectví ve Svatoplukově ulici.
Jakmile spatřil strážníky,
upustil od nadávek směřujících k pracovníkovi obchodu a začal verbálně útočit na
hlídku. Dokonce se pokusil
povalit jednoho ze strážníků.
Poté muž skončil v poutech
a strážníci ho bez okolků
transportovali na záchytnou
stanici.

Ženské na záchytku
Rovněž v pondělí, pouze
o dvě hodiny později, byla
nahlášena na linku 156 ležící žena v Nerudově ulici.
Při příjezdu hlídky dotyčná
odpočívala na zemi. Byla
částečně obnažená a nohy
jí zasahovaly do silnice.
Dechovou zkouškou bylo u
ní naměřeno 1,75 promile
alkoholu. V úterý pak v podvečerních hodinách objevili
strážníci na zemi ve vstupním vestibulu obchodního
domu v ulici Vrahovická
jednačtyřicetiletou bezdomovkyni v silně opilém
stavu. Obě ženy skončily
na záchytce. Od počátku
roku strážníci provedli osm
převozů na protialkoholní
stanici do Olomouce, šlo
o čtyři muže a čtyři ženy.
V roce 2012 bylo takto celkem převezeno 51osob.

S rourou neutekli
S železem v náručí opouštěli
areál Jezdeckých kasáren.
Dva pánové byli viděni, jak
vychází z prostoru bývalých
kasáren, přičemž nesli litinovou odpadní rouru o délce
dva a půl metru. Poté směřovali k ulici Dolní, kde je také
dostihli strážníci. Ani jeden
z nich nebyl schopen prokázat původ roury. Tímto jsou
devětatřicetiletý a osmapadesátiletý muž podezřelí
z přestupku proti majetku.
Věc jim byla na místě odebrána. Vzhledem k jejímu
objemu byl vyžádán převoz
přes pracovníka technických
služeb. Celá událost byla postoupena správnímu orgánu.
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Policie dosáhla nejvyšší objasněnosti
za posledních sedm let

Prostějov/mik - Na Prostějovsku došlo v loňském roce ke
spáchání 2 318 trestných činů.
Kriminalita tak oproti předchozímu roku poklesla o dvaašedesát případů, ovšem objasněnost
naopak dosáhla nejvyšších
hodnot za posledních sedm let!
Statistické údaje zveřejnili prostějovští policisté na čtvrteční
tiskové konferenci.
„Policie řešila v minulém roce
180 případů násilné trestné činnosti, čtyři desítky loupežných
přepadení a stejný počet trestných činů nebezpečného vyhrožování, sedmatřicet případů
úmyslného ublížení na zdraví,
tucet případů vydírání a podobně. Nejvyšší zátěž pro naše

vyšetřovatele představovaly případy majetkové trestné činnosti
v celkovém počtu 1 363 skutků.
Tady převládala vloupání do různých domů, chat či restauračních
zařízení. Přímo v Prostějově pak
došlo vloni ke dvěma vraždám,
jejichž vyšetřování si přezvala krajská kriminální služba,“
shrnul podstatné údaje Pavel
Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově (na
snímku z tiskové konference).
Dalším podstatným faktem je
to, že prostějovská policie dosáhla vloni nejvyšší objasněnosti
trestné činnosti. „Ta činí poprvé
za posledních sedm let více jak
padesát procent,“ pochlubil se
šéf prostějovské policie.

Podrobnými rozbory jednotlivých druhů kriminální činnosti na Prostějovsku se bude
Večerník zabývat v příštích
číslech.

zek. Po srážce Kompanijec
dojel na parkoviště. Tam jej
dostihli oba policisté. Ani v tu
chvíli si násilník nedal pokoj
a s policisty se pustil do pořádné rvačky. Rozbor odebrané
krve následně ukázal, že v krvi
měl přes promile alkoholu. To
Kompanijec nepopřel, u soudu
však tvrdil, že během své jízdy
nikoho nesrazil. Soud však nepřišel na to, jak jinak by si mladý
policista mohl tak vážné poranění nohy sám způsobit.

„Vaše chování je do nebevolající drzostí. Přestože jste dostal už
několik trestů, opět opilý sednete
za volant a srazíte policistu. Proto
nelze jinak, než na vás působit
nepodmíněným trestem,“ vyjádřila se soudkyně Adéla Pluskalová, od které Sergej Kompanijec
„vyfasoval“ dva roky natvrdo.
Až vyjde z vězení, nebude moci
řídit dalších pět let. „Pokud byste
zde neměl manželku a děti, hrozilo by vám okamžité vyhoštění,“
doplnila soudkyně Pluskalová.
Reakce na její rozsudek byly různé. „Podle mě je trest tak akorát,“
hlesl odsouzený krátce po vynesení rozsudku. Jinak však vnímala situaci jeho česká manželka.
„Žijeme v policejním státě, proti
fízlům si tu nemůžete nic dovolit. Oni se budou vždy vzájemně
krýt,“ vyjádřila se navzdory všem
předloženým důkazům rozhořčená žena.
Rozsudek dosud nenabyl právní
moci, obžalovaný si ponechal
lhůtu pro možnost odvolání.

Totálně opilý řidič
málem ZABIL DĚTI!

Kostelec na Hané/mik - Tohle už opravdu není možné! V sobotu po poledni totálně opilý řidič dodávky zavinil nehodu
u vlečkového přejezdu u Kostelce na Hané. A co je nejhorší,
ve vozidle, do kterého naboural, seděly dvě malé děti... Vše
mohlo dopadnout mnohem hůř, než se nakonec v sobotním
poledni v Kostelci na Hané odehrálo...
„V sobotu ve 12.40 hodin došlo mezi Prostějovem a Kostelcem
na Hané v blízkosti vlečkového železničního přejezdu k dopravní nehodě, která si vyžádala dvě lehká zranění. Jeden z řidičů
byl pod vlivem alkoholu a navíc usedl za volant, i když to má
zakázáno. Z prvotního šetření vyplývá, že jednačtyřicetiletý řidič
vozidla Renault Trafic nedal při odbočování vlevo přednost protijedoucímu vozidlu Volkswagen Golf, které řídil šestatřicetiletý
řidič. Došlo ke střetu vozidel a lehkým poraněním dvou nezletilých dětí ve věku čtyři a sedm let,“ uvedla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
U obou řidičů byla provedena dechová zkouška, u piráta silnic z
vozidla Renault Trafic byla pozitivní. „Policisté mu naměřili 1,99
promile alkoholu v dechu. Během šetření nehody navíc zjistili, že
muž má Okresním soudem v Prostějově vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel až do konce června roku 2014. Nyní je
podezřelý hned ze dvou trestných činů,“ dodala Urbánková.

LUPIČ
S
NOŽEM
ŘÁDIL
NA
ŠÁRCE!
Policie prozatím odmítá spojitost
s přepadenou „benzínkou“ v Držovicích

Ve velmi krátké době došlo už k druhému loupežnému přepadení! Nejprve neznámý pobuda předminulou sobotu na čerpací stanici v Držovicích přepadl obsluhu s nožem v ruce a odnesl si hotobost
a telefonní karty v hodnotě čtyřiadvaceti tisíc, aby
hned v úterý uplynulého týdne opět lupič s nožem v
ruce zaútočil s vidinou získání peněz na prodavačku v obchodě na Šárce v Prostějově! Přestože se
objevily v jiném regionálním tisku spekulace o tom,
že obě lumpárny má na svědomí stejný pachatel,
policie nic takového zatím nepotvrdila...
ulici Šárka v Prostějově maskovaný lupič, který na prodavačku
„V úterý devětadvacátého led- vytáhl nůž a pod pohrůžkou
na kolem půl druhé odpoledne násilí po ní požadoval vydání
vstoupil do jedné z prodejen na peněz. Žena mu z obavy o svůj
Prostějov/mik

život vydala částku převyšující
pět tisíc korun, se kterou maskovaný lupič utekl neznámo
kam. Ke zranění obsluhy naštěstí nedošlo. Policisté na případu
intenzivně pracují a po pachateli
pátrají. V případě dopadení mu
za zločin loupeže hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi,“ shrnula
vše podstatné Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Kriminalisté stejně jako v případě pumpy v Držovicích disponují celkem slušným popisem
lupiče. „Mělo se jednat o muže
ve věku kolem dvaceti až pětadvaceti let, vysokého kolem 175
centimetrů, štíhlé postavy. Na
sobě měl tmavé oblečení a byl

maskován. Mluvil česky a bez
přízvuku,“ prozradila policejní
mluvčí.
Přestože tento popis se až nápadně podobá tomu, kterým byl prezentován lupič z benzínky v Držovicích, policie zatím odmítá
potvrdit, že v obou případech šlo
o stejného pachatele. „Na obou
případech kriminální policie
intenzivně pracuje a zatím je
předčasné tyto dva případy nějak spojovat,“ sdělila Večerníku
v pátek Irena Urbánková.
Prostějovská policie se obrací
na veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po pachateli
uvedené loupeže. „Přivítáme
jakoukoliv informaci. Případní
svědci i široká veřejnost mohou jakoukoliv informaci sdělit
na kterékoliv policejní služebně nebo na lince 158,“ uzavírá
mluvčí Policie ČR v Prostějově
Irena Urbánková.

Sprejer v Havlíčkové
Z trestného činu poškození
cizí věci je podezřelý zatím neznámý
vandal,
který
nastříkal na roh
jedné z budov
v Havlíčkově
ulici hnědou
barvou blíže
neidentifikované znaky. Škoda byla vyčíslena na tři tisíce korun. V
případě dopadení pachatele
mu za tento trestný čin hrozí
trest odnětí svobody až na
jeden rok.

Srazil chodce
Lehké zranění si vyžádala
dopravní nehoda, k níž došlo v sobotu 26. ledna kolem
půl šesté ráno na parkovišti
u jednoho z areálů v Kralickém Háji. Z dosavadního šetření vyplývá, že osmačtyřicetiletý
ý řidič,, který
ý couval s
vozidlem Škoda Felicia, přehlédl za jeho autem pohybujícího se šestapadesátiletého
chodce a narazil do něj. Muž
byl převezen do nemocnice
na ošetření.

Nesmí šoférovat
Z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a
vykázání je podezřelý osmadvacetiletý muž, který byl
v pondělí před devátou hodinou ranní kontrolován policejní hlídkou za volantem
vozidla Opel Corsa. Během
kontroly muži zákona zjistili, že řidič má do první poloviny měsíce července roku
2013 vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel.
Hrozí mu až tři roky vězení.

Lhala v bance
Z trestného činu úvěrového
podvodu ve stadiu pokusu je
podezřelá jednapadesátiletá
žena, která v říjnu loňského
roku požádala u jedné z bankovních společností o dvousettisícový úvěr. Při sjednávání smlouvy však uvedla
nepravdivé údaje týkající se
zaměstnání a společnost jí
úvěr neposkytla. Tento týden jí bylo prostějovskými
kriminalisty sděleno obvinění z uvedeného trestného
činu a v případě prokázání
viny jí hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho
roku do pěti let nebo peněžitý trest.

Kradli mladiství
Jeden a tentýž? Toto je snímek lupiče, který v sobotu 26.
ledna přepadl benzínku v Držovicích. Je to on, kdo řádil také
v prodejně na Šárce?
Foto: Policie ČR

po kvartetu hledaných

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.

ČERNÁ KRONIKA

Z provinění krádeže je podezřelá skupinka tří mladistvých osob ve věku 16 až 17
let, která se zaměřila na krádeže měděných okapových
svodů. Způsobila škodu za
téměř 11 tisíc korun. Povedené skupince se zalíbilo ve
Stařechovicích, kde navštívila čtyři objekty a kradla
zde okapové svody. Jejich
jednání bylo kvalifikováno
jako provinění krádeže a
bude posuzováno podle zákona o soudnictví ve věcech
mládeže.

Straka v herně

ALOIS NAVRÁTIL

MICHAL BERG

MILADA NAVRÁTILOVÁ

ŠTEFAN KANALOŠ

se narodil 27. července 1944 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. ledna 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 65
do 70 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Má hubenou postavu
a šedé rovné vlasy.

se narodil 26. prosince 1966 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 5. září 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 45
do 47 let, měří 170 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči i
vlasy a prošedivělý plnovous.

se narodila 2. června 1946 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. ledna 2013. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 65
do 70 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu
a plavé blond vlasy.

se narodil 24. února 1965 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 14. prosince 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 50 do 55 let, měří mezi170
až 175 centimetry. Bližší údaje
k hledanému nejsou známy.

Z trestného činu zpronevěry
je podezřelá jednačtyřicetiletá žena z Prostějovska, která
si jako zaměstnanec herny v
Prostějově měla z provozní
hotovosti bez vědomí majitele přisvojit devatenáct tisíc
korun a takto získané peníze
použít pro vlastní potřebu.
V případě prokázání viny jí
hrozí až dvouletý kriminál.

Zpravodajství
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POMOZTE!!!
Seniorka ze Spitznerovy ulice je stále

PRIOR SE ZAVŘEL! Po 38 letech...
Legendární eskalátorstavil
se za

POHŘEŠOVANÁ
Již pátým dnem dnes pokračuje zatím bezvýsledné pátrání po sedmaosmdesátileté Boženě
Zahradníčkové z Prostějova. Stařenka odešla z
domu ve Spitznerově ulici ve čtvrtek 31. ledna
odpoledne na hřbitov, od té chvíle se však po ní
doslova a do písmene slehla země. V tuto chvíli
po ní pátrají desítky policistů a strážníků, doposud
marně. Rodina je přitom už zoufalá! Kde jen může paní Zahradníčková být...?
Prostějov/mik
„Maminka odešla skutečně ve
čtvrtek odpoledne. Nechtěl jsem
ji nikam pustit, protože v posledních dnech na tom nebyla
zdravotně nejlíp. Nakonec mě
ale přesvědčila, že pouze navštíví
hřbitov a že bude hned zpátky.
Trnul jsem, když se nevracela
domů - hodinu, dvě, tři... Neměla u sebe občanku a zřejmě
ani peníze, jen průkazku na
autobus. V podvečer jsem byl
už tak zoufalý, že jsem zavolal
na policii,“ svěřil se exkluzivně
Večerníku přímo v domě pohřešované její syn Jaromír Kučera.
„Máme strach z nejhoršího, není
to poprvé, co se ztratila. Už třikrát
nebo čtyřikrát ji nedávno přivezla
domů policie, protože zabloudila ve městě,“ dodala se slzami v
očích dcera Zdeňka Dvorská.
Už ve čtvrtek večer po stařence začaly pátrat hlídky státní i
městské policie, o den později

výzvu o pomoc při hledání vyhlásil i městský rozhlas, média
do akce zapojila také policie.
„Policie ČR Prostějov se obrací
na širokou veřejnost se žádostí o
pomoc při pátrání po pohřešované sedmaosmdesátileté seniorce z
Prostějova. Jedná se o paní Boženu Zahradníčkovou, narozenou
26. prosince 1925. Naposled byla
viděna ve čtvrtek 31. ledna 2013
krátce po poledni při odchodu z
domu, kde bydlí. Do současné
doby však o sobě nedala vědět a
prozatím se ji nepodařilo vypátrat,“ potvrdila ještě v neděli odpoledne pokračování pátrací akce
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Božena Zahradníčková je
vysoká 165 centimetrů a má
střední postavu. Má hnědé oči,
nosí dioptrické brýle, vlasy má
šedé barvy, vlnité, nakrátko
ostříhané. „V době odchodu
měla mít na sobě oblečené
zelené kalhoty, oranžový sve-

na
video rnikpv.cz
.vece
www
Nostalgie. Jedni z posledních jezdců na eskalátoru, který se vryl do paměti hned několika generacím
prostějovských dětí i dospělých.
Foto: Martin Zaoral

Božena Zahradníčková. Pomůžete ji najít?

Foto: Policie ČR

„Odešla ve čtvrtek na hřbitov,
že prý se za chvíli vrátí... Ještě
do této chvíle se nevrátila!“

svěřila se Večerníku v neděli
zoufalá dcera se synem

tr, bílou vestu a světle hnědou
bundu do pasu. Pohybuje se o
holi a není vyloučeno, že může
být dezorientovaná,“ dodává
k popisu Irena Urbánková.
Přestože policie médiím nejdříve neuvedla bydliště pohřešované, Večerník si ho posléze zjistil

sám ve snaze získat co nejvíce
indicií, které by mohly vést
k vypátrání současného pobytu
seniorky. A také jsme v neděli po
poledni navštívili rodinu pohřešované v domě ve Spitznerově
ulici číslo 5 v Prostějově.
Pokračování na straně 13

Prostějov/mls - Ve čtvrtek
31. ledna přesně úderem
osmnácté hodiny se za posledním zákazníkem přestaly točit dveře prostějovského Prioru, načež v páteční
ráno se už nerozjely... Stalo
se tak na delší dobu poprvé
od září 1974, kdy na vině
nebyly technické potíže či
zavírací doba! Až do prázdnin zůstane otevřena pouze
Billa prodejna. Důvodem
je plánovaná rekonstrukce
tohoto obchodního domu v
centru města, která má zce-

la změnit vizáž tolik proklínaného, ale současně nepostradatelného objektu.
„Obchoďák“ opět otevře v
listopadu letošního roku, kdy
se po nákladné změně vizáže
promění ve Zlatou bránu. Ta
bude pro návštěvníky mnohem atraktivnější a dá se říct,
že změna už byla neodkladná.
Přesto se mnozí neubránili v
uplynulém týdnu nostalgii.
Obzvlášť pak ti, kteří s Priorem vyrostli... „Chodila jsem
sem už jako malá holka, dnes
je mi skoro padesát a trochu

mě to dojímá,“ svěřila se nám
žena, která ještě ve čtvrtek obchodním domem procházela.
Naposledy...
Za více jak osmatřicet let navštívily Prior miliony zákazníků a asi by se nenašel nikdo, kdo do něj, byť třeba jen
jednou, nezavítal. Ostatně
jen samotné ježdění po legendárních schodech fascinovalo hned několik generací dětí
z Prostějova a okolí. I s tím je
ovšem nyní na několik měsíců šmytec...
více čtěte na straně 6

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

SOCIÁLNÍ MIZÉRIE aneb Prostějované se ocitají na hranici přežití!
Nejhorší možná kombinace a cesta do pekel: ztráta zaměstnání a na krku exekuce...

Přes šest tisíc lidí bez práce, desítky a desítky milionů korun ročně vyplacených na nejrůznější sociální dávky. Takový je současný
smutný obrázek života občanů Prostějovska.
Až třetina z nich řeší existenční problémy,
nestačí splácet dluhy a přitom marně shání
zaměstnání. Další se drží jen těsně nad hladinou jakž takž klidného žití, jiní zase přežívaj
od výplatě k výplatě. Skončí tato mizérie vůbec někdy?
Prostějov/mik
„Situace v sociální oblasti na
Prostějovsku je velice špatná.
Jedním, ale nikoliv jediným
důvodem je fakt, že kdysi
největší zaměstnavatel Oděvní podnik postupně propustil
až šest tisícovek lidí, což na
životní úrovni občanů našeho
města a okolí logicky musí být
dodnes znát. Tisíce lidí jsou
odkázány na sociální dávky,
neboť například podmínky pro
získání podpory v nezaměstnanosti jsou dnes mnohem a
mnohem přísnější. I samotná
podpora je omezená na nejkratší možnou dobu,“ konstatovala pro Večerník Alena
Rašková, náměstkyně primá-

tora statutárního města Prostějova zodpovědná za sociální
záležitosti.
Podle ní se na samé hranici
přežití ocitají mladí lidé těsně po absolvování střední
školy a pak ženy či muži, kteří přijdou o práci okolo padesátého roku života. „Mladí
po škole nemají žádnou praxi
a člověk, který ztratí zaměstnání tři nebo čtyři roky před
důchodem, je dnes prakticky
nezaměstnatelný. A za to, že
mnozí Prostějované dnes živoří, může určitě i skutečnost,
že ztratili práci ve chvíli, kdy
mají na krku půjčky, hypotéky
a jiné závazky. Rázem logicky musí žádat stát o pomoc,
přičemž je z druhé strany drtí

Prosincové údaje o nezaměstnanosti a podporách na Prostějovsku

Zdroj: Úřad práce Olomouckého kraje
hrozba exekucí...,“ pokrčila
bezradně rameny první žena
prostějovského magistrátu.
Typickým příkladem, jak
člověk ne zrovna vlastní vinou může spadnout do sociálního bahna, jsou manželé
Marie a Antonín K. z Prostějova. „Ještě před pěti lety
se nám dařilo nad poměry. Já
pracovala v Oděvním podniku, manžel jako zkušený zedník zastával významné místo
ve stavební firmě. Vzali jsme
si hypotéku, postavili barák a
ještě naše příjmy stačily na to,
aby nám banka poskytla jeden
dvousettisícový úvěr pro dceru, která se právě vdávala. Rok
nato se všechno začalo hroutit.

Mě vyhodili z OP a manžela
o pár dalších měsíců později
z firmy, protože neměla potřebné zakázky. Půl roku jsme
každý brali podporu, manžel
pak využíval každou možnost
brigády. Já jsem už práci nesehnala, v pětapadesáti letech je
to hrozně těžké,“ postěžovala
si Večerníku paní Marie. „Neutáhli jsme splátky, dům nám
kvůli hypotéce zabavila banka,
druhá zase poslala exekutory,
protože jsme řádně nespláceli
úvěr. Přestěhovali jsme se do
jednopokojového bytu a žijeme jen díky sociálním podporám,“ dodal její manžel, kterému bude letos šedesát roků.
„Ano, toto je typická ukázka

současného stavu společnosti.
Bohužel, podle statistik nějakou tu sociální podporu pobírá až třetina obyvatel našeho
okresu. A k tomu problémy
se splátkami různých závazků. Ale co jiného se dá dělat,
když je v tomto městě a okolí
tak zoufale málo pracovních
míst? Nedávno mi jedna známá vykládala, že se přihlásila
na inzerát firmy, která přijímala uklízečku. Když tam přišla,
bylo jí sděleno, že je celkem
osmdesát zájemkyň...,“ poukázala na holou realitu dneška
Alena Rašková.
Na druhou stranu se pořád
najdou tací, kteří „umí“ sociální dávky řádně zneužívat.
O tom, že zejména romská
komunita neponechá korunu
ve státní kase navíc, si netřeba

Těžká doba. Stále více Prostějovanů je okolnostmi donuceno
počítat každou korunu. Zhruba třetina občanů bývalého okresu je
odkázána na nějakou z více druhů sociálních dávek. Ilustrační foto
ani vykládat... Jak však s tímto nešvarem zatočit, a hlavně,
jak lépe vymyslet celý systém
sociálních dávek, na tom už si
vylámal zuby nejeden úředník.
Tím nejlepším lékem by však
bylo, aby se lidem obecně žilo
lépe...

„Věřím, že za dva či tři roky se
situace zlepší,“ zůstává A. Rašková optimistkou. „Ekonomika
půjde nahoru a s tím se zvýší i
životní úroveň obyčejných lidí.
Opravdu tomu věřím,“ dodává
naději všem spoluobčanům náměstkyně primátora Prostějova

Vybrané sociální dávky vyplacené občanům Prostějovska
2009
2010
2011
2012
Druh sociální pomoci
Počet dávek/vyplaceno (v milionech korun)
Příspěvek na bydlení
11 852/30,4
13 850/36,5
18 521/51,9
21 654/66,6
Doplatek na bydlení
2 071/4,2
2 563/5,9
3 408/9,2
6 426/19,3
Mimořádná pomoc
7 47/1,5
1 217/2,9
2 057/5,6
1 809/3,6
Příspěvek na živobytí
6 850/20,1
10 217/30,8
12 651/43,2
19 128/79,1
Zdroj: Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova
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DALŠÍ METY
POKOŘENY!
Během uplynulého
víkendu naše
stránky přivítaly

5000 čtenářů!!!

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

3+3

T í zůstane
Tetín
ů
slepý.
l ý U
Určitě
či ě samou radostíí
vydechnou obyvatelé prostějovské ulice
Nekonečný
Tetín. Tato poklidná ulička se totiž měla
seriál. Snad
zprůjezdnit, aby se ulevilo dopravě
ani Ordinace v Rův Tylově ulici. Město však tento
žové zahradě nemá tolik
úmysl poslalo k ledu, stejně
dílů jako snaha města obnovit
tak jako v případě neprovoz radarů na měření rychlosti.
daleké Libušinky.
Nyní magistrát vyhlašuje další výběrové řízení, přičemž se vlastně neví,
co se požaduje. Koupit radary, nebo si
je pronajmout?

Toto poněkud nejasné součíslí
souvisí s případem, o kterém se
Večerník dozvěděl během minulého týdne. Řeč je o neskutečné
rvačce, která se strhla na maturitním plese Obchodní akademie
v Prostějově. „Študáci“ se mydlili
tak, že ke Společenskému domu
musela přijet tři auta státních a tři
auta městských policistů!

-

Osobnost týdne
ALEŠ
Š PROCHÁZKA
Ředitel kn
knihovny rázně bouchnul do stolu
dlouhých měsících trapných tahaa po dl
nic
n podává první žaloby na některé
„rádobyčtenáře“. Aféra došla až
tak daleko, že notorickým „nevracečům“ knih hrozí dokonce
exekuce a trestní stíhání...

Výrok týdne
„NA NÁLEDÍ PŘED NAŠÍM
BARÁKEM JSEM SI
ROZBIL DRŽKU. PAK
JSEM SI UVĚDOMIL,
ŽE MÁM VELKÝ ÚKLID!“
Rozčílený muž
z domu v Krasické
ulici těsně poté, co
se těžce a v bolestech
zvedl z chodníku...

POPÍLEK, POPEL, POPELNICE... ANO, A TAKÉ NOVÝ PREZIDENT

Analýza
Martin Mokroš
Za zcela pozitivní považuji, že
během tohoto období jsem mohl
zaznamenat diskuze svých spoluobčanů o prezidentské volbě,
snášení argumentů, a to mnohdy
ve velmi vášnivém duchu. Naplňuje mě hrdostí, že i Prostějované
se podíleli na přímé demokracii,
která, pravda, politikům moc nevoní, ale je důkazem existence
občanských práv. Doufám také,
že ony vášně již ochladly a předvolební disputace doopravdy nezpůsobily manželské, partnerské
a přátelské rozchody a že spolu
rozhádaní manželé, partneři a
přátelé již zase mluví.

Jest to k nevíře, ale poprvé v dějinách tohoto státu
máme na základě přímého hlasování občanů již týden zvoleného prezidenta - Miloše. Ne, nebojte se,
nepřidám se k zástupům rozebíratelů oné volby a
jejího výsledku, i když si myslím, že vzácnost okamžiku by si to zasloužila, ale chci se spíše podívat na
to, co nás provázelo před druhým kolem této volby.
Že se tady nic jiného nedělo? Ale určitě ano...
Během kampaně jsem ve svém
městě bohužel zažil i jevy negativní a za některé mohl společně
člověk i příroda a za některé nevím opravdu kdo...
Za společný prohřešek považuji opět vyhrocenou smogovou
situaci. Umístění našeho města
v kotlině prostě nutně musí způsobit onu nepříjemnou inverzi,
nedýchatelný popílkový zápach
a následné respirační potíže. A to
hlavně mezi mládeží... Je velmi
snadné říci, že za situaci mohou spoluobčané nekvalitně
topící, ale kdo zabezpečil oněm
občanům LEVNÉ, kvalitní a
ekologické topení? Odpověď je
smutně jednoduchá: NIKDO.

Občané jsou jen obětí neustále se
zvyšujících cen energií, které je
nutí topit kdečím, aby se ušetřilo,
jsou obětí sice ekologických, ale
bohužel nedotažených programů,
kdy návratnost jest v nedohlednu
a jsou obětí úžasných vládních
čachrů, které například dotují
partičky zlodějů se solárními
energiemi, na jejichž činnost
doplácí každý občan České republiky včetně kojenců a málem
ještě nenarozených plůdečků. A
tak výsledkem je mnoho popílku
a také popela v kamnech.
Ovšem onen popel se zřejmě stane vzácnou komoditou a měl by
se do budoucna skladovat, neboť
v době, kdy naše město obalila

fejeton Minuta ticha za Prior
Petra Hežová
Nějak jsem si už zvykla,
že jakmile se rtuť teploměru přestane krčit v těsné blízkosti bodu mrazu,
v ulicích se objeví zástupci
nejrůznějších telefonních
operátorů, kteří chtějí mermomocí zjistit, s kým, za
kolik a jak často volám. Ne,
že by pro mě vybavování
se o mém účtu za telefon
s úplně cizím člověkem
uprostřed města ve chvíli,
kdy se vleču s plnýma taškama z nákupáku nebylo
příjemným povyražením,
ale možná bych spíš uvítala, kdyby mi ten gentleman

s nagelovaným účesem a
zářivým úsměvem odnesl ten neuvěřitelně těžký
pytlík brambor alespoň ke
vchodu u domu. Hodlám se
nenápadně spasit útěkem
do Prioru, ale běda, je zavřeno! Ani jsem si neuvědo-

mila, jak moc mi ta ukázka
architektonické dokonalosti v centru města bude chybět. Moc jste tam toho nenakoupili, ale dalo se tam
s úspěchem ztratit z dohledu dotěrné sousedce, nebo
charitativním naháněčům.
Na těch několik měsíců si
chtíc-nechtíc budu muset
najít náhradní skrýš pro
případ zvýšeného výskytu
pouličních prodejců. Snad
plánovaná nová verze nedopadne jako luxusní přestavba olomouckého Prioru, který sice září novotou,
je prosklený a moderní, ale
co se týče zákazníků je tam
prázdno jako na mém kontě
týden před výplatou.
Nechejme se tedy překvapit...

Konstalace hvězd Prostějova

Tento týden si ve městě moc srandy neužijete, naopak se dostanete
do palby úřadů. Ty po vás budou chtít samozřejmě peníze, které
nemáte. Co teď? Na kulturní či sportovní vyžití mít náladu nebudete, zbývá si tedy jen vylít zlost v práci. V tom pozitivním smyslu…

Berani - 20.3.- 18. 4. Toužíte po setkání se svou
dávnou láskou a uděláte všechno pro společnou
schůzku. Tomuto cíli podřídíte vše, tudíž pracovní výkony půjdou rapidně dolů a jednoznačně se
tak dostanete do sporu s šéfem.
Býci - 19.4.-19.5. První půlku týdne prožijete v
naprostém klidu, zato ta druhá bude jako z říše
pekelných snů. Od čtvrtka nebudete vědět kam
dřív skočit, hlavně ale nevynechejte finanční
úřad. Nevěště ale hlavu, ostatní budou řešit to
samé.
Blíženci - 20.5.-19.6. Dáváte si zbytečně moc
velké cíle. Zaprvé je nedokážete o vlastní vůli
splnit a zadruhé neumíte správně odhadnout
vlastní síly. Pokud se chcete pustit do něčeho velkého, rozhodně s někým, kdo vás podpoří.
Raci - 20.6.-21.7. Je ideální čas vyřešit s partnerem důležitá témata, na která vám jindy nezbývá
čas. Oba jste k tomu dobře naladěni. Jinak tento
týden utratíte víc peněz, než je zdrávo. Zláká vás
atraktivní zboží a průvan v peněžence bude větší.
Lvi - 22.7.-21.8. Nebudete zrovna ve své kůži,
takže o nějaké dobré náladě nemůže být tento
týden ani řeči. Zvláště když před víkendem onemocní i další členové rodiny, čímž z plánovaného
výletu rozhodně sejde. Snad to vyjde příště.
Panny - 22.8.-21.9. V poslední době jste hodně
rozmazlili svoji rodinu tím, že domů nosíte čím dál
tím více peněz. V nejbližších dnech se vám finančně tolik dařit nebude a hned to dostanete sežrat.
Dobře vám tak, nepřiznávejte celý svůj výdělek!

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Toužíte se projevit, tak nyní
k tomu budete mít obrovskou příležitost. Dostanete těžký úkol, jehož splnění bude vyžadovat
nezměrné úsilí a hlavně důvtip. Zvládnete ho,
protože obojím disponujete. A stoupnete v ceně.
Štíři - 22.10.-20.11. V rodině bude vše fungovat, jak má. Budete z toho mít velkou radost a
možná vás napadnou i myšlenky na nový přírůstek. V zaměstnání to ale už tak klapat nebude. Ve firmě se čekají velké změny a u všech
stoupá nervozita.
Střelci - 21.11.-20.12. Vaši nebo partnerovi
rodiče budou mít tendenci poučovat vás o výchově vašich dětí. Dáte jim najevo, co si o tom
myslíte. V žádném případě se nenechte přesvědčit o jejich pravdě, i kdybyste se měli pohádat.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Doma nebudete mít
chuť vysvětlovat, proč a kam jdete. Rodině to
může vadit, ale pokud vás znají déle, nebudou
tím nijak zaskočeni. Vědí, že jednou za čas vás
přepadne toulavá nálada. Ale bacha na nevěru!
Vodnáři - 20.1.-18.2. Tyto dny jsou ideální pro
rozvíjení koníčků a společenského života mimo
domov. Při holdování zálibám můžete navázat
nová přátelství, která budou trvat dlouhá léta.
Nepůjde o žádné povrchní, nýbrž vážné vztahy.
Ryby - 19.2.-19.3. Pracovní elán vám neschází,
ale brzdí vás únava. Pomocí silné vůle a kofeinu
se nakonec rozhoupete k nějaké činnosti. Nic se
ale nesmí přehánět, takže dodržujte i volnočasové aktivity. Ve středu si vsaďte!

ledovka, mohli oni produkovatelé popela vypomáhat svým
sice ekologickým, leč na ledu se
mlátícím spoluobčanům a svůj
popel sypat na městské chodníky. Je skvělé, že v době ledovky
se podařilo udržet suché silnice,
zcela nepochopitelně se udržovaly cyklostezky, ovšem chodníky
připomínaly čerstvě otevřené ledové arény kanadsko-americké
NHL. Já osobně jsem přemýšlel,
že po letech vytáhnu brusle a do
práce dobruslím! Až tak bylo
v okrajových čtvrtích Prostějova ledovo. Pikantní je, že v tu
dobu auta a jejich posádky se
známým modrým nápisem z
našeho Prostějova odklízely
sníh v dalekých Českých Budějovicích. Zvláštní, že...?
A v těchto veselých ledových
chvílích jsem se jako zodpovědný občan vydal zaplatit každoroční příspěvek za popelnici. Já
jsem byl připraven, ovšem jak
jsem zjistil, řada spoluobčanů ne
a ti se velmi divili, když jim nestačila pětistovka a museli přidat
stovku navrch. Ano, máme to již

za šest set a to po plodné debatě našeho zastupitelstva, kde se
trumfovali zastupitelé návrhy,
kdo by měl dostat slevu a kdo
ne. Výsledek dnes již známe, ale
myslím si, že by stálo za zvážení
vytvořit do tisku nějaký nákres,
na co je každá koruna z oněch
šesti stovek použita. Podobnou
grafiku kdysi vytvořili státní ekonomové, aby ukázali, na co je
použita jedna tisícikoruna, kterou
odevzdáváme na daních státu.
Ano, mohli jsme se hádat a nesouhlasit, ale nákres byl alespoň
vytvořen. V místních poměrech
ovšem opravdu netuším, co, za
co nebo koho platím, obzvláště
když všichni víme, že poplatek
z popelnic není stoprocentně vybrán ještě x let pozpátku. A tak
si říkám, že možná by bylo lepší
zrušit slevy na popelnice podle
věku, ale dávat je podle vzdálenosti od radnice, neboť když už si
my „z vystrkova“ musíme sami
odklízet sníh a led, tak by možná
stálo za to přispět nám za dřinu
nějakou „sladkou“ odměnou.
Anebo by stálo za to podívat se

řádně na ono zdůvodnění zdražení, zda náhodou není samotné
město balamuceno a zda ony
zvýšené příspěvky občanstva jen
nedotují něčí pohodlné živobytí,
tak jak tomu dost pravděpodobně
je při doplácení na MHD, a to v
milionech.
Že prezidentská volba nesouvisí s popílkem, popelem a
popelnicemi? Ale jistěže ano.
Když už se podařilo, že občan
může volit svou hlavu státu, měl
by snad také přesně vědět, na
co jdou jeho peníze ve vlastním
městě?! A pokud se mu něco nezdá, měl by se umět ozvat, nechat
si vše vysvětlit a rád se nechat
poučit. Takže až půjdete platit
popelnici, nadýchnete se u toho
smogu a uklouznete na ledu, tak
si zkuste vzpomenout na svá občanská práva a klidně „písněte“
novému prezidentovi Milošovi,
že se vám něco nelíbí. Od toho
totiž prý na Pražském hradě sedí,
tedy alespoň to tvrdil, když řekl
v předvolební kampani, že bude
prezidentem všech občanů,. Tak
se může ukázat...

NAŠI EKONOMIKU MOHOU
SPASIT (JEN) PROSTITUTKY
glosa týdne
Martin Zaoral

Dluh České republiky roste
závratným tempem. S touto situací si zatím nedokázala poradit ani současná
vláda. Navíc ta za některá
svá opatření zaplatila daň v
podobě popularity srovnatelné s oblíbeností ptačího
trusu v kuřecí polévce...
Kde v takové situaci sehnat
do státní kasy nějaké peníze?
Kalousek
určitě
není
hloupý. Proto musí dobře
vědět, že největší peníze se
dají vydělat na naší vlastní
blbosti. To ovšem není vše.
Spoustu peněz utratíme i za
naše neřesti.
Zatímco lidská blbost je
zdaněna docela dobře a
například z hazardu jdou
městům a obcím miliardy
korun ročně, tak mnohé

z našich libůstek (zatím)
zdanění nepodléhají. Přitom takové cigarety a alkohol už nyní zachraňují
státní rozpočet. Nebýt jich,
tak už by naše republika
dávno vyrazila do světa o
žebrácké holi. Proto je více
než zvláštní, že se dosud nepodařilo zdanit prostituci.
Bylo by už opravdu na čase!
Právě v tomto oboru se
vždy točily obrovské peníze.
Objevují se však námitky,
že zdanit prostituci není
snadné. Nemyslím si, že to
musí být nutně těžší než třeba v případě alkoholu. Samozřejmě, že pokud by lehké ženy musely svoji živnost
zaregistrovat a jejich služby
následně podléhaly přísněj-

šímu zdanění, pak bychom
se čas od času ze zpráv určitě dozvěděli, že policisté
ve spolupráci s celníky při
razii v prostějovském privátu objevili trojici nekolkovaných prostitutek...
Samozřejmě zlaté doby pouličních lehkých dam a honosných veřejných domů
ve stylu pařížského Mouline Rouge jsou ty tam. Prodejné ženy se přestěhovaly
do svých privátů a především na internet. Ty zkušenější zde nabízí „komplexní“ služby, ty méně zkušené
třeba své panenství...
Obchod se sexem utěšeně
kvete i nadále. Řemeslo má
stále zlaté dno a pro nejstarší řemeslo to určitě platí dvojnásob. Nechápu však
jednu věc. Musí-li daně platit kominíci, proč by je neměly platit i prostitutky?!

Agentura
Zeman na Hradě, LEVNĚJŠÍ

BECHEROVKA?

Tak jsme se zase na Prostějovsku jednou vycajchnovali! Což o to, demokraticky
jsme si zvolili prezidenta, o
tom žádná, ale že budeme
tak drtivě věřit objímači stromů z Vysočiny, to se opravdu
nečekalo a je to i s podivem...
No nic, Miloš Zeman to má
u našince dobrý, takže snad
splní sliby a aspoň se zasadí
o to, aby jeho oblíbená Becherovka byla o nějakou tu
korunu levnější. „Kdybych
byl premiérem této země,
nikdy bych nedopustil tak
vysoké ceny základních potravin,“ prohlásil na jednom

z předvolebních mítinků pan
Zeman. No vidíš Miloši, za
tebe jsme si dávali v hospodě
Bechera za dvacku, dnes nestačí ani třicet!
„Jako prezident těch pravomocí zas až tak mít nebudu,
takže s chlastem toho moc
nenadělám. V Prostějově se
ale stejně cpete Starorežnou,
ne? Tak vám to může být jedno,“ vzkázal přes Agenturu
Hóser Miloš Zeman všem
Prostějovanům.
O jasné převaze, s jakou Miloš Zeman vyhrál v Prostějově a okolí prezidentské volby,
není potřeba diskutovat, ně-

kteří zklamaní, včetně Agentury Hóser, mohou tak akorát
nadávat v hospodě. „Já jsem
volil Miloša, protože pijeme
stejnou značku. A tu a tam
pak taky někde zakopnu,“
svěřil se naší agentuře statný
důchodce z Prostějova.
Tak Milošu, včil ukaž, co
umíš!
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která
se tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády
vašich podnětů a příspěvků
jsme vybrali trojici nejzajímavějších, kterou vám nyní předkládáme...

Ať si pospí…
Jak jsem vyčetl z nejedněch
novin, silničáři mají plných
osmačtyřicet hodin na to, aby
při náledí či sněhové nadílce
zajistili bezpečnou průjezdnost komunikací. Tak co
všichni potom chtějí? Proč
všichni požadují, aby silničáři
reagovali hned? Jen je nechte,
ať se vyspí, stačí, když vyjedou do prostějovských ulic
pětačtyřicet hodin poté, co ve
městě začne chumelit. Za tři
hodinky mají ulice protažené
a posypané... Tuto úvahu samozřejmě myslím ironicky,
protože ono to tak u prostějovských silničářů prostě chodí. Co na tom, že řidiči den a
půl „lyžují“ v nánosech sněhu
nebo na ledovce...
Jan Linet, Prostějov

Kéž bych se mýlila!
S velkým zadostiučiněním
jsem si přečetla zprávu o tom,
že pohlaváři Oděvního podniku, kteří tuto fabriku přivedli
na buben a připravili tisíce
lidí o zdroj obživy, mohou
být trestně stíháni. Bohužel i
přes počáteční radost z tohoto zjištění jsem pesimistka a
při pohledu na to, co se v této
zemi po roce 1989 děje a co
se dá tady všechno beztrestně
ukrást či zpronevěřit, si myslím, že je to pouze jen výstřel
do tmy. Pokud přece jen policie někoho obviní, soudy
se potáhnou léta a nakonec
šikovní advokáti všechny
„dacany“, co rozkradli Oděvní podnik, ze všeho vysekají.
Myslíte, že se mýlím? Kéž
by!
Jana Zatloukalová, Prostějov

Nadávali jsme, ale…
Když si v těchto dnech naposledy procházím starý Prior,
přepadá mě značná nostalgie.
Jasně, architektura tohoto obchoďáku je strašná a vůbec se
do centra nehodí, s čímž si komunisté hlavy vůbec nelámali. Jenomže přesto jsem byl
zvyklý sem chodit čtyřicet let
a ať mi nikdo neříká, že přes
všechny ty zápory nebyl Prior
pro Prostějovany dominantou
a jakýmsi fenoménem. Nadávali jsme na něj všichni, ale
nikdo z nás si nedovedl město
bez Prioru představit. Teď je
mu konec a do roka z něho
prý bude úplně jiný moderní
obchoďák. Snad si někdo po
dalších čtyřiceti letech řekne,
že taky patří neodmyslitelně k
Prostějovu...
Jan Vávra, 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...

5

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. února 2013

anketa
Prostějov - Aneta Křížová
První přímá volba prezidenta je za námi. Skončil tak mediální
cirkus, který v posledních dnech nabíral na obrátkách. Jak je
známo, samotná hlava státu nemá mnoho pravomocí, přesto
výběr mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem
započal nejednu hádku pracovní, ale i rodinnou. Jako by se
snad jednalo o něco, co nám nadobro změní život?! Po agresivních kampaních obou kandidátů vyšel jako vítěz Miloš Zeman, proto jsme se v prostějovských ulicích ptali...

Vrah Mička se ODVOLÁ!

„Trest je nepřiměřený,“ tvrdí jeho obhájce

JSTE SPOKOJENI S VÝSLEDKEM
PREZIDENTSKÝCH VOLEB??
Eliška VENCLOVSKÁ
Prostějov

Eliška LIMBERKOVÁ
Prostějov

ANO

ANO

Zdá se mu to moc. Roman Mička (uprostřed) se svým obhájcem Liborem Hlaváčem se už zřejmě
těsně po rozsudku domlouvají na odvolání.
Foto: Martin Zaoral

„Jsem spokojená. V obou
kolech jsem volila Miloše
Zemana a pevně doufala, že
vyhraje. Zdál se mi jako jediný normální kandidát. Přeci
nebudu volit někoho, kdo ani
neumí česky?! Jednou jsem
Češka, tak volím Čecha! Já
si Zemanovu vrcholnou působnost v politice pamatuji
a myslím, že je schopen dodržet to, co slíbil. Věřím mu
a očekávám, že své sliby dodrží.“

„Určitě jsem spokojená, byl
to můj favorit. Nedovedu si
představit, že by se prezidentem měl stát někdo, kdo v
pracovní době pravidelně spí,
neumí mluvit srozumitelně a
ani zazpívat českou hymnu...
Takový člověk přece nemůže být prezidentem! Myslím,
že Zeman bude na rozdíl od
druhého kandidáta hájit zájmy naší země. Nakonec čas
ukáže, jak to všechno bude
vypadat...“

Brno, Prostějov/mik

VELKÁ ZIMNÍ

SOUTĚŽ POKRAČUJE

Večerník stále pečlivě pozoruje
vývoj událostí, které následují po
rozsudku Krajského soudu v Brně,
který Romana Mičku, vraha seniora
z Okružní ulice, poslal na osmnáct
let do nejpřísnějšího kriminálu a jeho
komplice Davida Braunera na šest
let do věznice s ostrahou. Jak jsme
na sklonku minulého týdne zjistili,
státní zástupkyně i obhájci odsouzených by už měli obdržet písemné
vyhotovení rozsudku...

STRANA 32

Konkrétní reakce je známa zatím z jediné strany. Majitel brněnské advokátní kanceláře, která
zastupuje Romana Mičku, se exkluzivně pro Večerník vyslovil zcela jasně. „Písemný rozsudek
zatím nemám, ale očekávám ho každým dne. I
bez něho vám ale řeknu, že v zastoupení pana
Mičky se každopádně a jednoznačně odvoláme proti rozsudku. Důvodem je skutečnost, že

vzhledem k právní kvalifikaci činu se nám zdá
uložený trest příliš vysoký a tím nepřiměřený.
Osmnáct let trestu odnětí svobody neodpovídá
právní kvalifikaci,“ prozradil Večerníku JUDr. Pavel Holub, majitel brněnské advokátní kanceláře.
Na otázku, jaký trest by si pro svého klienta představoval jako přiměřený, však už nedokázal odpovědět. „To tak přece nejde říct, nejsme na trhu a
nemůžeme handlovat s čísly. Věříme ale, že Vrchní soud v Olomouci uzná naše argumenty a trest
sníží,“ uvedl JUDr. Pavel Holub, jehož advokát
Libor Hlaváč Mičku přímo u soudu zastupoval.
Doručení písemného vyhotovení rozsudku naopak potvrdila krajská státní zástupkyně Iveta
Eichlerová. „Já vám ale v žádném případě nebudu říkat, jak nyní zareaguji. Celý rozsudek si ještě
jednou pečlivě prostuduji a pak se rozhodnu, zda
podám odvolání. Mám na to osm dní, své rozhodnutí ale do médií určitě sdělovat nebudu,“ odbyla
nás do telefonu Iveta Eichlerová.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se ještě snažil získat vyjádření Davida Braunera či jeho obhájce
Miloslava Klusáčka. Brauner však přes zdi Vazební věznice v Olomouci nekomunikuje už ani
s rodiči a z telefonu jeho advokáta se stále ozývá
hlasová schránka…

jak šel čas Prostějovem ...

Bydlel tu režisér i pilot RAF. Ulice je nazvaná podle sádek - nádrží na chov ryb. Pojmenovaná byla v roce 1833, v roce 1850 to bylo
náměstí V sádkách, 1881 Jánské náměstí, 1926 V sádkách, 1940
Jánské náměstí (Johannes-Platz) a od července 1945 platí současný název. V domě číslo 2 sídlil židovský chudobinec a nemocnice. V
domě číslo 6 bydlel prostějovský filmový režisér Jaroslav Mencl a letec
RAF Josef Duda. V roce 1881 byla ve stavení číslo 5 zřízena dětská
zahrádka, první česká mateřská škola. Pod ulicí vede zaklenutá mlýnská strouha, boční rameno řeky Hloučely. Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Bohumíra Šmerala

t
b roste...
www.vecernikpv.cz

Foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

Chcete sehnat výhodně dům či byt?
Zkuste elektronickou DRAŽBU!
Ptení/mls

Sádky

n

Neříkejte, že jste nikdy nezatoužili po milování s více osobami najednou?! Nebudeme ale nic přehánět, pro začátek
bude stačit sex ve třech, což je jedna z nejoblíbenějších
erotických záležitostí. Pro někoho jsou tři lidé v posteli milé
zpestření. Pro jiného nejtrapnější zážitek v životě. Co od
takového sexu očekávat? Záleží vlastně jen na vás. Jde
o intimní chvíle a tak musí s domluvou souhlasit všichni
zúčastnění. Možností máte více. Pro ženy je ovšem zajímavější, když bude sama mezi muži. Sex ve trojce je
zkrátka variabilní a neskutečně vzrušující pro obě pohlaví.
I jen jako představa. Jak si ale vybrat třetího? Nejvíce se
nabízí někdo z kamarádů či kamarádek. Jde však o to, jak
po takové zkušenosti dále ustojíte vzájemné vztahy. Raději proto vybírejte osobu ne příliš blízkou, spíše někoho
ze vzdálenějších známých. V žádném případě se ale toho
nebojte, ve vašem sexuálním životě může jít o zajímavou
změnu, která však nemusí být poslední...

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

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

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

NEALKO NÁPOJE

Mattoni-bílé
hrozny 1,5 l

Red Bull 0,25 l

Coca-Cola 2 l

12,90

34,90

36,90

15,90

11,90

39,90

16,90

37,90

22,90

15,90

11,90

27,90

12,90

36,90

36,90

13,90

11,90

38,90

16,90

-

36,90

14,90

11,90

36,90

-

-

36,90

-

-

-

16,90

29,90

25,90

10,90

12,90

31,90

Rajec
Aquila neperlivá
sedmikráska 1,5 l
1,5 l

Hello džus
jahoda 1 l

Naše RESUMÉ
Je čas zahnat žízeň a přestože za okny pořád ještě tuhne
mráz, něco studenějšího taky
nezaškodí. Kdo rád mattoni, můžete zajet do Albertu
či Intersparu pro nejlevnější
příchuť bílých hroznů. Energetický Red Bull či vodu Rájec
Sedmikráska takoupíte nejlevněji v Tesku, Coca-colu v akci
a jahodový džus Hello pak v
Bille. Neperlivou Aquilu nabízí
za stejnou hned čtyři markety z
našeho půltuctu, pouze v Tesku je o korunu dražší a Lidl jej
nenabízí, podobně jako většinu
výrobků, vůbec.
Tak dobře vyberte, na zdraví!

30. LEDNA 2012
Dražby nemovitostí pořádané Okresním soudem v Prostějově
zřejmě už nejsou pro obyčejné lidi, kteří chtějí levně přijít k rodinnému domku, zahradě nebo polnosti. Běžní zájemci o nemovitost už ostatně ani na dražby nechodí. Nemá to cenu. Jakákoliv
licitace je totiž předem prohraná, dražbu ovládají realitní makléři. Ti k vyvolávací ceně nepřihazují žádné další sumy, pořídí si ji
za nejnižší podání. A i když jich na dražbu přijde víc, levně získanou nemovitost si po dohodě rozdělí. Pak ji za mnohem větší peníz prodají! Z toho, co se v poslední době v Prostějově děje, je už
pořádně znechucen i předseda našeho soudu Vladimír Váňa. „Na
námi pořádanou dražbu dorazili tři lidé, z nichž tři byli známí
prostějovští realitní makléři. Po vzájemné domluvě si jeden, který nakonec byl vylosovaný, nechal získanou nemovitost, ostatní
zde byli pouhým splupracujícím komparzem,“ popsal Vladimír
Váňa. Zákon je na podobné spekulanty krátký, připravuje se
však novela, která by podobné praktiky měla omezit.
ÚNOR 2013
Situaci, na kterou loni upozorňoval předseda prostějovského soudu, novela soudního řádu skutečně reaguje. Draženou nemovitost
si od letošního roku můžete koupit, a přitom vůbec nedorazit na
dražbu. „Stačí, když zaplatíte takzvaný předražek, tedy pokud k
ceně za kterou byla nemovitost prodána, do patnácti dnů přihodíte
pětadvacet. Prodá-li se tedy dům za jeden milion a kdokoliv zaplatí
jeden milion a čtvrt, pak je nemovitost automaticky jeho,“ sdělil
Večerníku předseda soudu Vladimír Váňa. Ceny, za které byly
jednotlivé nemovitosti vydraženy, najdete nejen na webových
stránkách prostějovského soudu, ale například i v Prostějovském Večerníku. Kromě tohoto nástroje v boji proti realitní
mafii rovněž účinně pomáhají elektronické dražby. Využívají
je především soukromí exekutoři, kteří na různých internetových
portálech jako je například eurodrazby.cz, nabízejí v dražbě k prodeji nemovitosti za více než výhodné ceny.
napsáno před
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Podnikateli shořelo auto
Hasiči i policie: „Byl to úmysl!“

Dvě hodiny
po půlnoci vyjížděli hasiči
i policisté k případu požáru
osobního
vozidla.
Auto
v plamenech bylo nahlášeno
na silnici v Barákově ulici
v Prostějově.
„Šlo o osobní vůz značky Fiat
Punto, ovšem na jeho záchranu
již nebylo ani pomyšlení. Už
po našem příjezdu bylo auto
celé v plamenech a po uhašení
z něj zbyla jen ohořelá karoserie. Škoda byla vyčíslena na
150 tisíc korun,“ informoval nás
Zdeněk Vysloužil, vyšetřovatel
Hasičského záchranného sboru
v Prostějově. Jak jsme zjistili,
při objasňování tohoto případu
jsou si hasiči i policisté celkem

lety

jisti v tom, že jde o úmyslný
trestný čin neznámého pachatele. „Co se týká příčiny, tak
s největší pravděpodobností
šlo o zjevné úmyslné zapálení
vozidla. Poškozený je podnikatelem, a tak se nedá vyloučit,
že zde mohlo dojít k nějakému
vyřizování účtů. To bych však
nechtěl předbíhat policejnímu
vyšetřování. Podle výpovědí
svědků z Barákovy ulice bylo
nejdříve slyšet tupé údery,
jak pachatel auto nejprve rozbíjel. Pak ho polil hořlavinou
a zapálil,“ popsal nám skutek
Zdeněk Riedinger, ředitel Policie ČR v Prostějově.
Jak ještě policisté potvrdili, vozidlo užívala soukromá firma se
sídlem v Prostějově.

Zpravodajství
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Křižovatka Olomoucká - Barákova už LETOS?
Kraj chce ale všude semafory, město je razantně proti!

Blíží se rozkol mezi prostějovským magistrátem a
krajským úřadem! Důvod je prostý. Kraj nedávno
informoval naše radní o svém záměru ještě v letošním roce zrealizovat výstavbu nové křižovatky
ulic Olomoucká a Barákova v Prostějově, včetně
vyřešení zabezpečovacího zařízení na tolik proklínaném železničním přejezdu. Jedná se o bohulibý záměr, který má však jeden problém. Krajský
úřad totiž zároveň požaduje vybavit výjezdy z ulice
Sladkovského, Barákovy a E. Valenty semafory! A
s tím členové Rady města Prostějova zcela zásadně a naprosto nesouhlasí.

foto

Semafory? Hloupost! Podle prostějovských radních je naprosto nemyslitelné, aby výjezdy z vedlejších
ulic poblíž křižovatky Olomoucká - Barákova byly řízeny semafory. Na tom ale nyní trvá Krajský úřad v
Olomouci....
Foto: Michal Kadlec a internet
„Každopádně budeme trvat na
tom, aby celý projekt rekonstrukce
křižovatky Olomoucká - Barákova byl ze strany kraje prokonzultován s naším magistrátem.
Olomoucká ulice je pro Prostějov
hlavní dopravní tepnou. A pokud
se na ni umístí semafory, může

dojít k okamžitému dopravnímu
kolapsu po celém Prostějově. Už
nyní, a řidiči mi dají za pravdu,
jen když projede vlak po železničním přejezdu, tvoří se zde fronty
málem až po kruhový přejezd u
benzínky a z druhé strany až po
Vápenici. A pokud se z vedlejších

ulic nainstalují všude semafory,
pak si nedovedu představit tu
kalamitu..,“ vyjádřil se k celému
problému také Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora Prostějova.
Vývoj situace bude Večerník pochopitelně sledovat a své čtenáře
okamžitě informovat.

Primátor se vrací do křesla!

TÝDNE

Radnice na hromadě! Myšlenky na rezignaci jsou pryč?
Prostějov/mik - Zdravotní
stav prvního muže prostějovského magistrátu Miroslava Pišťáka se výrazně
zlepšil. Jak Večerník informoval, primátor statutárního města byl na Silvestra
hospitalizován v nemocnici
s přechozeným zápalem plic
a následnými dýchacími
problémy. Ty už jsou ale naštěstí minulostí...
Jaký je tedy aktuální stav?
Miroslav Pišťák už je čtvrtý
týden doma, od lékařů měl
nařízen naprostý klid. Ve-

černíku se nyní svěřil, že už
nějaký ten přemýšlí o trvalém
návratu do práce, který by
nahradil jeho nárazové příchody.
„Musím to zaklepat, ale cítím
se už mnohem lépe, i když
jsem ještě trochu fyzicky
oslaben. Ale začal jsem přemýšlet mnohem pozitivněji
než v předešlých měsících.
Skutečně uvažuji o návratu
do práce,“ řekl exkluzivně
Večerníku Miroslav Pišťák.
„Ať se ale nikdo nemýlí
v tom, že i když ještě nejsem

stoprocentně fyzicky fit, tak
nebudu schopen řešit důležité věci. Právě naopak, vrátila
se mi chuť do práce, kterou
chodím pravidelně navštěvovat,“ prozradil dále prostějovský primátor. Naznačil tak,
že jeho nedávná prohlášení
o možné rezignaci jsou dost
možná minulostí...
Jak ještě dodal, nyní si ještě
dobírá dovolenou z loňského roku, ale každým dnem
začne už opět naplno plnit
svoji funkci prostějovského
primátora.

Nová „benzínka“. Víme, kde bude!

Na záchod oklikou. Kdo v těchto dnech neprojde radnicí, neuvěří. Při rekonstrukci interiérů se stavbaři s městským majetkem
nepářou a jeho zbytky nakládají do kontejnerů na dvoře magistrátní budovy. „Zničeného“ majetku je tolik, že kolem jeho hromady musí vést i oklika na radniční toaletu... Foto: Michal Kadlec

Tady bude. Na tomto místě vyroste nová
čerpací stanice...
Foto: Martin Zaoral

Prostějovský Večerník
také na
Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Prostějov/mls - U obchodního domu Kaufland v Okružní ulici vyroste již brzy nová
čerpací stanice. Její zákazníci využijí dva výdejní stojany, kde budou moci načerpat
čtyři druhy paliv. Informaci
Večerníku potvrdily dva na
sobě nezávislé zdroje.
„Řekl bych, že benzínek je v
Prostějově ve srovnání s ostat-

ními městy poměrně hodně.
Nechápu, jak se všechny uživí. Asi to bude podobné jako
s obchoďáky. Těch je všude
taky spousta, přitom stále přibývají nové. Takový Kaufland
si na nedostatek zákazníků
stěžovat nemůže, občas tu
bývá i docela husto,“ prohlásil
na parkovišti před obchodním
domem jeden z nakupujících

Prostějovanů, když jsme mu
oznámili, co se kolem chystá.
„Jestli sem budu jezdit tankovat? Tak to bude hodně záležet na ceně benzínu. Pokud
bude levný, tak určitě. Jinak
mi tu ale zrovna benzinka zatím nikdy nechyběla,” dodal
chlapík, kterému jsme mohli
hádat tak zhruba kolem pětapadesáti

Položení základního kamene
prostějovského Prioru proběhlo
již v lednu 1970. Na stavbu panovaly vždy rozporuplné názory,
řada lidí by jej na náměstí T. G.
Masaryka opravdu nejraději neviděla. Nesporné však je, že jeho
typická podoba se vryla hluboko do mysli všem lidem nejen z

Prostějovska. Zcela legendárními
se staly jezdící schody vedoucí
do prvního patra. Především pro
děti představovaly jasný důvod,
proč se na návštěvu právě tohoto obchodního domu těšit. Byl to
prostě Prior.
Jaké byly jeho poslední dny?
Zatímco někteří prodejci prodá-

vali až do posledního dne, jiní
sbalili své zboží již s předstihem.
Procházení mezi vyklizenými
prostory vzbuzovalo v každém
z návštěvníků vskutku pořádný
kus nostalgie. Vždyť do Prioru za
nákupy vyrazil někdy snad každý
z nás. Tím vůbec posledním zákazníkem byl Vladimír Olejníček

z

„Byli jsme krajským úřadem
vyrozuměni, že by se celková rekonstrukce zmíněné křižovatky
jaksi vešla už do letošního rozpočtu
Olomouckého kraje. Zároveň jsme
byli vyzváni, abychom se částkou
sta tisíc korun spolupodíleli na

opravě chodníků v bezprostředním okolí křižovatky. V současné
době už kraj projednává vyjádření
kompetentních orgánů k projektové dokumentaci. Musím ale hned
na začátek sdělit, že dopravní
komise Rady města Prostějova
s projektem nesouhlasí. A zatím
jsme neschválili ani tu finanční

Naprosto stejného, a dokonce
ještě razantnějšího názoru je
předseda dopravní komise města Zdeněk Peichl. „Celý projekt,
pokud by byl schválen a měla by
se podle něj rekonstruovat celá
křižovatka, by byl jednou velkou
katastrofou. Přitom Prostějované by vinili z dopravního kolapsu nás a nám by také nadávali...
Přitom už před půl rokem jsme
jasně deklarovali, že nikdy nepřipustíme, aby výjezdy z vedlejších
ulic směrem na Olomouckou
byly řízeny semafory. To je
opravdu úplná pitomost! Věřím
ale, že kraj i drážní inspekce dají
na naše argumenty. Začátkem
února přijede do Prostějova projektant a budeme s ním společně
s náměstky Zdeňkem Fišerem a
Alenou Raškovou celou věc konzultovat,“ neskrýval pro Večerník
rozhořčení své i kolegů Zdeněk
Peichl, radní a předseda dopravní
komise města.

.c

Prostějov/mik

spoluúčast,“ prozradil Večerníku
Zdeněk Fišer, náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Celý projekt nové křižovatky je
koordinován s drážní inspekcí Českých drah a ta má velice přísné požadavky. Právě tato inspekce vydala
jasné stanovisko, bez kterého nelze
celou křižovatku zrekonstruovat.
Tímto resumé je, aby světelným
zabezpečením byly vybaveny i
výjezdy z ulic poblíž železničního
přejezdu, tedy ze Sladkovského
a Barákovy ulice a také z ulice E.
Valenty. Podle projektantů jedině
tak bude zaručena bezpečnost na
křižovatce s ohledem na železniční přejezd vybavený závorami.
„S tímto technickým řešením ale
nemůžeme souhlasit. Pokud budou
mít vozidla jedoucí z vedlejších ulic
zelenou a tím se zastaví doprava na
nejfrekventovanější ulici v Prostějově, dojde zcela jistě ke kolapsu
v Olomoucké,“ pokrčil rameny
Zdeněk Fišer.
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DALŠÍ METY
POKOŘENY!
Během
uplynulého
víkendu naše
stránky přivítaly
Foto: archív Večerníku

5000 čtenářů!!!

PRASEČÍ CHŘIPKA V PROSTĚJOVĚ

Stav nakažené ženy se údajně
zlepšil, NEMOCNICE ALE MLČÍ

Prostějov/mik - V prostějovské nemocnici je stále hospitalizována žena, které v devátém měsíci těhotenství
kvůli nákaze prasečí chřipkou museli lékaři císařským
řezem odebrat dítě. To se
naštěstí narodilo jako zdravé. Sama matka ale byla nebezpečným virem napadena
více než dost. A přestože
nemocnice o vývoji jejího
zdravotního stavu odmítá
jakkoliv konkrétněji informovat, kusé zprávy hovoří
o tom, že výše uvedený stav
přetrvává i třetí týden za
sebou...
„Po dohodě s rodinnými příslušníky pacientky nebudeme
o jejím zdravotním stavu podávat médiím žádné informa-

ce. Plně respektujeme přání
rodiny,“ odmítla odpovědět
na naše otázky Hana Szotkowská, tisková mluvčí prostějovské nemocnice. Ta navíc
od čtvrtka minulého týdne
redaktorům nebere mobilní
telefon...
Večerníku však z jiných zdrojů zjistil, že lékařům se podařilo v těle ženy zlikvidovat
smrtící virus H1N1. Žena ale
údajně ještě vyhráno nemá.
Její organismus je natolik
oslaben, že podle posledních
zpráv by měla i nadále pobývat v umělém spánku pod přístroji na oddělení ARO.
Podaří se lékařům ženu definitivně zachránit ze spárů
smrti!

z Prostějova. „Chtěl jsem přítelkyni Báře koupit náušnice. Nemá
narozeniny ani svátek, napadlo mě
to jen tak. Vyrazili jsme do prodejny Gatta v prvním patře Prioru,
kde jsme našli přesně to, co jsme
potřebovali. Vůbec mě přitom nenapadlo, že bychom mohli být posledními zákazníky,“ poznamenal
devětatřicetiletý Olejníček.
Hned poté, co tohoto posledního
zákazníka obsloužily, si prodavačky z Gatty mohly otevřít šampaňské. „Výrazné slevy a opakovaná inzerce na titulní straně
Večerníku nám v lednu přivedly
davy zákazníků. Měly jsme ještě
větší obrat než před Vánoci,“ pochvalovala si majitelka obchodu
se šperky Swarovski Veronika
Třísková, která se nyní přesune
do prodejny na Žižkově náměstí,
kde by měla otevřít už v průběhu
tohoto týdne. V listopadu by se
měla do Prioru vrátit. „Už se moc
těším, jak to tady bude vypadat.
Prior opravu potřeboval a ty vizualizace určitě vypadají zajímavě.
Věřím, že si sem lidé cestu opět
ve velkém najdou, a to i kvůli
prestižním značkám. Snad jich
díky rozšířené otvírací době bude
ještě více než dosud,“ vidí budoucnost optimisticky Třísková.

Jiní obchodníci, jejichž služeb
jsme mohli využívat, návrat stále zvažují. „Mám pocit, že lidé v
centru nakupují stále méně. Ale
pokud bych se přesunul, už by
se ke mně nemuseli vrátit ani ti
věrní,“ vyjádřil se například Drahomír Letev obchodující s příslušenstvím k mobilům. Pro další
pak zavření Prioru znamenalo i
prozatímní ukončení jejich podnikání. „Obchod jsem uzavřel
už v prosinci, v lednu už nemělo
cenu platit nájemné. V tuto chvíli
nevím, do čeho se pustit. Asi si na
chvíli půjdu odpočinout na úřad
práce a pak se uvidí,“ posteskl
si těsně před uzavřením obchodního domu Petr Pluskal, který v
Prioru prodával hudební CD a
filmová DVD. Obchod s nimi
kvůli internetu právě nekvete, ať
už prodáváte kdekoliv. Vždyť v
Olomouci před nedávnem zavřel
například velký Bontonland...
V každém případě OD Prior
tak, jak jsme jej osmatřicet let
znali končí, naopak již brzy se
narodí zbrusu nová Zlatá brána.
Její růst bude Večerník pozorně
sledovat...
Rozsáhlou fotogalerii i s videozáznamem najdete už teď na
www.vecernikpv.cz!

Poslední den v obchodním domě dýchal nostalgií a vzpomínkami
Prostějov/mls, pk - Poslední
lednový den se zavíral Prior.
Přestože většina z prostějovských občanů stavbu po celé
roky kritizovala a její podoba

se skutečně jen málokomu
zamlouvala, v závěru prvního
měsíce roku nacházelo cestu
do prostor obchodního domu
stále více a více lidí. Někteří
chtěli využít nejrůznějších slev
odcházejících
obchodníků,
další se jen tak projít. Z nostalgie...

F ott orr ep
p orr tážž

procházka poloprázdným Priorem...
3x foto: Martin Zaoral

Vyklizeno. Zatímco ve čtvrtek ještě někteří prodejci V zajetí krabic. Z výrazů některých prodejců bylo patr- Poslední zákazníci. Tím posledním, kdo si něco odnesl
v Prioru čile obchodovali, jiní už se stihli přestěhovat.
né, že by raději vyhořeli, než se stěhovali.
z Prioru Vladimír Olejníček se svojí přítelkyní Bárou.
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Milí čtenáři,
stejně jako v minulých týdnech i dnes vás na
tomto místě čeká další zajímavá tematická
strana, která je tentokrát zaměřena na naše
tělo a zdraví. Povíme si něco o životním stylu
wellness, ale i bazénech. Prozradíme vám, co
to přesně wellness je, probereme všechny součásti zdravého životního stylu, společně vybereme správný bazén a podíváme se také do solné
jeskyně. Věřím, že tyto informace pro vás budou
zajímavé a třeba i trošku poučné. Přejeme vám
příjemný a úspěšný první únorový týden!
Připravila: Nikol Hlochová

Foto: internet

S wellness se dnes setkáváme téměř na každém kroku.
V obchodě si můžete pořídit
wellness ručníky, wellness
mýdla, z výloh fitness center
na nás pomrkávají nejrůznější wellness služby. Toto
slovo jste už určitě slyšeli i od
svých známých a kamarádů
- někdo považuje za wellness
návštěvu
nejluxusnějších
lázní a fitness center, další
je přesvědčený o tom, že základem wellness je dobře se
najíst, jiný míní, že to správné wellnes je třeba spánek.
Možností a teorií je hodně,
co ale toto slovo přesně znamená?

Většina lidí si myslí, že welness je něco zdraví a tělu prospěšného, něco co nás nakopne
a omladí, je tomu ale opravdu
tak? Životní styl wellness je
vlastně, stručně řečeno, spojením pohybu, který známe pod
výrazem fitness a psychické
pohody.
Welness procedury jsou příjemné a měly by vést k odreagování, odpočinku a jakémusi
tělesnému restartu. Otázkou
zůstává, jestli se dokážete úplně stoprocentně uvolnit třeba
při návštěvě lázní, kde je okolo
vás pořád obrovské množství
lidí. Celkem opomíjenou součástí správného životního sty-

lu wellness je příroda. Zeleň,
kyslík, voda, ideální vlhkost
vzduchu - to jsou jen některé
faktory, které blahodárně působí na naše tělo a mysl.
Pokud chcete skutečně začít
žít ve stylu wellness, musíte
myslet na to, že nestačí sem
tam zajít na nějakou proceduru nebo masáž, ale měli
byste celkově přehodnotit
svůj životní styl. Měli byste
se zaměřit také na dostatek
odpočinku, vyváženou stravu
a vyvarovat se kouření a nadbytečného stresu. Pokud se
vám to podaří, můžete hrdě se
vztyčenou hlavou říci, žiju ve
stylu wellness!

Zdravý životní styl, jak na to?
Pokud chceme být zdraví a
silní, měli bychom dodržovat určité zásady takzvaného zdravého životního stylu.
Jaké jsou?

- to vše je pro naše tělo vhodné. Stejně důležitý jako jídlo
je i pitný režim, proto na něj
nezapomínejte!

Odpočinek
a pohoda

Zdravá strava

To, co sníme, se na našem
zdraví odrazí i s úroky. Podstatou zdravé stravy je konzumace rozmanitých druhů potravin. Tím však nemyslíme,
abyste střídali bůček s tlačenkou a klobáskou. Důležité je,
abyste jedli v menších dávkách
a pravidelně. Maso, mléko,
ovoce a zelenina, luštěniny

t webu roste...

návštěvnos

www.vecernikpv.cz

Jak vypadá
solná jeskyně?

Jednou z módních vln je relaxační kúra v solné jeskyni. Ta
probíhá po dobu pětačtyřiceti až
šedesáti minut na pohodlných
polohovacích lehátkách, při příjemné hudbě a osvětlení, které
napomáhá k celkovému uvolnění.
Teplota uvnitř se pohybuje v rozmezí mezi dvaceti až třiadvaceti
stupni Celsia. Na pobyt se nemusíte nijak připravovat. Stačí odložit svrchní oblečení a usadit se na
pohodlné polohovací lehátko.
V dnešní době se pohybujeme
v prostředí plném kladných iontů vyzařují je televize, počítače, mobily... Proto nutně potřebujeme protipól,
takzvané záporné ionty. V případě, že
pravidelně navštěvujete solnou jeskyni, dostane tělo správnou dávku
záporných iontů. Stejně tak se jich
můžete „nabažit“ i po bouřce.
INZERCE

Foto: internet
Solná jeskyně je místnost, která má
stěny vystavěny z opracovaných
kvádrů přírodní soli, členitý strop
je ozdoben umělými krápníky, což
navozuje zdání skutečné jeskyně.
Na zemi je vysypaná vrstva směsi
solí, skrz kterou proudí teplý vzduch
a umožňuje tak odpařování prvků
v soli obsažených a našemu zdraví
prospěšných - jód, draslík, vápník,
draslík, brom, selen a hořčík.

měli pro své zdraví něco udělat - jít se proběhnout, zajít na
zumbu, vyjet si na kole. Tyto
činnosti jsou obzvlášť důležité,
pokud máte rutinní zaměstnání. Zkuste to, uvidíte rozdíl!

Spánek je nad zlato. Unavený a podrážděný člověk těžko
odvede dobrou práci. Nezapomínejte také na takzvanou
spánkovou hygienu - vyvětraná
místnost, klid na spaní a tma.
Snažte se také eliminovat stres,
obklopujte se milými a příjemnými lidmi, neboť smích léčí...

Foto: internet
dvě hodiny týdně, odstřihněte
se od světa a věnujte se vám
Masáž, procházka po lese, příjemné činnosti, uvidíte, jak
voňavá koupel, čtení knížky. se vám uleví.
Každý si ideální relaxaci předNebuďte líní!
stavuje po svém. Ať už se ztotožňujete s kteroukoliv varian- Pohyb, pohyb a zase pohyb.
tou, najděte si pro sebe alespoň Alespoň dvakrát za týden byste

Myslete na sebe

CHCI BAZÉN! Ale jaký?

Pokud plánujete, že si pořídíte domů krásný zahradní
bazén, možná vám teď trochu poradíme a pomůžeme.
V následujícím příspěvku se
totiž podíváme na to, jak takový správný bazén vybrat...
Nabídka bazénů na trhu je
obrovská. Můžete mít velké,
malé, jednoduché i luxusní.
Nejdůležitějším faktorem pro
výběr je to, kdo bude bazén
používat, kde ho chcete umístit, ale také kolik jste schopni a
ochotni investovat.

Kam se bazén hodí nejvíc?
Měli byste ho umístit na slunné
a trochu soukromé místo, živý
plot nebo zídka alespoň z jedné strany nebudou na škodu.
Důležité je také myslet na bazénové příslušenství a přívod
elektrické energie, proto si v
zahradě vyhraďte dostatečně
velký prostor!
Velikost a hloubka?
Další dva důležité faktory závisející hlavně na tom kdo a jak
bude bazén využívat. Pokud ho
chcete mít jen pro sebe, stačí
určitě nějaký menší, máte - li
hodně známých, dětí a kama-

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

Foto: internet
rádů, sáhněte určitě po bazénu
větších rozměrů. Co se týká
hloubky – standart se pohybuje
mezi 1,2 - 1,5 metry. Pro plavání a dovádění stačí hloubka
1, 2 metru, pokud však chcete
do vody skákat, volte raději bazény metr a půl a hlubší.
Co k tomu?
To, že máte bazén, je sice hezké, ale potřebujete k němu také
pár doplňků. Jsou to například
takzvané funkční prvky, které nám pomáhají se starostí
o bazén - tepelná čerpadla,
automatické dávkovače. Doplňky bez nutnosti instalace

vám zase pomůžou s údržbou,
patří sem například bazénové teploměry, sítka, vysavače
a podobně. Ti náročnější z vás
nedají zase dopustit na takzvané komponenty. Jde například
o nejrůznější masážní trysky
či podvodní osvětlení. Důležitou a nezbytnou součástí je
také plachta. Věděli jste, že
existuje letní i zimní? Letní
(solární) chrání samozřejmě
proti nečistotám a udržuje
vodu v bazénu teplou třeba
v chladných nocích. Zimní
plachta zase brání množení řas
a v jarním období usnadňuje
opětovné zprovoznění bazénu.

Foto: internet

Region

KONICKO
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Bídov 463, 798 52 Konice
tel.: +420 582 396 717
mobil: + 420 603 455 549
e-mail: mrnka@mrnka.cz
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SPECIALISTA NA HISTORICKÁ OKNA

Expres
z regionu
Obleva zast
zastavila
tavila
ila vl
vlek
lekk
v Kladkách
Kladky/mls - Pouze do úterý
se lyžovalo v areálu v Kladkách. Kvůli oblevě se ve
středu vlek zastavil. Jakmile
teploty opět klesnou pod bod
mrazu, chtějí se místní sokolové opět pustit do zasněžování. Doufají, že sjezdovku
stihnout zasněžit do příštího
týdne. Právě od 11. února by
si prostějovští školáci měli
užívat jarních prázdnin.
Ve Víceměřicích oslaví
masopust
Víceměřice/mls - Zábavné odpoledne plné veselí a
radosti pořádá v sobotu 9.
února obec Víceměřice. Následující úterý 12. února bude
následovat ostatkový ples a
pochovávání basy v místním
kulturním domě.
V Dobromilicích budou
dvojí šibřinky
Dobromilice/mls - Fotbalisté z FC Dobromilice pořádají
v sobotu 9. února od 14.00
hodin šibřinky pro děti. Den
předtím si maškarní ples v
obci užijí i dospělí. Těm bude
od 20.00 hodin vyhrávat kapela Naostro.
Ve Ptení pořádají karneval
Ptení/mls - SDH pořádá v
neděli 10. února Dětský karneval ve Ptení. Zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče začne v kulturním domě
ve Ptení od 15.00 hodin.

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO



Množí se spekulace ohledně vzniku nového kamenolomu

„LOM U PŘEMYSLOVIC NEVZNIKNE,“ doufá starosta
Ve schváleném územním plánu dobývací prostor vyznačen není

Téměř všechny obce v regionu v současnosti připravují či schvalují nový územní plán. Zřejmě žádná
z nich ovšem nebyla v této souvislosti pod takovým
tlakem jako Přemyslovice. Obří stavební společnost
BÖGL a KRÝSL od výstavby kamenolomu sice nakonec odstoupila, její záměr však převzala nepříliš
průhledná společnost Taxenberg. Právníci zastupující tuto společnost tlačili na to, aby do územního
plánu Přemyslovic byl vyznačen dobývací prostor k
otvírce lomu! Neuspěli...
Přemyslovice/mls
Lom v Přemyslovicích tudíž
hned tak určitě nevznikne.
„Zastupitelé jsou jednoznačně proti vzniku kamenolomu
na katastru obce. Podobný
postoj zastává i Hluchov. Při
schvalování územního plánu
bylo odmítnuto vyznačit dobývací prostor potřebný k otvírce lomu. Náš územní plán
již vstoupil v platnost. Vzniku
kamenolomu by rovněž muselo předcházet posouzení jeho
vlivu na životní prostředí ze
strany Olomouckého kraje a
řada dalších záležitostí. Nic
takového mi nikdo nepředložil. Nerozumím tedy tomu,
jak může někdo tvrdit, že tady
lom vznikne,“ sdělil Večerníku
starosta Přemyslovic Lubomír
Štaffa.

S nápadem na otevření kamenolomu přišla už před přibližně deseti lety stavební společnost BÖGL a KRÝSL. Ta v
tomto směru podnikla řadu
kroků. Nakonec však od svého
záměru musela odstoupit. Její
roli nyní převzala mnohem méně
průhledná společnost Taxenberg.
Podílníci sídlící na Kypru napovídají, že její skuteční vlastníci
si přejí zůstat v anonymitě. Při
jednáních ji zastupují výhradně právníci. Kontakt na nikoho
z nich se nám nepodařilo získat...

Kdo stojí za Taxenbergem?
Taxenbergu patří rozsáhlá
plocha takzvaného zámečku
nedaleko plánovaného kamenolomu. Jezdecký areál v jeho
blízkosti využívá společnost
Bělecký mlýn, patřící Richardu
Benýškovi. Tento muž mnoha

profesí má zásluhu na vzestupu a zkrášlení „Běláku“. Je to
právě on, kdo fakticky stojí za
společností Taxenberg, prosazující vznik kamenolomu? „Žádný
lom tu nechci, přesto si myslím,
že v budoucnu vznikne. Počítá
s ním Územní plán Olomouckého kraje, který je nadřazený plánu obcí. Z něho vyplývá, že by
se jiný lom mohl otevřít i v Kostelecké hoře přímo před Bělákem. Pokud bych si měl některý
z nich vybrat, budu raději, když
vznikne ten původní v Habrkách,“ vyjádřil se Benýšek,
který se domnívá, že i díky obci
padly všechny zákonné překážky bránící tomu, aby byl kamenolom na katastru Přemyslovic
otevřen. „Bránila tomu hlavně
neexistence veřejné přístupové cesty a hlučnost ve vztahu
k areálu na zámečku,“ vyjádřil
se pro Večerník Benýšek. Tak
tomu podle obce ale fakticky
není. Dosud totiž nebyl Olomouckým krajem zpracován
aktuální vliv kamenolomu na
životní prostředí, ani vydáno
územní rozhodnutí. A to bez
zúčastněných obcí není možné.
„Nemyslím, že by v tuto chvíli
šlo lom otevřít,“ souhlasil Benýšek, který však tvrdí, že právě
Přemyslovice podnikají vše pro
to, aby byl kamenolom v budoucnu skutečně na světě. „Za-

Povodí Moravy to s letošním napouštěním myslí vážně

Voda v Plumlovské přehradě. Je obleva předzvěstí jarního napouštění nádrže? To stále není jisté.
Foto: Martin Zaoral
Plumlov/mls - Obleva po necelém
roce opět zaplnila vodou dno Plumlovské přehrady. Ještě předtím zde
proběhlo sečení rostlin, které tu přes
rok vesele rostly a které nezničilo
ani ošetření Roundupem. Kosení
mělo bezprostředně předcházet
napuštění nádrže, které už řada lidí
nejen z Prostějova netrpělivě vyhlíží.

PROTIVANOVSKO

V Kostelci na Hané
HOŘELO V DOMĚ

Regionální zpravodajství

Dno přehrady se opět zaplnilo vodou

inzerce
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Jestli tomu tak skutečně bude, to
by se veřejnost mohla dozvědět
už na středeční tiskové konferenci. Večerník bude pochopitelně
přítomen!
Aktuální
zprávy
tak hledejte okamžitě na www.
vecernikpv.cz.
Už nyní je ale jisté, že na přítoku do
nádrže bude instalováno zařízení,

které bude srážet minerály na přítoku
do nádrže. Ty by měly zabránit tomu,
aby do přehrady přitékaly živiny pro
jedovaté sinice. Právě kvůli jejich
přítomnosti byla nádrž vybagrována.
Instalace zařízení jednoznačně svědčí
o tom, že to Povodí Moravy s letošním
napouštěním přehrady stále myslí
vážně.
Navzdory nepříznivému počasí v
Mostkovicích aktuálně stále probíhá
oprava hráze za stočtyřicet milionů
korun. Stihne se dle poměrně
náročného projektu skutečně opravit včas? Tak na tom právě závisí
termín napuštění přehrady. Pokud by
přehrada byla skutečně letos napuštěna,
zůstává otázkou, v jaké výši hladina
vody bude. Koruna hráze se totiž bude
nesporně opravovat až v létě, na přítoku
by pak měly být vysazeny rostliny,
které mají přitékající vodu čistit...

m
Prosazuje lo
Benýšek?

776 159 120

region@vecernikpv.cz

Dva popálení skončili v nemocnici!

www.vecernikpv.cz

ZLATÁ VAŘEČKA zůstala v Drahanech pro Ďáblíky
Branný závod ovládl domácí tým a Kostelec na Hané

Drahany/mls - Celkem patnáct
ohňů vzplálo v sobotu v místní
části Japonsko městyse Drahany.
Letos počtrnácté tu hasiči uspořádali soutěž pětičlenných družstev ve vaření na otevřeném ohni
bez použití polotovarů. Zlatou
vařečku si odnesli Ďáblíci z Drahan za svoje Kung pao, za nimi
skončili Burlaci z Otinovsi s Bivojovým kotlíkem a Mexický kotlík
přinesl třetí místo Delfínkům z
Nivy. V branném závodu mladších zvítězily Drahany, u starších
pak v konkurenci patnácti družstev bral zlato tým z Kostelce na
Hané.
Zatímco loni Zlatou vařečku odsunul tuhý mráz, letos se toto tradiční
zálesácké klání topilo ve všudypří-

tomném bahně. „Tento rok bylo
počasí obzvláště hnusné, o to víc si
vážíme toho, že k nám mladí soutěžící dorazili. Ve srovnání s loňskem
jsme tu měli o šest týmů méně, velkou roli v tom sehrály prázdniny.
Mnoho dětí už v předstihu s rodiči
vyrazilo za lyžováním na hory,“
zmínil se jeden z organizátorů Jaroslav Pořízka z SDH Drahany. Zlatá
vařečka letos zaznamenala jednu
podstatnou změnu. „Naší podmínkou bylo, že všechna jídla musí
být připravena v kotlíku a nikde
jinde. Třeba loni řada týmů připravovala jídla na grilu a podobně.
To už příliš zálesáckou kuchyni
nepřipomínalo, spíš to tady vypadalo jako v Grandu,“ vysvětlil dále
Pořízka. Pro Zlatou vařečku to zna-

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

mená návrat ke kořenům. Dokonce
se objevovaly i s nadsázkou míněné
návrhy, že příště budou děti vařit
pouze z toho, co si v lednu najdou
či uloví v lese. „Takhle daleko určitě
nepůjdeme,“ usmíval se Pořízka.
Díky nasazení celého sehraného
organizátorského týmu tak Zlatá
vařečka opět vyšla tak, jak měla.
„Bahno a déšť nám při vaření
v lese sice dost vadily, ale už jsme
na nálady počasí zvyklí,” reagovala
Tereza Sedláková z vítězného týmu
Ďáblíci. Právě tým z Drahan ve Zlaté vařečce zvítězil po hodně dlouhé
době. „Myslím, že naše kuřecí
Kung pao porotcům chutnalo proto, že bylo hodně ostré. Dali jsme
totiž do něj speciální chilli pastu,“
prozradila nám Sedláková. Hned

za nimi skončil Bivojův kotlík,
který připravili Burlaci z Otinovsi.
„Základem našeho jídla bylo speciální kančí maso, které jsme ochutili
sójovou omáčkou, slaninou, worchestrem a dalším kořením,“ sdělil
Večerníku Ivo Klech. Ani jeho tým
nebyl v soutěži žádným nováčkem.
„Jsme tu už popáté a letos se nám
vařilo asi ze všech ročníků nejlépe,“
dodal. Třetí v soutěži nakonec skončili Delfínci z Nivy, kteří připravili
Mexický kotlík. „Jednalo se o guláš
z kuřecího masa,“ přiblížila Lenka
Václavíková. Zatímco hodnocení
chutí jednotlivých jídel mohlo být
subjektivní, v doprovodném branném závodu vše jednoznačně určily
dosažené časy. Mezi mladšími se
letos utkaly pouze čtyři týmy. V této

kategorii zvítězili Drahanští pod
vedením Patrika Žáka. U starších
pak byla konkurence výrazně vyšší.
Mezi patnácti družstvy si tradičně
velmi dobře vedl tým z Vrahovic,
porazit jej letos dokázal pouze Kostelec na Hané pod vedením Jiřího
Horáka. Třetí byly Domamyslice,
domácí Drahany pak skončily
uprostřed startovního pole na sedmém místě.
Tradice Zlaté vařečky sahá více
jak tři desítky let dozadu. „Věřím,
že příští rok se tu zase sejdeme,”
uzavřel Jaroslav Pořízka z SDH
Drahany.

Oheň popálil. V rodinném domku v Kostelci na Hané byly v pondělí zraněny dvě osoby, hasiči pak požár rychle zlikvidovali.
Foto: HZS Olomouckého kraje
Kostelec na Hané/mik - Hned první den uplynulého týdne zakokrhal ohnivý kohout! V Kostelci na Hané došlo k popálení
dvou osob po menším požáru v rodinném domku. „Jedna ze
zraněných osob byla poté transportována k následné péči do
nemocnice v Brně, druhá byla převezena na ošetření do prostějovského špitálu,“ potvrdil Večerníku Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Při požáru naštěstí nedošlo k výraznému rozhoření a hasičům se
během chvíle podařilo požár lokalizovat i zlikvidovat. Následně
prováděli nutné kontrolní činnosti k vyloučení možných skrytých
ohnisek. Objekt důkladně ochladili a odvětrali,“ dodal Zdeněk Hošák s tím, že příčina požáru uvnitř rodinného domu je předmětem
dalšího šetření, stejně jako výše celkové škody.

Také ve čtvrtek se bouralo na náledí

nejlepší kuchtíci ze Zlaté vařečky...
3x foto: Martin Zaoral

Za Březskem válela řidička s autem

kotrmelce, SKONČILA V POLI

Bude na planině lom? Na pozemcích, které zachvátil požár, chce společnost Taxenberg vybudovat
kamenolom. V tom jí ovšem v současnosti brání řada překážek.
Foto: Martin Zaoral
stupitelé se například zasadili
o to, aby k Habrkám vedla veřejná komunikace,“ argumentuje Benýšek. Toto tvrzení však
vedení obce jednoznačně popírá.
Tomu ovšem Benýšek nevěří
a vidí v tom pouze politický tah...

Proč hořel les?
Faktem zůstává, že právě Benýškův les koncem dubna
loňského roku zachvátil roz-

sáhlý požár. Ten se rozšířil
i na parcely, kde soukromá
společnost Taxenberg plánuje
otevřít lom. I to nahrává nejrůznějším spekulacím. „Jsou
to nesmysly stejně jako to, že
tam chci udělat golfové hřiště.
Příčinu požáru nikdo nezjistil.
Ze zákona ovšem vyplývá, že
své pozemky musím zalesnit.
Teď probíhá příprava půdy,
na jaře se do toho pustíme.

Pokud jde o společnost Taxenberg, nevím, kdo za ní stojí. Myslím, že se někdo snaží, aby se
nevědělo, komu to patří. Jednám
pouze s jejími právníky. Na ty vám
kontakt v tuto chvíli neposkytnu,
nemyslím si, že by si to přáli,“ uzavřel náš rozhovor Benýšek.
Jak to tedy nakonec všechno
dopadne? Večerník bude vývoj v Přemyslovicích a okolí
nadále pozorně sledovat!

V plesání se NADŠENCŮM
Z PLUMLOVA nikdo nevyrovná

„Kulturák“ v Žárovicích znovu zaplavil gejzír originální zábavy
na
video rnikpv.cz
ece
ww.v

w

Divočina s kravičkami. Členky veleváženého dámského spolku krátce po půlnoci
předvedly nespoutaný tanec z prostředí ordinace v růžové zahradě, slovenských
Kramárov a řady dalších známých špitálů.
Foto: Martin Zaoral
Plumlov/mls - Tradičnímu plesu Plumlovských nadšenců se v zábavnosti
žádný jiný bál v regionu ani náhodou
nevyrovná. Můžeme o tom diskutovat,
můžeme o tom vést spory, můžeme s tím
i nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s
tím můžeme dělat. Vyhlášená akce o tom
v sobotu opět přesvědčila všechny zúčastněné.
Vstupenky na ples Plumlovských nadšenců
jsou rok od roku cennějším zbožím. Téměř
čtrnáct dní před začátkem akce v podstatě
nebyly k mání. A tak není vyloučeno, že
se na ně brzy budou stát fronty srovnatelné

s těmi, kterých se dočkáme při opětovném
otevření Prioru...
Může za to především jedinečná atmosféra
tohoto bálu, který dostál své pověsti i letos. Kapela Black Rose znovu ukázala, že
kvalitně nazvučené živé kapele se nic nevyrovná. Čtveřice Čiperných babiček pak
předvedla tanec šmrncnutý orientálním
šarmem a Veselé kravičky se přenesly do
nemocničního prostředí.
„Úplně na počátku se nechaly inspirovat
erotickým plesem v Jesenci. Jenže se strhl
spor o to, která z nich se svleče. Osm nahých kraviček by totiž bylo trošku moc i na

vás, kteří jste na ledacos zvyklí. Jak tento
problém kravičky vyřešily, to uvidíte vzápětí,” uvedl rozdováděné ženštiny Marek
Otruba.
Kravičky“ ve svém tanci napříč všemi
žánry provedly nadšené publikum hned
několika slavnými seriálovými špitály.
Překvapením a pro někoho snad i jediným
kazem na jejich strhujícím představení
bylo to, že se místo některé z nich nakonec
svlékl reprezentační fotbalový útočník. To
však nebylo vše. Zahanbit se nenechali ani
spolkoví muži, kteří to na parketu rozbalili
ve skotských kiltech. „Na některé ze sukní
bylo využito přibližně tolik materiálu, kolik
by ho stačilo na plachtu průměrné výletní
jachty,“ poznamenala s úsměvem jedna z
přítomných dam.
Všechna vystoupení celý ples jednoznačně
oživila a okořenila, na celém plese však byl
nejdůležitější fakt, že na něj nedorazil nikdo, kdo by neměl chuť si jej jak se patří
užít. Všichni totiž ví, že je pouze jednou do
roka! A to je právě to, čeho každý při odchodu bezpochyby litoval.

Maškarní karneval zaplnil suchdolský kulturák
Suchdol/jim – Přibližně sto padesát dětí v kostýmech a maskách se již podeváté sešlo v suchdolském kulturním domě.
Doprovod jim dělal zhruba stejný počet rodičů a dalšího příbuzenstva. Letošní dětský maškarní karneval tak svou účastí
trhal rekordy, na což museli pořadatelé zareagovat dodatečným přidáním stolů a židlí, aby si všichni návštěvníci našli svá
místa.
Vše začalo promenádou v maskách, po ní následovalo vystoupení
dětí z jednovské školky, které v Jednově navštěvují taneční kroužek TŠ Hubený, a soutěže pro děti i rodiče. „Karneval se velice vydařil. Všem se moc líbil a už se těšíme na další ročník,“ zhodnotila
akci starostka obce Jitka Zahálková.
Organizační stránku akce si mezi sebou rozdělily mateřská škola v
Jednově a místní obecní úřad, celým odpolednem provázel tradiční moderátor Láďa Sovjet Rus a k poslechu zahrála skupina Trex.

Od princezen popiráty. V Suchdole se sešly snad všechny
pohádkové postavy.
Foto: Jiří Možný
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Vítězní Ďáblíci. Tým z Drahan připravil pikantní Kung Stříbrní Burlaci. Bivojův kotlík z Otinovsi z kančího masa Bronzoví Delfínci. Děti z Nivy s kuřecím gulášem skončily
pao. Domácí za něj získali Zlatou vařečku.
obsadil druhé místo.
třetí.

Karamboly na náledí. Zatímco na silnici za Březskem skončila řidička
se svým Seatem v poli na střeše, další žena za volantem Peugeotu nezvládla náledí a za Brodkem u Prostějova narazila do stromu.
2x foto: Policie ČR

V Ohrozimi věří, že nové krajské vedení vyřeší majetkové spory a pokročí se stavbou obchvatu

Michal Lukeš: „Jediným řešením je vyvlastnění, protože
Ohrozim - Deset let v komunální politice a z nich
šest v čele obce má za sebou starosta Ohrozimi jde o veřejně prospěšnou stavbu“
Michal Lukeš (na snímku). Do posledních komunálních voleb vedl jedinou kandidátku, která v roce
2011 přijala nový územní plán obce. Tématem číslo jedna je kanalizace, která se možná již v příštím
roce dočká realizace, naopak neuzavřená zůstává otázka obchvatu, kde chybí dohoda s několika
posledními vlastníky pozemků.
Jiří Možný
Předloni jste zpracovali
nový územní plán. Jaké
jsou hlavní priority obce?
„Naplánovali jsme si, co bychom
chtěli do roku 2020 zvládnout.
Hlavním tématem je splašková
kanalizace s čistírnou odpadních
vod (ČOV), kterou zatím nemáme. Od toho se odvíjí oprava místních komunikací, další výsadby
zeleně i vše ostatní. Jsou tam ale
i body, které s kanalizací přímo nesouvisejí. Třeba loni jsme na konci srpna otevřeli nové víceúčelové
hřiště s umělým povrchem, které
nám tu chybělo. Měli jsme jen
staré s pískovým povrchem, toto
je určeno na tenis, volejbal, nohejbal a na jaře ho chceme ještě doplnit košem na basketbal. Velice se
nám osvědčilo, až do konce října
bylo denně využívané. Celkově
stálo 1,5 milionu korun, 500 tisíci
nám z Programu obnovy venkova
p p Olomoucký kraj.“
přispěl
Do čeho dalšího jste se od
posledních voleb pustili?
„V roce 2011 jsme z vlastních
zdrojů zrekonstruovali asi 150
metrů jedné místní komunikace,
dalších 150 metrů jsme udělali
úplně nových. Také jsme ozelenili část obce, na to jsme čerpali
zhruba půl milionu dotaci ze Státního fondu pro životní prostředí
a Evropské unie. Obnášelo to
vysazení aleje u kulturáku, keřů
a trvalkových záhonů. Zmíněná
lokalita třinácti rodinných domů
je totiž nová a nebudeme tam již

muset kopat. V ostatních částech
obce to udělat nemůžeme, dokud
p
nepostavíme
kanalizaci a ČOV.
Zmínil jste kanalizaci.
Jak jste s projektem
daleko?
„V podstatě jsme ve finále a budeme na stavebním úřadu žádat
o územní rozhodnutí a následně
o stavební povolení. Předpokládám, že v příštím roce bychom
se poohlédli po dotačním titulu.
Dotační období z EU sice končí,
ale bude další a navíc při ministerstvu zemědělství je vhodný
program a dotace poskytuje
j
i kraj.“
Šetříte na ni průběžně?
„Ano. Nějakou částku
máme našetřenou na případnou
spoluúčast k dotaci, takže bychom to nemuseli řešit bankovním úvěrem. Předpokládané náklady činí pětatřicet až čtyřicet
milionů, to jsou ale náklady projektanta a cena se bude soutěžit.
Půjde-li vše hladce, mohla by se
kanalizace v roce 2014 zrealizovat, což bychom si samozřejmě
i přáli. Čistička se bude nacházet ve východní části obce. Tam
teče potok, do něhož by se vyppouštěla vyčištěná voda.“
Jak pestrý je kulturní
život obce s téměř pěti
sty obyvateli?
„Letošní program bude bohatší
než loni. Standardně míváme
dva plesy, v březnu nám premiérově přibude i třetí. Osvěžila se nám spolková činnost,
která dosud skomírala, a kromě

Tělovýchovné jednoty je činné i Občanské sdružení přátel
ohrozimské mateřinky a loni
vzniklo ještě občanské sdružení
PROOHROZIM, nadšenci, kteří mají zájem, aby se lidé sešli
a něco se dělo. Připravují kulturní i sportovní akce, podílejí
se na brigádách. Jsou velkým
přínosem pro dědinu. V prosinci
pořádali turnaj ve stolním tenisu, na jaře budou chystat pálení
čarodějnic, během roku turnaj
v nohejbalu, volejbalu, různá
p
posezení.
Mám z toho radost.“
Při komunálních volbách v Ohrozimi zpravidla kandiduje tolik lidí, kolik má být zvoleno zastupitelů.
Lze říci, že se lidé do této činnosti nehrnou?
„Poslední dobou je tu jedna kandidátka složená z nezávislých
kandidátů. Tradiční to není, ale
je pár obcí v okrese Prostějov se
stejným přístupem jako u nás.
Nehrajeme si na žádné strany
a zřejmě jsou s tím lidé spokojeni
a nikomu to nevadí, ba naopak
vyhovuje. Oslovil jsem při skládání kandidátky i několik dalších lidí, ovšem ostatní už zájem
neměli. Řekli nám, že se budou
účastnit veřejného života, ale do
p
zastupitelstva
nechtějí.“
Znamená společná kandidátka lepší atmosféru
a pohodovější spolupráci?
„Jsme sdružení nezávislých
kandidátů, kde se každý zodpovídá sám sobě, i když za sebou
cítí nějakou podporu. Nicméně
nevznikly nám v zastupitelstvu
názorové proudy a vždy jsme
se dokázali na všem dohodnout.
Samozřejmě hlasování není vždy
7:0, ale řekl bych, že táhneme
za jeden provaz a není tu někdo,
kdo by to nabourával. Kdokoliv
si může postavit svou kandidátku, a když tak neudělá, asi
k tomu nemá důvod.“

V souvislosti s Ohrozimí se několikrát psalo
i o obchvatu obce. Jaký je
aktuální vývoj?
„Obchvat je naší největší bolestí, protože obcí prochází
hlavní tah na Boskovice a
Blansko. Navíc se nyní znovu
rozjíždí pila Javořice. Jednáme s Olomouckým krajem a
docela mě mrzí, že doposud
nedošlo k dohodě se všemi
vlastníky pozemků. Je jich
zhruba osmadevadesát, což je
hodně. A dohodnout se se všemi je velký problém, přestože většina pochopila, že to
pro obec bude velký přínos.
Nicméně zhruba osm až deset
lidí má neúměrné cenové požadavky. Nebudu konkrétní,
ale chtějí cenu vyšší, než za
kolik se prodává zasíťovaný
ní pozemek v Prostějostavební

vě. To jim nikdo nedá. Nemají
ani zájem na směně a jde jim
j o peníze.“
jen
Jaké jsou tedy varianty?
„Jediným
řešením
je vyvlastnění, protože jde
o veřejně prospěšnou stavbu.
Zatím do toho ale nebyla vůle.
Jsem zastáncem nedotknutelnosti soukromého majetku,
nicméně v tomto případě si
dokážu představit udělat výjimku. Doufám, že nové vedení
kraje se s tím popasuje, vyvine
větší aktivitu a zase se to pohne
kupředu. Rada se tím sice
několikrát zabývala, ale rozhodnutí se vždy odložilo. Je vydané
územní rozhodnutí, které nabylo právní moci, je připraven
projekt na stavební povolení,
jsou připraveny objízdné trasy,
ale bohužel nejsou vyřešeny
majetkové poměry.
poměry.“

„Nebudu konkrétní,
ale chtějí cenu vyšší,
než za kolik se prodává
zasíťovaný stavební
pozemek v Prostějově.
To jim nikdo nedá.
Nemají ani zájem
na směně a jde jim
jen o peníze.“
starosta Ohrozimi MICHAL LUKEŠ
o potížích při výkupu pozemků pro plánovaný obchvat

Prostějovsko/mik - Čtvrtek
minulého týdne nebyl v regionu příliš šťastným dnem pro
řidiče. Na Prostějovsku stále na
některých místech převládalo
náledí a šoféři se nevyvarovali
chyb vyplývajících z nepozornosti a nepřizpůsobení jízdy
daným podmínkám. Některé
havárie se tak neobešly bez zranění.
„Ve čtvrtek krátce před půl
sedmou ráno došlo na silnici ve
směru od obce Březsko na Hvozd
k havárii vozidla Seat Ibiza, které
řídila osmatřicetiletá řidička. Z
dosavadního šetření vyplývá, že
nepřizpůsobila jízdu náledí a s vozidlem dostala smyk. Sjela mimo
komunikaci, převrátila se na střechu a urazila patník. Alkohol byl
vyloučen dechovou zkouškou, ke
zranění nedošlo, celková hmotná
škoda byla vyčíslena na 21 tisíc
korun,“ popsala Večerníku první
karambol Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.

O pár desítek minut později se
bouralo také na silnici za Brodkem
u Prostějova. Před sedmou hodinou
ranní došlo na silnici ve směru od
Brodku u Prostějova na Drysice
k dopravní nehodě Peugeotu. Jeho
padesátiletá řidička rovněž na náledí vyjela mimo silnici a narazila do
stromu. Utrpěla lehké zranění a byla
sanitkou převezena do nemocnice
na ošetření. Žena pod vlivem alkoholu nebyla, hmotná škoda byla stanovena na 121 tisíc korun,“ uvedla
mluvčí prostějovské policie.
Lehké zranění si vyžádala také dopravní nehoda, ke které došlo ve
čtvrtek o půl desáté dopoledne na
silnici ve směru od Runářova na
Konici. „Pětatřicetiletý řidič vozidla
Citröen Berlingo po projetí pravotočivé zatáčky dostal na náledí smyk.
Přejel do protisměru do příkopu
a převrátil se na střechu. Během nehody utrpěl lehké zranění a skončil
v nemocnici. Také u této nehody
nebyl zjištěn alkohol, škoda byla
vyčíslena na patnáct tisíc korun,“
řekla Irena Urbánková.

Lump z Konice dopaden za tři dny

Konice/mik - Z finanční hotovosti a cigaret ukradených v konickém obchodě se zloděj dlouho neradoval. Po třech dnech ho
policisté dopadli, teď mu hrozí až dvouletý kriminál.
„Policisté z obvodního oddělení v Konici ve spolupráci s prostějovskými kriminalisty objasnili během tří dnů krádež vloupáním,
k níž došlo v časných ranních hodinách v pondělí 28. ledna. Neznámý pachatel se vloupal do jedné z prodejen v Konici a ukradl
z ní peníze a cigarety různých značek. Celková hmotná škoda byla
vyčíslena na téměř 30 tisíc korun,“ popsala čin mladého lumpa
Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. „Podezřelým ze spáchání tohoto trestného činu je devatenáctiletý muž z
Prostějovska, který se k činu plně doznal. Ve věci nadále probíhá
vyšetřování. V případě prokázání viny mladíkovi hrozí za krádež
až dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodala Irena Urbánková.

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

MANŽELSTVÍ PO ITALSKU
NA ČESKÝ ZPŮSOB

Populární Simona Stašová a Svatopluk Skopal
předvedli prostějovskému publiku, jak vypadá
nefalšované Manželství
po italsku. Divadelní inscenace, inspirovaná
mimo jiné stejnojmenným filmovým trhákem
z roku 1964 (v hlavní roli
Sophia Loren a Marcello
Mastroianni, pozn. red.),
zaujala diváky i v české
verzi.
Prostějov/peh

Nesmrtelný příběh o stárnoucím muži s chutí oženit se s o
mnoho let mladší milenkou a
ženě, která by obětovala vše pro
děti, by se mohl stejně dobře
odehrát před sto lety jako dnes.
Hořká komedie o tom, jak dostat nenapravitelného svůdníka
k oltáři, slibovala publiku nevšední umělecký zážitek, a to
nejen díky svému hvězdnému

Děti jsou děti a ty jsou nade vše. Filumena to zjistila už dávno, Domenico o nějaké to desetiletí později. Foto: Petra Hežová
obsazení. Filumena Martuano
v podání Simony Stašové sice
získala srdce úspěšného Domenica (Svatopluk Skopal), ale
o ten zbytek musela pořádně
zabojovat.
„Jsem nadšená, paní Stašová je
úplný živel, přesně takhle jsem
si ji představovala,“ ocenily
skvělý herecký výkon hlavní
aktérky divačky Iva H. a Radka
B. ve shodě se všemi pochvalnými komentáři, zaznívajícími

ze všech stran hlediště. Chytrá
horákyně, která vyzrála na obstarožního seladona a probudila v něm skutečné city nejen
k sobě, ale i ke třem synům, publikum rozesmála i dojala.
Hromový potlesk v závěru
představení nenechal nikoho
na pochybách, že se prostějovské divadlo stalo dějištěm
výtečné ukázky hereckého
umění předních umělců naší
herecké scény.

O.Li.V.Y. a OSTR.UŽ.I.NY. rozesmály
publikum na pomoc malému Kristiánovi

Prostějov/peh - Dva týmy amatérských divadelníků z Olomouce a Ostravy sehrály již
druhé utkání o přízeň publika
v Improlize. Výtěžek i tentokrát
putoval na konto malého Kristiána, který je kvůli své kruté diagnóze odkázán na celoživotní
pobyt v nemocnici.
Obě družstva neváhala ani minutu a znovu po roce se rozjely
do prostějovského music klubu
Apollo 13, kde je už netrpělivě
očekávalo publikum z Prostějova
i blízkého okolí. Týmy O.Li.V.Y.
(Olomouc) a OSTR.UŽ.I.NY
(Ostrava) se po loňském vypro-

daném benefičním zápase znovu
vrátily na místo činu, aby pomohly získat finance pro malého, ale
statečného pacienta prostějovské
nemocnice. Sedmiletý Kristián
trpí vzácnou chorobou dýchání, která je bohužel doživotní a
neléčitelná...
V nelítostném improvizačním klání nechyběly vtipné komentáře,
zpěv, smích ani bouřlivý potlesk
ze strany publika. Nudit se v průběhu večera nestačili herci ani
diváci, kteří na pomyslné konto
Kristián přispěli částkou přes
šest tisíc korun! „Chtěli bychom
poděkovat vám všem za účast a za

příspěvek pro Kristiána a samozřejmě díky patří i Mirovi Hasovi,
který nám propůjčil svůj klub, takže Miro Miro, s tebó uděláme do
světa diro,“ rozloučila se za baviče
rozhodčí improvizačního zápasu
Zuzana Vodičková.
V závěru „utkání“ nebylo ani
důležité, který z týmů vyhrál,
ale hlavně to, že se bez výjimky všichni pořádně nasmáli a
výtečně se pobavili, a to včetně
malého Kristiána, který od členů Oliv a Ostružin obdržel navíc malý dárek v podobě svých
zamilovaných postaviček Pata
a Mata.

Memoriál Luïka Maøáka podruhé: Své práce
ukazují profesionální i amatérští fotografové

Prostějov/peh - Členové Spolku prostějovských fotografů u příležitosti v pořadí již
druhého memoriálu tragicky
zesnulého kolegy fotografa
Luďka Mařáka představili svá nová díla. Vernisáž za
účasti autorů vystavených
fotografií zahájil za klavírního doprovodu Miroslava
Zikmunda galerista Miroslav
Švancara.
Výstava pojmenovaná na počest jednoho ze zakládajících
členů spolku Memoriál Luďka
Mařáka (+2011) se konala již
podruhé a zdá se, že rozhodně
ne naposledy. „Jsem příjemně
překvapena vysokou návštěvností výstavy, fotografie jsou
nádherné a návštěvníci to určitě ocení,“ nešetřila chválou na
adresu vystavených děl Milada
Sokolová, prostějovská radní a
předsedkyně kulturní komise
i Okrašlovacího spolku města
Prostějova, s jehož přispěním
ostatně byla akce realizována.
„Jsem rád, že se výstavy našeho
spolku dostaly do podvědomí
amatérských i profesionálních

Nezapomněli. Výstava na počest památky kolegy fotografa Luďka Mařáka i spřízněné duše spolku, novinářky Jarmily Pospíšilové
byla právě zahájena. Na snímku zleva: M. Zikmund, M. Švancara,
J. Franc a I. Snídal. Samotná výstava pak zcela zaplnila kavárnu
Národního domu.
2x foto: Petra Hežová

fotografování od krajiny přes
architekturu až po portréty či
reportážní fotografie. „Výstavou jsem nadšený, pravidelně
sleduji tvorbu umělců Spolku
prostějovských fotografů a
jsem rád, že jsem si opět mohl
prohlédnout některá jejich
díla,“ prozradil amatérský fotograf Bohumil Holub, který si
přišel na výstavu i pro trochu
inspirace.
Výstavu si mohou prohlédnout hosté kavárny Národního domu v Prostějově až do
27. března.

fotografů a vůbec příznivců fotografování v Prostějově i okolí. Touto společnou výstavou
chceme mimo jiné uctít památku nejen Luďka Mařáka, ale i
Jarmily Pospíšilové, která se
zasloužila o vznik našeho spolku,“ zmínil při přípitku zahajujícím výstavu jeden z dalších
zakládajících členů Josef Franc.
Samotná vernisáž se povedla a
výstava zaujala. Jde o mozaiku
tvořenou díly všech členů, kteří
se zabývají nejrůznějšími žánry

Jiří WOLKER SE v Prostějově ODHALIL zřejmě NAPOSLEDY

Prostějov/peh - Brilantní režisérský i herecký počin členů Divadla Point s názvem
„NAHÝ WOLKER“ se v
Prostějově odehrál zřejmě
naposledy. S povedenou inscenací inspirovanou životem
místního básníka se přišlo
rozloučit několik desítek diváků...
S největší pravděpodobností
poslední příležitost vidět nahého významného rodáka si Prostějované nechtěli nechat ujít, a
tak se v hledišti divadla jen stěží
hledalo místo k sezení. „Už

jsem tu byla na několika představeních a na Wolkera jsem
byla opravdu zvědavá,“ přiznala divačka Kateřina Vojtilová,
podobně jako Matěj Kovář,
který se návštěvou představení
´odměnil´ za úspěšné složení
zkoušek na brněnskou vysokou
školu.
Netradiční pohled na osobnost Jiřího Wolkera, jehož
příběh na pódiu ožívá díky
básním, dopisům a zápiskům
v deníku slavného poetika
získal mimo jiné cenu poroty
Wolkerova Prostějova. Ba co

Fo
Fotoreportáž
o to
oreportáž

víc, nyní hodlá vypálit rybník
všem uchazečům o ocenění
na festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov 2013!
„V Prostějově už zřejmě Wolkera odhalujeme naposledy,
protože je stále těžší sejít se
ve stávající sestavě vzhledem
k tomu, že naši herci studují v
různých městech. Ale tak úplně se s ním neloučíme, protože
jsme byli nominovaní na účast
na festivalu v Hronově a s představením plánujeme i malý
výlet do okolí Tatranské Poljanky, kde prostějovský rodák

Jiří Wolker pobýval v sanatoriu,“ prozradil režisér Nahého
Wolkera Aleš Procházka, který
se v současnosti spolu s dalšími herci Divadla Point chystá
na zbrusu novou inscenaci
s názvem Testosteron. O této
novince vám aktuálně něco
sdělíme v příštích vydáních
Večerníku.
V představení Nahý Wolker“
se na pódiu vystřídali Vítězslav Lužný, Miroslav Ondra,
Karolína Vejmělková, Veronika Jiříčková, Zuzana Dědochová, Jakub Hyndrich a další.

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

Hejtman podepsal smlouvy s pořadateli festivalů

Wolkerův Prostějov dostane OD KRAJE 140 TISÍC
Olomouc/lef - Dotacemi v
řádech stovek tisíc korun
podpoří Olomoucký kraj i
v letošním roce pořádání významných kulturních festivalů. A tak hejtman Jiří Rozbořil podepsal minulý týden se
zástupci pořadatelů smlouvy
stvrzující veřejnou finanční
podporu. Radovat se může i
město Prostějov.
Dotaci ve výši 140 tisíc korun totiž prostějovská radnice dostane
na pořádání festivalu Wolkerův
Prostějov. Smlouvu s hejtmanem za město podepsala náměstkyně prostějovského primátora

Ivana Hemerková. „Prostředků
na kulturu je sice letos méně,
přesto si myslím, že dotace, které
dává kraj, jsou významné,“ uve-

dl hejtman Jiří Rozbořil a dodal:
„Všem pořadatelům pak přeji,
aby i v dnešní nelehké době jejich festivaly vzkvétaly.“

Bylo plno. Už několik minut před začátkem Pointa v Pointu. Inscenace ukazuje lidskou Opět úspěch. Zřejmě poslední představení
představení byla v hledišti hlava na hlavě...
stránku prostějovského poety a přibližuje jeho osu- Nahého Wolkera v našem městě: Účinkující si
dy i těm, kterým literatura ve škole moc nevoněla. vystoupení vychutnali a diváci nešetřili potleskem.

rozhovvorr se zajím
mavýými osobnoostm
mi...
Stvrzeno. Smlouvu o dotaci podepsal hejtman Jiří Rozbořil i s náměstkyní prostějovského primátora Ivanou Hemerkovou. Foto: F. Omasta

OKEM „ŠÉFKY”

prostějovské kultury

Jak na nový rok...
„Také v letošním roce vás se s
vámi hodlám potkávat na stránkách nejčtenějšího prostějovského periodika, kde pravidelně
na konci měsíce otevírám své
kulturní okénko. Nyní tak činím
v letopočtu 2013 poprvé, ale celkově už dvaadvacáté. S radostí
mohu opětovně konstatovat, že
i nadále se setkávám především
s pozitivními reakcemi, a tak
doufám, že jako předsedkyně
kulturní komise Rady města
Prostějova je vám moje přibližování novinek a aktualit z prostějovské kulturní scény i nadále
přínosem...“
Na počátku každého kalendářního roku si říkáme: jak na Nový
rok, tak po celý rok. Kdybych
toto oblíbené pořekadlo vztáhla
nejen na první den, ale na celý
první měsíc tohoto roku, mohla
bych si být jistá, že nás čeká v celém roce 2013 na Prostějovsku
velmi bohatá kulturní nadílka.
A co mne těší ještě více je, že se
podle lednových akcí bude jednat

o aktivity, které jsou na kulturním
poli podle mého názoru nejpotřebnější...
Jako první příklad v tomto ohledu bych jmenovala druhý ročník Memoriálu Luďka Mařáka,
který byl poslední lednový den
zahájen v kavárně Národního
domu. To je pro mne příklad
kulturní činnosti, která dává lidi
(v tomto případě fotografy) dohromady a podporuje je v další
umělecké práci. Takže pochvala Spolku prostějovských fotografů!

Kulturní hokej
A další pochvalu si zaslouží Tomáš Vincenec, jelikož v lednu
opět projevil svou všestrannost
a připomněl, že kromě své umělecké činnosti je také velkým
fandou sportu. Obě záliby spojil
při přípravě výstavy a publikace ke sto letům hokeje v našem
městě. Bez poznání své historie
je přeci každý obor lidské činnosti poloviční. Takže sportu
zdar, a prostějovskému zvlášť!

Jako opak historie může být viděno mládí. Právě s ním výborně pracuje taneční skupina naší
umělecké školy Buď ZUŠ. Vystoupení všech jejích věkových
kategorií v městském divadle
stálo opravdu za to. Tudíž další
pochvala letí mladým tanečníkům a samozřejmě těm, kteří je
připravují! Do stejné kategorie
patří i výstava děl studentů školy
Art Econ v kině Metro, která je
rok od roku na stále vyšší úrovni.
Dalším důležitým prvkem kulturního života ve městě jsou
instituce, které dávají prostor
umělcům představovat jejich
díla. Tam patří například Galerie
U Hanáka, která v prvním měsíci
roku nachystala zajímavou výstavu fotografických autoportrétů
Bohumila Olšanského.
Sečteno a podtrženo: o prostějovskou kulturu ani letos nemusíme mít strach!
Milada Sokolová,
radní a předsedkyně kulturní
komise při Radě města Prostějova

Ovocný nášup smíchu v podání „Oliv“ a „Ostružin“
Prostějov - Páteční charitativní utkání v improvizaci, jehož cílem bylo získat peníze pro malého Kristiána, který
je odkázaný k celoživotnímu pobytu v nemocnici, bylo
zcela v režii členů amatérských divadelnických spolků
O.Li.V.Y. a OSTR. UŽ.I.NY. Návštěvníci akce v prostějovském klubu Apollo 13 neměli jinou možnost, než se
smát z plných plic. Co stojí za úspěchem amatérských
komediantů a jaké to je stát před diváky bez předem daného textu? Na to odpovídají zástupci „ovocných“ divadelních skupin v exkluzivním rozhovoru pro Večerník, do
něhož se nakonec zapojilo pět osob...
Petra Hežová
Jste členy ostravského,
respektive olomouckého
amatérského divadelního spolku. Jak jste se tedy dozvěděli o
malém Kristiánovi?
Jana Šilarová: „Potkala jsem se
s Kristiánem v prostějovské nemocnici, kde každý týden navštěvuji zdejší děti, abychom se spolu
zasmáli a malí pacienti alespoň
na chvíli zapomněli, že jsou v
nemocnici. Pracuji zde jako zdravotní klaun.“
Atmosféru v klubu by
vám mohli závidět i profesionální herci a komici. Je některý z vás hercem-profíkem?
Zua Švierčková: „Ne, někteří
z nás jsou zdravotní klauni, někteří studenti pedagogických
fakult, sociální pracovníci nebo
například naše rozhodčí Zuzana
Vodičková je učitelka v mateřské
školce.“

Takže žádný z vás
nemá přímou zkušenost s profesionálním divadlem?
Veronika Valová: „Malou
zkušenost mám, ale musím
říct, že se to snad ani nedá
srovnat s tím, co děláme tady.
V divadle hodně záleží na
tom, co říkáte a jak to říkáte.
Všechno to musí být přesně
ve shodě se scénářem a to
není přesně to, co by mě bavilo... (smích)“
Jaké to vlastně je, stát
na pódiu jen tak bez
scénáře?
Jana Šilarová: „Přijde mi to
o dost jednodušší, než hrát
podle scénáře a pamatovat si
text. Tady u nás když se udělá
chyba, tak ji vezmeme do hry.
V improvizaci snad ani chyby
jako takové nejsou. Hlavní je,
aby se divák bavil a abychom
se bavili i my...“

Lítá bitva. Olomoucké „Olivy“ proti ostravským „Ostružinám“.
Foto: Petra Hežová
Zdejší publikum jste
si dle hlasitého smíchu
a bouřlivého potlesku zcela
získali. Čím myslíte, že to je?
Jana Šilarová:„Myslím, že je
to hlavně tou formou, kontaktem s diváky, bezprostředností
a vtipem...“
Vladislav Kos: „A také tím, že
jjsme prostě dobří... (smích)“
Jak jste se dostali k
Improlize a všemu, co
na pódiu předvádíte? Co vás
vůbec svedlo dohromady?
Saša Dvořák: „Všechno to začalo asi na workshopu improvizace. Z účastníků vzešli zakládající členové, nejprve to byly
myslím OSTR.UŽ.I.NY v čele

s přítomným Láďou Kosem.
No a pak začaly vznikat podobné skupiny i v dalších městech,
v Olomouci, Pardubicích...“
Vladislav Kos: „Noví členové
přicházejí i z řad diváků, kteří
za námi přijdou po představení
a zajímají se o to, jak se k nám
p
přidat.“
A pokud by měl někdo
chuť stát se „Olivou“
nebo „Ostružinou“?
Vladislav Kos: „Určitě nám
můžou napsat na email na
webových stránkách www.
olivy.org nebo www.ostruziny.eu, kde případní zájemci
najdou spoustu informací
i fotografií.“

Ze života města
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KNIHOVNA CHYSTÁ ŽALOBY NA ČTENÁŘE!
„Kdo tituly nevrací, může počítat i s exekucí...,“
varuje bez legrace ředitel Aleš Procházka

Vedení Městské knihovny v Prostějově došla trpělivost se čtenáři, ze kterých se postupem času stali
notoričtí „nevraceči“. Z celkového počtu více než šesti
tisíc klientů knihovny jde sice pouze o nepatrné procento nespolehlivých, přesto už toto městské zařízení začíná počítat škody v řádech desítek tisíc korun.
A jak jeho ředitel Aleš Procházka Večerníku prozradil,
k podání už je připraveno prvních pět žalob!
Prostějov/mik
„Začal bych tím, že těch klientů, kteří na pokutách kvůli prodlení z vracení knih dluží naší
knihovně částky v řádech desítek korun, je poměrně dost. Tyto
problémy ale většinou neřešíme,
takoví čtenáři knihy po prvním
upozornění vrátí a pokutu řádně
uhradí. V některých případech
pokuta naroste až do té nejvyšší možné částky, což je dvě stě

korun. Jenomže může nastat situace, kdy čtenář přijde a zjistí,
že má zaplatit takovou pokutu,
vymluví se, že tolik peněz u sebe
nemá a že zaplatí příště. Pak ho
ale zase dlouhou dobu nevidíme, takže pokuta narůstá znovu.
A takových klientů máme bohužel více...,“ prozradil ředitel
Městské knihovny v Prostějově
Aleš Procházka počátek problémů, které čtenáři způsobují svým
nezodpovědným počínáním.

Knihovně však v současnosti
chybí i některé vzácnější knihy, které by její vedení pochopitelně rádo dostalo nazpět.
„Zatím jsme o ně nepřišli až do
chvíle, než tomu dotyčnému
člověku prokážeme, že nám ji
už nikdy nevrátí. To už je záležitost složitého vymáhání našich
pohledávek. Pokud čtenář knihu ztratil, musí ji po odečtení
amortizace nahradit a navíc
zaplatil padesátikorunový ma-

nipulační poplatek. I z tohoto
důvodu pochybuji, že by nám
lidé knihy nevraceli z toho důvodu, že by s nimi kšeftovali. To
by se jim rozhodně nevyplatilo.
A pokud ano, velmi riskují se zákonem,“ uvedl Aleš Procházka.
Zároveň odmítl prozradit, kolik
má knihovna v současnosti notorických „nevracečů“ knih a jaké
se zatím vykazují škody. „Nechci
být v tuto chvíli příliš konkrétní, ale nespolehlivých klientů
máme poměrně dost. Mohu jen
říci, že v současnosti je připraveno pět žalob na konkrétní osoby,
které jsou pro nás takzvaně nejtěžšími případy. Po jejich podání tak už na dveře těchto lidí
zazvoní policie, která se po nevrácených knihách bude pídit.
A těmto pěti lidem, na které podáváme trestní oznámení, bohužel hrozí i exekuční řízení...,“

Došla trpělivost. Ředitel Městské knihovny v Prostějově Aleš Procházka má připraveno prvních pět
žalob na notorické „nevraceče“ zapůjčených knih.
Koláž Večerníku a foto: Michal Kadlec
zdůraznil šéf prostějovské
knihovny, že tady už fakt končí
legrace!
Jak ještě Aleš Procházka Večerníku prozradil, lidé ve snaze vyhnout
se vrácení zapůjčených knih využívají mnohdy různé finty. „Mnozí
hřeší na to, že se prostě odstěhují z
Prostějova, ženy se vdají a změní
si jméno, čímž si myslí, že už je
nikdy nevypátráme. Chtěl bych
ale zdůraznit, že my už vůči čte-

nářům nemůžeme být více vstřícnější, než jsme. Každý si zápůjční
lhůtu může prodloužit telefonicky,
prostřednictvím internetu či osobně. Všechno je otázkou dohody
a nějakých dvou minut. Mnozí
naši klienti tyto možnosti vítají
a využívají je. Jiní zase zneužívají... Z některých případů mám
také dojem, že lidé se stydí přijít
a zaplatit pokutu. Je jim trapně,
že se jim vůbec něco takové sta-

lo. Jim mohu pouze vzkázat, ať
z ničeho nemají obavy. Že někdo
zmešká termín vrácení knihy, a
to z různých důvodů, to se přece
stane, kvůli tomu nikdo nikomu
hlavu neutrhne. Horší je to ale
v těch případech, kdy lidé si půjčí
pět, deset nebo patnáct knih a nevrátí je třeba rok. A takové případy my v tuto chvíli řešíme prvními
žalobami,“ vyslal Aleš Procházka
všem knihomolům jasný vzkaz.

NEKONEČNÝ SERIÁL

Nový konkurz na radary! Zprůjezdnění Tetína a Libušinky

Prostějov/mik - Těžko říct,
jestli má více dílů na pokračování Ordinace v Růžové
zahradě nebo snaha radních
obnovit provoz stacionárních
radarů na měření rychlosti... Pravdou je, že scénáristé
pomalu píší další kapitolu
potřebnou k tomu, aby piráti silnic byli v Prostějově pod
dohledem „velkého bratra“!
Přitom na konci loňského roku
už mohlo být vymalováno, ale
výběrové řízení na pronajímatele jedenácti kusů stacionár-

ních radarů bylo zrušeno. Vítěz
konkurzu byl jasný, ale po odpadnutí dvou konkurentů, kteří
nesplnili podmínky zadávacího
řízení, zůstal v soutěži sám, což
zákon neumožňuje.
„Vypíše se tak nové výběrové
řízení, jehož návrh je hotov,
a bude se projednávat už na příští Radě města dne 5. února. Ten
počítá se dvěma alternativami.
Tou první je výběrové řízení na
pronajímatele radarů, druhou
možností konkurzu na koupi
radarů je, že by celý systém by

provozovala městská policie.
K jaké alternativě se přikloníme,
to je v tuto chvíli těžko předjímat,“ informovala Večerník Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
I ona si je vědoma toho, že
radary v Prostějově, to je
nekonečné seriálové téma.
„Je to bohužel tak, ale nebýt
ministerstva dopravy, které
dva roky váhalo s odborným
posudkem, mohly už radary dávno fungovat...,“ míní
náměstkyně primátora.

Radní pod palbou

poslalo vedení města k ledu. ZATÍM...
Prostějov/mik - Před několika lety se radnice vytasila
s nápadem zprůjezdnit doposud zaslepené ulice Tetín
a Libušinka pro běžnou dopravu. Hlavním důvodem
byla snaha ulevit z dopravního hlediska nadmíru přetížené Tylově ulici. Jak ovšem
Večerník aktuálně zjistil, oba
tyto záměry skončily u radních v šuplíku…
„Je pravda, že ještě před třemi lety jsme o těchto návrzích
velmi vážně uvažovali a oba

projekty připravovali. Narazili jsme však na tvrdý odpor
občanů bydlících v těchto lokalitách. Například na Tetíně
si lidé zvykli na klid a bezpečí, zároveň jsme tady museli
přihlédnout k faktu, že v ulici
sídlí zařízení pro zdravotně postižené děti a plná doprava by
je pochopitelně mohla ohrozit.
Postupem času jsme také zjistili, že zprůjezdnění této ulice
by přetížené ´Tylovce´ zas až
tak nepomohlo. Proto jsme tyto
projekty takzvaně uložili k ledu

a těžko říct, zda je někdy vůbec
oživíme,“ pokrčila rameny na
dotaz Večerníku Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov, která
je zodpovědná za dopravu.
Jak jsme se dále dozvěděli,
od zprůjezdnění nedaleké
Libušinky se sice také upustilo, ale v tomto případě je
možné, že v nedaleké budoucnosti tudy bude doprava přece jen vpuštěna. „Tudy
by řidiči mohli dostat možnost
projet a vyhnout se tak přetí-

žené křižovatce Tylovy ulice s
Wolkerovou. Jenomže při výjezdu na Brněnskou by mohli
odbočit pouze doprava, neboť
odbočení doleva s ohledem
na blízkost křižovatky nepovoluje zákon,“ uvedla Alena
Rašková.
Obyvatelé obou prostějovských ulic tedy zatím mohou
být v klidu. A co se týká Tylovy ulice, tady prý město řeší
spíše problém s parkováním
než s nadměrným dopravním
provozem.

Ve Vrahovicích se dočkají oprav chodníků, STÍŽNOSTI zaznamenali jen NA PARKOVÁNÍ U KOSTELA

Vrahovice - Nově zrekonstruovaná základní škola,
přemístěná volební místnost a čekání na nové chodníky i cyklostezku. O nedávných prezidentských volbách i o tom, co je ve Vrahovicích nového, debatoval v uplynulém týdnu Večerník v rámci své pravidelné rubriky s místní patriotkou a prostějovskou radní
Miladou Galářovou (na snímku). „Třeba se něco
ušetří při konkurzech a dočkáme se ve Vrahovicích
více oprav, než-li je nyní naplánováno...,“ zadoufala
mimo jiné v exkluzivním interview.
Michal Kadlec
Paní radní, můžete úvodem shrnout své dojmy z průběhu prezidentských voleb? Volební
účast Vrahovických byla více
než dobrá…
„První přímá volba prezidenta
vyvolala zájem veřejnosti o politiku. Především mladá ´facebooková´ generace byla aktivní a to
je jistě pozitivní důsledek tohoto
způsobu volby. Na druhé straně
se zvedla i vlna negativních emocí, která mnoho užitku nepřinesla. Z vystoupení některých kanINZERCE

didátů v prvním kole volby jsem
měla dojem, že jejich povědomí
o obsahu funkce prezidenta nebylo vysoké a z toho samozřejmě
vycházely i jejich nereálné sliby
voličům...“
Můžeme se zeptat, koho vy
sama jste volila a jaký je váš
názor na nového prezidenta
České republiky Miloše Zemana?
„Dala jsem hlas panu Jiřímu
Dienstbierovi. Moje rozhodnutí bylo podloženo i pozitivním
dojmem z osobního setkání
s tímto stranickým kandidátem

„Požadavky na změny jízdního řádu jsou mnohdy natolik protichůdné,
že jim ani vyhovět nelze,“ konstatuje radní Milada Galářová

a velmi mě mrzelo, že do druhého kola nepostoupil. Doufám, že
se panu Zemanovi podaří naplnit
očekávání, která jsou s jeho vítězstvím spojena. Přímá volba mu
dává mandát vystupovat s větší
razancí, třebaže bude mít stejné
pravomoci jako současná hlava
státu. Uvidím, jak této nesporné
výhody v budoucnosti využije.“
Ve Vrahovicích
došlo ke změně
umístění volební místnosti, která z tradičních prostor v Domě
služeb byla přestěhována do
mateřské školy ve Smetanově
ulici. Můžete sdělit důvod této
změny?
„Dům služeb měl volební místnost umístěnou v prvním patře,
mateřská školka v přízemí. Myslím si, že toto byl hlavní důvod
změny a ta byla jistě pro seniory,
občany s pohybovým omezením a mladé rodiny s dětmi lepším řešením. Předpokládám, že

i zázemí pro volební komisi bylo
lepší. Slyšela jsem pouze stížnost
na přístupový chodník, ale prezidentská volba bohužel probíhala
netradičně v zimním období,
a tak sněhová pokrývka i ledová námraza znepříjemnily život
nám všem, nejen voličům. A co
se týče chodníku podél školky,
tak ten projde v tomto roce opravou, a tak snad budou občané
s výběrem volební místnosti při
dalších volbách spokojenější.“
V rozpočtu města jsou pro tento
rok zahrnuty náklady na
opravy dvou chodníků ve Vrahovicích - ve Vrahovické směrem k faře a Majakovského
ulici a také ve Smetanově ulici
okolo mateřské školy. Jste spokojena alespoň s těmito třemi
opravami?
„Návrh oprav chodníků vycházel
z podnětů občanů a věřím, že priority byly zvoleny dobře. Jestli se

magistrátu podaří prostřednictvím
výběrových řízení uspořit finanční
prostředky, můžeme doufat, že se
rozsah oprav ještě zvýší.“
Paní radní, v poslední době jsme
zachytili kritiku na dopravní
obslužnost ve Vrahovicích.
Jezdí podle vašeho názoru linky MHD dostatečně často?
„Nikdy neuslyšíte od občanů, že
jsou zcela spokojení...(úsměv)
A s množstvím autobusových
linek už vůbec ne. Toto posouzení je ale velmi individuální
a požadavky na změny jízdního řádu jsou mnohdy natolik
protichůdné, že jim ani vyhovět
nelze! Na únorovém jednání
osadního výboru se budeme vyjadřovat k podnětu několika stěžovatelů, ale zde se jedná spíše o
návaznost jednotlivých linek při
přestupování na autobusovém
nádraží, ne o dopravu v samotných Vrahovicích.“

Objevil
evil se ve
Vrahovicích
hovicích v
poslední době nějaký
jaký zásadní problém, který
ý jste musela urychleně řešit?
t?
Jsme teprve na začátku
ačátku roku
a zatím jsme při jednání
dnání osadět na nějaního výboru podnět
ký zásadní problém
m neobdrželi. Snad jen parkování
rkování
v blízkosti vrahovického
vického
kostela vyvolalo stížnosti na průjezdnost
zdnost
komunikace a věřící poukazovali na
chybějící
možnost
nost
zastavit s vozidlem
lem
při návštěvě bohohoslužby.
Příslušný
ný
odbor magistrátu
tu
reagoval svoláním
m
schůzky na místěě
a jednotlivé stra-ny se snažily najít
řešení přijatelné
pro většinu.“

Foto: archív Večerníku
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
rady a tipy pro snadné zahradničení....

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!

Zbavte se molic

Molice všichni známe, jsou to asi
dva milimetry velké bílé mušky,
které v tomto období často trápí
pokojové rostliny. Samičky nenápadně nakladou během čtyř týdnů
na dvě stovky vajíček, z nichž se
vylíhnou larvy sající na spodní
části listů. Pokud raději používáte
přírodní prostředky, můžete vyzkoušet postřik kopřivou jíchou.
Jestliže je napadení silnější, zkuste
některý z přípravků, který obsahuje
soli přírodních mastných kyselin.
Pro co největší účinnost je vhodné rostlinku uzavřít do většího
plastového sáčku a kompletně ji
ošetřit do úplného smáčení listů. Jestliže budeme používat sprej
v tlakové nádobě, postřikujeme
vždy alespoň ze vzdálenosti třiceti
centimetrů, jinak hnací plyn listy
rostlinky popálí. K dispozici jsou
i různé lepící pásky nebo šipky, na
které se molice nalepí.

Milé kamarádky Večernice,
srdečně vás vítám u dalšího dílu populární Večernice.
Pohodlně se usaďte a pojďme se společně podívat, co za--

s vynikající stylistkou.
Večernice Aneta Křížová (na snímku).

kulinářský koutek

Posypová sůl poškozuje
nejen rostliny

Posypová sůl používaná v zimním období k ošetření silnic
může poškodit nejen rostliny,
ale také výrazně změnit vlastnosti půdy. Ohrožené jsou
zahrady sousedící se silnicí,
místa, kam stéká tající sníh či
předzahrádky. Proto je třeba
dbát na to, aby sůl či tající sníh
ošetřený solí nestékaly přímo
k rostlinám. Mezi druhy rostlin,
o které se nemusíte bát, protože
snášejí zasolenou půdu, patří
například ptačí zub, zimolez,
růže svraskalá, třešeň ptačí či
růže bedrníkolistá. Pokud se
sami staráte o chodník před
vaším domem (zahradou),
zkuste posyp z expandovaného jílu. Tento prostředek
je šetrný nejen k rostlinám a
přírodě vůbec, ale i ke zvířatům a naší obuvi.

Na smutnice pomůže písek

Dalším škůdcem jsou malé černé
mušky, které otravují nejen naše
rostliny, ale mnohdy i nás. Jsou to
smutnice, které s radostí vyhledávají přemokřelé substráty, do
nichž pak kladou vajíčka.
Z nich se pak
líhnou larvy,
které poškozují kořínky
rostlin (spíše semenáčků). Pro pokojové rostliny tak v zásadě nepředstavují velké nebezpečí. Nejlepší
prevencí je udržovat substrát jen
mírně vlhký. Povrch zeminy můžeme opatřit lehkou vrstvou písku,
která smutnicím zabrání v kladení
vajíček. Pomáhá i česnek (stroužky), a to když ho zapícháme do
hlíny. Dobrou radou je i nakrojená
brambora, do které si larvy nalezou
a kterou pak i se škůdci vyhodíme.

pporadna...

Je váš domácí mazlíček nachlazený?
TVAROHOVÝ KOLÁČ
S JABLKY VYZKOUŠEJTE HOMEOPATIKA
aneb tip do kuchyně...

Ingredience:
250 g tvarohu
250 g moučkového cukru
200 g tuku (Hera)
mléko
jablka
3 až 4 vejce
1 prášek do pečiva

Jablka nastrouháme na plátky. Tvaroh utřeme s cukrem,
Ilustrační foto
tukem a vejci. Vmícháme
mouku s práškem do pečiva a přidáme trochu mléka. Těsto
rozetřeme na vymazaný a moukou vysypaný plech. Poklademe jablky (či ovocem dle chuti) a posypeme skořicí a cukrem.
Pečeme v troubě vyhřáté asi na 170 stupňů cca pětatřicet až
čtyřicet minut. Na závěr můžeme koláč posypat drobenkou.
Večernice přeje dobrou chuť!

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

Homeopatie, zázračná léčba,
o které se v naší zemi příliš
nemluví, nebo spíše nechce
mluvit. Ale naštěstí je nás již
více, kdo jsme o účincích homeopatie přesvědčeni, zvláště
díky vlastním zkušenostem.
O homeopatii jsme vás již několikrát informovala a dnes budu
opět pokračovat... Homeopatie
totiž pomáhá zejména tam,
kde klasická medicína selhává.
Výborně účinkuje na chronické
stavy, posiluje organismus, léčí
akutní rýmu, angínu, otravy,
podporuje hojení po operacích,
léčí psychické potíže, a to nejen
u lidí, ale i u zvířat…
Homeopatické léky jsou vyráběny ze surovin pocházejících z říše rostlinné, živočišné
i minerální. Tato léčba je velmi
účinná, přitom jemná a bez nežádoucích vedlejších účinků,
na rozdíl od chemických léčiv.
Navíc nepotlačuje příznaky a

A Homeopatik se nikdy nedotýkejte, aťa už máte granulky, tablety apod., odsypejte
potřebné množství do víčka
lahvičky a z víčka je aplikujte
přímo do úst zvířete. Pokud
budete svému zvířátku podávat homeopatické kapky, tak ty

Ilustrační foto
nevzniká na nich závislost jako
u běžných léků. Princip homeopatické léčby je zmiňován již
v hinduistické literatuře před tisíci lety. Možná se budete divit,
ale homeopatie skutečně zabírá
i u zvířat, a to nejen u těch domácích.

rozhovor se zajímavou osobností...

„Dávno je pryč móda několika odstínů melírů,
viditelných proužků a kontrastních barev,“
upozorňuje vlasová stylistka LUCIE CHRENO
Prostějov - V dalším díle zajímavých rozhovorů
dala Večernice tentokrát po delší přestávce opět
prostor vašim dotazům. Vyhledali jsme tak vlasovou stylistku, paní Lucii Chreno (na snímku), která
nám mimo jiné prozradila, jak naše vlasy v zimě
trpí, zda je v tomto období potřeba nějaká zvláštní
péče či jestli se ještě nosí melíry… To vše a ještě
více se dočtete v následujícím interview...
Aneta Křížová
Paní Chreno, povězte nám,
trpí naše vlasy v tomto chladném období? A čím nejvíce?
„Každé roční období přináší
své... V zimě jsou vlasy zatěžovány několika vnějšími vlivy jako
smog, vlhkost a mechanické či
termické působení. Vlasy i pokožka potřebují ´dýchat´, proto
nečistota ze vzduchu může způsobovat zvýšené maštění vlasů
i tvorbu lupů. V tomto období je
tedy důležité dodržovat pravidelnou hygienu vlasové pokožky, to
znamená mytí a péče dle potřeby.
Důležité je používat i pokrývku
hlavy, která chrání nejen vlasy,
ale i naše zdraví. Hlavou totiž
uniká až třicet procent tělesného
tepla.“
Je tedy potřeba v tomto
zimním období nějaká
zvláštní péče? A poradíte nám
nejvhodnější tipy?
„Určitě je vhodné ošetření vlasů
rekonstrukční bahenní maskou.
Pro narušené a citlivé vlasy přidáme k masce regenerační olej
s obsahem extraktu slunečnicového a olivového oleje, vita-

mínem i kyselinou mléčnou pro
hloubkovou regeneraci, zpevnění
a urovnání poškozených vlasů.
Vlas se tím ozdraví na několik
týdnů. Kromě výše uvedeného je
nutná i klasická péče přesně k typu
vlasové pokožky a délky vlasů, při
fénování či žehlení je pak důležité
používat ochranu a regenerační
olej proti termickému stresu, který
zároveň obsahuje ochranu proti
povětrnostním vlivům.“
Jaké jsou současné trendy
v plesových účesech?
„Pro tuto plesovou sezonu jsou
charakteristické zejména přízdoby do vlasů jako květy, krajka,
peří či kovy. Účes by se měl vo-

lit podle typu a osobnosti ženy
či dívky. Účes totiž vždy dotváří
celek. Nejprve vybíráme model
šatů, k tomu vybereme vhodný
styl líčení a teprve následně účes.
Ten dodá celkovému ´looku´ pomyslnou korunu. Jeho nositelka
se musí cítit krásně celá a užít si
bál jako princezna.“
Máme nový rok a s ním
určitě i nové trendy účesů.
Jaké účesy jsou pro rok 2013
takzvaně „IN“?
„Vlasové trendy jdou vždy ruku
v ruce s módou jako takovou.
Pro tuto sezonu ve světě vévodí trendy gotiky a futuristické
futuristického stylu. Na jedné straně tedy
temno i mysterióznost,na druhé
lesk kovu,
u, hladkost a přesné
linie. Vždy
ždy záleží, který
prvek z daného trendu
použijemee pro běžné
ábavu či práp
nošení, zábavu
ci. Účesyy již nejsou
striktně vymezeny,
stě na nás,
záleží čistě
v čem se cítíme příebevědomě.“
jemně a sebevědomě.“

Závěrem nám prosím
prozraďte, co melíry, nosí
se ještě?
„Už dávno je pryč móda několika odstínů melírů, viditelných
proužků a kontrastních barev.
Nyní je moderní zesvětlení konečků vlasů technikou ´ombre´,
dále hluboká sytá, ale přitom
přirozená barva plná lesku. Pro
odvážné se pak hodí kontrastní
délky nebo podholené vlasové
části. Zkrátka, jste ´IN´, pokud
máte ofinu, jste IN, pokud máte
objem, jste IN, pokud máte
vlny, jste IN, pokud máte lesklé
a zdravé vlasy. Jestliže něco
z toho postrádáte, budu se těšit na
vaši návštěvu...(úsměv)“

„Jste IN, pokud máte ofinu,
jste IN, pokud máte objem,
jste IN, pokud máte vlny,
jste IN, pokud máte lesklé
a zdravé vlasy. Tak nestrádejte...“

Stylistka Lucie Chreno nezapře svůj
původ a na vlasy klade velký důraz

Foto: archiv Lucie Chreno

Homeopatie je u zvířat používána již přes stopadesát let.
Používá se u domácích, chovných, ale i divokých zvířat.
Léčebné postupy jsou stejné
jako léčebné homeopatické postupy u lidí. Platí zde stejná pravidla a užívají se stejné léky...
INZERCE

taktéž nakapejte přímo do úst.
Stejně jako lidem, tak ani zvířatům nepodávejte homeopatika společně s potravou. Dvacet
minut před užitím homeopatik
zvířeti nepodávejte potravu.
Následně dvacet minut po užití
homeopatik musí zvíře vydržet
bez jídla. Homeopatikum totiž účinkuje a vstřebává se již
v ústech, proto je důležité, aby
tento proces nic nenarušilo.

Homeopatická léčba nachlazení u zvířat:
Prevence před viry (chřipka apod.): Oscilococcinum (celou
tubu) 1 až 2krát týdně
Při chřipce: Oscilococcinum (celou tubu) 2krát denně
Záněty močových cest: Cantharis 9 CH (5 kuliček)
Počáteční rýma z chladu a průvanu, vyskytuje se kýchání,
vodnatý sekret, u koček se vyskytují zaschlé zbytky sekretu
kolem nosních dírek: Nux vomica 9 CH (5 kuliček)
Zánět dutin (žlutozelený, zapáchající hnisavý sekret), zvíře
může být vzteklé: Hepar sulfur 9 CH (5 kuliček)
Nedráždivý, ale vodnatý výtok z nosu, slzení a pálení očí
vyvolává mžourání, zvíře vyhledává chladné prostředí: Euphrasia officinalis 9 CH (5 kuliček)
Všechny léky podáváme při zjištění příznaků či již započaté
nemoci po dvou hodinách. Jakmile začnou příznaky ustupovat, intervaly prodlužujeme.
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Šťastný MILIONÁŘ splatil své DLUHY EMOCE kvůli závadné vodě v Brněnské ulici utichají
…ale ztratil kamarády!

Prostějov/mik - Když jsme na
začátku listopadu loňského roku
informovali o štěstí, které potkalo jistého pana Miloše z Krasic u
Prostějova, netušili jsme, že člověku zatíženému obrovskými dluhy
obrátí výhra v loterijní hře život
zas až tak moc naruby...
Jenom připomeňme, že pan
Miloš (celou identitu redakce
zná - pozn.red.) vyhrál dva a půl
milionu korun ve hře Šťastných
deset. Shodou životních náhod
a okolností přibližně tolik peněz,
kolik dlužil několika úvěrovým

společnostem a kolik po něm vymáhali exekutoři. Po padesátiletém muži se ale pár dní poté, co se
Večerníku svěřil se svým štěstím,
slehla na dva měsíce země. Jeho
byt v Krasické ulici byl dlouho
prázdný. Znovu jsme ho potkali
až v minulém týdnu...
„Byl jsem u sestry na Chrudimsku, kam se také nyní trvale
stěhuji. Všechno, co jsem komu
kdy dlužil, mám splaceno. Exekutoři mi navíc asi tři sta tisíc
odpustili, takže mi i něco zbylo.
Teď prodám ještě byt a už mě

tady nikdo neuvidí,“ svěřil se
Večerníku poměrně posmutnělým hlasem Miloš. Brzy jsme se
dozvěděli důvod. „Když jsem se
prokecl, že jsem vyhrál, každý
mě na potkání žádal o půjčku.
A kolikrát to byli lidi, které jsem
viděl jednou v životě! Já jsem
však nikomu nic jen tak dát nemohl. Splatil jsem své dluhy, to
je to nejdůležitější. Jinak mi ty
peníze ale spíše ublížily, ztratil
jsem hodně kamarádů, protože
jsem jim odmítl půjčit...,“ vysvětlil Miloš z Krasic. Jak ještě
stačil dodat, stěhuje se nyní do
Čech a s Prostějovem prý už
nechce mít nic společného...

„Teplá voda ještě nemá potřebnou kvalitu, lidé ji zatím
nemusí platit,“ říká šéf Domovní správy Prostějov

Prostějov/mik, mls - Situace s
nekvalitní teplou vodou, která
tekla a bohužel stále teče lidem
v Brněnské ulici číslo 32 až 36,
se pomalu dostává do normálu.
Ale jen pomalu... Momentálně
totiž stále probíhá chemické čištění potrubí, Domovní správa
pak také vyměnila ohřívač vody
v kotelně. Nájemníci městského
domu ale nemají vyhráno. Voda
totiž zatím jen změnila barvu ze
sytě hnědé na „růžovou“... I tak
se ale emoční výpady ze strany
obyvatel zmíněné nemovitosti
uklidňují. V úterý pak vodárenská společnost Veolia provedla
kontrolní odběr vody, jehož výsledky budou známy za čtrnáct
dní. A Večerník byl u toho!
Známí mu říkají Helmuth von Sajrajt, bydlí v Brněnské ulici a v úterý
u něj kontroloři z Veolie odebrali
vzorky zakalené vody, která mu několik dní tekla z kohoutku. Řeč je
o Michalovi Peňásovi, který kvůli
nekvalitní vodě zvažuje žalobu na
majitele bytového domu 32, kterým je město Prostějov.
Kontroloři vodu v Brněnské
ulici odebírali v úterý 29. ledna
hodinu po poledni. „To je jako
naschvál. Zrovna teče celkem čistá voda,“ stěžoval si kontrolorům
opakovaně Michal Peňás. Odebrané vzorky vyhodnotí hygienici,

výsledky by měly být známé za
čtrnáct dní po odběru.
Domovní správa se zakalenou
teplou vodu pokusila chemicky
vyčistit, následně sáhla k výměně ohřívače vody v domě. Vodu
odebranou od nového roku nebude nájemníkům účtovat. „Během
uplynulého týdne bylo dokončeno
druhé čištění a nechali jsme také
vyměnit ohřívač vody. Trubky
s teplou vodou byly skutečně hodně zanesené. Chemická reakce ale
probíhá stále, dokud v trubkách
i kotli bude vodní kámen. Takže
dokud nepřestane chemická látka
reagovat, pořád ještě teplá voda
v domě v Brněnské ulici se vchody
číslo 32 až 36 nebude mít potřebnou kvalitu,“ řekl Večerníku v pátek dopoledne Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov.
Proti některým výtkám a tvrzením
nájemníků zmíněného domu se
však Průša ohradil. „Je potřeba, aby
jasně zaznělo, že teplá voda je brána
jako voda užitková a nikoliv pitná.
Tudíž nikdo nemůže argumentovat tím, že trpí jeho zdraví, když si
z této vody vařil čaj nebo polévku.
Tato tvrzení jsou naprosto irelevantní. Její částečné rezavé zabarvení
se nekvalifikuje jako nekvalitní dodávka, ale naší snahou samozřejmě
je, aby tekla co nejdříve čistá. Ještě
v následujících dnech bude probí-

hat velké odpouštění, aby bylo co
nejdříve dosaženo nejvyšší možné
kvality. Chtěl bych ještě zdůraznit,
že do doby, než poteče naprosto
čistá teplá voda, nemusí ji nájemníci platit, a to zpětně k datu 1. ledna
tohoto roku,“ uvedl pro Večerník
šéf Domovní správy v Prostějově.
Jak dodal, nyní jsou trubky s teplou
vodou v Brněnské ulici již průchodné, ale na jejich stěnách se stále drží
vodní kámen a vrstva rzi. Chemická
látka, kterou specializovaná firma
do trubek vpustila, tak může ještě
pár dní zmíněné nečistoty likvidovat. „Doporučil bych nájemníkům,
aby co nejčastěji nyní teplou vodu
odpouštěli. Jak jsem již řekl, platit
ji nebudou,“ upozornil ještě jednou
Vladimír Průša.
A jak bude Domovní správa reagovat na hrozbu možných žalob
ze strany nájemníků? „Vím, že
obyvatelé tohoto domu si stěžovali
například na zdravotní problémy
spojené s použitím závadné teplé
vody. A údajně tam měly utrpět i
některé děti nějaké vyrážky. Chtěl
bych se těchto stěžovatelů zeptat,
co v tomto domě, který je registrován jako dům s pečovatelskou
službou, dělaly děti?“ odpověděl
otázkou Vladimír Průša. Na závěr
jsme ho požádali o reakci na kritiku, která se nyní valí na Domovní
správu. Hlavně v tom smyslu, že

společnost za celých šestnáct let
životnosti domu v Brněnské ulici
ani jednou neprovedla preventivní
čištění vodovodního řadu. „Zeptejte se soukromých majitelů nemovitostí, zda někdy například v paneláku za posledních třicet nebo čtyřicet
let bylo podobné čištění provedeno.
Nebylo, to se předem nedělá nikde.
Vždy se k tomu přikročí až tehdy,
když nastane konkrétní problém,“
vysvětlil Vladimír Průša.
Zlepšení situace ohledně kvality
vody přiznávají i nájemníci městského domu v Brněnské ulici. „Je
to skutečně lepší, ale do slušné kvality to má pořád daleko. Podívejte,
furt teče rezavá,“ pozval Večerník
do svého bytu Michal Peňás, jeden
z nájemníků vchodu číslo 32. „Nikdo tady ale nevíme, na čem jsme.
Vedení Domovní správy s námi nekomunikuje, jen párkrát nám vylepili nějaké vyrozumění na vchodové
dveře. Já osobně ale budu trvat na
náhradě všech škod. Mám rozežrané baterie i celý odpad pod umyvadlem. Chodím se koupat k rodičům,
kteří s tím tak pochopitelně mají také
určité výdaje. A těch položek by se
našlo více,“ dodal Peňás.
Všichni zainteresovaní ale věří,
že po masívním odpouštění teplé
vody se její kvalita brzy zlepší natolik, že stížnosti a s tím spojené
emoce ustanou úplně.

Stále více svědků považuje za viníky členy ochranky!

dohlížela na pořádek ve Společenském domě tříčlenná ochranka naší bezpečnostní agentury.
Co se týká zmíněného konfliktu,
naši pracovníci se snažili zasáhnout ve chvíli, kdy došlo ke
rvačce dvou podnapilých mužů
v přízemních prostorách u toalet.
Když se členové ochranky snažili
dvojici zápasících mužů roztrhnout, tyto okamžitě přestal zajímat
vzájemný spor a pustili se do členů naší agentury. Jednoho muže
naší ochranky dokonce přihlížející
slečna začala fackovat. Brzy nato
se do incidentu zapojili i další návštěvníci plesu, situace začala být
neudržitelná. Pak přijeli policisté a
ti se pustili i do naší ochranky. V té
mele totiž nebylo na první pohled
jasné, kdo je kdo...,“ popsal Večerníku situaci ze svého pohledu Matěj Lakomý, ředitel Bezpečnostní
agentury ELSI-NERO v Olomou-

ci. Zároveň Večerníku kategoricky
popřel, že by jeho pracovníci při
zásahu přesáhli únosnou mez.
„Kdybychom v té chvíli nezasáhli,
budeme terčem kritiky. Teď jsme
si plnili své povinnosti a kritizují
nás taky...,“ nechápavě kroutil hlavou Matěj Lakomý.
Kde je tedy pravda a kdo
může za neobvyklou bitku při
stužkovacím plese maturantů
z Obchodní akademie? Večerník bude pochopitelně vývoj
událostí bedlivě sledovat. Důležité bude pochopitelně policejní
vyšetřování. „Policie prověřuje
veškeré okolnosti incidentu, samozřejmě i úlohu a postup členů
bezpečnostní agentury. A také
nezanedbatelný fakt ohledně několika podnapilých mladistvých
osob,“ dodala na úplný závěr Irena Urbánková, mluvčí Policie ČR
v Prostějově.

O majiteli sněžného skútru
rozhodne obálková metoda

Prostějov/mik - Kauza okolo
naprosto nevyužitého sněžného skútru, který město před
šesti lety zakoupilo, se pomalu chýlí ke konci. Stroj, který
lyžařskou stopu okolo Prostějova vyjel prohrnout snad jen
dvakrát nebo třikrát, je určen
k prodeji. Ovšem ani ne za třetinovou cenu.
„V současnosti byl vyhlášen
záměr prodeje, do kterého se
může přihlásit kdokoli. V současné době vím o dvou zájem-

cích. Prodej proběhne formou
obálkové metody, tedy kdo nabídne lepší cenu, ten skútr získá,“ přiblížil Večerníku současný
stav Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora Prostějova. Jak potvrdil, magistrátu se už vyjádřil
znalec ohledně současné hodnoty tohoto stroje. „Znalec ohodnotil skútr na necelých sto tisíc
korun, ale při obálkové metodě
se jeho cena může vyhoupnout
nahoru,“ podotkl první náměstek
primátora.

Přesto je stroj určený na zajišťování běžeckých lyžařských stop
prodáván hluboko pod pořizovací cenou. Město ho před šesti lety
koupilo na 328 tisíc kroun. „Žádná věc neudrží původní hodnotu
po celou dobu své životnosti,
takže i skútr má své opotřebení,
s tím se muselo při nákupu počítat,“ uvedl Jiří Pospíšil s tím,
že magistrát v současnosti vede
v patrnosti zájem o koupi skútru
ze strany TJ Sokol Kladky a prostějovského oddílu biatlonu.

Rvačku na maturitním plese popisuje každý jinak
V tuto chvíli už přes čtyři tisíce návštěvníků webových
stránek www.vecernikpv.
cz si přečetlo naši páteční zprávu o nebývalém incidentu, ke kterému došlo v sobotu 26. ledna hodinu po
půlnoci ve Společenském domě na maturitním plese
Obchodní akademie v Prostějově. Jak popisujeme i na
dnešní titulní straně, fyzická potyčka dvou mužů se nakonec zvrhla v hromadnou rvačku několika osob! Do
ní se zapojili i členové ochranky, kteří se podle vyjádření ředitele olomoucké bezpečnostní agentury snažili
zajistit pořádek. Aby však bylo vše ještě zamotanější,
během uplynulého víkendu se Večerníku ozvaly desítky lidí, které tvrdí, že krvavou bitku ve Společenském
domě vyprovokovala právě ochranka, jejíž zásah byl
nepřiměřeně brutální!
Prostějov, Olomouc/mik

„V sobotu 26. ledna 2013 kolem
jedné hodiny po půlnoci vyjížděli prostějovští policisté k incidentu fyzického napadení mezi
šesti osobami, k němuž došlo
na jedné ze společenských akcí
v Prostějově. Vzhledem k tomu,
že jedna z osob na výzvy policistů nereagovala, ničila majetek a
existovala důvodná obava, že
bude v protiprávním jednání pokračovat, byly proti ní použity
donucovací prostředky. Osoba
byla zajištěna a předvedena na
policejní služebnu. Jednalo se o
osmadvacetiletého muže, který
byl po provedení úkonů ze zajištění propuštěn,“ vydala oficiální
zprávu o incidentu prostějovská policie prostřednictvím své
mluvčí Ireny Urbánkové.
Nevím o tom nic,“ odbyla první
dotaz Večerníku Eva Lošťáková,
ředitelka Obchodní akademie v
Prostějově. Když jsme namítli,

že jako ředitelka školy, jejíž studenti se stali účastníky hromadného incidentu při maturitním
plese, by o situaci měla něco vědět, uvedla jen vyhýbavě, že na
celou věc má svůj názor. „Jako
škola jsme nebyli organizátorem
této společenské akce, tím bylo
Sdružení rodičů a přátel školy. A proč o tom chcete vůbec
psát? Když ochranka, která na
celou akci měla dohlížet, něco
vyprovokuje, tak vy nás budete
ještě popotahovat v novinách?!
Nashledanou...,“ ukončila rázně
hovor ředitelka školy a položila
telefon.
Večerník se proto vydal přímo do
Společenského domu, kde zjišťoval další informace o incidentu.
„Došlo tady v přízemí u toalet ke
rvačce dvou nebo tří osob ve věku
od pětadvaceti do třiceti let se členy ochranky. Pak se do incidentu
zamíchal ještě jeden starší muž a
několik dalších studentů se snažilo obě bojující strany od sebe

Večerníku ke způsobené škodě
Roman Vejmola, jednatel Společenského domu v Prostějově.
Jak dodal, něco podobného ještě
nezažil. „Na každé společenské
akci dojde k nějakým šťouchancům, ale nikdy to nepřerostlo do
takových rozměrů. To mluvím i o
následném zásahu ochranky a poté
i policie,“ krčil rameny Vejmola.
Jelikož se během uplynulého
víkendu množila nejen v diskusi pod internetovým článkem
svědectví o tom, že hromadnou
rvačku vyprovokovala přílišná
brutalita členů ochranky, oslovili jsme také ředitele olomoucké
bezpečnostní agentury, kterou si
pořadatelé najali k zabezpečení
pořádku na akci. „Na plese Obchodní akademie v Prostějově

Místo incidentu. Na chodbě
v přízemí Společenského domu šéf
„kulturáku“ Roman Vejmola vypočítal škody – rozbité umyvadlo se
zrcadlem a prokopnuté prosklené
dveře…
Foto: Michal Kadlec

roztrhnout. Byl jsem u toho, když
do ´kulturáku´ vtrhli policisté, sám
jsem je pak dovedl k místu rvačky.
Proti jednomu z nejagresivnějších
mužů použili pouta a dokonce i
pepřový sprej. Co bylo důvodem
bitky, to fakt nevím, u začátku
jsem nebyl. Ale ti dva muži neustále provokovali a naváželi se i do
ostatních návštěvníků plesu, kteří
procházeli kolem. Vykládá se, že
rvačku vyprovokovala ochranka,
já jsem ale jen viděl, jak „sekuriťáci“ se snažili roztrhnout ty rváče,“ svěřil se Večerníku se svým
svědectvím mladý pracovník
údržby Společenského domu. „Co
se týká způsobené škody, nejde o
nic zásadního. Bylo poškozeno
umyvadlo na WC, rozbito zrcadlo
na chodbě před toaletami a pak
také některý z účastníků incidentu
prokopl drátěné prosklené dveře.
Výše škody určitě nepřesáhne
pět tisíc korun. Každopádně ale
její úhradu budeme požadovat po
viníkovi této rvačky,“ vyjádřil se

EXKLUZIVNĚ PRO VEČERNÍK

„Za všechno může brutalita členů ochranky!“

Prostějov/mik - Okolnosti hro- celý obličej, oteklé oko a natržené pisována naprosto mylně. Další
madné bitky při maturitním ucho. Začala jsem shánět někoho, násilí v žádném případě nehrotil
plese Obchodní akademie kdo by věděl něco o útočnících. ani můj bratr, ani přítel. Dokonce
v Prostějově přivedly do redak- Nikdo ale prý nic neviděl. U přítele ani ti tři muži, kteří zmlátili přítece Večerníku také sympatickou v tu chvíli byl už můj bratr, který le. Ti jak viděli, že se do incidentu
dívku, studentku čtvrtého roč- následně potkal trojici mužů, jež zapojila ochranka, tiše zmizeli.
níku Obchodní akademie v Pro- ho zmlátila. Po slovní přestřelce Pánové z bezpečnostní agentury
stějově. Je to právě ona, která se došlo k fyzické potyčce, ale šlo pak vyhrožovali mému bratrovi,
stala nedílnou součástí rvačky ve v tu chvíli jen o takové požďucho- že ho vyvedou ven na vzduch,
Společenském domě. Jsme rádi, vání. A do toho se ihned připletla ten to však odmítl. Holohlavý
že se čtenářům svěřila se svým ochranka, tři zhruba dvoumetroví muž z ochranky se vzápětí rozlítil
svědectvím, které do celé událos- chlapi, z nichž jeden měl dohladka a začal mého bratra mlátit hlava
ti vnáší více světla. Své jméno ale vyholenou hlavu. A co pak násle- nehlava. Bráchu povalil na zem
z bezpečnostních důvodů sdělit dovalo, to přesahovalo všechny a jeho hlavou opakovaně mlátil
nechtěla.
meze...,“ začala s popisem udá- o podlahu. Když jsem toto viděla,
„Seděla jsem s rodinou u stolu losti tak, jak ji viděla, osmnáctiletá prosila jsem ho, ať toho nechá, že
v sále, když za mnou přiběhla ka- dívka, studentka čtvrtého ročníku bratr je zraněný. Holohlavý „semarádka, že nějací tři muži mlátí Obchodní akademie v Prostějově. kuriťák“ neragoval, a tak jsem do
na záchodě mého přítele. Oka- „Toto byl právě okamžik, kvů- něho strčila a přiznávám, že jsem
mžitě jsem letěla do přízemí, kde li kterému jsem se vaší redakci mu dala facku. Naštval se, vstal a
jsou toalety. Přítel měl zakrvavený přihlásila, protože dosud byla po- v afektu mi dal dvakrát pěstí do

Seniorka ze Spitznerovy ulice je stále POHŘEŠOVANÁ

(pokračování ze strany 3)
„Maminka byla v poslední době často
zmatená, už třikrát nebo čtyřikrát ji přivezli
domů policisté. Vždycky odešla do města
na kafe a skončila někde na nádraží. Na
výpadky paměti měla předepsané léky,
málokdy je ale brala. Přitom si pamatovala přesně, co se stalo v tento den před
padesáti lety, ale nevěděla, co se přihodilo včera. Proto tady bratr, který s ní bydlí,
měl vždycky strach ji pustit ven. Sám je
zdravotně postižený, jinak by chodil s ní,“
prozradila Večerníku nelehkou situaci v rodoně nejstarší dcera pohřešované seniorky
Zdeňka Dvorská, která už ve čtvrtek večer
přijela ze Žarovic za bratrem a společně
nyní trnou, zda se jejich maminka najde.
„Ve čtvrtek po obědě se začala oblékat, že
půjde na hřbitov. Řekl jsem jí, že nikam
sama nepůjde, měla ale svoji hlavu, a tak
nakonec šla. Řekla, že jí nebudu poroučet,
kam smí nebo nesmí chodit. Tak si vzala
bundu, hůlku a šla. Jezdila na hřbitov autobusem, tak jsem doufal, že se brzy vrátí,“
vrátil se ještě jednou k událostem čtvrtečního odpoledne syn Jaromír Kučera.
Od té chvíle se ale po seniorce slehla země. Do pátrací akci se okamžitě
pustili policisté i strážníci. „Neustále
prohledáváme hřbitov a jeho široké okolí.
Vyptáváme se řidičů autobusů i mnoha

Tady bydlí. Z tohoto domu ve Spitznerově ulici číslo 5 odešla Božena Zahradníčková ve čtvrtek po poledni s tím,
že jde na hřbitov. Od této chvíle je pohřešovaná.
Foto: Michal Kadlec

návštěvníků hřbitova. Bohužel starou paní
nikdo neviděl a ani strážníci ji zatím nikde
nenašli,“ uvedl Večerníku Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
„Policisté z kriminálky se za námi stavovali také v sobotu večer, byli moc hodní a
snaží se nám všelijak pomoci. Ale zároveň
nám řekli, abychom byli připraveni na
nejhorší. Jestli maminku najdou někde
mrtvou, těžko a dlouho se s tím budeme
smiřovat. Prosím všechny lidi, aby nám
ji pomohli najít,“ rozplakala se při našem
rozhovoru Zdeňka Dvorská.

Účastnice incidentu promluvila:

Veřejnost nyní mobilizuje i policie.
„Jakékoliv informace k pohybu, pobytu či výskytu pohřešované osoby
sdělte prosím na nejbližší policejní
služebnu, případně na bezplatnou
telefonní linku 158. V pracovní době
od 7.00 do 15.00 hodin můžete volat na telefonní linku 974 781 326,“
vzkazuje občanům Prostějova mluvčí
Policie ČR Irena Urbánková.
Průběh pátrací akce bude pochopitelně i nadále sledovat také Prostějovský
Večerník.

INZERCE

obličeje. To už viděli na vlastní oči
můj tatínek a druhý z bratrů. A ti
se do toho takzvaně položili, pustili se do ochranky, až je musela od
sebe roztrhnout policie,“ popsala
další sled událostí až skoro do samého závěru mladá, sympatická
studentka.
Jak na závěr dodala, zatím její
rodina celou událost nechává
vychladnout, nikdo zatím neřekl
to podstatné, zda podají trestní
oznámení. „Policisté v kulturáku
zatkli jen mého bratra, ale doufám,
že poctivě vše prošetří a potrestáni
budou i členové ochranky. Podle
mě jednoznačně překročili míru
svého zásahu, brutalita těchto pánů
byla neuvěřitelná,“ dodala studentka maturitního ročníku Obchodní
akademie v Prostějově.

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!!!

David Martinčík
28. 1. 2013 52 cm 3,35 kg
Čechy pod Kosířem

Veronika Štěpánková
26. 1. 2013 49 cm 2,80 kg
Prostějov

Petr Furiak
29. 12. 2012 53 cm 4,00 kg
Prostějov

Kristýna Svozilová
28. 1. 2013 52 cm 4,00 kg
Vranovice

Filip Kováč
29. 1. 2013 52 cm 3,75 kg
Hrubčice

Nela Zapletalová
29. 1. 2013 50 cm 3,95 kg
Němčice nad Hanou

Jakub Ošlejšek
27. 1. 2013 50 cm 3,60 kg
Plumlov

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!

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Z NEMOCNICE ...

Rakovina prsu postihla v loňském roce více než 70 ŽEN!
Průměrně sedm žen ZEMŘE každý den v České
republice na rakovinu prsu. Převážná většina z
nich stále kvůli tomu, že se na nádor přijde pozdě... Přitom ženy nad 45 let věku mají možnost nechat si prsa jednou za dva roky zdarma vyšetřit na
mamografu. V našem regionu je jediným akreditovaným pracovištěm, kde se mohou ženy zdarma
preventivně vyšetřit, screeningové mamografické
centrum prostějovské nemocnice. V uplynulém
roce si zde smutnou zprávu o diagnostice rakoviny prsu vyslechlo jednasedmdesát žen, což je
o deset žen víc než v roce 2011. U většiny z nich
byl nádor objeven včas, ženy proto mají naštěstí
vysokou šanci na uzdravení...
Prostějov/
Hana Szotkowská,
mluvčí holdingu AGEL
Podle dostupných statistik
využívá v Česku možnosti
prevence v podobě mamografického vyšetření jen
čtyřiapadesát procent žen.
Druhá polovina žen na toto
vyšetření vůbec nechodí.

Počet žen s rakovinou prsu se
však zvyšuje díky cílenému vyhledávání v bezpříznakové populaci. „Léčba je však v dnešní
době velmi úspěšná, takže zatímco v devadesátých letech minulého století tomuto onemocnění
podlehla každá druhá žena, dnes
je úmrtnost na rakovinu prsu asi
třicet procent,“ říká vedoucí lékařka prostějovského screenin-

Foto: archív Agel
gového mamografického centra
MUDr. Lucie Krpcová.
Ta potvrzuje i onu výše zmíněnou skutečnost, že v České republice existuje poměrně vysoké procento žen, které prevenci
podceňují, potvrzuje i vedoucí
lékařka Lucie Krpcová. „Přestože mamografické vyšetření už
zachránilo tisíce životů, stále zde
existuje spousta žen, které mají

strach, že se něco při mamografii
najde a na vyšetření nejdou...,“
vysvětluje vedoucí lékařka s tím,
že tento přístup snižuje v případě
zjištění rakoviny prsu šance na
uzdravení.

Největší naději mají totiž ty
ženy, u kterých je diagnóza
stanovena včas. „Zachytíme-li rakovinu prsu ještě před objevením klinických příznaků,
šance na úplné uzdravení je veliká. V sedmdesáti procentech
případů dokáže mamografické vyšetření odhalit rakovinu
už v časném stádiu,“ dodává
optimisticky.
Prostějovská nemocnice se zařadila do sítě mamografických
center už v roce 2008. „Jsme
jediným akreditovaným pracovištěm v Prostějově. Své služby nabízíme všem ženám, které
nechtějí utrácet peníze za vyšetření, na které mají ze zákona
nárok. Kromě vstřícnosti a erudovaného personálu nabízíme
našim pacientkám také krátké
čekací lhůty, které se pohybují
okolo několika málo týdnů,“
netají se MUDr. Krpcová.

Ženy se mohou k vyšetření v centru nemocnice objednat
osobně, telefonicky na čísle 582 315 302 nebo přes internet
- na webových stránkách nemocnice je odkaz na elektronický
formulář na adrese: http://mamograficky-screening.nempv.cz

Místo školy na hory aneb s Dětským domovem v Plumlově za sněhem

Plumlov/pk - Zatímco pro
většinu dětí školou povinných je leden ve znamení
snah o vylepšení prospěchu,
někdy však s nejistým výsledkem, pro ratolesti v Dětském domově Plumlov je již
tradičně měsícem, kdy odjíždějí na hory. Kam a proč,
o tom již Večerníku více vypověděl zástupce ředitele
a vedoucí vychovatel Mgr.
Petr Antoníček.
„Letos se jednalo už o naši třetí
účast na tomto zimním pobytu, připraveném sdružením
EUFORALL v rámci projektu ´S rozumem do života´. Je
určen děvčatům a chlapcům
z dětských domovů a dalších
zařízení pracujících s dětmi
a mládeží. V rámci grantového
schématu OP RLZ jej realizuje
sdružení EUFORALL, financování projektu je zajištěno
z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu,“ prozradil úvodem Antoníček.
Z plumlovského domova
se tentokrát dostalo na pět
dětí, které díky pochopení
vedení tamní základní školy
byly uvolněny z vyučování a
mohly odjet na celý týden.

Ale nechť vše okomentují
sami, pojďme se podívat do
jednoho z deníků, který si ve
družstvech musely vést...
„Některé naše dětí se zimního
pobytu zúčastnily již potřetí a třeba Honza i Dominik
se mnou jezdí také na letní
pobyty, takzvané ´puťáky´.
To je dokladem toho, že se
jim pobyty líbí a jezdí rádi.
Stejně tak i já, pokud mi čas
jen trošku dovolí, odjíždím
s dětmi moc rád a celý týden
prožívám s nimi hry, soutěže,
finanční hospodaření. Jsou
přeci jen v trošku neznámém
prostředí, s jinými dospělými,
a proto jsou i trochu jiní než
v domově...,“ říká s úsměvem
Petr Antoníček. Není důvod
mu nevěřit. Důkazem, že ve
výpravě dětského domova
z Plumlova pokaždé panuje
dobrá atmosféra, je zápisník
jedné z dívek...
…Je páteční lednové ráno
a nás pět spolu se strejdou
Petrem vyrážíme z Plumlova
směr Jeseníky do Koutů nad
Desnou. Ve městě se k nám
přidává auto a děcka z prostějovského domova, už se

dávno známe a tak je cesta
veselejší. Před Šumperkem
je v Bludově ještě tradiční
zastávka na svačinku, WC
a strejdové samozřejmě kafíčko a pak už projíždíme celými
Kouty až k odbočce na chatu
U Pelikána.
Na chatě je už živo, někteří se
už zabydleli, potkáváme další
známé. U oběda zjišťujeme,
že je tu s námi také Dětský
domov Přerov, Lipník a Boskovice. Nově jsou tady i kluci
a holky z nízkoprahového zařízení ve Frenštátu pod Radhoštěm, a tak nám letos ani
nestačí naše oblíbená chata
U Pelikána a dva domovy
(Budkov a Senožaty) budou
bydlet kousek od nás - na chatě
Sokolce u sjezdovky. Přes den
se ale budeme vídat na sjezdovce a večer u nás na chatě
na večerních programech.
Spolu s našimi tetami
a strejdy je tu taky tým lektorů pod vedením Elišky
Danielové, jinak vychovatelky Diagnostického ústavu
Sv. Kopeček v Olomouci. Ti
všichni nás budou provázet
týdnem plným vzdělávání,
her, soutěží a lyžování.

Foto: archív DD Plumlov
1. den 11.1. - příjezdy, ubytování v poledne, seznámení,
návštěva sjezdovky Šindelná a
zjištění lyžařských dovedností, večer rozdělení do skupin
(máme sedm týmů a jmenujeme se Bezdomovci, Sněhové
vločky, 7 trpaslíků, Ňuňánci,
Lamy, Lyžaři a poslední - Dám
Ti gaču na hlavu...!
2. Dopolední a odpolední lyžování, krásně svítí sluníčko,
večer ukázka filmů natočených
kamarády minulý rok a v uply-

nulém týdnu (I.turnus), taky
začínáme platit za jídlo a ubytování (za celé družstvo)
3. Nedělní den druhý - čekalo
nás celodenní lyžování, večer
hry a soutěže v jídelně
4. Výuka-návštěva pana Halíka - finanč.gramotnost jako
osobní bankrot, rozpočet, ČNB,
reklamace. Psali jsme taky test
a viděli prima klipy s Izerem,.
Seznámil nás i s novým projektem, kdy na DD budeme vytvářet krátký film. Odpoledne po

lyžování nám instruktoři Kuba,
Ivan Pavel a Luboš zapůjčili
kamery a notebooky, abychom
krátký film natočili i o tomhle
pobytu. Ukázali nám, jak se
pracuje s programem Movie
Maker, stříhání, vkládání textu
a obrázků. Už to docela dáváme.
5. Dopolední program je věnován natáčení záběrů, vymýšlení
scénáře, klipů. V poledne vyrážíme auty a autobusem na Červenohorské sedlo a odtud se pěší
túrou (asi 7 km) dostáváme odpoledne do Koutů. Večer část zájemců pod vedením Elišky plete
z pedigu košíky a misky, ostatní
natáčí, fotí a tvoří film. Konec
pobytu se blíží a je potřeba pomalu dávat vše dohromady.
6. Další den, čtvrtý, začíná
multikulturní výchovou, přijela za námi návštěva - dvě
děvčata ze sdružení ARPOK
a vyjeli jsme do Afriky. Formou her a soutěží nás děvčata
seznámila s tím, jak vzniká čokoláda, ale taky se zvířectvem,
státy a městy Afriky.
7. Dopoledne je vyhrazeno
závodům ve slalomu, které připravili kluci lektoři na
svahu. Lyžařů jelo asi dvacet,

prknařů (snowboarďáků) je
pouze sedm, jeli i někteří dospělí. Vítězem se stal náš Dominik! Po večeři jsme všichni
v jídelně, pouští se naše filmy.
Vyhodnocuje se také nejlepší
tým, závody ve slalomu a pak
už diskotéka. Bavíme se všichni, na chatě je rachot, tancují
i dospělí, instruktoři a vedoucí.
Škoda, že je konec, uteklo to
rychle...
8. Ráno balení a odjíždíme,
první jedou vlakem Boskovice
a Přerov, my odjíždíme potom
auty do Plumlova a Prostějova.
Tak ahoj a zase za rok?!
„A tak za všechny děkujeme jak EUFORALLU, tak
i těm, kteří pomohli se zajištěním pobytu a přípravou.
Nemohli bychom se na hory
vydat bez pochopení a pomoci ADR systém spol. s r.o.,
hudebního klub Apollo 13,
Prostějov a pánů ing. Diviše
a Hasy,“ vzkázal na závěr zástupce ředitele a vedoucí vychovatel Dětského domova
v Plumlově.
Celou verzi článku
a další fotografie najdete
na www.vecernikpv.cz

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.

Ve čtvrtek 7. února 2013 v 16.30
hodin se koná odpolední setkání Mateřídoušky na ul. Bezručova - fara v Plumlově. Více
info na tel.: 777 122 874 nebo
plumlovmateridouska@gmail.com

V pondělí 11. února od 17.00
hodin se můžete setkat s tvůrci
vyjimečné kolekce keramiky
Půjčovna rehabilitačních a - Marcelou a Zdeňkem Palíškompenzačních pomůcek LA- kovými u příležitosti zahájení
ZARIÁNSKÉHO SERVISU jejich výstavy v Galerii N7.
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, V sobotu 16. února od 10.00
chodítka - pevná, pojízdná, hodin proběhne malování
podpažní, servírovací stolky a na hedvábí s malířkou Jitpolohovací lůžka (mechanická, kou Jarmarovou a s japonelektrická). Kontakt po telefonu skou umělkyní Nao Gitano,
pí. V. Zapletalová 776 054 299 která představí japonskou
kaligrafii a výrobky šperků
Regionální pracoviště Tyflo- v Galeii N7.
Centra Olomouc v Prostějově
Rekondiční pobyt
nadále poskytuje služby
Okresní organizace Svazu postinevidomým a slabozrakým
žených civilizačními chorobami
občanům na adrese
v Prostějově, pořádá i v letošním
Kostelecká 17, Prostějov.
roce ve dnech 23. až 30. června rekondiční pobyt v hoteSEMTAMNÍK SONS
lu Cherry na Horní Bečvě v
pondělí 4. února
14.30 až 15.30 hod. Rehabili- Beskydech. Přihlásit se mohou i
tační cvičení pro posílení tě- nečlenové SPCCH. Předběžné
přihlášky a bližší informace
lesné kondice a zraku.
na mobilu 739 513 405, p. Pačtvrtek 7. února
9.00 až 12.00 hod. Pletení řízek. Omezený počet míst.
z pedigu v klubovně SONS.
Setkání s biotronikem
MC Cipísek,
Tomášem Pfeifferem
Sídliště svobody 6, Prostějov
se koná v neděli
Jak podpořit zdraví aneb jak 10. února 2013 v 9.00 hodin
si můžeme pomoci sami - beve Společenském domě,
sedy o prevenci zdraví. V do- Komenského 6 v Prostějově.
poledních programech dle rozMěstská knihovna
pisu ve skupinách
v Prostějově
Mimiklub - program pro mapořádá klub pro seniory
minky s miminky do 9 měsíců
v úterý 5. února 2013
Individuální psychologické
v 10.00 hodin
poradenství - na objednání

V pondělí 4. února 2013 od
8.30 hodin můžete vyrobit
ptačí krmítka v Ekocentru
Iris v Prostějově.
Honební společenstvo ,, Horka,, Soběsuky zve na jednání
valné hromady honebního
společenstva, která se bude
konat ve středu 20. února
2013 v Plumlově č. 160, sál
na bývalém STAVU se zahájením v 16.00 hodin.
Program:
Zahájení a schválení programu valné hromady * Volba
předsedajícího,
zapisovatele,
sčítačů
hlasů,
mandátové,
volební a návrhové komise
* Zpráva mandátové komise *
schválení jednacího, hlasovacího
a volebního řádu valné hromady
* Zpráva o činnosti honebního
společenstva za období poslední VH * zpráva o finančním
hospodaření od poslední VH *
zpráva revizora účtů * schválení
návrhu změn stanov honebního
společenstva * schválení provozního řádu * volba nových
orgánů * zpráva volební komise
* diskuse k jednotlivým bodům
programu * usnesení a závěr.

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...
Ladislav Kolář 1942 Prostějov
Tomáš Zbožínek 1930
Prostějov
Josef Hrubý 1960
Žešov
Vlasta Dvořáková 1929
Prostějov
Marie Skulová 1920 Prostějov
František Konšel 1936
Myslejovice
Božena Vencovská 1927 Vyškov

Jarmila Komínková 1928
Malé Hradisko
Ing. Josef Gbelec 1927
Prostějov
Viktorie Sedláčková 1920
Prostějov
Jaroslav Hubený 1948
Brodek u Konice
Prof. Ing. Jan Lužný 1926
Olomouc

Rozloučíme se...
Pondělí 4. února 2013
Vilém Grulich 1938 Brodek u Prostějova
11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 6. února 2013
Jaroslav Faltýnek 1935 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Věra Vencovská 1931 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Libuše Seitlová 1923 Ohrozim
12.30 Obřadní síň Prostějov
Jindřich Kučera 1949 Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 7. února 2013
Alois Kopecký 1937 Stínava
14.00 kostel Stínava
Pátek 8. února 2013
Ing. Stanislav Rak 1937 Mořice
11.45 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Šmída 1921 Hrochov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Pavel Přikryl 1928 Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
Jiřina Ondrůjová 1934 Kralice na Hané
14.00 kostel Kralice na Hané
Sobota 9. února 2013
Libuše Dvořáková 1925 Čehovice
10.30 kostel Čehovice
13.00 Obřadní síň Rozstání
Jindřich Hořava 1976 Rozstání

návštěvnost webu ro
roste...

ww w. ve c e r n i k p v.c z
Za osm měsíců loňského roku
nás navštívilo téměř 200 tisíc čtenářů!

TIP Večerníku

VRÁSKY Z LÁSKY
KDY: pátek 8. února 2013 v 17.30 hodin
KDE: Kino Metro 70, Prostějov

Hrají: Jiřina Bohdalová,
Radoslav Brzobohatý, Jiřina
Jirásková, Ivan Trojan a další.
Ota je bývalý učitel a ve svém
věku má již řadu vrtochů, kterými poněkud komplikuje život
svému synovi a snaše. Nyní jej
čeká náročná operace a Ota se
rozhodne, že je ta správná doba,
kdy je třeba vyhledat někoho,
kdo kdysi dávno velmi ovlivnil
jeho život. Setkání s herečkou
Janou je ale poněkud jiné, než si
představoval. Přesto je to právě
tahle vitální dáma, která nemíní
rezignovat na aktivní život. A je
to právě tohle důležité setkání,
které oba utvrdí v poznání,

změna

úterý 5. 2.

9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 9. 2.

14.30 - 16.30 hodin

neděle 10. 2.

13.30 - 15.30 hodin

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.

že nejhorší, co může člověk
udělat - je všechno vzdát! Laskavý, dojemný i humorný příběh
scenáristy Marka Epsteina a
režiséra Jiřího Stracha o dvou
lidech, kteří se rozhodli užít si
podzim života naplno. V tomto
filmu se můžeme dočkat setkání dvou hereckých legend
české kinematografie a to Jiřiny
Jiráskové a Radoslava Brzobohatého.

„Pracáky“ mění úřední hodiny

Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

Dražba domu v Doloplazech
proběhne na soudu UŽ DNES

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.
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Úprava úředních hodin vychází z požadavků jednotlivých krajských pracovišť Úřadu práce ČR a jim podřízených kontaktních
pracovišť. Změny vycházejí z konkrétních zkušeností pracovníků Úřadu práce ČR po roční zkušenosti s rozšířením agend pod
správou ÚP.
„Úpravou úředních hodin pro veřejnost dojde ke sjednocení pracovní
doby na všech kontaktních pracovištích, tedy i v Prostějově. Po přechodu sociálních dávek z obcí na úřady práce bylo nutné tuto dobu
sjednotit, neboť na některých obecních úřadech bylo možné tyto agendy vyřizovat pouze dva úřední dny v týdnu. Je nutno vzít v úvahu, že
kromě jednání s veřejností, jsou pracovníci úřadu práce povinni vykonávat i ostatní činnosti jako vyhodnocovat žádosti, rozhodovat je,
provádět nahlášené změny v evidenci a provádět místní šetření. Tyto
úkony budou prováděny mimo hodiny pro veřejnost, je ale možné,
že i v době mimo úředních hodin pro veřejnost budou někteří klienti
pozváni k projednání jejich případu,“ uvedl na vysvětlenou Jaroslav
Mikšaník, referent trhu práce z Krajského Úřadu práce v Olomouci.
Navrhovaná úprava tedy podle něho nemá vliv na počet obsloužených klientů. Zvýší se komfort pro klienty a také kvalita poskytovaných služeb.

Nové úřední hodiny Úřadu práce ČR:
• Pondělí:
8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin
• Úterý:
8.00 - 11.00 hodin
• Středa:
8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin
• Čtvrtek:
8.00 - 11.00 hodin
• Pátek
8.00 - 11.00 hodin
(pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)

Kino Metro 70

pondělí 4. února
17.30 Nic nás nerozdělí
thriller, Španělsko, USA, 2012
20.00 Vražedná hra
akční, USA, 2012
úterý 5. února
17.30 Nic nás nerozdělí
20.00 Vražedná hra
středa 6. února
17.30 Nic nás nerozdělí
20.00 Vražedná hra
čtvrtek 7. února
17.30 Gan
20.00 Gangster Squad
- Lovci mafie
krimi, drama, USA, 2013
pátek 8. února
17.30 Vrásky z lásky
komedie, Česko, 2012
20.00 Gangster Squad
- Lovci mafie
22.15 Babycall
- noční představení
Norsko-švédský horor
sobota 9. února
17.30 Vrásky z lásky
20.00 Gangster Squad
- Lovci mafie
22.15 Babycall
- noční představení
neděle 10. února
17.30 Vrásky z lásky
20.00 Gangster Squad Lovci mafie

jektech a získat ke spolupráci
nové partnery. V plánu pro rok
2013 je vedle prohlubování
spolupráce s podnikatelským
sektorem také organizace
osvětových akcí pro seniory a
mládež. Také letos proběhnou
Prostějovanům již známé kampaně Den Země, Dny zdraví,
Den bez aut a další. Pokračovat budou veřejná projednávání s občany okrajových částí
města, na nichž mají možnost

investičním akcím v jejich lokalitě.
Součástí projektu Zdravé město
je grantový systém, který v jedenácti odvětvích nabízí finanční
podporu partnerským organizacím, institucím i aktivním
občanům, kteří chtějí přispět k
naplňování cílů Zdravého města dílčí akcí, aktivitou a programem na základě zpracovaného
projektu. Jejich přehled najdete na www.vecernikpv.cz!

Zájemci o granty mohou své projekty předkládat do
13. března 2013 k rukám koordinátorky projektu Zdravé město Prostějov Aleny Dvořákové nebo posílat na
e-mail: alena.dvorakova@prostejov.eu, tel. 582 329 128.

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: 18. 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: 18. 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: 18. 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: Rozstání, Baldovec,
Odrůvky, Studnice
Dne: 18. 2. 2013 od 7:00 do
13:00 hodin. Vypnutá oblast:
celé obce Rozstání, Baldovec,
Odrůvky, Studnice včetně hájenek, podnikatelské subjekty
ve všech obcích.
Obec: Baldovec
Dne: 18. 2. 2013 od 7:00 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Baldovec včetně
podnikatelských subjektů.
Obce: Krakovec, Laškov,
Laškovský Dvorek, Kandie,
Pěnčín
Dne: 20. 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 podnika-

telských subjektů v uvedených
obcích a vymezené oblasti.
Obec: Krakovec
Dne: 20. 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: 20. 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: Služín, Hluchov, Čechy pod. Kosířem
Dne: 22. 2. 2013 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
celé obce Služín, Hluchov,
Čechy p. Kosířem ZD, ČOV
a sousední RD, č.133, Vodárny
Voding 1 a 2 na k.ú. Hluchov.
E.ON Česká republika, s.r.o.

pondělí 4. února
19.00 PETROF PIANO
TRIO - 5. abonentní koncert

Divadlo POINT
čtvrtek 7. února
19.00 ImproPoint
První zápas roku 2013
v Pointu

Apollo 13
sobota 9. února
19.00 - KLADIVO NA ANTIKRISTA TOUR 2013
- Debustrol a Torr 2013
- klubové turné živoucích
legend českého metalu a to
Black metalového TORRu
a Thrash metalového DEBUSTROlu, které bude probíhat do konce února 2013.
Předprodej zahájen.

Kulturní klub DUHA
sobota 9. února
15.00 O princezně, která…
pásmo pohádek
17.30 Prci, prci, prcičky:
Školní sraz
komedie, USA, 2012
20.00 Prci, prci, prcičky:
Školní sraz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 4. 2. DO 10. 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.
POHÁDKU O PRINCI SATURNOVI A JEHO PRSTÝNKU 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. zdarma zapůjčujeme výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY
VESMÍRU,
Z VE
VESM
V
SMÍÍR
SM
RU,
U, OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN.

PLESY

Chcete
GRANT Zdravého města? Hlaste se!
Prostějov/mik - Prostějovští pokračovat v úspěšných pro- se vyjádřit k připravovaným
konšelé na své poslední schůzi schválili plán projektu
Zdravé město na tento rok.
Zároveň byly vyhlášeny letošní okruhy grantového systému, jejichž uzávěrka je 13.
března 2013.
Jak Večerník na sklonku loňského roku informoval, Prostějov obhájil své vynikající
hodnocení v rámci mezinárodního programu místní Agenda
21, který je součástí projektu.
Momentálně mezi pět měst v
České republice, která dosáhla
na nejvyšší kategorii.
Stejně jako v loňském roce
chce Zdravé město Prostějov

Městské divadlo
v Prostějově

v Prostějově a jeho okolí
8.2. Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
SOŠ Automobilní Prostějov
8.2. Charitativní ples
Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Prostějov
Sdružení pomáháme tancem
9.2. Hasičský ples
Sokolovna Ptení
Ptení
SDH Ptení
9.2. Hanácký bál
Kulturní dům Kralice
Kralice
Klas Kralice
10.2. Dětský karneval
Sokolovna Ptení
Ptení
SDH Ptení
Vážení čtenáři, v minulém vydání jsme chybně otiskli pozvánky
na plesy, které již proběhly. Za toto nedopatření vzniklé při přenosu dat se omlouváme.
inzerce

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s prostějovskou učitelkou, výtvarnicí i fotografkou

HANA PALACKÁ: „MÁM NESKUTEČNÉ ŠTĚSTÍ, ŽE PATŘÍM K TĚM, JEJICHŽ SEN
O VYTOUŽENÉM POVOLÁNÍ SE ZREALIZOVAL. JSEM ZA TO OSUDU MOC VDĚČNÁ...“
Prostějov - Říká se o ní, že to je výtvarnice
s osobitým stylem, jejíž díla jsou pohlazením pro
oko i duši. Prostějovanka Hana Palacká se věnuje různým výtvarným činnostem už od raného
dětství a zkoušet nové techniky i postupy ji baví
prakticky bez ustání pořád! Mimo vlastní uměleckou činnost vede k výtvarnu i žáky prostějovské
základní umělecké školy a má tak příležitost sledovat vývoj možných budoucích prostějovských
výtvarníků. Jak se dívá na současnou populaci
malých umělců a které odvětví ji v poslední době
nejvíce „chytlo“? Odpovědi na tyto a další otázky
najdete v exkluzivním rozhovoru pro Večerník...
Kdybyste se mohla setkat s nějakým žijícím
Talent se nedá naučit ani či zemřelým umělcem, který
odkoukat. Po kom jste by to byl a proč?
výtvarné nadání zdědila vy?
„V paměti lidského vědomí
jsou ukryty různé vzpomínky,
obrázky a dojmy z dětství. Ty
snad předurčily směr mé životní cesty. Ráda vzpomínám na
prázdniny u mého strýce, akademického malíře Františka
Sysla, v jehož ateliéru se vracela krása uměleckým dílům.
Vůně barev, štětce, to vše se
ukládalo do mého podvědomí
a vyplulo na povrch při rozhodování o mé budoucí profesi.“
Kdy jste se rozhodla
věnovat se výtvarné
tvorbě profesionálně? Motivovala vás paní učitelka na
základní škole? Měla jste nějakou oblíbenou učitelku,
či učitele?
„Bohužel motivace ve školních
lavicích se nekonala. Mým
učitelem a vzorem byla moje
maminka, učitelka výtvarné
výchovy a matematiky. Všechno má zákonitě svůj čas a ten
můj se naplnil v okamžiku,
Závrať. Jeden z mnoha snových obrazů prostějovské výtvarnice.
kdy jsem začala učit na zdejší
Repro: archiv Hany Palacké
základní umělecké škole.“

„Ve druhém životě budu určitě jen
a jen fotit! Fotografování je pro mě
velká relaxace, protože si nemusím
vybírat žádnou výtvarnou metodu,
připravovat si plátno ani papír.
Prostě jen mačkám spoušť...“

Učitelka výtvarného oboru Hana Palacká má
o svém oboru, až se znovu narodí, jasno...

Petra Hežová

INZERCE

„Zvolit jen jedno jméno? To nejde! U mě by to byl nekonečný
seznam. Ale vzhledem k projektu, na kterém v současnosti se
žáky pracujeme, by to byla asi
Adriana Šimotová (česká malířka, grafička a sochařka - pozn.
red.). Vážím si jejího pohledu na
svět a hlubokého zájmu o člověka. Jeho niterné prožitky zpracovává v neskutečně snovém
a křehkém pojetí. Její vrstvené
papírové reliéfy, perforované papíry a otisky jsou opravdovým
pohlazením pro duši.“
Zkoušíte ráda novinky
v oblasti výtvarného
umění? Jaká je vaše oblíbená
výtvarná technika?

„Určitě, experimentování s sebou
přináší každodenní setkávání
s dětmi, kdy společně vymýšlíme nové postupy, techniky
a dáváme námětům trochu jiný
výtvarný rukopis. Mnohdy
vznikne takzvané kouzlo nechtěného, a tak se vlastně obohacujeme navzájem. Osobně se
ale ráda vracím ke kombinované
technice kresby s alchymáží.“
Vaše obrazy i fotografie
působí velmi křehce
a snově, kde čerpáte inspiraci?
Inspirací je mi vše kolem. Zejména příroda, to je velká čarodějka.
Já jen přijdu s fotoaparátem nebo
tužkou či barvami a zachytím
zlomek z jejího umění...“
Kdybyste měla na výběr, jakému uměleckému žánru byste se věnovala
vyjma výtvarného umění?
„Jednoznačně fotografii. Ve druhém životě budu určitě jen a jen
fotit (úsměv)! Fotografování je
pro mě velká relaxace, protože si
nemusím vybírat žádnou výtvarnou metodu, připravovat si plátno ani papír. Prostě jen mačkám
spoušť. Navíc ráda zkouším
nové techniky a postupy úpravy
fotografií, takže pořád je čemu
se učit. Pro mě je to vlastně tako-

Vladimíra Ambrose, kde se
pod vaším vedením učí malovat děti už od šesti let. Dá
se už v tak raném věku poznat talent?
„Určitě, ale to není vůbec podstatné. Tužka a papír jsou pro
děti velká magie a ne všichni mají tu příležitost se dále
rozvíjet. Snažíme se o to, aby
v dětech ´výtvarno´ zůstalo a prostupovalo také do jejich budoucích aktivit. A i když se nevydají
cestou profesionálního výtvarníka, budu ráda, když budou na
´ZUŠku´ v dobrém vzpomínat
a zastaví se třeba na kus řeči...“

vé hraní si a to mě moc
baví (úsměv).“
Chtěla jste být
učitelka, nebo
to vyplynulo ze situace?
„Mám to neskutečné štěstí, že patřím
k těm, jejichž sen
o vytouženém povolání se zrealizoval.
Jsem za to osudu
moc vděčná...“
Vy sama
pracujete Hra světel a stínů. Fotografování a umějako učitelka na lecká úprava fotek je velkým koníčkem Hany
umělecké škole Palacké.
Repro: archiv Hany Palacké

kdo je
hana palacká

Prostějovskká rod
Prostějovská
rodačka
od
dač
ačk
čka je
je pl
plných
lnýých
h dvanáct let učitelkou výtvarného
ý
oboru na
ZUŠ Vl. Ambrose v Prostějově. V její
tvorbě má své zastoupení kresba, malba, grafika, tkaní tapiserií, keramika, fotografování a mnoho
dalších výtvarných technik. Díla, s převážně florální motivikou, působí díky jemným liniím a barvám velmi křehce, téměř
až snově. Mohli jjste se s nimi setkat v galeriích v Prostějově,
Českém Těšíně i Olomouci.

sportovní menu
www.tkplus.cz
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NEJLEPŠÍ SPORTOVCI

TRHÁK TÝDNE

Město Prostějov
i Olomoucký kraj bude
vyhlašovat laureáty
čtěte
na straně
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PŘEŽILI KLINICKOU SMRT

Orli pokračují,
nový partner si však
přeje být utajen...
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čtěte

OKRESNÍ FOTBAL MÁ NOVÉHO
ŠÉFA, TRUNDA SVRŽEN!

rozhovor
PROČ KUDLÁČEK KONČÍ?

Exkluzivní interview
s končícím předsedou
házenkářů Kostelce n.H.
čtěte
na straně

32

Foto: Jiří Možný

STŘEDA 6. 2.

18:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD – 39. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC NOVÝ JIČÍN

FAMÓZNÍ BERDYCH
DOTÁHL
ČESKO
K POSTUPU

Zimní stadion v Prostějově

házená

SOBOTA 9. 2.

OD 8:00

JEŘÁBKŮV MEMORIÁL

PRO STĚ JOV, KOS TEL EC NA HAN É,
LIT OVE L, VEL KÁ BYS TŘI CE
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

volejbal

VÝRAZNOU OBMĚNOU PROŠLO NA SOBOTNÍ VALNÉ
HROMADĚ NEJUŽŠÍ VEDENÍ PROSTĚJOVSKÉHO
OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU. DOSAVADNÍ
PŘEDSEDA OFS VLADIMÍR TRUNDA PO DVOU VÝHRÁCH
NEUSPĚL, KDYŽ PŘÍTOMNÍ DELEGÁTI SI DRTIVOU
PŘEVAHOU VYBRALI DO ČELA JEHO PROTIKANDIDÁTA
MILANA ELFMARKA. DOSLOVA REVOLUCE PAK NASTALA
PŘI VOLBĚ DO VÝKONNÉHO VÝBORU, V NĚMŽ POKRAČUJE
POUZE MIROSLAV JURÁNEK!
DO ŠESTIČLENNÉHO VÝKONNÉHO VÝBORU NAKONEC
KANDIDOVALO JEN DEVĚT OSOB A HNED NAPOPRVÉ USPĚLI LADISLAV DUDÍK, MIROSLAV JURÁNEK, JAN KUBALÁK,
ROMAN MINX, JIŘÍ PŘIKRYL A JOSEF SKLENÁŘ. PŘI VÝBĚRU TŘÍČLENNÉ REVIZNÍ KOMISE NAHRADIL RADOSLAVA
ŠVÉDU KOSTELECKÝ PŘEDSEDA STANISLAV PÍCHAL A
SPOLEČNĚ S ROMANEM JEDLIČKOU A MIROSLAVEM
NAVRÁTILEM TAKTÉŽ DOSTALI POTŘEBNOU PODPORU.
PODROBNOU REPORTÁŽ Z VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY
OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU A OHLASY ÚSPĚŠNÝCH KANDIDÁTŮ NAJDETE NA STRANĚ 23, EXKLUZIVNÍ ROZHOVORY S NOVÝM I KONČÍCÍM PŘEDSEDOU OFS
PROSTĚJOV PAK HLEDEJTE NA STRANĚ 27!

SOBOTA 9. 2.

17:00

EXTRALIGA ŽEN – 20. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
PVK OLYMP PRAHA

Foto: internet

Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

SOBOTA 9. 2.
NEDĚLE 10. 2.

12:00
9:30

LIGA JUNIORŮ U19 – 17. A 18. KOLO

&

BK BCM PROSTĚJOV
NH OSTRAVA
BK BCM PROSTĚJOV
BK OPAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

e...
...

www.vecernikpv.cz

Boxerská reprezentace se připravovala v Prostějově!
Večerník byl u toho
strana 29

KRAJÍČEK jede na Švédské hry

Praha, Prostějov/jim - Reprezentační pozvánky na třetí díl
Euro Hockey Tour se za své
výkony v KHL dočkal obránce s prostějovskými kořeny a
čerstvý otec malého Nikolase
(Večerník informoval v minulém vydání - pozn.red.) Lukáš
Krajíček (na snímku).
Devětadvacetiletý bek Dinama
Minsk a za svého působení v
Třinci i nejlépe placený hokejista soutěže se tak společně s
další dvaadvacítkou hráčů představí od čtvrtku 7. do neděle 10.
února na Švédských hrách.

Na trojici duelů v Malmö nominoval kouč Alois Hadamczik celkem tři brankáře, sedm
obránců a třináct útočníků. A
mezi sedmičkou beků se stejně
jako na neúspěšném prosincovém Channel One Cupu objeví
i bývalý finalista Stanley Cupu
s Philadelphií Lukáš Krajíček.
Bek, jenž si rovněž zahrál za
kanadský Vancouver či Floridu a Tampu Bay, zaznamenal v
sedmačtyřiceti zápasech letošní sezony celkem dvě branky,
šest asistencí a čtyřiašedesát
trestných minut.

Foto: internet

Ivo VIKTOR vstoupí
do SÍNĚ SLÁVY!

Praha, Prostějov/jim Mezi největší legendy české
a československé kopané
bude dnes večer, tj. v pondělí
4. února uveden bývalý gólman Železáren Prostějov
Ivo Viktor (na snímku).
Sedmdesátiletý mistr Evropy
1976 z Bělehradu, trojnásobný mistr ligy s Duklou
Foto: internet
Praha, účastník světového
šampionátu 1970 či laureát
Ceny Dr. Václava Jíry vstoupí do Síně slávy českého fotbalu. Stane se tak při večerním vyhlášení ankety Fotbalista
roku, kterou vyhrál celkem pětkrát. Stále tak společně
s Petrem Čechem drží rekord v počtu prvenství.

Nominujte Jestřáby
proti Olympu

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.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také v prvním únorovém vydání pokračujeme na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika ve vašem
oblíbeném zápolení, které
vám tak i dnes přinášíme v
rámci zaběhnutého projektu
„PVVečerník-JEŠTĚVĚTŠÍ“!
I v tomto čísle se tudíž znovu setkáváte s fotografií jisté
známé osobnosti veřejného
života, jenž 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 POČTYŘIATŘICÁTÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU
v podobě poukázky od firmy BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč!

Správná odpověď z č. 4 na snímku byl dům v ulici Finská
č.p. 9 v Prostějově. Vylosovaným výhercem je Zdeněk
ZAPLETAL, Polišenského 3, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově
najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte
582 333 433 POUZE DO ČTVTRKU 7. ÚNORA 2013,
16.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 11. 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...

PREMIÉRA S VIBROSTATION

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
NOVĚ OTEVŘENÉ VIBROSTUDIO NAJDETE
V PROSTĚJOVĚ NA ULICI...

TIP
k obrazovce
NEJLEPŠÍ
VEČERNÍČEK
ZÁBAVNÝ
POŘAD ČR
(2013)

SOBOTA 9. 2. 2013

20:00 HODIN

Moderují: Aleš Háma
a Jakub Wehrenberg
Účinkují: J. Bohdalová, A.
Born, H. Maciuchová, H.
Štáchová, I. Šmoldas a další.
Vyhlášení pořadí padesáti
nejlepších českých Večerníčků v show plné známých
osobností, zajímavých informací a zábavy.
Zábavný pořad, ve kterém bude
vyhlášen vítěz divácké ankety,
bude zajímavý nejen tím, že se
dozvíte, kdo skončil padesátý a
kdo první, ale také ohromnou
porci zajímavých, zábavných
a
faktických
informací,
z nichž některé jste jistě doposud neznali. Pořad obohatí i
řada známých osobností, které

V minulém, v celkovém součtu
čtyřiadevadesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Alenu
Spurnou. Stále ještě první ženu
Městského divadla v Prostějově,
která nedávno oznámila odchod
z této funkce, poznala celá plejáda soutěžících. V osudí se tak
objevilo opět úctyhodné číslo,
dohromady hned 655 správných odpovědí!
Z losovacího koše se znovu
usmálo štěstí na výherkyni,
a tou se stala Lenka KUČOVÁ,
Resslova 8, Prostějov. Od
Večerníku obdrží zajímavou
cenu v podobě poukázky od
RESTAURACE POD KAŠTANY V HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod
a graficky mírně poupravili
jednoho z členů daviscupového týmu České republiky,
který se o víkendu vydal za obhajobou trofeje, když nastoupil
v utkání prvního kola nového
ročníku ve Švýcarsku. A vy už
dnes víte, zda-li tato graficky
mírně „zhyzděná“ osobnost se
stala hrdinou, či psancem...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z pětadevadesátého kola čekáme v redakci OPĚT POUZE DO
ČTVRTKU 7. ÚNORA 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 výše zmíněnou
cenu, zveřejníme zase v tom
příštím čísle, jež vyjde příští
pondělí, tj. 11. ÚNORA 2013.
Takže, hodně štěstí při bádání!
byly k této příležitosti pozvány.
Můžete se tak těšit například na
velikány Večerníčků jako jsou
Jiřina Bohdalová, Adolf Born,
Petr Skoumal, Helena Štáchová. Pozvání přijaly i dámy, které
se přímo podílely na oblíbené
Krkonošské pohádce - Hana
Maciuchová a Věra Jordánová.
A to rozhodně není vše. Své názory na jednotlivé Večerníčky
připojí i další slavná jména - Karel Šíp, Helena Vondráčková,
Ondřej Hejma, Lukáš Pavlásek,
Jan Pirk, Martin Procházka,
Sandra Pogodová, Monika Absolonová a další. Chybět pak
nebudou ani zajímavá hudební
vystoupení, Spejbl a Hurvínek
a samozřejmě ani samotný pan
Večerníček...

VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM POŘADU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Šesté kolo velké zimní soutěže najdete na straně 32
ČÍSLA, DODO, FLAUŠE, HLUŠ, INAK, KAPA, KLÍN,
LASO, MASKA, MOLL, NÁJEM, OJOJOJ, OKNA,
OPIOMAN, ORAT, OVĚSY, PAVÍ, PLEŠ, SAZE, SILO,
SLOJ, SPOJENÍ, STÁDO, STRDÍ, ÚČTENKA, ÚCHOP
... 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 však POUZE
DO ČTVRTKU 7. ÚNORA 2013, 16:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „JELÍNEK“. Další vylosovanou výherkyní se stala Lenka HÝBLOVÁ, Fanderlíkova 60, Prostějov, jež se tak může jako DRUHÁ
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 4. února 2013.
Ti, kdo nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás si bude moct zacvičit! I dnes totiž pro vás nejčtenější regionální periodikum má připravenou další možnost, zapojit
se do tohoto zápolení se zbrusu novým partnerem, kterým se
stala firma VIBROSTATION. Ti z vás, kdo správně vyluští
tajenku, mají šanci získat POUKAZ NA DVĚ PŮLHODINU
CVIČENÍ ZDARMA PRO JEDNU OSOBU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
PROSPĚŠNOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku a to konkrétně v pondělí 11. února.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. února 2013

BOWLING POŠESTÉ A NAPOSLEDY!

Již pošesté 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!
I dnes tak znovu máte šanci vyhrát nějakou tu partičku právě v BOWLING PALACE,
avšak tentokrát je příležitost o
to výjimečnější, že je minimálně na nějakou dobu poslední...
Od příště už totiž toto klání
bude mít nového partnera.
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 tedy
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 7. ÚNORA
2013, 16:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 6 - 3 - 6 - 6, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově pětaosmdesátým výhercem stal Karel
SEKANINA, Libušinka 10,
Prostějov, 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
11. ÚNORA 2013. Tak nezbývá,
než abyste začali již luštit...

Nabídka realit a nemovitostí

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

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

Pronájem bytu bytu 4+kk Hradební,
113 m2 s terasami v centru města
10000 Kč/měs. +ink.

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.
2+kk ul. Raisova, PV, cihl. novější,
zařízený, vl. Vytápění,velmi pěkný
8000Kč/měs. vč. inkasa
2+1, Svatoplukova, PV, cihl., po rekonstrukci
4900Kč/měs. + 2000Kč/měs. ink.

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

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

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.

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

Ptení, okr. Prostějov
Prodej RD se dvěma byty 3+1. Zast. plocha 79 m2,
Cena: Kč 636.000,zahrada 800 m2.
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

Rodinné domy

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

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

1+1, 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, 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,Prodej garáže, Pv, Močidýlka
Kč 69.000,BYTY – PRONÁJEM:
2+1, Biskupice, okr. Pv Kč 2.000,-/měsíc + inkaso (cca 3.500)
2+kk, Pv, Raisova ul
Kč 4.000,-/měsíc + inkaso (2.200,-)
2+1, Pv, Waitova ul.
Kč 7.000,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Pv, ul. B. Němcové Kč 7.500,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Pv, Školní ul.
Kč 5.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.000)
2+1, Pv, Kostelecká ul. Kč 6.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.000)
Pronájem garáže, Krasická ul.
Kč 950,-/měsíc
Aktuální nabídku bytů a dalších nemovitostí
najdete na: www.jhreality.cz

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

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

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

POZEMKY

Pronájem 560m2 oploceného zpev.
pozemku se 2 UNIMO buňkami, ul.
Olomoucká, PV. Cena: 8500Kč/měs. + ink.
Prodej staveb. pozemku o výměře
966m2 v Prostějově. Základy provedeny,
platné staveb. povolení.
Info v RK.
Prodej pozemku u INTERSPARU na
komercii.
Info v RK.
Prodej pozemku v Kostelci na Hané,
2
1828m
INFO v RK
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

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

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

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

Tip týdne: Prodej bytového domu, Prostějov ul. Fanderlíkova

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!
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Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. Svatoplukova

Prodej bytového domu s jednotkami 2x3+1, Prodej cihlového bytu po rekonstrukci, 88m2,
3x2+1 a nebytové prostory, Cena: 3900000,- Kč
cena: 690 000,-Kč

Prodej bytu 4+1, Prostějov ul. Křížkovského

Prodej bytu 3+1, Prostějov sídl. Svobody

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

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

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

Tel: 605 011 310

Prodej cihlového bytu, možno dokoupit Byt v původním stavu s lodžií a dvěma
cena 990000,-Kč SLEVA!!!
garáž,
cena: 1300000,- Kč sklepy,

Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Svatoplukova

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

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul.Šárka,
cena: 690000,-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.
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

NOVINKA!!!
1+1,OV,SVORNOSTI,43m
1+1,OV,SVORNOSTI
, ,
,43m
m2
550.000,-Kč
1+1,dr.E.BENEŠE,43m
1+1,dr.E.BENEŠE
,
,43m
m2
630.000,-Kč
ppo rekonstrukci
!!!VÝHODNÁ NABÍDKA!!!
2+1,dr.TYLOVA,cihla,78m
2+1,dr.TYLOVA
,
,,cihla,78m
, m2
499.000,-Kč
1+1,dr.DOBROVSKÉHO
,
O
530.000,-Kč
2
3+1,dr.ZÁPADNÍ,78m
3+1,dr.ZÁPADNÍ
,
,78m
m,
cihla,po
,p rekonstrukcii
1.350.000,-Kč
3+1,dr.ŠÁRKA
,
,,74m
m2, po částečné rek. 795.000,-Kč
3+1,dr.ŠÁRKA,74m
4+1,dr.STUDETSKÁ,115m
4+1,dr.STUDETSKÁ
,
,115m
m2
pěkný,prostorný byt
1.950.000,-Kč
2+1,dr.S.SUCHARDY,1.p.58m
2+1,dr.S.SUCHARDY
,
Y,1.p.58m
m2
lodžie,výtah,
,ý ,
700.000,-Kč
4+1,OV,OLOMOUCKÁ, ,
DRŽOVICE,170M2,BAZÉN,
DRŽOVICE,
,170M2,BAZÉN, SAUNA, TERASA,
1.900.000,-Kč
VELMI PĚKNÝ

DOMY PRODEJ
RD 4+1,3+kk LEŠANY
INFO V RK
NOVINKA!!!
1.050.000,-Kč
RD4+1,ČELECHOVICE
,
E
RD6+2,PROTIVANOV
,
V
2.650.000,-Kč
RD5+1,BRODEK
,
U PV
V
2.400.000,-Kč
RD 1+1,VRAHOVICE
,
E
999.000,-Kč
RD 1+1,, TIŠTÍN
,,dvůr,po
,p rekonstrukcii 590.000,-Kč
TIŠTÍN,dvůr,po
RD 3+1,, KOSTELEC NA HANÉ
HANÉ,, po rek.,zahrada,
pěkný……….
1.900.000,-Kč
RD 3+kk,MYSLEJOVICE
,
,
,nadstandardní,
3+kk,MYSLEJOVICE,nadstandardní,
atypický,
yp ý, novostavbaa …
1.900.000,-Kč
RD 6+1 ,NĚMČICE
,
NAD HANOU,,
zahrada,velmi
,
ppěknýý a udržovanýý
……S GARÁŽÍ………...…
1.900.000,-Kč
VRAHOVICE, po rekonstr.
RD 4+1,, VRAHOVICE,
ý
zahrada, ppěkný…SLEVA!!
1.700.000,-Kč

- PRONÁJMY - 1+1, 2+1, 3+1
RD,2+kk,Melantrichova
8.900,-Kč
RD,4+kk,Ořechová
11.000,-Kč
1+kk,cihla,T.G.Masaryka
3.800,-Kč
1+1,cihla,OV,Vápenice
3.700,-Kč
1+kk,cihla,OV,Újezd
5.500,-Kč
1+1,cihla,OV,Újezd
6.000,-Kč
1+1,cihla,OV,nám.Spojenců
4.000,-Kč
2+kk,cihla,OV,nám.Spojenců
5.000,-Kč
3+1, Šárka, 2.p.,78 m2
6.500,-Kč
- pronájem GARÁŽÍ…………………….
…….. A NEBYTOVÝCH PROSTOR

Kompletní nabídka na našich
internetových stránkách

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

605 011 310

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

tel.: 607 915 184

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

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:

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

790 tis.Kč

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

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

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

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
Pole v obci Lešany 28.705m2
487.955Kč
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 Sletoutky po rek., zařízený
6.000Kč vč.ink
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 rodinných domů na klíč na
vlastním pozemku.
Provedení nízkoenergetická dřevostavba nebo klasická
zděná stavba. Možnost výběru z typizovaných domů
nebo zpracování projektu na míru. Nabízíme komplexní
servis včetně vyřízení stavebního povolení. Nízké ceny,
rychlá výstavba a garantovaná vysoká kvalita.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz
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REALITY

REALITY

SLUŽBY

KOUPÍM

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

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

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

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Vila 9+3, Spitznerova 5.400.000 Kč
RD 5+1, Čechovice 2.290.000 Kč
RD, 4+1, Protivanov 1.400.000 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
845.000 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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Pronajmu byt 1+1. Ne RK. 774 280 516
Hledám RD nebo pozemek
v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Pronajmu atraktivní prostory na
ulici Újezd - 130 m2 + zázemí
+ 70m2 + krásná terasa. Velká
výloha š. 7 m. Info: u2pv@seznam.cz
nebo 602 553 222
Pronajmu garáž u Minervy. Tel.:
773 979 759
Pronajmu novou prodejnu na ulici
Újezd - 200 m2 + zázemí. Velká výloha š.7 m. Info: u2pv@seznam.cz nebo
602 553 222
Pronajmu nezařízený cihl. byt
2+kk, PV. Nově rekonstruovaný,
1. patro, balkon, cena 5 000 Kč
+ ink. 3 600 Kč. Vratná kauce
1 měs. nájmu. Tel.: 733 196 441
Mladá rodina hledá ke koupi byt
3+1 (3+kk) v PV-Krasicích. Platba
hotově, RK NE. Tel.: 732 181 597
KOUPÍM POZEMEK v PV nebo
do 5 km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. RYCHLÁ PLATBA. Tel.:
608 601 719
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300
Pronajmu nový byt 1+1, 42 m2
a krásnou novou garsonku 30 m2
s terasou. Info: u2pv@seznam.cz
nebo 602 553 222.

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
Sídlišti Svornosti, 3.p., cena
6 000 Kč, zrekonstruovaný dům
Tel.: 608 88 76 33
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 byt 1+1, cihla, Sídl. Svornosti, Vrahovice. 6 000 Kč vč. ink.
Volný ihned. Tel.: 720 120 261.
Hledám ke koupi dům v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
Pronajmu byt 1+1, Dolní, 6 400 Kč
vč. ink. 777 320 572
Pronajmu podkrovní byt 3+kk,
77m2. Tel.: 725 549 790
Pronajmu garáže. Nízká cena. Tel.:
608 752 315.
Pronajmu byt 3+1 v Prostějově blízko centra. Tel.: 603 185 555
Pronajmu vybavenou prodejnu
lahůdek na Wolkerově ul. Zkolaudováno pro výrobu baget. Tel.:
774 491 911
Pronajmu byt 1+kk. Tel.: 608 328 617

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

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

Nabízím levné doučování AJ pro
začátečníky i pokročilé, k maturitě,
či pracovnímu pohovoru… Zkušenosti a 10 let pobytu v zahraničí.
Vlastním certifikát CPE. Zájemci
volejte nebo pište na: 605 169 269

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

Rekonstrukce bytových jader (i bez
bourání). Nyní sleva 20%. Obklady,
dlažbu a sanitu v předání 2 pracovních týdnů. Tel.: 777 19 80 46
Zahrajeme na plesu, svatbě, večírku
apod. Tel.: 608 539 783

Prodám byt 2,5 + 1, Němčice nad
Hanou, os. vlastnictví, panel. Cena
580 000 Kč. Tel.: 725 104 525. RK
nevolat!

Vyměním městský byt 4+1 za menší. Dohoda. 604 821 312

Provádíme opravy, montáže elektro
a vodo-topo. Tel.: 608 730 983

Pronajmu cihlový byt 3+1. 70 m2
za 6 500 Kč + ink. Po rekonstrukci.
Volný ihned. Tel.: 604 308 672

Pro seriózního klienta hledáme
prostory do 60m2 na náměstí v PV.
Kontakt: Vránová 604 821 312

Autodoprava avie valník do 5 tun.
Tel.: 608 730 983

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

Prodám 3+1 na Západní. Tel.:
608 839 131. Po 16 hod.

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

Pronájem pokojů pro studenty.
4–6 studentek v rodinném domě,
internet, TV, nadstandard. Koupelna, v létě venkovní bazén.
Tel.: 777 670 869

Pronajmu garáž na ulici J.B. Pecky.
Tel.: 723 826 819
Pronajmu garáž, ul. Tylova vhodné
pro SUV. T.:602 532 316
Pronajmu byt 2+1, Sídl. Svobody,
cena 7 500 Kč včetně ink. Tel.:
608 452 400
Pronajmu byt 1+1, ul. Barákova,
1. patro,Tel.: 608 718 813
Pronajmu dva byty 2+kk, 5 500
Kč, 5 000 Kč + ink. Možné trvalé bydliště. Kauce 2 nájmy Tel.:
603 503 366
Dlouhodobě pronajmu nadstandardní, podkrovní byt 4+1. Volný od 1. 4. Cena: 8 500 Kč + ink.
+ kauce. Poblíž centra s balkonem.
Tel.: 603 503 366

Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Tel.: 602 570 658
Pronajmu cihl.byt 1+1, Krasická
ul.,3 p.s balkonem, 6 000 Kč vč.ink.
měs. Ihned volný. Tel.: 776 040 066

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

Provádím veškeré práce domu a bytu.
Zednické, vodo-topení, elektroinstalace. Platí stále. Tel.: 603 498 695

Vyměním státní byt 2+1 za menší.
Dohoda. Tel.: 604 389 367

Galerie umění Prostějov (bývalá G. Bašta) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům,
ale odborníkům za nejvyšší ceny.
V únoru 2013 budeme v Galerii
pouze po tel. domluvě. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.

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

Pronajmu 1+1 v Pv. Ihned k nastěhování. Tel.: 608 111 622

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

Odkoupím a v hotovosti ihned
proplatím starožitnosti, umělecké
a sběratelské předměty. Pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy,
zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna, porcelán, keramiku,
sklo, stříbro, šperky, staré hračky
a další. Nabídněte, přijedu. Tel.:
605 138 473

OSVČ POZOR!!! Konečně je tu
dostupná půjčka i pro vás. K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL
6 měsíců a účet. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 608 744 459
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Osobní bankrot - oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte 773 579 975
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme Vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492
Máte mnoho různých půjček?
Nezvládáte vysoké měsíční splátky? Konsolidace půjček - volejte
776 542 094

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

Nabízím půjčky, jen seriozní
jednání přes firmu Profikredit.
Volat po 16 hod. Tel.: 774 119 937

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

Půjčky rychle a spolehlivě
PK SERVIS, Komenského 3, PV

Herna bar Triga 777 přijme servírku. Tel.: 607 617 071

Půjčky, úvěry
Tel.: 605 453 062

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

Půjčím 50 tisíc až 3 miliony Kč. Bez
popl. Rychle, seriozně. T: 773 744 304
Půjčka 5 000 až 50 000 Kč. Rychle,
diskrétně, až do domu. Bez poplatku předem. Tel.: 777 965 734
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.
Nebankovní, americká hypo! Od
200 tis. Rychlé vyřízení. Nedokládáte příjem. Tel.: 734 669 847
Expresní vyřízení půjčky. Bez poplatků předem. Peníze najisto od
přímého zdroje. Bez příjmu a bez
registru. Tel.: 734 669 847

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

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

Přijmu vyučenou obsluhu do
baru v centru PV. Informace na
tel.: 602 715 491

Prodám posilovací stroj power plate pro 5. Původní cena vč. příslušenství 285 tis. nyní super cena 150
tis. Tel.: 774 992 686

Kosmetický salon Madona Atrium
přijme kosmetičku. 604 881 600
Přijmeme prac. konstrukce a modelování střihů. Znalost AccuMarku výhodou. Tel.: 582 333 888,
731 441 034
Přijmeme pracovníky/-ce pro chod
nových poboček. Výdělek 18-35
000 Kč.m. - dle prac. zařazení.
Info na pozicepracovni@email.cz
nebo na tel. 605 254 556

AUTO - MOTO

Hledáte práci? Začněte u personální agentury. Průběžně obsazujeme
volná pracovní místa v PV. Personální agentura Kravařova 9, PV.
Tel.: 602 603 067

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

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

STUDIO 365 hledá nové tváře od
9 - 27 a 28 - 45l. T.: 605 427 271,
9 až 12 h. www.studio365.eu
Stavební firma Gama stavby s.r.o.
hledá zedníky pro své stavby v
Prostějově a okolí. Nástup možný
ihned. Tel.: 724 268 156

GRATULACE

Pojeďte s námi na perfektní lyžovačku, 7 dní lyžování, termín 23. 2. - 3. 3.
2013, Itálie - Falcade – San Pelegrino,
polopenze. Od 6 700 Kč. 777 571 219

RK Exmoore Reality s.r.o. přijme
realitní makléře pro oblast PV. Praxe
výhodou, není podmínkou. Kontakt:
Vránová Monika 604 821 312,
monika.vranova@exmoore-reality.cz
Dne 4. února 2013
oslaví 16. narozeniny
vnučka Anetka
a dne 7. února 2013
oslaví své 10. narozeniny
vnučka Lucinka
JAKUBCOVI.
Všechno nejlepší,
hlavně hodně zdravíčka
a štěstíčka přeje
babička z Hamer.

Přijmu obsluhu do kantýny v PV,
prac. doba 5:30 – 14:00 hod., nástup 18. 2. 2013. Požadavky: řid.
průkaz sk. B, vlastní automobil
k dispozici, praxe výhodou. Tel.
775 657 706

www.vecernikpv.cz

Firma Gamsbart hledá švadlenu
a obsluhu vyšívacího a sekacího
stroje. Tel.: 603 83 45 29.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE pro další číslo je
v PÁTEK 8. února 2013 v 10.00 hodin

Anketa
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Vyhlášení nejlepšího sportovce
Olomouckého kraje se blíží

Prostějov/lv - Již podvanácté v řadě
proběhne slavnostní večer u příležitosti vyhlášení nejlepších sportovců
a sportovních týmů Olomouckého
kraje za rok 2012. Tato anketa, kterou pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci s marketingovou společností
TK PLUS, se stala velice úspěšnou a
má již svou tradici. Letos proběhne
17. února 2013 v Městském divadle
Prostějov.
„Předávání cen proběhne opět oscarovým večerem, vždyť úspěšní sportovci
si to zaslouží. Moderátorem bude Petr
Salava a o hudební vystoupení se postará Miroslav Žbirka,“ prozradil David
Lenz, marketingový ředitel TK PLUS.
Ceny se budou předávat v osmi kategoriích, současně budou v průběhu večera opět předány charitativní
šeky. Loňské vítězství v hlavních
kategoriích se budou snažit obhájit
tenistka Petra Kvitová a volejbalistky VK Agel Prostějov.
„Ocenění nejlepších upevňuje pocit,
že se v Olomouckém kraji rodí dobří
sportovci, dělá se zde kvalitní sport a
vytvářejí se pro něj příznivé podmínky.
Proto má jistě akce Sportovec Olomouckého kraje své opodstatnění,“

prohlásil na nedávné tiskové konferenci náměstek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Rašťák.
„Stále se snažíme připomínat, že
naší povinností není jen podílet se
na vytváření dobrých podmínek pro
sportování dětí a mladých lidí, ale
musíme také neustále působit na veřejné mínění a přesvědčovat všechny
kolem, že sport i ve složitém globálním světě k našim životům patří. Rád
bych poděkoval všem, kteří se o to
spolu s námi snaží. Do dvanáctého
ročníku ankety Nejlepší sportovec
Olomouckého kraje vstupujeme opět
spolu s marketingovou agenturou TK
PLUS, je s námi od začátku a vážíme
si jejího vizionářství. Konečně náš

kraj byl prvním, který se k tomuto
kroku před lety rozhodl,“ nechal se
dále slyšet náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Jak již bylo předznamenáno, večerem
bude opět provázet zkušený moderátor
Petr Salava, který divákům jistě zajistí
skvělý umělecký zážitek přizváním
renomovaných hudebních interpretů.
Vyhlášení vítězů v osmi kategoriích
ovšem nemá pouze společenský charakter, ale zúčastní se jej významné
osobnosti veřejného života, sportu
a kultury, které mají na dění v kraji
podstatný vliv. Už tradičně se budou
předávat charitativní šeky. Ve dvou
hlavních kategoriích roku 2011 zvítězila tenistka prostějovského TK
Agrofert Petra Kvitová a volejbalové družstvo VK AGEL Prostějov.
Kvitová se stala nejúspěšnějším sportovcem Olomouckého kraje za rok
2011 poprvé v historii ankety. S náskokem téměř čtyřiceti bodů zvítězila
před prostějovským tenistou a hráčem
první světové desítky Tomášem Berdychem. Na třetím místě se umístila
cyklistka Jana Horáková.
Jak to dopadne za rok 2012? A komu
předá trofej již nový krajský hejtman?

INZERCE

MĚSTSKÉ DIVADLO PROSTĚJOV
17. ÚNORA 2013 V 19.00 HODIN

Jak dopadl loňský ročník... aneb výsledky ankety Sportovec Olomouckého kraje 2011
NEJLEPŠÍ SENIOR
1. Petra KVITOVÁ
tenis TK AGROFERT Prostějov 81
2. Tomáš BERDYCH tenis TK AGROFERT Prostějov 44
3. Jana HORÁKOVÁ cyklistika BMX
SKC Prostějov
13
Další pořadí: 4. Tomáš Slovák (kanoistika, SK UP Olomouc) 12, 5. Pavlína
Žižková (veslování, VK Olomouc) 4, 6. Ivana Dvořáková (koloběh, Lipník nad
Bečvou) 3, 7.-12. Jiří Březina (běh, SK Přerov), Luděk Coufal (dálkové plavání, TJ Haná Prostějov), Michaela Fasnerová (rychlostní kanoistika, KK
Olomouc), Vít Nosálek (autokros, Přerov), Barbora Raníková, házená, DHK
Zora Olomouc), Michaela Sedláčková (kuželky, TJ Spartak Přerov) všichni
2, 13.-17. Ondřej Blaťák (motorismus, Přerov), Pavel Henrich (kickbox, Olomouc), Petra Kamínková (atletika, AK Olomouc), Petr Novotný (box, BC
DTJ Prostějov), Adam Procházka (biketrial, Přerov) všichni 1

NEJLEPŠÍ JUNIOR
1. Martin Hála & Tomáš Přikryl fotbal SK Sigma Olomouc 9
2. Robin Wagner
cyklistika SKC Prostějov
4
3. Nikola Tatoušková
kuželky KK Šumperk
3
Další pořadí: 4.-7. Pavlína Březinová (atletika, AK Šumperk), Jakub Filip (cyklistika, SKC Prostějov), Tomáš Heřmanovský
(cyklistika, Uničov/SKC Prostějov), Ivana Zapletalová (veslování, VK Přerov), 8.-12. Jana Horáková a Matouš Hynek (oba
cyklistika, SKC Prostějov), Martin Novák (atletika, AK Olomouc),
Michaela Šlosarová (moderní gymnastika, TJ Spartak Přerov), Mario Wiedermann (box, Dukla Olomouc)

NEJLEPŠÍ JUNIORSKÝ TÝM
1. DHK ZORA Olomouc
házená
13
NEJLEPŠÍ SENIORSKÝ TÝM
2. TK AGROFERT Prostějov
tenis
8
3. Fenix Ski Team Jeseník
běh na lyžích
2
1. VK AGEL Prostějov
volejbal 16
2. Tomi-Remont Prostějov
rafting 6
Další pořadí: 4.-8. Golf Club Olomouc (golf), Judo Club Olomouc
3. BC DTJ Prostějov
box
4
(judo), Klub koloběhu Lipník nad Bečvou (koloběh), PVK Přerov (volejDalší pořadí: 4.-6. BK Prostějov (basketbal), MGC Olomouc (mini- bal), Sokol Velký Týnec (moderní gymnastika) vščichni 1
golf), TJ Spartak Přerov (kuželky) všichni 1
NEJLEPŠÍ TRENÉR
1. Miroslav ČADA, volejbal, VK AGEL Prostějov, 10
2. Robert KNEBEL, kanoistika, SK UP Olomouc, 7
3. Richard BENEŠ, nohejbal, TJ Sokol I Prostějov, 6
Další pořadí: 4. Vladimír Vačkář (cyklistika, SKC Prostějov),
5. Jiří Štěpán (judo, Judo klub Olomouc)
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NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC
- Michal Motrinec, judo, SK UP Olomouc
NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÁ SPORTOVKYNĚ
- Eva Kacanu, atletika, AK Olomouc
ČESTNÁ CENA - Petr HUŤKA, tenis, TK Precolor Plus Přerov
CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE - Martin VANIAK, fotbal

mediální partneři

Anketa Sportovec města Prostějov už zná své laureáty
Hlasujte pro Sportovní hvězdu prostějovských médií 2012
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.

Totéž platí o dalších pěti kategoriích (Trenér mládeže,
Sportovní událost, Neprofesionální sportovec, Síň slávy
prostějovského sportu, Cena
komise pro mládež a tělovýchovu). Zde vybírali a rozhodovali výhradně členové
komise, samozřejmě opět na
základě výsledků uplynulé se-

zóny a v případě sportovních
legend našeho města podle jejich celoživotních zásluh.
Poslední z deseti kategorií,
která ještě nezná svůj rezultát, je Sportovní hvězda
prostějovských médií. Tradičně se do ní může zapojit
kdokoliv tím, že pošle hlas
svému favoritovi buď vypl-

něním anketního lístku na
této straně a jeho odevzdáním
v kanceláři Regionálního informačního centra v budově
zámku (Pernštýnské náměstí), nebo elektronickou cestou
na e-mailovou adresu marek.
sonnevend@tiscali.cz. Vždy
musí být uveden telefonický
kontakt na odesilatele.

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

TÝM ROKU

Tomáš Berdych

Adam Pavlásek

Jiří Gečnuk

Matouš Hynek
Tomáš Roba

Volejbalistky VK AGEL
Prostějov

Petra Kvitová
Petr Novotný
Lucie Šafářová
Markéta Chlumská
Lukáš Zelenka
Michal Černý

Michal Tomeček
Lukáš Petržela
Bonifác Hájek

Lukostřelci LO Prostějov
Hokejisté LHK Jestřábi
Prostějov

Raftařky Tomi-Remont
Prostějov

Fotbalisté 1.SK Prostějov

Nohejbalisté TJ Sokol I
Prostějov
- dorostenci

Basketbalisté BK
Prostějov

MLÁDEŽNICKÝ
TÝM ROKU

Cyklisté SKC Prostějov
- všechny kategorie

Parašutisté Dukly
Prostějov

Basketbalistky TJ OP
Prostějov
- starší minižákyně

Tomáš Havlín

Tenisté TK Agrofert
Prostějov

Klára Halmo

Boxeři BC DTJ Prostějov

Tenisté TK Agrofert
Prostějov
- všechny kat. žáků a
dorostu
Raftaři Tomi-Remont
Prostějov
- junioři + juniorky

Daniel Ponížil

Kulečníkáři TJ Kulečník
Prostějov

Fotbalisté 1.SK Prostějov
- mladší žáci

Filip Slouka

Volejbalistky VK AGEL
Prostějov
- kadetky

Prostějov/son - Dosavadních osm ročníků ankety Sportovec
města Prostějov je studnicí zajímavých výsledků, přehlídkou slavných i známých jmen a přehršlí originálních zážitků. Proto PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravuje obsáhlé
ohlédnutí za předchozími osmi anketními lety, které vyjde
na pokračování v příštích čtyřech vydáních našeho listu.
Připomeneme si všechny výsledky od roku 2004 až doteď,
přineseme kompletní výčet oceněných včetně veškerých
členů Síně slávy prostějovského sportu a také rozebereme,
jak vlastně celá anketa vznikla i jak se v průběhu let rozvíjela a měnila.
Pokud vás tohle vše zajímá, čtěte Večerník!
Hlas lze věnovat pouze jednomu
týmu nebo jednotlivci, každý respondent může hlasovat pouze
jednou kuponem a jednou elektronicky. V rámci slavnostního
vyhlášení ankety pak bude z hlasujících vylosován výherce, kte-

rý 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.



Sportovec města Prostějov - anketní lístek
Jméno a příjmení nominovaného sportovce,
p
,p
případně
p
název týmu

Sportovní odvětví
EFONICK
KÝ KON
NTAKT NA N
NT
Jméno, příjmení a TELEFONICKÝ
KONTAKT
NAVRHOVATELE
............................................................................................................................................................
...........................................................

Lukostřelci LO Prostějov
- dorost

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

Korfbalisté SK RG
Prostějov
- starší žactvo

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

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



SPORTOVEC ROKU



CHYSTÁME VELKÉ OHLÉDNUTÍ
ZA HISTORIÍ ANKETY



Prostějov/son - Kdo vyhrál
anketu Sportovec města
Prostějov 2012 ve čtyřech
hlavních kategoriích? A kdo
se dočká ocenění za minulý
rok v dalších pěti neméně
významných kategoriích?
Odpověď na tyto dvě otázky
již zná několik vyvolených,
konkrétně členové Komise

pro mládež a tělovýchovu Rady města Prostějov.
Všichni ostatní si na konkrétní jména i přesné pořadí musí počkat do pátku 8.
března, kdy v Hotelu Tennis
Club proběhne slavnostní
vyhlášení.
Hlavní slovo při tvorbě ankety
a určování výsledků má každoročně výše zmíněná sportovní
komise v čele s předsedou
Pavlem Smetanou. Pořadí čtyř
hlavních kategorií (Sportovec
roku, Talent roku, Tým roku,
Mládežnický tým roku) určuje hlasování všech třinácti
jejích členů a také prostějovských sportovních novinářů.
K hlasování už přitom došlo
koncem ledna, tudíž výsledky
mají svou konečnou podobu.
A momentálně jde o to je utajit
až do slavnostního večera, kde
budou prozrazeny veřejnosti.

Řádková a sloupcová inzerce
VZPOMÍNÁME

Jsou lidé jako
hvězdy na nebi.
Stále jsou s námi,
i když je nevidíme.

Dne 7. února 2013
tomu bude 100 roků,
kdy se narodila naše
maminka paní
Božena VÍTKOVÁ
z Prostějova.
Stále s láskou vzpomínají
syn Zdeněk
a dcera Jana s rodinami.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomínejte s námi.
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Nabídka řádkové inzerce
i v novém roce za staré ceny
• • • • • • • v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku pro rok 2013 • • • • • • •

I v únoru nabízíme atraktivnější nabídku pro řádkovou inzerci
ZVÝRAZNĚNÁ INZERCE

rámeček

rastr

ztučnění textu

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

jeden řádek plus 10 Kč, každý 5. řádek ZDARMA

Dne 1. února 2013
jsme vzpomenuli
10. výročí úmrtí paní
Boženy POPELKOVÉ
ze Stražiska.
Vzpomínají děti
s rodinami.

SPECIÁLNÍ INZERCE

negativ (ztučněné písmo, černý podklad)

jeden řádek plus 50 Kč, každý 5. řádek ZDARMA

RÁMEČEK ZDARMA

NEJVĚTŠÍ OHLAS VÁM ZAJISTÍ NEJČTENĚJŠÍ INZERÁT,

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

Dne 7. února 2013
vzpomeneme
smutné 3 roky,
kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček
pan Jan MAREŠ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Marie,
syn a dcera s rodinou.

Dne 5. února 2013
uplynou 3 roky,
kdy nám odešla manželka,
maminka a babička
paní Marta VAŘEKOVÁ
VAŘEKOVÁ..
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel
s rodinou.

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:

Náplň práce:
Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal.
Dne 27. ledna 2013
jsme vzpomenuli
nedožitých 63 let
pana Dušana FROHNA.
Vzpomíná dcera Erika
s rodinou.

Dne 5. února 2013
vzpomeneme
8. výročí umrtí pana
Miroslava HORÁKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi
vzpomeňte s námi.
Děkují dcery
a syn s rodinami.

Dne 6. února 2013
uplynou 2 roky
od úmrtí pana
Františka HRADILA
z Čechovic.
Stále a s láskou
vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

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

GRAFIK/-ČKA
GRAFIK/ČKA

• výroba inzerce pro tisková periodika
• sazba a zlom vydávaných titulů
• výroba bannerů a flash animací
Požadujeme:
• ovládání programů Indesign, Photoshop, Illustrator
• cit pro kompozici
• komunikativnost, pečlivost, samostatnost
• časovou flexibilitu
• kreativní nápady
• zodpovědný přístup k práci

Dne 5. února 2013
by se dožil 75 let pan
Václav BÁŠA
z Plumlova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery
Jindra a Vlasta
s rodinami.

Dne 7. února 2013
si připomeneme rok,
co nás tiše opustil můj bratr
pan Dušan FROHN
Vzpomíná sestra Erika
s rodinou.
Dne 7. února 2013
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Boženy GREPLOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn a vnuk Ivo.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro příští číslo je

v PÁTEK 8. února
v 10.00 hodin

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

Nabízíme:

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

Reportáž z průběhu sobotní volební valné hromady Okresního fotbalového svazu Prostějov
Sobotní valná hromada Okresního fotbalového svazu Prostějov, která se konala v restauraci
H Club, v sobě de facto zahrnovala hned trojici valných hromad - mimořádnou valnou hromadu občanského sdružení OFS Prostějov, o.s., dále mimořádnou valnou hromadu organizační jednotky
FAČR a především pak volební valnou hromadu
Okresního fotbalového svazu Prostějov.
Zrušení občanského
sdružení

Volební
valná hromada

Bodem číslo jedna při setkání
fotbalových funkcionářů se stalo projednání a schválení zániku občanského sdružení OFS
Prostějov, o.s. Přítomní delegáti
nejprve zvolili sekretáře svazu
Pavla Peřinu předsedajícím valné hromady, trojici Tomáš Vincourek, Eduard Knoll, Bohumil
Vodák do mandátové komise a
trio Zdeněk Macharáček, Roman
Jedlička a Karel Pařenica do návrhové komise.
Mandátová komise přednesla
zprávu, podle níž bylo přítomno
devětatřicet z jednapadesáti pozvaných delegátů s hlasovacím
právem, deset z jedenácti s poradním hlasem a deset ze čtrnácti hostů. Následně Pavel Peřina
zdůvodnil zrušení občanského
sdružení faktem, že OFS je čle-

Velice rychle od dopoledního
zahájení přišel na řadu i hlavní bod programu - volba nových orgánů OFS. Mandátová
i návrhová komise zůstala beze
změny, volební komisi utvořila
pětice Jaroslav Čížek, František
Kocourek, Stanislav Cetkovský,
Jaroslav Jordán a Ivo Polák. Po
schválení jednacího a volebního
řádu, ze kterého vyplynulo, že
volba bude tajná a je nutné získat
alespoň polovinu hlasů přítomných delegátů, přednesl zprávu
o činnosti OFS předseda svazu
Vladimír Trunda.
Končící boss zrekapituloval
hlavní činnosti svazu, přednesl, co se povedlo, zdůraznil, že
se na okrese neobjevila žádná
korupční kauza a je pro něj
nepředstavitelné dát při výbě-

NOVÉ VEDENÍ OFS PROSTĚJOV
PŘEDSEDA OFS
Milan Elfmark
starosta TJ Sokol Olšany u Prostějova
VÝKONNÝ VÝBOR
Ladislav Dudík
sportovní manažer 1.SK Prostějov
Miroslav Juránek
garant komise rozhodčích OFS Prostějov
Jan Kubalák
sportovní manažer TJ Sokol Klenovice na Hané
Roman Minx
předseda FC Ptení
Jiří Přikryl
sekretář TJ Smržice
Josef Sklenář
sekretář TJ Sokol Čechovice

Jednohlasná změna. Fotbalové kluby se výtaznou většinou vyslovily pro radikální obměnu nejužšího svazového vedení.
Lužný, sekretář krajského svazu.
„Soutěží je hodně, ale dětí málo.
Nezachytili jsme obrovský úbytek mládežníků a je to problém
pro oddíly i pro okres, protože
ten nenaplní své soutěže. Důležité je změnit strukturu, upravit
předpisy. Doba nazrála na změnu, bude velká valná hromada,“
vyzval kluby k aktivitě.
Předseda Dobromilic Jaroslav
Jordán také upozornil, že se již
od srpna scházelo zhruba pětadvacet oddílů, jimž se nelíbilo
stávající nastavení. Jejich hlavním požadavkem bylo zjednodušit u mládeže administrativu
spojenou s registrací a členstvím ve fotbalové asociaci.

Velké seskupení. Na valnou hromadu OFS Prostějov dorazili zástupci čtyřiceti z jednapadesáti oddílů.
nem FAČR, která má své stanovy, a nelze, aby spolek s organizačními jednotkami měl více než
pouze jedny stanovy.
Vzniklo tak usnesení o zániku sdružení sloučením s OFS
Prostějov coby organizační jednotkou FAČR s právní subjektivitou, na níž by byla převedena
všechna práva a závazky. Tento
krok všichni podpořili.
Mimořádná valná hromada
organizační jednotky FAČR
Schválením usnesení skončila
první valná hromada a plynule
začala druhá. Počet hlasujících
delegátů se zvýšil o jednoho a
rovná čtyřicítka klubů tak rozhodovala o sloučení organizační jednotky FAČR s končícím
občanským sdružením.
Odsouhlasené znění usnesení
uložilo výkonnému výboru požádat do pěti dnů ministerstvo
vnitra o zápis OFS Prostějov
coby organizační jednotky
FAČR do základního registru
právnických osob, zaslat na legislativně právní oddělení FAČR
doklad ministerstva vnitra o zápisu a také převzít dnem registrace veškerá práva a závazky od
zaniklého občanského sdružení
OFS Prostějov, o.s.

ru předsedy národní fotbalové
asociace znovu hlas Miroslavu
Peltovi. „Morava se musí semknout a jít za svým kandidátem,“ vybízel. Svou prezentaci
zakončil konkrétními čísly o
hospodaření svazu.
Se zprávou revizní komise přišel
její předseda Jiří Kresta, poté nastal čas první diskuse. Předseda
krajského výkonného výboru ve
své zdravici vyzval ke zklidnění
situace v celém fotbale, sjednocení Moravy a zvolení pracovitého výboru. Slovo si po něm vzal
mostkovický sekretář Miroslav
Běhal a vznesl dotazy na dotace
od ministerstva a na poplatky
oddílů FAČR. „Mám k 28. únoru zaplatit 200 korun a dostanu
zpět 255 korun. Proč? To je
kocourkovina prvního stupně a
přináší jen další administrativu,“
rozohnil se. Podotkl, že jde o represe vůči malým oddílům, aby
se pár lidí mělo trochu líp...
Po Trundově odpovědi a podotknutí, že peníze z příspěvků
jsou určeny jen pro kluby hrající
krajské a okresní soutěže, nikoliv
první, druhou, třetí nebo čtvrtou
ligu, si postěžoval na současné
nastavení mládežnických regulí
o minimálním počtu družstev
jednatel Kralic Jiří Svozil. Za
pravdu mu dal i další host Jiří

Roman Minx odstoupil
ještě před hlasováním

všech poctivých funcionářů ve
fotbale. Obětují tomu hodně času
a úspěch zde není úspěchem jednotlivce, ale kolektivu. Nechci
slibovat žádné vzdušné zámky,
OFS je servisní organizace, která
organizuje fotbalové soutěže na
všech úrovních a zastupuje vás
a snaží se pro vás vyjednat co
nejlepší podmínky,“ zmínil a pokračoval: „Vážím si práce pana
Dvořáčka v STK, chtěl bych
pokračovat v nastoupené cestě v
komisi rozhodčích i disciplinární
komisi.“ Za podstatné označil
výraznější zapojení obecních
úřadů, mládež a skutečnost, že
prostějovské celky se neobejdou
bez vesnických. „Stalo se mi, že
pět mladších žáků mi odešlo do
1.SK. S kým mám nyní hrát soutěž? Pokud nebudeme spolupracovat, bude to špatné,“ varoval.
Úřadující předseda svazu Vladimír Trunda požádal o podporu
pro další období. Slíbil, že bude
usilovat o propagaci fotbalu,
vedení mládeže ke zdravému
způsobu života, pomáhat při
žádostech o dotace i snažit se o
to, aby komisi rozhodčích vedl
nerozhodčí. „Prožil jsem šest let
ve funkci předsedy OFS. Byla to
léta, kdy mi někdy bylo hrozně,
ale naopak i velmi dobře. Není
lepší pocit jako po vítězném zápase. V příštích letech nás čeká
pracovitost a nasazení,“ podotýkal.

Konický Kučera:
Podpořme Kubíčka!

REVIZNÍ KOMISE
Roman Jedlička
trenér „A“ mužstva Sokola Konice
Miroslav Navrátil
místopředseda TJ Sokol Plumlov
Stanislav Píchal
předseda FC Kostelec na Hané
a také veřejnost se tím zabývala.
Aby kandidáti byli jasní a mohli
prezentovat své přednosti. Musíme si sami vybrat, kdo bude naším kandidátem,“ představil svou
myšlenku a posléze také zveřejnil
jméno, které on sám podporuje bývalého místopředsedu ČMFS
Jiřího Kubíčka!
Trunda k tomu připojil, že on
sám by již nevolil současného
předsedu FAČR Miroslava
Peltu ani pravděpodobného
kandidáta Vladimíra Dostála z
1.HFK Olomouc. „Pana Dostála jsem zažil jako funkcionář v
Lutíně, když budoval svoji kariéru a postupoval soutěžemi nahoru. Ne vždy to bylo čisté... Jestli se
objeví nějaká osobnost na scéně v
průběhu půl roku, je otázka. Měl
by to být někdo, kdo není spojen s
korupční aférou, měli bychom si
ho vybrat sami na různých setkáních,“ sdělil svůj názor.

Kluby se rozhodly
pro radikální řez
Trundovi nepomohla ani slova proti Peltovi či Dostálovi a
součet hlasů dopadl jednoznačně – 29 pro Elfmarka, 10 pro
Trundu. O post člena výkonného výboru se ucházelo devět zájemců, potřebných jednadvacet hlasů dostalo sedm z nich a
místo získalo šest nejúspěšnějších – Jiří Přikryl a Josef Sklenář dostali dvaatřicet hlasů,
Ladislav Dudík o jeden méně,
Jan Kubalák rovnou třicítku,
Miroslav Juránek devětadvacet a Roman Minx šestadvacet
hlasů. Do revizní komise kandidovali Roman Jedlička, Miroslav Navrátil a po odstoupení
Radoslava Švédy i Stanislav
Píchal a celý triumvirát uspěl.
Na závěr schválila valná hromada
usnesení, v němž uložila klubům
předložit minimálně dva adepty k proškolení na rozhodčího,
s cílem získat minimálně deset
nových sudí. Dále pokračovat
v soutěži fair play, proškolit od-

dílové rozhodčí, více zapojit
komisi mládeže a zatraktivnit
stávající soutěže, projednat způsob úhrady členských příspěvků
a jejich výši, aktivně vystupovat
při volbě vhodných kandidátů
do krajského svazu, výkonného
výboru Moravy i FAČR, podpořit
vznik komise ženské kopané při
okresním nebo krajském svazu.
Na žádost Jaroslava Jordána ještě
předseda návrhové komise Zdeněk Macharáček připojil další dva
body - projednat s vyššími orgány
zjednodušení členství a registrace
hráčů a provádět výjezdní zasedání s cílem více propojit spolupráci
s oddíly.

Nové vedení ocenilo
končící legendy
O znovuzvolení do výkonného výboru usilovala i dvojice
funkcionářských
matadorů
Ladislav Dvořáček a František
Mikulka. Oba při tajné volbě
tentokrát neuspěli a po velmi
dlouhé době předali svou pozici v nejužším vedení mladším.
Nově utvořený výkonný výbor i
zástupci všech přítomných klubů
jim ale za jejich odvedenou práci
poděkovali a potleskem vestoje
i předáním drobných darů se s
nimi rozloučili. „Určitými věcmi jsem překvapen, někteří lidé
pracovali na změně. Mrzí mě, co
se stalo. Prožil jsem ve výboru
mnoho let, každý má ale právo
včas odejít a dát prostor mladším,“ zalitoval tak radikální proměny OFS sedmasedmdesátiletý
končící místopředseda svazu a
bývalý předseda Železáren Prostějov František Mikulka. Celý
život se věnoval především mládeži a s fotbalem prožil spoustu
krásných chvil. Nyní si přeje, aby
i nové vedení bylo pracovité a
zasloužilo se o další růst kopané
v Prostějově. „Zdravotně se však
cítím velmi dobře a pokud bude o
mé služby zájem, rád bych v práci
pokračoval,“ doplnil držitel Ceny
Dr. Václava Jíry.

S dotazem na oba kandidáty přišel jednatel Sokola Konice Jiří
Do boje o předsednické křes- Kučera. Blíží se totiž březnová
lo se měli původně pustit tři krajská valná hromada i následná
funkcionáři - Vladimír Trunda, valná hromada fotbalové asociaMilan Elfmark a Roman Minx. ce a vyzval zájemce o předsedPosledně jmenovaný však svou nickou židli, aby se jasně vyslokandidaturu stáhl, soustředil se vili, koho budou podporovat,
na zvolení do výkonného výbo- přestože zatím není jasné, kdo se
ru a vyzval zástupce, kteří mu bude o funkce ucházet. „Kdysi
chtějí dát svůj hlas, aby podpo- byla Morava velmi silná a rád
řili Milana Elfmarka. Po pře- bych, aby se to začalo řešit na
čtení jeho prohlášení následoval všech OFS v Olomouckém kraji
hlasitý potlesk z řad kolegů. Z
bitvy o šest míst do výkonného
výboru pak na vlastní žádost z
rodinných důvodů odstoupil dosavadní člen svazového vedení
a šéftrenér čechovické mládeže
Jaroslav Liška.
Oba zbývající kandidáti na předsedu VV OFS dostali v abecedním pořadí možnost představit
své vize. Přednost tak měl starosta Olšan a vědecký pracovník
Elfmark. Jako první se vrátil k
dopisu kolujícímu nejen mezi
předsedy fotbalových klubů:
„Opět se dává do souvislosti
moje jméno s věcmi, s nimiž
nemám nic společného. Mrzí
mě to...“ Následně poděkoval
Poděkování legendám. František Mikulka ani Ladislav Dvořáček se sice znovuzvolení nedočkali,
oddílům za podporu a nastínil
funkcionáři jim však připravili důstojné rozloučení.
své představy. „Vážím si práce

Exkluzivní rozhovory s končícím šéfem OFS Pv Vladimírem Trundou a nově zvoleným bossem Milanem Elfmarkem najdete na straně 27

Trundův dopis sjednotil oddíly

Dva dny před valnou hromadou cítil dosluhující předseda
OFS Vladimír Trunda, že mu
teče do bot a pozici šéfa svazu
zřejmě neobhájí. Rozhodl se
tak pro zoufalý čin a předsedům okresních fotbalových
klubů rozeslal dopis, v němž
očerňoval nejen své protikandidáty Milana Elfmarka s Romanem Minxem, ale například
i vedení 1.SK Prostějov. Tedy
stejné lidi, s nimiž před časem
otevíral stánek Za místním
nádražím a byl po jejich boku
pravidelně vídán, jak z balkonu u V.I.P. prostor sleduje zá-

pasy účastníka MSFL.. Není
tak tedy příliš divu, že se text
obrátil proti němu a prvním
výsledkem byla jeho drtivá porážka v tajných volbách...

Co se v dopise objevilo?
Hned v úvodu si postěžoval na
jednostranné a neobjektivní
informování ze strany médií
a přisvojil si veškeré zásluhy
na přestěhování svazu, vybudování fotbalového stánku za
místním nádražím i na dalších
změnách k lepšímu. „Vše jsem
dělal pro fotbal v Prostějově,
protože v té době hrála muž-

stva mládeže (1.SK Prostějov)
na hřištích v okolí Prostějova
(Mostkovice, Olšany) a bylo
žádoucí, aby hrála v Prostějově,“ vysvětlil. O několik řádků níže obvinil předsedu FC
Dobromilice Jaroslava Jordána, že se při jednání o dotaci
na hřiště neúspěšně snažil
několika lahvemi vína ovlivnit některé členy výkonného
výboru, a lidi spojené s 1.SK
Prostějov, že na oddíly vyvíjejí nátlak, aby podpořily pana
Elfmarka. „Vím, kdo vám
volá a kdo za tím stojí. Jedná
se o lidi spojené s 1. SK Pro-

stějov, tedy klubem, pro který
jsem mnohé udělal. Jsou mezi
nimi bývalí a současní rozhodčí, dokonce rozhodčí z okresu
Olomouc a jedná se o lidi, kteří jsou spojeni s korupčními
aférami ve fotbale v minulých
letech. Argumentují tím, že
jim „nezapadám do koncepce“. Zajímalo by mě, do jaké
koncepce,“ ptal se a pokračoval: „Kandidáti, jako jsou pan
Dudík, Kubalák, Juránek,
Elfmark, jsou různým způsobem napojeni na lidi okolo 1.
SK Prostějov. Před dvěma lety
někdo chtěl, abych ´zhynul´,

a napsali to na budovu, kterou jsme vybudovali pro fotbal. Nyní, když je vše hotovo,
chtějí ovládat ostatní kluby na
okrese a z OFS si udělat svoji
pobočku a kancelář! Měli by
to hned vedle...“
Text se však s pochopením a
zvýšením podpory pro Vladimíra Trundu nesetkal. „To
byla poslední křeč. Asi by prohrál, ale zřejmě mnohem menším rozdílem. Více lidí se chtělo
rozhodnout až podle momentální situace a v kuloárech se
o tomto dopisu hodně mluvilo.
Tento paskvil mu hrozně ublí-

žil,“ domnívá se kostelecký
předseda a jeden z iniciátorů
změn, Stanislav Píchal. „S panem Jordánem jsme dlouhodobě iniciovali schůzky klubů
a chtěli jsme jednat i s panem
předsedou. Svou arogancí ale
nepřipustil žádné připomínky a
vrátilo se mu to. Musím poděkovat kolegům z ostatních klubů
za jejich podporu. Takový debakl odstupujícího předsedy jsem
nečekal,“ doplnil.
Otázkou zůstává, jak se k těmto obviněním postaví dotčení
lidé a oddíly. Rozhodne se někdo z nich bránit i u soudu?

Ohlasy
nově zvolených
členů výkonného
výboru OFS Pv
Ladislav DUDÍK

„Změny ve výkonném výboru i na
postu předsedy OFS
se daly očekávat.
Kluby se dlouhou
dobu scházely a cítil
jsem, že většina chce
změnu. Pan Elfmark je člověkem na
svém místě, hodně toho ví, rozumí
fotbalové problematice. Až po čase
a podle činů se uvidí, zda proměna
výkonného výboru byla k lepšímu,
někteří členové už ale byli trochu
starší a bylo potřeba složení obměnit. Osobně jsem se zvolením nepočítal, ale věřím, že budu prospěšný
pro celý okres.“

Jan KUBALÁK

„Podporoval jsem
pana Elfmarka a s
výsledkem jsem spokojen. Čeká nás hodně práce, ale myslím
si, že lidé, kteří by ve
výboru měli být, tam
jsou. V dané situaci nevím, jaká bude
moje oblast, ale budu nápomocen tam,
kde to půjde. Chci podpořit mládež,
vyřešit potíže ve třetí a čtvrté třídě.“

Miroslav JURÁNEK

„Je to již mé třetí období. Chci pokračovat v nastolené práci
a přál bych si být i
nadále garantem komise rozhodčích a vychovat nové adepty.
Nepodařil se nám navýšit stav rozhodčích a měla by tu nastat větší podpora
od klubů, protože kde jinde rozhodčí
seženeme?! Kluci jsou příliš vytěžovaní, pískají několik zápasů v sobotu i
neděli a mohou se pak dopustit chyby.
Potřebovali by větší odpočinek.“

Roman MINX

„Před
začátkem
valné
hromady
jsem dlouho nebyl
rozhodnutý, koho
budeme volit, a projednával jsem to ještě
s výborem ve Ptení.
Díky dopisu pana Trundy jsem se
však rozhodl vydat prohlášení, aby
lidé, kteří chtějí dát hlas mně, podpořili pana Elfmarka. Jsem spokojen, že
jsem se do výboru dostal, nyní můžu
začít naplňovat to, s čím jsem do toho
šel. Hlavní prioritou je pro mě podporovat kluby z regionu od Prostějova
směrem na Horní Štěpánov a spolupracovat se severními kluby. Abychom jejich představy týkající se okresních soutěží mohli naplňovat a nenechali je na
holičkách, napospas tvrdé realitě. Chtěli
bychom dosáhnout reorganizace III. a
IV. třídy a zredukovat počet účastníků
na maximálně čtrnáct mužstev. Snížením počtu týmů se sníží počet zápasů,
sníží se náklady na rozhodčí i přípravu
hřiště. Ve IV. třídě bychom chtěli hrát
severní a jižní skupinu, aby náklady na
cestování nebyly tak vysoké. Přejezd z
Kladek do Pavlovic je obrovský, takřka
celodenní výlet. Tyto kluby pracují s
rozpočty kolem čtyřiceti tisíc korun a
obce jim pomáhají minimálně. Nebýt
sponzorů a výdělečné činnosti z plesů
a zábav, nemohli by často ani začít hrát
sezonu.“

Jiří PŘIKRYL

„Účastnil jsem se
jednání klubů před
zhruva devíti měsíci,
kde mi byla nabídnuta kandidatura.
Půl roku jsem ji zvažoval, a protože jsem
cítil podporu oddílů a také jsem získal zkušenosti z funkcionářské práce
ve Smržicích, přijal jsem ji. Je podstatné nastartovat skutečnou spolupráci mezi oddíly, brát v potaz přání
malých klubů a zaměřit se na mládež. Je to pro mě výzva a věřím, že
se s tím popasuji i na okresní úrovni
a budu co nejvíce nápomocen.“

Josef SKLENÁŘ

„Navrhlo mě několik oddílů a nabídku
jsem dlouho zvažoval. Nakonec jsem
ji přijal, ale zvolení
jsem nečekal. Delegáti mi však dali důvěru, za což jim děkuji, a těším se na
spolupráci. Do fotbalu dělám od osmnácti let, takže vím, co se na okrese
děje, a určitou představu o směřování
mám. Navíc mohu těžit ze zkušeností
z revizní a odvolací komise krajského
fotbalového svazu.“

Fotbal
Fotbal

V nejnižší krajské soutěži má Prostějovsko osm zástupců: jedničkou hodnotíme Vrchoslavice a Lipovou, naopak propadl Pivín, ale i Protivanov

I.B třída skupina „A“ Olomouckého KFS

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

Mužstvo
FC Beňov
Sokol Vrchoslavice
SK Lipová
SK Hranice
Tatran Všechovice
Sokol Tovačov
FC Kostelec na Hané
Sokol Horní Moštěnice
Haná Nezamyslice
SK Jesenec
Sokol Radslavice
Sokol Mostkovice
Sokol Pivín
FK Býškovice - Horní Újezd

Z V
14 11
14 10
14 8
14 8
14 8
14 6
14 6
14 6
14 6
14 4
14 4
14 4
14 2
14 2

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

P
2
3
4
4
5
6
6
6
7
6
8
8
9
11

DOMA:
1. Vrchoslavice
2. Beňov
3. Kostelec
4. Hranice „B“
5. Všechovice
6. Tovačov
7. Lipová
8. Horní Moštěnice
9. Nezamyslice
10. Jesenec
11. Pivín
12. Radslavice
13. Mostkovice
14. Býškovice

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

6
5
5
5
5
5
3
3
3
3
2
2
2
1

S
49:16
39:19
37:27
33:25
28:22
28:27
31:34
25:29
21:27
20:25
22:30
20:30
16:37
19:40

B
34
31
26
26
25
20
20
20
19
16
14
14
9
7

Prav.
(13)
(10)
(5)
(5)
(4)
(-1)
(-1)
(-1)
(-2)
(-5)
(-7)
(-7)
(-12)
(-14)

Pravidelný seriál Večerníku FOTBAL EXTRA, který tradičně vyplňuje
pauzu mezi jarní a podzimní částí sezony, nám pokročil ke své polovině. Vše započal speciál o 1.SK Prostějov, který měl nebývalý úspěch.
Následovalo ohlédnutí za Přeborem Olomouckého KFS a podrobný
monitoring regionálních zástupců Prostějovska v obou skupinách I.A třídy. Dnes tak přochází na řadu našimi týmy tolik nabitá I.B třída, ve které
usiluje o body hned osm celků. Proto i tato část bude mít dva samostatné díly. V tom prvním se zaměříme na nejnižší krajskou soutěž obecně,
připravena je redakční analýza, ohlédnutí za derby zápasy i rozhovor s
jedním z nejlepších forvardů I.B třídy Martinem Liškou z Lipové.
Připravil: Petr Kozák, texty, statistiky, foto: Jiří Možný

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

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

23:6
26:6
21:13
17:9
14:10
15:8
18:14
12:12
11:11
12:17
12:18
12:16
13:18
8:16

18
16
16
16
16
15
11
11
10
9
8
7
6
4

1. Beňov
2. Lipová
3. Vrchoslavice
4. Hranice „B“
5. Všechovice
6. Horní Moštěnice
7. Nezamyslice
8. Mostkovice
9. Jesenec
10. Radslavice
11. Tovačov
12. Kostelec
13. Býškovice
14. Pivín

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

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

24
4-2
25
5

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. února 2013

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

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

23:10
19:13
16:13
16:16
14:12
13:17
10:16
7:12
8:8
10:14
13:19
10:21
11:24
4:19

18
15
13
10
9
9
9
8
7
7
5
4
3
1

Nejlepší střelci:
14 – Jan Ferenc (Hranice „B“), 12 – Aleš Holub
(Vrchoslavice), Michal Ďopan (Beňov), Marek Fabián (Horní Moštěnice), 11 – Martin Liška (Lipová),
Martin Lacina (Vrchoslavice), Filip Machač (Beňov),
10 – Radim Pokorný (Hranice „B“), Jiří Nemrava (Tovačov), 9 – Aleš Polášek (Vrchoslavice), Radek Kozák
(Všechovice), Libor Hrabovský (Beňov), 8 – Svatopluk
Bukovec (Tovačov), 7 – Martin Hon (Kostelec na Hané), David Šišma
(Pivín), Marek Přikryl (Všechovice), 6 – Jiří Tichý (Jesenec), Petr Přikryl
(Lipová), Dalibor Zich (Radslavice), Jan Zbořilák (Beňov), Tomáš Mikulík
(Býškovice), Michal Prachniar (Horní Moštěnice), 5 – Marek Začal (Kostelec
na Hané), Karel Spáčil (Lipová), Jiří Přidal (Nezamyslice).

Hattricky:
2 – Michal Ďopan (Beňov), 1 – Aleš Holub (Vrchoslavice), Jiří Nemrava, Svatopluk Bukovec (oba
Tovačov), David Šišma (Pivín), Stanislav Šmíd,
Petr Přikryl (oba Lipová), Radim Pokorný, Jan
Ferenc (oba Hranice „B“), Libor Hrabovský, Filip Machač (oba Beňov).

Nejvíce vychytaných nul:
6 – Jiří Pavlík (Beňov), 4 – Tomáš Jozek (Vrchoslavice),
Tomáš Bancík (Všechovice), 3 – Jan Drčka (Kostelec
na Hané), Tomáš Kýr (Jesenec), 1 – mj. Arnošt Matoušek, Tomáš Buriánek (oba Nezamyslice), Jiří Abrahám
(Lipová), Martin Lukáš (Mostkovice).

Červené karty – hráči:
1 – 22 hráčů, mj. Josef Nesvadbík, Radek Švéda,
Viktor Švéda (všichni Pivín), Jiří Přidal (Nezamyslice),
Jaromír Vymětal (Vrchoslavice).

Červené karty – týmy:
4 – Radslavice, 3 – Pivín, Beňov, Všechovice, Tovačov,
Býškovice, 1 – Nezamyslice, Hranice „B“, Vrchoslavice,
0 – Lipová, Kostelec na Hané, Horní Moštěnice, Jesenec,
Mostkovice.

Žluté karty – hráči:
8 – Lukáš Václavek (Jesenec), Jan Walter (Kostelec
na Hané), Martin Liška (Lipová), Jaroslav Novák, Martin
Tydlačka (Pivín), 7 – Radek Kozák (Všechovice), Michal
Schlehr (Beňov), 6 – Ladislav Navrátil (Tovačov), 5 – Tomáš
Menšík (Kostelec na Hané), Ondřej Milar, Martin Vojtíšek (oba Mostkovice), Jan Březík, Jaroslav Sehnálek (oba
Všechovice).

Žluté karty – týmy:
37 – Pivín, 34 – Radslavice, Beňov, 32 – Lipová, Všechovice, 30 – Kostelec na Hané, 28 – Horní Moštěnice,
27 – Jesenec, 26 – Mostkovice, Tovačov, 25 – Býškovice,
23 – Nezamyslice, 21 – Hranice „B“, 14 – Vrchoslavice.

Nejvíce odehraných minut:
1260 – Lukáš Zatloukal (Vrchoslavice), Jiří Pavlík, Filip
Machač (oba Beňov), Pavel Růžička, František Žilka (oba
Lipová), Miroslav Kovář (Horní Moštěnice), Vladimír Fialka
(Nezamyslice), Jiří Tichý, Michal Takáč, Bronislav Burian
(všichni Jesenec), Michal Navrátil (Radslavice), Ondřej Milar,
Ondřej Zapletal, Vladimír Vojtíšek (všichni Mostkovice), Jaroslav Novák
(Pivín), Tomáš Mikulík (Býškovice), 1257 – Marek Fabián (Horní Moštěnice),
1255 – Milan Macourek (Lipová), Tomáš Menšík (Kostelec na Hané),
1249 – Martin Lacina (Vrchoslavice), Jakub Bobčiak (Všechovice).

Nejméně odehraných minut:
1 – Lukáš Zajíc (Tovačov), 2 – Libor Ponížil (Všechovice), 4 – Jakub Zatloukal (Kostelec na Hané), 5 – Jan Jakubka (Hranice „B“), 7 – Petr Tichý starší
(Jesenec), 8 – Filip Šteflovič (Nezamyslice), Jiří Chromčík (Beňov), Radek
Sváček (Pivín), 11 – Radek Doležel (Kostelec na Hané), Marek Suchánek
(Radslavice), 12 – Michal Všetička (Mostkovice), Tomáš Kužela (Horní
Moštěnice), 13 – Adam Chocholáč (Kostelec na Hané), Tomáš Rous (Tovačov), Roman Kiriljuk (Nezamyslice), 14 – Jan Třasoň (Tovačov), 16 – Daniel
Černý (Tovačov), 17 – Martin Kastner (Kostelec na Hané), 18 – František
Koudelka (Lipová), Jiří Bruštík (Hranice „B“), 19 – Dominik Dostalík (Pivín).

Turci na Hané paběrkovali. Většina útočných akcí pivínských hráčů končila na podzim daleko před
vápnem soupeře. I proto se nejhorší ofenzíva prosadila ve čtrnácti duelech jen šestnáctkrát.

V derby neměly Vrchoslavice konkurenci, v šesti zápasech s rivaly neztratily ani bod
Jedinkrát se hrálo 0:0, Aleš Holub se proti Jesenci blýskl pěti brankami

Celkem dvaadvacetkrát se
spolu ve skupině „A“ I.B
třídy utkaly týmy reprezentující prostějovský region.
Derby se netýkala pouze Protivanova nasazeného do „olomoucké“ grpy „B“, zbylá
sedmička regionálních mužstev odehrála zpravidla šest,
v případě Jesence a Mostkovic pak dokonce sedm „derbymačů“.
Bezkonkurenčně nejlépe se s
podzimním vzájemným měřením sil popasovali ve Vrchoslavicích. Oddíl z jihu regionu nezaváhal s Kostelcem
na Hané, Pivínem, Mostkovicemi, Jesencem, Lipovou ani
Nezamyslicemi na Hané a položil tak základ k průběžnému
druhému místu. „Jako derby
vnímáme pouze duel s Nezamyslicemi. Ale ani ten není
přehnaně vyhecovaný a atmosféra je přátelská,“ nepovažuje
kouč Vrchoslavic Roman Šmíd
zápasy s Jesencem či Mostkovicemi za prestižnější než souboje proti Přerovsku.
Před rokem se podobnou bilancí mohla chlubit Lipová,
když z osmi duelů šest vyhrála
a jednou remizovala. Nyní se
více trápila a k domácí ztrátě
s Jesencem přidala i porážky
v Kostelci a Vrchoslavicích.
Emotivní duel v Kostelci na

Hané dokázala pouze snížit
na 1:2, ve Vrchoslavicích se jí
ani to nepovedlo a musela přijmout těžký direkt 0:5.
„V Kostelci jsme nepodali optimální výkon, ale roli hrálo i to,
že domácí na nás vletěli tvrdostí, kterou jim rozhodčí pouštěl.
Dohrávali jsme se dvěma zraněnými hráči. Ve Vrchoslavicích se nám zápas vyloženě nepovedl. Nečekal jsem to, ale za
půl sezony se to stane, že vám
zápas od A do Z nevyjde,“ komentoval neúspěchy lipovský
trenér Jaroslav Ullmann.
Druhý nejvyšší počet bodů tak
zejména díky domácí bilanci
získali hráči Kostelce na Hané.
Jediné porážky přišly ve Vrchoslavicích a Mostkovicích, doma
se při duelu s Jesencem zrodila
jediná bezbranková remíza celé
soutěže. „Ve Vrchoslavicích si
mančaft teprve sedal. Ještě to
nebylo ono a všechny góly jsme
dostali jako přes kopírák. Ta
samá prohra nastala i v Mostkovicích, kde jsme zaspali začátek. Než jsme se probrali, prohrávali jsme o tři góly,“ litoval
kouč Petr Walter. Hřály ho však
výhry nad Pivínem, Lipovou i
Nezamyslicemi.
O třiaosmdesát branek se kromě několika vlastenců postaralo téměř čtyřicet různých střelců. Jednoznačně nejúspěšnější

NEJVÍCE PŘEKVAPILY MOSTKOVICE, BOHUŽEL NEMILE...
SEŠUP Z I.A TŘÍDY NEZASTAVIL ANI JESENEC!a

Beňov. Soupeř, jehož trenéři mnoha regionálních
oddílů již před zahájením
sezony považovali za hlavního favorita na postup do
I.A třídy. Vítěz sedmi z posledních devíti duelů předchozího ročníku tyto předpoklady zatím potvrzuje
a skupinu „A“ vede s tříbodovým náskokem před
druhými Vrchoslavicemi.
Tým z Přerovska převyšuje ostatní v útoku i obraně
a jen zaváhání v Lipové, s
Hranicemi „B“ a Jesencem
ho připravily o stoprocentní bodovou úspěšnost. Pamatovat si na něj budou i
v Kostelci, tým z Hané prohrál obě dvojutkání o pět
branek - 3:8 a 0:5. Téměř
se tak opakovaly debakly
z loňska 1:5 a 0:8. „Osmičku“ schytaly i poslední
Býškovice, „pětku“ rovněž
šestý Tovačov. V „béčku“
jsou na čele na podzim neporažené Chválkovice, které posbíraly osm výher a
šest remíz. Dva body zpět je
Maletín, další dva Slavonín
a i následující týmy jsou
vzácně řazeny ve dvoubodovém rozestavení...

Prostějovsko má v nejnižší
krajské fotbalové soutěži o
jednoho zástupce více než
v předešlé sezoně. Hanou
Prostějov postupující do I.A
třídy nahradil po boku Vrchoslavic, Lipové, Kostelce
na Hané, Nezamyslic na
Hané, Mostkovic či Pivína
v „A“ skupině sestupující
Jesenec, cestu do neznáma
zvolil přihlášením do „B“
skupiny loňský vítěz okresního přeboru Protivanov.

Vrchoslavice

plynule navázaly na svůj premiérový ročník od postupu z Přeboru OFS-II. třídy a navzdory
úvodní porážce 0:4 na umělé
trávě Hranic „B“ se rychle
vyšvihly mezi elitu. Zkušená
a jen mírně se měnící sestava Romana Šmída dopustila
pouze jedno překvapení, když
nestačila doma na podprůměrné Radslavice. Jinak vždy
zvládla roli favorita na výbornou. Obranu jistil zkušený
gólman Tomáš Jozek, v útoku
se činila zejména trojice Holub, Lacina, Polášek, která
nastřádala dohromady dvaatřicet přesných zásahů. Zbylí
hráči mužstva se přitom jen
sedmkrát! Silnou ofenzivu
odskákaly pěti góly Lipová a
Jesenec, čtyřikrát lovili míč
ze sítě fotbalisté Všechovic,
Nezamyslic a v odvetě i rezerva Hranic.
Lipová i na podzim přesvědčila, že vždy patří k tomu
nejlepšímu. Loňský kanonýr
Karel Spáčil sice tolik nezáří,
jeho roli ale s osmi žlutými
kartami a jedenácti brankami
převzal v tom dobrém další
neméně zkušený Martin Liška. Pro Lipovou platí prakticky vše, co pro Vrchoslavice. I
Jaroslav Ullmann má k dispozici plejádu starších a zkušených plejerů, také on spoléhal
na velice úzkou skupinku. V
lipovském případě to ale bylo
dáno i dlouhodobými zraněními některých hráčů.
V Kostelci na Hané si
mohou gratulovat. Petr Walter s Vladimírem Staňkem

si v létě vyměnili pozice
hlavního trenéra a vedoucího mužstva, aby společně
pokračovali v jarní stopě.
Jejich výběr těžil zejména z
nedobytného trávníků, odkud bral pouze Beňov tři
body a v silném dešti Jesenec
bod. Nezamyslice i Horní
Moštěnice schytaly debakl,
v nervózním a tvrdém derby
neuspěla ani Lipová. Vždy to
sice může být lepší a některé
ztráty byly laciné, podstatný
je ale zejména náskok třinácti bodů na poslední místo a

• ANALÝZA •
ztráta necelé poloviny tohoto
množství na bronz.
Klidného a z pohledu bodů
bezstarostného podzimu si
užívali i v Nezamyslicích. Hané vyšla úvodní
dvě kola i prostřední pasáž,
což ji posunulo mezi nejlepší. Kouč Crhan ale musel
střídat gólmany, stoprocentně fit nebyl hlavní stroj na
góly Oulehla, problémy se
nevyhnuly ani zbylým dvěma řadám, což vedlo k mírnému propadu. Tým podával
nevyrovnané výkony a jen
občas se v zápase vyvaroval
výpadku, byl znát rozdíl v
přítomnosti a nepřítomnosti
Rudolfa Návrata. Pozitivem
pro jaro je ale uzdravení středopolaře Tomáše Mariánka i
deset bodů k dobru na předposlední Pivín.
Jesenec se v I.B třídě ocitl
opět po několika letech. Start
byl přímo snový, výhry v

SKUPINA „A“ I.B TŘÍDY O KFS V ČÍSLECH
Nejvíce výher... Beňov (11)
Nejméně výher... Býškovice, Pivín (2)
Remízový král... Jesenec (4)
Nejvíce porážek... Býškovice (11)
Nejméně porážek... Beňov (2)
Nejlepší útok... Beňov (49)
Nejhorší útok... Pivín (16)
Nejlepší obrana... Beňov (16)
Nejhorší obrana... Býškovice (40)
Nejlepší bilance doma/venku... Beňov (+13)
Nejhorší bilance doma/venku... Býškovice (-14)
Nejdelší vítězná série... Vrchoslavice (6)

I.B třída skupina „B“ Olomouckého KFS

Mostkovicích a nad Radslavicemi, či remízy v Moštěnicích a v Beňově pasovaly
skvadru Josefa Takáče na boj
o návrat výš. Úspěšný trenér
odpočátku zdůrazňoval, že
tak vysoko nepomýšlí. To
ostatně dokázala následující
kola. Nejen útočníci zahazovali, co se dalo, s sedm
utkání bez výhry vzneslo i
otázku, zda po roce nebude
následovat další záchranářská bitva.
Největší záhadou a překvapením v negativním smyslu jsou
Mostkovic
výsledky
Tým Jiřího Kamenova marně
vyhlížel výhru již v posledních sedmi duelech sezony 2011-2012, v té nové se
dočkal až v desátém kole!
Od zimy se přitom poblíž
Hloučely díky slibným výkonům a stabilnímu přísunu bodů hovořilo o plánech
na postup, nyní přišel první
bod po několika vlastencích
či smolných brankách až v
šestém kole. Čtrnáct bodů ze
čtrnácti utkání tak de facto
znamená, že reálný je posun
ze dvanáctého maximálně na
šesté místo. Pouze v případě excelentního jara a by se
dalo pomýšlet na třetí flek,
ale toť otázkou...
Stabilním účastníkem bojů
o udržení je Sokol Pivín.
Po úspěšném kormidelníku Jaroslavu Svozilovi, jenž
zvládl se svou lodí projet
všemi bouřemi a čeká, až mu
vedení klubu postaví pamětní
sochu, převzal tým Pavel Zbožínek starší. Nejpodstatnější z
pivínského pohledu je výhra

.

nad posledními Býškovicemi
a remíza s Mostkovicemi, z
hlediska derby udělal radost
bod z Nezamyslic. Zkvalitnit
potřebuje především útok,
šestnáct a méně branek nevsítil žádný jiný mančaft.
Protivanov se v nové soutěži dlouho sžíval. Ekipu Libora Bílka srážely zahozené
penalty i hazardování s dalšími šancemi, aby první body
přišly až v pátém po výhře
nad Lutínem. Další dvě výhry
a celkem tři remízy zatím připoutaly Sokol až na třinácté
místo. Ale jen tři body od desátého v pořadí. Trenér využívá služeb několika mladíků,
při potížích se složením sestavy dokonce jednou musel
sám na necelou dvacetiminutovku na plac.
Jarní část tak slibuje napínavé momenty na všech
frontách. Vrchoslavice, Lipová, Hranice na Moravě
„B“ budou v „áčku“ nahánět vedoucí Beňov, nahoru
se bude rvát i Kostelec, Jesenec a zejména Mostkovice, zkušenosti z minulých
let bude moci při psychicky
náročných bojích o záchranu zužitkovat Pivín. V „B“-skupině bude moci Protivanov čerpat z nováčkovského
elánu a při lepším zakončení
i doléčení zraněných se nebude muset obávat pádu.
Ostatně o všem podstatném
z podzimní části I.B třídy
vás prostřednictvím našeho
okénka do všech klubů z regionu budeme informovat
již v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

14 kol, 98 zápasů, 8820 minut v číslech:

Nejdelší neporazitelnost... Beňov (8)
Nejdelší série bez výhry... Mostkovice (9)
Nejdelší série porážek... Býškovice (6)
Celkový počet hráčů... 310
Nejvíce hráčů... Hranice „B“ (34)
Nejméně hráčů... Vrchoslavice a Všechovice (17)
Nejtrestanější hráč... Radek Kozák (Všechovice)
- 7 žlutých a 1 červená karta
Nejslušnější tým... Vrchoslavice
(14 žlutých a 1 červená karta)
Celkem branek... 388 (214:174)
Průměr na utkání... 3,96

Průměr na kolo... 27,71
Nejgólovější kolo... 9. (6., 7. a 18. října) - 47 branek
Gólově nejchudší kolo... 4. (1., 2. a 27. září) - 19 branek
Nejčastější výsledek... 9x 1:3, 8x 2:0
Nejvíce branek v utkání...
11 (Kostelec na Hané - Beňov 3:8)
Největší debakl... 8:1 (Beňov - Býškovice)
Nejdivočejší remízy... 4:4 (Všechovice - Hranice „B“)
Nejnižší skóre... 0:0 (Kostelec na Hané - Jesenec)

www.vecernikpv.cz

regionální derby skupiny „A“ v číslech
1. kolo (11. a 12. srpna):
2. kolo (18. a 19. srpna):
3. kolo (25. a 26. srpna):

Mostkovice – Jesenec 1:3 (Branky: vlastní – J. Tichý 2, P. Tichý)
Vrchoslavice – Kostelec na Hané 3:0 (Polášek, Holub, Lacina)
Nezamyslice – Lipová 0:3 (Přikryl 2, Macourek),
Pivín – Vrchoslavice 1:3 (Prášil – Zatloukal, Lacina, Polášek)
4. kolo (1. a 2. září):
Vrchoslavice – Mostkovice 2:0 (Zatloukal, Lacina)
5. kolo (8. a 9. září):
Kostelec na Hané – Lipová 2:1 (Začal, Hon – Liška),
Jesenec – Vrchoslavice 2:5 (J. Tichý, P. Tichý – Holub 5)
6. kolo (15. a 16. září):
Lipová – Pivín 5:1 (Bross 2, Liška, Ohlídal, P. Koudelka – Bartoník)
7. kolo (22. a 23. září):
Kostelec na Hané – Nezamyslice 5:0 (Maška 2, Menšík, Baláš, Vařeka),
Mostkovice – Lipová 2:3 (Musil, Šlambor – P. Koudelka, vlastní, Liška)
8. kolo (29. a 30. září):
Nezamyslice – Pivín 1:1 (Kratochvíl – P. Fialka),
Lipová – Jesenec 1:1 (Bross – Klicpera)
9. kolo (6. a 7. října):
Mostkovice – Nezamyslice 3:4
(Dadák, Chmelař, M. Vojtíšek – Oulehla, Horák, J. Přidal, T. Přidal)
10. kolo (13. a 14. října):
Nezamyslice – Jesenec 2:1 (J. Přidal, Návrat – Burian),
Kostelec na Hané – Pivín 3:1 (Walter, Hon, Vyhlídal – P. Fialka)
11. kolo (21. října):
Mostkovice – Kostelec na Hané 4:3 (Hanák 2, Šlambor z penalty, Milar – Hon 2, Začal),
Vrchoslavice – Lipová 5:0 (Holub 2, Lacina, Polášek, P. Horák st.)
12. kolo (27. a 28. října):
Kostelec na Hané – Jesenec 0:0,
Pivín – Mostkovice 2:2 (vlastní, Bartoník – M. Vojtíšek 2)
13. kolo (4. listopadu):
Jesenec – Pivín 1:0 (Klicpera),
Vrchoslavice – Nezamyslice 4:1 (Holub 2, Lacina, Polášek – T. Přidal)
14. kolo (10. a 11. listopadu): Jesenec – Mostkovice 0:1 (Šlambor)

Kostelecká zbraň. Tým Petra Waltera disponuje silnými hlavičkáři a každý míč letící do vápna představoval oprávněnou hrozbu pro
soupeře.
ze všech byl vrchoslavický Aleš
Holub. V derby se postaral o
deset branek, když rovnou polovinu z nich nasázel Jesenci.
Pětkrát se trefil jeho spoluhráč

Martin Lacina, čtyři branky
přidal kostelecký Martin Hon.
Trojice gólmanů Tomáš Kýr,
Tomáš Jozek a Jan Drčka pak
dvakrát udržela čisté konto.
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Mužstvo
SK Chválkovice
Maletín
Sokol Slavonín
SK Červenka
Sokol Kožušany
Slovan Černovír
Sokol Velký Týnec
Sokol Doloplazy
FK Brodek u Přerova
SK Velká Bystřice
Doubrava Haňovice
Sigma Lutín
Sokol Protivanov
FC Drahlov

Lipová - Jedenáct branek ve čtrnácti utkáních I.B třídy
a celkem sedmadvacet branek ve dvaatřiceti zápasech stihl zaznamenat od loňského února lipovský
ostrostřelec Martin Liška. Coby odchovanec Konice
si doma během jedenácti let vyzkoušel I.B třídu, I.A
třídu, krajský přebor i divizi, aby si po tříletém působení v rakouském SV Stetteldorf zahrál i v Kostelci
na Hané a Němčicích nad Hanou. Od minulé zimy
pak pětatřicetiletý útočník obléká dres aktuálně třetího mužstva „A“ skupiny I.B třídy a řadí se k největším
kanonýrům soutěže...
Co vás loni v zimě přivedlo právě do Lipové?
„S trenérem Ullmannem se
dobře známe, ještě jsme spolu hrávali. Přesvědčil mě, zda
bych to nechtěl zkusit, a na
jeho nabídku jsem kývl. Náš
podzimní kádr široký nebyl. V
pár přátelácích v létě před sezonou se nám někteří hráči zranili
a dostávali se do toho až později. Táhli jsme to v základní
jedenáctce a jednom při dvou
náhradnících.“
Jaký je rozdíl mezi Jaroslavem Ullmannem
hráčem a Jaroslavem Ullmannem koučem?
„Jako hráč byl ambiciózní
a chtěl pořád vyhrávat. To o
něm platí i nyní. Umí hráče vyhecovat, namotivovat a snažíme se hrát útočný fotbal, který
mi vyhovuje. Byl výborný hráč
a je i výborný trenér.“
V Lipové jste zhruba
rok. Jak na vás mužstvo
působí?
„Hrajeme na špici a také na stará kolena se mi daří. Když sečtu
přáteláky a mistrovská utkání, tak ve dvaatřiceti zápasech

jsem zaznamenal sedmadvacet
gólů. To si myslím, že je slušné.
V mužstvu působí řada hráčů se
zkušenostmi z vyšších soutěží,
jako jsou Peťa Ohlídal, Karel
Spáčil, Milan Macourek, Pavel
Růžička. Jsem tu spokojen, parta je v Lipové výborná.“
Dlouhé roky jste hrál za
Konici, vyzkoušel jste si
i Rakousko. Jak se vám
v předchozích štacích dařilo?
„Po I.B či I.A třídě a krajském
přeboru v Konici se mi naskytlo Rakousko, kde jsem strávil
tři roky v mužstvu SV Stetteldorf. Za tři roky jsem odehrál
šestašedesát zápasů a dal v nich
devětapadesát gólů. Šlo přitom o úroveň naší I. A třídy. A
když jsem se vracel, tak Konice
z krajského přeboru postoupila
do divize a já jsem nastoupil
do přípravy i základní sestavy.
Jako jeden ze dvou odchovanců jsem odehrál celou sezonu
a skóroval i proti Fulneku,
Frýdku-Místku, Orlové či
Zábřehu. Potom jsem kopal
v Kostelci a Němčicích. Předloňský podzim jsem nehrál a až
na jaro naskočil do Lipové.

Čemu přičítáte, že vám
to tam tolik padá?
„Ofenzivnímu stylu, který hrajeme, a přesným přihrávkám od
zkušených záložníků. Podzim
jsem na hrotu odehrál s Petrem
Přikrylem. Dokáže na sebe vázat
dva protihráče a já jsem rychlostní typ, mám víc prostoru. Nebo
mi dokáže přihrávky zpracovat.
Dalo by se říct, že jsem hlavní
zakončovatel. Vždy jsem ovšem
býval střelec, i v divizi jsem
branky střílel.“
Jaký typ zakončení vám
vyhovuje?
„Ač jsem 185 centimetrů vysoký, tak jsem za rok dal pouze dva
góly hlavou. Jsem spíše brejkový
hráč a dokážu využít balonů za
obranu.“
To jste na tom v pětatřiceti stále tak skvěle rychlostně?
„Ano. Bez nějakého chlubení
musím říct, že jsem na tom byl
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1. Slavonín
2. Chválkovice
3. Červenka
4. Maletín
5. Černovír
6. Protivanov
7. Drahlov
8. Velký Týnec
9. Velká Bystřice
10. Haňovice
11. Doloplazy
12. Lutín
13. Kožušany
14. Brodek u Přerova
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2 – Jiří Látal (Červenka), 1 – Martin Šindelka (Protivanov), Jaromír Pospíšil (Velký Týnec), Adam Vrba
(Červenka), Bohuslav Hejč (Brodek u Přerova), Michal Neťuka, Michal Florian (oba Slavonín), Daniel
Beran, Milan Michalčák (oba Maletín).

Nejvíce vychytaných nul:
5 – Pavel Voslař (Chválkovice), 4 – Petr Jurčík (Doloplazy),
2 – Karel Vybíral (Slavonín), Martin Prucek (Červenka),
Lukáš Chlanda (Velký Týnec), 1 – mj. Jaroslav Pavlů,
Radek Vybíhal (oba Protivanov).

Červené karty – hráči:
2 – Daniel Hrabec (Velká Bystřice), 1 – 17 hráčů, mj. Marek Pospíšil (Protivanov).

5 – Velká Bystřice, 3 – Chválkovice, 2 – Drahlov, Černovír,
Brodek u Přerova, 1 – Protivanov, Maletín, Kožušany, Červenka, Lutín, 0 – Haňovice, Velký Týnec, Doloplazy, Slavonín.

Žluté karty – hráči:
8 – Dušan Blechta (Lutín), 7 – Daniel Hrabec, Radek Najman
(oba Velká Bystřice), Petr Dostál (Haňovice), 6 – Petr Jurčík,
Dušan Magna (oba Doioplazy), Tomáš Přikryl (Haňovice), Zdeněk Zahrada (Chválkovice), Marek Beran, Milan Michalčák (oba
Maletín), Lukáš Saitz (Velký Týnec), 5 – Aleš Špička (Černovír)

Žluté karty – týmy:
35 – Haňovice, 34 – Maletín, Velký Týnec, 32 – Doloplazy,
30 – Drahlov, 29 – Chválkovice, 28 – Protivanov, Velká Bystřice, 27 – Kožušany, 24 – Červenka, 23 – Černovír, 22 – Brodek u Přerova, Slavonín, 21 – Lutín.

Nejvíce odehraných minut:
1260 – Jan Vybíhal, Antonín Dvořák (oba Protivanov), Pavel
Voslař (Chválkovice), Tomáš Alka (Slavonín), Jaromír Pospíšil,
Václav Kratochvíl, Ondřej Krkoška, Lukáš Chlanda (všichni Velký Týnec), Miroslav Huňka, Jakub Chrást (oba Lutín).

Nejméně odehraných minut:
2 – Jan Elgner (Chválkovice), 3 – Zbyněk Odstrčil (Chválkovice), 4 – Lukáš
Šefčík (Černovír), 9 – Vlastimil Slaný (Protivanov), Lukáš Grulich (Slavonín),
10 – Martin Pilík (Červenka), 11 – Karel Okleštěk (Černovír), 12 – David Zdařil
(Velký Týnec), 14 – Marek Grmela (Protivanov), Evžen Gasta (Chválkovice),
15 – Marek Mrňka (Červenka), 17 – Libor Bílek (Protivanov).

Foto: archív M. Lišky

14 kol, 98 zápasů, 8820 minut v číslech:

Nejdelší neporazitelnost... Chválkovice (14)
Nejdelší série bez výhry... Drahlov, Haňovice (7)
Nejdelší série porážek... Drahlov (6)
Celkový počet hráčů... 289
Nejvíce hráčů... Chválkovice (25)
Nejméně hráčů... Lutín (17)
Nejtrestanější hráč... Daniel Hrabec (Velká Bystřice)
- 7 žlutých a 2 červené karty
Nejslušnější tým... Slavonín
(22 žlutých a žádná červená karta)
Celkem branek... 396 (222:174)
Průměr na utkání... 4,04
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Hattricky:

„Zapojilo se do něj celkem
dvaatřicet týmů rozdělených
do čtyř skupin. Jak jsem
říkal, mančafty byly hodně
prošpikované ligovými hráči, takže to mělo svou kvalitu. Prošli jsme až do semifinále, v němž jsme prohráli
až na penalty. Neuspěli jsme
ani v duelu o třetí místo, takže jsme skončili na čtvrtém
místě. Pro mě ale byla hlavní
čest, že jsem si mohl zahrát
s Markem Heinzem. Je to jeden z hráčů, které jsem vždy
obdivoval a měl za vzor!“
Uvažujete o návratu
do Konice coby hráč?
„Je to jedna z variant, nevím
ale, co bude. Momentálně se
mi poštěstilo, že mám dvě nabídky, takže si mohu vybírat..
(úsměv) Zatím jsem však v Lipové spokojen. Hrajeme špici
a mně se tam ohromně daří.
Pokud se nic mimořádného
nestane a domluvíme se, chtěl
bych i na jaře v barvách Lipové pokračovat.“

Útočník Lipové MARTIN LIŠKA o tom,
jak nedávno naskočil vedle české legendy
vždy rychlostně velmi dobře. I v
Konici jsem neměl problém a patřil jsem k nejrychlejším. Je fakt,
že celou svou fotbalovou kariéru
z této své rychlosti těžím.“
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13 – Adam Vrba, 12 – Jiří Látal (oba Červenka),
Č
11 – Milan Michalčák (Maletín), Jaromír Pospíšil
(Velký Týnec), 10 – Lubomír Štrbík, 9 – Martin Dombi (oba Chválkovice), 8 – Michal Neťuka (Slavonín),
7 – Bohuslav Hejč, Alfred Složil (oba Brodek u Přerova), 6 – Radek Kropáč (Protivanov), Tomáš Přikryl
(Haňovice), Martin Dočkal (Doloplazy), Radek Štefek
(Chválkovice), Daniel Beran (Maletín), Michal Florian (Slavonín).

„Pro mě byla hlavní čest,
že jsem si mohl zahrát
po boku bývalého reprezentanta
Marka Heinze. Je to borec
a jeden z hráčů, které jsem vždy
obdivoval a měl za vzor!“

SKUPINA „B“ I.B TŘÍDY O KFS V ČÍSLECH
Nejvíce výher... Chválkovice, Maletín (8)
Nejméně výher... Drahlov (2)
Remízový král... Chválkovice (6)
Nejvíce porážek... Drahlov (9)
Nejméně porážek... Chválkovice (0)
Nejlepší útok... Chválkovice (41)
Nejhorší útok... Lutín (15)
Nejlepší obrana... Chválkovice (13)
Nejhorší obrana... Drahlov (52)
Nejlepší bilance doma/venku... Chválkovice (+9)
Nejhorší bilance doma/venku... Drahlov (-12)
Nejdelší vítězná série... Velký Týnec (5)

Jak nyní trávíte čas mezi
fotbalovým podzimem a
společnou přípravou na jaro?
„Tréninky nám začnou až druhý
týden v únoru a zatím se připravuji individuálně. Chodím s bývalými konickými spoluhráči na
fotbálek či hokej, běhám, navštěvuji posilovnu. Dříve jsem hrával i sálovku, ale nyní ne, abych
se nezranil. A před Vánocemi
se mi přes bývalého spoluhráče
a kamaráda Broňu Rozsívala
podařilo zúčastnit turnaje v Olomouci, kde jsem měl možnost
zahrát si v mužstvu i s velkým
talentem Filipem Rozsívalem a
bývalým reprezentantem Markem Heinzem. Proti nám pak nastoupila řada špičkových plejerů
včetně prvoligistů ze Sigmy. Taková možnost se neodmítá, budu
na to rád vzpomínat.“
Podařilo se vám na turaji dojít až do závěrečnaji
ojů?
ných bojů?

V
8
8
7
7
7
5
6
5
5
4
4
3
3
2

DOMA:
1. Chválkovice
2. Maletín
3. Kožušany
4. Brodek u Přerova
5. Červenka
6. Velký Týnec
7. Slavonín
8. Doloplazy
9. Černovír
10. Velká Bystřice
11. Haňovice
12. Lutín
13. Protivanov
14. Drahlov

MARTIN LIŠKA: „Celou svou fotbalovou kariéru těžím z rychlosti“
Pětatřicetiletý kmenový hráč Konice táhne svými góly
Lipovou vstříc absolutnímu čelu skupiny „A“ I. B třídy

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

Nejlepší střelci:

Minitabulka derby:
1. TJ Sokol Vrchoslavice
2. FC Kostelec na Hané
3. SK Lipová
4. SK Jesenec
5. TJ Sokol Mostkovice
6. TJ Haná Nezamyslice
7. TJ Sokol Pivín


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

Průměr na kolo... 28,29
Nejgólovější kolo... 6. (15. a 16. září) - 39 branek
Gólově nejchudší kolo... 3. (25. a 26. srpna) - 20 branek
Nejčastější výsledek... 10x 1:1, 9x 2:2, 8x 1:2
Nejvíce branek v utkání... 13 (Maletín - Doloplazy 11:2),
9 (Slavonín - Doloplazy 5:4, Červenka - Maletín 6:3)
Největší debakly... 11:2 Maletín - Doloplazy,
7:0 Slavonín - Lutín, 7:1 Velká Bystřice - Drahlov
Nejdivočejší remízy...
3:3 (Maletín - Drahlov,
Brodek u Přerova - Drahlov, Doloplazy - Protivanov)
Nejnižší skóre...
0:0 (Doloplazy - Chválkovice, Slavonín - Chválkovice)

roste...
www.vecernikpv.cz
náv

nost webu

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

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz
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Hokejisté Prostějova přerušili krizi a uspěli doma i venku

3
0

1:0

JESTŘÁBI PŘED PLAY OFF POSILUJÍ ZADNÍ ŘADY

HC RT TORAX PORUBA

1:0

1:0

Branky a nahrávky: 14. Černý (Šebek), 29. Popelka (Janota), 55. Popelka
(Ševčík, Janota). Rozhodčí: Volf – Velínský, Maťašovský. Vyloučení: 4:6.
Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 803.

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

Kumstát, Arnošt,
Janota, Jirák

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

Trenéři:
Petr Zachar a
Martin Kužílek

Sestava HC RT TORAX Poruba:

O dvě nová jména se několik zápasů před koncem základní části rozrostla soupiska Jestřábů Prostějov. Ke
gólmanské dvojici Adam Vrba, Lukáš Vydržel přichází
dvaadvacetiletý Ondřej Raszka, vyztužit defenzivu je
úkolem teprve sedmnáctiletého obránce Juraje Talána.
Prostějov/jim
Raszkovým mateřským oddílem jsou
třinečtí Oceláři, odkud letos hostoval
s více než devadesátiprocentní úspěšností zásahů v prvoligovém Písku. Na
Hanou přichází formou střídavých
startů do konce sezony. „Přestupní
řád totiž nedovoluje, aby hráč v tento
moment přišel na hostování. Naskytla

1
2

0:0

SN

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
V

1:0

0:1

Branky a nahrávky: 35. Kolařík (pen.) - 44. Šebek (Jedlička, Kumstát), 65. Kotásek. Rozhodčí: Czubaj - Vengřín, Rožánek. Vyloučení: 3:9. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1414.

Sestava hc zubr přerov:

Matoušek (Daneček L.) - Prokop, Zientek M., Krisl, Vydra,
Zientek L., Rimmel, Hartmann - Haas, Říčka, Klimša, Kolařík,
Kanko, Pechanec, Stránský, Diviš, Kasperlík, Maruna

Sestava lhK jestřábi
Vrba (Raszka)
Kaluža, Jedlička,
Popelka, Ševčík
Petr Zachar
a Martin Kužílek

Kumstát, Arnošt,

Handl, Duba, Kotásek
Černý, Šebek, Stráně
Janota, Novák, Kryl

37. kolo: HC Slezan Opava - VHK Vsetín 4:6 (1:2, 0:3,
3:1) Branky a nahrávky: 20. Kocián (Herman, Mosler), 41.
Chalupa (Kocián, Tichý), 49. Vítek (Jos. Tichý), 54. Herman (Tichý) - 2. O. Hruška (Vodák), 13. D. Vítek (P. Hruška, O. Hruška), 24. Mikšovský (Vaněk, Zúbek), 28. Vrba
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. ligy, sk. východ


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

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

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

21
21
17
16
17
13
15
13
12
4

7
4
5
3
3
5
4
3
4
3

2
5
4
5
1
6
1
5
5
7

8
8
12
14
17
14
18
17
17
24

140:95
150:93
139:131
124:114
132:123
133:137
119:112
125:138
123:153
109:198

79
76
65
59
58
55
54
50
49
25

kam za hokejem....
39. kolo, středa 6. února, 18:00 hodin: HC Bobři Valašské Meziříčí VHK Vsetín, HC Slezan Opava - HC Zubr Přerov, HC Baník Karviná
- HC RT TORAX Poruba, HC Frýdek-Místek - HC AZ Havířov 2010,
LHK Jestřábi Prostějov - HC Nový Jičín
40. kolo, sobota 9. února 17:00 hodin: HC Nový Jičín - HC Frýdek-Místek, HC AZ Havířov 2010 - HC Baník Karviná, HC Zubr Přerov - HC
Bobři Valašské Meziříčí, VHK Vsetín - LHK Jestřábi Prostějov (17:30),
HC RT TORAX Poruba- HC Slezan Opava (středa 13. 2., 18:00)

2x foto: internet

Poruba marně dobývala prostějovskou tvrz

Gleich - Wolf, Hruzík, Šindelář, Axman, Slavík, Vrána, Vychodil, Mládenka, Krayzel, Buček, Pavlačka, Vaněk, Holuša,
Sedlář, Seidler, Kilnar, Piják, Chomič

AZ HAVÍŘOV

se tu ale varianta střídavých startů, tak
jsme ji využili. Bude hrát ale pouze
u nás,“ vyjádřil se k jeho angažování
kouč „áčka“ Petr Zachar.
Jedničkou podle něj i nadále zůstává
Adam Vrba, nabízí se však více variant, pokud by se nedařilo. „Měli jsme
na výběr z více gólmanů, nakonec
jsme se na poslední chvíli rozhodli

pro Ondřeje. Tuto možnost jsme hledali, abychom po sérii nešťastných
lednových utkání trošku zvýšili tlak,“
doplnil Zachar.
Sedmnáctiletý Talán je věkem ještě
dorostenec, přesto se již naplno zabydlel v juniorce Zlína s velmi dobrou
bilancí účasti na ledě při vstřelených
a obdržených gólech. „Nastala totiž
situace, že jsme na sobotní zápas měli
jen pět beků a hledali jsme posílení do
obrany. Tak jsme to řešili takto,“ zmínil
Zachar.
Před sobotním duelem však rovněž
onemocněl a přidal se k dvojici Michal
Tomiga, Martin Finkes, která musela
výjezd do Havířova taktéž vynechat.

Prostějov/jp – Ke středečnímu
utkání si na prostějovský zimní
stadion našlo cestu pouhých osm
stovek diváků. Logicky se tak
stalo po výsledkovém krachu
v posledních střetnutích. Přesto
si Jestřábi i před tímto utkáním
stále drželi výborné třetí místo,
na svém ledě ale přivítali svého
největšího
pronásledovatele,
ostravskou Porubu. Mužstvo
vedené bývalým asistentem prostějovských hokejistů Tomášem
Sršněm se mohlo v případě úspěchu domácím přiblížit na pouhý
bod. Marná však byla jejich snaha o vstřelení branky, a když se
hráči Prostějova prosadili hned
třikrát, upevnili si svou pozici

před končící se základní částí 2.
ligy skupiny Východ.
Obě mužstva se od začátku prezentovala opatrným hokejem, spíše
vycházela ze zajištěné obrany, do
útočení se příliš nepouštěla. Jestřábi rozhodně nechtěli připustit další
zklamání svým fandům, hosté přijeli
na Hanou s cílem odvézt si nějaký
ten cenný bodík. Přece jen se diváci
dočkali gólové radosti. Michal Černý dlouho nevěděl za bránou, co
s pukem, tu nakonec objel a naslepo
jej nahazoval před brankoviště, ten
se zastavil k překvapení všech až
v síti - 1:0. Více zajímavého se již
v první třetině neodehrálo.
Druhé dějství začalo vyloučením
domácích, přesto se i v početní nevýhodě řítil střelec první branky do
samostatného úniku, ten ale neproměnil. V následujících minutách si
po několikerém vyloučení Jestřábi
vyzkoušeli bránění přesilovek, které
i zásluhou brankáře Vrby dokázali
ustát. A tak přišel trest z hole Micha-

Očima trenérů

la Popelky, jenž převzal na modré
krásnou nahrávku od spoluhráče ze
zlínské juniorky Janoty a řítící se
sám nedal Gleichovi žádnou šanci 2:0. Když Prostějovští přežili přečísPetr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
lení tři na jednoho, šli do kabin před
závěrečnou třetinou s dvougólovým
„První dvě třetiny jsme odehráli velice zodpovědnáskokem.
ně, Porubu jsme nepouštěli do velkých šancí a s výPoslední část se nesla v duchu dvou
jimkou prvního šťastného gólu jsme navýšili skóre
předchozích. Stejně tak i brankový
po krásných akcích. Soupeř měl dokonce více střel
příděl nezůstal v tomto směru pozanež my, ale buď měli slepé patrony, nebo se jim
du. V obrovské šanci se ocitl nejdří- zkrátka střelecky nedařilo a to si myslím, že rozhodlo. V poslední
ve Ševčík, který přebruslil všechny třetině to již soupeř logicky otevřel, proto jsme měli i více ze hry.“
své soupeře, sám před Gleichem
už tak úspěšný nebyl. Stejný hráč
Tomáš Sršeň - RT Torax Poruba 2011:
šest minut před závěrečnou sirénou
„Nezbývá
mi než soupeři pogratulovat, my jsme nedoujížděl do průniku, milimetrovou
nahrávkou našel lépe postaveného kázali vstřelit ani jednu branku, to se pak utkání vyhrát
Michala Popelku a ten zblízka za- nedá. Soupeř podal zodpovědný výkon, téměř nechyboznamenal svou druhou branku v zá- val, dobře také zachytal brankář Vrba. Měli jsme šanci
přiblížit se Prostějovu na pouhý bodík, nestalo se, musípase - 3:0.
Prostějov se tak po velmi discipli- me to hodit za hlavu a už se soustředit na další zápas.“
novaném výkonu mohl radovat ze
zisku tří bodů a hlavně z udržení na výborně chytajícím brankáři Vr- brankové chuti zlínského Popelky si
bronzové příčky před právě dotíra- bovi. Ten si tak připsal druhou nulu svěřenci trenéra Zachara mohli v kající Porubou, která si vylámala zuby v sezoně a díky jeho zákrokům a bině zakřičet vítězný pokřik.

Kotásek vystřelil Jestřábům dva body s Havířovem
Očima trenérů
SN
Havířov, Prostějov/jim – Po
předchozích nepřesvědčivých
výkonech nastal extrémní obrat.
Nejprve středeční výhra a čisté
konto jako bonus proti Porubě,
o víkendu pak remíza po pětašedesáti minutách a neprůstřelnost
při nájezdech proti Havířovu.
Hokejovým Jestřábům se tak
na třetím místě dýchá o poznání
lépe a teoreticky již ve středu si
mohou zajistit postup do vyřazovací části z bronzové pozice.
Prostějovští hráči vstoupili do
utkání naprosto stejně jako o týden
dříve proti Přerovu. Hned po dvou
minutách přišlo zbytečné vyloučení, tentokrát za poslání puku mimo
hrazení, a jen do konce jedenácté
minuty usedli na trestnou lavici
Jedlička, Kumstát, Handl. Havířov měl ideální šanci otevřít skóre,
na rozdíl od Zubrů se mu však v
početních výhodách vůbec nedařilo. Jestřáby tak de facto nemuselo

mrzet ani hned devět vyloučení
a odehrání téměř třetiny utkání v
oslabení.
První vážnější ohrožení tak zařídil
hostující Stráněl, jehož musel lapačkou vychytat gólman Matoušek. Domácí kontrovali pokusy
Pechance a Vydry, s nimiž si pro
změnu poradil Vrba, stejně jako na
konci třetiny při brejku Říčka. Ty
největší šance ovšem přišly v podání Martina Kryla a opět Tomáše
Stráněla. První neprocedil puk přes
vyrážečku, druhý přes lapačku.
Ve druhé třetině se střídala přečíslení na obou stranách, opět bez efektu. Černý s Šebkem neuspěli při
úniku dva na jednoho střelou ani
dorážkou, Duba neuspěl při samostatném nájezdu, na druhé straně
si Diviš s Haasem nerozuměli. V
polovině zápasu nařídil hlavní rozhodčí po faulu Jiřího Krisla trestné
střílení, ale s kličkou do bekhendu
Kotásek neuspěl.
Stejná situace se opakovala i na
opačné straně, když si faulem vypomohl Pavel Kumstát. Jan Kolařík odhalil prostor mezi betonem a
lapačkou a poslal Havířov do vedení – 1:0. Navýšit mohl půl minuty
před pauzou gólem do šatny Pro-

kop, Vrbův beton byl proti.
Před více než čtrnácti stovkami
diváků se tak urodilo vyrovnání.
Hned zkraje poslední třetiny obdržel nahrávku za obranu David
Šebek a střelou pod břevno byl
přesný – 1:1. Otočit mohl Černý,
jehož Matoušek s problémy vychytal, i Popelka. Jeden z hrdinů středečního utkání s Porubou, Michal
Popelka, ujížděl po chybě obránce
sám na gólmana, ale trefil pouze
betony. Na opačné straně neuspěl
tečí Kolařík a šlo se do prodloužení.
Největší šanci v pětiminutovém nastavení měl Haas. Měl před sebou
prázdnou bránu, ale puk mu přeskočil přes hokejku. Došlo tak stejně jako na konci října na nájezdy.
Tehdy byli úspěšnější Havířovští,
nyní se jim kouč Jestřábů Petr Zachar pokusil situaci ztížit a do brány
poslal místo Vrby novice Raszku.
V domácí brance pak místo Matouška stál Lukáš Daneček.
Dovednostní soutěž zahájil Ševčík
a neuspěl. Střelou nad vyrážečku
neuspěl ani jediný střelec domácích Kolařík. Svůj blafák nestihl
zakončit Michal Černý, ke střele
se nedostal ani Prokop. Ve třetí sérii
neuspěl mezi betony Lukáš Duba,

Tomáš POTĚŠIL – AZ Havířov:
„Prostějovští dali na nájezdy do brány Raszku, kterého kluci vůbec neznají, a proto mu nebyli schopni
dát gól. Také jsme sice vyměnili Matouška za Danečka, ovšem ten se deset minut před koncem utkání poranil a na nájezdy se vůbec necítil.“
Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
„Odehráli jsme hodně vyrovnaný zápas. Domácí neměli tak vyložené šance jako my, škoda, že jsme je
nedokázali využít. Základem úspěchu v obou duelech
byl velmi dobrý výkon Adama Vrby a nestalo se nám,
že by Havířov ujížděl do brejků nebo šel sám na naši
bránu. Když porazíme Nový Jičín, na devadesát procent z toho bude
první čtyřka.“
stejně tak nenašel recept ani Petr
Kanko kličkou do bekhendu.
Po třech sériích se tak otočilo pořadí a zahajovali domácí. Stránský z
Havířova byl bezradný, to velezkušený Martin Kotásek si na rozdíl
od základní hrací doby věděl rady.
Dva body tak putovaly do Prostějova, na severu zůstal jediný.
Jestřábi si tak po osmatřiceti ode-

hraných kolech pojistili třetí místo.
Poruba i Vsetín sice získaly o bod
víc, čtyři kola před koncem však
ztrácejí šest a sedm bodů. Pokud
tedy Jestřábi využijí domácí led,
porazí Nový Jičín po šedesáti minutách a oba pronásledovatelé
nezískají v Karviné a Valašském
Meziříčí ani bod, bude o bronzu
rozhodnuto již v polovině týdne.

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

StavbyKrejčí

P R O S T Ě J O V

Trenér Jestřábů řeší, s kým bude moci počítat pro středeční duel s Novým Jičínem

Petr Zachar: „Momentálně jsme na čtyřech obráncích“
Prostějov – S velkou úlevou a v pozitivním rozpoložení
se za uplynulým týdnem mohl ohlížet kouč Jestřábů Petr
Zachar. Přísun pěti bodů ze dvou utkání, navíc po výhrách
nad čtvrtou Porubou a druhým Havířovem, přinesl uklidnění a výrazné zvýšení šance na umístění mezi nejlepší čtveřicí před play off. Prostějovský trenér vyzdvihl práci obou
gólmanů i obrany, ale varuje před usnutím na vavřínech.
Jiří Možný
Cítil jste na hráčích euforii
po výhře nad Porubou?
„Neřekl bych euforii. Kluci ale
opět přistoupili k utkání zodpovědně a myslím si, že jsme odehráli hodně vyrovnaný zápas, v
němž jsme měli i větší šance než
domácí. Havířov nás sice přestřílel, neměl ale tak vyložené šance
jako my. Škoda, že jsme je nedokázali využít.“
Znamená to, že se přístup
hráčů zlepšil a hrají to, co
od nich očekáváte?

„Vždycky se tam objeví chyby,
vždy je to zlepšovat. Člověk by
neměl usnout na vavřínech, jak
se říká, ale pořád by si měl z nedostatků brát ponaučení. Nestalo
se nám ale, že by Havířov ujížděl
do brejků a šel sám na naši bránu,
jako tomu bývalo v předchozích
zápasech. Vždy šel proti obráncům.“
Stejně jako proti Přerovu
vás brzdila spousta vyloučení.
„Ano, ale bylo to za vyhozený
puk mimo hřiště, dvakrát šlápnutí

na hokejku. Bohužel jsme trochu
dopláceli na naši nezodpovědnost.
Byly to nešťastné věci, ale většina
vyloučení byla právem. Poměr
trestů sice 3:9, ale rozhodčí pískal
rovinu a nepoškodil nás.“
Za minulý týden jste získali pět bodů, tedy víc než za
celý měsíc dohromady...
„Je potřeba říct, že v obou utkáních podal velmi dobrý výkon
Adam Vrba. To byl základ úspěchu. Pokud kluci vidí, že gólman
dobře pracuje, tak si víc věří a je to
na hře znát.“
Vyšel vám i tah, kdy jste na
nájezdy postavil do brány
novou posilu Ondřeje Raszku.
„Uvědomoval jsem si, že jsme poslední nájezdy v Havířově prohráli
hladce. Kdo jel na bránu, ten dal
gól. Chtěl jsem si s Adamem Vrbou už po šedesáti minutách promluvit, že by na nájezdy šel Rasz-

ka, Adam s tím ale přišel sám a já
jsem souhlasil. Ondřejovi jsem tak
řekl, aby se rozcvičil, nachystal a
nebyl ztuhlý. Podle výsledku se
nám to vyplatilo.“
Naskytne se vám ve středu
více než pět obránců, jako
tomu bylo v sobotu?
„Spíš méně. Uvidíme, zda někdo
z nemocných nastoupí, a zranil se
nám ještě jeden. Proti Havířovu
jsme na pět obránců, takže někteří
kluci hráli ob střídání, a v neděli za
juniorku nastoupil Adam Arnošt,
ale bolí ho třísla. Momentálně
jsme na čtyřech obráncích a uvidíme v průběhu týdne, jakým stylem
to budeme řešit.“
Budete apelovat na Zlín,
aby vás více podpořil?
„Zlín už nám teď vypomáhá Janotou a dál je tu jen Talán. Není
to tak jednoduché, mají hráče i
v jiných oddílech, jimž se snaží

vyjít vstříc. Pokud bude Talán
zdravý, pozveme ho. Pokud ne,
dáme přednost tomu, aby se vyléčil. Momentálně ale spolupráce
se Zlínem funguje a my si nemůžeme stěžovat. Kluci, co přijeli,
podali dobrý výkon.“
Zdá se, že když ve středu
porazíte Nový Jičín, máte
třetí místo téměř jisté.
„Máme šest bodů náskok na Porubu, sedm na Vsetín a je dvanáct
bodů do konce. Když porazíme
Nový Jičín, Vsetín i Poruba by
musely všechno vyhrát, ale stát
se to může. Na devadesát procent z toho bude první čtyřka, ale
definitivní to ještě nebude. Pokud
udržíme inkasované branky na
jedné dvou, máme velkou šanci
uspět. Počítám, že to bude jako s
Porubou, dva tři góly budou muset
stačit na vítězství. Novému Jičínu
máme vždy problém vstřelit góly.“
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Berdych poslal Česko do čtvrtfinále Davis Cupu

Ženeva/lv – Cestu za obhajobou Davis Cupu zahájili tenisté vítězstvím
3:2 ve Švýcarsku. Při absenci Radka Štěpánka byl tahounem týmu
prostějovský Tomáš Berdych, který
přispěl k postupu ziskem 2,5 bodu.
Za rozhodnutého stavu se na kurtu
představil také talentovaný Jiří Veselý. Ve čtvrtfinále Česko narazí na
Kazachstán, hrát se bude v dubnu
na půdě soupeře.

Berdycha nezastavil
ani zvláštní kurt
Do prvního zápasu nastoupil Lukáš
Rosol a jeho soupeřem byla světová sedmnáctka Stanislas Wawrinka.
Český tenista při svém prvním ostrém
zápase v týmové soutěži nezklamal,
zkušený Švýcar byl přesto nad jeho
síly. V průběhu celého zápasu Rosol
proměnil jediný brejkbol a to bylo
málo. Utkání trvalo pouze necelých sto
minut a domácí šli po třech setech do
vedení. Po zisku první sady Wawrinka
rychle získal vedení 3:0 a za několik
minut také druhý set. Hned v úvodu
toho dalšího dokázal svého soupeře
brejknout a náskok bez větších problémů udržel až do konce střetnutí.

„Když potřeboval, tak zahrál. To je
rozdíl mezi mnou a těmi top hráči.
Přitom jsem se cítil dobře. Zkrátka se
mi nepodařilo najít recept na hru soupeře,“ uznal Rosol, 73. hráč světového
žebříčku ATP. „Škoda, že jsem neudržel brejk v průběhu prvního setu. Byl
by to určitě jiný zápas,“ dodal český
tenista.
Vyrovnání zařídil Tomáš Berdych v
utkání proti Henrimu Laaksonenovi.
Dvacetiletý finský rodák dokázal získat třetí set v tie-breaku, přesto se z
konečného vítězství radovala světová
šestka. „Soupeř zahrál hodně solidně,“
ocenil Berdych mladého protivníka.
„Přesto uhrál pouze jeden set a já tři.
Výsledek beru,“ dodala česká jednička.
Po dvou jednoznačných setech domácí tenista zabral a po zkrácené hře se
vrátil do boje o vítězství. Ve čtvrtém
setu však rozlet Laaksonena Berdych
rázně uťal. Získal vedení 3:0 a náskok
si pohlídal.
Český tenista se vyrovnal s kurtem,
který mu nesedí. „Velké výběhy opticky zkreslují. Desky nejsou dobře položené. Na jedné balon krásně vyskočí
nahoru, na druhé zůstane sedět. Ale s
tím si musíme poradit,“ řekl Berdych.

Historický maratón
přinesl druhý bod

Sedm hodin a jednu minutu navrch
trvala čtyřhra. Něco takového ještě
historie Davis Cupu nepamatuje.
Nejdelší zápas soutěže vyhrála dvojice Berdych, Rosol, když v nevídaném dramatu udolala pár Wawrinka,
Chiudinelli. Češi proměnili až třináctý
mečbol. „Vyhráli jsme zaslouženě. V
pátém setu jsme byli neustále ve vedení a šli za úspěchem,“ shodli se tenisté
České republiky po své deblové premiéře v soutěži.
Hosté během střetnutí ovládli první
a třetí set, Švýcaři ovšem dokázali
pokaždé odpovědět a o vítězi musela rozhodovat pátá sada. K prvnímu
mečbolu se Češi propracovali až za
stavu 8:7 a podobná situace se ještě
několikrát opakovala. Bitvu nakonec
rozhodla až dvojchyba Chiudinelliho
při třináctém mečbolu českého páru.
„Tak dlouho jsem na kurtu ještě nikdy
v životě nebyl,“ pousmál se unaveně
Berdych.
Spokojený byl také jeho deblový parťák Rosol, který se k velkému výkonu rozehrál především v pátém setu.
„Důležité je, že máme bod. Jsme rádi,
že jsme si od začátku rozuměli, hráli

jsme si to svoje. Doplňovali jsme se a
zaslouženě jsme vyhráli,“ komentoval
duel Rosol.

V souboji vůle uspěla
česká jednička
Necelých patnáct hodin po deblovém
maratonu proti sobě nastoupily jedničky obou týmů. S únavou se lépe
vyrovnal český tenista. V první sadě
získal rychle vedení 3:0 a to mu pomohlo k zisku sady. Ve druhém pokračování duelu zase prorazil Wawrinkův
servis v deváté hře a o chvíli později
vedl 2:0. Třetí sadu získal Berdychův
soupeř a zdálo se, že se ještě porve o
druhý bod pro svůj tým. Čtvrtá sada
ale dospěla až do tie-breaku, kde sice
Berdych prohrával 2:5, sérií pěti míčů
v řadě přesto ukončil celé utkání. „Ve
zkrácené hře mi pomohly zkušenosti
z předcházejících těžkých zápasů.
Celkově šlo o hodně náročné utkání,
ale členové realizačního týmu mě po
čtyřhře dali výborně dohromady a
tomu odpovídal výkon. Byl to nejlepší
zápas, který jsem proti Wawrinkovi
odehrál,“ komentoval své vystoupení
Berdych.
Za rozhodnutého stavu se dočkal své
premiéry v mužské soutěži talento-

vaný Jiří Veselý. Proti Laaksonenovi
začal výborně a v první sadě neztratil
ani hru. V dalším průběhu se už prosadil jeho soupeř a kosmeticky upravil
porážku svého týmu.
„S postupem musíme být spokojeni.
Byl to náročný víkend, který jsme
ale zvládli. Tým pracoval skvěle a
nový ročník zahájil opravdu dobře,“
komentoval celé vystoupení českého týmu nehrající kapitán Jaroslav
Navrátil.

Švýcarsko vs. Česká republika
2:3
Pátek:
Wawrinka - Rosol
6:4, 6:3, 6:4
Laaksonen - Berdych
3:6, 2:6, 7:6 (7:5), 1:6

Sobota:
Wawrinka, Ciiudinelli
- Berdych, Rosol
4:6, 7:5, 4:6, 7:6 (3), 22:24

Neděle:
Wawrinka - Berdych
3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (5:7)
Laaksonen - Veselý
0:6, 6:3, 6:1

Titul mezi veterány obhájil znovu neporažený Relax
Kostelec na Hané/jim – Až
závěrečný turnaj futsalové ligy
veteránů musel rozhodnout o
tom, kdo v konečném pořadí
obsadí první, druhé a třetí
místo. Jisté bylo jen tolik,
že stupně vítězů si mezi sebe
rozdělí FC Relax Prostějov,

Bexim Paletten a FC Litrpůl.
„V letošní soutěži veteránů došlo
k výrazné obměně mužstev. Po
loňské sezoně čtyři mužstva
skončila, čtyři nová naběhla.
Mělo to ale sportovní úroveň,
zapojili se noví hráči a byla to
slušná soutěž,“ zhodnotil letošní

ročník z pozice organizátora
František Kocourek. Kvalita podle něj oproti loňsku opět stoupla, ocenil i dramatičnost až do
konce. „O konkrétním pořadí
se rozhodlo až na posledním
turnaji. Mělo to své načasování,
bylo ještě o co hrát a kluci chtěli

hrát,“ potěšilo Kocourka. Jako
zástupce Relaxu Prostějov ho
potěšilo rovněž celkové prvenství, byť nebylo tak suverénní
jako o rok dřív. „Loni jsme neztratili žádný bod, letos jsme ztratili za jednu remízu a doufám,
že sestupná tendence nebude

pokračovat a příští rok nepřijde
prohra,“ doplnil s úsměvem.

Kompletní reportáž z posledního turnaje veteránů a
fotogalerii s videem najdete
na www.vecernikpv.cz!

Fotbalisté Prostějova ve druhém přáteláku padli v Chrudimi

Chrudim, Prostějov/jim – Porážkou fotbalistů 1.SK Prostějov skončila konfrontace druhého týmu MSFL s jedenáctým
mužstvem ČFL. Hráči 1.SK
tak nenavázali na týden starou
výhru 3:0 z Mohelnice a velice
těsně prohráli s Chrudimí. Do
vedení je sice již po pár sekundách poslal Michal Pospíšil,
ovšem díky vlastenci vyrovnali
a po pauze i s přispěním pokutového kopu otočili. Eskáčko
poté stihlo zásluhou Mazouchovy střely zpoza šestnáctky
pouze snížit na 2:3.
Do hostující sestavy se po nemoci
vrátili Ivo Zbožínek s Tomášem
Mazouchem, na marodce ještě
zůstali Ondřej Dostál s Martinem
Svozilem. K indisponované dvojici pak ještě přibyl taktéž nemocný Pavel Krejčíř. I bez této trojice
začali hosté výborně. Již v první
minutě prošel středem hřiště přes
tři hráče Zelenka a uličkou předložil míč Pospíšilovi, jenž stačil
před vybíhajícím gólmanem uklidit do sítě – 0:1.
Do šatny se ovšem šlo za stavu
1:1, když se domácí dočkali vyrovnání po jedné z mnoha stan-

dardních situací a nešťastném
zásahu do vlastní brány. „První
poločas byl herně vyrovnaný,
ale soupeř byl velice dobrý. Měli
jsme ještě nějaké šance, oni však
hrozili smrtícími protiútoky. Po
každém zisku míče hned kolmá
přihrávka, měli to dobře sehrané,“ složil poklonu soupeři trenér
1.SK Prostějov František Jura.
Do druhého poločasu prostřídal
gólmany a provedl změny i v
ostatních řadách, zatímco domácí
hráli ve stejné jedenáctce až do
poslední desetiminutovky. Obrat
se jim povedl kolem pětapadesáté minuty, kdy se Hunal střetl
s protihráčem v rohu vápna tak
nešťastně, že rozhodčí zapískal
penaltu.
Potřetí pak Prostějov inkasoval,
když se Kofroň vydal pro míč až
na hranici velkého vápna, ale domácí útočník tam byl dříve a obešel ho. „Šlo ale o ofsajd a Kofroň
si spíše šel pro balon na rozehru.
Nicméně rozhodčí to pustili,“
poznamenal Jura. Snížení se pak
Eskáčko dočkalo až v samotném
závěru, když i domácí prostřídali.
To Mazouch napřáhl ze zhruba
dvaceti metrů a gólman dokázal

míč tečovat pouze do sítě.
„Ve druhém poločase jejich převaha zesílila. Měli hodně standardek a byli určitě lepším týmem.
Potvrdily se mi zprávy, které
mám už delší dobu, že ČFL je
kvalitnější soutěž,“ postřehl Jura.
Nicméně snížení si podle něj jeho
hráči zasloužili, protože ke konci
převzali iniciativu.
Tento přátelský zápas podle něj
perfektně splnil účel a odhalil,
na čem je potřeba zapracovat.
„Jejich kombinace byly na jeden
dva doteky, všechno do pohybu,
byli rychlejší. Takto bych si představoval, že se budeme prezentovat,“ zasnil se prostějovský kouč.
Po Aleši Rusovi dostal šanci
další z dorostenců Jan Preisler,
na hrotu odehrál téměř celý poločas. „Bylo to pro něj těžké, ale
nezklamal. Bojoval, uhrál několik míčů. Popral se s tím statečně. Je potřeba hrát takových
zápasů co nejvíc a pro mladé to
platí dvojnásob,“ konstatoval
Jura.
V měření sil s kvalitními soupeři budou fotbalisté Prostějova pokračovat i v následujících
týdnech. V sobotní pravé poled-

3:2

MFK Chrudim
1.SK Prostějov

(1:1)

Branky 1.SK: 1. Pospíšil, 90. Mazouch

Sestava a branky Prostějova:
ureš (46. Kofroň) – Hloch, Zbožínek, Hunal (56. Kocourek), Kazár
– Hirsch, Zelenka (46. Fládr), Mazouch, Pančochář – Pospíšil (50.
Preisler), Zatloukal (46. Machálek). Trenér: František Jura.
ne se v Olomouci utkají se Zno- tedy hrát se druhým a pátým
jmem a následné týdenní zimní celkem druhé ligy. Jenom víc
soustředění si kromě víkendo- takových zápasů. Všichni si
vého duelu se Slavičínem nově musíme uvědomit, že fotbal je
zpestří i sobotním přátelákem strašně rychlý,“ nabádá Frantis 1.HFK Olomouc. „Budeme šek Jura.

„Došlo k rovnoměrnému zastoupení oddílů celého okresu. Myslím si, že
se tam dostali mladí, ale zároveň již zkušení lidé, kteří za sebou mají práci
ve svých oddílech i chuť dále pracovat. I mě zaskočil dopis pana Trundy a jsem tak rád, že ke změně došlo rovněž na pozici předsedy. Nikdy
jsme se neangažovali na svržení pana Trundy a nebyli jsme to my, kdo
organizoval změny. Dopis ale ještě budeme řešit. Snůška lží, polopravd a
nesmyslných obvinění si zaslouží, abychom se nad tím zamysleli a zareagovali na to ještě jinak.“
František JURA
GSM a trenér 1.SK Prostějov

FUTSAL V ČÍSLECH
1. TŘÍDA NADSTAVBOVÁ ČÁST:
neděle 3. února 2013, Prostějov
AC ZAVADILKA 2000 “A” – FC ANDĚL 2:2, BOTAFOGA – RELAX “B” 1:8,
RELAX “B” – FC ANDĚL 5:0, AC ZAVADILKA 2000 “A” – BOTAFOGA 2:4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Průběžná tabulka 1. třídy (nadstavbová část):
FC RELAX Prostějov “B”
7 5 2 0 28:11 17+4
AC ZAVADILKA 2000 “A”
7 3 2 2 24:18 11+3
SK GRIFFINS 98 Prostějov
3 3 0 0 12:3
9+2
ŽE-STAV Nezamyslice n.H.
6 3 0 3 14:15 9+1
MECHECHELEN Prostějov
6 3 1 2 20:22 10+0
BOTAFOGA Prostějov
7 3 0 4 18:24 9+0
FC ANDĚL Prostějov
5 2 1 2 10:14 7+0
SK ARISTON Prostějov 92 “A” 6 1 2 3 18:19 5+0
BEXIM PALETTEN
6 1 1 4 10:20 4+0
JIŘINA Prostějov
5 0 1 4 11:19 1+0

21
14
11
10
10
9
7
5
4
1

- předposlední sloupec: první číslo : počet bodů, které tým uhrál v nadstavbové části soutěže, druhé číslo: počet bodů bonifikace, který si mužstvo
přenáší ze základní části,
- poslední sloupec: celkový počet bodů

3. TŘÍDA NADSTAVBOVÁ ČÁST:
sobota 2. února, Prostějov
SK ARISTON 92 “B” – ZDĚTÍN 5:0 K, FC MENPHIS – KMK KATASTROFA 1:1, ZDĚTÍN – KULCAO 0:3/3:0 K, SK ARISTON 92 “B” – KMK KATASTROFA 4:1, ZDĚTÍN – FC MENPHIS 0:5 K, KMK KATASTROFA – KULCAO 5:0 K
mužstva SOKOL ZDĚTÍN a KULCAO Prostějov se nedostavila k zápasům turnaje 3. třídy,jejich utkání byla kontumována,
vzájemný zápas ZDÉTÍN – KULCAO byl kontumován výsledkem 0:3 pro oba
celky bez započtení bodů,

Průběžná tabulka 3. třídy (nadstavbová část):
1. SK ARISTON Prostějov 92 “B” 7
5
1
1
29:11
2. SOKOL Zdětín
9
5
1
3
39:34
3. KMK KATASTROFA
9
4
2
3
17:19
4. FC MENPHIS Prostějov
5
4
1
0
22:7
5. FC RELAX Prostějov “C”
6
3
0
3
20:19
6 1.FC BETIS Prostějov
5
2
0
3
12:14
7. FC PEPINO Konice
5
1
2
2
12:23
8. FK AGRO Vláčil Čehovice
6
1
0
5
18:20
9. FC MASUCKER
5
1
0
4
14:26
10. KULCAO Prostějov
5
0
1
4
3:19

16
16
14
13
9
6
5
3
3
1

LIGA VETERÁNŮ
sobota 2. února 2013, Kostelec n.H.
BEXIM PALETTEN – FC LITRPŮL 5 : 1, Slouka 2x,, Hodulák, Kučera Viktor, Navrátil –
Frýbort, OTINOVES – FC RELAX 1 : 10, Karafiát – Spáčil 4x, Voráč 2x, Macourek 2x, Kiška
Petr, Ohlídal, FC LITRPŮL – OTINOVES 3 : 3, Zapletal. Pavliš, Mikeš – Karafiát, Staněk,
Piňos, FC RELAX – BEXIM PALETTEN 8 : 1, Spáčil 4x, Voráč 2, Ohlídal 2x – Kučera Evžen
neděle 3. února 2013, Prostějov
FC ŽELEČ – AC ZAVADILKA 2000 1 : 5, Konšel – Kaláb 2x, Zaoral. Sedlák, Kučera
Tomáš, SEZAKO – AC ŠTIKA Prostějov 3 : 2, Spáčil Karel, Přikryl, Trávníček – Jurníček,
Jančiar, AC ŠTIKA Prostějov – FC ŽELEČ 3 : 2, Kužel 2x, Novotný – Brátel, Krpec, SEZAKO Prostějov – AC ZAVADILKA 2000 0 : 2, Škultéty 2x, AC ZAVADILKA 2000 – AC
ŠTIKA Prostějov 0 : 4, Haluzík 2x, Novotný, Jančiar

Konečná tabulka Ligy veteránů:
1. FC RELAX Prostějov
14
13
1
0
2. BEXIM PALETTEN
14
11
0
3
3. FC LITRPŮL
14
9
2
3
4. AC ZAVADILKA 2000
14
6
1
7
5. OTINOVES
14
5
2
7
6. SEZAKO Prostějov
14
5
1
8
7. AC ŠTIKA Prostějov
14
2
1
11
8. FC ŽELEČ
14
0
2
12

106:33
69:39
63:49
38:38
39:60
40:48
27:63
26:78

40
33
29
19
17
16
7
2

MILAN ELFMARK: „Od klubů cítím „Iniciativa okolo pánů Jordána a Píchala

udělala vlastní valnou hromadu,“
velkou podporu, o to je závazek větší“ si
neskrýval rozhořčení končící šéf OFS Vladimír Trunda.
Nový předseda OFS Prostějov ví, že kluby očekávají vyšší úroveň komunikace
Prostějov - Minimálně pro následující čtyři roky gující kolektiv, abychom si
práci rozdělili a nebylo to jen
y j na jednom člověku, tak přiusedl do křesla předsedy okresního fotbalu nynější
va i obce Olšany
starosta Sokola Olšany u Prostějova
u Prostějova Milan Elfmark. Věří, že se mu za toaci mezi oddíly
to období podaří zlepšit komunikaci
polupráci mezi
a svazem i vytvořit vyváženější spolupráci
1.SK Prostějov a zbylými kluby.
Jiří Možný
Stal jste se novým šéfem
OFS. Co to pro vás znamená?
„Velký závazek. Nejde tu o
funkce, ale chtěl bych najít
způsob, jak kluby více zainteresovat do činnosti a rozhodování. Rovněž jde o kroky
spojené s převodem mezi občanskými sdruženími a musíme začít připravovat zástupce
do krajských orgánů, protože
březnový termín se blíží. Bude
to spousta jednání a práce. Od
klubů cítím velkou podporu, o
to je závazek větší.“
Dá se říct, že si od vás
fotbalové oddíly slibují
změnu?
„Já si myslím, že kluby očekávají vyšší úroveň komunikace.
Nejen s OFS, ale i s krajským
svazem. To bude jedna z klíčových věcí. Hodně k tomu přispěje skladba omlazeného vý-

konného výboru, spousta
otiž bude řešit
věcí se totiž
elektronicky.
cky. Napomoci tomu
mají i výjezdní zasedání,
o nichž
jsem ve
svém
projevu
mluvil.“
Trou-fáte si
odhadnout,
ut,
kolik vám
přibude práce?
„Uvidíme,
e, jak
se nám ji podaří rozdělit.
t. Jak
jsem říkal
al ve
svém prosloroslovu, je to o kolektivu. Jestliže
estliže
se nám podaří
sestavit tak
ak fun-

byde práce hlavně panu Peřinovi (smích). Jeho role bude
p
poměrně
klíčová.“
Distancujete se od toho,
že byste propagoval zej
jména
1.SK Prostějov, jak
zaznělo v dopise pana Trundy?
„Samozřejmě! Není to o 1.SK
Prostějov, ale o klubech, které
na fotbalové mapě působí. Navíc my sice potřebujeme 1.SK,
ale i 1.SK potřebuje nás. My
b
bychom
neměli hráče, oni by
neměli hráče. Spolupráce se
však musí nastavit úplně jinak.
N
Nemůže
se stát, aby mi 1.SK
kompletně vybrakoval mančaft a já neměl s kým hrát. Nesmí vzniknout křížek ´Eskáčko´ versus ostatní kluby. Musí
zde být intenzivní spolupráce.“
Okamžitě po zvolení jste
svolal setkání minulého
a současného výkonného výboru. Co sdělíte končícím
členům?
„Poděkuji jim za práci. Za minulého vedení se opravdu udělalo hodně práce. Podařilo se v
Prostějově nastavit podmínky
p fotbal, což je důležité a
pro
hodně pozitivní. Dá se na tom
stavět, atmosféra v Prostějově
se v mnohém změnila. A na to
chci minimálně v tomto směru
navázat.“

Prostějov - Posledních šest let strávil Vladimír
Trunda v pozici předsedy Okresního fotbalového
svazu Prostějov. V sobotu však jeho éra skončila.
Při tajné volbě získal pouze čtvrtinovou podporu a
na výhry z let 2007 a 2009 nenavázal. Coby fotbalový funkcionář tak zůstává aktivní pouze v Sokole
Přemyslovice... Večerník jej bezprostředně po porážce požádal o exkluzivní rozhovor.
Jiří Možný
Nepodařilo se vám obhájit post předsedy. Jaké
jsou vaše pocity po nečekaném výsledku voleb?
„Jsou dobré, jsem v pohodě.
Zanechal jsem tady na okrese
dost výraznou stopu při podpoře fotbalu. S tím jsem spokojen.“
Výsledek hlasování byl
ale dost jednoznačný.
Očekával jste to?
„Ano. Měl jsem v pátek zprávy, že Milan má podporu asi
dvaceti klubů. Iniciativa okolo
pánů Jordána a Píchala si udělala vlastní valnou hromadu. Je to
jasné, nebylo se o čem bavit...“
Vnímáte to jako podraz?
„Ne. Proč?Kluby mají názor, tak ho vyjádřily. Navíc se
konaly tajné volby, nejvyšší vrchol demokracie. To je naprosto
v pořádku. Ulevilo se mi.“
Někteří delegáti se vyjádřili, že na ně hodně za-

působil váš dopis, zaslaný několik dní před valnou
hromadou.
„Vyjádřil jsem se tím k situaci,
kterou jsem prožíval ve čtvrtek
a pátek, kdy jsem se od klubů
dozvěděl určité informace.
Chtěl jsem jasně deklarovat
svůj názor, co si nepřeji.“

Mohl jste kandidovat do
výkonného výboru. Nad
tím jste neuvažoval?
„Vůbec. Od začátku jsem říkal,
že budu buď předseda, nebo
nebudu kandidovat do žádných
funkcí.“
Nyní se tak budete věnovat čistě Přemyslovicím?
„Přemyslovické mládeži se
věnuji již šest let a budu se jí
věnovat i dál. Jsem tam i ve
výboru, takže má práce bude
pokračovat. Funkcionářů není
nikdy dost.“
Další valná hromada se
bude konat za čtyři roky.
Budete opět kandidovat?
„O tom teď vůbec nepřemýšlím.“

Basketbal
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Prostějovští basketbalisté zakončili základní část Mattoni NBL výhrou

94 BK PROSTĚJOV
76 USK PRAHA

ORLI UKÁZALI SVŮJ CHARAKTER, čtvrté místo berou

40:40
čtvrtiny: 23:19, 17:21, 24:16, 30:20
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

47/28:47/24
22/9:24/5
23/11:17/13
42:35

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

12:11
19:22
11:6
9:15

Prostějov/lv

Rozhodčí: Vondráček, Kurz, Znamínko
Diváků: 200

Sestava a body Prostějova:
Paandula 200
Maarkko 144
Mark
ŠŠvvrddlílíkk 14
Slezákk 13
Prášil 12
Kohout 11

S bilancí patnácti výher a devíti porážek zakončili basketbalisté Prostějova základní část Mattoni
NBL. V konečném účtování to zatím stačí na čtvrté
místo v tabulce. Za suverénem z Nymburka skončily Pardubice a Ostrava, přičemž na tuto dvojici
Orli ztrácí dva body. Na šestý Kolín mají ve vyrovnané tabulce náskok jediného bodu.

Brrat
a če
čenkov
čenk
nkovv 10
nk
Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava USK praha:
Meno 29, Šotnar 13, Slavík 12, Votroubek 7, Mareš 6, Cvek 4,
Vocetka 3, Stariat 2, Fait 0, Feštr 0, Kašpar 0, Křivánek 0

Referát z utkání najdete dnes mimořádně na straně 31!

koše Mattoni nbl v číslech:
25. kolo: Kolín - Svitavy 85:80 (17:21, 41:35, 58:60). Nejvíce bodů: Machač 21, Zuzák 20, Bolds 15, Field 11 - Deloach
20, Jelínek 18, Macela 14, Mróz 12. Rozhodčí: Paulík, Nejezchleb, Večeřa.
Trestné hody: 17/13 - 14/13. Fauly: 18:20. Trojky: 6:7. * Opava - Ústí nad
Labem 68:76 (25:17, 36:38, 49:48). Nejvíce bodů: Blažek 24, Sokolovský 13,
Strnisko 8 - Reese 25, Pištěcký, Lewandowski a McFadden po 12. Rozhodčí:
Macela, Matějek, Baudyš. Trestné hody: 32/24 - 32/22. Fauly: 29:27. Trojky:
4:8. * Pardubice - Jindřichův Hradec 88:65 (32:17, 50:38, 64:55). Nejvíce
bodů: Muirhead 22, Nelson 15, Žabas 14, P. Bohačík 11 - Tomanec 22, Venta
12, Pavlík 11. Rozhodčí: Dolinek, Kapl, Holubek. Trestné hody: 19/16 - 10/6.
Fauly: 16:23. Trojky: 10:5. * Prostějov - USK Praha 94:76 (23:19, 40:40,
64:56). Nejvíce bodů: Pandula 20, Marko a Švrdlík po 14, Slezák 13, Prášil
12, Kohout 11, Bratčenkov 10 - Meno 29, Šotnar 13, Slavík 12. Trestné hody:
23/11 - 17/13. Fauly: 19/22. Trojky: 9:5. * Chomutov - Nymburk 68:106
(14:25, 33:60, 54:85). Nejvíce bodů: Pecka 18, Staněk 14, Glover 10 - Carter
18, Palyza 16, Welsch 14, Efevberha 13, Rančík 11. Rozhodčí: Macela, Galajda, Karásek. Trestné hody: 28/18 - 16/12. Fauly: 19:25. Trojky: 4:14. *
Děčín - Levice 78:59 (24:16, 38:36, 65:44). Nejvíce bodů: Alič 15, Pope 13,
Sanders 12 - Simmons 17, Kemp a Mrviš 16. Rozhodčí: Hruša, Znamínko,
Baloun. Trestné hody: 20/17 - 16/7. Fauly: 21:20. Trojky: 5:6.

Konečná tabulka po základní části


Tým

Z

V

P

Skore

Body

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

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

23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24

22
17
17
15
14
14
11
10
8
8
7
6
6

1
7
7
9
10
10
13
14
16
16
16
18
18

2077:1484
2032:1851
1935:1798
2080:1939
1910:1810
1953:1988
1845:1902
1780:1875
1903:2063
1888:2136
1880:1998
1783:1942
1760:2040

45
41
41
39
38
38
35
34
32
32
30
30
30

KAM PŘÍŠTĚ
Skupina A1, 1. kolo, sobota 23. února, 18:00 hodin: NH Ostrava - BK
Prostějov (17:30) * ČEZ Basketball Nymburk - BK Děčín (pátek 22. 2.,
18:00), BC UNIKOL Kolín - BK JIP Pardubice (17:45)
Skupina A2, 1. kolo, středa 13. února, 18:00 hodin: SLUNETA Ústí
nad Labem - Levharti Chomutov, Lions J. Hradec - QANTO Tuři Svitavy
(19:00), Astrum Levice - BK Opava

Nominujte sestavu
pro All-Star Game
Exhibiční akce poprvé s Poláky!

Praha, Prostějov/red - Mimořádná událost. Tak lze
bezesporu pojmenovat letošní setkání hvězd Mattoni NBL. Nebudou při něm
totiž samy. Společnost jim
v rámci Polsko-české All-Star Game budou dělat
nejlepší hráči ligy našich
severních soupeřů, kteří je
v neděli 24. února přivítají
ve „svém“ chrámu, v Hale
století ve Wroclawi. Poprvé
v historii tak budou moci změřit sílu přímo obě nejvyšší soutěže prostřednictvím svých zvolených zástupců, i když to bude
v rámci exhibičního utkání. Možná právě o to bude srovnání
zajímavější. Který z týmů dokáže fanouškům nabídnout lepší
show? A kdo by podle Vás měl reprezentovat Mattoni NBL?
Nepropásněte svojí šanci a nominujte svojí nejlepší pětku na
adrese www.asg-basketball.eu. Šanci máte do 13. února. Fanoušci volí na výše uvedené adrese základní pětku pro Polsko-českou All-Star Game. Zbylé hráče doplní trenéři obou
výběrů tak, aby byl výsledný poměr cizinců a českých, resp.
polských basketbalistů 6:6. Podpořte své favority na www.
asg-basketball.eu a fanděte Mattoni NBL v souboji s Tauron
basketbalovou ligou.

„Minimální bodové rozdíly
pouze potvrzují, že letošní sezona je hodně vyrovnaná. O
pořadí týmů před play off bude
rozhodovat každé vítězství.
Všechny zápasy v nadstavbě
budou nesmírně důležité,“ uvědomuje si prostějovský kormidelník Zbyněk Choleva.
Klub má ze sebou těžké měsíce. Vedení bojovalo s nedostatkem financí a trenéři
s velkým počtem zranění.
Mimo hru byli delší dobu Venta, Prášil nebo Bohačík. Mužstvo navíc zasáhly odchody
velkých opor. V průběhu

základní části kabinu opustili
Dufault a Venta. „Přesto zbytek týmu odvedl skvělou práci.
Vzhledem k těm všem trablům
je čtvrté místo uspokojivým výsledkem. Mužstvo opakovaně
ukazovalo, že si zaslouží velký
respekt. Už kvůli tomu jsem
rád, že dohrajeme sezonu a budeme mít možnost opět bojovat
o medaile,“ cení si charakteru
hráčů generální manažer BK
Prostějov Petr Fridrich.
V nadstavbě čeká Hanáky deset
těžkých zápasů, ve kterých se
bude rozhodovat o soupeři Orlů
ve čtvrtfinále soutěže. „Teď už
půjde o hodně. Pochopitelně
bychom si přáli udržet mini-

I bez hvězd. Orli udželi do nadstavbové části čtvrté mistu v tabulce,
tým podržel například i nováček Roman Marko... Foto: Josef Popelka

málně současné čtvrté místo,
které znamená výhodu domácího prostředí v případném
rozhodujícím utkání,“ řekl
Choleva.
Největším aktuálním problémem Prostějova je úzká rotace.
Momentálně má hlavní trenér k
dispozici pouze sedm hráčů do
pole a čeká na návrat zraněného Bohačíka. „Na nadstavbu už
snad bude připravený nastoupit. Otázkou je, v jaké se vrátí
formě, protože jeho pauza byla
dlouhá. Potřebovali bychom
získat alespoň jednu posilu pod
koš. Máme pouze dva klasické
pivoty a to je málo,“ uvědomuje
si Choleva.
Zda-li mu však vedení bude
schopno přivést alespoň jednoho z dvojice vytoužených hráčů, je momentálně ve hvězdách.
Nejdůležitější činností funkcionářů je totiž pochopitelně zajištění zbytku sezony. Podle informací Večerníku jsou však ve
hře hostování některých hráčů
z první ligy.

Přestávku v Mattoni NBL vyplní pohárový turnaj České pošty
Ve čtvrtfinále čeká Prostějov souboj s pražskou Spartou!

Prostějov/lv - Účastí v nadstavbové skupině A1 Mattoni
NBL si basketbalisté Prostějova automaticky vybojovali
účast ve finálovém turnaji
Českého poháru. Jeho vyvrcholení hostí od středy do pátku severočeská města Liberec
a Turnov. A Final-8 basketbalový pohár České pošty mužů
zná své rozlosování, byť až do
soboty nebudou dvě čtvrtfinálové dvojice stoprocentně
kompletní. S kým se tedy Orli
utkají? Ve čtvrtfinále nastoupí proti vítězi základní části
první ligy BA Sparta Praha.
Pokud uspějí, narazí v dalším
kole na vítěze duelu Liberec
versus Pardubice.
„Pohárovou soutěž rozhodně
nebereme na lehkou váhu.
Pokusíme se uhrát co nejlepší
výsledek. Otázkou zůstává,
jak se nám v okleštěné sestavě podaří zvládnout případnou porci tří zápasů ve třech
dnech,“ poznamenal trenér
Prostějova Zbyněk Choleva.

Čtvrtfinálový program v liberecké Tipsport Areně zahájí
ve středu 6. února domácí prvoligový tým Kondorů, držitel
divoké karty ČBF, s pardubickou Beksou. A ve stejné hale se
střetne Prostějov s BA Sparta,
aktuálním lídrem první ligy.
V Turnově, druhé pohárové
destinaci, se v rámci čtvrtfinálového dne uskuteční nejprve

Úvodním protivníkem bude
pražská Sparta, která má v
kádru řadu kvalitních basketbalistů se zkušenostmi
z nejvyšší soutěže. To tým
potvrdil také v dosavadním
průběhu sezony. V první lize
prohrál pouze dva z devatenácti zápasů. „Sparta hraje
podobným způsobem jako
náš tým. Základní rotace není
příliš velká. Využívají své
zkušenosti a jsou úspěšní i
díky menšímu počtu hráčů,“

přibližuje prvního pohárového soupeře Choleva.
Finálový turnaj budou hrát
také celky Nymburka, Ostravy, Děčína, Pardubic,
Kolína a Liberce. Vítězové
prvního kola zůstanou v dějišti turnaje až do posledního
hracího dne. Buď si zahrají
finále, nebo utkání o 3. místo. „Uvidíme, jak se nám bude
dařit. Pohár je zajímavá soutěž,
ve které rozhoduje momentální
forma,“ poznamenal Choleva.

souboj Ostravy s Válečníky z
Děčína, a poté následuje utkání
obhájců trofeje z Nymburka s
Kolínem.
Novinkou programu je, že vítězní čtvrtfinalisté sehrají své
semifinále v jiné hale, než kde
se uskuteční jejich čtvrtfinálový duel. Vstupenky na liberecký program Final-8 je možné
kupovat na pokladně Tipspor
Areny nebo na portálu www.
ticketpro.cz. V Turnově je
vstupné zdarma.

PROGRAM FINAL-8
POHÁRU ČESKÉ POŠTY

Středa 6. února - čtvrtfinále:
QF1 (Liberec, 17:00): Kondoři Liberec - BK JIP Pardubice
QF2 (Liberec, 19:30): BK Prostějov - BA Sparta Praha
QF3 (Turnov, 17:00): NH Ostrava - BK Děčín
QF4 (Turnov, 19:30): ČEZ Basketball Nymburk - BC Unikol Kolín
Čtvrtek 7. února - semifinále:
SF1 (Liberec, 17:00): Vítěz QF3 - Vítěz QF4
SF2 (Turnov, 17:00): Vítěz QF1 - Vítěz QF2
Pátek 8. února
O 3. místo; Liberec, 15:30 hodin
Finále; Liberec, 18:30 hodin

Novým šéfem Orlů je Ivan Pospíšil, předseda občanského sdružení BK Prostějov

„Medaile by znamenala velký úspěch,“ říká k závěru sezony

Prostějov - Od začátku února je faktickým šéfem ligových Orlů Ivan Pospíšil
(na snímku), předseda občanského sdružení BK Prostějov. Právě pod hlavičkou tohoto sdružení mužstvo dohraje probíhající sezonu v Mattoni NBL.
„Vlastníme licenci na nejvyšší soutěž, s hráči již máme podepsány platné
smlouvy,“ potvrdil Pospíšil.
Ladislav Valný
Občanské sdružení, jehož jste předsedou, převzalo na svá bedra prvoligový
tým. Takže příští výplatu už
hráči dostanou od občanského
sdružení?
„To byla součást celé akce na
záchranu sezony. Od prvního
února se o první tým už skutečně
kompletně staráme. Jsem moc
rád, že se podařilo zajistit partnera, který nám pomůže dohrát
tento ročník.“
A kdo bude vyrovnávat
dluhy za uplynulé měsíce?
„Tyto závazky s sebou nese
společnost Prostějovský basket-

bal s.r.o., která by je také měla
vyrovnat.“
Celou situaci kolem ligového basketbalu pozorně sledovalo vedení města,
které váhalo s udělením finanční podpory klubu. Myslíte si, že se teď celá situace i v
tomto ohledu uklidní?
„Věřím tomu. Občanské sdružení BK Prostějov nemá vůči
městu ani partnerům žádné
nevyrovnané závazky. V minulých letech jsme s radnicí spolupracovali výborně. Doufám, že
to bude pokračovat. Především
mládež podporu města potřebuje. Bez ní se prostě neobejdeme! Před necelými třemi týdny

náš klub podpořilo vedení kraje
a toho si vážíme. Přál bych si,
aby byla podobně vstřícná také
naše radnice.“
Tým má po základní
části a zahraje si opět ve
skupině A1. Jaké jsou ambice
Orlů v další fázi soutěže?
„Máme zajištěný postup do
vyřazovací části a budeme hrát
o medaile. Soutěž je ale hodně
vyrovnaná, takže nemůžeme
tvrdit, že cílem je finále. Na
postup do bojů o titul myslí
hodně týmů. Pokud by se nám
podařilo přejít přes čtvrtfinále, získáme medaili a budeme
spokojení. Po tom všem by to
byl velký úspěch.“

„Pokud by se podařilo zajistit
odpovídající rozpočet,
zůstaneme nadále
v Mattonce. Ale určitě
bychom tuto soutěž
nehráli, kdyby potřebné
peníze nebyly dopředu
zajištěné. Touto cestou
rozhodně nepůjdeme!“
Předseda BK Prostějov o.s. IVAN POSPÍŠIL
by se nebránil myšlence vést klub i nadále

Stále hovoříme o probíhající sezoně. Máte
představu, jaká bude budoucnost mužského basketbalu v
Prostějově dál?
„Teprve před pár dny se podařilo odvrátit hrozbu odstoupení
z ligy, takže je těžké mít momentálně nějaké velké plány.

Foto: archív

Uvidíme, kolik prostředků
seženeme na příští sezonu. Pokud by se podařilo zajistit odpovídající rozpočet, zůstaneme
v Mattonce. Ale určitě bychom
tuto soutěž nehráli, kdyby potřebné peníze nebyly dopředu
zajištěné. Touto cestou rozhodně nepůjdeme.“
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Rohovníci DTJ se „rvali“ s boxerskou reprezentací „Nebude to vůbec jednoduché, rozhodně
Společný sparing trénink byl dílem náhody

Prostějov/jp - Že už box není
dnes jen vyloženě mužskou
záležitostí, jsme se mohli přesvědčit ve středu 30. ledna v tělocvičně v Krasické ulici. Mezi
hradbou mužských těl si nešlo
nevšimnout i dvou zástupkyní
něžného pohlaví, které se jako
jejich mužští kolegové zúčastnily společného tréninku
domácích rohovníků s reprezentací ČR v boxu. Tvrdý dril
či samotné souboje v ringu nenechaly na nikom nit suchou.
Reprezentační trenér i trenér
DTJ Pavel Duda si narychlo
domluvenou akci s povděkem
pochvalovali.
Blížící se 5. kolo extraligy
boxu, ve kterém nastoupí domácí borci proti letos doposud nevýrazné Ostravě, vedlo
trenéra DTJ Pavla Dudu ke
spolupráci s reprezentací ČR.
Ta je v současné době ve fázi
soustředění a jako svého sparing partnera si ve středečním
podvečeru vybrala právě prostějovské boxery, aby prověřila
připravenost jednotlivých zástupců váhových kategorií na
mezinárodní turnaje, které ji v
brzké době čekají.
„Měli jsme na programu běžný
sparing trénink s kluky z okolních klubů, a jelikož reprezentace hltala dávky na soustředění v Ostravě, trenér Larionov
mě požádal, zda by se mohl
se svými svěřenci také přidat.
Rozhodně jsem nebyl proti,
alespoň si někteří kluci mohli
vyzkoušet přímý souboj s těmi
nejlepšími ve své kategorii,“

na
video rnikpv.cz
e
.vec
www

Zaplněná tělocvična. Nejen v ringu, ale všude, kde bylo volné místo, se borci utkali ve vzájemných boxerských soubojích.
Foto: Josef Popelka
prozradil nám zrod středečního
sparing tréninku trenér DTJ Pavel Duda.
V ringu v Krasické ulici se vystřídalo hned několik reprezentačních
borců ČR. Na Hané se například
představili bratři Erik a Viktor
Agatelianové, boxující v kategorii
do 56, respektive do 60 kg. Dále
to byli Jan Kováč a Miroslav Šerban (oba do 60 kg), Mário Baláž
a Zdeněk Chládek, jenž má za
sebou i účast na poslední letní
olympiádě v Londýně (oba do 64
kg). Dalšími borci, kteří prověřili
prostějovské boxery, byli Patrik
Kliment a Robert Bilík (do 69

kg), Kamil Beníček a samozřejmě
domácí borec Petr Novotný (oba
do 91 kg). Středeční sparing byl
okořeněn i zahraniční návštěvou
ze Slovenska díky Filipu Barákovi (do 56 kg) a také díky dvěma
ženám, Ester Konečné a Lucii
Sedláčkové. Prvně jmenovaná na
posledním mistrovství ČR získala
titul v kategorii do 57 kg a neoficiální titul boxerky roku. Ve stejné
kategorii se v Rakovníku představila i druhá jmenovaná, osmnáctiletá rodačka z Děčína.
„Jsme rády, že tady dnes můžeme být a zúčastnit se společného
tréninku s tak skvělými boxery,

jako v reprezentaci a Prostějově
určitě jsou. Žádné úlevy jsme
nedostaly, makáme stejně jako
všichni ostatní, protože i my
chceme být nejlepší a za tím stojí
velká dřina,“ prozradily o středečním sparingu obě krásky.
Do jaké míry borci z reprezentace prověřili prostějovské rohovníky, to se dozvíme v blížícím
se 5. extraligovém kole, kdy BC
DTJ Prostějov vyzve boxery BC
Ostrava. Reprezentaci čeká ještě
několik soustředění a mezinárodních turnajů před květnovým
mistrovstvím Evropy v běloruském Minsku.

se poperu o co nejlepší umístění,“

drží se sympaticky při zdi člen reprezentace
a DTJ Miroslav Šerban

Prostějov - Kroměřížský rodák,
který se přes boxerskou štaci
v brněnském klubu zastavil až
v DTJ Prostějov, již několik let
působí také ve výběru reprezentace ČR. Ještě donedávna jsme
jej měli možnost sledovat v kategorii do 64 kg, v současné době
tento mladý boxer působí ve váze
do 60 kg. Úřadující mistr ČR
v boxu do 64 kg byl krůček od
účasti na LOH 2012 v Londýně,
bohužel důležitý souboj, jenž by
jej kvalifikoval na olympiádu,
nedotáhl do vítězného konce a
ztratil tak naději reprezentovat
Českou republiku na tomto velice prestižním klání. Zeptali jsme
se proto tohoto prostějovského
borce, jak se udržuje ve formě
a jaké cíle od něj můžeme v nejbližších měsících očekávat.

Josef Popelka
* V extralize stále boxujete v kategorii do 64 kg, v reprezentaci
však působíte o kategorii níž. Co
vás vedlo k tomuto rozhodnutí?
„Zjistil jsem, že mám v těle příliš
sladkého, protože jsem váhu udržoval i pojídáním sladkostí. To jsem
omezil, navečer úplně eliminoval a
cítím se teď mnohem lépe a silněji.
Byla to dobrá volba.“
* V reprezentaci působíte již několik let, jaké úspěchy jste za tu
dobu zaznamenal?

„V reprezentaci se pohybuji již
sedm let a za tu dobu jsem vybojoval několik titulů mistra republiky ve své kategorii. Na posledním
mistrovství v roce 2012 to byl titul
mistra ČR do 64 kg.“
* V jaké fázi tréninku se nyní nacházíte a co vás v nejbližší době
čeká?
„S novým trenérem Larionovem
jsme právě ve fázi soustředění, ještě několik jich máme před sebou,
dnešní sparing na domácí půdě byl
skvělou vložkou v náročném programu, který nás čeká. V nejbližší
době mě čeká mezinárodní turnaj
v maďarském Debrecenu, který je
na velmi vysoké úrovni a netroufám si odhadnout, do jaké míry se
mi povede, samozřejmě se budu
snažit o co nejlepší umístění ve
velice nabité konkurenci. Krátce po
tomto turnaji se představím i domácímu publiku v dalším kole extraligy proti Ostravě. Do květnového
mistrovství Evropy je ještě spousta
času a proběhe mnoho akcí, takže
věřím, že se o místo reprezentovat
ČR ještě poperu.“
* Jak se vy osobně cítíte a s jakými ambicemi vstupujete do bojů
jak v extralize, tak i v reprezentaci?
„Musím to zaklepat (úsměv), ale
cítím se velice dobře. Jak trenér
Duba, tak trenér Larionov mě rozhodně nešetří, ale za vším je pořád-

ná dřina. Bez toho by nebylo ani
těch úspěchů. Co se týče extraligy,
věřím, že se nám letos podaří na titul dosáhnout. Máme opravdu silný
tým a rozhodně nedáme svou kůži
zadarmo. Do mistrovství Evropy je
ještě dlouhá doba, čeká mě několik
turnajů, uvidíme, jak se mi podaří
uspět tam, potom si můžu dělat nějaké ambice. Nebude to rozhodně
jednoduché, budou tam přece jen
nejlepší Evropané, poperu se však
o co nejlepší umístění. Bude také
záležet na aktuální formě a zdraví.“

Úspěšný reprezentant. Úřadující mistr České republiky
v kategorii do 64 kg Miroslav
Šerban se ve středečním sparingu představil ve výborné
formě.
Foto: Josef Popelka

Rozhovory s trenéry Dudou a Larionovem najdete v příštím Večerníku

V Kostelci na Hané se hrál přípravný turnaj, o tomto víkendu se dění přesouvá do Prostějova

Z PRVENSTVÍ SE TĚŠILI HÁZENKÁŘI JIČÍNA, DOMÁCÍ SKONČILI TŘETÍ

Kostelec na Hané/jim – Překvapení se nekonalo. O první
místo na házenkářském turnaji v Kostelci na Hané rozhodl
vzájemný duel prvoligistů Jičín
„B“ a juniorky Karviné, regionální druholigisté Sokol II Prostějov a Sokol Kostelec na Hané
zůstali o třídu zpět. Po zisku
plného počtu šesti bodů patří nakonec celkové prvenství
Středočechům, souboj o bronz
vyzněl ve prospěch domácího
výběru.
Čtyřčlenné klání, hrané netradičně pouze na dvakrát pětadvacet
minut, otevřelo hanácké derby. Po
výsledku 26:24 zůstaly oba body
doma. Následně si Jičín pouze o
gól poradil s juniorkou Karviné a
hned tato dvojice utkání prakticky rozhodla o pořadí. Žádný neočekávaný výsledek totiž ve zbývajících čtyřech utkáních nepřišel
a trénovanější výběry z první ligy
zvítězili o šest a více branek.
O půl dvanácté začal duel Kostelce s rezervou Jičína. Ačkoliv
domácí udrželi pátý celek druhé
nejvyšší soutěže na uzdě a povolili mu pouze jednadvacet branek,
sami dosáhli pouze na dvě třetiny
tohoto množství. Skórovat se podařilo pouze pětici hráčů, přičemž

zakončení táhli Marek Grepl s Janem Smékalem. Oba se postarali
hned o deset z patnácti gólů.
Druhou polovinu turnaje odstartovalo střetnutí Prostějova s karvinskými juniory. Hráči Sokola
II prokázali, že ofenzivní hra je
jim blízká a útoky měly převahu
nad obranou. Stejně jako s Kostelcem táhl Hanáky Jiří Kosina,
tentokrát zvládl nasázet osm branek. Deset branek si mezi sebe
rozdělila trojice Jurečka, Jura,
Kozlovský, o zbylých sedm
zásahů se zasloužili Valach,
Šestořád, Ordelt, Humpolíček a
Procházka. S obranou v prostějovském podání to již bylo horší
a poprvé tak padla třicítka.
Kouče Sokola II Prostějov Josefa Zedníčka potěšil i přes porážku diametrálně odlišný přístup
než proti Kostelci a s výkonem
byl spokojen. „O sto procent
lepší nasazení, hráli jsme dobré
utkání a prohráli jsme až v samotném závěru, kdy jsme nevyužili šance na srovnání. Snad
pouze gólmani nám nezachytali,
to je ale náš dlouhodobý problém,“ zanalyzoval.
Prostějovští házenkáři si ani příliš
neodpočinuli a čekal je závěrečný
duel. S vítězem turnaje Jičínem

zaspali první půli a přestože po
pauze dotahovali, moc se jim
to nakonec nepodařilo a podlehli nejdivočejším výsledkem
– 27:37. Opět v jejich dresu nejvíce úřadoval Kosina, autor devíti
branek.
„Bylo to opět bez nasazení, bez
odpovědnosti, lajdácký výkon.
Celkově vůbec nejsem spokojen
s přístupem hráčů. První utkání
s Kostelcem děs a hrůza, nebudu
to dál komentovat. S Karvinou
dobrý výkon a s Jičínem jsem byl
celkem spokojen pouze s druhým
poločasem,“ zkritizoval sestavu.
K dispozici měl přitom téměř to
nejlepší, chyběla mu jen trojice
Michalů - Jurik, Burget a Nevrlý.
Projevila se však slabá tréninková
docházka. „Máme tři neděle do začátku soutěže a měl jsem za to, že
by výkonnost měla být o trošičku
vyšší. Je ovšem dobře, že jsme se
turnaje zúčastnili, kluci zjistili, že
bez tréninku to nejde,“ zdůraznil.
Radost mu tak navzdory několika ztrátám udělal kanonýr Jiří
Kosina, pochválil i Jiřího Kozlovského, jenž však kvůli zranění
naskakoval jen na kratší úseky. „Je
to v hlavách. Pokud se jim nechce,
je to špatné. Netrénuje se, padá jim
balon, nepřihrají si,“ vyjmenoval

Výsledky turnaje:
Prostějov – Kostelec na Hané 24:26, Jičín „B – Karviná SCM 20:19, Jičín „B – Kostelec na Hané
21:15, Prostějov – Karviná SCM 25:31, Prostějov – Jičín „B“ 27:37, Karviná SCM – Kostelec na
Hané 30:22.
Soupiska a branky Kostelce na Hané: Varha, P. Navrátil, Mayer – Rikan 4, Ševčík 9, M. Grepl 14,
Říčař, Kocourek 5, Vymětal 7, J. Grepl, Kopečný 2, Beneš 2, Poličko 8, Smékal 11, R. Navrátil 1.
Trenér: Alois Jurík.
Soupiska a branky Prostějova: Hrubý, Zacpal – Ordelt 4, Chytil 1, Raška, Gazdík 3, Jurečka 12, Kosina 27, Valach 3, Jura 6, Kozlovský 8, Mikulka 1, Humpolíček 1, Procházka 5, Šestořád 5. Trenér:
Josef Zedníček.
Konečná tabulka:
1. HBC Ronal Jičín „B“
2. HCB OKD Karviná SCM
3. Sokol Kostelec na Hané
4. Sokol II Prostějov 3

3
3
3
0

3
2
1
0

0
0
0
3

0
1
2
76:94

78:61
80:67
63:75
0

6
4
2

Zedníček pár nedostatků.
K dipozici měl poprvé i posilu z
Kostelce Michala Zacpala, mladý
gólman však spadl do šedého průměru ostatních. „Je vidět, že dlouho netrénoval. Měl dlouhý výpadek, který musí dohnat. Nebyl
to zrovna nejvydařenější výkon.
S výjimkou druhého poločasu s
Jičínem, tam pochytal dost střel,“
postřehl.
Zakončení obstaral duel druhého
se třetím – karvinských mládež-

s hráči o jejich přístupu k utkání. Tak to nejde odfláknout.
Očekávám, že bude mytí hlav a že
se to diametrálně zlepší. Začínáme
hned v osm hodin s Kostelcem a
snad se to potvrdí,“ věří Zedníček
v proměnu.
Další kvalitní duely si od účasti na
memoriálu slibuje trenér Kostelce
Alois Jurík. Zatím ovšem netuší,
s jakou skvadrou do Prostějova
dorazí. „Řádí nemoci a v pondělí
jsem měl pět lidí na tréninku. Vím,
že nebude Varha, nebude Ševčík,
nebude Chalupecký. Bohužel se
nám zranil Vasiliev,“ posteskl si.
Šanci v bráně tak možná poprvé
dostane nováček v kádru, Lukáš
Mach, jenž má za sebou první
týden tréninků v Kostelci. „Mám

tři gólmany a musí si místo vybojovat, což není vůbec jednoduché.
Varha je jasná jednička, Navrátil je
zkušenější a Mayer se otrkává v
béčku,“ jmenoval trenér mužstva
Machovu konkurenci. „Chytat
bude ten lepší. A je v uvozovkách
jedno, jestli má čtyřicet nebo
devatenáct. U mě nebylo nikdy
psané, že když má někdo dvacet
let, bude hrát pravidelně,“ zmínil
Jurík své krédo.
Zimní turnaje ovšem bere ryze
jako přípravné a veškerou svou
pozornost soustředí až na 23. února, kdy Kostelec zajíždí ve dvanáctém kole druhé ligy do Havlíčkova
Brodu. „Tento zápas mě zajímá
markantně. Jestliže si chceme
situaci ulehčit, musíme tam bo-

sport,“ pokrčil rameny kostelecký trenér Alois Jurík a vyjmenoval výrony Davida Ševčíka a Jakuba Rikana i naražené rameno
Jiřího Vymětala.
Zkušeného harcovníka potěšila i
konfrontace s kvalitními soupeři,
kdy si on i hráči ověřili, co jim na
vyšší soutěž schází. „V průběhu
turnaje se projevilo, jak jsme na
tom po fyzické stránce. Všechno
vyplývá z fyzické připravenosti.
Když je fyzička, jsou tam dva-

krát rychleji a navíc nehrozí tolik
zranění. Dění na hřišti odpovídalo pravdě,“ konstatoval realitu.
Nejde podle něj srovnávat mužstvo trénující i sedmkrát týdně s
týmem, jehož hráči se kvůli práci
i jiným povinnostem sejdou třeba jen jednou. „Prostě nestíháme. Ale zahráli si všichni hráči,
což je v přípravě velice důležité,
abych si mohl otestovat, jak jsou
na tom po fyzické i po psychické
stránce,“ našel Jurík další plus.

Sledovali jsme: v derby Kostelec úspěšnější
Kostelec na Hané/jp - Před blížícím se ostrým startem, kterým
bude první jarní kolo třiadvacátého února, utkala se dvojice
zástupců prostějovského regionu
v házené na čtyřčlenném turnaji
v Kostelci na Hané. K Prostějovu a pořádajícímu Kostelci se
připojila dvě prvoligová mužstva
z Karviné a Nového Jičína. Symbolicky hned v úvodu došlo na
nejvíce očekávaný souboj dvou
zástupců Prostějovska, kterým
turnaj v městské sportovní hale
v Kostelci na Hané začal. Sokol
Kostelec oslaben o několik opor a
teprve týdenním drilem se přesto
radoval z vítězství nad prostějovským soupeřem.
Ne úplně kompletní nastupovala obě
mužstva k prvnímu vzájemnému
zápasu v letošním roce. Prostějov
byl téměř v kompletní sestavě a
s již odehraným turnajem v nohách,
přesto musel od úvodních minut dotahovat brankové manko. Střelecky
se dokázal prosadit až při soupeřově
vyloučení a dotáhl se na rozdíl dvou
bodů. Následně se však nechal vyloučit, čehož hráči Kostelce využili ve
svůj prospěch a poodskočili rivalovi
na rozdíl šesti branek. Prostějov to ale
nezabalil, do konce poločasu alespoň
zmírnil ztrátu a do šaten se tak šlo za
stavu 14:11 ve prospěch pořádajícího
týmu.

Jeřábkův memoriál se uskuteční již počtyřiapadesáté
Prostějov/jim – Týden po
házenkářském
turnaji
v
Kostelci se opět za účasti Sokola II Prostějov, Sokola
Kostelec na Hané a další dvojice klubů uskuteční další ze
série přípravných podniků před
jarní polovinou soutěže – 54.
ročník Jeřábkova memoriálu. V
tělocvičně ve Studentské ulici se
k vyjmenovanému duu v sobotu
ráno připojí ještě jedenáctý
celek první ligy Tatran Litovel
a loňský účastník druhé nejvyšší
domácí soutěže Velká Bystřice.
Kostelecké klání se nejméně
vydařilo prostějovskému Sokolu
II, jehož trenér Josef Zedníček
očekává zcela jiný výkon než
o víkendu. „Budeme hovořit

níků a Kostelce na Hané. I zde
bylo od počátku patrné, kdo na
tom bude lépe. Slezané těžili
z výborné práce gólmana, nepřesností protihráčů i rychlých
míčů za obranu a vypracovali si
několikrát i dvouciferné vedení.
V závěru trochu polevili a spokojili se s výhrou o osm branek
– 30:22.
„Já jsem spokojen s průběhem
turnaje, méně již se zraněnými
hráči. Házená je však kontaktní

dovat. Domácí celek je s jedním
bodem poslední. Jedeme tam jako
favorité, papírová povinnost nám
velí vyhrát. Musíme to potvrdit,“
burcuje s předstihem Jurík.
Sobotní turnaj začíná přesně v osm
hodin duelem Prostějova s Kostelcem a vyvrcholí ve dvě odpoledne
střetnutím Prostějova s Velkou
Bystřicí.

Rozpis Jeřábkova memoriálu:
8.00: Prostějov – Kostelec na
Hané, 9.10: Litovel - Velká
Bystřice, 10.20: Prostějov –
Litovel, 11.30: Velká Bystřice
– Kostelec na Hané, 12.40:
Kostelec na Hané – Litovel,
13.50: Prostějov – Velká
Bystřice.

TJ Sokol Kostelec na Hané-HK 26:24
Sokol II Prostějov
(14:11)

Brankový sled: 5:2, 7:5, 10:5, 12:6, 14:11, 17:12, 20:15, 21:19, 22:21,
23:22, 26:23, 26:24. Vyloučení: 1:5. Sedmičky: 1/1:3/3. Diváků: 50.

Sestava a branky Kostelce na Hané:
Varha, Mayer - Ševčík 6, Vymětal 6, M. Grepl 5, Rikan 4, Palička 3, J. Grepl, Kopečný, Říčař, Kocourek, Beneš, Navrátil. Trenér: Alois Jurík.
Sestava a branky Prostějov:
Hrubý, Zacpal – Kosina 10, Jurečka 4, Kozlovský 2, Šestořád 2, Ordelt 2,
Chytil 1, Gazdík 1, Mikulka 1, Procházka 1, Raška, Valach, Jura, Humpolíček. Trenér: Josef Zedníček.

V utkání hraném na dvakrát pětadvacet minut se v samém úvodu
druhé půle prosadil kostelecký
Marek Grepl, aby se stejný hráč
postaral i o další úspěšný pokus.
Prostějov se ve druhém dějství
dočkal branky až v devětadvacáté
minutě, zásluhou nejlepšího střelce utkání Kosiny. Ten vzal zodpovědnost na sebe a hlavně jeho
zásluhou zůstával prostějovský
celek stále ve hře. Na straně druhé
se dařilo již zmíněnému Greplovi,
ale také jeho spoluhráči Vymětalovi, který zaznamenal tři úspěšné
sedmičkové hody. V kostelecké
bráně se ve druhé půli představil
mladíček Mayer, což pro domácí
nebyla taková jistota, jakou měl
v první půli v brankáři Varhovi.
Prostějovský Sokol se dotáhl až

na rozdíl jediné branky, dokonce měl početní výhodu, ve které
mohl svého soupeře přinejmenším dotáhnout. To se však nestalo,
naopak Prostějovští inkasovali a
v samotném závěru se již zmohli
jen na snížení celkového skóre,
které vyznělo lépe pro domácí 26:24. Prostějovu nepomohlo ani
deset úspěšných pokusů Kosiny,
ke kterému se nepřidal nikdo další
z jeho spoluhráčů. Kostelec tak do
turnaje vykročil úspěšně a mohl se
připravovat na měření s prvoligovými soupeři.

na
video rnikpv.cz
e
.vec
www

Ojediněle. Takovéto výpady ze stran v podání prostějovského
Juračky jsme měli možnost vídat opravdu jen málokdy.
Foto: Josef Popelka

Josef Zedníček - TJ Sokol II Prostějov:
„Byl to velice špatný výkon, zvlášť v době, kdy jdeme již do finální přípravy a dá se předpokládat, že ta kvalita už bude vyšší. Byl jsem naprosto zklamán přístupem, protože snad kromě dorostence Procházky nikdo
neprojevil větší snahu, nasazení, zaujetí pro hru. Výsledek není až tak důležitý, ale herní projev byl opravdu
bídný. Dostali jsme šest branek v naší přesilovce a k tomu patnáct technických chyb v útoku, to mluví za
vše. Brankáři také dlouhodobě nemají nejlepší úspěšnost, dnes padalo i poměrně dost branek z dálky, což se
nesmí stávat. Nikdo kromě střelce Kosiny nebyl ochoten jít do rizika zakončení i za cenu, že to třeba nevyjde.
Všechno je to jen o přístupu samotných hráčů a ten se mi opravdu vůbec nelíbil.“

Alois Jurík - TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Stejně jako soupeř, tak ani my jsme nebyli úplně kompletní, ale dnes šlo o přípravný zápas, což se také
na hře projevilo. Bylo to spíše silovější, jsme teprve týden v přípravě, míčová technika se spoustou chyb,
neadekvátní střelba, s tím se potýkali oba soupeři. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, kupodivu Prostějov přehráli na rychlý útok, což je jejich silná stránka. Důležité pro mě byl poznatek, že někteří hráči
musí na sobě ještě více zamakat. Čeká nás další turnaj a teprve první mistrák ukáže, jak na tom opravdu
jsme. Ve druhé půli jsme dali šanci mladému brankáři, přece jen tu šanci už musí dostávat, ale kvalit
brankáře Varhy prozatím nedosahuje a tím se soupeř dostal na dostřel. I když jsme hráli častěji v oslabení,
pořád je to o vzájemné pomoci, kdy jeden hráč zaskočí za druhého, tím jsme si dokázali vedení udržet až
do závěrečného hvizdu.“

Volejbal
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V úvodu nadstavby měly volejbalistky volno, po pohárovém postupu jdou na největšího soka

Prostějov versus Olymp. Do třetice infarktové drama?

PVK PŘEROV

„Agelky“ chtějí v sobotu potvrdit rostoucí formu a pražský soubor tentokrát porazit bez nervů

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:04 hodiny
Rozhodčí: Vojtíšek a Gall
Diváků: 250
1. set: 14:25 19 minut
2. set: 18:25 26 minut
3. set: 14:25 19 minut

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

Sestava Prostějova:
libero Gomesová
Vincourová

Prostějov/son
První vzájemné utkání dvou
vedoucích celků tabulky se
ve sváteční den 17. listopadu
dlouho vyvíjelo jasně pro favorita, který vedl 2:0 na sady a
směřoval k hladkému triumfu.
Místo toho pak málem senzačně
podlehl, když nechal protivníka
srovnat setový stav a v tiebreaku
odvrátil dva mečboly, aby nakonec urval skóre 19:17.

Miletičová
Hrončeková
Žarkovová
Soaresová
Kossányiová
Střídala: Melichárková

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Dvakrát se prostějovské volejbalistky v probíhající
sezoně střetly s Olympem Praha a dvakrát z toho
bylo pětisetové drama se šťastným koncem pro
VK AGEL. Do třetice nechtějí naše ženy nic takového připustit, cílem je ve vstupním duelu nadstavbové části UNIQA extraligy 2012/13 pokud možno
přesvědčivé vítězství. V sobotu 9. února od 17.00
hodin k tomu Hanačky budou mít výhodu domácího prostředí haly Sportcentra DDM.

Připraveny byly: de Assisová, Hippeová, Kočiová, Zatloukalová

Druhý mač mezi oběma nejvýše
postavenými družstvy elitní
soutěže ČR je dosud v živé
paměti, neboť se hrál před
pouhými dvěma týdny. V české
metropoli Agelky naopak těsně
ztratily úvodní dějství a poté
vývoj otočily na 1:2, jenže znovu
došlo na zlomovou pátou část
kdo z koho. I ta byla plná zvratů,
ovšem tentokrát měl Prostějov
závěr pod svou kontrolou o
poznání jistěji - 12:15.

nadstavbová část - skupina o 1. až 5. místo
 Tým
1.
2.
3.
4.
5.

VK Agel Prostějov
PVK Olymp Praha
PVK Přerov
TJ Sokol Frýdek - Místek
SK UP Olomouc

Z

V3 V2 PB

18 17
19 12
19 9
19 9
19 9

1
3
3
2
1

0
2
2
2
3

P

PS

PM

B

0
2
5
5
6

51:10
49:23
44:30
45:28
40:32

1477:1091
1674:1446
1668:1570
1626:1460
1627:1525

49
44
37
35
32

nadstavbová část - skupina o 6. až 10. místo
 Tým

Z

V3 V2 PB

P

PS

PM

B

6.
7.
8.
9.
10.

18
18
19
19
18

7
7
4
6
0

0
0
10
13
0

30:38
30:40
26:46
23:42
5:54

1390:1518
1480:1529
1460:1615
1331:1476
936:1439

23
22
18
18
1

VC Slavia Praha
VK Královo Pole Brno
TJ Sokol Šternberk
TJ Ostrava
VK SG Brno

11
11
2
0
18

0
0
2
0
0

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...
20. kolo, sobota 9. února, 17.00 hodin:
Nadstavbová část - skupina o 1.-5. místo: VK AGEL Prostějov
- Olymp Praha, SK UP Olomouc - Přerov, Frýdek-Místek
Nadstavbová část - skupina o 6.-10. místo:
SG Brno – Šternberk, Volleyball club Slavia Praha – KP Brno, Ostrava

Lékař VK Pavel Navrátil

má Zlatý kříž za dárcovství krve

Prostějov/son - Nejen
hráčky VK AGEL Prostějov sbírají úspěchy, a
nejen na volejbalovém
poli. Za zmínku určitě
stojí i chvályhodný počin
jednoho z členů realizačního týmu A-družstva
2x foto: internet našeho oddílu v mimosportovní oblasti.
Lékař ženského áčka VK Pavel Navrátil je dlouholetým dárcem krve a již před časem podstoupil na transfúzním oddělení prostějovské nemocnice jubilejní osmdesátý odběr. Tím
splnil podmínky k udělení Zlatého kříže, který obdrží při
slavnostním ceremoniálu během tohoto roku. Zatím dostal
z Prahy poštou diplom a průkazku.
Tato informace je zajímavá i díky tomu, že začátkem března
zavítají do Nemocnice Prostějov darovat krev také samotné volejbalové Agelky. Ještě před touto plánovanou akcí samozřejmě
přineseme víc podrobnějších informací.

Potřetí na Olymp! V sobotu se střetnou "Agelky" s pražskými
rivalkami již potřetí v letošní sezóně a doufají v hladší výhru, než
jakých dosáhli v předchozích zápasech. Foto: www.pvk-olymp.cz
premiérově zapojila uzdravující
se Šárka Melichárková. Úřadující
mistryně republiky zlepšily vedle
přihrávky též obranu na síti i
v poli a opětovně roste ofenzivní
údernost. Vedle stabilní opory
v kapitánce Solange Soaresové
většinou výborně útočí Andrea

Kossányiová a značný herní progres v novém kalendářním roce
zaznamenala Marina Miletičová.
Teď jen věřme, že pozitivní
vývoj včetně lépe fungující spolupráce všech plejerek na hřišti
potvrdí rovněž sobotní bitva
s nebezpečným Olympem.

Michaela Zatloukalová: „Posun do áčka? VELKÝ ŠOK!“
Sedmnáctiletá nahrávačka už však trému překonala
a šanci v ženském týmu VK bere jako ohromnou zkušenost

Prostějov * SK UP Olomouc - PVK Olymp Praha 3:2 (-14, 22,
26, -21, 11). Postupuje PVK Olymp Praha. Rozhodčí: Peloušek,
Renčín. Diváků: 150. Čas: 1:55 hodiny. Sestava Olomouce:
Košická, Rutarová, Vanžurová, Kojdová, Nachmilnerová, Tinklová.
Libero: Maléřová. Střídaly: S. Janečková, Piňosová, Polášková,
Rašková, Uhrová. Sestava Olympu: Mudrová, Halbichová,
Kvapilová, Sládková, Patočková, Mlejnková.
j
Libero: Dostálová.
Střídaly: Hodanová, Škrampalová, Kopecká, Vinklerová

nad
dstavbová
b á čá
část 19. kolo:
l skupi
k ina o 1. - 5. místo:
í Ol
Olymp Praha
h - Ol
Olomouc
3:2 (-19, 21, -22, 24, 14) Nejvíce bodů: Mlejnková a Kvapilová po 15, Mudrová
a Sládková po 12 - H. Kojdová 22, Košická 15, H. Vanžurová 14. * Přerov
- Frýdek-Místek 3:2 (19, -23, -23, 22, 9) Nejvíce bodů: Rosenbergerová 21,
Gáliková 15, Gambová 13 - Závodná 15, Jakubšová 13, P. Kojdová 12. * VK Agel
Prostějov volný los
skupina
p o 6. - 10. místo: Šternberk - Ostrava 0:3 ((-24, -17, -21) Nejvíce bodů:
Holásková 13, Římská 11 - Elblová 14, Kadlecová 13. * VC Slavia Praha volný
los * KPBrno - SG Brnoo přeloženo na čtvrtek 7. 2., 18:00 hodin

„Dva zápasy proti Olympu nám
hodně ukázaly jak o soupeři, tak o
nás samotných. Dobře víme, v čem
spočívá největší síla pražského
týmu. Stejně jako víme, co v oslabené sestavě způsobovalo nám
nejvíc problémů. Z chyb je nutné
se poučit a nadcházející střetnutí
zvládnout lépe než ta předchozí.
Každopádně se dá zase očekávat
velmi kvalitní volejbal,“ řekl hlavní
trenér VK Miroslav Čada.
Po operacích kolen stále nemá
k dispozici libero Markétu
Chlumskou ani nahrávačku
Michaelu Jelínkovou, ale
všechny ostatní svěřenky jsou
připraveny. A skvělý výkon
v minulém utkání na palubovce
Přerova, kde AGEL ovládl semifinálovou odvetu Českého poháru
přesvědčivě 3:0, vypověděl o rostoucí formě celého kolektivu.
Na liberu se totiž solidně zabydlela jinak smečařka Juliana
Gomesová a navíc se sem už

dokonce absolvovala svou zápasovou premiéru v extralize
dospělých (proti SG Brno).
Po odvetném semifinále Českého poháru v Přerově, do
něhož nezasáhla, přiblížila
Večerníku své pocity.

Mladá posila. Michaela Zatloukalová je za nečekanou šanci nahlédnout do extraligy žen velmi ráda. Foto: www.vkprostejov.cz
Prostějov/son - Sice je první
nahrávačkou juniorského
výběru VK AGEL Prostějov
a mládežnickou reprezentantkou České republiky,
ale tak vysoko zatím vůbec
nepomýšlela. Že dostane už
během této sezony příleži-

tost v oddílovém A-týmu žen,
který je posledních pět let
suverénně nejlepší v národních soutěžích, to teprve sedmnáctiletou Michaelu Zatloukalovou ani nenapadlo.
Přesto již dva týdny trénuje
s naším elitním kolektivem a

O brzkém naskočení do áčka
„Nečekala jsem to vůbec a
byl to velký šok. Každopádně jsem za tuhle šanci hrozně
ráda, přináší mi spoustu strašně cenných zkušeností. A jak
se všechno seběhlo? Jednou
jsem normálně přišla na ranní
trénink juniorek a pan Petráš
(asistent kouče u žen i extraligových mládežnic VK – poznámka redakce) mi tam řekl,
že můžu začít chodit trénovat
i s ženami. Že mají na delší
dobu zraněnou jednu z nahrávaček, potřebovali by druhou a
rozhodli se s panem Čadou dát
příležitost mně. Tak jsem šla.“
(smích)

O reakcích
juniorských parťaček

O prvním tréninku se ženami
„Měla jsem velkou trému,
ruce i nohy se mi klepaly. Ale
jakmile jsem se se staršíma
holkama skamarádila a trochu
se rozehrála, už to bylo v pohodě. Nové spoluhráčky mě
skvěle vzaly mezi sebe, což mi
dost pomohlo vyrovnat se jak
s nervozitou, tak s obrovským
rozdílem v herní kvalitě. Platí,
co už jsem řekla: že je tahle
šance pro mě ohromnou zkušeností, které si moc vážím a
cením.“

O zápasovém debutu
v extralize žen
„Po pravdě jsem šla na hřiště strašně vystresovaná, taky
jsem hned zkazila první podání. Naštěstí mě holky pořád
povzbuzovaly i podporovaly a
když se mi pak povedla jedna
nahrávka, tréma ze mě spadla.
Potom už se mi hrálo dobře.“

„Že by mi posun do áčka dávaly
nějak sežrat? To vůbec ne. Ony
když viděly, že jdu za Prostějov do utkání ženské extraligy,
tak byly nervózní podobně jako
já. (směje se) Každopádně mě
taky hodně podpořily a přály mi
úspěch, za což jim moc děkuju.“

O letošní sezoně juniorek VK
„Máme hodně mladý tým s řadou
holek, které jsou věkově ještě
kadetky. Dost utkání v základní
části nám herně ani výsledkově
nevyšlo, a proto jsme nepostoupily do skupiny o 1. až 6. místo.
Ale myslím, že jsme se postupně
sehrály a teď už fungujeme mnohem líp jako jeden kolektiv. Proto
věřím, že nadstavbu zvládneme a
budeme pravidelně vítězit. Určitě
se ještě můžeme dostat do závěrečné skupiny o 5. až 8. pozici a
tím se vyhnout bojům o udržení.“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz
VK AGEL chce pohárově ovládnout
celé federální Česko-Slovensko
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1. TJ Sokol Palkovice

24

22

2

67:17

2016:1561 64
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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)

Prostějov/pk - Svěřenkyně
kouče Čady mohly záhy po
semifinálovém postupu spřádat plány na finále tuzemské
pohárové soutěže, v němž
nastoupí již příští čtvrtek
14. února v Teplicích proti
Olympu Praha. Cílem „Agelek“ je tento duel vyhrát, a
to nejenom z důvodu zisku
trofeje, ale i faktu, že vítěz
národního poháru tradičně
sehraje souboj o „federální“
Česko-Slovenský pohár.
A Město Prostějov bude pořadatelem finále letošního
Česko-Slovenského poháru,
tedy setkání vítězů českého a
slovenského poháru v kategoriích mužů i žen. Termín vyvrcholení soutěže je naplánován
na středu 27. února, přičemž v
16.00 hodin by mělo začít finále žen a o dvě hodiny později
finále mužů. Místem konání
bude tradičně Městská hala
Sportcentra DDM.

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

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

Sport
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„Agelky“ hladce postoupily do pohárového finále!

ŠIPKAŘSKÁ TREFA
aneb Večerník monitoruje regionální dění

Semifinálovou odvetu v Přerově zvládly skvěle díky kvalitnímu výkonu,
tříbodová šňůra ze 7:6 na 7:9, hodně vysoké úrovni. Naproti
o trofej se utkají s Olympem Praha
pak už měly favoritky znovu tomu Přerovanky zvládaly jen

PVK Př
VK Pv

0
3

Přerov,
Prostějov/son
Maximálně vydařený zápas sehrály naše volejbalistky na palubovce Přerova
v rámci odvetného semifinále
Českého
poháru
žen 2012/13. K postupu do
finálové bitvy sice stačil
jediný set, ale soubor VK
AGEL Prostějov neponechal
nic náhodě a jednoznačně
ovládl celý duel. Na duši tak
zůstala hned dvojí radost:
z přiblížení k další trofeji i
z velmi povedeného výkonu.
Závěrečný mač letošního
ČP proti Olympu Praha
(vyřadil Olomouc 3:0 a 2:3)
je v plánu 14. února v Teplicích.

Bodový vývoj - první set:
2:0, 2:2, 5:5, 5:10, 7:11, 7:13,
10:13, 10:16, 11:18, 12:23,
14:25. Druhý set: 0:2, 1:4,
2:8, 5:9, 8:10, 11:11, 11:15,
15:15, 16:23, 18:23, 18:25.
Třetí set: 2:0, 2:2, 4:3, 4:5,
6:5, 7:9, 8:11, 9:18, 12:19,
12:22, 14:22, 14:25.
První sada
Vyrovnaný začátek platil jen do
stavu 5:5, pak šel hostující tým do
klíčového trháku. Dobře zapodávala Kossányiová, obrana vyprodukovala několik bodových bloků a
rázem to bylo 5:10. Kromě jednoho
kratičkého výpadku (7:13 – 10:13)
navíc fungovala celá sestava VK
výborně během celého úvodního
dějství, dařilo se vše od servisu přes
přihrávku, nahrávku a obranu na síti
i v poli až po útok. Proto nebylo divu,
že pod tlakem chybující soupeřky
neměly žádnou šanci – 14:25.

navrch. Tentokrát skvělým místy dotahovat, tudíž jedDruhá sada
servisem udeřila Hrončeková nostranný souboj brzy dospěl
Ziskem jednoho setu bylo rozhod- (9:12 – 9:18) a celý kolektiv k zaslouženě jasnému závěru
nuto o prostějovském postupu do odváděl komplexní výkon na – 14:25 a 0:3!
finále, což však naše děvčata vůbec
nepřibrzdilo v soustředěném náporu. Naopak plně koncentrované
Agelky dál utahovaly herní šrouby a
bleskově získaly větší náskok (2:8).
Až poté se do jejich projevu poprvé
Leopold TŮMA - PVK Přerov:
na delší dobu vloudily nepřesnost
„Rozhodlo mnohem lepší podání soupeře. My se sice příjmu na
s nejistotou pramenící hlavně ze
trénincích dost věnujeme, ale dnes jsme nebyli schopni kloudně
zhoršeného příjmu. Domácí celek
přihrát. Prostějov hraje v podstatě jednoduchý volejbal, a když
je pod tlakem, útočí jen minimálně středem sítě. Přesto nejsme
toho využil ke srovnání na 11:11,
schopní skoro nic ubránit, což byl problém. Blokařky špatně
načež se podobný veletoč ve skóre
vyhodnocují situace a nedokážou se včas přesunout, i proto jsme
zopakoval (11:15 – 15:15). Naštěstí
se tím Čadovy svěřenky nenechaly tentokrát favoritovi vůbec nestačili. Něco jsme si ke špatnému výkonu hned po
rozhodit a koncovku měly naprosto utkání řekli a uvidíme, jak budeme herně vypadat příště.“
pod kontrolou díky dlouhé sérii při
Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
podání Soares z 16:16 na 16:23.
„Nechtěli jsme připustit žádné drama s vyrovnanými
Sada následně skončila 18:25.

Očima trenérů

Třetí sada
Zpod těžké deky se ženy PVK
dokázaly vyhrabat zkraje další
části, kdy většinu času vedly
(2:0, 4:3, 6:5). Průběh otočila

koncovkami, což stoprocentně vyšlo. Potíže jsme měli jen
v některých pasážích, kdy holkám nešel servis, zatímco
v opačném případě při dobrém podání se nám dařilo
domácí jasně přehrávat. Jsem spokojený s útokem, obranou
i celkovým výkonem. Tým hrál kompaktně bez nějakých
velkých výpadků a většího počtu chyb. Věřím, že v takovém trendu budeme
dál pokračovat. Pozitivní je rovněž to, že jsme poprvé mohli nasadit dvě libera.“

Čtyřboj s VŠ Plzeň: juniorky ve stěžejních zápasech
na sto procent, kadetky ztratily jen bod

Prostějov/son - Vstup extraligových mládežnic VK AGEL
Prostějov do nadstavbové
části obstaraly domácí duely
proti VŠ Plzeň. Velkou důležitost měly hlavně pro juniorky,
které nutně potřebovaly soupeře ze západu Čech dvakrát
hladce porazit, aby se co nejvíc
přiblížily druhému místu ve
skupině o 7. až 12. pozici. A to
se díky skvělým výkonům dokonale podařilo. Vítěznou šňůru na 22 střetnutí v probíhající
sezoně pak protáhly kadetky,
jež sice měly s plzeňským celkem hodně starostí, ale dokázaly je zvládnout. Tím pádem
udržely vedení v grupě o 1. až
6. příčku.

JUNIORKY
VK Prostějov – VŠ Plzeň
3:0 (11, 21, 18)
a 3:0 (13, 12, 10)

Sestava v prvním utkání: Zatloukalová, Adamčíková, Lakomá, Růžičková, Kolderová,
Mlčáková, libero Přibylová.
Střídaly: Chludová, Meidlová.
Sestava v druhém utkání: Zatloukalová, Kossányiová, Lakomá, Růžičková, Kolderová, Mlčáková, libero Přibylová.
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„Šlo o nesmírně důležité souboje s protivníkem, který nám moc
nevyšel vstříc ohledně termínů a
tím víc jsme na něj chtěli nastou-

pit. To se hned v úvodním zápase
povedlo, začátek byl z naší strany
opravdu perfektní. Bohužel se
zkraje druhého setu po nárazu
do reklamní tabule zranila Týna
Adamčíková a bez ní vznikla na
smeči dost složitá situace. Naštěstí se holky parádně semknuly
natolik, že výborně rozjeté utkání
dotáhly i přes potíže až k vítěznému závěru. Do odvety jsme se po
domluvě s klubovým manažerem
Peterem Gogou rozhodli nasadit
členku ženského áčka Andreu
Kossányiovou, neboť body do
tabulky akutně potřebujeme a
zkušená smečařka nám citelně
chyběla. Ostatním hráčkám jsem
však zdůraznil, že nesmí na posilu příliš spoléhat. Naštěstí to

Hodnocení trenéra
kolektiv vzal za správný konec,
Jaroslava Matěje:
odvedl naprosto koncentrovaný i
celkově kvalitní výkon. Děvčata „Holky to měly bez zraněné Týny
Adamčíkové dost těžké, zvlášť
zaslouží velkou pochvalu.“
když plzeňské kadetky jsou mnohem nepříjemnější než juniorky.
KADETKY
Lépe podávají a tím nám dělaly
VK Prostějov – VŠ Plzeň
problémy na přihrávce, kromě
3:2 (-22, 11, -12, 21, 6)
toho víc bojují a proti houževnaté
a 3:1 (20, 18, -16, 13)
obraně se tudíž nedařilo pokládat
Sestava v prvním utkání: Kob- míče na zem. Navíc nefungoval
lerová, Lakomá, Meidlová, Sta- servis a nešlo to oběma nahrávačvinohová, Chludová, Přibylová, kám, takže první výhra 3:2 byla
libero Jetelová Střídaly: Kra- vyloženě vydřená po průměrném
tochvílová, Kočařová, Gogová. výkonu. Také v odvetě měla hra
Sestava v druhém utkání: Go- k ideálu daleko, ovšem holky dál
gová, Lakomá, Meidlová, Sta- bojovaly, což rozhodovalo, stejně
vinohová, Chludová, Přibylová, jako zvládnutí důležitých okamžilibero Kratochvílová Střídaly: ků. Zvedli jsme podání i nahrávku
Kočařová, Koblerová.
a celý mančaft mohu pochválit.“

Dominance žákyň VK: starší vévodí krajskému přeboru,
Českému poháru i 1. lize kadetek, mladší kralují v KP

Prostějov/son - Loni získaly starší
žákyně VK AGEL Prostějov titul
mistryň republiky a také v probíhající sezoně 2012/13 se jim daří
znamenitě. Výborně navíc hrají
i naše mladší žákyně, čímž jsou
v praxi stoprocentně doložena
opakovaná slova klubového vedení o důrazu kladeném na práci
s mládeží. „Výběry všech věkových kategorií nám dělají stále
větší radost, o těch žákovských to
letos platí dvojnásob,“ spokojeně
konstatoval sportovní ředitel VK
Peter Goga.

STARŠÍ ŽÁKYNĚ
Silný kolektiv plný talentovaných
hráček plní roli jednoho z favoritů v krajském přeboru, kde nemá
vůbec snadné soupeře (například
Přerov či Olomouc) a přesto jasně
vede průběžné pořadí. Ještě mnohem cennější je ale dominance v
Českém poháru, který měl o minulém víkendu na programu úvodní finálové kolo v Brně. Mladé
Agelky tam vyhrály všech sedm
zápasů mezi nejlepší osmičkou
družstev, ztratily přitom jen dva
sety a s náskokem se usadily v čele
tabulky.
Jako slaďoučký bonbónek pak
chutná nečekaný úspěch našich
starších žákyň v 1. lize kadetek.
Tuto soutěž absolvují Hanačky
coby zpestření pro získávání zkušeností mezi staršími děvčaty, ovšem
prostějovským mladicím se tam
vede nad veškeré předpoklady.
Nejenže postoupily do nadstavbové skupiny o 1. až 6. místo, ony do-

Naděje. Že prostějovský volejbalový klub myslí nejen na extraligový tým, ale více než vzorně se stará
i o mládež, je nad slunce jasné. Už v této sezoně pak začíná práce všech trenérů a funkcionářů nést
ovoce. Vidíme na tomto snímku snad nějakou příští oporu „Agelek“?
Foto: www.vkprostejov.cz
konce vyhrály celou základní část!
Výsledky VK AGEL v 1. finálovém
kole ČP starších žákyň:
Bílovec 2:1 (-15, 17, 5), KP Brno
2:0 (15, 12), Kralupy 2:0 (15, 20),
Nový Jičín 2:0 (18, 20), Olymp
Praha A 2:0 (12, 15), Olymp Praha
B 2:1 (-25, 18, 11), VŠ Plzeň 2:0
(22, 14).
Průběžné pořadí: 1. VK AGEL
Prostějov 19 bodů (skóre 14:2),
2. ŠSK Bílovec 13 (11:7), 3. VK
KP Brno 13 (10:7), 4. TJ Kralupy
11 (8:7), 5. TJ Nový Jičín 9 (7:9),
6. PVK Olymp Praha A 8 (6:10), 7.
PVK Olymp Praha B 7 (6:11), 8.
VŠ Plzeň 4 (3:12).

Konečná tabulka 1. ligy kadetek - základní skupina D:
1. VK AGEL Prostějov B 48
(54:20), 2. VC Kroměříž 45
(55:29), 3. TJ Junior Brno 39
(45:29), 4. TJ Slovácká Slávia
Uherské Hradiště 33 (40:34), 5.
SK UP Olomouc 9 (20:57), 6.
PSK Pegas Znojmo 6 (14:59).
Hráčský kádr starších žákyň
VK AGEL Prostějov: Nikola
Dvořáková, Karolína Fieberová, Markéta Hebelková, Petra
Holubová, Tereza Hrubá, Karolína Klocová, Lucie Kopečná,
Lucie Navrátilová, Šárka Netesalová, Veronika Pluskalová,

Natálie Prosecká, Aneta Svobodová. Trenéři: Lenka Koblerová
a Aleš Dočkal.

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
V této věkové kategorii se ještě
nehrají žádné celostátní oficiální soutěže, mladší žákyně se tak
otrkávají v rámci jednorázových
turnajů a dlouhodobého krajského přeboru. V něm si nadějné
Agelky počínají suverénně, když
proti soupeřům z Olomouckého
kraje jen málokdy poznají hořkost porážky a zásluhou stabilně
dobrých výkonů i opakujících se
vítězství s velkým náskokem vé-

vodí zatímní tabulce. Vedle nejkvalitnějšího A-týmu navíc v KP
působí další dva celky, přičemž
béčko i céčko především sbírají
cenné zkušenosti.
Průběžné pořadí KP mladších
žákyň po 6. kole: 1. VK AGEL
Prostějov A 94 bodů, 2. PVK
Přerov A 76, 3. Česká Třebová A
70, 4. Česká Třebová B 69, 5. SK
UP Olomouc A 68, 6. VO TJ Lanškroun 61, 7. Znojmo – Přímětice
48, 8. KRS Uničov A 42, 9. VK
AGEL Prostějov B 33, 10. SK UP
Olomouc B 30, 11. PVK Přerov
B 27, 12. TJ Tatran Litovel 14,
13. VK AGEL Prostějov C 13,
14. TJ Sokol Šternberk 9.
Hráčský kádr mladších žákyň VK
AGEL Prostějov: Anna Gorbová,
Monika Babicová, Dominika Bartošková, Natálie Burgetová, Monika Dokoupilová, Julie Dušková,
Klára Dvořáčková, Kateřina Fialová, Ester Julínková, Adriana Jurčíková, Gabriela Kašinová, Karolína Klocová, Adéla Kocourková,
Alena Košťálová, Viktorie Krátká,
Sabina Kratochvílová, Kristýna
Kratochvílová, Tereza Mikešová, Jana Muzikantová, Viktorie
Nečasová, Terezie Ondroušková,
Veronika Opavská, Hana Pešátová, Jana Prokopová, Klára Přecechtělová, Tereza Rojová, Eliška
Rozsívalová, Barbora Skládalová,
Kateřina Stará, Barbara Šmehlíková, Lucie Veselá, Viktorie Vinklerová, Martina Začalová, Markéta
Zapletalová. Trenéři: Jindřich Němeček, Lucie Kučerová a Pavlína
Nakládalová.

Trojky v závěru třetí čtvrtiny rozložily „vysokoškoláky“
Prostějov/lv - Přesvědčivým
vítězstvím 94:76 nad USK Praha zakončili základní část soutěže basketbalisté Prostějova.
Opět nastoupili pouze v sedmi,
přesto nebezpečného soupeře
přehráli. Všichni domácí hráči navíc dosáhli ve střelbě na
dvouciferné čísla.
Začátek utkání patřil vysokoškolákům. Ti se prosazovali především pod košem zásluhou Mena

a získali náskok pěti bodů. Obrat
přinesla až série osmi bodů v řadě,
po níž Orli vedli v 8. minutě 18:15.
Díky tomu Hanáci vyhráli první
čtvrtinu 23:19.
Ve slušné hře na obou polovinách palubovky Orli pokračovali
také ve druhé části úvodního
poločasu. Postupně si vypracovali náskok sedmi bod, od stavu
38:31 se ale ke slovu dostal hostující soupeř. Poslední minuty
poločasu vyhrál USK 9:0 a díku
tomu bylo skóre po dvaceti minutách vyrovnané - 40:40.
Přestávka více prospěla výběru
domácího trenéra Zbyňka Cholevy. Orli sice během třetí čtvrtiny

prohrávali 43:47, pak ale přišla
dvanáctibodová série, která předznamenala rozhodující nápor Orlů.
Za stavu 55:74 se domácí třikrát
trefili zpoza oblouku, přidali jeden
úspěšný nájezd pod koš a poprvé v
zápase získali dvouciferný náskok.
Hosté byli vývojem střetnutí viditelně otřeseni a v poslední části
střetnutí se nezmohli na odpor.
Domácí dostatečné vedení evidentně uklidnilo a jednotliví hráči
si bez problémů vylepšovali své
osobní statistiky. Nakonec celá
sestava překonala hranici deseti
bodů a pojistila Prostějovu čtvrté
místo před začátkem nadstavbové
části soutěže.

Očima trenérů

EXTRALIGA Olomouckého kraje
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
12 Hanácká šipka Olomouc
12 Pitbulls Prostějov
12 Vetřelci Prostějov
12 Atlant Olomouc

Hosté
Miagi Mohelnice
Dobří bobři Olomouc
Zavadila o jedličku Čechovice
Sportingbet.cz Olomouc

BD BH LD
7
11
18
12
6
26
14
4
30
přeloženo na 24. 2. 2013

LH
24
17
13

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

Body

1 Atlant Olomouc

10

7

2

0

1

0

0

117:66

259:157

26

2 Pitbulls Prostějov

10

8

0

0

1

1

0

113:68

257:190

25

3 Dobří bobři Olomouc

11

5

3

0

1

2

0

120:82

278:208

22



4 Vetřelci Prostějov

11

6

1

0

1

3

0

115:85

263:216

21

5 Miagi Mohelnice

10

5

0

0

2

3

0

88:94

214:228

17
12

6 Zavadila o jedl. Čechovice

10

3

1

0

1

5

0

83:99

208:238

7 Sportingbet.cz Olomouc

10

3

0

0

0

7

0

85:95

214:228

9

8 Hanácká šipka Olomouc

11

1

0

0

1

9

0

62:137

168:301

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
12
12
12
12
12
12

Domácí
Darts Club Držovice
KRLEŠ Kralice na Hané
Mexičani Čelčice
Orli Kojetín
Jiřina Black Bears Prostějov
Š.O.K. U Pavelků Prostějov

Hosté
Seniors Hamry
O tečku Prostějov
Rafani Čelčice
Berini Ivanovice na Hané
Asi Prostějov
V Zeleném Prostějov

BD BH LD LH
13
5
29 16
5
13 14 26
6
12 15 25
4
14 17 29
přeloženo na 3. 2. 2013
přeloženo na 15. 2. 2013

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

1 Berini Ivanovice na Hané

11

9

2

0

0

0

0

137:63

304:172

31

2 Jiřina Black Bears Prostějov

12

10

0

0

0

2

0

137:79

312:199

30

3 Darts Club Držovice

12

8

0

0

0

4

0

136:80

307:210

24

4 Orli Kojetín

11

7

1

0

1

2

0

120:80

273:212

24

5 O tečku Prostějov

12

6

2

0

1

3

0

117:102

272:259

23

6 V Zeleném Prostějov

11

5

0

0

2

4

0

108:92

260:224

17

7 Asi Prostějov

11

5

0

0

0

6

0

92:106

226:244

15

8 Mexičani Čelčice

12

4

0

0

0

8

0

94:122

238:286

12

9 Rafani Čelčice

12

3

0

0

1

8

0

102:115

245:274

10

10 KRLEŠ Kralice na Hané

12

3

0

0

1

8

0

71:146

198:320

10

11 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

10

2

1

0

0

7

0

67:114

170:257

8

12 Seniors Hamry

12

1

0

0

0

11

0

67:149

182:330

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.

1. liga Ženy - Olomoucký kraj
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
BD BH LD
2 Divošky od Jany Přerov
Šipkařky od Golema Olomouc 4 6 10
2 Ladies u Jedličky Čechovice Dračice od Jedličky Čechovice 2 8 8
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

LH
12
17

Legy

BO

1 Dračice od Jedličky Čechovice

2

1

0

0

1

0

0

13:8

29:21

4

2 Pitbulky Prostějov

1

1

0

0

0

0

0

7:3

15:8

3

3 Šipkařky od Golema Olomouc

1

1

0

0

0

0

0

6:4

12:10

3

4 Divošky od Jany Přerov

2

0

1

0

0

1

0

10:11

23:24

2

5 Ladies u Jedličky Čechovice

2

0

0

0

0

2

0

5:15

16:32

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.

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
12 Hroši od Jedličky Čechovice Capa team U Jedl. Čechovice
12 Skalní Na Nové Doloplazy ŠK Brablenci Kojetín
12 Twister Kroměříž
Němčická střela
12 Věčná žízeň Ivanovice n. Hané Soběsuky 49
12 Žabáci Ivanovice na Hané Fénix Prostějov

BD BH LD LH
7 11 18
25
3 15 10
32
16 2 33
9
10 8 24
21
přeloženo na 16.2.2013

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

Legy

BO

11

10

326:141

32

2 Twister Kroměříž

11

10

0

0

1

0

0

171:28

361:114

31

3 Soběsuky 49

11

6

1

0

0

4

0

96:103

224:240

20

4 Fénix Prostějov

10

5

0

0

0

5

0

84:96

203:227

15

5 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

11

5

0

0

0

6

0

84:114

224:268

15

6 U Žida Ivanovice na Hané

10

4

1

0

0

5

0

80:101

208:244

14

7 Capa team U Jedl. Čechovice

11

4

0

0

2

5

0

85:115

212:273

14

8 Skalní Na Nové Doloplazy

11

3

0

0

2

6

0

83:117

213:279

11

9 Němčická střela

11

2

1

0

1

7

0

75:125

193:282

9



Tým

1 ŠK Brablenci Kojetín

1

0

0

0

0

146:53

10 Hroši od Jedličky Čechovice

11

2

1

0

0

8

0

98:101

231:251

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

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Zápas byl pro nás těžký, protože USK produkuje fyzický
basketbal. My jsme tradičně byli v úzké rotaci a stálo nás to
tak hodně sil. Ve druhé polovině jsme naštěstí našli naše volné
střelce na perimetru a čtyři trojky v řadě ve třetí části soupeře
hodně zlomily. Pak už jsme se s vědomím slušného náskoku
uklidnili a drželi soupeře na uzdě.“

Kenneth SCALABRONI - USK Praha:
V první polovině jsme nehráli úplně špatně a skóre tak bylo
vyrovnané. Vstup do třetí části byl ale o něčem úplně jiném. Domácí
hráli daleko lépe, efektivněji a zasloužili si vyhrát. Prostějov chytře
pohyboval míčem a hledal ideální střelecké pozice. My jsme tohle
nedokázali, což byl jeden z důvodů konečné porážky.“

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

Rozhovor Večerníku

32

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. února 2013

Exkluzivní interview s končícím předsedou kostelecké házené Petrem Kudláčkem

„CHCI SE SOUSTŘEDIT NA NOVÝ MLÁDEŽNICKÝ PROJEKT,
KTERÝ BY MĚL PROSPĚT CELÉMU REGIONU!“
Cílem sedmatřicetiletého funkcionáře je zaměřit se na výchovu talentů, síly už více štěpit nechce

Kostelec na Hané, Prostějov - Tři roky vykonával
funkci starosty Tělocvičné jednoty Sokol Kostelec
na Hané-HK a celkem devět let strávil v jejím nejužším vedení. Na březnové valné hromadě se
však Petr Kudláček nehodlá ucházet už o žádnou
pozici. Velkou část energie hodlá místo toho věnovat novému mládežnickému projektu, který - jak
doufá - pomůže házené v celém regionu. O co
se jedná? V létě hodlá začít přihlášením nejmladších nadějí a postupně vybudovat i dorostenecké
výběry, z jejichž existence by mohly následně
těžit mužské výběry Sokola Kostelec na Hané
i Sokola II Prostějov.
Jiří Možný
Po mnoha letech opouštíte nejvyšší vedení kostelecké házené. Které události
považujete za hlavní mezníky
tohoto období?
„Roku 2004 jsme založili
vlastní Tělocvičnou jednotu
Sokol Kostelec na Hané-HK,
jejímž předsedou se stal Jiří
Blanický. Ten o rok později rezignoval na všechny své
funkce a starostou byl zvolen
pan Hynek. Já jsem se stal
místostarostou, poté jednatelem a od roku 2010 starostou
Tělocvičné jednoty. Dohráli jsme interligu, a protože
se rušila, z ekonomických důvodů jsme následně nepřihlašovali extraligu ani první ligu,
ale až druhou ligu. Dlouho
jsme totiž nevěděli, jaký nám
zůstane hráčský kádr. Od vzniku nové jednoty se podařilo
dotáhnout převod majetku do
našeho vlastnictví a dokoupení
pozemků na stavbu házenkářských hřišť. Bohužel se nám
nepodařilo zajistit potřebné
dotace. Za největší sportovní
úspěch považuji určitě účast
v interlize, čtyři roky v první
lize a vítězství našich miniházenkářů na loňském sletovém
turnaji v Praze.“
Pokud oddíl ekonomicky nestrádá, co vás
tedy vedlo k tomu, že na
březnové valné hromadě už
nehodláte kandidovat na
žádnou pozici?
„Nehledal bych v tom nějakou
senzaci. Neodchází se mi snadno, vždyť jsem byl ve vedení
Tělocvičné jednoty Sokol od
jejího založení. Chci se však
soustředit na nový mládežnický
projekt, který by měl prospět
nejen kostelecké a prostějovské
házené, ale i celému regionu.
Dále jsem předsedou Komise
házené České obce sokolské,
nově členem Komise pro mládež a sport Olomouckého kraje,
takže o volný čas mám dostatečně postaráno.“
INZERCE

Mohl byste našim čtenářům tento projekt
blíže představit?
„Je to zatím ještě v plenkách a
nerad bych to zakřikl...(úsměv)
Jednalo by se jen o mládežnicatego e, od ppřípravky
pravky po
kéé kategorie,
dorost. Rok jsme vedli jednání
v užším kruhu s Kostelcem na
Hané i Prostějovem, ale dospěli jsme k závěru, že musíme založit úplně nový subjekt.
Poslední roky ukazují, že sportující mládeže je čím dál tím
méně a problém je nutné
řešit co nejdříve. Nesmí
tu vzniknout mýtus, že
když vyrůstám například
v Prostějově, musím hrát
za Prostějov. Za dvanáct
let jsem zažil několikrát,
že hráč byl talentovaný,

ale jen proto, že chtěl hrát vyšší
soutěž, vznikaly zbytečné rozbroje mezi kluby...“
Jak chcete dosáhnout
toho, aby vám stávající
kluby daly k dispozici vlastní
mládežníky?
„To už je věc klubů, jak se k
tomu postaví. Subjekt nezakládají dva kluby, ale lidé, kteří se
pohybují u mládeže jak v Kostelci na Hané, tak v Prostějově
a není jim jedno, kam se ubírá.
Taky jsem zažil sezonu, kdy
hrajete se sedmi osmi hráči
nebo mladší zastupují za starší.
Někteří tak musí hrát dva tři
zápasy za víkend a motivace
i konkurence jim chybí. Teď
realizujeme projekt, kdy v jednom družstvu hrají mladší žáci
Kostelce i Prostějova. Máme
tu třiadvacet hráčů, okamžitě
se zvedla konkurence, docházt é ky, kvalita,
va ta, cchuť
uť
kaa naa tréninky,
trénovat. Na tom jsme si ověřili, že to smysl má. Založili
jsme školskou ligu, kde nám
hraje osm okolních obcí a vidíme tam velký

potenciál. Na dědinách jsou
děti opravdu šikovné, ale problém je dostat je ke sportu.“
Kdy by se projekt měl
rozjet?
„V letošním roce bychom
chtěli začít od nejnižších kategorií. Počet je závislý na tom,
jak dopadnou jednání s Prostějovem i Kostelcem. S muži ale
ani v budoucnu nepočítáme,
jak Prostějov, tak Kostelec
jsou pevně zakotvené kluby
a nechceme jim konkurovat.“
Co jiného můžete nabídnout dětem než tyto
zabydlené kluby s tradicí a
svojí základnou?
„Náš projekt rozhodně nevidím jako konkurenci házené
v Kostelci na Hané a Prostějově, ale naopak chceme dát
dohromady děti z obou klubů, aby v každé kategorii byl
áčů. Proo
dostatečný počet hráčů.
nás bude prioritou, aby děti
hrály své kategorie. Současný stav je markantní zejména
ve starších žácích a dorostu,
kdy dojedou kluci o tři roky

Takže se neobáváte, že
to povede k dalšímu
rozmělnění základny, když
zde budou hned tři kluby?
„Ne, právě naopak! Mělo by
dojít ke sjednocení základny
na okrese. V první řadě musí
vzniknout dohoda klubů. Projekt se může zadařit, ale také
nemusí. Jsme přesvědčeni, že
to bude mít přínos pro okolí,
jinak to dělat nebudeme. Nechceme tu nikoho potopit, ale
chceme, aby to mělo smysl a
někam vedlo. Pokud se to nesetká s ohlasem, nebudeme to nikam tlačit a necháme to na klubech. Kdybych o prospěšnosti
nebyl přesvědčen, asi bych do
nového projektu nešel a znovu
kandidoval na starostu. Nedělám to pro sebe, ale byl bych
rád, kdybychom si s odstupem
času mohli říct, že jsme udělali
dobře pro házenou v okolí.“
Říkal jste, že na klubu
je nejvíce vidět družstvo mužů. Jak jste snímal,
že jen po vašem nástupu do
čela „áčko“ sestoupilo?

cí začalo být méně a méně, ale
již od roku 2005 jsme si předsevzali, že každý rok dokoupíme jednoho mladšího hráče,
což se nám do té doby celkem
dařilo. Za podzim jsme měli
dostatek bodů, ale na poslední chvíli přišla změna trenéra
a hlavně zranění. Velmi nás
zaskočil náhlý konec kariéry
Romana Čecha a nesehnali
jsme potřebné posily. Navíc
probíhala spousta zákulisních
bojů a tehdy sestoupili pouze
Moraváci... Některé výsledky přitom byly hodně divoké.
Hodně bodů jsme si ale ztratili
sami doma. Za tři roky jsme
neměli sestupové problémy
a najednou to na nás dolehlo.
Jaro jsme hráli v křeči, měli
jsme problém dávat branky...“
Jak se změnily příjmy
a výdaje po sestupu?
„Byl to znatelný rozdíl, ale to
už v letech 2009 a 2010, kdy
přišla první vlna krize. I přesto
se nám to dařilo zvládnout
a myslím si, že pro kluky
jsme vytvářeli nadstandard-

„Aspektů sestupu z první ligy bylo víc. Po něm nastal
„A
znatelný rozdíl v chodu klubu, obzvlášť když přišla
první vlna krize. I přesto se nám to dařilo zvládnout
a myslím si, že pro kluky i celý klub jsme vytvářeli
nnadstandardní podmínky. Výdaje se nám dařilo krýt“
Do
Dosluhující
šéf kostelecké házené PETR KUDLÁČEK
s ohlíží za nejtěžší dobou svého působení ve funkci
se
mladší, protože
je jich málo.... I
toto je jeden z
důvodů, proč
děti přestávají
hrát. Házená je
kontaktní sport
a fyzické dispozice
jsou
znát. Základem jsou trenéři, kteří se
tomu
chtějí
věnovat na sto
procent. I těch
je ale žalostně
málo!“

Chce vychovávat talenty. Podle Petra Kudláčka je sportující mládeže čím dál tím méně a problém je
nutné řešit co nejdříve. I proto odchází za novým projektem.
Foto: Jiří Možný

„Nástup do funkce byl pro mě
vinou sestupu těžký. Sportovní
tragédie to byla, ale čtyři roky
v první lize byly asi maximum
a nevím, kdy se to opět podaří. Z toho důvodu je nutno si
mládež vychovat. Vždy jsem
byl zastáncem toho, aby většinu kádru tvořili domácí kluci.
Nikdy jsem nepreferoval hostování ani limitované přestupy,
ale přestupy. První dva roky
jsme měli výborné výsledky
a kluci ještě dneska, pokud
jsou v kompletní sestavě,
jsou schopni předvádět skvělou házenou. Loni jsme pora
zili Hustopeče i Nové Veselí
a v první lize jsme jako jediní sebrali body Brnu při jejich
jízdě za postupem do extraligy.
Bohužel i na druhou ligu jsme
kompletní jen občas a na výsledcích je to znát.“
Kde vidíte s odstupem
času hlavní příčiny
pádu?
„Aspektů bylo víc. V roce
2010 jsme za sebou měli tři
roky v první lize a viděli jsme,
že tendence je sestupná. Finan-

ní podmínky. Výdaje se nám
dařilo pokrývat nejen z dotací
města Kostelce na Hané, Olomouckého kraje, České obce
sokolské, ale zejména ze sponzorských příspěvků.“
Co se podle vás naopak
nejvíce povedlo?
„Nejúspěšnější byl rok 2007.
Podařilo se nám po dvou letech postoupit z druhé ligy do
první. Euforie, nadšení lidí,

přístup k tréninkům i dalším
povinnostem, lepší to bylo
i pro sponzory. Drželi jsme třetí místo v první lize a na bedně
jsme mohli zůstat. Navíc se mi
narodila první dcera.“
V jakém stavu klub
předáváte?
„Členskou základnu držíme vcelku na stejné úrovni
a obrovský potenciál vidím
v mladších žácích. I do miniházené se nám hlásí spousta
dětí, rozjeli jsme školskou
ligu. Do budoucna to bude
velké plus. V letošním roce
budeme dělat přebory miniházené a chtěl bych zrealizovat
i jeden velký turnaj, a to před
letními prázdninami, protože
na spoustě škol dosud neví,
co to házená je.“
„Áčko“ se loni pohybovalo na špici, letos
v dolní polovině. Je to dáno
zraněními?
„Ne. Letošní sezona mi velmi
připomíná poslední sezonu
v první lize, kdy se od prvního
kola hrála o to, kdo sestoupí.
Rozdíly v tabulce jsou minimální, tři body dělají skok pěti
míst. My jsme tehdy z první
ligy sestupovali v době, kdy
svaz ohlásil, že padají čtyři
mančafty. Byl to totální nesmysl, a proto průběh ligy tak
vypadal. Naši nynější soupeři
v létě posilovali, je to dáno
i tím, že většina týmů hraje
kolem extraligového Brna, od
něhož je první liga nejblíže
v Novém Veselí.“
Lze konkurovat mužstvům posíleným o extraligové hráče?
„Pokud má člověk v mančaftu
jednoho dva hráče, co trénují pětkrát v týdnu, nemůže se
rovnat s těmi, co trénují třikrát
týdně po práci. To člověk neuběhá a soutěž je trochu degradovaná. Nechceme jít ale cestou nakupovat hráče, nemáme
ambice postupovat, chceme
hrát klidný střed tabulky a uvidíme, co nastane...“

kdo je

petr kudláček
Sedmatřicetiletý dosluhující starosta Tělocvičné jednoty Sokol Kostelec na Hané a
předseda tamějšího oddílu házené je ženatý
a má dvě dcery. Coby hráč nastupoval na
křídle, vlivem ppracovních ppovinností i ovšem jjiž ppřed jjedenácti
lety ukončil kariéru a naplno se pustil do funkcionařiny. Účastnil se vzniku nynější tělocvičné jednoty v roce 2004, od roku
2005 byl místostarostou a jednatelem, od roku 2010 i starostou
TJ. Podílel se na založení kosteleckého „béčka“, v jehož dresu
naskočil k jjednomu utkání naposledyy v roce 2008. Současně je
j
předsedou Komise házené České obce sokolské i členem Komise pro mládež a sport Olomouckého kraje.

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ
Ve hře bude
ZÁJEZD K MOŘI!

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

...NADÁLE 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
ŠESTÁ SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
JAK SE JMENOVAL POSLEDNÍ SPECIÁL, KTERÝ BYL SOUČÁSTÍ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU V LOŇSKÉM ROCE?
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 8. ÚNORA 2013, jméno šestého
výherce zveřejníme hned v dalším lednovém čísle, tj. v pondělí 11. února, v
němž také najdete otázku s pořadovým číslem SEDM.

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!
V pátém kole uspěli ti, kteří věděli či odtušili, že NEJLEPŠÍM SPORTOVCEM
MĚSTA PROSTĚJOVA V PREMIÉROVÉM ROČNÍKU ANKETY SE
STALA V ROCE 2004 JANA HORÁKOVÁ?
Pro dárkový koš v hodnotě 300 korun si může od zítřejšího dne, tj. úterý 5.
února 2013 stavit p. Jiří PŘIKRYL, Mozartova 20, Prostějova. Jako pátý v
pořadí také získává bonus do celkového hodnocení. Blahopřejeme!
A JAK JSME SLIBOVALI: AKTIVNÍ PŘEDPLATITELÉ DOSTANOU O JEDNU MOŽNOST NAVÍC!
VŠE PODSTATNÉ I SPOLU S AKTUÁLNÍM POŘADÍM SE DEFINITIVNĚ
DOZVÍTE V PONDĚLÍ 18. ÚNORA 2013!

