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Policie má v base dva vyvedené kousky:

ROŽIČŮV ÚTĚK SKONČIL

PRÁSKL SE SÁM!

Ukrýval
se 155 dnů

Koláž Večerníku

Brno, Prostějov/mls
Tohle asi nikdo nečekal! Nebezpečný, chladnokrevný
a nevypočitatelný mafián Vlado Rožič, po němž bylo
již počátkem září loňského roku vyhlášeno celostátní
pátrání, přišel sám na policii v Brně, kde se udal!
Kriminalisté ho na místě obvinili ze série krádeží luxusních aut, neboť právě právě tento Chorvat, po němž
pásl i Interpol, byl považován za krále hanáckého podsvětí a jednoho z nejvýznamnějších bossů mezi evropskými zloději vozů luxusních značek. Čtyřicetiletý
muž bydlel v Prostějově-Krasicích patnáct let, svého
času spolupracoval například s Robertem Kovaříkem,
který se v USA živí jako pornoherec. V „oboru vyučil“
i Jiřího Žouželku, nedávno odsouzeného zloděje aut.
Nyní už Vlado Rožič, který je pověstný svojí rychlou jízdou, sedí v brněnské věznici. Od soudu může
odejít až s desetiletým trestem. Řada lidí se však již
v tuto chvíli asi bojí, co prozradí na hustou síť svých
dlouholetých prostějovských spolupracovníků. Jsou
mezi nimi ti na šikmé ploše života, ale i ti zdánlivě
vysoce postavení...
O útěku, zatčení, ale i samotném životu
Vlada Rožiče se můžete dočíst
na straně 6 dnešního vydání!
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Třikrát a dost! Tento mladík během pouhých deseti dní s nožem v ruce a s patřičnou brutalitou přepadl
benzínku v Držovicích, vyšlápl si na pokladní v samoobsluze na Šárce a ve čtvrtek ráno loupil v trafice v Dolní
ulici. Dvě hodiny nato ho ale lapila kriminálka a o den později už takhle s pouty na rukou mířil dvacetiletý J. J. z
Prostějova k soudkyni. Ta ho posléze poslala do vazby!
Foto exkluzivně pro Večerník: Michal Kadlec

Více nejen o bleskurychlém zatčení nebezpečného grázla,
ale i samotných loupežích čtěte na straně 13!
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Rána pěstí u hřbitova
První únorový den v odpoledních hodinách došlo k
dopravní nehodě před hlavním vchodem na městský
hřbitov. Zaměstnanec technických služeb vyfotil vůz,
který tuto událost způsobil.
Jeho jednání ovšem rozlítilo
spolujezdce z foceného vozu
natolik, že nelenil, vystoupil
z automobilu a muže s fotoaparátem udeřil pěstí přímo do
obličeje. Přivolaným strážníkům se třiačtyřicetiletý útočník doznal. Pro podezření z
přestupku proti občanskému soužití bude případ řešit
správní orgán, kde za fyzické
napadení hrozí pokuta až do
výše 20 tisíc korun.

ze soudní síně...

NEUVĚŘITELNÉ:

Devětapadesátiletý muž vzal
k sobě do bytu dobrovolně
bezdomovce. Nejdříve společně popíjeli. Zanedlouho
se však nepohodli a bydlící
požadoval jeho odchod. Jednapadesátiletý návštěvník
však odejít nechtěl, a tak ho
přivolaní strážníci vykázali.
Přibližně za půl hodiny byli
znovu voláni na tutéž adresu.
Muž chlapíka znovu pustil
do bytu, avšak vzápětí si to
rozmyslel. Hlídka opětovně
osobu vykázala a bydlícího
poučila, aby dotyčného již
dovnitř nepouštěl!

Krade se všelicos
V době od 1. do 7. února
vyjížděli strážníci osmkrát
řešit krádeže do obchodních
domů. Ve třech případech se
jednalo o ženy. Největší lup si
chtěl odnést osmadvacetiletý
muž. Do tašky si vložil baterii
k umyvadlu za 1 349 korun.
Dva případy řešili strážníci
na místě, ostatní provinilci
skončí u správního orgánu,
který má možnost udělit pokutu do výše 15 tisíc korun.

Benzín na silnici
V úterý několik minut po
jedenácté hodině bylo oznámeno na linku 156 znečištění vozovky na parkovišti
před poliklinikou na ulici
Mathonova, a to únikem provozních kapalin. Strážníci na
místě zjistili u jednoho vozidla proražení palivové nádrže ostrým předmětem. Pro
podezření
z krádeže benzínu
p
byla přivolána Policie ČR.
O situaci byli vyrozuměni
hasiči, kteří zajistili likvidaci
vzniklé skvrny.

Přiznal se k zákazu
Ve čtvrtek před patnáctou
hodinou byla na linku 156
nahlášena jízda řidiče, který
nemá řidičský průkaz. Za
pomoci městského kamerového systému byla hlídka
nasměrována na podezřelý
automobil. Jednadvacetiletý
řidič byl strážníky zajištěn
v Janáčkově ulici. Po předložení občanského průkazu se
doznal k zákazu řízení. Pro
podezření z trestného činu
maření úředního rozhodnutí
byl předán Policii ČR.

Zatčen v Mlýnské
Ve čtvrtek odpoledne si
strážník okrskové služby
povšiml v Mlýnské ulici
muže, který se shodoval s
popisem osoby v pátrání.
Po ověření jeho totožnosti
se toto potvrdilo. Sedmapadesátiletý
ý občan skončil v
rukou Policie ČR.

MLADÝ GRÁZL MLÁTIL
A OKRADL VLASTNÍ MATKU!

Napadal také babičku, bratra a otce... Od soudu dostal poslední šanci

S Markem Migotou (20) z Prostějova si už pěkných
pár let nikdo neví rady. Problémy s ním mají hlavně
rodiče. Po opakovaných nadávkách, výhrůžkách
a fyzických útocích z něj má strach i žena, která
jej porodila! Přesto je stále ochotna mu dát další
šanci... K témuž názoru nakonec dospěl i prostějovský soud. Nezaměstnaný mladík se zálibou v
hracích automatech totiž za oloupení vlastní matky
vyfasoval podmínku. Dostal tak zřejmě definitivně
poslední šanci, pokud nezmění své chování, vězení ho nemine.
Prostějov/mls

Hádky s bezdomovcem
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Dvacetiletý Marek Migota už je
delší dobu postrachem sídliště u
prostějovské nemocnice. Do bytu
v ulici Jana Zrzavého, kde má
hlášený trvalý pobyt, mu po řadě
stížností soud zakázal vstup. Jeho
matka z něj má takový strach, že
se ze společného domova raději
sama odstěhovala ke své mamince. Jenže ani tam jí její nezdárný
syn nedal pokoj...
„Přes výslovný zákaz babičky se
dostal do jejího bytu, kde matku
napadl. Křičel na ni, ať mu oka-

mžitě dá peníze, protože má v sobotu narozeniny. Když mu je matka odmítla dát, napadl ji a obral
ji o mobilní telefon,“ popsala
chování Marka Migoty státní zástupkyně Libuše Bártliková, která
zdůraznila, že s mladíkem byly
problémy dlouhodobě. Policisté
museli zasahovat při jeho útocích
na bratra i otce. Od dvanácti let s
ním měli trable i ve škole. Střední
vzdělání nedokončil, nedařilo se
mu ani najít si zaměstnání.
Podle odborného posudku psychiatra za vším stojí především
zanedbaná výchova a špatné

vzory v rodině. „Od svého muže
jsem se v minulosti odstěhovala,
protože mě fyzicky napadal. Když
jsem po synovi chtěla, aby si našel zaměstnání, tak mi odvětil, že
já taky nepracuji,“ svěřila se jeho
zcela nekonfliktně působící matka. Útok na ni Marek Migota na
policii dlouho popíral, následně
byl ovšem vzat do vazby. Kratší
pobyt ve vězení na něj měl očividně velmi silný vliv. U úterního soudu působil jako beránek.
„Všeho, co jsem udělal, opravdu
lituji a matce bych se chtěl ještě
jednou omluvit. Víckrát už nic
podobného neudělám,“ zopakoval několikrát zlomeným hlasem
Migota, ve kterém by v tu chvíli
nikdo nezkrotného násilníka nehledal.
Podobných slibů však už předsedkyně senátu Adéla Pluskalová
v životě slyšela mnoho. Problém
je v tom, že velmi často je opakovaně vyslovovala ta samá ústa.
Přesto se senát rozhodl dát Markovi ještě poslední šanci. Odsoudil ho na tři roky vězení, jeho trest
však na pět let podmíněně odložil.
Marek se zároveň musí vyhýbat

Zvládne to na svobodě? Marek Migota od soudu odcházel ještě
v doprovodu justiční stráže. Po hlavním líčení byl z vazby propuštěn. Pokud se však nebude chovat vzorně, tak se do vězení opět
brzy vrátí.
Foto: Martin Zaoral
hracím automatům a podrobit se
psychiatrické léčbě, která by měla
utlumit jeho agresivitu. Ideální pak
bude, pokud se mu podaří najít si
zaměstnání.
„K polehčujícím okolnostem u
obžalovaného patří jeho doznání, nízký věk i to, že dosud nebyl
trestán. Přitěžující je určitě to, že se
útoků proti členům své rodiny dopouštěl opakovaně. U soudu však

projevil lítost. Otázkou ovšem je,
jestli mu to vydrží. Chceme věřit,
že ano. Pokud ovšem ne, pak se
obžalovanému podmíněný trest
přemění v nepodmíněný a on si jej
bude muset odpykat ve vězení. Je
to jeho poslední šance,“ vyjádřila
se soudkyně Adéla Pluskalová.
Jelikož se obě strany na místě
vzdaly svého práva na odvolání,
rozsudek nabyl právní moci.

Družce vyhrožoval ZABITÍM!

Kterak romská rodinka

Prostějovsko/mik - Neskutečně agresivního muže zatkla v
uplynulém týdnu prostějovská policie. Chlápek musel být
vykázán z domu, neboť své
družce vyhrožoval zabitím.
Nebezpečí, že svůj čin vykoná,
tu existovalo obrovské. Rabiát totiž vzápětí policistům
nadýchal bezmála tři promile
alkoholu!
„Ze spáchání trestného činu
nebezpečného vyhrožování je
podezřelý jednatřicetiletý muž,
který v domě v obci na Prostějovsku po předchozí hádce opakovaně vyhrožoval zabitím své
o rok mladší družce. K výhrůžkám použil i kuchyňský nůž,

Prostějov/mik - Jak promyšlené! Předminulou sobotu
navštívila romská rodina jednu z drogerií v centru města.
Za vybraný tovar ale v žádném případě platit nechtěla,
přesto přes pokladnu pronesla zboží za skoro dvanáct
tisícovek… Povedenou trojici ALE zadržela ostraha
prodejny!
„Jednalo se o muže ve věku dvaatřiceti let a dvě ženy ve věku
pětadvacet a osmapadesát let. Muž a mladší žena do kabelky
a následně i do kočárku s dítětem naskládali větší množství
drogistického zboží. Třetí z trojice, osmapadesátiletá žena
si do své kabelky naskládala také drogistické a kosmetické
zboží. U pokladny se snažila odlákat pozornost pokladní
a nakonec všichni tři přešli přes pokladnu bez zaplacení.
Tam byli zadrženi ostrahou prodejny a předáni přivolaným
policistům,“ popsala Večerníku případ „takové normální
rodinky“ tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově Irena Urbánková. Všem z povedené trojice nyní hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi.

Muž házel i talíře, nožem šermoval před dítětem
kterým na ni mířil. Žena z obavy
o svůj život z domu utekla a přivolala policejní hlídku,“ prozradila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR v¨Prostějově.
Strážci zákona muže zadrželi
a převezli na policejní služebnu. „Tady agresivnímu silákovi
naměřili dechovou zkouškou
2,90 promile alkoholu a po lékařském vyšetření putoval do
protialkoholní záchytné stanice v Olomouci. Během šetření
policisté zjistili, že se takového
jednání nedopustil poprvé. Již
koncem prosince roku 2012
stejným způsobem napadl svoji
družku. Nejenže jí vulgárně nadával, ale házel po ní i talíře a s

nožem v ruce jí vyhrožoval zabitím. Neodradilo ho ani to, že
všemu bylo přítomno jejich nezletilé dítě, které držela družka v
náručí. Žena i s dítětem z domu
utekla ke své rodině,“ popsala
starší případ stejného rabiáta Irena Urbánková.
Policisté využili svého zákonného oprávnění a násilníka
na dobu deseti dnů vykázali z
domu a jeho bezprostředního
okolí. Trestný čin nebezpečného
vyhrožování je šetřen samostatně a násilníkovi nyní hrozí
až tříletý pobyt za mřížemi. „V
letošním roce se jedná již o třetí
případ vykázání na Prostějovsku,“
připomněla policejní mluvčí.

VYPLENILA drogerii...

POHŘEŠOVANOU SENIORKU NEMOHOU NAJÍT!
„Pročesali jsme půl Prostějova, je to záhada...,“ konstatuje šéf policie

Prostějov/mik - Rovný tucet.
Tolik dnů už desítky státních
i městských policistů marně
pátrají po Boženě Zahradníčkové ze Spitznerovy ulice
v Prostějově (Večerník i www.
vecernikpv.cz informovali pozn.red.). Sedmaosmdesátiletá stařenka trpící sníženou
rozlišovací schopností a zapomnětlivostí si ve čtvrtek 31.
ledna po obědě vyšla do města.
Údajně na hřbitov. Od té doby
o ní ale nikdo neví!
„Veškeré úsilí bylo zatím
marné, ale dokud žije naděje,
nevzdáváme se jí,“ svorně odpovídal po celý uplynulý týden
na dotazy Večerníku Pavel
Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.

Bohužel, ani jednou se nestalo,
že by v jeho hlase byla cítit naděje. Že by se objevilo něco, co
by tuto záhadu vysvětlovalo..
Přitom podle svého prvního
muže pátrají prostějovští policisté po nešťastné seniorce
všude možně. I tam, kdy by
se to nečekalo... „Ve spolupráci s městskými strážníky jsme pročesali městský
hřbitov a jeho široké okolí.
Vyslechli jsme řidiče městské
hromadné dopravy, kontaktovali nemocnice, veškeré
známé paní Zahradníčkové
a provedli jsme množství dalších úkonů. Zatím bohužel
bezvýsledně, je to opravdu
záhada,“ pokrčil rameny šéf
prostějovské policie.

o vyhláše-Večerník krátce po
átráníí nananí celostátního pátrání
Bož
ožen
en
ny
vštívil syna a dceru Boženy
vili
Zahradníčkové. A mluvili
jsme s nimi několikrát i v
uplynulém týdnu. Jaromír
Kučera se Zdeňkou Dvorskou nyní společně v bytě
domu ve Spitznerově ulici
čekají na jakoukoliv zprávu
od policie. „Už ale pomalu
přestáváme věřit. Bojíme se
každého zazvonění, kdo nám
přijde oznámit něco smutného...,“ zašeptala ve čtvrtek
dcera pohřešované Boženy
Zahradníčkové. Jak ale sám
řekl vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově
Pavel Novák, naděje umírá
poslední.

ČERNÁ KRONIKA
Straka ve firmě
Z trestného činu krádeže je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který se vloupal do
jednoho z areálů
v Dolní ulici
v Prostějově.
Z dílny ukradl
peníze a poté se
zaměřil na čtyři
skříňky. Ukradl z nich ruční
sponkovačku, mobilní telefon,
peníze a pracovní oblečení.
Celková škoda byla vyčíslena
na téměř 25 tisíc korun.

Stačila malá chvilka
O příruční tašku s doklady přišel v pondělí před Kauflandem
v Okružní ulici muž, když si
ukládal nákup do vozidla a ve
vozíku si nechal příruční tašku. Neznámý pachatel využil
jeho chvilkové nepozornosti a
tašku vzal. Poškozený v ní měl
peněženku s penězi, mobilním
telefonem, osobními doklady
a platební kartou. Té hned neznámý pachatel využil a stihl z
ní vybrat pět tisíc korun. Celková škoda byla vyčíslena na
7 200 korun.

Nesplácí úvěry
V úterý kriminalisté zahájili
trestní stíhání třiadvacetiletého
muže z Prostějova, který byl
obviněn ze spáchání trestného
činu úvěrového podvodu. V
srpnu roku 2011 stačil uzavřít
hned se třemi společnostmi tři
smlouvy na poskytnutí úvěru.
Peníze z nich získané utratil.
Do dnešního dne však žádné z
poškozených společností neuhradil žádnou splátku a celkem
tak dluží téměř 15 tisíc korun.
Během vyšetřování vyšlo najevo, že podezřelý muž při sjednávání smluv uvedl nepravdivé
údaje týkající se zaměstnání.
Hrozí mu dva roky kriminálu.

Trestuhodná nedbalost
Během uplynulých dní řešila
policie dva případy vykradených vozidel, a obě byla
neuzamčená! V pátek 1. února neznámý pachatel ukradl
z auta v Plumlovské ulici ze
zavazadlového prostoru měřící
přístroj na revizi elektrozařízení za 30 tisíc korun.
Ve středu 6. února odpoledne
pak na parkovišti v Anenské
ulici ze zadního sedadla ukradl
zloděj kabelku s penězi a osobními doklady. Tady škoda byla
vyčíslena na 11 tisíc korun.

Zfetovaný za volantem
Pořád nic. V poslední lednový den odešla ze svého domu ve Spitznerově ulici číslo 5 sedmaosmdesátiletá Božena Zahradníčková. Už dvanáct dní po ní marně pátrají desítky policistů.
Koláž Večerníku

Také PROSTĚJOVSKÝ Večerník do poslední chvíle bude věřit, že se stařenka najde. Pomůžete v pátrání také, vážení čtenáři? Pokud sedmaosmdesátiletou Boženu Zahradníčkovou zahlédnete, volejte
okamžitě na policejní tísňovou linku 158 nebo do
15.00 hodin na telefonní číslo 974 781 326! Policie
o pohřešované uvítá jakoukoliv informaci!

po kvartetu hledaných

Dvacetiletý muž byl ve čtvrtek
dopoledne policejní hlídkou
kontrolován v Kojetínské ulici, když řídil vozidlo Daihatsu
Cuore. U mladíka byl test na
návykové látky pozitivní, a to
konkrétně na amphetaminy
p
y a
methamphetaminy. Řidič se k
požití drogy doznal a po poučení se dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu. Navíc během kontroly
u sebe neměl řidičský průkaz.
Další jízda mu byla policisty
zakázána.

Prostějov/mik

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

inzerce

PAVEL SEKANINA

ZDENĚK STANĚK

TOMÁŠ POŘÍZKA

ROSTISLAV FOJTÍK

se narodil 19. září 1968 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 4. února 2013. Jeho
zdánlivé stáří je 45 let a měří
mezi 170 až 180 centimetry. Bližší údaje k hledané osobě policejní
databáze neobsahuje.

se narodil 6. dubna 1953 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 8. února 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 59
do 61 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu, modré oči
a šedé vlasy s pleší.

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

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

Zpravodajství

Magistrát opět píchá do vosího hnízda

Město chce prodat ROMSKÉ DOMY
Prostějov/mik - Před rokem
se prostějovská radnice
snažila prodat dva domy i s
romskými rodinami v Rozhonově ulici soukromému
zájemci. Jeden se dokonce i
objevil, ale údajně na nátlak
rozbouřených Romů od záměru koupit tyto nemovitosti
ustoupil. A nyní se magistrát
rozhodl zkusit štěstí podruhé...
„Rada města řešila neutěšený
technický stav domů v Rozhonově ulici číslo dva a dvanáct,
na Jiráskově náměstí čtyři i ve
Vodní ulici číslo jedenáct. Tyto
domy byly určeny k prodeji v
rámci první a druhé vlny prodeje bytových domů, opakovaně pak byly nabízeny ke koupi
nájemcům bytů umístěných
v těchto domech. Z důvodu
jejich nezájmu pak byly tyto
nemovitosti opětovně nabídnuty k prodeji třetím osobám, ani
v tomto případě jsme se však
nesetkali se zájmem...,“ shrnul
dosavadní události Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Že o domy nebyl zájem,
není zas až taková pravda.
Konkrétně o „Rozhonku“
zájem byl, ale po vlně odporu ze strany romských rodin
nejmenovaný majitel realitní
kanceláře od koupě upustil. „A teď že nám chce barák
radnice prodat znovu? Vůbec
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„Co to radnice
zase zkouší?!“
podivuje se
Ladislav Lakatoš

„na Rozhonce“!

Chcete ho? Jeden ze dvou domů v Rozhonově ulici je plný romských rodin.
Město je nyní opakovaně hodlá prodat. Podnikne Ladislav Lakatoš proti tomuto záměru nějaké kroky?
Foto: Michal Kadlec + archív Večerníku
nic o tom nevím, dozvídáme
se to poprvé od vás! Nevím,
co to radnice zase zkouší a
proč mění názor. Před rokem
nám řekli, že dům zůstane ve
vlastnictví Domovní správy a
nyní tohle. Nechápu to...,“ podivoval se při našem telefonátu
Ladislav Lakatoš, jednatel občanského sdružení olašských
Romů Dunera.
Magistrát ale svůj krok zdůvodňuje nedostatkem financí
na údržbu nemovitostí, které

se nyní znovu pokusí prodat.
„Rada města na své poslední
schůzi rozhodla opětovně zahájit proces prodeje těchto čtyř
nemovitostí. Důvodem jsou
vyčíslené náklady na opravy
všech jedenácti bytů v těchto
domech, které dosahují celkově bezmála dvou a půl milionu korun! Další prostředky je
nutné investovat do oprav společných prostor domů. A město
prostě tyto peníze nemá,“ vysvětlil Pospíšil.

Obavy z dalších obstrukcí
romských rodin z Rozhonovy ulice prý nemá. „Protestovat jim nepomůže, pokud
mají zájem, mohou si domy
koupit...,“ zaslal jasný vzkaz
současným nájemníkům náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Situaci kolem uvažovaného prodeje domů s romskými občany budeme
nadále sledovat. Čtěte
i www.vecernikpv.cz!

ZUZANA JURAČKOVÁ
vyrazila mezi krokodýly
Prostějovská kandidátka
ka
na Českou MISS se vrátila z Filipín

Se zubatým miminkem. Zuzana Juračková na Filipínách dokázala nejen, že má ráda zvířata, ale i to,
že má pro strach uděláno.
Foto: Česká Miss
Prostějov/Manila/mls - Z jihovýchodní Asie se koncem uplynulého týdne vrátila desítka
finalistek soutěže Česká Miss.
Jak Večerník již informoval,
letos se mezi tuzemskou elitu
prodrala i Zuzana Juračková
z Prostějova! A tak jsme zjišťovali, jak si naše kráska v přípravách na vrchol svého života
vede. Poslední dny strávila na
Filipínách...
Program na soustředění měly nejkrásnější holky České republiky
skutečně nabitý. Kromě hlavního
města Manily dívky vyrazily i na
ostrov Palawan, kde na ně čekalo

focení na nádherných plážích a
projížďky na loďkách v jeskyních. S ostrovem se pak rozloučily na krokodýlí farmě.
Zuzana Juračková na ostrovy nevyrazila pouze odpočívat. Během
pobytu si při plnění zajímavých
úkolů na vlastní kůži vyzkoušela,
jak se žije a pracuje na Filipínách.
V závěru svého pobytu na filipínském ostrově Palawan dívky vyrazily mimo jiné na krokodýlí farmu. Zde dostaly šanci pochovat
si binturonga, což je cibetkovitá
šelma podobná mývalovi. Odvážnější dívky pak zapózovaly
přímo se zubatými krokodýlími

mláďaty. Přestože byla tato zvířata klidná, rozhodně se nejednalo
o žádné plyšáky. Ostatně, jednoho z krokodýlů už focení přestalo
bavit a tak se splašeným plazem
pak krásky měly co dělat...
Výkony Zuzany Juračkové i dalších adeptek mohou diváci sledovat 23. března ve velkém finálovém galavečeru na Prima Family.
Těsně po návratu z Filipín poskytla Zuzana Juračková Večerníku krátký rozhovor přes
facebookové stránky. Co o sobě
řekla? A jaké jsou ostatní holky? Jak se jí souboj o miss prozatím líbí? Čtěte na straně 10

Kdo v Prostějově přepadává a loupí? GAMBLEŘI, FLÁKAČI A FEŤÁCI...
Kriminalistům se podaří objasnit „jen“ každou druhou loupež, pomoci může i náhoda
Téma vysoce aktuální. Jak informujeme na
jiných místech dnešního vydání Večerníku,
prostějovské kriminálce se ve čtvrtek podařil husarský kousek, když v rekordním čase
vypátrala pachatele tří ozbrojených loupeží v
Prostějově. Do problematiky této trestné činnosti jsme ale chtěli proniknout hlouběji a tak
jsme si o tomto tématu popovídali s šéfem
prostějovské policie plukovníkem Pavlem
Novákem...
Prostějov/mik
Objasněnost jednoho z nejtěžších zločinů je na Prostějovsku v průměru padesátiprocentní. Ono totiž není
vůbec jednoduché pátrat po
někom, kdo se zakuklený a jinak složitě zamaskovaný vetře
do obchodu, trafiky či benzínky, zbraní vystraší obsluhu,
prošacuje pokladnu a zmizí
pryč. A samozřejmě se po něm
až na nějaké výjimky slehne
země. Jaké jsou vůbec aspekty
vyšetřování loupežných přepadení? „Samozřejmě nebudu
naplno rozkrývat postupy, které
máme a používáme je při šetření těchto závažných případů.
Spektrum našich možností je

široké a odpovídá jednak stupni
nebezpečnosti a také lokalitě,
kde k loupeži došlo. Když připomenu aktuální případ z tohoto týdne, měli jsme pachatele,
který se v podobném převleku,
maskování a se stejným nožem
dopustil tří přepadení. Různé
indicie z těchto jednotlivých
případů do sebe zapadaly.
Kriminalisté pak prověřovali
podobné typy pachatelů, což
je vlastně nakonec dovedlo
k tomu pravému. Toto byl ale
specifický případ. Jsou loupeže, kterých se dopustí v Prostějově neznámý pachatel a zmizí
nadobro z našeho města. Tady
už bývá vyšetřování hodně složité,“ uvedl pro Večerník Pavel
Novák, vedoucí Územního od-

„Podívejte, občanům tohoto
města je úplně jedno, kdo chytí
zloděje, lupiče nebo vraha. Prostějované chtějí mít své město
bez lumpů, chtějí se v něm cítit
bezpečně. Obě policie jsme tu
od toho, abychom lidem bezpečí zajistili,“ dodal šéf prostějovské Policie ČR.
Podle velitele strážců zákona
ale Prostějov není ničím výjimečným mezi českými městy,
co se týká počtu loupežných
přepadení. „Ročně se vyšetřuje
v Prostějově a okolí v průměru mezi čtyřiceti až padesáti
případů loupeží. A to je skutečně průměr srovnatelný s jinými městy podobného typu
a velikosti. Když se ale něco
takového stane, nikdy nás to
nenechá chladnými, při takových trestných činech vyžaduji
od policistů víc než maximální
nasazení. Vždycky nám záleží
na tom, abychom pachatele co
nejdříve dopadli a předali spravedlnosti,“ zdůrazňuje Pavel
Novák.
Stejný motiv. Za posledních šest let došlo na Prostějovsku bezJak již ale bylo řečeno, v přímála k 250 loupežným přepadením. Pachatelům šlo vždy o peníze
padě loupežných přepadení
nebo lehce prodejné zboží.
Ilustrační koláž
je objasněnost pouze zhruba
boru Policie ČR v Prostějově. žádají kriminalisté o součinnost poloviční. „To souvisí s náJak vzápětí zdůraznil, v takto uniformované policisty, ale ročností vyšetřování. Pokud se
závažných i jiných případech také strážníky městské policie. nám nepodaří vypátrat pacha-

Další ŠKOLA? Plumlovská přehrada
Podle radních ani náhodou!

Prostějov/mik - Radní magistrátu statutárního města Prostějov vyjádřili razantní nesouhlas se zřízením základní školy Arcibiskupstvím olomouckým jako součásti Cyrilometodějského
gymnázia. Důvodem jejich odmítavého stanoviska je klesající
počet narozených dětí v Prostějově a s tím i očekávaná nižší
obsazenost stávajících základních škol v nadcházejících letech.
Zatímco ještě před šesti lety se v Prostějově narodilo 450 dětí, další
roky porodnost rapidně klesala. „Ve srovnání s populačně silným
ročníkem 2007 se v posledních dvou letech narodilo o dvacet procent méně dětí. S tímto demografickým vývojem musíme počítat
i v dalších letech, kdy děti půjdou do mateřských a základních
škol,“ uvedla Ivana Hemerková, náměstkyně primátora.
Letos se k zápisům do prvních tříd základních škol dostavilo
639 dětí, obdobný počet lze očekávat ještě v dalších dvou letech, potom však již bude počet školáků klesat. „V této situaci
by bylo nezodpovědné povolovat ve městě další základní školu.
Zatěžovat příští zastupitelstva rozhodnutím, které může významným způsobem zasáhnout do systému základního školství v Prostějově, k tomu nemáme mandát,“ vysvětlila Hemerková.
Podle ní nelze totiž zaručit, zda v následujících letech nevyvstane
opět otázka optimalizace školství spojená s případným rušením
nebo slučováním některého ze stávajících subjektů.

www.vecernikpv.cz

Loupeže a jejich objasněnost na Prostějovsku

tele loupeže, neznamená to, že
případ skončí v šuplíku. Stává
se, že přepadení je objasněno
po dvou, třech, ale i pěti letech.
Kolikrát kriminalistům pomůže
náhoda, stejný pachatel se něčeho podobného může dopustit
v jiném městě a stopy ukáží na
skutečnost, že má na svědomí
i nějakou tu loupež v Prostějově,“ popisuje mnohdy častou
praxi Pavel Novák.
První muž prostějovské policie pak na závěr dodal, že
v Prostějově se drtivé většiny

loupežných přepadení dopouštějí pachatelé, kteří se
ocitají na samém dnu života.
„Svým způsobem je to pravda.
Pro tuto sortu lidí jsou loupeže zdrojem obživy. Získané
prostředky z této trestné činnosti použijí na nákup drog,
prohrají je v automatech nebo
je utratí za něco jiného a pak
jdou prostě krást a loupit znovu. Bohužel, taková je praxe,
a to nejenom v Prostějově...,“
posteskl si Pavel Novák, šéf
Policie ČR v Prostějově.

PROMĚNA
ve Zlatou barláan..u.
odstartov
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Foto: internet
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Poslední z posledních. V prostorách obchodního domu Prior už zůstal pouze Tom Cruise coby Poslední samuraj... Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls - Řadu let jsme byli zvyklí na to, že Priorem
mezi nablýskanými regály korzují davy lidí. Deset dní po
svém zavření obchodní dům nabízí zcela jiný obrázek. V
pondělí si ho převzali stavebníci a oficiálně tak odstartovala jeho rekonstrukce, díky které by se komunistický „obchoďák“ má proměnit v moderní Zlatou bránu...
Jak to tedy momentálně uvnitř Prioru vypadá, na to se byl
Večerník podívat. Mrkněte taky - strana 6

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

200

P ěj d
Prostějov
definitivně
fi i i ě ne!! P
Pro Olomoucký
Ol
krajj
je jednou z priorit výstavba spalovny odpaPřehrada
du. Mezi kandidáty na toto nepříliš oblíbené
zase s otazníky.
zařízení patřil i Prostějov. Krajský
Kdo očekával, že
úřad ale výběr zúžil na minimum
letos se už kolem Pluma naše město v něm nefigulovské přehrady budou motat
ruje! „Černý Petr“
tisíce rekreantů, bude asi zklamán.
připadne zřejmě
Sice se začne napouštět koncem dubPřerovu.
na, ale zcela zaplněna vodou letos
nebude. Zda se v ní bude dát koupat,
zatím není jisté...

Osobnost týdne

„ZA
ZA SEDM
SEDM HODIN,
HOD
ODIN
IN
CO BERDYCH
S ROSOLEM MLELI
ŠVÝCARY VE ČTYŘHŘE,
JSEM SE DVAKRÁT
NAVEČEŘEL A TŘIKRÁT
POMILOVAL!“

HELENA VYROUBALOVÁ
HELEN

Tak velká škoda v tisících korun postihla ve středu provozovatele sjezdovky v Kladkách.
Požárem byla zcela zničena
strojovna malého vleku, hasiči ji po odpojení elektrické
energie s námahou uhasili.
Příčina požáru je zatím v šetření, vlek je logicky mimo
provoz.

-

Výrok týdne

Bývalá ššéfka odborů v Oděvním podProstějově otevřeně promluvila
niku v Pr
poměrech v zkrachovalém podo poměr
niku. Je zzatím jediná z užšího vedení,
která se nebojí hovořit o problematickém hospodaření bývalého
tic
managementu.
ČTĚTE NA STRANĚ 16

Sportovní fanoušek,
který sledoval doma
daviscupový maratón
našich tenistů ve čtyřhře

PODFUK, KAM SE PODÍVÁŠ... A NĚKDY SE KRUTĚ VYMSTÍ

Analýza
Martin Mokroš
Inu, nelenili jsme, obrátili jsme se
na SOS Sdružení spotřebitelů a
ejhle, žádný takový paragraf neexistuje, leč příjemná dáma nás
upozornila, že v dnešní době
děravých zákonů se podařilo
Zadarovi, Datanu Fofričovi a
dalším, najít v onom zákoně
zřejmě díru. Doporučila fakturu
zaplatit a pak reklamovat, případně se obrátit třeba i na Českou
obchodní inspekci. Jsem zvědavý, kolik Prostějovanů toto udělá
nebo již udělalo, nebo se sebou
nechá či nechalo orat a vláčet.
A zda si této sprosté habaďůry

Dnešní analýza se týká toho, jak se Prostějované, ale klid,
nejen oni, nechají balamutit. Impulsem pro její napsání bylo mimo jiné zjištění jedné spoluobčanky, že již v prosinci
zaplatila svému mobilnímu operátorovi, který umí volat
ZADARA, fakturu s DPH ve výši 21 %, ač tento měl do
prosince účtovat procent 20 % a ceny zvednout až od
1. 1. 2013! Na přímý dotaz bylo dotyčné sděleno, že na tento krok má operátor právo na základě určitých paragrafů...
vůbec všimlo. Rád aspoň dodávám, že u dalších operátorů se
toto nestalo.
Dalším podfukem, který už i mne
osobně vytáčí, je situace v našich
superhypermarketech. Zde sice
vidíme barnumské reklamy, že
DPH pro své milované zákazníky
vlastně nezvýšili, leč na gramážích zboží najednou zjistíte, že
váha výrobků šla dolů, ale cena
zůstala stejná, takže stejně to zvýšené DPH tak jako tak všichni
zaplatíme...
Domnívám se, že právě v oblasti
obchodu a služeb se ještě dočkáme hodně zajímavých věcí. Tak
se zřejmě začnu zajímat o ná-

vštěvy pracovníků výše zmíněné
České obchodní inspekce, které
se mimochodem konají každé
první pondělí v měsíci na prostějovském magistrátu, kam tedy
již můžete zajít cíleně se svým
problémem. Pochopitelně telefonních kontaktů je také spousta.
Aktuálně asi největším podfukem, a to bohužel na vlastní
tělo, byla a je stále pro mne
kauza chřipková. Ano, k částečnému vyjádření na toto téma
na tomto místě již došlo, leč já si
svých pár slov prostě nemohu odpustit, neboť vzniknuvší všeobecná hysterie ničemu opravdu neprospěla. Místo toho bychom se

měli tak nějak vrátit ke kořenům
a možná i k letitým zkušenostem
svých předků. I já tady dnes chci
dát něco k lepšímu - jak jsem koupil, tak prodávám - a přiznávám,
následující věty jsou tak trochu na
objednávku od mých kamarádů
ze zdravotnického fochu, aby lidi
moc „neblbli“.
Už to oblékání. Ano, materiálů jsou
dnes spousty, ale neumíme je použít, a tak rada například od členů
speciálních jednotek zní: je dobré
oblékat více vrstev tenčích než jednu huňatou, teplota těla se pak lépe
reguluje a teplotní šoky nejsou pro
tělo tak děsivé. A vážené dámy, vysoké (a třeba i teplé) botičky, krátký kožíšek a minisukýnka jsou
sice z estetického hlediska úžasné,
ovšem opravdu na ochranu před
chřipkou zcela nevhodné.
Další rada. Přísun vitamínů
nám opravdu nezaručí tuny
přípravků z lékáren, v nichž
je opravdu pouze jedno velké
nic a ne vitamíny, i když obal se
tváří jako směs všech vitamínů

dohromady, ale prostě jen a jen
čerstvé ovoce doopravdy pomůže. Cenově to, myslím, vyjde také
lépe. Dávám k lepšímu vlastní
zkušenost s křoupáním čerstvého
zázvoru, který jsem obdržel jako
dar (děkuji, Vlaďko!) a veškeré
i potencionální škrábání v krku pominulo jako zázrakem.
Dobrou radou je také zbytečně
se neshromažďovat. Místní nemocnice udělala preventivní opatření ve formě zákazu návštěv, ale
právě tamní aseptické prostředí je
snad aktuálně nejméně rizikové,
protože je nejčistší. Naopak supermarkety, divadla, kina, stadiony,
restaurace, bary, diskotéky, zábavy a podobně jsou ideálním rejdištěm nákaz i chorob všeho druhu.
Zde hygiena, jemně řečeno, kolísá
a nedosahuje ani standardu a jak
už jsem psal kdysi minulé léto,
osobní hygiena některých jedinců je pak na úrovni přímo děsivé.
A tak východiskem ze situace je
zdržovat se minimum času na
těchto rizikových místech a radě-

ji přečkat krizové období někde
v ústraní s knihou (zapínat televizi
je dnes totiž kulturní sebevražda),
lahodným mokem a v co možná
nejužší společnosti, nejlépe jen
jedné osoby.
Další důležitou záležitostí je topení. Vyladit teplotu na třicet stupňů
a pak vyrazit do zimy a ze zimy
následně zpět je ideální cesta
v lepším případě ke chřipce, v tom
horším třeba k infarktu. Je to jako
s klimatizací v létě, takže teploty
je třeba k sobě co nejvíce přizpůsobit, tělo si pak lépe zvyká.
Těch rad by bylo více, ale pro dnešek dost.
Zmínil jsem se dnes hlavně o pár
podfucích, našlo by se jich ještě daleko více, ale přece jen ten
podfuk na vlastní tělo považuji za
ten největší hřích. A tak bojujme
s mobilními podvodníky, šidícími
obchodníky a podobnými živly.,
ale nesnažme se bojovat s vlastním tělem! Tomu spíše pomáhejme, jinak nám to může, někdy
i bohužel navždy, vrátit...

sokol
ím okem ... VYHODIT Z PLESU těhotnou Ornellu
komentář redaktora

Cesta do pekel vede
přes dotace
V jednom prostějovském médiu
jsem si nedávno přečetl článek, ve
kterém se autorka rozohňovala nad
fungováním solárních elektráren.
Určitě bych se s ní shodl v základním
názoru, že solární elektrárny v Česku
fungují špatně. Samotného mne jako
konzervativního člověka hodně trápí,
jak jejich „zástupy“ zaplnily naše
hanácké pole a lány. Když si ji někdo
chce postavit na svém pozemku, těžko mu bránit, i když to není pro oko
kolemjdoucího či kolemjedoucího
vůbec pěkný pohled.
Zlí podnikatelé?
Nabízí se však otázka, proč tak ošklivou věc máme na tolika místech.
Základní odpověď je jednoduchá:
majitelům se to asi vyplatí. Jenže jak

se jim to může vyplatit, když je u nás
zároveň drahá elektřina? Blogerka,
která mne inspirovala k tomuto
„Sokolímu oku“, je přesvědčena,
že za to mohou „zlí“ podnikatelé.
Chvíli se mi chtělo uvěřit, že na vině
je „zlý“ kapitalismus. Jenže opak je
pravdou. Za patáliemi se solárními
elektrárnami musíme naopak hledat
obcházení kapitalismu. Byznys se
solárními elektrárnami totiž stojí na
státních dotacích.

Zelené pokřivení!
Atyto dotace jsou jasným příkladem,
že v ekonomice státu platí známé
přísloví, že cesty do pekel jsou dlážděny dobrými úmysly. Tak to přece
bylo i se slunečními elektrárnami.
Představa, že budeme brát elektřinu
ze slunce, je úchvatná. Příznivci zelené ideologie už ale neříkají, že při

dnešním stavu techniky se musí na
výrobu energie ze slunce připlácet ze
státního (rozuměj z našeho) a ještě se
všem musí zdražit elektřina. A aby
to zakryli, rozjeli, když byli dříve ve
vládě, program tučných podpor ve
jménu čisté energie a naplnili jiné
přísloví: hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. Trochu čisté energie
teď sice máme, ale byznys s ní moc
čistý není. Není výhodný pro nikoho kromě majitelů elektráren. Ti by
se do něj ale nikdy nepustili, kdyby
nedostávali dotace. Za problémy se
solárními elektrárnami proto nejsou
„chamtiví“ podnikatelé, ale nesmyslné dotace. Vzpomeňme si na to,
až zase někdo přijde se skvělým
nápadem, který se ale bude muset
„trochu“ dotovat.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
a bývalý poradce ministra

Konstalace hvězd Prostějova

Mrzne až praští, takže na nějaké procházky městem zapomeňte.
Pokud vám to přece jen bude stát za to a vytáhnete paty z tepla
domova, zapadněte někam do vytopené hospůdky. Ne že byste tady
měli přečkat celou zimu, ale pár flámů neuškodí...

Berani - 20.3.- 18. 4. Obdržíte pozvání, které se
prostě neodmítá. Přestože společnost, kterou budete
muset navštívit, zrovna dvakrát rádi nemáte, snažte
se to překousnout a zúčastněte se firemní akce. Určitě nebudete litovat.
Býci - 19.4.-19.5. Nezahrávejte si s osudem, přestaňte přecházet chřipku a okamžitě zalehněte do
postele! Na hrdinství v tomto případě není čas,
zvláště když roznášíte bacily okolo sebe. Na peníze
kašlete, zdraví je přednější.
Blíženci - 20.5.-19.6. Neustále děláte to, co dělají
druzí, prostě se po nich jenom opičíte. Zkuste alespoň párkrát použít svoji hlavu a své vlastní nápady.
Okamžitě tím získáte větší respekt, jak u kolegů v
práci, tak doma v rodinném kruhu.
Raci - 20.6.-21.7. Nadřízení si budou všímat vašich skvělých výsledků. Může přijít pochvala i za
činnosti nebo projekty, které jste dokončili už před
nějakou dobou. Bude to pro vás zadostiučinění a
příjemná vzpruha do další práce.
Lvi - 22.7.-21.8. Velmi by se vám hodilo pořídit si
už konečně jistou větší věc do domácnosti. Usnadní
vám to život v mnoha ohledech. Ostatně, kdy jste
naposledy investovali do zařízení bytu? Tak honem
vyberte hotovost a šup do obchodů!
Panny - 22.8.-21.9. V nejbližších dnech vás čeká
hned několik sporů. Pokud se pohádáte se sousedy,
raději nabídněte ruku ke smíru jako první. Druhá
strana by se mohla na dlouho zaseknout. Hádka s
partnerem pročistí vzduch.

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Každý den tohoto týdne vás
bude provázet napětí, přebytečnou energii budete
muset někde vypustit. Vyberte si vhodné zařízení,
ve kterém byste se fyzicky mohli projevit a vybít si
tak vztek. Nezkoušejte to na lidech!
Štíři - 22.10.-20.11. Dbejte na maximální hygienu,
neboť okolo vás to všechno kýchá a roznáší bacily.
Určitě byste neradi ulehli do postele, zvláště když
tento týden očekáváte spoustu slibných setkání.
Cpěte se denně vitamíny.
Střelci - 21.11.-20.12. Někomu zas jednou posloužíte jako spolehlivá vrba. Díky tomu si ale uvědomíte, jak jsou vaše starosti občas malicherné. Navíc
v těchto dnech pocítíte enormní potřebu někomu
pomoci. Jen aby ten dotyčný si toho vážil!
Kozorohové - 21.12.-19.1. Svůj domov považujete
za klidné zázemí, kde můžete nabírat nové síly po
pracovních soubojích. Vaši nejbližší vás rádi vidí
spokojené a s úsměvem na rtech. Se všemi budete
udržovat harmonické vztahy.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Spousta věcí se vám nebude
líbit, ale všechno kritizovat nemůžete. Tam, kde
hrozí nějaká odveta, tak raději mlčte a šoupejte nohama. Kdybyste tak nečinili, mohl by klidně nastat
konec vodníků v Čechách...
Ryby - 19.2.-19.3. Buďte v těchto dnech maximálně ve střehu, jeden z vašich kolegů na vás chystá
pořádnou boudu. Bude tak činit ze závisti, takže už
nyní můžete odhadnout, kdo to asi tak může být.
Zkuste mu ale odpustit.

se podařilo. Proč ne agresivní chuligány?

Martin Zaoral
Hned dvakrát jsme se v souvislosti s probíhající plesovou sezónou mohli setkat se
zásahem ochranky. V obou
případech to bylo za zcela
jiných okolností. V tom prvním ostří kluci svoji úlohu
zvládli. To když z plesu vyhodili devatenáctiletou mediální „hvězdičku“ Ornellu
Štikovou. Těhotná zlatokopka se na nablýskaný bál konaný v historické budově
pražské Státní opery dostala
jako doprovod jedné novinářky. Stihla se tu párkrát
vyfotit, načež byla vyvedena
na ulici, kam díky svým hodnotám i způsobu obživy zřejmě patří.

Bohužel horší už to bylo se
zásahem ochranky na plese
Obchodní akademie, který
se konal ve Společenském
domě v Prostějově. Agresivního osmadvacetiletého
mladíka se na rozdíl od Ornelly ochrance zavčas vyvést
z „kulturáku“ nepodařilo.
A právě v tom spočívalo její
zásadní pochybení a hlavní
kořen celého problému. Do
rvačky, která následovala,
se už zapojilo tolik lidí včetně rodičů a přátel školy, že
zklidnit situaci se pro trojici
členů ochranky stalo prakticky neřešitelným problémem. Po svém příjezdu se do
nich navíc pustili i policisté.
Podstatné je, že rozdováděný
mládenec po ochrance odmítl poslechnout i strážce zákona. Nelze se pak divit, že si ho
policisté odvezli na služebnu,
kde konečně vychladl.
Je přitom naprosto lhostejné, zda za jeho řáděním
stály omamné látky či touha
po pomstě. Situaci podobně
jako ostatní, kteří se pustili

do ochranky, řešil špatně.
Na rozdíl od účastníků plesu byla ochranka střízlivá
a nepochybně měla právo
usměrnit lidi, kteří narušovali poklidný průběh akce.
Právě v tom spočívala její
práce, za to byla placená! Že
by jen tak pro ukrácení dlouhé chvíle svévolně napadala
poklidně korzující účastníky
plesu? Ať si každý říká, co
chce, tomu se opravdu věřit
nechce.
Závěr je jasný. V případě, že
policisté zjistí, že ochranka
překračovala své pravomoci
a opakovaně napadala někoho „jen tak“, ať je trest pro
její členy výrazně vyšší než
pro běžného opilého rváče.
Na druhou stranu právě
ochranka je tu od toho, aby
na akci zajistila pořádek.
Ostatní by se podle toho měli
chovat. Je přitom jedno, jedná-li se o těhotnou blondýnku či agresivního bruneta.
Nemá-li už někdo na plese co
dělat, ať si provětrá hlavu na
čerstvém vzduchu!

Agentura
RUCE VZHŮRU a vrať knihu!

Být členem čtenářského
kroužku a půjčovat si knihy
z Městské knihovny v Prostějově není jenom tak. Pochopitelně jde o to, že půjčené
musíte vrátit, od peněz počínaje po literární díla konče.
A protože v Prostějově se tak
v mnohých případech neděje,
vytasili se knihovníci s tajnou
zbraní. Nevraceče knih hodlají žalovat!
„Očekáváme několik trestních oznámení, která samozřejmě budeme prověřovat.
Tito lidé se pak nebudou moci
divit, že u nich zazvoní policisté a třeba i prostřednictvím
domovní prohlídky zajistí nevrácené knihy. Snad nebude

zapotřebí donucovacích prostředků a nebudeme muset
přivolat speciální jednotku,“
potvrdila Agentuře Hóser
mluvčí Policie ČR Aloisie Jirásková. „Žalob se nevzdáme,
máme v knihách peníze. To
by tak hrálo, abychom je někomu nechali,“ durdí se stále

ředitel prostějovské knihovny
Aleš Projděmese. Ten zároveň
připravuje mohutná opatření,
aby čtenáři byli přímo donuceni knihy vrátit. „Všechna
literární díla budeme natírat
speciálním roztokem, který po
měsíci, což je běžná zápůjční
doba, začne nepředstavitelně
páchnout. Věříme, že občané
tak budou přinuceni knihu
vrátit, pokud se budou chtít
vyhnout nepředstavitelnému
smradu ve svém obydlí,“ prozradil Hóserovi Projděmese.
Zda právě toto opatření přinese kýžené ovoce a čtenáři
knihovny budou poctivější, to
ukáže čas.
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...

Na úkor „Tylovky“
Dozvěděl jsem se z vašeho
článku, že městu se už nechce zprůjezdnit ulici Tetín.
Přitom před třemi roky to
radnice brala málem jako hotovou věc. Chápu, že dotčení
občané z Tetína byli rozhořčeni, ale my z Tylovy ulice
jsme toto dopravní opatření
vítali. V naší ulici je to totiž
o hubu, auta tady parkují po
obou stranách komunikace a
stovky řidičů denně se tady
proplétají mezi nimi. Takhle
by mohli odbočit už přes
Tetín na Brněnskou. Chápu,
že proti zprůjezdnění Tetína
lidé protestovali a teď mohou
tleskat radostí, ale co se teď
bude dít u nás v „Tylovce“?
Kdo vyslechne naše přání?
Jan Razým, Prostějov

Jak jsou vycvičeni?
Tak nevím, o rvačce na maturitním plese ve Společenském
domě jsem slyšela všelicos.
Také to, že viníkem jsou členové ochranky, kteří použili
brutálního násilí proti dvojici
výtržníků, kteří vlastně celou
rvačku zahájili. Ať to bylo
jakkoliv, nabízí se otázka, jak
je možné, že tři statní členové bezpečnostní agentury si
neporadili se dvěma rváči,
které bylo potřeba jen vyvést
ven na vzduch? Jak jsou tito
„ochránci“ pořádku vůbec na
podobné události vycvičeni?
Zřejmě málo, nebo vůbec.
Pokud ano, určitě by jim nečinilo potíže vzít dva výtržníky
za flígr, vyhodit je před „kulturák“ a byl by klid!
Jana Otčenášková, Prostějov

On má tu odvahu?
Musím přiznat, že s velkým
odporem k dotyčnému grázlovi jsem si přečetl zprávu o
odvolání Romana Mičky k
Vrchnímu soudu v Olomouci
v případě vraždy nebohého
důchodce z Okružní ulice.
Panebože, co to mezi námi
žije, či lépe řečeno žilo, za
lidi? Vždyť ten Mička toho
starého pána brutálně zabil, a
to nadvakrát, jak jsem vyčetl z
reportáží ze soudního projednávání tohoto otřesného případu. A osmnáct let se zdá panu
Mičkovi a jeho obhájci moc?
Mně tedy rozhodně ne, já bych
mu naopak napařil doživotí,
když už bohužel neexistuje
trest smrti. Jenom teď doufám,
že odvolací soud mu nějaký
ten rok neubere, ale naopak
přidá! Rozhodně by si to pan
Mička zasloužil. A kéž by už z
toho kriminálu nikdy nevyšel!
Jan Bauer, Prostějov

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

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!

A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Mnozí se bojí pít vodu z kohoutku, ale proč? Myslí si, že je
voda v plastových lahvích snad lepší než ta z vodovodu? Nebo
jen naletěli dobře propracovaným reklamám, kde se nám výrobci „nenásilným“ způsobem snaží vsugerovat, že balená
voda z reklamy je zdravější a čistší než ta, co máme všichni
doma? Nespočet výzkumů však dokazuje, že balená voda je
více než často závadná až toxická, na rozdíl od přísně kontrolované vody z vodovodu. Proto jsme se našich spoluobčanů v
prostějovských ulicích ptali...

ODVOLÁNÍ?

Čeká se na Braunera

PIJETE VODU Z KOHOUTKU?

„Musím se s klientem domluvit,“
řekl Večerníku jeho obhájce

Patrik POLÁŠEK,
Smržice

Ondřej MALÍNEK,
Prostějov

ANO

ANO

„Piju jak vodu z kohoutku, tak
i vodu balenou, snažím se to
střídat. Ale dávám přednost
vodě z kohoutku, kontroly
pitné vody jsou přísnější než
kontroly balených vod, proto
jí víc věřím. Pitná voda z kohoutku je také ekologičtější,
nezůstává po ní odpad v podobě plastových lahví. Balené vody prodejci často špatně
skladují a i samotné plastové
lahve určitě nejsou zrovna
zdraví prospěšné.“

„Ano, piju spíše kohoutkovou
vodu. Je stále čerstvá, vyjde
levněji a mnohdy je kvalitnější
než voda balená, v níž může například špatným skladováním v
marketech docházet k množení
různých mikrobů. Navíc voda
v PET lahvích je podle mě jen
uměle vytvořená poptávka, pití
vody z kohoutku je ekologičtější. Z balených vod piji jen
vody minerální a to pouze ty,
které se prodávají v klasických
skleněných lahvích.“

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

Definitivní závěr soudního procesu
ohledně vraždy jednaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice se
stále protahuje. V minulém vydání
Večerník exkluzivně informoval o
záměru obhájce Romana Mičky,
který je přesvědčen, že osmnáctiletý trest za vraždu je příliš vysoký a
každopádně se hodlá odvolat. Státní zástupkyně vyčkává. A co David
Brauner, kterého soudce Krajského
soudu v Brně Tomáš Kurfiřt poslal
na šest let do basy?
Brno, Prostějov/mik
Tak to je v tuto chvíli jedna velká neznámá.
Samotný Brauner se totálně odřízl od okolního
světa, přes zeď Vazební věznice v Olomouci
už nekomunikuje s rodiči a ani naši redakci
už nezásobuje dopisy jako v době, kdy se blížilo soudní projednávání případu a ve kterých
nám tvrdil, že je naprosto nevinný. Večerníku
se však minulý týden podařilo alespoň spojit s
obhájcem Davida Braunera, Miloslavem Klusáčkem z Brna. „V tuto chvíli vám zatím nemám co říct, na rozdíl od obhájce pana Mičky a státní zástupkyně jsme já a můj klient
pan Brauner písemné vyhotovení rozsudku
ještě neobdrželi,“ překvapil nás svou reakcí Klusáček. „Navíc nedisponuji zproštěním
mlčenlivosti od svého klienta. Každopádně
mohu ale říci, že jakmile dostanu rozsudek na
stůl, okamžitě se spojím s panem Braunerem
a domluvíme se společně na dalším postupu.
V tuto chvíli tak nemohu potvrdit ani vyloučit

Jak se rozhodne on? David Brauner zcela
zrušil jakoukoliv komunikaci se světem, jeho
obhájce však nevyloučil možnost odvolání...
Foto: Michal Kadlec
případné odvolání,“ dodal Miloslav Klusáček.
Jako obehraná písnička už na nás působí další
telefonát s krajskou státní zástupkyní Ivetou
Eichlerovou. „Jestli se pan Mička odvolává, je
to čistě jeho rozhodnutí. Já to svoje přes média
určitě řešit nebudu, nezlobte se,“ sdělila Večerníku opět velmi stroze Iveta Eichlerová.
Ať je to jak chce, jisté je v tuto chvíli to, že
odvolací soud skutečně proběhne. Roman
Mička se již odvolal, zda se odvolá i David
Brauner, to se teprve uvidí. Možné je pak skutečně všechno, i to, že Vrchní soud v Olomouci vrahovi Mičkovi i jeho komplici Braunerovi
tresty sníží. Nebo jim naopak ještě přidá?
p

jak šel čas Prostějovem ...

Bohumíra Šmerala

Bývalé potraviny dostaly nový kabát. Ulice je nazvaná podle
Bohumíra Šmerala (1880-1941), českého novináře a politika, spoluzakladatele Komunistické strany Československa. Pojmenována
byla v souvislosti s výstavbou panelových domů v roce 1971. Klidné prostředí v těsné blízkosti Kolářových sadů kolem protékající
mlýnské strouhy je vhodné pro převážně bytovou zástavbu. Původní objekt prodejny potravin byl později přestavěn pro jiné účely.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Bulharská ulice

t webu roste...
www.vecernikpv.cz

VELKÁ ZIMNÍ

SOUTĚŽ POKRAČUJE

STRANA 23

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

Vybíráme pro vás „půltucet“
Šunková klobása Klobása se sýrem
1 kg
1 kg

... tentokrát ze sortimentu:

KLOBÁSY a PÁRKY

Ostravská
klobása 1 kg

Vídeňské párky
1 kg

Javořické párky
1 kg

Kuřecí párky
1 kg

159,00

-

119,00

199,00

75,00

-

-

179,00

149,00

159,00

99,00

-

155,00

145,00

129,00

129,00

69,00

99,00

169,00

-

119,00

149,00

-

95,90

-

-

-

150,00

-

66,00

188,,30

-

109,00

139,00

99,00

90,00

Naše RESUMÉ
Kdo z nás by to neměl rád
dobrou klobásku či párek.
Proto jsme tentokrát vyrazili k úsekům uzenin a porovnávali... Pro šunkovou
klobásu je výhodné zajet
do Intersparu, kde rovnou
můžete vzít i klobásu se sýrem. Tu nejlevnější Ostravskou klobásu nabízí Tesco.
Vídeňské párky opět vemte
v Intersparu, stejně jako
Javořické. Pro ty kuřecí je
dobré zajít do Lidlu.
Za kvalitu ovšem, při známých okolnostech, redakce
Večerníku neručí...

Milování ve stoje splňuje všechny představy o vzrušujícím sexu. Můžeme si užívat, kde chceme, okamžitě,
když nás přepadne touha. Vychutnejte si nebezpečí
rychlovky s rizikem, že vás někdo překvapí...
Záleží ale pochopitelně velmi na tom, jak jste s partnerem výškově či váhově disponovaní. Když se neudržíte
ve stoje, opřete se o pevné body, které mají potřebnou
a výhodnou výšku. V tom vám skvěle poslouží kuchyňská linka, telefonní budka,
zídka, zábradlí, auto a podobně. Když budete odvážní, můžete si dát barovou
stoličku před velké zrcadlo
a zahrát si na pornohvězdy.
Pro ještě lepší zážitek
radí americká sexuoložka
Susan Crain Bakosová
v publikaci Orgasmus supermilování na schodech.
Hloubku i úhel pronikání
změníte, když se milujete tak, že žena je o schod
či dva výš.
Pozor - pokud máte problémy s bederní páteří,
raději všechny tyto polohy
Foto: internet
vynechejte!

Návrat ke

„starým” případům

Kdyby Brauner skočil pod vlak,

MOŽNÁ BY SE NEVRAŽDILO

Prostějov/mls

6. ÚNORA 2012
Jde o příběh jako ze špatně natočeného filmu. Pětatřicetiletý Protějovan David Brauner, toho času nezaměstnaný, vzkázal minulé
pondělí místostarostovi města Prostějova Jiřímu Pospíšilovi, že
ještě v týž den spáchá sebevraždu! Důvod? Přítelkyně, která ho několik let vydržovala, ho pustila k vodě. Místostarosta nic nepodcenil
a okamžitě zalarmoval městskou i státní policii. Ta vyhlásila záchrannou akci, která v Prostějově v poslední době nemá obdoby. Desítky
policistů měly zabránit tomu, aby chlapík své hrozby naplnil. V jeho
dopise na rozloučenou totiž stálo, že poté, co si dá pořádně do nosu v
hospodě, hodlá skočit pod vlak ve Vrahovicích. Dobrovolný odchod
z tohoto světa si dokonce naplánoval! A to na půl jedenáctou večerní,
kdy z prostějovského hlavního nádraží vyjížděl rychlík směrem na Olomouc. Policisté ho nakonec našli opilého v hospodě v Kravařově ulici...
ÚNOR 2013
Když jsme začátkem února psali tento článek o neúspěšném sebevrahovi, ještě jsme absolutně netušili, do čeho nezaměstnaný příživník David Brauner připlete sebe, a vlastně i nás. Zachráněný sebevrah, kterého naháněli policisté po celém městě, po svém průšvihu
způsob života rozhodně nezměnil. Naopak stále dělal to, co uměl ze
všeho nejlépe. Chlastal společně s několikrát trestaným a zadluženým
Romanem Mičkou. Osudným se mu nakonec stalo, když měsíc po
svém vyhrožování sebevraždou vyrazil do bytu v Okružní ulici. Tam
Mička zmlátil a uškrtil jednaosmdesátiletého dědečka. David Brauner
brzy na to dorazil do redakce Večerníku. Nepřivedly ho sem výčitky
svědomí, ale v první řadě chtěl peníze za to, že nám poví, jak se
celá vražda přihodila. Nakonec nám to po pár panácích prozradil
i bez odměny. Brzy na to byl však společně s Mičkou zatčen a začátkem roku Krajským soudem v Brně odsouzen na šest let do vězení.
S odstupem času si lze položit pouze otázku. Co kdyby David
Brauner skutečně dostál svým slibům a svůj život ukončil už
loni v lednu na kolejích ve Vrahovicích? Šel by Mička vraždit
sám, přizval by si jiného kumpána, nebo by svůj šílený nápad nikdy
nezrealizoval? To jsou však pouze „kdyby“ a podle nich se historie
nikdy neřídí...
napsáno před

10
lety

PODVOD NA POŠTĚ
Všechno bylo jinak!

V červnu loňského roku
(2002 - pozn.red.) jsme na základě policejní zprávy informovali o případu podvodu,
který se odehrál na pobočce
České pošty v Prostějově.
Úřednice pošty byla tehdy
obviněna z podvodu poté,
co měla klientce u přepážky
vydat potvrzení o platbě s falešnými kódy a neplatnými
údaji. Případ se však zřejmě
vyvinul jinak, než se na první
pohled zdálo.
Zatímco policie nás ještě neinformovala, v závěru minulého týdne
jsme obdrželi dopis od ředitele
České pošty v Prostějově Pavla
Bobka. „Co se týká údajného potvrzení o přijaté platbě s neplatnými údaji a falešnými kódy pracovnicí pošty, je tato informace
naprosto nepravdivá a uvedená

tvrzení o České poště lze označit za lež. Poště byl před týdnem
doručen opis trestního příkazu
Okresního soudu v Prostějově,
ze kterého je zřejmé, že padělané
podací lístky poštovních poukázek předložila adresátovi klientka, která měla peníze poukázat,
ale neudělala to. Přesto policii
oznámila podezření ze spáchání
trestného činu zpronevěry ze strany naší úřednice s tím, že peníze
odeslala na poště a dostala padělané potvrzení od naší pracovnice. Za uvedený trestný čin byla
údajná odesílatelka odsouzena
k podmíněnému trestu čtyř měsíců se zkušební dobou jednoho
roku,“ napsal nám ředitel České
pošty v Prostějově Pavel Bobek.
Co dodat? Jsme rádi, že pracovnice pošty byla nakonec na
základě vyšetřování a soudního
jednání zproštěna obvinění.

Zpravodajství

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 11. února 2013

Magistrát předal drozdovický rybník stavbařům, ti čekají na pořádný mráz

U mlýnského náhonu byla objevena ČERNÁ SKLÁDKA,
radnice vypověděla smlouvy zahrádkářům...

Městský rybník v Drozdovicích a sousední mlýnský
náhon - dvě lokality, do kterých budou letos investovány miliony korun. Zatímco rybník si už převzali
stavbaři a chystají se na odtěžení bahna i nepořádku
z jeho dna, v případě revitalizace mlýnského náhonu
se čeká na státní dotace. Zatím v jeho okolí proběhla
„očistná“ akce, kdy město v bývalé menší zahrádkářské kolonii mezi Šmeralovou ulicí a Kolářovými sady
nechalo odstranit náplavové keře a také černou skládku. Pracovníci technických služeb odtud odvezli plný
kontejner odpadků!
Prostějov/mik
Drozdovický rybník se v těchto
dnech připravuje na svoji velkou
rekonstrukci. Stavbaři už zahájili přípravné práce, směrem do
Šmeralovy ulice se už pomalu
buduje výjezdová plocha pro
nákladní automobily, které budou vyvážet vybagrované bahno a naplaveniny. „Staveniště
bylo předáno, nyní je na firmě,
aby provedla vysoutěženou investiční akci města. Problém
je zatím v tom, že dno rybníka
nezamrzlo nebo nevyschlo,
jak jsme původně očekávali,“
prozradil Večerníku ve čtvrtek
uplynulého týdne Zdeněk Fišer,

náměstek primátora statutárního
města Prostějova. „Předpovědi
počasí jsou ovšem dobré, očekává se v příštích dnech větší mráz,
tudíž by k odvozu bahna mohlo
dojít každým okamžikem. V
tuto chvíli to ale skutečně nejde,
bahnem by bylo znečištěno celé
město,“ doplnil náměstek s lehkým úsměvem. Je také faktem,
že za současných podmínek
by se navíc těžkou technikou
poničily už tak křehké břehy
a rozjezdilo by se celé okolí
rybníka. „Firma tedy zvolila
naprosto šetrný postup, nejdříve
zbaví dno rybníka bahna, usazenin a dalšího nepořádku. Až poté
z čistého dna dojde k úpravě

břežního systému. Musí se skutečně počítat s tím, že rybník je
uprostřed města a není možné ho
znečistit bahnem. Navíc se bude
stavět nový napouštěcí systém
od mlýnského náhonu, v přípravě je už nové napojení, to staré
je v naprosto dezolátním stavu,“
dodal Zdeněk Fišer.
Otázkou ovšem je, co se stane,
když mrznout nebude? „Ale
určitě bude! A kdyby ne, bude se
muset počkat, až bahno na jaře
vyschne. Popravdě řečeno, vrstva bahna na dně rybníka není zas
až tak velká. Navíc určitá část
tohoto ´bahénka´ musí v rybníku zůstat kvůli rybám,“ doplnila
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora zodpovědná za životní prostředí v Prostějově.
Kousek dál od drozdovického
rybníka pak proběhly v minulých dnech očistné práce
v okolí mlýnského náhonu.
„Tento úklid se stále provádí a
má dvě fáze. Nejprve jsme nechali uklidit odpadky, které se
ve zmíněné lokalitě nacházely,
a věřte - bylo jich dost, odvezl
se jeden plný kontejner. Druhá
fáze bude spočívat v odstranění
náletových dřevin a ošetření plochy speciálním čistícím stojem,

Tady je rušno! Zatímco stavbaři připravují
výjezdovou plochu z drozdovického rybníka
pro odvoz vytěženého bahna, Prostějované
chodí krmit kačeny do mlýnského náhonu. O
kousek dál ve Šmeralově ulici nechalo město
vyčistit prostor u Kolářových sadů po zahrádkářích, kteří tady po sobě zanechali značný
nepořádek...
3x foto: Michal Kadlec

který připraví vše pro založení
nového trávníku. Tato část se
bude realizovat v nejbližších
dnech, dokončena by měla být
do konce února. Na jaře pak
bude založen nový trávník,“ popsala Večerníku současný stav
Ivana Hemerková. Jak Večerník
dále zjistil, v okolí mlýnského
náhonu bylo nalezeno a posléze
odklizeno velké množství odpadu. Jednalo se o staré koberce,
polámané plastové židle, pletivo, plastové lahve a podobně...

Naplněný kontejner se podařilo
odvést, tudíž zelený prostor mezi
Šmeralovou ulicí a Kolářovými
sady by tak měl být celý uvolněn
pro další plány města. „Dříve v
těchto místech měli občané od
města pronajaté pozemky, které
sloužily k zahrádkářské činnosti.

Většina však v posledních letech
ležela ladem a jako zahrádka už
nesloužila. Magistrát výpovědí
tyto vztahy zrušil a celou lokalitu
připravuje k jinému vyžití. Počítáme s ní jako s relaxační zónou
pro občany Prostějova,“ nastínila
plány Ivana Hemerková, které

se Večerník na závěr zeptal, zda
letos skutečně dojde k avizované
revitalizaci celého mlýnského
náhonu za miliony korun. „To
je moje velké přání. Na celou
lokalitu mlýnského náhonu v
Kolářových sadech jsme podali
projekt s žádostí o dotaci a nyní
čekáme, zda ji obdržíme. Pokud
ano, bude zahájena revitalizace mlýnského náhonu. Jestliže
nám dotace schválena nebude,
mlýnský náhon i přesto odbahníme a břehy vyčistíme,“ uzavřela toto téma Ivana Hemerková.

Nepolapitelný Vlado Rožič se sám přihlásil na policii

ZA ORGANIZOVANÉ KRÁDEŽE AUT MU HROZÍ AŽ OSM LET VĚZENÍ

Prostějovsko/mls - Po pěti
měsících zmizelo jméno Vlada Rožiče z databáze policejních pátračů. Mafián a zloděj
luxusních vozů byl známý
svojí divokou jízdou a v autě
za volantem byl prakticky
nepolapitelný. To se mu hodilo i začátkem loňského září v
Prostějově, když ujel policistům, kteří ho chtěli zatknout.
Obezřetný Chorvat při krádežích aut i na útěku používal

nejmodernější techniku.
Kromě Policie ČR byl
Rožič i v hledáčku Interpolu, ale více jak
čtyři měsíce to nebylo
nic platné - čtyřicetiletý
muž s trvalým bydlištěm v
Prostějově unikal. Až přišel
čtvrtý únor, místo: policejní
služebna v Brně...
Začátkem minulého týdne zaznamenali brněnští policisté
překvapivou návštěvu. Na jed-

A co Kovařík?
nu z policejních služeben přišel
celostátně hledaný Vlado Rožič. Ve chvíli, kdy vstoupil do
dveří a řekl, o co jde, byli určitě
zaskočeni i samotní policisté.
Takoví lidé se totiž nevzdávají
každý den..

„Mohu potvrdit, že čtyřicetiletý
muž se v pondělí čtvrtého února
přihlásil na policejní služebně v
Brně. Přišel v doprovodu svého
právního zástupce a převzal si
obvinění z trestné činnosti, která souvisela s krádežemi aut po
celé Moravě. Na základě návrhu
státního zástupce a rozhodnutí
soudu byl následně vzat do vazby.
Hrozí mu trest až osm let vězení,“
sdělil Večerníku tiskový mluvčí
jihomoravské policie Pavel Šváb.

Večerník bádal, proč se Rožič sám udal na policii...
Zřejmě psychicky neunesl život ŠTVANCE. NEBO V TOM BYLO NĚCO JINÉHO?

Prostějov/mls - Život štvance
na útěku není pro každého.
Přestože Vlado Rožič ve velmi
mladém věku bojoval v jugoslávské válce a byl tudíž velmi
psychicky odolný, načež prostějovským policistům úspěšně
unikal, nakonec se jim sám přihlásil. A Večerník se ptal proč...
Zpráva o Rožičově zatčení se
v prostějovském podsvětí rozšířila velmi rychle. Jistý server
například přinesl domněnku, že
se Rožič udal kvůli strachu ze
svých bývalých parťáků. Podle
lidí, kteří měli k Rožičovi blízko, je to však naprostý nesmysl!
„Není pravdou, že se domnělý
král hanáckého podsvětí přihlásil
ze strachu z podsvětí,“ vyjádřil
se ve webové diskusi pod článkem David Z. z Prostějova, který si stěžoval především na roli
policejních informátorů, lidově
řečeno „práskačů“. „Aby si sami
zachránili kůži, řeknou cokoliv,“
dodal David, který je o celé věci

zřejmě velmi dobře informován.
Nepochybně patřil do party kolem Vlada Rožiče či Roberta
Kovaříka, která svého času s
kradenými auty vesele obchodovala. „Jedno vím jistě. Až se přiblíží čas jeho návratu z výkonu
trestu, jiní se budou opravdu, ale
opravdu bát,” uzavírá David Z.
To jednoznačně svědčí o tom,
že Rožič se opravdu nebál podsvětí. Naopak lidé z podsvětí se
báli a bojí Rožiče...
Jako nejpravděpodobnější motiv,
proč se tedy Vlado Rožič přihlásil na policii, se jeví to, že nezvládl život štvance. Vzhledem k
jeho profesionalitě měl před útěkem z krádeží aut solidní příjem.
Podle policie byl za noc schopen
ukrást i čtyři vozy. Na útěku mu
však byly peníze na nic. A i ty,
co měl k dispozici, mu pravděpodobně rychle docházely. A jak
naznačuje David Z., Rožič se na
útěku ocitl pod obrovským tlakem, že by ho někdo z řady jeho

kamarádů mohl udat. To souvisí
i s tím, že se Rožič zřejmě pohyboval i v Prostějově a jeho okolí.
Ostatně i do redakce Večerníku
se donesla informace, že byl
před loňskými Vánoci spatřen v
našem městě. Z toho vyplývá, že
se zřejmě po celou dobu neopustil území naší republiky a možná
byl celou dobu velmi blízko
Podle svědectví lidí z Rožičova
bezprostředního okolí na první
pohled drsný Chorvat vždy vel-

Proč se přihlásil na policii?

„Nevím, kdo a z jakého důvodu si
s prominutím vycucal z prstu tento
naprostý nesmysl, že kraj chce na
této křižovatce semafory. Kraj ani
není v tomto případě tzv. speciálním stavebním úřadem, který by

VLADO ROŽIČ

se narodil 2. června 1972
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
2. září 2012, ukončeno bylo
4. února 2013, kdy se můž sám
přihlásil na služebně Policie
ČR v Brně.

* Nevydržel psychický tlak ............................. 30%
* Došly mu peníze............................................ 25%
* Chtěl zastavit sledování rodiny................... 20%
* Rostl jeho strach z udání ............................. 15%
* Smyčka už se utahovala ................................ 5%
* Bál se lidí z podsvětí....................................... 5%

Kraj chce ale všude semafory, město je razantně proti!

dopravní cesty cca devíti miliony
korun a statutární město Prostějov
cca osmi miliony korun.
V uplynulém roce se realizovala
částečná rekonstrukce Olomoucké
ulice. V rámci možností děláme vše
pro to, aby stavební úpravy křižovatky u železničního přejezdu v ulici Olomoucká byly realizovány do
konce tohoto roku.
Další jednání k této problematice
se uskuteční dne 11. března opět
na Krajském úřadě Olomouckého
kraje.
Alois Mačák
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
a člen Rady
města Prostějova
Interview s A. Mačákem
si můžete přečíst na straně 13!

Rozhovor s prostějovským radním a předsedou dopravní komise Zdeňkem Peichlem
nejen o této problematice najdete na straně 11 dnešního vydání.

Někdejší prostějovský hokejista Robert Kovařík se po nucené
emigraci do USA prosadil jako
homosexuální pornoherec. K
návratu do České republiky a
přihlášení se na policii po vzoru Vlada Rožiče se však zatím
stále nemá. Přestože byl policií
opakovaně zadržen, do vlasti
nikdy vydán nebyl. Přesto některé indicie napovídají tomu,
že on sám zvažuje návrat do
vlasti a to i přesto, že by jej zde
nepochybně čekalo vězení.
Při své práci Vlado Rožič využíval jak nejmodernější techniku,
tak i ostré hochy z východu a to
především ze své rodné země.
Za patnáct let, co u nás žil, si
„Jugoš” v regionu vybudoval
hustou síť kontaktů. Kromě
Kovaříka a Žouželky na něj
bylo napojeno velké množství
lidí pohybující se na samé hraně zákona. Právě ti nyní mají
největší strach z toho, co zatčený Rožič policistům řekne...?!
A řada z nich se už nyní bojí
momentu, kdy si chladnokrevný a nevypočitatelný Vlado odpyká trest za krádeže a opět se
octne na svobodě...

Případ sledujeme denně,
aktuality hledejte na www.vecernikpv.cz

Nestává se často, aby se hledaný zločinec formátu Vlada Rožiče po
předchozím útěku sám přihlásil na policii. Proč to udělal? Důvodů
bylo jistě víc a ty skutečné zná jen on sám. Tohle je pravděpodobnost
jeho motivace dle PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

AD: Křižovatka Olomoucká - Baráková už letos?
stavbu signalizačního zařízení povoloval. Nejedná se totiž o součást
ani příslušenství silnice. Je to v
kompetenci města. Na vysvětlenou
semafory na této křižovatce pouze požaduje ve svém rozhodnutí
drážní úřad nikoliv však drážní
inspekce, jak bylo zveřejněno minulý týden.
Jakmile jsem se tuto skutečnost
ke konci minulého roku dozvěděl,
okamžitě jsem inicioval jednání
všech zainteresovaných subjektů.
Toto jednání k projektové dokumentaci se konalo dne 6. února na
Krajském úřadě v Olomouci, kde
jsme se dohodli na dalším postupu.
Tuto velmi potřebnou investiční
akci má financovat Olomoucký
kraj částkou zhruba dvanácti miliony korun, Správa železniční

mi lpěl na vlastní rodině, kterou
nechal v Prostějově. Trpěl, pokud
blízké dlouho neviděl. A přitom
právě Chorvatovi nejbližší se po
jeho útěku bezpochyby ocitli pod
neustálým policejním dohledem.
Není vyloučeno, že se Rožič udal
i proto, aby si jeho rodina mohla
konečně oddechnout...
Co jej však k udání vedlo, ví jen
on sám. A pokud by o svých motivech náhodou promluvil, není
vůbec jisté, že by mluvil pravdu.

V současnosti už je tak Vlado
Rožič za mřížemi. Kde se celou
dobu skrýval? To není jisté...
Z toho, že byl nedávno viděn i v
Prostějově (Večerník informoval
- pozn.red.), vyplývá, že se ani
po svém útěku od místa svého
trvalého bydliště příliš nevzdálil. Podle sdělení policistů měl v
našem regionu několik garáží, ve
kterých vždy po nějaký čas ukrýval kradené vozy.
A dle informací Večerníku Vlado Rožič dlouhodobě spolupracoval s řadou známých prostějovských zlodějů aut. Patřit k
nim měl i nedávno odsouzený
Jiří Žouželka, který nedávno
upozornil na to, že se Rožič
pravidelně stýkal s jedním z
prostějovských policistů. Právě
zkušený Rožič měl Žouželku k
nelegálnímu kšeftu s kradenými
auty přivést. Mezi jeho kamarády patřil i Robert Kovařík. S ním
měl spolupracovat také při brutálních loupežných přepadeních,
za které byl Kovařík pravomocně odsouzen. Rožič, který vždy
vynikal v odvážné a velmi rychlé
jízdě, měl při těchto přepadeních
fungovat jako řidič.

ANKETA

Co říkáte na zatčení
Vlada Rožiče?
Miroslav PIŠŤÁK,
primátor statutárního
města Prostějova
„Po dopadení trojnásobného
lupiče z Prostějova beru zadržení pana Rožiče jako druhou
velmi příznivou zprávu pro
všechny občany tohoto města.
Chtěl bych vyzvednout dobrou
práci policie a nic na tomto
nesnižuje ani skutečnost, že
pan Rožič se přihlásil strážcům
zákona sám. Já si totiž myslím,
že mu už na útěku došel dech!“

Pavel NOVÁK,
vedoucí Územního odboru
Policie ČR v Prostějově
„Zatčení Vláda Rožiče je dalším
krokem k ochraně společnosti a
velmi dobrou zprávou i pro celý
Prostějov. Za mříže se tak dostal
další člověk, který se živil nekalým způsobem. A můj názor na
to, že se přihlásil policii sám?
Myslím, že utíkat před spravedlností a být na útěku je o velkém
objemu peněz, které se už panu
Rodičovi zřejmě nedostávaly.
Ale mohl se tak rozhodnout i
na základě psychického stresu
s tím, že se mu nyní velmi uleví.“

Jan NAGY,
velitel Městské policie
v Prostějově
„Městská policie s vyšetřováním
případů, v nichž Vlado Rožič
figuroval, mnoho společného
neměla. Přesto z hlediska bezpečnosti v Prostějově samozřejmě vítám, že člověk jeho ražení
je nyní pod zámkem. Proč se přihlásil sám, to ví snad jen on sám.
Ale v jeho rozhodnutí mohlo
hrát roli mnoho aspektů.“

VYKLIZENÝ PRIOR si dnes převezmou stavebníci

Prostějov/mls - Už více jak týden
po uzavření obchodního domu
Prior v centru města lidé stále
přicházejí k jeho dveřím a snaží
se dostat do míst, kam byli desítky
let zvyklí chodit více či méně pravidelně nakupovat. Nemají však
šanci, kromě potravin Billa je

Prior od začátku února zavřený.
Pokud by se však dovnitř dostali,
asi by byli šokováni...
Místo vyleštěných tradičních regálů se zbožím by zde našli pouze
vyklizený prostor, který zaplňuje
odstraněné obložení stropů a
podlah. „V pondělí jedenáctého

F ott orr ep
p ortážž

Hladová zeď. Hned vedle uzavřeného vchodu
vyrostla takzvaná hladová zeď, která odděluje
prostor od stále otevřených potravin Billa.

února si Prior převezmou sta- Večerník však dovnitř nahlédl a z
vebníci, čímž oficiálně začne jeho následující fotoreportáže si můžete
rekonstrukce,“ sdělil Adolf Vlk, udělat alespoň částečný obrázek...
jednatel společnosti Prior. Po
rekonstrukci by se měl obchodní
na
dům pod novým názvem Zlatá
video rnikpv.cz
brána opět otevřít v listopadu le.vece
tošního roku.
www

jak prior neznáte...

Co bude s vitrážemi? Po odklizení regálů v plné
kráse vynikly skleněné vitráže, kterých si jinak návštěvníci dosud příliš nevšímali.

3x foto: Martin Zaoral

Přesune se. Eskalátor, na němž denně jezdily
stovky lidí, se po rekonstrukci přesune více do centra prostoru.

Téma Večerníku

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 11. února 2013

A už je to tady zase! V kalendáři se na nás směje
datum 14. února, tedy svatý Valentýn. V obchodech srdíčka, červené ozdoby a vůbec nejrůznější
lákadla, jak utratit hned po vánocích další peníze
za dárky pro své blízké. Ale jak jistě všichni dobře
víme, není třeba utrácet za drahé dary. Jde spíše
o to potěšit dobrým slovem, milou pozorností nebo květinou. A jak se tento svátek slaví v jiných
zemích? Co je napsáno v nejstarší dochované
Valentýnce? Pojďme se na tento den podívat trochu jinak…
Připravila: Aneta Křížová

Na sv. Valentýna: Dánky mohou žádat o ruku
a ptáci v Anglii si volí své doživotní partnery

Stejně jako vánoční svátky, tak
i den sv. Valentýna slaví lidé po
celém světě velmi rozmanitě.
Ne všude je ale považován za
den zamilovaných. Takovým
příkladem je i Česká republika, která má vedle svátku
svatého Valentýna i jiný den
zasvěcený lásce, a to 1. květen,
který je patrně oblíbenější než
zmíněný Valentýn, jehož slaví
většinou spíše mladší generace.
A jak se tedy Valentýn slaví v
jiných zemích? Zjistili jsme pro
vás ty nejzajímavější tradice...

Valentýn v Dánsku

V Dánsku se svátek sv. Valentýna
připomíná poněkud odlišně.
Každý přestupný rok mohou
na sv. Valentýna ženy žádat své
milované muže o ruku. Kvůli
tomuto zvyku prý vyrážejí do
Dánska celé davy turistů, dokonce se pořádají i zájezdy za
tímto účelem. Další zajímavostí
je, že v Dánsku muži v tento den
posílají romantické dopisy ve
verších, ale anonymně. Žena pak
muže odhalí podle teček na konci
dopisu, kdy každá tečka znamená
jedno písmeno ze jména muže,
který dopis psal. A nejlepší na
tom je, že pokud žena pisatele
správně určí, dostane dárek, ale
až na Velikonoce.

VALENTÝNSKÝ
RECEPT

Mozartovy kuličky
Ingredience:
200 g čokolády na vaření, 100 g nugátových bonbónů, 2 lžíce másla, 3
lžíce nasekaných mandlí či oříšků, 1
žloutek, 150 g piškotů, vánočky nebo
bábovky, čokoládová poleva, marcipán, 2 lžíce bílého vína, špejle
Postup:
Čokoládu rozehřejeme ve vodní lázni
společně s bílým vínem. Následně odstavíme a vmícháme žloutek a máslo,
pak pořádně umícháme dohladka. Posléze vmícháme rozdrobenou bábovku
(piškoty, vánočku) a nasekané mandle
(oříšky). Hmotu necháme vychladnout
a pak se můžeme vrhnout na výrobu
kuliček. Nugátové bonbóny společně
s kouskem marcipánu obalujeme ve
vyrobené hmotě. Vzniklé kuličky pak
napichujeme na špejle a máčíme v čokoládové polevě. Vyrobené kuličky
necháme ztuhnout. Můžeme podávat
v papírových košíčcích.
Dobrou chuť!
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Valentýn v Thajsku

Valentýn v Austrálii

Australští obchodníci si v době
zlaté horečky nestačili mnout
ruce. Každoročně tu totiž byli
zahlcováni objednávkami „valentýnek“ v hodnotě mnoha
tisíc liber. V Austrálii byli náhle
zbohatnuvší zlatokopové ochotni
platit nehorázné sumy za pečlivě
propracované navoněné valentýnské figurky, vyrobené ze
saténových polštářků a ozdobené
květinami, malovanými škeblemi
a vzácným ptačím peřím.

Valentýn v Japonsku

V Japonsku se Valentýn slaví
poněkud netradičním způsobem.
Na sv. Valentýna ženy musí v
zaměstnání nabídnout čokoládu
svým mužským kolegům, kteří
Valentýn ve Skotsku jim na oplátku o měsíc později
na tzv. „bílý den“ věnují prádlo
a v Anglii
nebo nějaký jiný dárek. Tento
Podle skotského zvyku se vaším zvyk dodržují také v Jižní Koreji,
„Valentýnem“ nebo „Valentýnk- Hongkongu a na Taiwanu.
ou“ stane první člověk, kterého
Valentýn ve Francii
v ten den potkáte jako prvního na
ulici. Dalším skotským zvykem Ve Francii patří mezi tradiční
je každoroční pořádání festivalu, zvyky v tento den vaření večeře,
na kterém si mladí lidé losují z ale nevaří ženy mužům, nýbrž
klobouku jméno svého „Valentý- muži ženám. Mimo jiné si Franna“ nebo „Valentýnky“. S tímto couzi vymysleli tzv. květomluvu,
partnerem pak protančí následu- kde barvám květin přiřazují
jící večer. V Anglii se zase trado- erotický význam. Valentýnkám
valo, že 14. února si ptáci volí své (přáníčkům) se zde říká „malí popartnery. Holubi a holubice jsou slové lásky“ a podle toho, jaký kdo
známí tím, že si volí partnera na vybere dárek, poznají hloubku micelý svůj život, stejně jako labutě. lostného citu. Dostanete-li přání
Proto jsou holubi symbolem zakoupené v obchodě, znamená
věrnosti.
to, že spoléháte na lásku toho ne-

V nejstarší dochované valentýnce

V Thajsku sice Valentýna nezakazují, avšak záměrně posilují policejní hlídky v parcích,
na plážích, v hotelích i obchodních domech kvůli obavám ze
sexu na veřejnosti, kterému se
tam prý oddává neuvěřitelné
pravého. Vlastnoručně vyrobená množství mladých lidí. Při
valentýnka s vepsaným veršíkem načapání policejní hlídkou jsou
svědčí o romantické lásce, kterou aktéři okamžitě zatčeni.
k vám chová křehká a zranitelná
Valentýnské
duše. Darovaná sladkost znamená, že dárce chce být stále
zajímavosti
ujišťován o vaší lásce k němu.
Před pár lety došlo k razantnímu
Valentýn v orientu odmítnutí tohoto svátku hinI když je svatý Valentýn téměř po duisty v Indii, kdy na několika
celém světě uznáván, jako svátek shromážděních pálili valentýnzamilovaných v orientálních ská přáníčka a psaníčka jako
zemích tento den již takové ovace symbol nemorálnosti. Neméně
nesklízí. Nejméně nadšení jsou zajímavý je i výsledek jedné
z tohoto svátku muslimští ducho- výzkumné společnosti. Bylo
vní, kteří jej považují za navádění zjištěno, že téměř patnáct
k zakázaným milostným vztahům milionů Američanů (mužů i žen)
mimo rámec manželství, což je si posílá na sv. Valentýna dárky
islámem přísně zakázáno. V roce samo, aby to před kamarády a
2008 v Saudské Arábii dokonce prý dokonce i kolegy v práci
zašli tak daleko, že mravnostní nevypadalo, že o ně nikdo
policie (neboli výbor pro propaga- nestojí. V Brazílii se svátek zaci ctnosti a potírání hříchu) nařídila milovaných slaví až 12. června,
všem květinářům stáhnout z ale neuznávají svatého Vaprodeje červené květiny a vůbec lentýna, ale svatého Antonína,
vše, co je červené, takže i různé který má do každého manželství
přinášet štěstí.
suvenýry a sladkosti.

INZERCE

SE ŽÁDALO O VĚTŠÍ VĚNO

První pergamenové valentýnky se objevily už v desátém. století
a údajně to byly první pohlednice s blahopřáním v historii. Ve
dvanáctém století v Anglii si lidé začali ve velkém posílat anonymní vyznání lásky. V šestnáctém století se pak začala vyrábět
ručně malovaná psaníčka, která se tiskla od osmnáctého století.
Nejstarší pohled s milostnou básní napsal údajně v roce 1415 vévoda Charles Orleánský své ženě z vězení v londýnském Toweru.
Nejstarší dochovaný milostný dopis psaný jako tzv. „valentýnka“
byl napsán před více než 500 lety Kartery Brewsovou. Ta se v něm
svěřovala svému milému, že požádala svou matku, aby se u otce přimluvila za to, aby dostala větší věno. „Jestliže mě však miluješ, a
já vpravdě věřím, že ano, pak mě kvůli tomu neopustíš,“ zněl text
tohoto valentýnského přání. Postupem času se valentýnky začaly vytrácet. Až na počátku dvacátého. století, kdy Walter Scott, známý výrobce vánočních přání, přemýšlel, jak odvrátit svůj bankrot, se zrodila
myšlenka udělat ze svátku sv. Valentýna obchod. Začal tedy vyrábět
a prodávat valentýnská přání. Každý v té době chtěl koupit své drahé
polovičce již připravené valentýnské přání. Na výběr bylo samozřejmě
z několika velikostí, barev a motivů. Dnes vidíme, že to byla skutečně
trefa do černého. Jak se v posledních letech ukazuje, svatý Valentýn je
nejen svátkem zamilovaných, ale i svátkem obchodníků, kteří si nestačí mnout ruce. Zatímco na MDŽ, Den matek nebo na 1. máje lidé nejvíce kupují květiny, právě na svatého Valentýna se kupuje úplně vše.
Od bonbónů, kytek přes spodní prádlo, oblečení, šperky až po zájezdy
nejrůznějšího druhu. Z analýz vyplývá, že muži na Valentýna utrácejí
až třikrát více než ženy. Uvádí se, že v průměru prý utratí až tisícovku,
aby své polovičce dokázali, že ji mají rádi.

Navštěvujete bazény i v zimě?
13%

21%
66%

Ano - pravidelně
Občas - jen wellness
Ne

Vzorek: 623 respondentů
Realizace: studenti školy

t webu roste...

návštěvnos

www.vecernikpv.cz

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

Zásady zdravého LÉKÁRNA NA POLIKLINICE: komplexní péče o vaše zdraví
životního stylu
Samozřejmostí je individuální
Mgr. Marek Dostál

Naše zdraví je z 80% dlouhodobě
závislé na našem životním stylu
(strava, pohyb, odpočinek, optimismus,...). Zbývajících 20% připadá
na dědičnost, životní prostředí a
zdravotnickou péči.
Mezi nejdůležitější zásady zdravého životního stylu patří:
1) Nekuřte!
2) Pravidelně sportujte, cvičte, mějte
radost z pohybu.
3) Dodržujte zásady správné výživy
(zdravá výživa = přiměřená, pestrá,
vyvážená).
4) Udržujte si zdravou tělesnou hmotnost.
5) Požívejte alkohol pouze v malém
limitovaném množství.
6) Dopřejte svému tělu dostatek odpočinku (relaxace, spánek).
7) Buďte optimističtí.
8) Obklopujte se pozitivními lidmi,
usmívejte se na ně, udržujte si dobré rodinné a přátelské vztahy.
9) Vyvarujte se působení škodlivých
látek a obecně rizikovým faktorům.
10) Pečujte o sebe, plňte si své sny.

odborný zástupce lékárny
Kontakt: 582 330 426

Prostějov/pr - Srdečně vás
zveme do nově otevřené
„Lékárny na poliklinice“,
která se nachází v budově
Zdravotnického centra, s.r.o.
(bývalá „stará poliklinika“) v
Trávnické ulici v Prostějově.
Lékárna je umístěna v přízemí budovy, kde najdete pří-

jemné, v moderním duchu
zrekonstruované prostředí
s velkou prodejní plochou.
Součástí je komfortní konzultační místnost pro pacienty, v níž vám personál rád
zodpoví všechny vaše dotazy.
„Nabízíme široký sortiment
léčiv registrovaných Státním

přístup, odborný personál vám
poradí a pomůže vybrat vhodný
lék či jiný přípravek. Díky zákaznické kartě navíc ušetříte třicet korun za každý recept a získáte řadu
dalších výhod. Databáze klientů
zlepší celkovou kvalitu lékárenské péče, přičemž vámi uvedená
data slouží pouze k danému účelu. „Naším cílem je spokojenost
pacienta, poskytnutí služeb v
duchu ´všechno pod jednou střechou´,“ dodal Mgr. Dostál.
Zdravotnické centrum v Prostějově nabízí i zajišťuje komplexní vyšetření a ošetření pacienta,
sdružuje lékaře všech odborností, poskytuje komplement
ústavem pro kontrolu léčiv biochemické laboratoře, RDG
(SÚKL) a bohatý doplňkový a UZ pracoviště, toto vše je doplsortiment. Připravujeme také něné lékárnou.
všechny obvyklé lékové forPečujme společně
my. Pokud nějaký lék nemáme
skladem, flexibilně zajistíme
o vaše zdraví,
jeho objednání,“ uvedl Matěšíme se
rek Dostál, odborný zástupce
na
vaši
návštěvu!
lékárny.
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

V Čelechovicích Obnova vepřínu
je
ve
hvězdách
VYKRADLI DŮM

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Šl h l ddva přívěsy
Šlohnul
ří ě
Prostějovičky/mik - Z trestného
činu krádeže je podezřelý dvacetiletý muž z Prostějovska, který
během minulého týdne v Prostějovičkách z pozemku v místě
nazvaném Pod Kravínem odcizil
dva jednonápravové přívěsy za
traktor. Tyto přívěsy s pomocí
osobního vozidla převezl do sběrny surovin, kde je za částku 4 186
korun odevzdal a peníze si ponechal pro vlastní potřebu. Svým
jednáním ale majiteli způsobil
škodu kolem 12 tisíc korun.
Ve Víceměřicích
a Pivíně pochovají basu
Víceměřice, Pivín/mls - Ostatkový ples a pochovávání basy
Barborky plánují na úterý do
svých „kulturáků“ Víceměřice
a Pivín. Ve Víceměřicích se zábava rozběhne od 20.00 hodin,
v Pivíně to bude již o hodinu
dříve. Zde bude k poslechu
hrát kapela Romantica, možná
přijde i smetákový král!
Plumlov si na Žralok půjčí
Plumlov/mls - Koupě pozemků v autocampu Žralok Plumlov přijde město Plumlov na
3 320 000 korun. Tuto částku
si bude muset půjčit. Splácet
ji město bude až do konce
roku 2020. Bez investovaných
peněz by kemp zřejmě zanikl,
rozpočet města však zatěžují
splátky úvěru potřebného pro
dokončení místní kanalizace.
Objevte Konici z výšky
Konice/mls - Od začátku
února je v Zámecké galerii v
Konici k vidění druhý díl výstavy Konice z výšky. Jedná se
o expozici složenou z fotografií
pořízených z balónu Lubomíra
Šmídy. Výstava bude otevřena
do středy 27.2.2013, ve všední
dny od 10.00 do 12.00 a od
13.00 do 16.00 hodin.

Kdysi úspěšná obec se utápí v mezilidských problémech, díky čemuž ale všichni strádají

VÁLKA MEZI OBCÍ A FOTBALISTY UKONČILA LEGENDÁRNÍ DISKOTÉKY!
DJ Kopka je v Lipové „persona non grata“. Bez něj ale fotbalisté prodělávají...

Tradice legendárních zábav a později diskoték, na které
se do Lipové mnohokrát do roka sjížděly stovky lidí z celého regionu, skončila! Přerušena tak byla tak tradice oblíbených akcí pro mladé sahající až do sedmdesátých let
minulého století.. Její konec souvisí s vyhrocenými spory
mezi představiteli místního fotbalového klubu a vedením
obce. Nejen sobotní večery pořádající fotbalový klub tím
však přišel o nezanedbatelný zdroj příjmů do rozpočtu. Na
druhou stranu se řadě místních občanů ulevilo...
Lipová/mls
Kořeny akcí pořádaných fotbalisty
z Lipové sahají až do sedmdesátých let dvacátého století. Nejprve
to byly odpolední čaje, později zábavy a nakonec diskotéky. Na tyto
události se sjížděly stovky mladých
lidí z nejrůznějších koutů regionu.
Konaly se přitom i patnáctkrát do
roka. Zisk z nich znamenal velký
přínos pro fotbalovou pokladnu.
Proč tedy tyto akce skončily? „Od
té doby, co nás obec přestala podporovat, ale naopak nám začala
házet klacky pod nohy, už nejsme
jejich organizaci schopni zajistit,“
vyjádřil se František Koudelka z
SK Lipová. Ten je zároveň i obecním zastupitelem.
Současné zastupitelstvo ve své
většině vidí věc jinak. „Ze strany

občanů jsme zaznamenávali stále
více stížností na rušení nočního
klidu a výtržnosti v souvislosti
s akcemi, na nichž vystupoval
dýdžej Václav Kopka. V souvislosti s nimi policisté vyšetřovali
nejen řadu přestupků, ale dokonce i množství trestných činů. Na
Václava Kopku jezdil uzavřený
okruh jeho fandů, z nichž mnozí
ničili obecní majetek. Proto jsme
se rozhodli pro tento druh akcí
neposkytovat obecní kulturní
dům,“ reagoval starosta Lipové
František Šustr. Fotbalisté tedy
zkusili pořádat dvě akce bez oblíbeného dýdžeje, který dle našich
informací nadále vystupuje na
jiných místech a bez problémů.
Návštěvnost zmíněných akcí byla
výrazně nižší a pořadatelé dokonce prodělali. „To byl důvod, proč

jsme na pořádání podobných akcí
celkově rezignovali,“ objasnil
Koudelka, který z jejich konce
viní právě vedení obce.
Stojí tedy za vším vyostřené
spory mezi členy fotbalového
klubu a vedením obce? Je to
dost dobře možné. Podobné třenice totiž zřejmě byly i za odchodem předchozí mladé starostky.
A zřejmě jsou také důvodem,
proč řada lidí z Lipové mluví
o tom, že se setkává s výhrůžkami, které jim obtěžují život...
Vedení obce se ovšem brání tím,
že pouze chce pro všechny stejné
podmínky. „Jediné omezení platí
na Václava Kopku, samotné fotbalisty nijak nediskriminujeme.
Pokud by fotbalový klub pořádal
jakékoliv jiné akce, tak je určitě
podpoříme, stejně jako například
akce hasičů či jiných spolků,“ bagatelizuje spor lipovský starosta.
Zmiňovaného Václava Kopku,
který vystupuje jako DJ, jsme se
pokoušeli kontaktovat, leč v závěru
uplynulého týdne bezúspěšně. Jeho
názor se vám však budeme snažit
zprostředkovat do příštího čísla.
Zpět ale ke kopané, jejíž fanoušci jen se slzou v oku vzpomínají
na „zlaté časy“. Vždyť po pádu
LeRKu Prostějov byl místní tým

Skončí
v Lipové
i kopaná?
coby účastník třetí nejvyšší české
soutěže nejlépe postaveným regionálním zástupcem. Do Lipové
se nejezdilo pro body, přičemž
v posledních letech působení
v soutěžích tehdejšího ČMFS
se oddíl opíral o spolupráci
s olomouckou Sigmou. Po jejím
skončení ale v sezoně 20072008 Lipová z MSFL sestoupila
a z ekonomických důvodů se
následně přihlásila namísto do
divize pouze do I. A třídy Olomouckého KFS, aby o rok později putovala ještě o patro níž do
I.B třídy. Tu hraje dodnes.
V současnosti se stále hlasitěji
mluví o možném definitivním
konci místní kopané. Faktem
je, že podpora fotbalu ze strany
obce klesá... V roce 2006 obecní
radnice do kopané dala téměř půl
milionu korun ročně a zároveň
zajišťovala údržbu hřiště, loni se
podpora omezila na částečnou

Konice/mls - S neutěšeným stavem hlavního náměstí se něco
rozhodli udělat v Konici. Podle
vedení města by se dělníci mohli
pustit do práce už v příštím roce.
Oprava náměstí je dle starosty jednou z priorit Konice. „Například
chodníky se tu dlouhodobě nachází

v hodně špatném stavu. Proto jsme
se rozhodli vypracovat kompletní
studii na to, jak by mohlo naše náměstí v budoucnu vypadat,“ sdělil
Večerníku starosta Konice František
Novák.
Kdy se tedy lidé z Konice dočkají opraveného náměstí, jaké

mají například v Němčicích nad
Hanou? „Bude samozřejmě záležet na tom, zda se nám na opravy
podaří získat peníze například z
dotací. Pokud by šlo vše, jak by
mělo, mohlo by to být už v příštím
roce,” reagoval na náš dotaz Novák. Takže uvidíme...

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Víkendový MASOPUST provoněl obce koláčky a slivovicí
Prostějovsko/mls - Některé z
obcí v regionu ožily v sobotu
ostatkovými průvody. Pestrobarevné maškary zahalené
v lehkém alkoholovém oparu
dokázaly vytáhnout z tepla
vlastního obýváku všechny
místní obyvatele. Ti pak pro
ně za odměnu měli připravené
výborné koláčky a také něco
ostřejšího...

Na Stražisku se letos maškary sešly
velmi stylově a to přímo před hospodou v místní části Maleny. Zde jim
starosta na jeden den předal právo
vlády nad obcí. Maškary mu ovšem
před tím musely slíbit, že s dědinou
neprovedou nic strašného. Skotský
bojovník ve velmi krátké sukni, smrtka, sovětský generál či pašík sice příliš
důvěryhodně nepůsobili, přesto právo
nakonec dostali. „Masopustní tradici

jsme u nás obnovili před čtyřmi roky.
V minulých letech jsme se vždy scházeli u obecního úřadu, lidé z Malen si
však stěžovali, že než k nim dojdeme,
tak je jedna polovina průvodu opilá a
druhá opilá a poztrácená. Abychom
těmto námitkám vyhověli, chodili
jsme letos nejprve po Malenách,“
prozradil Večerníku, který se vydal
za masopustem přímo do centra dění,
Zdeněk Růžička. Ostatkové veselí

může skutečně dopadnout všelijak.
„Víte, proč má tento mocný bojovník
pouze dřevěný meč? Protože minule
se tu po nějaké té slivovici šermovali
se skutečnými historickými zbraněmi
a jemu se jeho šavle zlomila..,“ práskl
nám další z účastníků masopustních
radovánek.
Zatímco v Malenách masopustní
tradici obnovili, v Pivíně ostatky letos slavili již po pětačtyřicáté v řadě.

V obci bylo jasné, že místní s návštěvou „svých maškar“ počítají a těší se
na ně. Ovšem nejen oni. „Zajímáme
se o folklor a pivínské ostatke jsou
vyhlášené,“ prozradili nám manželé, kteří se v sobotu do Pivína přijeli
podívat až z Olomouce. Průvodem,
který trval až dlouho do odpoledne, to v Pivíně zdaleka neskončilo.
Masopustní rejdy obec ovládnou na
další čtyři dny.

region pohltil masopust...
3x foto: Martin Zaoral

Kámen úrazu. Obecní „kulturák“ patřící obci se v Lipové nachází hned
vedle fotbalového hřiště. Dříve zde vedení obce preferovalo především
zdejší fotbalisty, v posledních letech se ale situace změnila a jak se zdá,
pád kopané na sebe nenechal dlouho čekat. Foto: archiv Večerníku
úhradu provozu a údržby areálu. „Jsme připraveni fotbalistům
nějaké peníze z rozpočtu dát.
Tyto částky však nesmí dlouhodobě ohrozit naše hospodaření.
Naší podmínkou proto je, aby
byla podepsána nová smlouva o
spolupráci, neboť ta předchozí
byla vadná. Byla již připravená, ale zástupci klubu ji odmítli
podepsat,“ tvrdí starosta Lipové
František Šustr. Jaké proto měli
důvody? „Ty neuvedli...,“ reagoval starosta.

Z materiálů fotbalového klubu
však vyplývá, že tak tomu není.
Naopak fotbalisté ke smlouvě měli
řadu spíše dílčích připomínek, na
které však vedení obce nijak nereagovalo a celá situace dospěla na
bod mrazu...
Jak se tedy zdá, tak nemožnost
kdysi úspěšné spolupráce obce a
fotbalového klubu, který Lipovou
proslavil jako niko jiný, zřejmě
skutečně stojí na osobních antipatiích. Otázkou tedy zůstává, zda se
je v budoucnu podaří překonat...

objektu dostal. „Škoda byla vyčíslena na 21 125 korun,“ uvedla
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Dlouho
se ale lapka ze své kořisti netěšil.
Provedeným šetřením prostějovských kriminalistů ve spolupráci
s policisty z obvodního oddělení
v Němčicích nad Hanou se jej

podařilo zjistit poměrně brzy. Podezřelým z krádeže vloupáním je
třiadvacetiletý muž z Prostějovska.
V pondělí si vyslechl od prostějovských kriminalistů sdělení obvinění pro přečin krádeže, za který mu,
v případě prokázání viny, hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodala Irena Urbánková.

Veselí v Malenách. Na Stražisku se sešla veselá společ- Muzikanti. Žádný masopustní průvod se nemůže obejít Lítá šelma. Při žádných ostatcích nesmí chybět ani mednost, v níž nechyběl ani skotský bojovník či čuník družící se bez dobré muziky. Na Stražisko letos dorazili hudebníci z věd. Ten v Pivíně byl i letos zvláště divoký. Zkrotl pouze při
pravidelném podávání tekutin.
exotických zemí.
s řezníkem. Spojovaly je dobrá nálada a záliba ve slivovici.

Požár zničil starý lyžařský vlek v Kladkách

Kladky/mls
Nepříjemná
záležitost
potkala
lyžařské
středisko v Kladkách. V ranních
hodinách středy 6. února shořela
strojovna jednoho ze dvou vleků.
Druhý, který byl nedávno otevřen,
zůstal v provozu. Lyžařská sezona
tak bude pokračovat i přes jarní
prázdniny.
Po požáru na místě zasahovali
profesionální hasiči z Konice
a z Litovle a dobrovolní hasiči

na
videoernikpv.cz
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z Kladek. „Hasiči po příjezdu zjistili, že celá strojovna malého vleku,
která stála asi uprostřed sjezdovky,
je zasažena požárem. Objekt od
elektrické energie odpojili provozovatelé. Požár zničil elektroinstalaci, elektrický rozvaděč, několik

Cizí úmysl vyloučen, provoz areálu se nezastavil
párů lyží a lyžařských bot. V době
vzniku požáru sjezdovka nebyla
v provozu, nikdo z návštěvníků
lyžařského areálu nebyl zraněn ani
ohrožen,“ vyjádřila se k události
tisková mluvčí HZS Olomouckého
kraje Vladimíra Hacsiková s tím, že
výše škody byla vyčíslena na 200
tisíc korun.

Jaká byla příčina požáru?
„Nejpravděpodobnější se jeví
závada na elektroinstalaci. Cizí
úmysl byl v tomto případě
vyloučen,“ reagovala na náš dotaz
Hacsiková a dodala, že celá věc je
pochopitelně stále v šetření.
Požár vleku sezonu v Kladkách
nezastavil. „Velký vlek jede bez

Dočkáme se alespoň pouze hnědé louže?

Plumlovská přehrada v létě
plná vody určitě nebude.
Povodí Moravy chce její napouštění odstartovat konPlumlov/mls
cem dubna. Jeho představitelé se přitom opakovaně vyjádřili, že už na letošní letní
sezonu bude připravený Podhradský rybník. Jisté přitom
je, že množství vody z přítoků na zaplnění obou vodních
ploch stačit nemůže...
Jak to bude s letošním napouštěním
přehrady? Na středeční tiskové konferenci v restauraci Pácl v Plumlově byli zástupci Povodí Moravy
opatrní. „Koncem dubna bychom
chtěli plumlovskou přehradu začít
napouštět. Nepište tam ovšem, že
jsme řekli, že se tak skutečně stane.
V tuto chvíli to totiž nemohu slíbit.
Stejně jako to, že přehrada bude
plná vody. To bychom vodu do nádrže museli od května začít nosit v
kýblech,“ vyjádřil se generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.
Bude se letos v létě v přehradě dát
koupat? „Pokud nám příroda pomůže, tak snad ano,“ doplnil Světlík.
Z uvedeného tedy vyplývá, že
plumlovské přehrady zaplněné
vodou se v létě nesporně nedočkáme. Kolik vody do nádrže nakonec

přiteče, bude záležet i na tom, jak
to bude vypadat s Podhradským
rybníkem...

„Podhraďák“ má být připraven
už letos. Dá se to zvládnout?
Podle Světlíka by měl být už letos
opět napuštěn Podhradský rybník.
Ten byl za třiadvacet milionů vybagrován, navzdory tomu se v něm loni v
létě opět objevily jedovaté sinice. Následně jej vodohospodáři opět vypustili. A tak rybník nyní čeká na opravu
hráze, která by se podobně jako v
případě plumlovské přehrady měla
nacházet v nevyhovujícím stavu. „Na
letní sezonu bude Podhradský rybník
připraven,“ odmítnul veškeré spekulace Světlík. Velkou otázkou přitom
zůstává, kdy se dělníci do opravy hráze pustí. Vzhledem k tomu, že výbě-

rové řízení na opravu hráze plumlovské přehrady trvalo téměř rok, dá se
čekat, že hned tak to nebude. Pokud
se rybník začne napouštět, stane se
tak zřejmě později než koncem v
květnu, kdy už by se měla napouštět přehrada.

Kolik vody bude
v létě v přehradě?
Napustit plumlovskou přehradu a
zároveň Podhradský rybník během
dvou měsíců tedy v průběhu května
a června je kvůli množství přítoku
fakticky nemožné. Loni se Podhraďák začal napouštět už v polovině
února. Díky jarnímu tání byl plný
poměrně rychle. To mu ovšem letos
určitě nehrozí, napouštět se začne
výrazně později. Proto se nedá čekat,
že do přehrady do léta přiteče větší
množství vody. Spíše se zdá, že lidé z
Plumlova budou rádi, pokud se vůbec
zaplní Podhradský rybník..
Hnědá, ale čistá
Nedělejme si rovněž iluze, že voda
přitékající do přehrady bude průzračně čistá. Povodí Moravy chce v
současné chvíli v první řadě zajistit,
aby neobsahovala žádné živiny pro
jedovaté sinice. K tomu má přispět
síran železitý, který se bude s vodou

Přehrada jako Balaton
hned tak nebude

O tom, že vody v přehradě nepochybně mnoho nebude, svědčí i to,
že dosud na začátku nádrže nebylo
vytvořeno čistící pásmo. To má
zajistit filtraci podobnou té, kterou
má například Balaton. Jeho vznik
Povodí Moravy prezentovalo již v
roce 2011, dosud je však pouze ve
stádiu projektu. „Kdy se začne budovat litorální pásmo? Tak to bych
taky rád věděl... Letošní napouštění
přehrady jeho vybudování ovšem
určitě vadit nebude,“ reagoval Radovan Světlík.

Z výše uvedeného vyplývá, že na
napuštěnou přehradu tak, jak jsme
ji znali před rokem 2010, si přes
veškeré úvahy a možnosti budeme muset počkat minimálně do
příštího roku.bec voda v nádrži
bude dlouhodobě čistá a vhodná
ke koupání? To bychom si všichni
určitě přáli, stále více lidí o tom
ovšem velice vážně pochybuje.
„Jestli se letos budeme koupat
v přehradě? Tak to už jsem v
novinách četl mockrát. Mně se
tomu ale nechce vůbec věřit. Spíš
to vypadá, že celé to bagrování

byly vyhozené peníze. Kdo ví,
komu spadly do klína... A dokud
neuvidím nějaký výsledek celé
této slavné akce, tak mě nikdo
nepřesvědčí o opaku,“ dopálil se
po našem d Přitom jen samotné
bagrování přehrady a Podhraďáku přišlo na 138 milionů korun.
A zda vůotazu na to, co říká na
situaci kolem přehrady, pan Miroslav, kterého v závěru týdne
oslovil Večerník před nákupním
střediskem v Plumlově.
I na něm bylo vidět, že plumlovská přehrada je nejen pro
místní občany více než žhavým
tématem...

PŘEHRADA BEZ KAPRŮ!? Starý most na přehradě
Rybáři budou mít zřejmě utrum...

Plumlov/mls - Kromě plavců k plumlovské přehradě vždy mířilo i velké množství rybářů. Ti podle vyjádření Povodí Moravy
budou muset ustoupit zájmům lidí, kteří se chtějí koupat v čisté
vodě bez sinic!
Buď čistá voda, nebo spokojení rybáři. Tak postavilo Povodí Moravy
dilema, před kterým se právě nachází. A rozhodlo se udělat vše pro
to, aby voda v plumlovské přehradě byla čistá. Podle Povodí Moravy
totiž kaprovité ryby ze dna uvolňují látky důležité pro růst sinic. „Rybáře nepotěším. Pokud chceme, aby voda po napuštění přehrady
zůstala čistá, budeme muset po napuštění počet ryb zejména těch
kaprovitých výrazně snížit,“ vyjádřil se generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

„Kapr za nic nemůže! Ten byl v přehradě
vždy a sinice v ní tolik nebujely. Na vině
jsou splachy fosfátů a dusičnanů z polí
a odpady z domácností i průmyslu...“
Jednatel Moravského rybářského svazu Prostějov
Pavel Müller záměr Povodí Moravy nechápe

Voda na přehradě. Po oblevě se dno nádrže částečně zaplnilo vodou. V létě by zde vody mělo být ještě o
něco víc. Zda se v ní však bude dát koupat, není vůbec jisté...
Foto: Martin Zaoral

Lidé v čistou přehradu už nevěří

přerušení, malý, který vyhořel,
jsme přes týden stejně nepouštěli.
Vlek
jsme
měli
naštěstí
pojištěný,“ vyjádřil se předseda
kladeckého Sokola Jiří Křeček
a dodal, že sněhu by díky neustálému zasněžování mělo být na
sjezdovce i během jarních prázdnin stále dost.

Jak velké toto omezení bude? „To ještě není stanovené. Ovšem
například ve vodárenských nádržích se chovají pouze raci,“ naznačil
Světlík. Vypuštěná plumlovská přehrada pro prostějovské rybáře znamená dva prázdné revíry ze čtyř. Kromě toho jsou kapři pro všechny
velmi cennou rybou. Nad tím, že by měli způsobovat rozvoj bakterií
v přehradě, vyjádřili rybáři údiv. „Kapr za nic nemůže! Ten byl v přehradě vždy a sinice v ní tolik nebujely. Na vině jsou splachy fosfátů a
dusičnanů z polí a odpady z domácností i průmyslu,“ vyjádřil se Pavel
Müller, jednatel Moravského rybářského svazu Prostějov.

půjde za měsíc k zemi

Dosloužil. Most poblíž vypouštěcí věže plumlovské přehrady stavbaři
začátkem března zbourají.
Foto: Martin Zaoral
Plumlov/mls - Stavbaři pokračují v opravách hráze plumlovské
přehrady. Na postupné položení
speciální těsníci fólie k návodnímu líci, zasypání nejprve filtrační
vrstvou a poté vrstvou z lomového kamene, navážou do konce
února práce na koruně hráze a
na vlnolamu.
„Počátkem března by měly začít
bourací práce na konstrukci starého

mostu poblíž vypouštěcí věže,” uvedl generální ředitel Povodí Morava
Radim Světlík, který zopakoval, že
oprava plumlovské hráze za 136
milionů korun je jednou z nejnáročnějších vodohospodářských akcí
v republice. Po opravě hráze by dle
Světlíka měla přehrada minimálně
dalších 50 let bez problémů dál sloužit svému hlavnímu účelu, kterým je
ochrana lidí před povodněmi.

zásadní věci v pořádku,“ libuje si starosta Výšovic Ladislav Okleštěk
Výšovice - Mezi služebně nejstarší a současně nejzkušenější starosty Prostějovska patří i výšovický Ladislav
Okleštěk (na snímku). Před komunálními volbami v
roce 1994 sestavil vlastní kandidátku a od tohoto data
stojí nepřetržitě v čele obce. Za téměř dvacet let se toho
v obci se zhruba pětistovkou obyvatel mnohé změnilo,
nyní se vedení připravuje na asistenci Olomouckému
kraji při plánované rekonstrukci hlavní silnice.
Jiří Možný

V čele obce stojíte již více
než osmnáct let. Které
z uskutečněných akcí považujete
za nejpodstatnější?
„Rozhodně mezi ně patří dokončení
plynofikace, modernizace elektřiny
na sloupech, zahájení rekonstrukce
zámku, kde jsme udělali osmadvacet
bezbariérových bytů, posilovnu, fyzioterapii s balneoprovozem, klubové zařízení, novou knihovnu, ordinace pro lékaře i prostory pro speciální
školu. Děti dříve navštěvující školu
na Tetíně tak získaly střední školu.
Podařilo se nám ve svazku obcí vybudovat hloubkovou kanalizaci s
čistírnou odpadních vod, díky čemuž
jsme mohli následně provést rekonstrukci chodníků v drtivé části obce,
vybudovali jsme místní komunikace.
Už nás čeká jen průtah obcí, to je ale
záležitost krajského úřadu.“
Silnice je skutečně v dezolátním stavu. Kdy by se
mohla dočkat proměny?
„To, po čem jste přijel, je dobrý trenažer pro bojová vozidla pěchoty,
nicméně pro normální lidi jezdící
do práce nic příjemného. Tři roky
bojujeme o to, aby Olomoucký
kraj získal prostředky a konečně zařadil do svých investičních
akcí i tuto komunikaci. Věříme,
že v letošním roce bude kompletně
zpracována projektová dokumentace, vyřízeno stavební povolení
a v roce 2014 se projedeme po nové
cestě. Jako obec musíme zaplatit
obrubníky a je nutné provést rekon-

strukci dešťové kanalizace, proto
neděláme žádné investice. Bude nás
to stát několik milionů, ještě to není
přesně zkalkulováno a existuje několik variant.“
Komunikace se stala
atraktivní i na webu
www.vymoly.cz. Pomohla medializace k pokroku?
„Je dobře, že se o těchto věcech
píše, úřady pak k tomu nemohou
přistupovat tak chladně a tvářit
se, že problém není. Kritika se
z drtivé většiny sype na mou hlavu,
ale myslím si, že to vidí i krajský
úřad. Intenzivní jednání probíhají tři
roky a je velmi reálná šance, že se to
podaří. Přislíbil to i první náměstek
hejtmana Alois Mačák při otvírání
silnice v Bedihošti. Sám říkal, že
nyní je na pořadu dne průtah obcí
Výšovice. Věřím, že je to už živá
záležitost a ujištění můžeme brát
vážně.“
Do čeho se tedy pustíte letos?
„Budeme řešit pouze záležitosti vyplývající z provozu a nutné
věci. Maximálně při vypsání zajímavého dotačního titulu s výhodnou spoluúčastí obce bychom
podali žádost. Výhledově počítáme
s instalací chodníku na hřbitově
a když se nám podaří vybudovat
komunikaci přes obec, máme zásadní věci v pořádku. Na pořadu
dne pak bude rekonstrukce zámeckého parku a návsi. Potom tu máme
bývalý kulturní dům, kde bychom
chtěli vybudovat multifunkční a
dětské hřiště. Je to řádově dost vy-

soká investice, zahrnující v sobě
rovněž demolici současné budovy.
A potom pěkné cyklostezky v okolí
obce.“
Budete s rekonstrukcí
zámku ještě pokračovat?
„Potřebovali bychom ještě peníze
na dokončení horního patra hlavní
budovy. To je ale hudba budoucnosti, protože peníze ze státního
rozpočtu těžko dostaneme a veškeré vlastní prostředky potřebujeme
nasměrovat do rekonstrukce cesty
vedoucí přes obec. V původním
projektu se počítalo s částkou kolem třiceti milionů korun a mělo
vzniknout technické zázemí pro
speciální školu. Máme představu
o jedné ústřední místnosti a výstavním sálu, kde by probíhaly drobné
aukce uměleckých děl podporující
provoz tohoto zařízení. Mohla by
tam vzniknout i mateřská škola, kterou zatím nemáme.“
Podařilo by se vám vlastní
školku naplnit?

výhledovým cílem. Nejpříhodnější
lokalitou je zámek, protože speciální škola má akreditaci na základní,
střední i mateřskou školu.“
V okolí obce se nachází
„pole“ fotovoltaických elektráren. Jak je po několika letech
provozu hodnotíte?
„Většina plochy je ve vlastnictví
obce a nachází se v průmyslové
zóně. Když jsme pronájem schvalovali, byla to ekologicky zajímavá
záležitost, kterou všichni chválili a s
novináři se dveře netrhly, jak jsme
progresivní a jak je vše super. Teď
se s novináři dveře netrhnou, jak
je to vše špatně a jak na vše doplácíme. Nemohou za to „solárníci“
ani obce, ale garnitura, která tohle
dopustila. My jako obec si na to
ovšem nemůžeme nijak stěžovat.
Nájem nám tvoří téměř desetinu
rozpočtu, pomohlo nám to vykompenzovat ztrátu způsobenou propadem výběru
daní. Jsou to ppro nás
ý
velké prostředky.“

„Školka by tu mohla
hla vzniknout, je to
ílem. Nejpříhodnější
naším výhledovým cílem.
ámek, protože
lokalitou je zámek,
kreditaci na základní,
speciální škola má akreditaci
kou školu.“
střední i mateřskou
Starosta Výšovic LADISLAV OKLEŠTĚK
zmínil myšlenku pro příští roky
y
„Narazil jste na velice citlivé téma.
Školka se u nás zrušila před zhruba patnácti lety, protože docházelo méně než deset dětí. Potom
přišel boom a narodila se spousta
dětí, nicméně tyto děti již začínají
chodit do školy. Tehdy jsme měli
problém děti někam umístit a uzavřeli jsme smlouvu s dva kilometry
vzdálenými školkami v Žešově
a Vřesovicích. Ale vlastní školka
by tu mohla vzniknout, je to naším

v Nezamyslicích ani v Němčicích

Nezamyslice na Hané, Nemčice nad Hanou/mik - V průběhu
dvou dnů se dopustil trestné činnosti v Nezamyslicích na Hané
a Němčicích na Hanou, nyní byl
dopaden. Řeč je o osmnáctiletém
mladíkovi, který však měl smůlu.
Auto ani obchod se mu vykrást
nepodařilo.
„Z trestného činu krádeže ve stadiu pokusu je podezřelý teprve
osmnáctiletý muž, který se tohoto
jednání dopustil v polovině ledna.
V Nezamyslicích si vybral vozidlo
Peugeot zaparkované nedaleko
vlakového nádraží. Rozbil na něm
okno a vnikl dovnitř. Ukrást již ale
nic nestačil, byl vyrušen majitelem
a tak s nepořízenou utekl. Škoda
byla vyčíslena na dva tisíce osm
set korun,“ popsala Večerníku prv-

ní pokus neúspěšného zloděje Irena Urbánková, mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
O den později si však tento „amatér“
dal repete, když se vydal do Němčic
nad Hanou, kde se pokusil vloupat
do jedné z prodejen. Za pomocí manipulačního žebříku vylezl k oknu
nacházejícímu se ve dvoumetrové
výšce, rozbil ho a vnikl dovnitř. Poškodil dveře, vedoucí do obchodu,
ale dovnitř se mu nepodařilo dostat.
S nepořízenou odešel,“ uvedla ke
druhému případu policejní mluvčí
Irena Urbánková.
Nyní je elév zlodějského řemesla podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže ve stadiu
pokusu a v případě prokázání
viny mu hrozí až dvouletý pobyt
za mřížemi.

Straka z mostkovického
baru vypátrána

na
video rnikpv.cz
.vece
www

NA PLNOU PLUMLOVSKOU PŘEHRADU ZAPOMEŇTE! Minimálně pro letošek... „Když se nám podaří vybudovat komunikaci přes obec, máme
mísit na přítocích do nádrže. „Voda
bude díky němu hnědá. Pokud se
nám tak podaří snížit obsah fosforu na
polovinu, budeme úspěšní,“ vyjádřil
se Radim Světlík. Povodí Moravy
rovněž naznačilo, že za loňský neutěšený stav kvality vody v Podhradském rybníce a možný špatný
stav vody v plumlovské přehradě
jsou odpovědné okolní obce. Kvůli
tomu ovšem došlo k určité přestřelce. „Obce za znečištění vod určitě
nemohou. Na vině jsou mimo jiné
zemědělci,“ bránil se třeba Jaroslav
Střelák, starosta Krumsína, kde vznikla přírodní čistička odpadních vod za
více jak dvacet milionů korun.

Vícov/mls - Kdo doufal v brzké obnovení provozu moderní výkrmny vepřů ve Vícově, ten musí být zklamán. „Jsem přesvědčen, že provoz jednou obnovíme. Kdy se tak ale stane, to nevím.
To znamená, že to v tuto chvíli neví nikdo...,“ reagoval na dotaz
Večerníku předseda ZD Vícov Josef Toman.
Provoz v jednom z nejmodernějších vepřínů v republice se z ekonomických důvodů zastavil po více jak čtyřiceti letech před dvěma
roky. Letos v areálu družstva vznikla bioplynová elektrárna, která je v
současnosti ve zkušebním provozu. Bioplynka by podle Tomana měla
v budoucnu vytápět i výkrmnu a tím snížit náklady na její provoz.
Původně se mluvilo o tom, že vepřín se v menším rozsahu obnoví už
v závěru loňského roku.

Stražiskem se proháněl Skot v minisukni, v Pivíně vše teprve začalo... NEŠIKOVNÝ ZLODĚJ neuspěl

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

V Konici chtějí opravit náměstí CHMATÁK z Otaslavic dopaden!
Otaslavice, Prostějov/mik - V polovině prvního měsíce tohoto roku
došlo ke vloupání do jednoho z areálů v Otaslavicích. Neznámý pachatel vnikl do objektu oknem a ukradl
motorovou pilu, elektrické prodlužovací kabely a mnoho dalších věcí.
S ukradeným materiálem pak
odešel stejnou cestou, jakou se do

776 159 120

Čelechovice na Hané/mik - V úterý 5. února došlo ke vloupání do jednoho z rodinných domů v Čelechovicích na Hané. Neznámý pachatel
do domu vnikl zadním vchodem a ukradl z něj fotoaparát, kameru a
dálkový ovladač od příjezdových vrat. Škoda byla vyčíslena na 15 800
korun. „Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání trestného činu
krádeže a porušování domovní svobody,“ potvrdila Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Pokud se zloděje podaří vypátrat, hrozí mu až tříletý kriminál.

Chystáte na letošek i nějaké
netradiční kulturní akce?
„Málokdy děláme něco extra pro
ten rok, jde spíše o konstantní
akce, jako jsou mikulášské nadílky, dětské dny, vánoční a velikonoční prodejní výstavy, besedy
s důchodci, výlety do zoo a podobně. V obci iniciativou rodičů vznikl
Rodinný klub. Spolupracujeme s
ním a podporujeme jeho aktivity.
Každoročně tak probíhá svatomartinský průvod, živý betlém, vánoční koncert, drakiády. Šestnáctého
března se uskuteční už pátý ročník
Véšovského koštu, jehož se účastní pěstitelé z širokého okolí. Letos má dokonce přijít i pár vzorků
z Čech. Je to příjemné zpestření a v
době nebezpečných metylalkoholových otrav záruka vysoké kvality. Navíc máte výhodu, že kontaminovaný
vzorek můžete neutralizovat vypitím
dvojnásobného množství kvalitního
vzorku. Pak jje vše v ppořádku.“

Mostkovice, Prostějov/mik - Před dvěma týdny Večerník informoval o krádeži číšnického fleku s více než šesti tisíci korunami,
které se dopustil tehdy neznámý chmaták v baru v Mostkovicích. Policisté ho minulý týden vypátrali.
„V polovině ledna letošního roku došlo v jedné provozovně v Mostkovicích ke krádeži. Neznámý pachatel využil chvilkové nepozornosti obsluhy a z přihrádky ukradl číšnický flek s penězi. Celková
škoda byla vyčíslena na 6 200 korun.
Provedeným šetřením policistů obvodního oddělení v Plumlově
byl jako pachatel uvedeného skutku zjištěn šestadvacetiletý muž z
Prostějova. Bylo mu sděleno podezření ze spáchání trestného činu
krádeže a nyní mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ informovala
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově Irena Urbánková.

Stroje v Rozstání bez nafty
Rozstání/mik - Nezvaného návštěvníka měli v uplynulém týdnu zemědělci v Rozstání. V areálu družstva někdo vysál naftu
hned z několika strojů.
„V časných ranních hodinách
v neděli 3. února došlo ke krádeži několika stovek litrů nafty
v jednom z objektů v Rozstání.
Neznámý pachatel stačil z pěti zemědělských strojů ukrást 640 litrů

nafty a ze šestého z nich sadu očkostranných klíčů. Celková škoda
odcizením a poškozením byla vyčíslena na téměř čtyřiadvacet tisíc
korun,“ uvedla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Policisté případ šetří pro trestný
čin krádeže, za který pachateli
v případě jeho dopadení hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Za Horním Štěpánovem podcenil
řidič náledí, narazil s autem
do stromu a zranil spolujezdce

Sníh a led. Zimní podmínky na silnici se staly osudnými řidiči za Horním Štěpánovem. Po nárazu do stromu zůstali v autě dva zranění
spolujezdci.
Foto: Policie ČR
Prostějovsko/mik - Pondělní
kluzkou vozovku podcenil muž
za volantem osobního vozidla.
Řidič za Horním Štěpánovem
vyjel ze silnice a prudký náraz
do stromu zranil dva jeho spolujezdce.
Lehké zranění si vyžádala havárie, ke které došlo v pondělí krátce
před třetí hodinou ranní mezi Horním Štěpánovem a obcí Pohora.
„Z provedeného šetření na místě
vyplývá, že dvaapadesátiletý řidič
vozidla Opel Corsa nepřizpůsobil
rychlost jízdy stavu a povaze ko-

munikace, která byla zasněžená.
Po průjezdu prudkou levotočivou zatáčkou nezvládl řízení, sjel
mimo silnici a narazil do stromu.
Během nehody utrpěli dva spolujezdci z tříčlenné osádky vozidla
lehké zranění a byli sanitním vozidlem převezeni do prostějovské
nemocnice na ošetření. Alkohol
byl vyloučen dechovou zkouškou, hmotná škoda byla vyčíslena
na dvacet tisíc korun,“ seznámila
Večerník s průběhem a následky
havárie Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.

Prostějovský Večerník
také na
Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

CESTOVATEL JIŘÍ VEHOVSKÝ zavítal y

Cestou osudu a náhody i do prostějovské knihovn
Druhé pokračování cestovatelské besedy s autorem
knih Cestou osudu a náhody I a II i tentokrát zaplnilo podkrovní sál Městské
knihovny v Prostějově.
Na programu byly nejen
cestovatelské zážitky, ale i
promítání exkluzivních diapozitivů a tombola o ceny.
Zajímavé vyprávění mohli
zájemci sledovat i online, a
to prostřednictvím livestreamu kanálu knihovny.
Prostějov/peh
Amatérský fotograf a cestovatel
Jiří Vehovský vyrazil na cesty
jen se spacákem, vařičem a několika okopírovanými stránkami
školního atlasu. Jeho cestování se
neočekávaně protáhlo na celých
sedm let a tak o nevšední zážitky rozhodně neměl nouzi. „Živil
jsem se prodejem fotografií nebo

Bylo narváno. V podkrovním sále Městské knihovny v Prostějově proběhlo
již druhé cestovatelské povídání s Jiřím Vehovským. Foto: Petra Hežová
nejrůznějšími brigádami. Vlastně ani nevím, jak se to stalo, ale
jednou jsem pracoval dokonce
jako člen mravnostní policie na
Filipínách,“ oznámil publiku
svérázný dobrodruh, který se na
svých cestách pohyboval nejčastěji stopem s pomocí nejrůznějších dopravních prostředků, které
ne vždy měly čtyři kola.
Mimochodem, víte, co při setkání

s českým cestovatelem nejvíce
zajímalo učitele v Pákistánu? Pikantní odpověď zjistíte při četbě
druhého dílu cestovatelské publikace Jiřího Vehovského... Oba
knižní tituly si můžete zapůjčit
v městské knihovně celoročně
a výběr exkluzivních fotografií
z cest Jiřího Vehovského pak prohlédnout v galerii „Na Půdě“ až
do konce února.

LIPKA „plesala“ již počtvrté

Prostějov/peh - Plesová sezóna
je v plném proudu, a tak i klienti občanského sdružení Lipka
oprášili taneční boty a už počtvrté v řadě to na parketu pořádně
roztočili.
Ani letos na každoročním plese
OS Lipka nechyběly elegantní obleky, blyštivé róby, bohatá tombola
ani dobrá hudba. Klienti denního
stacionáře si pro rodiče, vychovatele a další hosty připravili taneční
bonbonek zakončený společným
pěveckým vystoupením. Po úvodním slovu ředitelky Renaty Čekalové se všichni nedočkavě vrhli na
parket, aby se pochlubili nejnovějšími tanečními kreacemi.
„Ples je přece jen jednou do roka,
tak je potřeba toho využít,“ po-

tvrdila jedna z účastnic akce.
A protože si jej nenechali ujít žádní
opravdoví milovníci dobré zábavy, bylo na parketě opravdu plno.

V nejlepším se má ale přestat, a tak
i letošní v pořadí čtvrtý ples je minulostí, a na ten další si musejí kluci
a děvčata z Lipky zase rok počkat...

Charitativní ples POMÁHÁME TANCEM přilákal stovky hostů
Akce přinesla onkologickému oddělení nemocnice sedmašedesát tisíc korun

Prostějov/mik - Slušně zaplněný
sál, atraktivní hosté a skvělá atmosféra. Tak by se ve stručnosti
dal charakterizovat druhý ročník
charitativního plesu „Pomáháme
tancem“, který se konal v pátek ve
Společenském domě v Prostějově
a jehož mediálním partnerem byl
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Lidé se velmi dobře bavili, ten
pravý a správný vrchol nastal těsně po půlnoci, kdy studentští organizátoři v čele s Tomášem Láznou
předali šek s významnou částkou
primáři onkologického oddělení
prostějovské nemocnice! Jeho číselná hodnota byla 67.000 Kč.
Výjimečný ples už podruhé v řadě
zorganizovala ve svém volném čase
skupina prostějovských studentů,
akce byla navíc podpořena z programu Think Big. Skvělou atmosféru
pak při vložených programech vytvořilo taneční seskupení BUĎ ze
Základní umělecké školy v Prostějově nebo energická Capoeira. „Cítíme se tady skvěle, zvlášť když víme,
že výtěžek z tohoto plesu půjde na
dobrou věc,“ svěřila se Večerníku
přímo na místě akce osmnáctiletá
studentka Romana. „Můj brácha se
půldruhý rok léčil na onkologii, takže vím, o co jde a na jaký účel peníze
poplynou,“ dodal Romanin přítel
Jaroslav.
Organizátoři věnovali na dobročinný účel peníze ze vstupného, výtěžku z tomboly i tržbu z občerstvení. Celkem se podařilo vybrat již
zmíněných sedmašedesát tisíc korun. „Jakýchkoliv finanční příspěvek

Zlatý hřeb večera. Primář onkologického oddělení prostějovské nemocnice Vladimír Brtník převzal od Tomáše Lázny a jeho sličné asistentky šek na 67 tisíc korun. Na plese se dobře bavily stovky lidí, někdo si zašel jen
tak na pivko…
2x foto: Michal Kadlec

„Tento druhý ročník byl
úspěšnější, ale osobně
jsem čekal trochu víc...“

Hlavní organizátor TOMÁŠ LÁZNA
neskrýval z vybrané sumy menší rozladění

pro obor onkologie je velice důležitý.
Každou korunu můžeme použít na
něco, co pacientům může zlepšit prostředí, ve kterém se pohybují a léčí se,
nebo se mohou pořídit přístroje, jež
nemáme okamžitě k dispozici. Jsem
velice rád a chtěl bych poděkovat
studentům i dalším organizátorům

Fo
Fotoreportáž
o to
oreportáž

tohoto plesu, že jsou ochotni pomáhat lidem v jejich těžkých životních
chvílích, kdy trpí závažnou nemocí,“
řekl exkluzivně Večerníku primář
onkologického oddělení prostějovské
nemocnice Vladimír Brtník.
O závěrečné hodnocení charitativního plesu jsme požádali jeho hlav-

ního
Tomáše Láznu.
h organizátora
i
„Musím říct, že zažívám tak trochu
zklamání, protože jsme oproti minulému ročníku očekávali, že přijde
výrazně více lidí a vybere se tak podstatně více peněz. Ano, letos jsme
prostějovské onkologii věnovali o
pět tisíc korun více než vloni, ale jak
říkám, mohlo to být lepší... Na druhé
straně, když tady vidím ty spokojené a dobře se bavící studenty a další
návštěvníky, říkám si, že to veškeré
naše úsilí není tak marné,“ svěřil se
Večerníku se svými bezprostředními
pocity Tomáš Lázna.
Zároveň potvrdil, že v tradici
těchto charitativních plesů hodlá
pokračovat i v budoucnu.

zábava pro dobrou věc

3x foto: Michal Kadlec

Hvězdy večera. Zpěvák Jarek si střihl píseň od Václava Neckáře a Mirka,
Miloš, Monika, Radoslava a Marek mu zdatně sekundovali... Foto: P. Hežová

S Večerníkem můžete mít krásné šaty na ples!
SVATEBNÍ STUDIO STYL a PROSTĚJOVSKÝ Večerník, mediální partner Velkého svatebního dne“ připravili pro čtenáře jednorázovou SOUTĚŽ O POUKÁZKY na zapůjčení společenských šatů.
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem
do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při
losování z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
KOLIK ROKŮ UŽ SVATEBNÍ STUDIO STYL FUNGUJE?
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 15. ÚNORA 2013, jména tří výherců zveřejníme hned v dalším
čísle, tj. v pondělí 18. února.
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „VELKÝ
SVATEBNÍ DEN“. 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.

Plný sál. Přestože si organizátoři představovali
větší návštěvnost, sál Společenského domu byl
zaplněn velmi slušně.

Parket hořel. Tančilo se na všechny možné způsoby, každý chtěl i tancem pomoci onkologickému
oddělení.

Měli úspěch. Taneční vystoupení seskupení
BUĎ ze Základní umělecké školy v Prostějově
vyvolávalo salvy potlesku.

rozhovvorr se zajím
mavoou ossobnosstíí...
„Na Filipínách jsem zažila věci, které už asi nikdy nezažiji...,“
svěřila se Zuzana Juračková, finalistka soutěže Česká MISS 2013
Praha, Prostějov - Na straně 3 dnešního vydání informujeme
o soustředění, které Zuzana Juračková absolvovala coby jedna z deseti finalistek nejprestižnější tuzemské soutěže krásy
- ČESKÁ MISS 2013. Krátce po jejím návratu z jihovýchodní
Asie získal Večerník přes facebookový profil od kandidátky na
korunku krásy exkluzivní rozhovor!
Martin Zaoral za přispění
Josefa Popelky
a Petra Kozáka
Jaké jsou vaše pocity po návratu z Filipín?
„Smíšené. Na jedné straně jsem měla
radost, že jsem doma, zároveň mi bylo
líto, že už to vše končí. Na Filipínách
jsme s dalšími holkami viděly spoustu
nádherných míst a zažily věci, které
většina z nás už asi nikdy nezažije...“
Dovezla jste si nějaký suvenýr?
„Nějakou památku jsem přivezla
rodičům a přátelům. Já suvenýry

nepotřebuji, vzpomínky si snažím
uchovat v paměti. Navíc suvenýry
vám může někdo ukrást, kdežto
vzpomínky vám zůstanou. Pokud
tedy máte dobrou paměť...(smích) “
Na snímku z Filipín jste zachycena mimo jiné i ve společnosti mláděte krokodýla. Neměla jste strach?
„Ne, strach jsem z něho určitě neměla. Spíše mi ho bylo docela líto. Měl
zavázanou tlamičku izolepou a celý
den se tam fotil s turisty. Víc než jeho
se bojím hadů. Měla jsem tu čest se s
nimi setkat a věřte mi, že to pro mě
nebylo vůbec nic příjemného.“

Pokud
P
k d byste
b
sii mohla
hl vybrat život v České republice, či na Filipínách? Kterou zemi
byste si pro život zvolila a proč?
„Samozřejmě, že bych chtěla žít
u nás. Filipíny jsou sice nádherné,
ale jak se říká: ´všude dobře, doma
nejlíp...“
Co vás v nejbližších dnech
čeká?
„Prvních pár dní si odpočinu, neboť přestože každý si představuje,
jaká to tam musela být pohodička,
my jsme si poměrně mákly... Proto jsem ráda, že jsem doma. Další
program se bude odvíjet od příprav
na finále České Miss, čemuž nyní
podřizuji vše.“
Co tedy na krásku z Prostějova
čeká za nástrahy? A jak stráví
Zuzana Juračková další dny před
finálovým večerem, který se koná
23. března? Vše se dozvíte z dalších čísel Večerníku....

Máme svoji DEVÍTKU. Rodačka
z Prostějova Zuzana Juračková
bude 23. března reprezentovat
celé město. Podpořte ji!
Foto: www.ceskamiss.cz

Jedinečná show „Svatební den 2013“
zkrášlí Prostějov už V SOBOTU

Prostějov/pk - Již tuto sobotu, tj.
16. února je na programu další
ročník jedinečné show s názvem
„VELKÝ SVATEBNÍ DEN“.
Tentokrát se nejen nevěsty a
ženichové potkají v restauraci
U Tří bříz v Dolní ulici v Prostějově a to od 10.00 do 19.00
hodin. A že se bude na co dívat,
o tom nepochybujte. Ostatně pokud nemáte čas, nevěšte
hlavu, PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto exkluzivní mediální partner, chybět nebude.
Do dalšího vydání pro vás připravíme reportáž, fotogalerii,
na serveru www.vecernikpv.cz
pak navíc i videoukázky! „Svatební den je pro náš salon již
tradicí, letos půjde již o pátý
ročník,“ prozradila na úvod
majitelka pořádajícího svatebního studia Styl Zuzana Kresová. Vstupné na „Svatební den“
je dobrovolné, vybraná částka
bude věnována dětem z Dětského domova Plumlov.

„Pro letošní rok jsme zvolili Restauraci U Tří bříz, ve které najdete vhodné
prostory, jak pro velké, tak i menší svatební hostiny,“ objasnila změnu místa
Kresová. Jak Večerníku dále prozradila, návštěvníkům svatebního dne bude
prezentovat jak rautové speciality, naaranžované svatební tabule, tak i různé
variace svatebního menu. „Opět se
budeme snažit snoubencům nabídnout
veškeré služby týkající se jejich vysněného dne, inspirací ale budou také
nové trendy v kolekci svatebních šatů i
slavnostních účesů a květin,“ poskytla
nám malou ´objednávku´ sympatická
dáma.
Svatební studio Styl se bude v rámci
velkého sobotního dne prezentovat
ve dvou módních přehlídkách svatebních, ale také společenských šatů, dále
tvorbou slavnostních účesů a nově i
svatebních květin a dekorací. „Svatební kytky se nově váží přímo v našem
studiu,“ pochlubila se Kresová. „Zaručujeme tak čerstvost, přesný výběr barevnosti, kterou si vyberete, ale hlavně
úsporu času při zařizování.“

Velký svatební den vám ukáže,
jak zajistit ten nejlepší účes, líčení nevěsty, svědkyně či maminky, obléknutí do šatů, nazdobení
svatebních aut včetně zmíněného
vyzvednutí květin. Vše pěkně pohromadě. „Naše studio bude prezentovat také nové druhy svatebních oznámení, kolekce snubních
prstýnků si pak vezme za své
Lukáš Rýdl. V nabídce budou z
titanu,wolframu a oceli,“ uvedla
dále Kresová. „Další módní přehlídky bude prezentovat firma
Ševčík pánské obleky a spodní
prádlo Femina. Služby budou nabízet například cukrářky, fotograf,
kosmetička, pedikérka, manikérka
a další. Nalákat vás můžeme také
na vystoupení úžasné břišní tanečnice Jahanary, ale také na perfektní
karikatury Pavla Dlabala. Prezentovat se přijede i luxusní limuzína
Lincoln Navigator Tiffani Olomoucké firmy DE auto,“ doplnila
majitelka pořádajícího Svatebního
studia Styl.

Pokud vás stále nic nenalákalo, tak
přijďte udělat dobrý skutek a přispějte dobrovolnou částkou na děti
z Dětského domova v Plumlově,
kterému bude již počtvrté veškerý výtěžek ze vstupného, dražby i
tomboly, které budou probíhat na
konci dne, věnován. V tombole
budete moci vyhrát jak různé poukazy, dárkové balíčky, předplatné Prostějovského Večerníku,dort
ale také třeba půjčení svatebních
šatů zdarma.
Na svatebním dnu si můžete také u
stolku studia Styl vyzvednout poukázku na 10% slevu na veškeré svatební květiny plus myrty zdarma.
A kdyby ani teď ještě ne, vězte, že
bonbónkem bude dražba svatebních kytic, tak proč neudělat radost
přítelkyni nebo mamince a navíc
přispět na dobrou věc.
„Přijďte strávit příjemný sobotní
den s námi!“ Na akci zve celý tým
svatebního studia Styl, majitelka
Zuzana Kresová tak i děti z dětského domova Plumlov.

Ze života města
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RADNICE VYUŽIJE STUDNU VYBUDOVANOU NACISTY! ZPRÁVY
z Rady
„Je největší v Prostějově, bude zavlažovat Smetanovy sady,“
vysvětluje náměstek primátora Zdeněk Fišer

Odměnyy za 90 tisíc

Tak aspoň něco užitečného tady zůstalo po okupantech! Magistrát se po
dlouhých desetiletích rozhodl opět zprovoznit obrovskou studnu, která se
ukrývá na Přikrylově náměstí pod asfaltovou vozovkou. Tu v Prostějově vybudovali za druhé světové války nacisté, aby v případě bombardování města zajistili vodu pro tehdejší hasičskou techniku. A tento vodní zdroj chtějí
nyní radní obnovit. Sloužit má k zavlažování okolní veřejné zeleně, hlavně
ve Smetanových sadech...
Prostějov/mik
S končící rekonstrukcí venkovní fasády zámku se prostějovští
radní na své poslední schůzi zabývali také komplexní úpravou
jeho okolí. Zamýšlené parkové
inovace přitom souvisí s probíhající rekonstrukcí Smetanových sadů. Město pak skutečně
hodlá pro jejich zavlažování využít historickou studnu, vybudovanou za druhé světové války!
„V souvislosti s obnovou
zámku a knihovny vyvstává
potřeba zabývat se i celkovou

úpravou jejich okolí. Tento
významný veřejný prostor je v
současnosti prakticky nevyužívaný a je narušený pozůstatky
dopravního napojení na Kosteleckou ulici či nejasně definovaným prostorem pro pěší a
automobilovou dopravu v okolí základní školy i knihovny,“
předestřel problematiku Zdeněk Fišer, náměstek primátora
statutárního města Prostějov,
který je na radnici zodpovědný
za stavební investice.
Z venkovní fasády zámku
zbývá opravit jeho západní

část, přičemž tato rekonstrukce proběhne v letošním
roce. Prostor nádvoří je řešen
samostatným projektem. „V
návaznosti na parkové úpravy
Smetanových sadů se nabízí provést výsadbu zeleně i v
prostoru před zámkem, čímž
se rozšíří klidová zóna v centru
města. Pro zabezpečení závlahy
celého prostoru chceme využít
požární studnu, která vznikla za
druhé světové války jako rezervoár vody pro hašení v případě
leteckého náletu na město. Využitím této studny ve vlastnictví

st webu roste...

návštěvno

města dojde k úspoře finančních
prostředků, nemusíme brát vodu
z vodovodního řadu,“ vysvětlil
náměstek Fišer.
Historická studna o šířce pěti
metrů a s hloubkou dvanácti
metrů je dnes skryta pod povrchem vozovky na Přikrylově náměstí, k jejímu napojení
dojde boční přípojkou směrem
od zámku. Večerník zajímalo,
zda studnu vyprojektovali skutečně nacisté. „Je tomu opravdu
tak, hned po okupaci Němci začali v českých městech budovat
ezp
bezpečnostní
opatření pro případ

Tady je voda! Podzemí na Přikrylově náměstí schovává obrovskou
studnu, kterou v Prostějově vybudovali těsně po okupaci nacisté. Nyní
bude sloužit k zavlažování veřejné zeleně. Foto: Michal Kadlec a internet
bombardování ze strany Spojenců. Přesně tak tomu bylo i v Prostějově, nacisté u nás našli největší
zdroj vody právě na Přikrylově
náměstí. Touto vodou byla napájena uměle vytvořená nádrž, ze
které měla čerpat vodu hasičská
technika,“ potvrdil Zdeněk Fišer.

Na přípravu variantních návrhů celého řešení okolí zámku navrhuje odbor rozvoje a
investic vyčlenit částku 200
tisíc korun. Rada města po
projednání doporučila zastupitelstvu toto rozpočtové opatření schválit.

www.vecernikpv.cz

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

Radní pod palbou Křižovatka Olomoucká versus Barákova schválena
Projektant přednesl nové stanovisko, SEMAFORY NEBUDOU!
„Zvítězil zdravý rozum,“ pochvaluje si předseda dopravní komise Zdeněk Peichl

Prostějov - V minulém vydání Večerník informoval
Prostějovany o Krajem připravovaném projektu rekonstrukce křižovatky Olomoucká versus Barákova
ulice, jejímž středem prochází železniční přejezd.
Zmínili jsme ovšem také rozčarování radních, kteří
nesouhlasili s původním návrhem umístit na výjezdech z ulic Sladkovského, Barákovy i E. Valenty
semafory. Jak jsme však avizovali, již začátkem
uplynulého týdne proběhlo setkání konšelů s projektantem, po níž o dva dny později následovala
i schůzka přímo na Krajském úřadě. A obě tato
jednání dopadla nad očekávání dobře. Jak? Na to
jsme se zeptali radního a předsedy dopravní komise
města Zdeňka Peichla (na archivním snímku).
Michal Kadlec
Pane
radní,
podle všeho nebyla jednání s projektantem
nijak těžká...
„Už v pondělí proběhlo na radnici
jednání s krajským projektantem,
kterého se kromě mě zúčastnila
ještě náměstkyně primátora pro
dopravu Alena Rašková a náměstek Zdeněk Fišer, odpovídající za
stavební investice v Prostějově.
Projektant nám představil zbrusu novou dokumentaci, zpracovanou podle našich požadavků.
Zjistili jsme, že semafory při výjezdu z vedlejších ulic směrem na
Olomouckou nepožadoval přímo
kraj, ale Drážní úřad společně
s prostějovskou dopravní policií.
INZERCE

Projektant ovšem provedl množství odborných výpočtů průjezdnosti Olomoucké ulice a zjistil, že
semafory vůbec nejsou zapotřebí.
Tato potřeba by vznikla až někdy
kolem roku 2032, ale do takové
vzdálené budoucnosti se plánovat nedá.“
Takže projekt
nové křižovatky
je vytvořen bez světelného zabezpečení z ulic Sladkovského,
Barákovy či E. Valenty?
„Přesně tak.“
Jaký vliv měla
pondělní schůzka na další rozhodnutí krajského úřadu?
„Na kraji proběhlo jednání hned
ve středu a přítomni byli zástupci
jak prostějovského magistrátu,

tak krajského úřadu, dopravní
policie i Českých drah. A je velice
potěšitelné, že všichni bez výjimky upravený projekt bez semaforů odsouhlasili. Definitivní stanovisko bude vydáno až pro územní
rozhodnutí, ale už teď můžeme
říct, že na devadesát procent se
křižovatka Olomoucká - Barákova bude rekonstruovat podle
našich požadavků.“
Můžete veřejnosti přiblížit,
jak tedy nová křižovatka bude
vypadat?
„Začnu tím, že železniční přejezd v Olomoucké ulici bude
konečně vybaven závorami.
Potom ze strany od Teska bude
před železničním přejezdem
zbudován uprostřed komunikace dlouhý středový ostrůvek,
který silnici jasně rozdělí na dvě
části. Z této strany pak bude za
kolejemi zakázáno odbočení
doleva do Barákovy ulice. Co
se týká druhé strany, tady jsme
přivítali fakt, že konečně bude
vybudován odbočovací pruh
doprava ze Sladkovského do
Olomoucké ulice, stejně jako samostatný pruh pro jízdu rovně a
pro odbočení doleva.“
Obejde se vytvoření těchto pruhů bez toho, že by bylo zapotřebí zbourat rohový dům, který
ostatně soukromý majitel nabízel městu k prodeji?

Prostějov/mik - Společnost
.A.S.A. Technické služby
P
rostějov ve spolupráci s
Prostějov
m
agistrátem opět připravila
magistrátem
soutěž škol ve sběru separop
vaného papíru. Účelem sběrovaného
vé soutěže je vychovávat děti
vé
k třídění odpadů a školy touto
formou získají finanční prostředky na jejich činnost. Soutěže se v letošním roce účastní
těže
osm škol a probíhá opět ve
dvou kolech. Pro nejlepší
„sběrače“ jsou připraveny
finanční i věcné ceny za bezmála devadesát tisíc korun.
mála

O sedm úředníků víc
Prostějov/mik
k - V rámci
pplnění
lnění nových zákonných
standardů v oblasti sociálních služeb je Magistrát
m
ěsta Prostějova povinen
města
zřídit nová pracovní místa
nnaa pozici referentů sociálních
vvěcí.
ěcí. Posílení zaměstnanců
nnaa odboru sociálních věcí
bbude
ude kryto poskytnutím účelových dotací od státu. „Provváděcí
áděcí vyhláška například
standardizuje počet případů
nnaa jednoho zaměstnance, a
tto
o i s ohledem na specifičnost
řřešené
ešené problematiky. Naplňňování
ování standardů je pro úřady závazné a kontrolu kvality
pposkytování
oskytování sociálně-právní
ochrany dětí bude provádět
nnadřízený
adřízený správní orgán,“
uuvedla
vedla náměstkyně primátorraa Alena Rašková s tím, že
nnaa magistrátu by mělo vzniknout celkem sedm nových
pracovních míst.

Baterie do dvora
Prostějov/mik
k - Na sběrném
dvoře v Průmyslové ulici
bbude
ude pro občany Prostějova
zřízeno místo zpětného odbběru
ěru solárních panelů, které
jjsou
sou za hranicí své životnostti.
i. Jejich recyklaci a ekologickou likvidaci zajistí na
základě smluvního dodatku
společnost Asekol, s níž má
město
m
ěsto již uzavřenou smlouvu
nnaa zpětný odběr elektrozařízení. V Prostějově je umísttěno
ěno jedenáct kontejnerů na
zpětný odběr baterií a drobnného
ého elektrozařízení, další
desítka odběrných míst je na
prostějovských
prostějovských školách.

„Zjistili jsme, že semafory při výjezdu
z vedlejších ulic směrem
měrem na Olomouckou
nepožadoval přímo Kraj, ale České dráhy
společně s dopravním
ravním inženýrem
prostějovské policie panem Vafkem....“
Člen Rady města Prostějova
ějova Zdeněk Peichl
ného záměru jasno
už má o původu nesmyslného
„Ano, k demolici domu nemusí
dojít a osobně jsem velmi rád,
protože majitel nabízel tuto nemovitost městu k odkoupení za velmi vysokou cenu. Projektant si s
touto záležitostí poradil, budou se
muset pokácet některé stromy na
druhé straně silnice, kde dojde k
mírnému rozšíření komunikace. S
touto alternativou naštěstí souhlasí i České dráhy, které byly dříve
proti. Argumentovaly tenkrát tím,
že silnice se tak dostane do nebezpečné blízkosti kolejiště.“
Ještě
před
rokem byli proti
této úpravě křižovatky Sladkovského ulice s Olomouckou
také hygienici...
„Od té doby se hygienické
předpisy upravily, už nejsou tak
striktní a tvrdé. Projektant se
velmi šikovně takzvaně vlezl do
všech norem, které je zapotřebí
dodržet.“

města
Prostějova

Cyklostezka
y
v Okružní

Foto: archív Večerníku
Pane radní, a
otázka na závěr:
opravdu tato křižovatka bude
zrekonstruována ještě letos?
„Určitě! Ostatně celý projekt
si vzal za svůj první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
a zároveň prostějovský radní
Alois Mačák. Peníze z rozpočtu Olomouckého kraje na
tuto investiční akci jsou prý
již vyčleněny. Finančně se na

projektu budou podílet i České
dráhy a samozřejmě také prostějovský magistrát. Celá úprava
křižovatky bude stát přes deset
milionů korun.“

Vyjádření prvního náměstka
Olomouckého kraje a člena
Rady města Prostějova Aloise Mačáka k této problematice si můžete přečíst na straně
6 dnešního vydání.

Prostějov/mik
k - Z rezervy
rrady
ady města byla schválena
částka sto tisíc korun na přípravu projektové dokumenpravu
tace
tace cyklostezky vedoucí od
okružní křižovatky v Určické
ulici
ulici směrem na Brněnskou.
„Jedná se o napojení na cyklostezku od Drozdovic, vedoucí podél jižního obchvatu. Chceme mít připravený
tu.
projekt s ohledem na budoucí
projekt
možné předložení žádosti na
možné
její stavbu z dotačních zdrojejí
jů,“ upřesnil Zdeněk Fišer,
jů,“
náměstek primátora statutárnáměstek
ního města Prostějov.
ního

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Hledáte informace ze světa módy?
H
Uvažujete
U
ž
nad tím, jak se oblékat originálně?
ppoznatky ve světě zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své
P
tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

VYROBTE SI NOVINOVÉ NEHTY!
Ruce žen by měly být upravené a pěstěné. Nedílnou
součástí krásných rukou jsou
i upravené nehty. Já vám
dnes poradím, jak si vyrobit
originální nehty z novin!

Co potřebujete?
Světlý (bílý nebo světle
růžový) lak, bezbarvý lak,
nehty, bílý alkohol (vodka,
slivovice).

i trochu pobavíte.

Krásný a úspěšný týden vám přeje
Večernice Nikol Hlochová (na snímku).

Jak na to?
Nehty
pečlivě
natřete
barevným lakem a nechte ho
pořádně zaschnout. Nastříhejte
si z novin menší kousky, aby
pokryly celý nehet. Do menší
skleničky nalijte alkohol a
namočte do něj jeden prst. Když
ho vytáhnete, přiložte hned

Ilustrační foto
na nehet kousek novinového
papíru a na cca patnáct sekund
ho pevně přitlačte, potom papír
opatrně sloupněte. Celý postup
opakujte nehet po nehtu, až

budete mít hotové obě ruce.
Nakonec přetřete nehty bezbarvým lakem a můžete vyrazit
do města. Tuto originální manikúru vaše okolí určitě ocení!

poradna...

ŠANTA - KOČIČÍ DROGA
Co to je?

Šanta kočičí je více než půl metru vysoká trvalka, která nejčastěji
roste v trsech. Poznáte ji podle
lístků srdčitého a vroubkovitě pilovatého tvaru. Když tato trvalka
vykvete, je obsypána drobounkými kvítky světle fialové, až bílé
barvy. Původně pochází ze severní
Afriky, ale dnes už ji najdete téměř
po celém světě. Rostlina je také
známá pod jmény máta kočičí
nebo kocourník, z čehož vyplývá
obrovská obliba, které se těší u koček a nejen u nich.

Chlupáči „v tranzu“

Aktivní složkou šanty kočičí je
nepelakton. Kočky ho poznají
po čichu, proto se v šantě velice
rády válí a mazlí se s ní. Obecně
se má za to, že nepelakton má obdobnýý efekt
kočičí
feromony,
efek
ef
ektt ja
jjako
ko kočič
ičíí fe
fero
Ilustrační foto
Už jste někdy viděli, jak se
kočka bláznivě mazlí s nějakou rostlinkou, válí se v ní
nebo ožírá její lístky? Že ne?
A slyšeli jste už o takzvaném

„kočičím kokainu“? Přesně
tak se totiž přezdívá rostlince,
která dokáže kočkám a kocourům navodit krátkodobý
pocit blaha - šantě kočičí.

TIP!

uvolňované během jejich námluv.
Šanta našim chlupatým přítelkyním vylepšuje náladu - cítí se po ní
uvolněné, mohou být hravé, mazlivé a příjemně unavené. Nemusíte se však bát, tato bylinka vašim
mazlíčkům rozhodně neublíží,
neobsahuje žádné škodlivé látky.

Šanta není jen
pro kočku!

V nálevech se používají pro nás
lidi její listy a květenství. Šanta je
vhodná k léčbě nachlazení a horečky, protože podporuje pocení a
snižuje teplotu. Pití čaje nebo žvýkání čerstvých listů pomáhá od
bolestí hlavy nervového původu,
obecně má šanta relaxační účinky.
Dokáže také ulevit při podrážděném žaludku, poruchách trávení,
při kolikách nebo napomáhá obnovit pravidelnou menstruaci.

Pokud byste chtěli svým kočičím kaP
m
marádům
šantu pořídit, máte nepřeberné
množství možností. Můžete si
b
koupit
ji. Hravě seženete také šantu
k
kou
ko
oupit
upitt semínka
sem
emí
mín
ínkaa a vypěstovat
vyp
v prášku, nasypete ji na podlahu, hračku nebo jí poprášíte
pelíšek. Některé hračky šantu nebo výtažky z ní přímo obsahují, například známé „mazlící“ pytlíčky.

Jak si vybrat správný šampon?
Zdravé a krásné vlasy jsou
snem snad každé ženy. Nezbytným předpokladem, jak
jich můžete dosáhnout, je
používání správného šamponu a kondicionéru. Jak
ale poznat ten pravý pro vás,
když je na trhu nepřeberné
množství různých přípravků? V následujícím článku
se vám pokusíme s výběrem
poradit!

Zjistěte,
co potřebujete

Pokud nebudete vědět, jaký
typ vlasů máte nebo co jim
chybí, nikdy si správný šampon nekoupíte. Nechte si proto
poradit od vaší kadeřnice, budete mít pak výběr přípravků
pro vaši hřívu výrazně jednodušší. Při výběru šamponu ale
stůjte nohama na zemi. Sliby
o extra zářivém lesku nebo
dvojnásobném objemu jsou
přehnané. Určitý pokrok ale
stoprocentně poznáte, pokud
zvolíte přípravky od jedné
značky, které jsou vhodné pro
váš typ vlasů. A co se pro který
typ hodí?
Suché vlasy - požívejte produkty, které obsahují bamacké

rozhovor se zajímavou osobností...

vzpomíná Kateřina Malá, jak se stalo, že se vyučila netradičnímu oboru

Nikol Hlochová
Toto povolání není pro
ženu asi to nejtypičtější, jak vás vůbec napadlo vyučit se sklářkou?
„Můj tatínek dělal ve sklárnách
a už jako malá jsem ho strašně
ráda při práci pozorovala. Párkrát jsem si to mohla i vyzkoušet a opravdu mě to chytlo. Dokonce tak, že jsem se rozhodla
sklářkou vyučit. Mamince se to
moc nelíbilo, chtěla ze mě mít
kadeřnici nebo švadlenu, ale
táta mě v mém snu podpořil,
takže nakonec taky souhlasila...
(úsměv)“
Je povolání skláře náročné? Co je při práci
nejdůležitější?
„Podle mě je nejhorší futrování
pece, kdy si musíte dávat sakra
pozor na to, jak se otočíte nebo
ohnete, aby vám neshořel zadek... (smích) Docela těžké pro
mě bylo ze začátku také namí-

chat sklářský kmen, je to přesná
a mravenčí práce. Co mě bavilo
a baví nejvíc, je foukání skla,
ale je pravda, že i tohle musí
člověk ´dostat do ruky´, začátky byly opravdu těžké. Nejdůležitější je pořád točit píšťalou
a foukat, jinak by totiž sklo steklo
nebo změnilo tvar. Když vytvoříte, co potřebujete, nosí se výrobky na broušení a začištění.“
Co jste nejčastěji vyráběla? Máte nějaké
zajímavé zkušenosti s prací
sklářky?
„Vyžívám se v dekoračních
předmětech. Baví mě vyrábět
vázičky, misky, skleničky, stolky a podobně. Ráda používám
při výrobě různé sklářské techniky a hraji si s barvami. Zajímavou a milou tradicí je podle
mě to, že sklářská pec bývá pojmenovaná. Nejčastěji se jí říká
Floriánka, podle patrona hasičů
a sklářů, nebo také Marie. Bývá
na ní také umístěn malý kříž.“

máslo nebo makadamový olej
Mastné vlasy - pro vás
bude ideální šampon s neutrálním pH
Lámavé a poškozené
vlasy - vám zase výrazně
pomohou produkty s obsahem
panthenolu
Barvené vlasy - tady pozor! Struktura vašich vlasů je
narušena, proto by přípravky měly obsahovat mnoho
výživných složek a měly
by umět zabránit blednutí
a nadměrnému vymývání
barvy, vybírejte proto pouze
šampony a produkty určené
k ošetření barvených vlasů.

Jak při mytí správně
postupovat?

Při samotném mytí vlasů je nechejte nejprve asi minutu máčet
pod proudem teplé vody. Poté si
dejte šampon do dlaní, zřeďte ho
vodou a naneste do vlasů. Ty pak
jemně krouživými pohyby umyjte. Podle potřeby postup opakujte
a poté použijte kondicionér. Nechte jej chvíli působit a pečlivě ho
z vlasů vymyjte. Po mytí je dobré
vlasy zlehka zamotat do ručníku a
nechat chvíli v klidu. Nejzdravější je přirozené uschnutí, pokud už
ale potřebujete nebo chcete použít
fén, doporučuje se použít vlažný
nebo studený vzduch.

kulinářský koutek

„Táta dělal ve sklárnách, už jako malá
jsem ho při práci ráda pozorovala,“
Prostějov - V dnešním exkluzivním rozhovoru pro
rubriku Večernice jsme zavítali za Kateřinou Malou.
Prostějovská rodačka se vyučila sklářkou, což je
u ženy věru neobvyklé povolání. I když se teď už
v tomto oboru moc často nepohybuje, prozradila
nám přesto mnoho zajímavostí a pikantností o této
práci. Zajímá vás, kolik práce dá výroba jedné vázičky, nebo třeba skleněného šperku?

Ilustrační foto

aneb tip do kuchyně...

SLANÉ PALAČINKY
se šunkou a žampiony

Věnujete se tomuto řemeslu ještě dnes?
„Ano, ale už jenom občas.
Sklářské řemeslo začalo v poslední době hodně upadat, což
je podle mě škoda. Mrzí mě
to, ale s kamarády ze školy
se alespoň účastníme různých
sympozií, sklářských akcí či
výstav. Dnes už to děláme
víceméně spíše pro radost.“

„Podle mě je nejhorší futrování pece,
kdy si musíte dávat sakra pozor
na to, jak se otočíte nebo ohnete,
aby vám neshořel zadek...
Docela těžké pro mě bylo ze začátku
také namíchat sklářský kmen,
je to přesná a mravenčí práce“
Sklářka Kateřina MALÁ o tom,
že její práce není jen o výtvarném cítění

Držitelka tradic. I když vyměnila řemeslo za práci v kanceláři,
v srdci zůstává Kateřina Malá stále sklářkou. Foto: archiv K. Malé

Co vy a váš volný čas?
„Pracuji v kanceláři,
takže se ve svém volném čase
ráda pohnu. Chodím venčit psa,
běhat nebo na spinning. Mimo
jiné se také věnuji výrobě vitráží a maluji na sklo. Ráda si přečtu kvalitní knihu, nebo něco
dobrého upeču. Nesnáším totiž
nudu a nicnedělání, takže se
snažím svůj život žít naplno.“

Ilustrační foto
Ingredience: 4 vejce, 250 ml vody, 250 ml mléka, ½ sáčku
prášku do pečiva, 200 g hladké mouky, špetka soli, majoránka, 200 g šunky, 200 g žampionů, hermelín, cibule
Postup
Těsto: Celá vajíčka se metlou rozmíchají s vodou, mlékem,
solí a majoránkou. Postupně se přimíchává hladká mouka
s práškem do pečiva. Těsto se nechá asi půl hodiny odpočinout
a poté se z něj smaží na rostlinném oleji palačinky.
Náplň: Na jemno nakrájená cibule se osmahne na rostlinném
oleji, poté se přidají žampiony, krátce se orestují a vše se zasype šunkou. Po chvilce se přidá na kostičky rozkrájený hermelín. Dříve než se úplně rozpustí, směs se odstaví a rozdělí na
palačinky. Ty se přeloží napůl a ihned podávají. Nejlépe posypané sýrem a se zeleninovým salátem.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz
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Za deset dní tři loupeže. Dvacetiletý GRÁZL z Prostějova už sedí ve VAZBĚ
„Nepracoval, fetoval a bydlel u známé v podnájmu,“ charakterizoval lumpa šéf policie

Fotoreportáž

Prostějov/mik - Benzínka
v Držovicích, samoobsluha
na Šárce a trafika v Dolní ulici. Tři místa, která si během
pouhých deseti dnů vybral dvacetiletý J. J. z Prostějova
ke svým loupežným výpravám. Udělal ale několik
chyb. K zastrašení prodavaček vždy použil stejný nůž
i vesměs shodné maskovací oblečení. Kriminalisté si
tak dali pachatele do souvislostí a po jeho třetím úderu
v Dolní ulici už šli vlastně najisto. Razantní domovní
prohlídka dopadla úspěšně. V bytě plném nepořádku
na sídlišti Šárka našli kriminalisté dvacetiletého mladíka, posléze byl nalezen i lupičův nůž zabodnutý
ledabyle do křesla a ve skrýši pod vanou v koupelně
policisté našli peníze i cigarety z mladíkovy poslední
loupežné výpravy!
Loupež číslo jedna
Šestadvacátého ledna v šest
hodin ráno hned po otevírací
době vešel zamaskovaný mladý muž do prostoru čerpací
stanice v Držovicích. „Hrozil
obsluze nožem a mladá prodavačka mu z obavy o svůj život
vydala hotovost a dobíjecí telefonní kupony v hodnotě bezmála čtyřiadvaceti tisíc korun.
Pak podle svědectví poškozené muž odešel pěšky směrem
k Prostějovu,“ popsal první
pachatelovu loupež Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.

Loupež číslo dvě
O tři dny později, TJ. v úterý 29. ledna kolem půl druhé
odpoledne, povzbuzen prvním
„úspěchem“ vešel opět maskovaný J. J. do samoobslužné
prodejny potravin na Šárce.
Scénář byl podobný, zastrašil
prodavačku nožem a z pokladny si vzal tržbu. „Z prodejny
si odnesl přes pět tisíc korun,
ke zranění ženy naštěstí nedošlo,“ podotkl Pavel Novák.

Loupež číslo tři
Zase brzy ráno, opět v černém maskovacím oblečení a
s nožem v ruce se mladý lupič
vydal ve čtvrtek 7. ledna do
trafiky vedle pobočky České
pošty v Dolní ulici. „V tomto
případě se choval nejbrutálněji. S nožem v ruce prodavačku
udeřil pěstí a povalil na zem.
Pak z otevřené pokladny a
zásuvek odcizil finanční hotovost, cigarety a mobilní telefon. Celková škoda činila bezmála sedmnáct tisíc korun,“
vypočítal šéf prostějovské policie Pavel Novák.

ze zákulisí vyšetřování a tiskovky

Zkáza. Skoro prázdný šuplík s penězi zanechal po sobě lupič v trafice
v Dolní ulici.
Foto: Policie ČR

Dopadení jako
z akčního filmu
Říká se třikrát a dost! Stejně to
platilo i pro tohoto grázla, pro
kterého trestná činnost byla
jediným zdrojem obživy. Třetí
loupež v trafice v Dolní ulici mu
byla osudná. Hodinu po tomto
činu ho už kriminalisté drželi
v klepetech! Jak se jim to tak
rychle povedlo?
„Už po první loupeži jsme spustili masivní vyšetřování nejenom
příslušníků kriminální policie, ale
zapojili jsme také uniformované
složky obvodních oddělení Policie ČR v Prostějově. Po druhém
přepadení na Šárce jsme pak pachateli byli ještě blíže a ta třetí se
mu opravdu stala osudnou, i když
už předtím se nad ním stahovala smyčka. Po loupeži v trafice
v Dolní ulici jsme okamžitě nasadili psovoda. Pes několik stovek
metrů držel stopu, pak ji ale v husté zástavbě domů ztratil. Podle
předešlých poznatků a vyhodnocení všech indicií ale v tu chvíli
všechno jasně ukazovalo na místo,
na které by se měli kriminalisté
zaměřit,“ tvrdí vedoucí Územního
odboru Policie ČR v Prostějově
Pavel Novák. A jak se ukázalo,
úsudek byl správný! „V jednom
z bytů byl zatčen podezřelý mladík. Bylo nalezeno oblečení, ve
kterém loupil a rovněž nůž, který
měl ledabyle zabodnutý do křesla.
Po další podrobné prohlídce celého bytu našli policisté ve skrýši
pod vanou v koupelně všechno,
co si odnesl z trafiky v Dolní ulici.
Peníze, cigarety i žvýkačky.“
Šéf prostějovské policie si neodpustil ještě jednu maličkost´.
„Když policisté vnikli do bytu,
nevěřili vlastním očím. Takový
nepořádek už dlouho nikdo neviděl. Nabádal jsem všechny, aby
při domovní prohlídce pracovali
v rukavicích a co nejvíce tak za-

Lupičův konec. V pátek těsně před třináctou hodinou přivedli policisté pachatele k soudkyni, která vzápětí rozhodla o umístění dvacetiletého muže do Vazební věznice v Olomouci. Krátce nato policisté informovali novináře o podrobnostech případu sériového lupiče.
2x foto: Michal Kadlec
mezili riziku nějaké nákazy. To,
v jakém provizoriu mladík bydlel,
svědčilo o tom, v jaké životní situaci se nacházel a jak si vůbec život
představoval. Nic z toho ho ale
neomlouvá. Budu vždycky rád,
když se podobné typy lidí Prostějovu vyhnou širokým obloukem,“
uvedl nesmlouvavým hlasem Pavel Novák.

Co je to za člověka?
Na páteční tiskové konferenci policisté prozradili i některé základní
údaje o mladíkovi, který se ke třem
loupežím plně doznal. „K osobě
pachatele mohu sdělit, že se jedná
o dvacetiletého muže z Prostějova, který měl již v minulosti určité
potyčky se zákonem ohodnocené podmínečným trestem odnětí
svobody a veřejně prospěšnými
pracemi. Nebyl nikde zaměstnán a
nemá trvalé bydliště. Vyloženě bezdomovcem ale není, bydlel u známé jako podnájemník. Tyto pachatele trestné činnosti je vždy složité
vypátrat a následně i usvědčit, protože ne vždy jsou lehce k dosažení.
Ke všem třem loupežím se ale plně
doznal a s vyšetřovateli potom spolupracoval,“ řekl k charakteristice
mladého lupiče vedoucí Územního
odboru Policie ČR v Prostějově.

Šťastný majitel
trafiky
Bezprostředně po páteční tiskové konferenci, na které vedení
prostějovské policie informova-

lo o dopadení sériového lupiče,
došlo i k vrácení ukradených
peněz a zboží z trafiky v Dolní
ulici šťastnému majiteli. Zhruba patnáct tisíc korun v hotovosti, cigarety a žvýkačky nalezené
pod vanou v koupelně lupičova
obydlí převzal Jaroslav Kvapil
oproti podepsání předávacího
protokolu. Vzápětí se svěřil se
svými pocity a také popsal současný zdravotní stav přepadené
prodavačky...
„Určitě nikdo z nás by se nechtěl
dostat do situace, ve které se ocitla
moje zaměstnankyně. Když jsem
těsně po činu dorazil do trafiky,
byla v obrovském šoku. Pak přiběhla i její maminka, která se jí
snažila všemožně uklidnit. Prodavačka navíc utrpěla lehké zranění,
ale po ošetření v nemocnici je už
nyní v domácím léčení,“ prozradil
Jaroslav Kvapil, majitel trafiky v
Dolní ulici. Vzápětí vyjádřil poděkování prostějovským policistům. „Policii tímto děkuji za velmi
rychlou, až neskutečně rychlou
reakci a dopadení pachatele. Určitě také vítám to, že takový člověk
nebude už ohrožovat občany našeho města. Opravdu bych nechtěl
být v kůži přepadených prodavaček, a to nejenom v mé trafice. I
já sám bych se těžko takovému
člověku bránil, natož abych byl
schopen proti němu něco podniknout. V těchto případech jsem už
dříve poučil své zaměstnance, aby
se v podobných situacích lupičům
nestavěli a nekladli žádný odpor.
Žádné peníze nebo zboží nestojí

za to, aby někdo přišel k újmě na
zdraví nebo dokonce na životě.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat
prostějovské policii a doufám, že
ten dvacetiletý zloděj skončí na
hodně dlouho v kriminále. Víme
totiž všichni, jak to u českých soudů často chodí...,“ dodal Jaroslav
Kvapil.

To je binec! V tomto bytě kriminalisté dvacetiletého J. J. lapili. Pořádek
nic moc…
Foto: Policie ČR

Soudkyně byla
rychlá
V pátek 8. února ve 12.45 hodin začalo u Okresního soudu
v Prostějově řízení o vazebním
stíhání dvacetiletého J. J., který
byl obviněn ze spáchání tří loupežných přepadení. Pár minut
na to začala zmiňovaná tisková
konference v sídle prostějovské
policie a bezprostředně po jejím
skončení se Večerník dozvěděl,
že soudkyně poslala pachatele
šupem eskortou do Vazební věznice v Olomouci.
„Nedovolím si nikdy hodnotit rozhodnutí soudu, ale v tomto případě
měla paní soudkyně zřejmě naprosto jednoduchou úlohu. Když
pominu jiné aspekty, tak jsem přesvědčen o hrozbě toho, že pachatel
by v této trestné činnosti pokračoval, navíc by jeho pokusy získat
peníze mohly být čím dál tím více
agresivnější,“ poznamenal exkluzivně pro Večerník Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru Policie
ČR v Prostějově.
Na úplný závěr připomeňme, že obviněnému muži
hrozí až desetileté vězení.

st webu roste... www.vecernikpv.cz

návštěvno

Skrýš. V odpadové šachtě pod vanou v koupelně mladík schovával uloupené peníze.
Foto: Policie ČR

Zabaveno. Peníze, zboží i zbraň už v pátek ležely na stole policejních
vyšetřovatelů.
Foto: Michal Kadlec

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

O dopravě s prvním náměstkem hejtmana Aloisem Mačákem:

„Na březnovou radu kraje připravujeme materiál, HRŮZA: BEZ PRÁCE
který se bude týkat severního obchvatu Prostějova...“ je dalších 498 lidí navíc!

Již druhé volební období má první náměstek hejtmana a člen Rady města Prostějova Alois Mačák ve své
kompetenci oblast dopravy a silničního hospodářství.
Vzhledem k tomu, že tato problematika je vždy hodně
diskutovaná a kontroverzní, položil mu Večerník minulý
týden několik otázek.
Petr Kozák
Pane náměstku,
koncem ledna
jste se v Praze sešel s novým ministrem dopravy Stanjurou. O
čem jste jednali?
„Toto jednání jsem inicioval v prosinci minulého roku neprodleně po
jeho nástupu do funkce. Bylo zaměřeno zejména na problematiku
dostavby dálnice D1 včetně souvisejících investičních akcí. S ministrem jsme se dohodli, že pro další
postup je nezbytné mít určeného
zmocněnce, který ho bude zastupovat v jednáních se zástupci Olomouckého kraje. Na stavbu úseku
z Přerova do Lipníku nad Bečvou
je v tomto roce ze strany státu vyčleněna částka zhruba 1,6 miliardy
korun. Celkové náklady jsou však
kolem šesti miliard korun! Předpoklad zahájení stavby pak už v červenci tohoto roku. Bohužel dosud
nebylo uzavřeno výběrové řízení
na dodavatele. Tento úsek v délce
čtrnáct kilometrů a tři sta metrů
má být zprovozněn do tří let. Ještě
složitější situace je u stavby Říkovice - Přerov, kde jsou plánované
náklady zhruba ve výši šesti a půl
miliardy korun. Tento úsek v délce

deseti kilometrů a jednoho sto metrů má být realizován v letech 2014
až 2017. V rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury je uvedena
v roce 2014 pouze částka sedmi set
milionů korun. Kromě skutečnosti,
že za posledních pět roků máme již
sedmého ministra dopravy, tak situaci může ještě zkomplikovat i touto
pseudovládou schválené sloučení
Ministerstva průmyslu a obchodu
s Ministerstvem dopravy v roce
2014. Sloučení těchto důležitých
ministerstev je naprosto nepochopitelné! Vedení Olomouckého kraje dlouhodobě vytváří tlak nejen na
Ministerstvo dopravy, aby strategická dálnice D1 byla co nejdříve
dostavěna. Dále na tomto jednání
byla také diskutována problematika
možnosti nedočerpání desítek miliard korun ze strany Ministerstva
dopravy z Operačního programu
Doprava a financování projektů v
Olomouckém kraji. Považuji za
trestuhodné, aby v době, kdy firmy
nemají zakázky, jsme zpět vraceli
výhodné evropské peníze...!“
Rada
Olomouckého kraje
schválila na posledním zasedání
své „Programové prohlášení pro
období 2012 až 2016“. Můžete

Olomouc, Prostějov/mik - Situace začíná být kritická. Jak
se Večerník v pátek dozvěděl, na Prostějovsku výrazně
vzrostla nezaměstnanost. O
práci přišlo během ledna o
bezmála pět stovek lidí víc,
než tomu bylo v prosinci loňského roku.
„V současné chvíli je v registru
Úřadu práce 6 721 osob z Prostějova a okolí, což je o 498
klientů více, než tomu bylo k
poslednímu dni roku 2012. Při-

„Naší snahou je, aby opravy byly
dokončeny co nejdříve a rychlost
byla opět vrácena na původních
sto třicet kilometrů za hodinu.
Ministerstvo dopravy je však jiného
názoru, se kterým se nemohu ztotožnit.“
Druhý muž úřadu Olomouckého kraje
ALOIS MAČÁK o situaci na dálnici R46
stručně okomentovat kapitolu
týkající se dopravy, za kterou nesete odpovědnost, a záležitosti,
které se týkají Prostějovska nebo
našeho města?
„Programové prohlášení odráží
skutečné potřeby občanů kraje.
Doprava je bezesporu oblast, která
souvisí téměř se vším a její kvalitní
fungování je základním předpokladem zajištění prosperity kraje.
Z prostorových důvodů vyjmenuji
jen některé priority jako dopravní
obslužnost, zajištění rekonstrukcí a
oprav páteřních silnic druhé a třetí třídy, pokračování ve výstavbě
okružních křižovatek nebo urychlení přípravy a realizace obchvatů
na silnicích druhé třídy, například
přeložku takzvaného severního obchvatu Prostějova. Programové prohlášení v celém znění je zveřejněno
na webových stránkách kraje.“
Zmínil jste ´severní obchvat´.
Jak se vyvíjí jeho vybudování a
výkupy potřebných pozemků?

„Dlouhodobým a největším problémem pro realizaci tohoto obchvatu
stále zůstávají výkupy pozemků.
Mohu opět zdůraznit, že současná legislativa při majetkoprávním
vypořádání pozemků pro dopravní stavby ve veřejném zájmu je
naprosto bezzubá! Již v minulém
volebním období jsme mnohokrát
žádali senátory a poslance bez
ohledu na jejich stranickou příslušnost o změnu této legislativy. Určitá
změna se nyní připravuje a snad
už konečně zvítězí zdravý rozum.
Olomoucký kraj bude i nadále s
městem Prostějovem pokračovat
v přípravě této pro naše město tak
důležité a prospěšné stavby, aby
bylo možné ji co nejdříve realizovat a využít i finančních prostředků
z Evropské unie. Realizace tohoto
obchvatu má stát zhruba čtyři sta
milionů korun. Na březnovou radu
kraje připravujeme materiál, který
se bude týkat severního obchvatu
Prostějova.“

Ministerstvo dopravy nechce na
zdevastované komunikaci R46
zvýšit rychlost ze současných sto
kilometrů za hodinu na původních stotřicet kilometrů za hodinu. Jaký je váš názor?
„Naší snahou je, aby opravy
byly dokončeny co nejdříve a
rychlost byla opět vrácena na
původních sto třicet kilometrů
za hodinu. Ministerstvo dopravy
je však jiného názoru, se kterým
se nemohu ztotožnit. Po našem
velkém tlaku jak na ministra
dopravy, tak i na zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR probíhá
rekonstrukce. O změně rychlosti
budeme i nadále jednat. Tato komunikace včetně dálnice D1 je
odstrašujícím příkladem, jak stát
dlouhodobě omezuje peníze na
dopravní infrastrukturu. Není to
nic jiného než skryté zadlužování a následné škody jsou potom
obrovské!“

tom volných míst je pouze 192,
takže o jedno usiluje hned pětatřicet lidí. Je pravda, že to není
zrovna radostná bilance...,“ přiznal Večerníku neradostný Jaroslav Mikšaník z referátu trhu
práce Úřadu práce Olomouckého kraje. „Co se týká celého
kraje, tady je situace ještě horší.
Do registru nezaměstnaných se
nově přihlásilo 5 965 osob, což
je oproti předchozímu měsíci
více než sedmadvacetiprocentní
nárůst,“ dodal Mikšaník.

Lidem z ulice J. Köhlera

TEČE VODA do baráků!

Vrahovice, Prostějov/mik - Z prosincového setkání nejvyšších
představitelů Prostějova s občany Vrahovic vyplynul požadavek místních obyvatel na řešení kanalizace v ulicích Jano
Köhlera a Hrázky. Vedení statutárního města nyní zadalo
úkol odboru rozvoje a investic, přičemž radní na své poslední
schůzi projednali materiál, který řeší přípravu projektové dokumentace k investici. Na ni pak hodlají z rozpočtu vyčlenit
částku 200 tisíc korun.
Projekt bude řešit technické možnosti vybudování chybějící dešťové kanalizace a následnou opravu stávající komunikace, která je
ve velmi špatném technickém stavu.
„V těchto ulicích dochází při velkých deštích k zatékání vody do
nemovitostí. Cílem projektu je zjistit odtokové a vsakovací poměry v lokalitě. Ze znalosti místních poměrů víme, že je tady vysoká hladina spodní vody související s tím, že místo se nachází pod
úrovní blízké říčky Romže,“ objasnil Zdeněk Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov. Projekt má vyřešit problém,
jak odvést dešťovou kanalizaci do vodoteče.
Pokud zastupitelstvo schválí navrhovanou investici, projektová
dokumentace bude zpracována ještě v letošním roce.

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!!!

Marie Bláhová
25. 1. 2013 52 cm 3,60 kg
Ohrozim

Adélka Dočkalová
2. 2. 2013 51 cm 3,80 kg
Kostelec na Hané

Anna Komárková
3. 2. 2013 48 cm 2,60 kg
Stražisko - Růžov

Karolína Svobodová
3. 2. 2013 48 cm 3,15 kg
Konice

Lucie Špačková
5. 2. 2013 49 cm 3,00 kg
Klopotovice

Eliška Valášková
5. 2. 2013 49 cm 3,25 kg
Kostelec na Hané

Elen Vodáková
5. 2. 2013 48 cm 3,20 kg
Mořice

Dominik Kovařík
3. 2. 2013 49 cm 2,70 kg
Doloplazy

Dan Lána
4. 2. 2013 53 cm 3,45 kg
Kuřim

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

Petr Furiak
29. 1. 2013 53 cm 4,00 kg
Prostějov

ZTRATIL SE MATÝSEK

Omlouváme se čerstvě narozenému Petru Furiakovi a jeho rodičům za chybně uvedené datum v minulém vydání našeho uvítacího řádu
miminek. Nedopatření vzniklo při technickém
přenosu dat. Děkujeme za pochopení!

Prosím pomozte!
přesně před měsícem, tj. 11. ledna
2013, se během dne ztratil dvouletý
kocourek. Naposledy se pohyboval v ulici Husitská v ProstějověVrahovicích. Slyší na jméno Matýsek,
má šedo, hnědou, bílo mourovatou
barvu, je kastrovaný, k cizím lidem nedůvěřivý, ale velmi zvědavý, mohl tak
nepozorovaně vklouznout do domu.
Kdo jste ho viděli nebo o něm něco víte, volejte prosím na telefon
737 530 100, případně pište na
e-mail: komajana@seznam.cz.

Maturitní ples SOŠ podnikání a obchodu opět nezklamal

Prostějov/pk - První pátek v únoru
již tradičně patří studentům Střední
odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově. Nejinak tomu bylo
i letos, kdy se v tento den konal již
14. maturitní ples v historii školy, přičemž tato pěkná tradice byla
v Národním domě a Městském divadle zahájena 2. února 2002.

Foto: archív SOŠPO

Večerník podporuje!

Přispějte k otevření Klokánčí kapsy
dětem, které ji potřebují

Průběh stužkování byl jako každým
rokem doplněn tanečními vystoupeními
skupiny Piruette i studentů školy Denisy
Pernicové a Ondřeje Krysmánka. Příjemným oživením večera pak byla originální maturitní videa, která byla odměněna
bouřlivým potleskem přítomných. Třída 4. MT měla ještě jedno překvapení.
V rámci choreografie stužkování studenti

Prostějov/gab - Dar města v podobě domu existuje celá náhradní rodina fungující běžným
se zahradou v Západní ulici číslo 72 umožní způsobem, se společnou péčí o domácnost, naFondu ohrožených dětí otevřít v Prostějově kupováním, vařením, učením, ale samozřejmě
Klokánek - zařízení rodinného typu pro děti i hraním,“ uvedla Ivana Hemerková, která se za
vyžadující okamžitou pomoc. Fond se nyní Klokánka v Prostějově velmi zasazuje.
obrací na občany s prosbou o pomoc při vy- V prostějovském Klokánku se plánuje vytvoření alespoň čtyř bytů. „V této souvislosti je
budování prostějovského Klokánku.
Foto: archív SOŠPO Péče rodinného typu, jak ji nabízí Klokánek, má nutno připomenout, že zaměstnání v Klokánpodle zákona přednost před ústavní výchovou. Je cích najdou hlavně ženy ve věku nad čtyřicet,
vystupovali na pódiu Městského divadla totiž pro děti přirozenější než velké ústavy. Dvě padesát let, které mají zkušenosti v péči o dítě i
jako hvězdy showbyznysu z pět metrů „tety“ se vždy po týdnu starají v samostatných zkušenosti životní,“ dodala náměstkyně primábytech o dvě až čtyři děti. „V jednom bytě tak tora Ivana Hemerková.
dlouhé limuzíny.
Po stužkování ples pokračoval ve spolkových a restauračních prostorách Národ- Dobré věci může pomoci každý. Všechny finanční prostředky, které budou
ního domu, kde si účastníci plesu mohli věnovány na účet 3055103/0300 s variabilním symbolem 214, půjdou na
vybrat ze čtyř hudebních produkcí. V di- vybudování Klokánku v Prostějově. Pomozte i vy, vítána je jakákoliv částka,
vadelním sále bylo letos do řad maturantů
která přispěje k otevření Klokánčí kapsy dětem, které ji potřebují...
pasováno čtyřiačtyřicet studentů.

HELEN DORON EARLY ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV: masopustní týden!

Prostějov/pk - Již třetím rokem drží
Angličtina pro děti - learning centrum Helen Doron Early English masopustní týden pro své studenty.
Hm, co si pod tím můžete představit?
Masopustní recept vypadá asi takto:
nepochybujte o tom, že jde o ještě
zábavnější a hravější angličtinu než
obvykle. Buďte si jistí, že bez masek a
kostýmů se neobejdete. Přidejte ingredience jako karnevalový tanec, soutěže
a písničky. Ozdobte sladkou odměnou.
V maskách neabsolvovaly angličtinu
jen děti, masky měli povinné
samozřejmě i lektoři. Tradiční Mardi
Gras (masopustní) tance a písničky
byly společné pro všechny studenty
od jednoho roku až do dvanácti let,
ale náplň masopustních hodin se lišila.
Zatímco nejmenší se zaměřovali na
návštěvu britského královského trůnu
včetně královského tance a tímto
směrem orientovaných výtvarných ak-

tivit, nejstarší studenti se zase věnovali
povoláním, která můžeme označit za
„happy“. Jak taková veselá povolání
v očích dětí vypadají, můžete vidět na
fotoreportáži.
Právě v těchto dnech probíhá v rakouské sesterské Angličtině pro děti
v Salzbursku adrenalinová zimní příměstská škola, orientovaná
angličtino-sportovně, kterou si díky
sněhové nadílce studenti užívají nejen
angličtinářsky. Hned po jarních prázdninách se Angličtina pro děti v celé ČR
začíná věnovat přípravám studentů na
Cambridge zkoušky, neboť od tohoto
kalendářního roku se stala Helen Doron
Early English oficiálním partnerem, garantem a certifikovaným zkouškovým
centrem právě Cambridge.
Aktuální informace oAngličtině pro děti
Prostějov najdete na webu angličtiny na
www.anglictinaprodetiprostejov.cz
a na www.helendoron.cz.

F o t o ree p o rtt á ž

3x foto: archív HDEE-APD Pv

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká
17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č.
106 nebo na tel. č. 588 000 167.
Půjčovna
rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky,
WC křesla, chodítka – pevná,
pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polohovací
lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.
SEMTAMNÍK SONS
pondělí 11. února
11.00 hod. Návštěva solné
jeskyně v ul. Budovcova.
čtvrtek 14. února
13.00 – 16.00 hod. Pletení
z pedigu v klubovně SONS.
MC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov
Mimiklub - program pro maminky s miminky do 9 měsíců
Individuální psychologické poradenství - na objednání
V pondělí 11. února se koná od
16.30 hodin odpolední setkání
mateřídoušky na místní faře, ul.
Bezručova, Plumlov.

V pondělí 11. února od 17.00
hodin se můžete setkat s tvůrci
vyjimečné kolekce keramiky
– Marcelou a Zdeňkem Palíškovými u příležitosti zahájení
jejich výstavy v Galerii N7.

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI O PRÁZDNINÁCH

10.30 - 11.30 hod., 14.30 - 16.30 hod.
10.00 - 11.00 hod, 14.15 - 16.15 hod.
11.00 - 12.00 hod., 15.00 - 17.00 hod.
10.00 - 11.00 hod., 14.00 - 16.00 hod.
10.30 - 11.30 hod., 13.30 - 15.30 hod.
10.00 - 12.00 hod.

inzerce

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...
Jaroslav Faltýnek 1935 Prostějov
Libuše Seitlová 1923 Ohrozim
Ludmila Vincourková 1946
Prostějov
Jiřina Ondrůjová 1934
Kralice na Hané
JUDr. Marie Cyrnerová 1929
Prostějov
Robert Soldán 1954
Drahany
Vilém Grulich 1938
Brodek u Prostějova
Jiří Rada 1937
Prostějov
Věra Vencovská 1931 Prostějov
Jindřich Kučera 1949 Prostějov
Alois Kopecký 1937
Stínava
Jiří Kresta 1931
Bedihošť

Valentýnská SEXY DANCE
PARTY proběhne v pátek 15.
února od 20.00 hodin v Kulturním a společenském domě
Prostějov.

Okresní kolo soutěže ZUŠ
Komorní hra s převahou deRekondiční pobyt
Okresní organizace Svazu po- chových nástrojů proběhne ve
stižených civilizačními cho- čtvrtek 21. února v sále ZUŠ,
robami v Prostějově, pořádá Kravařova 14.
i v letošním roce ve dnech 23. - 30.
Únorová promenáda
června rekondiční pobyt v hose uskuteční opět třetí neděli
telu Cherry na Horní Bečvě
v únoru tj.
v Beskydech. Přihlásit se
17. února ve 14.00 hodin.
mohou i nečlenové SPCCH.
Předběžné přihlášky a bližší
informace na tel.: 739 513 405, Ve čtvrtek 14. února od 17.00
p. Pařízek. Omezený počet míst. hodin Muzeum Prostějovska
pořádá slavnostní otevření nově
TJ Sokol Čechovice - oddíl ko- vybudované archeologické expané pořádá VELKÉ SPOR- pozice Za tajemstvím střepu TOVNÍ PLESY - vždy v sobotu Pravěké dějiny Prostějovska.
16. února a 2. března. Zahájení ve 20.00 hodin slavnostním
Akademie seniorů
předtančením, vstupné 250 Kč v prostorách OS Lipka, Tetín 1, PV
s večeří, vstup pouze ve spole- úterý 12. února
čenském oblečení. K tanci a po- 14.00 Jak si pomoci od bolesti
slechu hraje: 16. 2. ENDEMIT páteře – automobilizační cvičení
trio s Miloslavem Křížkem, úterý 19. února
2. 3. NOVIOS s Pavlem Kož- 14.00 Dechové a protahovací
nárkem. V podsálí diskotéka. cvičení
Vstupenky lze zakoupit na tel. úterý 26. února
čísle 607 719 389 – p. Ráček. 13.30 Hrátky s pamětí
Po skončení plesu odvoz zajištěn ve 2.45 hod. od sokolovny. Lazariánský servis vás zve opět
i v roce 2013 na ozdravný pobyt v Chorvatsku. Pobyt je
Ostatková zábava
vhodný pro rodiče s dětmi, ses právem Pivín
niory i handicapované. Bližší inse koná v úterý 12. února
formace a přihlášky na tel. čísle
od 19.00 hodin.
776 054 299 paní Zapletalová.
K tanci a poslechu zahraje
skupina Romantica.
XI. ročník soutěže o nejlepší
Na výstavu Jak semena putují domácí pálenku „Vranovská
krajinou, se můžete přijít podí- Štamprla“ se koná v sobotu 9.
vat ve čtvrtek 14. února ke Špa- března od 15.00 hodin v restauraci „ U TOMA“ v Kelčicích.
líčku, Úprkova 18, PV.

Domovní správa, s.r.o - víceúčelová hala - zimní stadion

PONDĚLÍ 11. 2.
ÚTERÝ 12. 2.
STŘEDA 13. 2.
ČTVRTEK 14. 2.
PÁTEK 15. 2.
SOBOTA 16. 2.

Petr Dostál 1951 Kostelec na Hané
Karel Najbr 1928
Mostkovice
Ing. Stanislav Rak 1937 Mořice
Jaroslav Šmída 1921
Hrochov
Pavel Přikryl 1928
Prostějov
Libuše Dvořáková 1925 Čehovice
Jindřich Hořava 1976 Rozstání
Marie Nejedlá 1943
Otinoves
Josef Navrátil 1933
Kostelec na Hané
Vojtěch Čecháček 1966 Prostějov
Vojtěch Šebestík 1937 Prostějov
Marie Staňková 1940
Brodek u Prostějova
Ivo Zvěřina 1937
Prostějov

TIP Večerníku

ŽENA VLČÍ MÁK
KDY: pátek 15. února v 19.00 hodin
KDE: Městské divadlo Prostějov

Setkání s vynikající českou
herečkou Hanou Maciuchovou zprostředkuje svým
divákům Městské divadlo
v Prostějově. Hra Noelle
Chatelet je monologem starší
dámy, která prožívá ve věku,
kdy se většina jejích vrstevnic už dávno smířila s šedí,
jednotvárností a osamělostí
zbytku života, nečekané citové vzplanutí, neuvěřitelnou,
ostýchavou, dychtivou a
stejně intenzivně opětovanou
lásku k muži ještě o deset let
staršímu, než je ona sama.
V dnešní době tvrdého kultu
mládí a povrchní, fyzické
Výstava studentských prací
„Ostravské trio“ probíhá od
10. ledna až do 28. února v Kravařově ulici. Své práce představí
Markéta Krupíková, Dita Langerová a Markéta Slámová
SYSTEMA Russian martial art
oznamuje stále probíhající nábor nových členů se zájmem o
ruskou školu bojového umění
v Prostějově. Bližší informace
tel.: 774 142 382
nebo koblasap@seznam.cz
Společenský ples KSČM se
koná v sobotu 23. 2. 2013 v restauraci U tří bříz. Vstupenky
pouze v předprodeji na sekretariátu OV KSČM Prostějov

krásy, kdy je věk a zkušenost
handicapem, jde o téma velmi
aktuální. I „starý“ člověk ještě
žije a možná vás překvapí jak!
Kulturní klub Určice
ve spolupráci
s Obecním úřadem Určice
pořádá DĚTSKÝ KARNEVAL
v neděli 24. února
od 15.00 hodin
v místní Sokolovně v Určicích.
Občerstvení a bohatá tombola
zajištěna.
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 zve své
členy i nečleny na zájezd
22. 3. 2013 do Veĺkého Mederu
- pobyt ve slovenských termálech. Jste srdečně zváni. Bližší
informace v kanceláři č.106
nebo na tel.č. 588 008 095,
724 706 773.

Spolek za staré Vrahovice letos
slaví deset let

Vrahovice/Martin Hájek V roce 2003 se parta několika přátel rozhodla, že založí
Spolek za staré Vrahovice a
zaregistruje ho jako občanské
sdružení na Ministerstvu vnitra. Nejstaršímu členovi bylo
tehdy pouhých 18 let, průměrný věk ve spolku byl okolo šestnácti. Nikdo z nich by tehdy asi
nevěřil, že tato organizace bude
fungovat ještě i po deseti letech
a že se jí podaří dosáhnout několika úspěchů.
Už při samotném vzniku si zakládající členové vytyčili několik
cílů, které se dosud snaží s menšími či většími úspěchy naplňovat.
Zaměřili se na zkoumání místní
historie, ochranu přírody a propagaci Vrahovic. Členům se postupem času podařilo sesbírat obrovské množství starých fotografií
Vrahovic, které potom prezentovali na dvou výstavách v letech
2005 a 2009. Jeden z členů několik let zkoumal moderní historii
obce, ale výzkum zatím stále není
u konce. Na poli ochrany přírody
parta ze Spolku za staré Vrahovice

vysadila v obci i jejím okolí velké
množství stromů a v roce 2010
založila okrasný park Arboretum
Vrahovice. Budování parku zatím stále ještě probíhá a předpokládá se, že slavnostní otevření
proběhne asi za dva roky. Tento
zatím nejnáročnější projekt je pro
spolek velkou výzvou. Arboretum
Vrahovice by se časem mohlo stát
jedinou místní turistickou atrakcí.
Kromě toho by navíc mohlo být
pro zdejší obyvatele místem klidu
a odpočinku. V propagaci Vrahovic bylo asi největším úspěchem
vydání pohlednice Vrahovic, která
byla první pohlednicí tohoto místa asi po padesáti letech. Členové

spolku postupně stárnou, už jim
pomaličku táhne na třicítku, ale
stále jim neubývá nadšení a elánu,
se kterým kdysi občanské sdružení zakládali. Je otázkou, zda se
k nim časem přidají další mladí
lidé a budou nést tyto tradice dál.
Na podzim bude Spolek za staré
Vrahovice pořádat výstavu k deseti letům činnosti, na které bude
prezentovat některé výsledky práce, a zároveň už má nachystáno
několik dalších nápadů na další
léta. Bude tedy záviset na všech
členech, zda spolek s úspěchem
oslaví i dvacáté narozeniny a zda
se opět bude mít čím pochlubit.

Ceny Města Prostějova za rok 2012

Uzávěrka přihlášek se blíží!
Prostějov/red - Město Prostějov udělí také v letošním
roce významným osobnostem
Ceny města. Do 28. února
2013 mohou občané, organizace nebo občanská sdružení
nominovat jakoukoli významnou osobnost, jejíž práce znamená přínos pro město Prostějov.
„Osobnosti, které výrazně napomohly ke zvýšení prestiže
města v jakékoli oblasti své
činnosti, si zaslouží naše uznání.
Oceňované obory činnosti nijak
nevymezujeme, abychom tím

11.00 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
14.00 kostel Smržice

nezúžili výběr nominovaných.
V uplynulých letech byla Cena
města udělena mnoha osobnostem, jejichž práce je rozmanitá.

Od šíření demokracie, přes celoživotní práci v divadelnictví až
třeba po činnost literární či hudební,“ uvedla vedoucí Odboru
kanceláře primátora Magistrátu
města Prostějova Jaroslava Tatarkovičová.
K nominaci je třeba uvést jméno
a příjmení osoby navržené na
ocenění, dále za jakou činnost
by měl navržený kandidát cenu
získat a podpis a kontakt na navrhovatele. Nominace doručí
navrhovatelé v písemné formě
na podatelnu Magistrátu města
do 28. února 2013.

12.30 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
10.00 kostel Ptení

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: Hrubčice, Kralice,
Bedihošť
Dne: 25. 2. 2013 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Hrubčice mimo:

Kino Metro 70
pondělí 11. února
17.30 Maniak
francouzský thriller
20.00 Maniak
úterý 12. února
17.30 Hitchcock
20.00 Maniak
středa 13. února
17.30 Hitchcock
20.00 Maniak
čtvrtek 14. února
17.30 Babovřesky
česká komedie
20.00 Babovřesky
pátek 15. února
17.30 Babovřesky
20.00 Babovřesky
22.15 Babovřesky
sobota 16. února
17.30 Babovřesky
20.00 Babovřesky
neděle 17. února
17.30 Babovřesky
20.00 Babovřesky

Městské divadlo
v Prostějově
čtvrtek 14. února
19.00 Marie Jones:
Plný kapsy šutrů
filmová a divadelní agentura
Praha
pátek 15. února
19.00 Noëlle Chatelet:
Žena vlčí mák
Studio Saint Germain
- Umělecká agentura Jaroslavy Svobodové
sobota 16. února
15.00 R. Čechura - J. Šalamoun: Maxipes Fík

řadovky u ŠS a střed obce
podél hlavní komunikace od
č. 24 a 28 po č.7 a 42 dále
ŠS Plant Select a farmy ZD
a Z+Z, část obce Bedihošť
od Prostějova po konec obce
sm. Čehovice, dále ulice Lidická, Husova, B. Němcové,
Komenského, Tovární pravá strana, Za sokolovnou,
U parku, dále část obce Kra-

lic na Hané - Vitonice po
č.251, 13, 498, 440, 476 odběratelská trafostanice Bedihošť Oskar (č. 300791)
Obec: Prostějov
Dne: 26. 2. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celá budova Újezd č.10, 12
(celá budova Telefonica a Policie ČR)
E.ON Česká republika, s.r.o.

úterý 12. února
19.00 Koupačka
- Clément Michel
čtvrtek 14. února
19.00 Hotel Palermo
- Štěpán Gajdoš

Simetrix
pátek 15. února
21.00 DJ Doktor
sobota 16. února
21.00 DJ Mark

Kinoklub DUHA
středa 13. února
15.00 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka
Hnátka
sobota 16. února
15.00 Šroubkovo
dobrodružství
17.30 Expendables:
Postradatelní 2
americký akční thriller

Kulturní klub DUHA
pondělí 11. února
Od 9.00 do 13.00
Česká kresba a grafika VI.
– Ze sbírky Josefa Dolívky

Kino OKO
- Němčice nad Hanou

pátek 15. února
18.00 Let's Dance:
Revolution
romantické drama

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 11. 2. DO 17. 2. 2013

inzerce

Rozloučíme se...
Pondělí 11. února 2013
Zdeněk Hošťálek 1939 Prostějov
Božena Selingerová 1925 Držovice
Jaroslav Vyjídáček 1955 Čechovice
Ludmila Bimková 1918 Radkova Lhota
Středa 13. února 2013
Justina Vinklerová 1923 Hluchov
Pátek 15. února 2013
Josef Kořenek 1950 Prostějov
Miloslav Řihošek 1950 Hrubčice
Marian Štrajt 1930 Dubany
Sobota 16. února 2013
Ludmila Přikrylová 1934 Ptení
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TELEFON 582 344 130

NOČNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy
každý večer v 18.30 hodin. Také ve středu v 17.30 hodin.
V neděli bude Měsíc v první čtvrti. Vstupné 20 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE, SLUNEČNÍCH SKVRN,
SLUNEČNÍ ATMOSFÉRY, se za bezmračné oblohy koná
každé odpoledne ve 14.00 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.
Pololetní poplatek 200 Kč.
Klub GEMINI se sejde ve čtvrtek v 16.30 hodin.
Roční (školní rok) klubový poplatek 400 Kč.
SOUTĚŽ TRPASLIČÍ PLANETY určenou dětem do 10 let
věku nabízíme v neděli v 15.00 hodin.

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
15.2. Obecní ples
Mostkovice
16.2. Skautský ples
Prostějov
16.2. Zámecký ples
Žárovice
16.2. Maškarní bál
Smržice
16.2. Divadelní ples
Němčice n/H
16.2. Společenský ples
Určice
16.2. Velký sportovní ples
Čechovice

Sokolovna Mostkovice
Obec Mostkovice
Městské divadlo v Prostějově
Děti přírody
Sokolovna Žárovice
Klubové zařízení Plumlov, p.o.
Sokolovna Smržice
Sokol Smržice
Sokolovna Němčice n/H
DS Na Štaci
Sokolovna Určice
TJ Sokol Určice
Sokolovna Čechovice
TJ Sokol Čechovice

Bezplatné poradenství
pro lidi ve finanční tísni
Prostějov/mik - Město Prostějov podpořilo bezplatné poradenství občanům, kteří jsou ve svízelné situaci, nemohou
platit své dluhy a hrozí jim exekuce. Rada města schválila poskytnutí kanceláře s možností připojení k internetu
obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni.
„Poradenství bude probíhat v kanceláři na odboru sociálních
věcí ve Školní ulici číslo 4 ve druhém poschodí,“ řekla Alena
Rašková, náměstkyně primátora, která je jednou z iniciátorek
bezplatného finančního poradenství potřebným. Poradenská
centra již fungují v Praze, Ostravě, Ústí nad Labem, Šumperku, Litvínově, České Lípě, Hradci Králové a Plzni, partnery
společnosti jsou renomované české banky a Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické Praha.
Klienti mohou využít služeb poradenského centra jednou za
dva týdny v rozsahu dvou hodin. Přesný harmonogram bude
zveřejněn prostřednictvím Radničních listů a na internetových stránkách města.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s dlouholetou šéfkou odborů a členkou dozorčí rady Oděvního podniku

„FABRIKU POSLALO KE DNU HOSPODAŘENÍ PANA TUHÉHO!“
Helena Vyroubalová pracovala v OP 42 let, o podniku ví víc než kdokoliv jiný...

Prostějov - Jako šéfka odborů Oděvního podniku Prostějov
byla v každodenním kontaktu s řadovými zaměstnanci. Coby
členka dozorčí rady firmy zase komunikovala s majiteli i nejvyšším vedením někdejšího tuzemského gigantu. S OP zažila
dobu, kdy podnik při miliardových obratech dokázal ročně vydělat desítky milionů korun a zaměstnanci si domů odnášeli
tisícové prémie. Při jeho neslavném konci se naopak loučila
téměř se všemi jeho propuštěnými kolegy, zažila jejich pláč
i vztek... V podniku začínala v osmnácti letech jako vyučená
pánská krejčová a dalším studiem se postupně dostala až do
jeho širšího vedení. Dveře za sebou zavřela před třemi měsíci,
kdy po dlouhých dvaačtyřiceti letech v OP z odešla do důchodu. Helenu Vyroubalovou jsme navštívili v Krasické ulici, kde
nyní žije v bytě panelového domu. Jak se ohlíží za fungováním a především krachem legendární firmy, se kterou stejně
jako řada dalších lidí z Prostějova spojila téměř celý svůj život?
Nejen o tom promluvila v exkluzivním rozhovoru pro Večerník!
Martin Zaoral
Celou záležitost kolem krachu Oděvního podniku
Prostějov v současnosti vyšetřuje
policie. Předpokládám, že kriminalisté kontaktovali i vás. Jak to
probíhalo?
„Ano, na policii jsem vypovídala
stejně jako většina lidí, kteří znali
poměry v podniku. Kriminalisty zajímali všichni lidé z představenstva
i užšího vedení podniku, zejména se
ptali na Františka Tuhého, ale i na
další členy.“
Jak jste s dlouholetým majitelem i šéfem OP vycházela vy osobně?
„S Františkem Tuhým jsme spolupracovali řadu let. On byl majitel i
vůdce podniku, který zaměstnával
stovky lidí a velmi dobře prosperoval. Problém se objevil až ve chvíli,
kdy se ekonomika firmy zhoršila

a na veřejnost se dostala informace,
že si nechal vyplatit milionové odměny! Pro všechny to byl šok, který
násobilo to, že on sám na všechny
strany prohlašoval, že doba je zlá,
že není na zvyšování platů, neboť se
musí šetřit...“
Jak jste na to reagovala vy?
„S panem Tuhým jsme měli
v této souvislosti poměrně ostrý rozhovor, kdy on se nakonec rozčílil a
křičel na mě: ´Co mně ty peníze závidíte, vždyť všechno mi umožnil
zákon?!´ Od té doby jsme spolu fakticky nemluvili. Pan Tuhý si tímto
ovšem nadělal spoustu nepřátel. Nyní
musí zřejmě čelit obrovské nevoli ze

vlastník byl navíc po dlouhou dobu
téměř neomezeným pánem Oděvního podniku. Na valné hromadě se
proti němu nikdo nedovolil ozvat,
a pokud ano, tak ho stejně Tuhý
přehlasoval. Žádné mimořádné
odměny ale pro něj nebo někoho
dalšího valnou hromadou nikdy neprocházely.“
Ani hospodářské kontroly
větší pochybení nezaznamenaly. Jak je to možné?
„To nemohu posoudit. Všechno
ale asi v úplném pořádku nebylo...
Dozorčí rada dle předkládaných
ekonomických rozborů nikdy žádné nesrovnalosti neobjevila. Taktéž
vnitřní a vnější audity nic nenašly.“
Jak to bylo s protěžováním
dcery Františka Tuhého
Jany, která vedla podnikovou
prodejnu OP v Plumlovské ulici?
„Všeobecně se vědělo, že Jana Tuhá
je vedoucí prodejny v Plumlovské
ulici, kde byla v nájmu podniková
prodejna. Nájemné tu bylo výrazně
vyšší, než by bylo nutné. Ač to byl
známý fakt, nenašel se nikdo, kdo
by s tím byl ochoten nebo schopen
něco dělat.“
Kdo sjednával vysoké
půjčky, které ve finále
Oděvnímu podniku zlomily vaz?
„Půjčky se braly už za Františka
Tuhého. Nejprve se jednalo o menší částky. Zdůvodňovalo se to tím,
že bez půjčky nebudeme schopni
například nakoupit materiál pro za-

„Dlouho jsme si mysleli,
že ryze český management
bude schopný takto velký
podnik vést. Vypadá to ale,
že jsme se pořádně spletli...“

HELENA VYROUBALOVÁ hledá
možné důvody krachu OP Prostějov

strany
nebývalého
množství lidí. Navíc
se zdá, že i policisté
nabyli podezření, že
zákon mu vše přece jen
neumožňoval!“
Vyvést nezákonně
peníze z jakéhokoliv podniku není jednoduché. Jak si myslíte, že to
František Tuhý dokázal?
„Jako generální ředitel měl
smluvní plat. Coby většinový

Foto: Martin Zaoral

jištění výroby. Jenže sotva se splatil
jeden úvěr, už se
s bral další. Na tento
upozo
problém upozorňoval
ekonomický
náměstek Zdeněk
Kořínek, který
Zde
konstatoval, že je to cesta do pekel.
Budoucnost mu
m dala za pravdu.
Půjčky
j y pak
p už byly tak vysoké, že
banky a zejména
zejmé Česká spořitelna
fakticky převzaly
převza kontrolu nad vedením podniku
podniku. Z peněz, které podniku půjčily, jim přitom šly nemalé
úroky.“
Jeden z věřitelů, pivovar
právě v tom vidí důHolba,, p
vod, proč Česká
Česk spořitelna oddaO
lovala pád Oděvního
podniku
Prostějov, přestože
jeho hospodapřes
ka
ření bylo v katastrofálním
stavu.
my
Co si o tom myslíte?
„To neumím posoudit, starala
jsem se hla
hlavně o výrobu... Běžzaměs
ní zaměstnanci,
kteří v OP
zůstával byli rádi, že stále
zůstávali,
mají ppráci. O zadluženosti
pod
podniku
se však vědělo
a o insolvenci se otevřeně mluvilo už někdy
od roku 2008.“

Právě v tomto roce ochranka z podniku vyvedla Františka Tuhého. Hlavní odpovědnost
za OP převzal pražský právník Roman Hanus, syn člena představenstva České spořitelny Rudolfa Hanuse. Jaká byla situace?
„Od té doby byl František Tuhý zbaven funkce generálního ředitele, ale
do podniku stále docházel, nikdo se
s ním ovšem nechtěl bavit. Všechno
šlo přes pana Hanuse, který se však
v OP zas tak často neobjevoval. Předsedou představenstva se místo Františka Tuhého stal Milivoj Žák.“
V době, kdy měli tedy hlavní
slovo Roman Hanus a Milivoj Žák, do podniku nastoupil krizový manažer Pavel Cesnek. Vydržel zde ale pouze osm měsíců. Jak
zpětně hodnotíte jeho působení?
„Byl to razantní a schopný mladý
muž, který uměl na provoz sehnat
peníze. Činil tak hlavně rozprodejem skladových zásob. Problém však
nastal, když se zjistilo, že současně
s prodejem starých zásob byly prodány nové kolekce za snížené ceny.
Podnik to poškodilo a byl to jeden
z důvodů, proč Pavel Cesnek relativně brzy odešel.“
V této velmi kritické době se
v Oděvním podniku objevilo
asi dvacet manažerů. Jaké platy
brali a jaké bylo jejich odstupné?
„To nevím, jejich platy byly smluvní a určoval je ředitel podniku Pavel
Cesnek.”
Následně do čela podniku
nastoupila všeobecně uznávaná Zuzana Vlachová. Přestože
roční zisky OP stále přesahovaly
miliardu korun, náklady byly
o stovky milionů vyšší. V té době se
začalo naprosto otevřeně mluvit
o krachu společnosti. Dalo se v této
situaci ještě něco zachránit?
„Těžko říct, faktem je, že spousta lidí,
kteří znali skutečný stav věcí, jako
například Zdeněk Kořínek či bývalý
akcionář Jaroslav Kučera, už z OP
odešla.”

V souvislosti s odpovědností
za stav podniku se mezi zaměstnanci hodně mluvilo také o
tzv. KGB. Tam měl patřit bývalý
ředitel závodu Jeseník Jindřich
Koryčan, manažer výroby Miroslav Galář a ředitel stříhárny pan
Bártek. Jak vidíte jejich roli v podniku?
„Nemyslím si, že byla negativní.
Pravdou je, že proti šéfovi pobočky
v Jeseníku Jindřichovi Koryčanovi se
mezi zaměstnanci zvedla vlna nevole. Poté, co zavřeli podnik na severu
Moravy, se najednou objevil v Prostějově. Lidé se ptali: proč? co tu dělá?
To bylo ovšem vše. Takový Miroslav
Galář podle mě dělal vše, co mohl.
Právě on stál za dlouhodobě úspěšnou výrobou měřenek, obětoval tomu
hodně, navzdory špatné ekonomice
byla výroba stále dobře organizovaná. I díky němu se mohly měřenky
nakonec prodat společnosti AMF Reece. A co se týče pana Bártka, ten řídil
chod stříhárny a myslím si, že velmi
dobře.”
Byla jste členkou dozorčí
rady, což je vrcholný kontrolní orgán společnosti. Upozorňovala jste někdy nějak na kritickou
situaci?

kdo je
helena vyroubalová

Narodila se v roce 11949.
949 Vyučila se v oboru pán94
pán
ská krejčová na SOU oděvním. Hned po škole v
roce 1967 nastoupila do OP. Nejprve zde pracovala jako „bleskovka“, tedy univerzální pracovnice.
Posléze jjako „„vybavovačka”,
y
, kdyy připravovala
p p
látkyy ze stříhárnyy do výý
roby. Postupně si na SŠ oděvní dodělala maturitu. V roce 1983 byla zvolena do závodního výboru odborového svazu, v roce 1990 se stala jeho
předsedkyní. V této funkci mimo jiné připravovala návrhy kolektivních
smluv, ze kterých se odvíjela výše platu jednotlivých zaměstnanců. Jako
zástupkyně odborů se dostala i do dozorčí rady. V OP Prostějov pracovala až do srpna 2012, kdy odešla do důchodu. Je vdaná, má dvě děti
a čtyři vnoučata. Mezi její záliby patří šití a práce na zahrádce.
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ŽŵŽǀŶşƐƉƌĄǀĂWƌŽƐƚĢũŽǀ
WĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ϭϳϲͬϴ͕ϳϵϲϬϭ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
dĞů͗͘ϱϴϮϯϬϭϳϭϭͻǁǁǁ͘ĚƐƉͲƉǀ͘Đǌ
ŽŵŽǀŶşƐƉƌĄǀĂWƌŽƐƚĢũŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ŶĂďşǌş
ŬƉƌŽŶĄũŵƵďǇƚǇĂŶĞďǇƚŽǀĠƉƌŽƐƚŽƌǇǀŵĂũĞƚŬƵŵĢƐƚĂ

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

EĞďǇƚŽǀĠƉƌŽƐƚŽƌǇ͗
ͻWĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ϰ͕ϯϰŵϮͲƐŬůĂĚǀĞĚǀŽƌŶşŵƚƌĂŬƚƵ
ͻ:͘ƌǌĂǀĠŚŽϮϲ͕ϳϭŵ2ͲǀŚŽĚŶĠũĂŬŽŬĂŶĐĞůĄƎ͕ĚşůŶĂ͕ƐŬůĂĚ
ͻ^ĄĚŬǇϭϰ͕ϯϯŵ2ͲǀŚŽĚŶĠũĂŬŽŬĂŶĐĞůĄƎ
ͻEĄŵ͘d͘'͘DĂƐĂƌǇŬĂϮϮ͕ϵŵ2ͲƐŬůĂĚ
ͻEĄŵ͘d͘'͘DĂƐĂƌǇŬĂϮϮ͕ϭϳϬŵϮͲƌĞƐƚĂƵƌĂĐĞ͕ŽďĐŚŽĚ
ůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŶĂǁǁǁ͘ĚƐƉͲƉǀ͘Đǌ͕ƚĞů͗͘ϱϴϭϯϬϭϳϭϭ

„Přestože jsem ekonomiku podniku
sledovala dle informací z hospodářských rozborů a porad vedení, zajímala
jsem se hlavně o výrobu. Tady se mi
řada věcí nelíbila, například to, že ačkoliv jsme v Prostějově jeli na šedesát
procent, výroba se přesouvala do Vietnamu a na jiné kooperace. Tuto situaci
jsem kritizovala nejen já, ale i členové
závodního výboru.”
Oděvní podnik Prostějov svého času zaměstnával deset tisíc
lidí. Na rozdíl od mnoha dalších
firem se mu úspěšně podařilo přežít
privatizaci. Ještě na přelomu tisíciletí byl ve výborné kondici, těsně
před krachem měl stále obrovský
obrat. Proč myslíte, že to nakonec
dopadlo, jak to dopadlo?
„Řadu let jsme se měli opravdu velmi
dobře. Velkou roli v krachu podniku
určitě sehrála konkurence levné čínské
konfekce, krach zahraničních odběratelů, u kterých zůstala řada neproplacených pohledávek. Ale asi se vše nedá
svádět pouze na toto… Možná to bylo
tím, že jsme dlouho věřili tomu, že ryze
český management bude schopný takto
velký podnik vést. Že k tomu, abychom
se prosadili a udrželi na světové špičce,
nebudeme potřebovat zahraniční vedení. Vypadá to, že jsme se spletli...”

ěvnost

návšt

webu roste...

nikpv.cz

www.vecer

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

sportovní menu
www.tkplus.cz
anketa
VYHLÁŠENÍ UŽ V NEDĚLI

Olomoucký kraj pozná
své vítěze za rok 2012
v Prostějově
čtěte
na straně
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rozhovor
PŘIŠEL NAHRADIT "PAPÉNA"

Exkluzivní interview
s posilou 1.SK Prostějov
Josefem Pančochářem
čtěte
na straně

lední hokej

32

ČTVRTEK 14. 2.

TRHÁK TÝDNE

PROSTĚJOVSKÝ ŠACHISTA SE STAL
MISTREM REPUBLIKY!

Vojtěch Plát, hájící už barvy TZ Třinec,
ovládl šampionát v bleskovém šachu
Praha, Prostějov/jim

18:15

KRAJSKÝ PŘEBOR - 24. KOLO

HC GREWIS PLUMLOV
HOKEJ UHERSKÝ OSTROH
Zimní stadion v Prostějově

PÁTEK 15. 2.

19:30

OBLASTNÍ PŘEBOR – 16. KOLO
Foto: internet

BK PROSTĚJOV „B“
DUKLA OLOMOUC
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

SOBOTA 16. 2. 10:00 A 14.00

DVAAPADESÁT ŠACHISTŮ SE ZAPOJILO DO NEDÁVNO SKONČENÉHO
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V BLESKOVÉM ŠACHU. PO TŘINÁCTI KOLECH
ZÁKLADNÍ ČÁSTI SE DO FINÁLOVÉ ČTYŘKY PO BOK DAVIDA NAVARY, VIKTORA
LÁZNIČKY I TOMÁŠE POLÁKA PROSADIL ROVNĚŽ BÝVALÝ HRÁČ ROŠÁDY
PROSTĚJOV VOJTĚCH PLÁT. A PRÁVĚ VĚKEM JEŠTĚ JUNIOR ZÁVĚREČNÉ
FÁZI SOUTĚŽE KRALOVAL.
OSMNÁCTILETÝ ŠACHISTA ŠEL DO SEMIFINÁLE DÍKY DESETI ZÍSKANÝM
BODŮM ZE DRUHÉHO MÍSTA A NEJPRVE MUSEL VYŘADIT DŘÍVĚJŠÍ
DLOUHOLETOU ČESKOU JEDNIČKU DAVIDA NAVARU. PO VÝSLEDKU 1,5:1,5
ŠEL DÁL NYNĚJŠÍ REPREZENTANT TŘINCE PLÁT, NEBOŤ UBRÁNIL NAVARŮV
ÚTOK BÍLÝMI FIGURAMI. VE FINÁLE SI PAK PO PODOBNÉM PRŮBĚHU
PORADIL I S DALŠÍM ČESKÝM VELMISTREM VIKTOREM LÁZNIČKOU, ČÍMŽ
NEJENŽE ZDOLAL OBA REPREZENTANTY, ALE SOUČASNĚ SI VYSLOUŽIL
DIPLOM, MEDAILI I POHÁR URČENÝ PRO REPUBLIKOVÉHO PŘEBORNÍKA.
DO JEDNOHO Z PŘÍŠTÍCH VYDÁNÍ VEČERNÍKU PŘIPRAVUJEME S VOJTĚCHEM
PLÁTEM EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR.
VÝSLEDKY MČR V BLESKOVÉM ŠACHU NAJDETE NA STRANĚ 31

Prostějovské tenistky válí Prostějovský hokej slaví 100 let

Prostějov/jim, pk - Letos je tomu právě jedno století od doby, kdy
prostějovští nadšenci odehráli první utkání v kanadském hokeji.
Součástí oslav sta let hokeje ve městě ve v sobotu 16. února od 17.00
hodin stane i exhibiční střetnutí speciálního výběru LHK Jestřábi
Prostějov s pražským Olympem sestaveným z bývalých reprezentantů a mediálně známých osobností. Od 20.30 hodin pak u příležitosti kulatého výročí vypukne HOKEJOVÝ PLES, který se koná
v restauraci Hobit. Účast na obou akcích přislíbil nejen Martin Dejdar a další herecké hvězdy, ale i řada legend prostějovského hokeje
jako například Palatý, Fišer, Bilík, bratři Chovancové a další.
Fanoušci prostějovského hokeje mají stále možnost hlasovat o podobě
jestřábí sestavy na zmíněný exhibiční duel. V první formaci nastoupí
současní hráči LHK Jestřábi Prostějov, ve druhé fanoušci, ve třetí sponzoři a činovníci klubu, do čtvrté pětky se postaví dětské naděje LHK.
Hlasování končí ve středu 13. února.
Vstupné na exhibiční mač je 100 Kč, na večerní ples pak 150 korun.
Předprodej probíhá v kanceláři LHK a prodejně ARIS ve Víceúčelové hale.
Více se o sobotní slávě dočtete na straně 26!

2. LIGA ŽEN, SKUPINA „C“ – 27. A 28. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
ZNOJMO-PŘÍMĚTICE
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

SOBOTA 16. 2.

17:00

EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC OLYMP PRAGUE
Zimní stadion v Prostějově

box

SOBOTA 16. 2.

19:00

EXTRALIGA MUŽŮ

BC DTJ PROSTĚJOV
CHIMERA FIGHTERS PLZEŇ
Sokolovna na Skálově náměstí

volejbal

NEDĚLE 17. 2. 12:00 A 16.00

EXTRALIGA JUNIOREK – 5. A 6. KOLO NADSTAVBY

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ SOKOL ŽIŽKOV I
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

NEDĚLE 17. 2.

18:00

KRAJSKÝ PŘEBOR - 25. KOLO

HC GREWIS PLUMLOV
HC BŘECLAV B
Zimní stadion v Prostějově

Duo Kvitová - Šafářová dovedlo
Česko do semifinále FedCupu

Bývalý boxer Prostějova
putuje znovu ZA MŘÍŽE
Olomouc, Prostějov/lef, pk
- Tvrdé K.O. utrpěl kdysi
slavný boxer Ľudovít Plachetka.
Dvaačtyřicetiletý
někdejší reprezentant před
šesti lety hájil i dres BC DTJ
Prostějov, jemuž pomohl
k extraligovému bronzu.
Tehdy chystal velký comeback... Po necelém roce ale
z týmu vypadl, sám hovořil o
touze prorazit spíše v profesionálním ringu. Nezadařilo
se. Naopak nyní je už zase
všechno jinak a jeho životní
stezka opětovně zamířila
špatným směrem. Počátkem
uplynulého týdne mu totiž
olomoucký vrchní soud
potvrdil osmiletý trest za
znásilnění sestry jeho družky!
Dokončení na straně 31

Smejkal se vrací k Jestřábům

Koláž Večerníku

„Žádného znásilnění
jsem se nedopustil,“
trvá si na svém
L. Plachetka

Foto: František Omasta

Prostějov/jim, pk - Novou posilu pro závěrečnou fázi sezony
získali hokejoví Jestřábi. Do
velice známého prostředí přichází na počátku února bývalý
útočník HC Prostějov a loni
právě člen jestřábí letky Filip
Smejkal. Jak ovšem informoval klub na svých internetových stránkách, jednatřicetiletý hokejista nepřichází v roli
hráče, ale coby posila realizačního týmu.
Zkušený hráč, jenž si za svou
kariéru vyzkoušel juniorskou

extraligu v Olomouci a nejvyšší
domácí soutěž ve Znojmě, strávil
v prostějovském dresu s přestávkami šest sezon. Zažil tak prvoligové časy včetně play off i boje
o udržení, stejně tak druhou ligu.
Nyní si ho jako asistenta k juniorům vybral séftrenér mládeže
LHK Jestřábi Prostějov Radomír
Kužílek. „Filipa jsem si sám vybral a požádal ho o spolupráci u
mužstva juniorů. Do budoucna se
budeme snažit zapojit co nejvíce
bývalých hráčů Prostějova do výchovy mládeže,“ vyjádřil se pro
klubové stránky Kužílek.
„Jelikož mu Olomouc neustále
znemožňovala hrát hokej, bavili
jsme se o různých možnostech.
Filip se dává na dráhu trénování
a uvidíme, jak mu to půjde. Po
zbytek sezóny si osvojí práci po
boku zkušeného radka Kužílka,
od nového ročníku jsme domluveni, že by převzal některou z
mládežnických tříd," informoval
exkluzivně Večerníku Michal
Tomiga, předseda LHK Jestřábi
Prostějov.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I v dnešním vydání pokračujeme na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika
ve vašem oblíbeném zápolení, které vám opětovně přinášíme v rámci zaběhnutého
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“! Také 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
vůbec PREMIÉROVĚ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU
v podobě možnosti výběru na
PRODUKT od firmy PHYTO
CZ V HODNOTĚ 1 160 Kč!
V minulém, v celkovém
součtu pětadevadesátém po-

Správná odpověď z č. 5 na snímku byl dům v ulici Tylova
v Prostějově. Vylosovanou výherkyní je Jana DVOŘÁKOVÁ, Čechovická 85, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově
najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte
582 333 433 DO ČTVTRKU 14. ÚNORA 2013, 16.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 18. ÚNORA 2013.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

ostějov

- krep
- flanel


425,489,569,-

V našem povlečení
nejlepší je poležení

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

DNES PODRUHÉ O VIBROSTATION!

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
AŤ JE VÁM DVACET, NEBO TŘICET,
K NÁM MŮŽETE PŘIJÍT...

TIP
k obrazovce
POSTŘIŽINY
FILM ČSSR (1980)

SOBOTA 16. 2. 2013

20:00 HODIN

kračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti,
kteří správně poznali, že se
jedná o Lukáše Rosola. Jednoho z členů daviscupového
týmu České republiky, který
v utkání prvního kola nového
ročníku na půdě Švýcarska
nastoupil jak do dvouhry, tak
i do čtyřhry, poznala už tradičně celá plejáda soutěžících.
V osudí se nakonec objevilo
dohromady hned 496 správných odpovědí!
Z losovacího koše se znovu
usmálo štěstí na výherkyni, a
tou se stala Romana HRUBÁ,
Žižkovo náměstí 10, Prostějov. Od Večerníku obdrží zajímavou cenu v podobě poukázky od firmy BRUTUS na
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod
a graficky mírně poupravili
jednoho z nových členů Zastupitelstva Olomouckého kraje,
který uspěl v loňských volbách. Člen jedné z největších
stran v Česku tak prožívá svůj
dosavadní kariérní vrchol...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z šestadevadesátého kola čekáme v redakci
ZNOVU JEN DO ČTVRTKU 14. 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. 18. ÚNORA 2013.
Takže, hodně štěstí při bádání!

Režie: Jiří Menzel
Hrají: Jiří Schmitzer, Jaromír Hanzlík, Petr Čepek,
Rudolf Hrušínský, Magda
Vášáryová, Václav Kotva,
Alois Liškutín, Zdeněk Podskalský, František Řehák,
Miroslav Donutil
Správce pivovaru Francin
(Jiří Schmitzer) si někdy připadá jako štvanec. Chtěl by
se co nejvíc zavděčit správní
radě podniku a současně touží
ž po klidném štěstí se svou
krásnou
ženou Maryškou
k
(Mgda Vášáryová). A právě
Maryška
je pro něj kámen
M
úrazu.
Vášnivá milovnice
ú
života příliš nedbá na společenské konvence, na druhé

straně ji ale všichni členové
správní rady zbožňují. A do
toho se k nim ještě nastěhuje jeho ukřičený bratr Pepin
(Jaromír Hanzlík), jehož nápady na Maryšku působí jako
magnet! Snímek natočil režisér Jiří Menzel.

VÍCE NEJEN O TOMTO PROSLULÉM TRHÁKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Sedmé kolo velké zimní soutěže najdete na straně 23
AKÁT, AKTA, BLÁZNI, ČINEL, DEBET, GAMETA, IGLÚ,
IONTY, KILO, LODĚ, OBLÁ, OBRAZ, OPATI, SLAD, SLECH,
SVIŠŤ, ŠRAM, ŠTUS, TRÁPENÁ, ÚČIN, ÚPAL, VÁLY, VEKA,
VLIV, VLNA, VODIČ, VRUT, VÝKYV, ZÁMEK, ZÁPLAVA
... 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 14. ÚNORA 2013, 16:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„OLOMOUCKÁ“. Další vylosovanou výherkyní se stala Jana
HANSLÍČKOVÁ, B. Dvorského 3, Prostějov, jež se tak může
jako vůbec PRVNÍ NAŠE SOUTĚŽÍCÍ V HISTORII těšit na dvě
půlhodinová cvičení ZDARMA v CELKOVÉ HODNOTĚ 400
Kč! Vyzvednout si jej lze přímo v redakci, a to již od dnešního dne,
pondělí 11. února 2013.
Ti, kdo nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás si bude znovu 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
firma VIBROSTATION. Ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, mají šanci získat POUKAZ NA TŘI PŮLHODINOVÉ
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 18. února.
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DNES POPRVÉ O SUSHI!

V minulém vydání Večerníku jsme se na čas rozloučili
s BOWLING PALACE v
prostějovské ulici Újezd, s
nímž jsme luštili čísla hned
šestkrát. V rámci projektu
nejčtenějšího regionálního
periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ se u populární hry, která si už dávno získala své
věrné a početné publikum,
setkáváme i dnes, kdy tak
máte opětovně šanci vyhrát nějakou tu cenu, tentokrát od PI-BU-BU! Právě tato restaurace se stala
novým partnerem tohoto
klání...
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 restaurace PI-BU-BU,
sídlící v Netušilově ulici v
Prostějově, a to v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 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 14.
ÚNORA 2013, 16:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 3 - 4 - 9 - 3, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově šestaosmdesátou výherkyní stala Andrea
NAVRÁTILOVÁ, Šárka 24,
prostějov, jenž si tak už dnes
přímo v sídle redakce může
vyzvednout cenu od partnera
soutěže, kterou ještě naposledy byla dárková poukázka
do BOWLING PALACE
v CELKOVÉ HODNOTĚ
500 Kč!
Jméno nového výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vychází v PONDĚLÍ 18.
ÚNORA 2013. Tak nezbývá,
než abyste začali již luštit...

Nabídka realit a nemovitostí

ing. Dagmar Goeblová
Žižkovo nám. 14, Prostějov
Tel./fax: 582 337 290
mobil: 603 891 701
E-mail: realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+1 Šlikova, PV, zařízený
7000Kč/měs. vč. ink.
2+kk s lodžií, Krasická, PV, zařízený
architektem
10 000Kč/měs. vč. ink.
2+kk Raisova, PV, zařízený, vl. vytápění
8000Kč/měs. vč. ink.
2+1 Svatoplukova, PV, po rekonstr.
4900Kč/měs. + 2000Kč/měs. ink.
3+1 s lodžií, ul. Hybešova, PV
5500Kč/měs. + ink.

Lenka Dokládalová

Kvalitní
služby
od roku
1992

realitní a pojišťovací kancelář
777 251 878

Rodinné domy:

Rostislavova 8
796 01 Prostějov
☎ 582 341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

BYTY – PRODEJ
3+1 Nám. Spojenců, PV, os.vl., výhled
na park 1 200 000 Kč. Možno přikoupit
garáž ve dvoře za 200 000 Kč

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

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

PRONÁJEM SKLAD. AREÁLU v PV
- Domamyslicích, 415m2 sklad.prostor,
Ihned volný!
255m2 dvůr.
Cena: 16 000 Kč/měs. + ink.

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!
------------------------------------------------------Pronájem obchodu 200m2 u centra PV.
Cena 16 500Kč/měs. + DPH + ink.

Prostějov, Fanderlíkova ul. Cihlový bytu 3+1 v OV, 73
m2, 3. patro, po část. rek., lodžie. Cena: Kč 1.050.000,-

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

Brodek u Konice, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1
s garáží. Zast. plocha 227 m2, zahrada 809 m2.
Cena: Kč 1.575.000,-

Prostějov, Plumlovská ul. Pronájem obchodu 55m2
s výlohami.
Cena: Kč 7.000,-/měs.
BYTY – PRODEJ:

1+1, Pv, sídl. E. Beneše
2+1, Pv, Moravská ul.
3+1, Pv, Švýcarská ul.
3+1, Mostkovice
3+1, Pv, Mozartova ul.
3+1, Pv, Netušilova ul.
4+kk, Pv, Krapkova ul.
Prodej garáže, Pv, Močidýlka
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Kč 555.000,Kč 890.000,Kč 940.000,Kč 1.200.000,Kč 1.490.000,Kč 1.790.000,Kč 2.200.000,Kč 69.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

2+1, Biskupice, okr. PvKč 2.000,-/měsíc + ink. (cca 3.500)
2+kk, Pv, Raisova ul
Kč 4.000,-/měsíc + ink. (2.200,-)
2+1, Pv, Školní ul. Kč 5.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.000)
2+1, Pv, Kostelecká ul. Kč 6.000,-/měsíc + ink. (cca 2.000)
Pronájem garáže, Krasická ul.
Kč 950,-/měsíc

Aktuální nabídku bytů a dalších nemovitostí
najdete na: www.jhreality.cz

KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Hrubčice RD 4+1 s
dvojgaráží (27 m2) a
bazénem. Celková
obytná plocha domu je
160 m2. Kolaudace r.
1994, v posledních letech stavební úpravy v domě. Celková
CENA v RK.
výměra pozemku 503 m2.
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
CENA 1.600.000 Kč
zahrada 96 m2.
HRUBČICE RD
3+1s garáží, s
možností vybudování dalšího pokoje z půdních
prostor. Celková výměra pozemku činí 1152 m2, z
toho zahrada 582 m2.
CENA 1.795.000 Kč
URČICE - RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena: 799.000 Kč
RD Čechovic - řadový
koncovýovelikosti2+1
v 1.NP a 3+1 v podkroví. Dům je v udržovaném stavu. Celková výCENA: k jednání v RK
měra pozemku činí 285 m2.

Byty - prodej:

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

800 107 014

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

Tip týdne: Prodej bytového domu, Prostějov ul. Fanderlíkova

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. Svatoplukova

Novinky:

PRONÁJMY:

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

podlažní,
rek.
2007,
celková plocha pozemku 639 m2,
2
zast. pl. 503 m , užitná plocha RD
240 m2.
Cena: 2.750.000,- Kč
NOVINKA! Nedokončená hrubá stavba RD, Víceměřice,
ZP 270 m2, voda vl. studna, přípojky el., plynu, kanalizace, zahrada
519 m2.
Cena: 340.000,- Kč

Pozemky

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

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

Ostatní

NOVINKA! Výrobní hala Hrubčice, CP 695 m2, členěná na

výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení a samostatnou část
s vl. vchodem, kterou lze využít jako byt.
Cena v RK
NOVINKA! Výrobní hala Hrubčice, CP 1.761 m2, členěná na
výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení .
Cena v RK

NOVINKA! Pronájem kanceláře Prostějov, 18 m2, cena včetně
energií a internetu, velké parkoviště.

Cena : 3.000,-/měs.

Petra Sedlářová

604 487 707

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

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

1+1 Čelechovice
2+1 Huserl.nám., 85 m2
2+1 Holandská, 44 m2, po část.rek. 2+1 Olomoucká - 80 m2, podkroví 3+1 Daliborka - 105 m2 3+1 Partyzánská 3+1 Husserl.nám., 140 m2 -

5 tis.vč.ink.
4,5 tis.+ ink., trv.pobyt
7 tis.Kč
6,5 tis.Kč + ink.
7 tis. + ink.
5,5 tis. + inkaso
6,9 tis.+ ink., trv.pobyt

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 720 tis.Kč
2+1 OV Bulharská, luxusní
1.200 tis.Kč
3+1 OV E.Beneše, 2 lodžie
889 tis.Kč
990 tis.Kč
3+1 DR Holandská, 74 m2
2
1.200 tis.Kč + prov.
3+1 OV Západní, 70 m , po rekonstr.
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.200 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
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.
1.150 tis.Kč
2
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m
2
410 tis.Kč
RD 3+1 Čehovice, 220 m , garáž
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
700 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. - 790 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
740 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.290 tis.Kč
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.850 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
2.200 tis.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný
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 bytu 3+1, Prostějov sídl. Svobody

- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m , rampa, garáž 5.990 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
2

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

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

tel.: 607 915 184

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

Rodinné domy

BYTY – PRODEJ:

Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Svatoplukova

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

ní ul., 2. NP, 68 m2, volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu.
Cena: 890.000,- Kč
Byt OV/cihla, 3+1 Kralice na Hané, 1. NP, 67 m2. Byt po kompletní
rekonstrukci, v ceně garáž.
cena: 1.200.000,- Kč

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

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

Prodej bytu 4+1, Prostějov ul. Křížkovského

- pohodové vyřízení realitních služeb

1) Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. - 790 tis.Kč
2) 3+1 DR - po část.rek. 990 tis.Kč
3) RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž 3.700 tis.Kč
4) RD Ptení - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. 3.600 tis.Kč
5) 1+1 Joštovo nám. 450 tis.Kč + provize
6) 3+1 OV - E.Beneše 889 tis.Kč
7) 2+1 DR Holandská 680 tis.Kč
8) 2+1 OV Kpt.Jaroše 720 tis.Kč
9) 3+1 OV s alkovnou, Sídl.Svobody 950 tis.Kč
850 tis.Kč
10) 2+1 DR Šárka, 69 m2 5.990 tis.Kč
11) Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2
12) Nájemní dům blízko centra - 3 byty, po rekonstr.5.700 tis.Kč
13) RD 2+kk po kompl.rekonstr., Plumlov 1.150 tis.Kč
14) RD 2+1 Otaslavice, po kompletní rekonstr., zahr., 346 m2 1.290 tis.Kč
15) 2+1 OV E.Beneše 720 tis.Kč

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

REALITY
POHODA

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

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

DOMY – PRODEJ:

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

790 tis.Kč
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
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, u nové nemocnice, aj.
CHATY A CHALUPY:

Chcete se také
prezentovat?
Zeptejte se na ceník
pro realitní kanceláře 2013

S NOVÝM ROKEM
NOVÉ CENY! A LEPŠÍ..
Karla Klosová | E-mail: reklama@vecernikpv.cz
Tel.: 582 333 433 | Mobil: 608 723 849, 608 960 042

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

CHATY – PRODEJ:

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

POZEMKY – PRODEJ:

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

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

2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.
3+1 Seč, zděná, 102 m2
2+1 Raková

470 tis.Kč
689 tis.Kč
740 tis.Kč
1.100 tis.Kč

POZEMKY:

Novinky : Držovice účelům Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
Prodej zahrady - za Cílem
Domamyslice - 6000 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
Držovice - 856 m2,
- 3300 m2,
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
- 1000 m2
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,

20 tis. m2 - ke komerč.
1 tis.Kč/m2
650 tis.Kč
88 tis.Kč
1280 Kč/m2
2200 Kč/m2
935 Kč/m2
450 Kč/m2
2.000 Kč/m2
350 Kč/m2
240 tis.Kč
375 Kč/m2
450 Kč/m2
295 Kč/m2

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

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

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie 440.000Kč
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 k jednání 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 1.494.000Kč
4+1 Špály 94m2 po rekonstrukci 1.589.000Kč
4+1 Krasická 109m2+garáž
2.150.000Kč
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
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

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

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

Řádková a sloupcová inzerce
REALITY

REALITY

KOUPÍM

FINANCE

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

Pronajmu byt 3+1 v Prostějově blízko centra. Tel.: 603 185 555

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* RD, 4+1, Protivanov 1 375 000 Kč
* RD 2+1, Nerudova 1 500 000 Kč
* Byt 1+1, Šárka
550 000 Kč
* Byt 2+1, cihla, 87 m2 480 000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, Raisova 740 000 Kč
* Byt 2+1, Dolní
740 000 Kč
* Byt 2+1/C, Kollárova 820 000 Kč
* Byt 3+1, Belgická
845 000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1 200 000 Kč
* Pronájem byt 1+14 600/měs.vč.ink.
* Pronájem byt 2,5+1 7 700/měs.vč.ink.
Pro klienty hledáme byty, domy,
pozemky.
* Zdarma inzerce, právní servis
* Zajistíme financování, odhady
* Rekonstrukce domů i bytů
* Průkazy energetické náročnosti
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
774 409 430
WWW.VNB-REALITY.CZ

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

Zaplatíme aukční ceny v hotovosti za obrazy kvalitních českých malířů: Bauch, Blažíček,
Bukovac, Boettinger, Beneš, Brožík, Bubeníček, Coubine, Čapek,
Číla, Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn, Frolka, Heřman, Honsa, Holub, Havelka, Hudeček, Jambor,
Janeček, Justitz, Kaván, Kalvoda,
Košvanec, Král, Kuba, Kubišta,
Knüpfer, Lolek, Langer, Lebeda,
Loukota, Macoun, Marold, Mařák, Mervart, Naske, Nejedlý,
Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva, Obrovský, Panuška, Preisler,
Procházka, Radimský, Satra,
Slavíček, Šetelík, Šíma, Špillar,
Šimon, Špála, Tichý, Ulmann,
Ullík, Úprka, Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženíšek a dalších.
Info zdarma: tel.:736 127 661,
simonrene@seznam.cz

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

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

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

Pronajmu byt 1+1. Ne RK. 774 280 516
Mladá rodina hledá ke koupi byt
3+1 (3+kk) v PV-Krasicích. Platba
hotově, RK NE. Tel.: 732 181 597
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300
Pronajmu cihlový byt 3+1, 70 m2
za 6 500 Kč + ink. Po rekonstrukci.
Volný ihned. Tel.: 604 308 672
Pronajmu 2+1, 3+1. 723 565 897
Sídl. E. Beneše - prodám byt v 3+1,
2.p/8, 879 999,- (standard), 3+1,
6.p/8, 879 999,- (k rekon.), 2+1,
1.p/8, 679 999,- (udrž. byt). Byty
volné ihned. Dům zateplen, nová
okna, nová lodžie. Prodám RD,
TYP okál = 2x byt, 3+1 v Přemyslovicích, 333 000,- za byt. Nejsem
RK, přímý prodej. Ceny k jednání.
Tel.: 775 201 942
Pronajmu garáž na ulici J.B. Pecky.
Tel.: 723 826 819
Pronajmu 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
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
Prodám pěkný družstevní byt
1+1, ul. Dobrovského, PV. Cena
530 000 Kč. Tel.: 723 181 810
Prodám byt 3+1 v OV. Tel.:
774 409 430
Pronájem bytu 2+1, 5. patro, PV.
Volný ihned. 731 046 544
Hledáme byt 3+1, i k rekonstrukci,
776 460 300
Hledám RD nebo pozemek
v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
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
Pronajmu dlouhodobě 1+kk na sídl.
Svornosti, 3.p., cena 5 800 Kč, zrekonstruovaný dům. Tel.: 608 887 633
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, ul. Pujmanová,
lodžie, 6 000 Kč včetně inkasa.
Tel.: 774 950 168
Pronajmu byt 1+1, Dolní, 6 400 Kč
vč. ink. Tel.: 777 320 572
Pronajmu podkrovní byt 3+kk,
77m2. Tel.: 725 549 790

Pronájem pokojů pro studenty.
4–6 studentek v rodinném domě,
internet, TV, nadstandard. Koupelna, v létě venkovní bazén.
Tel.: 777 670 869
Vyměním státní byt 2+1 za menší.
Dohoda. Tel.: 604 389 367
Pronajmu byt 2+1 a 1+1 i společně,
PV, Tel.: 608 718 813
Prodám byt 1+1 v Plumlově. RK
nevolat. Tel.: 721 578 670
Pronajmu byt 1+1 v PV. Tel.:
607 919 040
Pronajmu byt na Sídl. svobody. Ihned. Tel.: 776 460 300

Pronajmu byt 1+1 v RD, nájem
6 500 Kč + kauce 10 000 Kč.
Tel.: 776 300 976, 775 230 100

SLUŽBY
Provádíme veškeré zednické práce:
rekonstrukce, malířské práce, sádrokartony, obklady, pokládka plovoucích
podlah atd. Levně. Tel.: 725 922 477
Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní, atd. Tel.: 774 062 253
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.

Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stěhování, autodoprava a vyklízení
bytů. Rekonstrukce bytových jader.
Hájek 606 020 248.
Zednictví Vančura nabízí svoje
služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstrukce RD, bytů,
fasád, komínů, mokrého zdiva
chemickou cestou, rekonstrukce
koupelen a bytových jader a další
zednické práce i mimo okr. PV.
Tel.: 774 627 358
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
Rekonstrukce bytových jader (i bez
bourání). Nyní sleva 20% na obklady,
dlažbu a sanitu. Datum předání do 2
pracovních týdnů. Tel.: 777 19 80 46
Zahrajeme na plese, svatbě, večírku
apod. Tel.: 608 539 783
Provádím veškeré práce domu a bytu.
Zednické, vodo-topení, elektroinstalace. Platí stále. Tel.: 603 498 695
Prodej a distribuce jídel do firem a
domácností vč. žlučníkových a tabetických diet. 603 479 833
Nabízíme tesařské, pokrývačské
a klempířské práce, rekonstrukce i novostavby, pergoly. Tel.:
777 690 311

www.vecernikpv.cz
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Zaplatíme v hotovosti české svatováclavské dukáty z let 1923
- 1938: dukát - 5 000 Kč, dvoudukát - 17 000 Kč, pětidukát
- 45 000 Kč, desetidukát - 90 000
Kč i jiné zlaté mince. Info zdarma
- tel.: 736 127 661 p. Simon.
Odkoupím a v hotovosti ihned
proplatím starožitnosti, umělecké
a sběratelské předměty. Pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy,
zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna, porcelán, keramiku,
sklo, stříbro, šperky, staré hračky
a další. Nabídněte, přijedu. Tel.:
605 138 473
Galerie umění Prostějov (bývalá G. Bašta) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům,
ale odborníkům za nejvyšší ceny.
V únoru 2013 budeme v Galerii
pouze po tel. domluvě. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Koupím řády, vyznamenání i socialist. Tel.: 608 420 808
Vířivou pračku Romo, svat. kolečka, dveře. T: 608 539 783

PRODÁM
Pila Otaslavice nabízí krácené dříví
– buk, dub. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493
Prodej palivového dřeva, tvrdé
990/m, měkké 790/m. Doprava
zajištěna. Tel.: 734 481 013
Pila K+L s.r.o. Doloplazy u Nezamyslic přijímá objednávky na rok
2013 na bukové palivové dříví krácené. Právě probíhá AKCE 1 prm/
500 Kč + DPH. www.pilakl.cz.
Tel.: 582 388 101
Prodám dřevěné brikety 10 kg/40 Kč a
tvrdé palivové dříví. Tel.: 731 447 105

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269
Ojeté osobní a užitkové vozy na zakázku, možnost výhodného financování a pojištění. T.: 777 291 296
ivozmeskal@email.cz.
Ford Eskort Clio STK březen 2014,
tažné zařízení, nové gumy, r.v. 1991.
Tel.: 724 268 009

OZNÁMENÍ
Restaurace Jadran vás zde ve dnech
22 - 23. 2. 2013 od 17.00 na Maki
sushi (3 druhy). Rezervaci s výběrem
sushi volejte na tel.: 582 332 640.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

RŮZNÉ
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

valentýnský vzkaz...
Vzkaz pro milovaného muže.
Posílám Ti pusenku.
Takovou, jakou dává žena jen své životní lásce.

OSVČ POZOR!!! Konečně je tu
dostupná půjčka i pro vás. K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL
6 měsíců a účet. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 608 744 459
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Půjčky pro každého
www.pujcky-prostejov.com
Půjčím 50 tisíc až 3 miliony Kč. Bez
popl. Rychle, seriozně. T: 773 744 304

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmu obchodní zástupce pro
Olomoucký kraj, plat 17 000 Kč
až 25 000 Kč. T.: 725 704 409
Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644
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

Půjčka 5 000 až 50 000 Kč. Rychle,
diskrétně, až do domu. Bez poplatku předem. Tel.: 777 965 734

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

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.

Do zavedeného salonu v PV
v mladém kolektivu hledáme
kadeřnici a kosmetičku na ŽL.
Tel.: 731 163 207

Nebankovní, americká hypo! Od
200 tis. Rychlé vyřízení. Nedokládáte příjem. Tel.: 734 669 847

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

Půjčky rychle a spolehlivě
PK SERVIS, Komenského 3, PV
Expresní vyřízení půjčky. Bez poplatků předem. Peníze najisto od
přímého zdroje. Bez příjmu a bez
registru. Tel.: 734 669 847

Přijmu vyučenou obsluhu do
baru v centru PV. Informace na
tel.: 602 715 491
Kosmetický salon Madona Atrium
přijme kosmetičku. Tel.: 604 881 600

Hotovostní půjčka pro všechny. Půjčíme Vám 5 000 Kč až 50 000 Kč.
Rychle, diskrétně a až do domu.
Seriozni jednání. Tel.: 607 734 688.
Pracuji pro jednoho věřitele.

Přijmeme prac. konstrukce a modelování střihů. Znalost AccuMarku výhodou. Tel.: 582 333 888,
731 441 034

Nabízím nebank. půjčky bez náhledu do registru. Pro důchodce,
OSVČ i ženy na MD. Seriozní jednání, expresní a bezpečné vyřízení.
Nízký úrok. Tel.: 775 573 732

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

Půjčky od 5 000 Kč do 150 000 Kč
Tel.: 605 453 062

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

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč v hotovosti na ruku bez poplatku předem. Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 881 746

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

STUDIO 365 hledá nové tváře od
9 - 27 a 28 - 45 l. 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
Do zavedeného wellnes studia přijmeme 2–3 nové spolupracovníky,
se zájmem o zdravý životní styl.
Práce v kanceláři. Zaškolíme. Možnost HČ i VČ. Tel.: 603 395 755

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
Firma Gamsbart hledá švadlenu
a obsluhu vyšívacího a sekacího
stroje. Tel.: 603 834 529.
Hledám paní na výpomoc do domácnosti. Čas. flexibilita, bydliště
v PV. Tel.: 777 268 977
Společnost PS PLASTY CZ s.r.o.
přijme na volnou pozici fakturantu
s AJ. Pracovní náplň: zajišťování
fakturace (vystavování faktur a
dobropisů), vedení příslušné evidence, vedení pokladny, objednávky svozů sběrné služby, příprava
dokladů pro dopravce, zpracování
objednávek od zákazníků, zpracování dodavatelských objednávek,
administrativní skladová evidence
(příjem, výdej zboží, zakládání
nových skladových karet do systému) Požadavky: min.2 roky praxe,
SŠ nebo VŠ vzdělání, znalost práce na PC (Word,Excel, Outlook) ,
základní znalost AJ – podmínkou,
spolehlivost, pečlivost, samostatnost, komunikativní schopnosti.
Životopisy s fotem zasílat na
adresu:porizka@psplasty.cz
Chcete si vydělat zapisováním
a zvedáním telefonu. S možností
z domu. Po zapracování 10-19
tis./měs. Vhodné i pro důchodce
a ženy na MD. Tel.: 777 131 839
Hledáme provozovatele podnikové prodejny balených, hotových
jídel a lahůdek. Tel.: 774 491 911
Herna bar Triga 777 přijme servírku. Tel.: 608 712 431
Hledám kosmetičku nebo masérku
do společného pronájmu. Spěchá.
Tel.:773 130 456
Motorest Podkova Kelčice vypisuje výběrové řízení na pozici provozního, praxe v oboru nutná. Tel.:
776 808 808, 776 808 000
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do HPP pracovníky na pracovní pozici vrátný, místo výkonu
Prostějov. Vyhrazeno pro muže v
invalidním důchodu. Podmínka
bezúhonnost.
Informace na tel.čísle 602 786 692
v době od 9.00 - 12.00 hod.

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Anketa
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Anketa Sportovec města Prostějov je zase o něco blíž
Hlasujte pro Sportovní hvězdu prostějovských médií 2012

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 kaž-

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.

doročně 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.
Totéž platí o dalších pěti kategoriích (Trenér mládeže, Sportovní
událost, Neprofesionální spor-

tovec, Síň slávy prostějovského
sportu, Cena komise pro mládež
a tělovýchovu). Zde vybírali a
rozhodovali výhradně členové
komise, samozřejmě opět na základě výsledků uplynulé sezóny
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
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 elektronicky. V rámci
slavnostního vyhlášení ankety
pak bude z hlasujících vylosován výherce, který od cestovní
kanceláře Hellas – nejen Řecko s.r.o. obdrží atraktivní cenu
v podobě zájezdu.

Trio nejlepších. Anketu ovládli v roce 2012 reprezentanti TK PLUS. Ve společnosti vítězné tenistky
Petry Kvitové a třetí v pořadí bikrosařky Jany Horáková se symbolicky ocitnul muž nejpovolanější, boss
marketingové společnosti Miroslav Černošek, který přebíral cenu za nepřítomného Tomáše Berdycha.
To vše za dozoru náměstka primátora Jiřího Pospíšila.
Foto: archív Večerníku

Uzávěrka hlasování do Sportovní hvězdy prostějovských médií 2012

je v pátek 22. února do 12.00 hodin.

Kdo stál u zrodu novodobých dějin ankety, jak to všechno začalo,
pokračovalo a jaká je současná situace...
Historie ankety Sportovec města Prostějov zasahuje do dávnější minulosti, ale někdy v devadesátých letech minulého století byla přerušena.
Následující stať se věnuje novodobým dějinám tohoto projektu, jež odstartovaly během roku 2004.

Vzpomíná Marek Sonnevend, Prostějov
Na podzim daného letopočtu novit tradici ankety, která by
při jednom z četných roz- oceňovala nejlepší zástupce
hovorů o úspěších raftařů sportu z našeho města. „Už
William&Delvin Prostějov dlouhá léta funguje Sportonadhodil jejich kapitán a můj vec okresu Prostějov, před
dobrý známý Zbyněk Neto- nedávnem vznikl Sportovec
pil, že by nebylo od věci ob- Olomouckého kraje a přidat

třetí takovou akci do party se
přímo nabízí,“ říkal známý
vodák.
S nostalgií přitom vzpomínal na výše zmíněná minulá
léta dvacátého století, kdy se
městští sportovci každoročně
scházeli v Kulturním a společenském centru na slavnostním vyhlášení v rámci plesu,
který měl nezaměnitelnou atmosféru i vnitřní náboj. „Pokud by se povedlo něco podobného znovu obnovit, byla
by to paráda,“ přál si Netopil.

Ve svém záměru nezůstal
jen u slov, a tak jsme se zanedlouho sešli u Tomáše
Raka, tehdejšího ředitele
Hotelu Tennis Club a člena
Komise pro mládež a tělovýchovu Rady města Prostějov.
Právě Rak se pro myšlenku
vyloženě nadchnul, komise
vzala nový zrod ankety pod
svá křídla, hotel se stal domluveným dějištěm slavnostního vyhlášení a hlavně se
podařilo získat strategického
partnera pro ekonomické

pokrytí i pořadatelské zajištění celé akce v marketingové společnosti TK PLUS.
V poměrně krátké době byl
po všech stránkách připraven úvodní ročník, na který
(stejně jako na několik dalších) pro změnu nostalgicky
vzpomínám já. Díky profesionalitě všech zainteresovaných lidí a hlavně zásluhou
organizačního entuziasmu
Tomáše Raka měla hned obnovená premiéra Sportovce
města Prostějov na jaře 2005
(ocenění za sezónu 2004)
opravdu výbornou společenskou úroveň s ideální porcí

zábavy v podobě doprovodného programu se zpěvem
karaoke, který vtáhl do děje
v podstatě každého.
Vhodně zvolený model slavnostního večera nastavil
anketě dost vysokou laťku,
kterou se vzdor úsporným
opatřením v posledních letech vinou ekonomické recese vcelku daří udržovat až
dosud. Výrazným písmem se
přitom do inovované podoby Sportovce města zapsali
další dva šéfové Komise pro
mládež a tělovýchovu Michal Müller (2006 až 2010),
respektive Pavel Smetana

(2010 až doteď). A velkou
roli při pravidelném chystání ankety hraje mimo řady
jiných lidí zejména člen komise Miloš Sklenka, jenž
pokaždé připravuje videomedailonky oceněných sportovců.
Já jsem vždy měl a stále mám
na starost tvorbu nominačních návrhů do jednotlivých
kategorií. A moc mě těší
možnost osobně se podílet na
prodlužující se historii ankety
Sportovce města Prostějov,
která v příštím roce oslaví už
kulaté desáté výročí.
(pokračování příště)

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

TÝM ROKU



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

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



Sportovec města Prostějov - anketní lístek

Jméno a příjmení nominovaného sportovce,
p
,p
případně
p
název týmu

Sportovní odvětví

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

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

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

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

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





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

SPORTOVEC ROKU

Řádková a sloupcová inzerce
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VZPOMÍNÁME
VZPOMÍNÁME

V našem srdci zůstaneš,
i když s námi nejsi dnes.
Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

Dne 11. února 2013
by oslavil 40. narozeniny
můj syn
pan Radovan
KAPOUNEK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje maminka a bratři Jan
a Radoslav s rodinami.

Dne 13. února 2013
uplynou 2 roky, co nás
navždy opustila naše drahá
maminka a babička
paní Emílie
HRABALOVÁ.
S láskou vzpomínají dcery
Jiřina a Dana s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.

Dne 12. února 2013
vzpomeneme 14. výročí úmrtí našeho drahého manžela,
tatínka a dědečka
pana Rudolfa
MEDŘICKÉHO
ze Smržic.
Děkujeme všem, kteří si
na něj v tento den vzpomenou. Manželka Jiřina,
dcery Terezka a Zuzanka a
vnuci Adámek a Štěpánek.

Dne 11. února 2013
vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí
pana Karla HANÁČKA.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Hanáčkova.

Dne 15. února 2013
by oslavila 65. narozeniny
paní Marta MÁTLOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera Martina
s rodinou a synové Martin
a Pavel s rodinami.

Dne 11. února 2013
uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustil
pan Josef PALATKA
z Prostějova.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka, syn a dcera
s rodinami.

Dne 4. února 2013
jsme vzpomenuli
4. výročí úmrtí, kdy nás
opustila naše drahá maminka,
babička a kamarádka
paní Jiřina ZAJÍCOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
a s láskou vzpomínají
Roman a Věra s rodinami.

Dne 15. února 2013
vzpomeneme 1. smutné
výročí od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Alois KREJČÍ
z Krumsína.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Dcera a syn s rodinami.

Chcete se také
prezentovat?
Dne 10. února 2013
uplynulo 10. výročí úmrtí
naší maminky
Heleny SEDLÁKOVÉ
z Ohrozimi.
Stále s láskou vzpomínají
dcery Helena a Magda
a syn Mirek s rodinami.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

pro příští číslo je

v PÁTEK 15. února
v 10.00 hodin

Dne 17. února 2013
tomu budou 3 roky,
kdy nás opustil náš
milovaný manžel,
tatínek, syn a bratr
pan Jaroslav HEŽA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, děti,
maminka a bratři.

Dne 11. února 2013
vzpomínáme 2. smutné výročí,
kdy nás náhle opustil
pan Petr MATĚJKA.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Štěpánka a děti
Ivana a Pavel s rodinou.

Dne 12. února 2013
uplynou smutné
2 roky od úmrtí
naší drahé a všemi
milované maminky
paní Boženky
ŠEVČÍKOVÉ.
Je to nejsmutnější den
v našem životě.

Zeptejte se na ceník
pro realitní kanceláře 2013

S NOVÝM ROKEM
NOVÉ CENY! A LEPŠÍ..
cz
Karla Klosová | E-mail: reklama@vecernikpvv.cz
Tel.: 582 333 433 | Mobil: 608 723 849, 608 960 042

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

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

SPECIÁLNÍ INZERCE

negativ (ztučněné písmo, černý podklad)

jeden řádek plus 50 Kč, každý 5. řádek ZDARMA

Dne 13. února 2013
vzpomeneme 12. výročí úmrtí
pana Pavla KRAJÍČKA
z Prostějova.
Stále vzpomínají manželka
a dcera s rodinou.

Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomeneme
dcera Anička a syn
Beďa s rodinami.

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!

Anketa
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Dvanácté vítěze v historii pozná Prostějov už v neděli večer

Největší šance na úspěch
v krajské anketě mají tenisté

Už tuto neděli 17. února bude v Městském divadle
v Prostějově vyhlášen dvanáctý ročník ankety Nejlepší sportovec Olomouckého kraje. Kromě jednotlivců a týmů mezi
seniory budou oceněni i junioři a handicapovaní sportovci
a také jeden úspěšný trenér. Udělena bude rovněž Čestná
cena a Cena Olomouckého kraje.
Prostějov/lv
„Anketa je možností, jak můžeme
poděkovat úspěšným sportovcům
za reprezentaci kraje. Když se podíváme na nominace, můžeme být
spokojení. Z pohledu dosažených
výsledků máme za sebou opravdu
dobrý rok,“ pronesl na tiskové konferenci Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
„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,“ dodal.
Společně s Olomouckým krajem
anketu tradičně pořádá agentura
TK PLUS, která zajišťuje také program slavnostního večera. „O kulturní vystoupení se postará Miroslav
Žbirka, moderátorem je tradičně Petr
Salava,“ prozradil marketingový ředitel TK PLUS David Lenz, podle
něhož se slavnostního večera zúčastní většina oceněných sportovců. „Pouze pro jednu cenu si přijde
zástupce oceněného sportovce,“ poznamenal Lenz.
Tradiční anketa je podle vedení kraje
také možností, jak povzbudit především mladé sportovce k dalšímu
tréninkovému úsilí. „Ocenění pro
nadějného juniora může být vhodným impulsem do další práce,“ řekl
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.
Součástí programu bude předání
dvou šeků handicapovaným sportovcům ve výši deset tisíc korun.
Dalších padesát tisíc dostane organizace, která podporuje tělesně
postižené občany.
Loňské vítězství v hlavních kategoriích se budou snažit obhájit
tenistka Petra Kvitová a volejbalistky 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.
Mezi jednotlivci patří mezi největší
favority opět vyslanci TK Agrofert.
Prostějovské hráčky Petra Kvitová
a Lucie Šafářová pomohly České republice k zisku Fed Cupu, Tomáš Berdych byl zase oporou daviscupového
výběru. „Jejich jména byly na anketních lístcích často,“ připustil Lenz,
podle něhož v některých kategoriích
byly výsledky hodně vyrovnané. „Stalo se, že pořadí ovlivnil jediný hlas...,“
nechal fanoušky v napětí.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám,
jakožto dlouholetý mediální partner ankety, přineseme jména vítězů jako první a to bezprostředně
po vyhlášení ještě v neděli večer.
Stačí kliknout na www.vecernikpv.cz! Reportáž s kompletními výsledky pak najdete za čerstva v příštím čísle.

MĚSTSKÉ DIVADLO PROSTĚJOV
17. ÚNORA 2013 V 19.00 HODIN

2ORPRXFNiNUDMVNiRUJDQL]DFH

mediální partneři

Boj po boku. Dvanáctý ročník ankety představili za organizátory David Lenz,
marketingový ředitel TK PLUS Prostějov a Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Foto: www.tkplus.cz

NOMINACE ANKETY „SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE 2012“
ANEB KDO SI PŮJDE TUTO NEDĚLI V PROSTĚJOVĚ PRO CENY?

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC
Babula Vlastimil (A 64 Grygov; šachy)
Baláž Mário (Dukla Olomouc; box)
Berdych Tomáš (TK Agrofert Prostějov; tenis)
Bořutová Blanka (TJ Spartak Přerov; moderní gymnastika)
Doubová Dominika (Dukla Olomouc; šerm kordem)
Dvořáková Ivana (KK Lipník nad Bečvou; koloběh)
Fasnerová Michaela (KK Olomouc; rychlostní kanoistika)
Horvát Petr (SK Severka Šumperk; lyžařský orientační běh)
Kubíková Leona (SK UP Olomouc; judo)
Kvitová Petra (TK Agrofert Prostějov; tenis)
Labounková Romana (Bikrosklub Jeseník; bikros, horská kola)
Lisický David (SK UP Olomouc; kanoistika)
Matějíček Miloš (OMYA KST Jeseník – stolní tenis)
Ordoš Michal (SK Sigma Olomouc; fotbal)
Podvolecký Pavel (SK Hanušovice; Speed badminton)
Pospíšil Martin (SK Sigma Olomouc; fotbal)
Raníková Barbora (DHK ZORA Olomouc; házená)
Slepica Karel, Slovák Tomáš (SK UP Olomouc; kanoistika)
Směšný Marek (Jacht Klub Prostějov; jachting)
Straško Marian (MGC Olomouc – minigolf)
Svozilová Zuzana (KSP Olomouc; sportovní potápění)
Šimková Johanka (SK UP Olomouc; lyžařský orientační běh)
Wiedermannová Hana (KK Zábřeh; kuželky)
Žižková Pavlína (VK Olomouc; veslování)

NEJLEPŠÍ DRUŽSTVO
Box muži BC DTJ Prostějov
Dračí lodě ženská posádka Sportfun Kojetín
Dračí lodě veteráni Sportfun Kojetín
Fotbal „A“-tým muži 1. SK Prostějov
Fotbal „A“ tým muži SK Sigma Olomouc
Lední hokej muži LHK Jestřábi Prostějov

Lukostřelba muži Lukostřelba Prostějov
Minigolf muži MGC Olomouc
Rafting smíšené družstvo OP Prostějov-SVOČR
Šerm kordem ženy Dukla Olomouc
Tenis smíšené družstvo TK Agrofert Prostějov
Volejbal ženy SK UP Olomouc
Volejbal ženy VK AGEL Prostějov

Baková Barbora (Golf Club Olomouc; golf)
Čapáková Eliška (TJ Vodní Sporty Litovel)
Durčáková Natálie (AK Olomouc; atletika)
Fellner Adam (FENIX SKI Team Jeseník; běh na lyžích)
Fryčáková Tereza (DHK ZORA Olomouc; házená)
Gerža Pavel (MGC Olomouc; dráhový golf)
Havlín Tomáš (ČZ AVS; vodní skútry)
Horák Josef (Spartak Přerov; rychlostní kanoistika)
Hynek Matouš (SKC Prostějov; cyklistika)
Kaňkovská Sára (MAPEI Cyklo Kaňkovský; cyklistika)
Klammert David (JUDO Klub Olomouc; judo)
Klimková Adriana (SK UP Olomouc; plavání)
Koutný David (SMASH GYM KICK BOX Olomouc; kick box)
Krejčí Jan (TJ Tatran Litovel; šachy)
Melecká Tereza (Golf Club Olomouc; golf)
Minář Marek (Magnus Orienteering Šumperk; orientační běh)
Opletalová Eliška (TJ Spartak Přerov; moderní gymnastika)
Plšek Jakub (SK Sigma Olomouc; fotbal)
Poulíková Karolína (FENIX SKI Team Jeseník – běh na lyžích)
Roba Tomáš (Sokol I Prostějov; nohejbal)
Sadil Martin (AK Šternberk; atletika)
Skácelová Eliška (SK UP Olomouc; synchronizované plavání)
Sládečková Barbora (KSP Olomouc; ploutvové plavání)
Šlosarová Michaela (TJ Spartak Přerov; moderní gymnastika)
Šmakalová Pavlína (Jachetní klub Olomouc; jachting)

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ
Ve hře b
ude
ZÁJEZD
K MOŘI!

NEJLEPŠÍ JUNIORSKÉ DRUŽSTVO

NEJLEPŠÍ JUNIOR

* zn
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

Špatenková Anna (Dukla Olomouc; šerm kordem)
Šrámek Jonatan (SK UP Olomouc; kanoistika)
Trumpešová Jarmila (DHK ZORA Olomouc; házená)
Wiedermann Mário (Dukla Olomouc; box)
Zatloukalová Barbora (AK Olomouc; atletika)
Žalčík Kim (FENIX SKI Team Jeseník; běh na lyžích)

Atletika mládežnická družstva Atletický klub Olomouc
Basketbal dívek OP Prostějov
Cyklistika mládežnická družstva MAPEI Cyklo Kaňkovský
Cyklistika družstvo mládeže SCM SKC Prostějov
Fotbal dorost „U19“ SK Sigma Olomouc
Golf dívky Golf Club Olomouc
Házená mladší dorostenky DHK ZORA Olomouc
Házená starší dorostenky DHK ZORA Olomouc
Judo mládežnická družstva JUDO KLUB Olomouc
Koloběh smíšené družstvo KK Lipník nad Bečvou
Lukostřelba smíšené družstvo juniorů – Lukostřelba Prostějov
Minigolf junioři MGC Olomouc
Moderní gymnastika mládežnická družstva Sokol Velký Týnec
Nohejbal mládežnická družstva Sokol I Prostějov
Orientační běh žákovský tým SK SKI OB Šternberk
Rafting smíšené družstvo juniorů OP Prostějov-SVOČR
Volejbal žákyně SK UP Olomouc
Volejbal mladší žákyně Volejbalový klub Přerov
Volejbal žákyně VK Prostějov

Ve spolupráci s obchodními partnery pokračuje „VELKÁ 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 25. března
2013, a to v plném TUCTU KOL

další vyhlašované kategorie:
- nejlepší handicapovaný sportovec
a sportovkyně
- čestná cena
- cena Olomouckého kraje

NEJLEPŠÍ TRENÉR
Beneš Richard (Sokol I Prostějov; nohejbal) – byl trenérem
mládežnických družstev, kteří získali v roce 2012 celkem 6 medailí
z mistrovství republiky mládeže nohejbalu, dále zvítězili v dlouhodobé soutěži Poháru českého nohejbalového svazu žáků, ve stejné soutěži dorostenců získal se svými svěřenci 2. místo, zvítězil
se svým týmem v rámci reprezentace českého mládežnického
nohejbalu na Olympiádě mládeže v Trnavě, připravoval letošního
mistra ČR v singlu juniorů Tomáše Robu a Kristiána Pacejku s Tomášem Drobilem před jejich závěrečným soustředěním juniorské
reprezentace na MS juniorů. Za dobu, kdy trénuje a připravuje
mladé nohejbalisty Sokola I Prostějov získal se svými svěřenci již
30 titulů mistrů ČR, 15 stříbrných medailí a 16 bronzových medailí
z mládežnických nohejbalových republikových šampionátů.
Čada Miroslav (VK AGEL Prostějov; volejbal) – trenér A týmu VK
AGEL Prostějov, vítězného týmu extraligy, Českého a Československého poháru, účastníka Champions League
Kaňkovský Jiří (MAPEI Cyklo Kaňkovský; cyklistika) - vedoucího
trenér týmu MAPEI Cyklo Kaňkovský, který se základnou 25 mladých
cyklistů od 10 do 18 let dosáhl vynikajících úspěchů - celkem 47 medailí z republikových šampionátů, z toho 27 titulů mistrů republiky
Kratochvíl Petr (SK UP Olomouc; kanoistika) - vedoucí trenér
SCM Olomouc, pod jehož vedením zvítězil oddíl kanoistiky SK UP
Olomouc na MČR žactva v bodování oddílů z celé ČR. Jeho svěřenci získali na přebornických soutěžích v roce 2012 celkem 12
zlatých, 23 stříbrných a 13 bronzových medailí
Navrátil Jaroslav (TK Agrofert Prostějov; tenis) – nehrající kapitán
vítězného Daviscupového týmu, který v roce 2012 získal cennou trofej
Krejčíř Lubomír (DHK ZORA Olomouc; házená) - trenér družstva
mladších dorostenek DHK, mistryň ČR 2012 – již více jak 2 roky
družstvo neprohrálo v mistrovském utkání. Je trenérem i české reprezentace U19 - absolvoval úspěšné starty na ME U18 (bronzové
medaile) a start ve finálové skupině ME U19
Papcun Miloš (SK UP Olomouc; volejbal) - dlouholetý trenér
mládeže, vedoucí trenér SCM ČVS, trenér úspěšného družstva
žákyň SK UP. Jubilant 55 let
Znojil Viktor (AK Olomouc; atletika) – dlouholetý trenér Atletického
klubu Olomouc ve vrzích a hodech

333 433, zasílat SMS zprávu
na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla
KOLIKÁTÉ VÝROČÍ SLAVÍ
redakce v Olomoucké ulici.
V LETOŠNÍM ROCE
V KAŽDÉM KOLE VÁS ČEKÁ
PROSTĚJOVSKÝ HOKEJ?
RŮZNÉ ZÁPOLENÍ OD VĚDONa odpovědi čekáme v redakci do MOSTNÍ PŘES KVÍZOVÉ AŽ
PÁTKU 15. ÚNORA, jméno sedmé- PO OBRAZOVÉ ZADÁNÍ!
ho výherce zveřejníme hned v dalším
čísle, tj. v pondělí 18. února. Otázku s V šestém kole uspěli ti, kteří
pořadovým číslem OSM najdete po věděli či odtušili, že POSLEDtýdenní přestávce 25. února.
NÍ SPECIÁL, KTERÝ BYL SOUSvé odpovědi, či tipy zasí- ČÁSTÍ PROSTĚJOVSKÉHO
lejte na e-mailovou adresu VEČERNÍKU V LOŇSKÉM
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ ROCE, SE JMENOVAL "TENIs heslem „VELKÁ ZIMNÍ SOVÁ EXTRALIGA 2012".
SOUTĚŽ“.
Můžete nám ale ovšemtaké vo- Pro dárkový koš v hodnotě
lat na známé telefonní číslo 582 300 korun si může od zítřej-

SEDMÁ SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

šího dne, tj. úterý 12. února
2013 stavit p.Petra POHANKOVÁ, Prostějovská 82, Bedihošť. Jako šestá v pořadí
také získává bonus do celkového hodnocení.
A JAK JSME SLIBOVALI:
AKTIVNÍ PŘEDPLATITELÉ
DOSTANOU O JEDNU MOŽNOST NAVÍC!
VŠE PODSTATNÉ SPOLU S
OČEKÁVANÝM AKTUÁLNÍM POŘADÍM SOUTĚŽÍCÍCH SE DOZVÍTE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ AŽ V
PONDĚLÍ 25. ÚNORA 2013,
KDY SE SOUTĚŽ POŘÁDNĚ
ROZJEDE...

Fotbal
Fotbal

Také v dnešním vydání Večerníku nacházíte svůj
oblíbený servis FOTBAL EXTRA, který je po dobu zimní přestávky tradiční součástí nejčtenějšího
regionálního periodika. Pravidelný seriál každoročně vyplňující pauzu mezi jarní a podzimní částí
sezony, nám přikročil ke své polovině...
Vše započal samostatný 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. V předchozím čísle
Večerníku se dostalo na redakční analýzu, tabulky
a statistiky nejnižší krajské soutěže, což byl jednoduše první díl ohlédnutí za I.B třídou. Ten druhý zaostřil oko na jednotlivé týmy, přičemž volba padla
na Vrchoslavice, Lipovou, Kostelec na Hané a
Nezamyslice na Hané, příště vše zakončí hodnocení z Jesence, Mostkovic, Pivína a Protivanova.
V dalším týdnu se už budeme věnovat soutěžím
Okresního fotbalového svazu Prostějov...
Připravil: Petr Kozák,
texty, statistiky, foto: Jiří Možný

I.B třída skupina „A“ Olomouckého KFS
 Mužstvo
1. FC Beňov

Z V
14 11

R
1

P
2

S
49:16

B
34

Prav.
(13)

2.

Sokol Vrchoslavice

14 10

1

3

39:19

31

(10)

3.

SK Lipová

14

8

2

4

37:27

26

(5)

4.

SK Hranice

14

8

2

4

33:25

26

(5)

5.

Tatran Všechovice

14

8

1

5

28:22

25

(4)

6.

Sokol Tovačov

14

6

2

6

28:27

20

(-1)

7.

FC Kostelec na Hané

14

6

2

6

31:34

20

(-1)

8.

Sokol Horní Moštěnice

14

6

2

6

25:29

20

(-1)

9.

Haná Nezamyslice

14

6

1

7

21:27

19

(-2)

10. SK Jesenec

14

4

4

6

20:25

16

(-5)

11. Sokol Radslavice

14

4

2

8

22:30

14

(-7)

12. Sokol Mostkovice

14

4

2

8

20:30

14

(-7)

13. Sokol Pivín

14

2

3

9

16:37

9

(-12)

14. FK Býškovice - Horní Újezd

14

2

1

11 19:40

7

(-14)
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TJ SOKOL VRCHOSLAVICE

B káři
Brankáři:
Tomáš JOZEK
Marian JURČÍK
Obránci:
Tomáš HRADIL
Petr NOVÁK
Michal OLŠANSKÝ
Zdeněk SPILLER
Lukáš ZATLOUKAL
Zdeněk ZDRAŽIL
Záložníci:
Tomáš COUFALÍK
Jakub FOUSEK
Michal FOUSEK
Pavel HORÁK ML.
Aleš POLÁŠEK
Jaromír VYMĚTAL
Útočníci:
Aleš HOLUB
Pavel HORÁK ST.
Martin LACINA

9
5

810
450

0
0

0
0

0
0

10
13
8
13
14
9

690
955
690
1170
1260
804

1
0
0
0
2
1

2
1
3
3
0
0

0
0
0
0
0
0

12
10
12
13
13
8

258
603
916
1126
1125
318

0
0
0
2
9
0

1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1

11
9
14

854
561
1249

12
1
11

0
2
1

0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Roman ŠMÍD

HRÁČSKÉ STATISTIKY

SK JESENEC

Brankáři:
Roman BURGET
Tomáš KÝR
Obránci:
Bronislav BURIAN
Vladimír ČÍŽEK
Zdeněk HORÁK
Martin KLICPERA
Petr TICHÝ ST.
Lukáš VÁCLAVEK
Záložníci:
Luboš BURGET
David ČÍŽEK
Josef KONEČNÝ
Martin LAŠTŮVKA
Petr MRŇKA
Michal TAKÁČ
Erik TYL
Jan ZAJÍČEK
Útočníci:
Jiří TICHÝ
Petr TICHÝ mladší.
Zdeněk TICHÝ

24
4-2
25
5

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 11. února 2013

1
13

90
1170

0
0

0
1

0
0

14
1
13
11
2
13

1260
26
1169
917
7
1105

2
0
0
2
0
1

2
0
1
3
0
8

0
0
0
0
0
0

13
12
2
7
7
14
14
9

1161
1059
121
168
526
1260
1084
416

1
0
0
0
1
2
0
1

0
3
0
0
1
0
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0

14
11
6

1260
973
87

6
4
0

0
1
2

0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Josef TAKÁČ
Asistent: Petr TICHÝ starší
Pozn.: zápasy, minuty, branky, žluté karty, červené karty

Nejnižší krajská soutěž ukázala na podzim sílu Vrchoslavic a Lipové, v ostatních klubech lepí záplaty a litují promarněných šancí...

VRCHOSLAVICE JSOU DRUHÉ! „V nejsilnější sestavě by gólů i bodů bylo víc,“
podotýká trochu neskromně trenér Roman Šmíd
Vrchoslavice - Do role hlavního pronásledovatele
až na výjimky suverénního Beňova se v podzimní
části I. B třídy pasovali hráči Vrchoslavic. Pod vedením kouče Romana Šmída (na snímku) zvládli na
jedničku s hvězdičkou všechna derby s okresními
mužstvy a bezchybně si vedli zejména ve druhé polovině podzimu. Jediné ztráty tak přišly hned na úvod
s Hranicemi „B“ (0:4) a pak při trojutkání těsně před
polovinou zápasového kalendáře s Radslavicemi
(1:2), Beňovem (0:2) a Horními Moštěnicemi (2:2).
Mužstvo se přes zimu měnit nebude, přesto útok na
ořadu dne.
postup není podle trenéra na p
pořadu
Podzim jste zvládli s bilancí deseti výher, jedné
remízy a tří porážek. Jakou
radost vám i vedení oddílu
udělal?
„Ve Vrchoslavicích panuje
spokojenost. S jednatřiceti
body jsme druzí, ztrácíme
jen tři body na prvního. Je
to famózní a škoda, že jsme
doma prohráli s Radslavicemi,
to měly být povinné tři body.
Navíc dlouhodobě byli zraněni
góloví hráči Aleš Holub a Pavel
Horák starší, to nás možná taky
trochu zabrzdilo. Přesto jsme
dali devětatřicet gólů, což z
nás dělá druhé nejlépe střílející
mužstvo. Nahradili jsme je
jinými hráči, ale je to škoda, a
kdybychom hráli v nejsilnější
sestavě, vstřelených gólů a také
získaných bodů by bylo víc.“
Kdo se na výsledcích
nejvíce podílel?
„Úspěch je na hráčích, kteří
běhají po hřišti a dávají góly.
Postavení v tabulce je ale
rovněž odrazem dobré práce
funkcionářů a činovníků, kteří

svou hru a zatím to slaví úspěch.
Uvidíme, co nám přinese jaro,
snad nepřijdou zranění a oslabení klíčových postů.“
Kdy se vám mužstvo
nejvíce líbilo?
„Velice dobrý zápas jsme
předvedli s Všechovicemi, kdy
jsme vyhráli 4:3. Hrálo se za
silného deště, oboustranně to
byl ale dobrý fotbal. Jsou asi
pátí, silný soupeř. Omladili
a také určitě půjdou nahoru.
I první zápas v Hranicích,
kde jsme prohráli 0:4, nebyl

ROMAN ŠMÍD se nepouští do postupové matematiky
se starají
Vrchojí o ffotbal
b l ve V
h
slavicích, a řady dobrovolníků,
kteří pečují o hřiště a dělají
zázemí. Od správce po vedení
klubu. Zaslouží si poděkování
za odvedenou práci. To se odráží
na spokojenosti hráčů i na odvedeném výkonu.“
Máte jasno, co vás k
tolika
bodům
přivedlo?
„Máme sílu v kombinaci, kostru
zkušených hráčů a vychází nám
hra pro oko diváka. Hráči již ale
mají roky, takže to není v takové
rychlosti a při ztrátě míče dávají
soupeři góly nám, když se nestihneme vrátit. Snažíme se hrát

ššpatný.
ý O
h kkopli,
li z
Onii ddo ččeho
toho dali branku, ale v poli to
bylo vyrovnané. Pak jsme jim
to ale vrátili u nás. Dá se říct,
že žádné mužstvo nás vyloženě
nepřehrálo.“
Plánujete
nějaké
změny v kádru?
„Momentálně se u nás nic dít
nebude. Pouze Michal Olšanský
už na podzim některé zápasy
neodehrál z pracovních důvodů
a uvidíme, zda svou kariéru opět
nastartuje na jaře. Postupně zapracováváme mladé hráče, mezi
něž patří Michal Fousek, Jakub
Fousek nebo Tomáš Coufalík,
což je ročník 1993.“

Jaroslav Ullmann: „Nejsme pod žádným tlakem,
Lipovský trenér si cení výhry nad
nemáme za cíl postoupit“ Beňovem i návratu Petra Přikryla, přes

Lipová - Nevyrovnanými výkony i výsledky se na podzim prezentovali fotbalisté
Lipové. Kouči Jaroslavu Ullmannovi (na snímku) udělalo velkou radost vítězství
nad vedoucím Beňovem 4:3, za cenné lze považovat i dvě výhry nad Horními
Moštěnicemi. Nečekaný byl naopak debakl ve Vrchoslavicích i závěrečná porážka
doma s Všechovicemi. Právě na domácím hřišti Lipovští překvapivě často klopýtli,
ze sedmi utkání vyhráli jen třikrát – nad Moštěnicemi, Beňovem a Pivínem.

„Kdybychom byli do pátého místa,
cíl bychom splnili. Chceme hrát dobrý fotbal
pro oko diváka. Kombinace, zakončení,
aby se bylo na co dívat. Když vyhraje lepší
soupeř, který nás přehraje, tak klobouk dolů.“

Jakou podobu u vás
získá zimní příprava?
„V únoru začneme trénovat na
umělé trávě v Chropyni a sehrajeme přáteláky s Klenovicemi,
Slatinicemi, Plumlovem. Vše
budeme hrát v Chropyni, jen s
Plumlovem v Prostějově.“
V čem je vaše mužstvo
jiné než Beňov?
„Beňov je živější mladší mužstvo.
U nich jsme hráli vyrovnané utkání, první gól jsme dostali do
šatny po ztrátě míče, druhý nám
dali v poslední minutě z penalty.
Také jsme tam ale měli spoustu

šancí. Mají dost kvalitní mužstvo
a zřejmě půjdou na postup.“
Vy na postup nepomýšlíte?
„Ne. Kdybychom byli do pátého
místa, cíl bychom splnili. Chceme
hrát dobrý fotbal pro oko diváka.
Kombinace, zakončení, aby se
bylo na co dívat. Když vyhraje
lepší soupeř, který nás přehraje,
tak klobouk dolů. Předvádíme
kombinační hru, kterou soupeře
trošku přehráváme. Už je ale
vidět, kdo bude hrát o špici a kdo
o záchranu. Třeba Kostelec měl
začátek špatný a jde nahoru.“

HRÁČSKÉ STATISTIKY

V Lipové jste druhým
rokem. Lišil se pro vás tento podzim od toho předešlého?
„V prvním roce jsme mančaft
dávali dohromady a měli jsme
problémy, které jsme však již
vyřešili. Tento podzim jsme
odehráli solidně, ale trošku mě
mrzí, že na lepší soupeře jsme se
dobře připravili, s těmi slabšími
jsme ale zbytečně ztráceli body.
Po posledním zápase s Všechovicemi tak naše ztráta narostla na
osm bodů, jinak jsme spokojeni.“
Mohlo to být způsobeno
podceněním?
„Přemýšlel jsem nad tím, ale
spíše jsme měli smůlu, že jsme
nedokázali proměňovat vyložené šance a soupeř nás potrestal z
brejků. Celky měly svou kvalitu,
ale zrovna v zápasech, kdy jsme
doma ztráceli body, tak jsme
zahazovali nejvyloženější šance
a naopak jednu dvě chyby vzadu
vždyy uděláte.“
Pouze vy i Hranice jste
dokázali porazit Beňov.
Byl to nejpovedenější zápas?
„Ano. Příprava na něj byla kvalitní, hráči se těšili a chtěli dokázat, že je porazit můžeme. Obrovská zodpovědnost, nasazení
a navíc jsme ještě postavili Petra
Přikryla, jemuž zápas vyšel se
vším všudy a vstřelil tři branky.“

Návrat Petra Přikryla do
sestavy vám vyšel, zatím je
druhým nejlepším střelcem
mužstva.
„V některých zápasech to bylo
vynucené, ale chodil s námi trénovat a nebyl problém ho nasadit.
Výkonnost neztratil a měl i dobrou
fyzickou kondici. Někdy nás ale
y opravdu málo.“
bylo
V létě kádr vyztužili Bross,
Růžička, Fabiánek. Jak si
tato trojice vedla?
„Od posil jsme si hodně slibovali.
Bross zkraje vypadal dobře, pak
měl nějaké problémy. Čekám od
něj, že přes zimu lépe potrénuje
a bude platným hráčem. Pavel
Růžička střídal dobré výkony se
slabšími a zcela nesplnil očekávání. Čáru přes rozpočet nám udělalo
zranění Michala Fabiánka v přípravě. Jevil se jako velice dobrý
fotbalista, ale vypadl na celý podzim. Pro jaro u nás zůstává Bross,
Růžička i třetí hráč Kralic Ohlídal,
Fabiánek je zatím v 1. SK. Měl jít
na operaci a otázkou je, jak na tom
bude zdravotně.“
Opět jste se potýkal
s velmi omezeným počtem
hráčů. Chystáte přes zimu doplnění?
„Nikdo neodejde a máme něco
rozjednaného. Ale uvidíme, jak
vše dopadne. Opět jsme byli

ve třinácti lidech a chtěli bychom
počet rozšířit minimálně na patnáct, abychom při zraněních neměli problémy se sestavou. Na
celý podzim nám totiž ještě vypadl Zdeněk Koudelka, zraněný byl
také Tomáš Barták.“
„Loňský podzim patřil
střelecky Karlu Spáčilovi,
tento Martinu Liškovi. Vedl si
podle vašich představ?
ý
„Martin Liška jje klasický
útočník a má více možností střílet branky.
Splnil to, ale mohl
dát klidně ještě o
deset branek víc.
Bohužel nedal, ale
i tak se stal nejlepším střelcem. Karla
jsem musel více

zimu by však kádr rád doplnil a rozšířil

využívat do defenzívy a neměl
tolik příležitostí jako minulou sezonu.“
Jako jedni z mála jste první poloviny sezony odehráli bez vyloučení. Přičítáte to
zkušenostem fotbalistů?
„Hráči vědí, že pokud udělají faul
na žlutou kartu, musejí hrát obezřetněji. Jsou si vědomi případného oslabení. Některé jsem raději
y
vystřídal.“
Musel jste využít služeb
obou gólmanů. Jak si vedli?
„Na oba gólmany bylo spolehnutí. Jara Jelínek je přes svůj věk
stále platným hráčem a od Jirky
y zodpovědné,
p
Abraháma bylo
že s

námi jezdil alespoň na poločas,
když pak musel jet do práce. Oba
dva se toho zhostili dobře.“
Co čeká na hráče po dobu
zimní přípravy?
„Začínáme v polovině února v
lipovských podmínkách a budeme trénovat dvakrát i třikrát
týdně, nabírat vytrvalost i připravovat se v tělocvičně. Od půlky
března sehrajeme čtyři přáteláky,
abychom byli připraveni na start
31. března. 24. března hrajeme
doma s 1. SK Prostějov „B“,
to ýden dříve v Boskovicích se
Sokolem Hrudice, další týden
před tím na umělce v Prostějově
se Sokolem Plumlov.“

„V zápasech, kdy jsme doma
ztráceli body, jsme zahazovali
nejvyloženější šance a naopak
jednu dvě chyby vzadu vždy uděláte.“

Trenér Lipové JAROSLAV ULLMANN
o nečekaných remízách a porážkách
Jdete do jara s cílem dohnat
ztrátu na první místo?
„Budeme hrát zápas od zápasu, jak
to hrajeme stále za mého působení.
Nejsme pod žádným tlakem, protože nikde nemáme za cíl postoupit, ale chceme hrát co nejvýše.
Chtěl bych pochválit vedení lipovského fotbalu, podmínky jsou tam
velmi dobré. O hřiště postaráno,
zázemí vynikající. Nemáme s tím
jediný problém.“

Kostelec střeží horní polovinu tabulky, mohlo však být i lépe „Chybí nám střelba ze střední vzdálenosti,“ posteskl si Drahomír Crhan
„Bodů jsme měli mít víc,“ domnívá se kouč Petr Walter

Uprostřed tabulky „A“ skupiny I.B třídy se na podzim
2012 umístili fotbalisté Kostelce na Hané. Hráči místního
FC těžili zejména z domácích
střetnutí, která hned pětkrát
vyhráli, jednou remizovali
a jen Beňovu podlehli. Naopak na cizích hřištích to bylo
mnohem slabší, čtyři body ze
sedmi utkání jsou pro realizační tým zklamáním.
„Určitě nejsme nespokojeni, ale
nejsme také úplně spokojeni,“
započal své hodnocení kouč
Petr Walter (na snímku) a pokračoval: „Podzimní část bych rozdělil na dvě poloviny. Zatímco v
domácích zápasech jsme patřili
mezi nejlepší mančafty a řadili
jsme se na úroveň Beňova nebo
Hranic, při venkovních zápasech jsme patřili mezi nejhorší.“
Mrzela ho zejména trojice utkání rozehraných na výhru či alespoň remízu, z nichž však vznikl
jeden jediný bod. „Bylo to jak
v Radslavicích, kde jsme 3:1
vedli a nakonec remizovali, tak
v Hranicích, kde jsme vedli, ale
nakonec prohráli. To stejné se
opakovalo v Tovačově. Určitě
bylo v našich silách udělat bodů
víc,“ je přesvědčen Walter.
Hlavní důvod venkovních ztrát
leží podle něj v hlavách hráčů,
kteří se nechají lehce rozhodit.

Na tom hodlá velmi zapracovat.
„O přestávce si myslí, že hrají
výborně a nemůže se nic stát.
Pak přijde druhá půlka, nepovede se několik přihrávek, oni

znervózní a přijde branka. A už
se to hrne,“ odhadl.
Na druhou stranu prožilo celé
mužstvo mnohem poklidnější
první polovinu soutěže než před

rokem, kdy bylo za sedm domácích a dva hostující body zcela
poslední. „Loňská podzimní
část byla extrémně nevydařená a ve srovnání s loňskem to
rozhodně posun je. Znovu však
opakuji, že bodů jsme měli mít
víc,“ trvá si na svém Walter.
Nyní jsou Kostelečtí s dvaceti body sedmí a jen dvě výhry
ztrácejí na třetí příčku. „Posunout nahoru bychom se chtěli,
zejména bychom se ale chtěli
vyvarovat pádu níž. Stát se totiž
může cokoliv a soutěž je velice
vyrovnaná,“ zůstává opatrný.
V létě doplnil obranné řady zkušený Pavel Gréza, po odehrání
několika kol přišel z Kladek kanonýr Jan Maška, o místo bojuje i ještě dorostenec Aleš Móri.
Pro jaro zůstane kádr zřejmě
kompletní, otazník visí jen nad
Milanem Synkem, jehož trápí
zdravotní stav. Kouč by uvítal
zejména typického kanonýra.
„Bereme posílení na všechny
posty, zejména bychom ale potřebovali útočníka, který by dal
patnáct gólů za sezonu. Co jsme
dokázali zahodit, to je trestuhodné. Něco máme v jednání,
ale nechceme to zveřejňovat.
Dokud kluk nesedí v šatně, tak
se není o čem bavit,“ nechtěl
Walter zveřejnit konkrétní jména.

Nejblíže kýžené patnáctce nastřílených branek má zatím Martin
Hon, za podzim stihl sedm přesných zásahů. „Pokud neusne na
vavřínech, tak předpoklad má.
Není to ovšem typický útočník,
spíše univerzál. Ale pokud na
sobě bude pracovat, určitě je
schopen ještě nějaké góly přidat,“ míní šéf kostelecké lavičky.
Přípravu na zbylá kola zahájilo
mužstvo v pátek 8. února a bude
se připravovat vyloženě v domácích podmínkách. Tréninky
si proloží přípravnými zápasy na
umělé trávě v Konici nebo Olomouci. Poslední přátelák se Smržicemi by chtěl Kostelec odehrát
doma na trávě. „Všem klukům
bych přál, aby byli zdraví a vyhýbala se jim zranění. Pokud
budeme kompletní, stoprocentně
jejich výkonnost půjde ještě nahoru,“ věští příznivou budoucnost Petr Walter.
Postup si podle něj pohlídá Beňov, další pořadí a posuny tabulkou nechtěl tipovat. „Soutěž je
velmi vyrovnaná, každý zápas
může skončit jakkoliv. Budeme
zajíždět k soupeřům, které jsme
doma porazili, a mančafty shora
budeme mít doma. Jaro jednoduché určitě nebude,“ nabádá
k předvedení maximálních výkonů a nevypuštění žádného
zápasu.

Nezamyslice trápí tréninková absence, na jaře vyrukují se dvěma stopery vedle sebe

Bod na nejlepší šestici i posun do horní poloviny tabulky
schází po čtrnácti střetnutích
fotbalistům Hané Nezamyslice.
V posledních třech kolech i vinou obtížného losu neuhrál tým
kolem Drahomíra Crhana (na
snímku) ani bod, díky dvěma
výhrám v úvodních kolech
a čtyřem výhrám a jedné
remíze z prostředku podzimu
se ovšem na jihu okresu nemusejí obávat sestupových
starostí. I pokud by padaly
nejhorší dva z „A“ skupiny
I.B třídy, na momentálně
předposlední Pivín činí jejich
náskok rovných deset bodů.
„Z mého pohledu by kluci měli
být výš a herní kvalita neodpovídá
umístění. Kdyby ji prodávali,
byly by Nezamyslice výše,“ je
přesvědčen kouč Crhan. Jeden z
hlavních důvodů, proč tomu tak je,
vidí v nízké tréninkové docházce,
průměrně třicet čtyřicet procent.
„To je na I.B třídu málo. Kluci
jsou sice na vysokých školách,
ale zajímavá věc je, že ti lepší a
fotbalovější cítí potřebu trénovat a přijdou. Naopak ti, kteří na
tom nejsou fotbalově tak dobře a
potřebovali by to, ti spíše absentují,“ povšiml si zvláštnosti.
Nejvýraznější radost mu tak
udělal návrat Rudolfa Návrata
z Rakouska a tím i příchod

přirozené autority. „On se této
role chytl velice dobře. To je
základní předpoklad toho, že se
mužstvo herně zvedlo. Je to ale
jediné pozitivum,“ hodnotil s kyselým výrazem Crhan.
Pozice hlavního kanonýra se
původně i na podzim ujal Kamil
Oulehla, nakonec zůstal na třech
gólech a přeskočili ho Jiří a Tomáš
Přidalové. „Chybí nám střelba
ze střední vzdálenosti a druhý
útočník Musil dá raději kličku
navíc, což je špatně. I Kamil někdy
raději kličkuje, než vystřelí,“ mrzí
přílišné hraní na krásu Crhana. Na
zakončení zpoza vápna mu chybí
lidé, dokáží to podle něj pouze

Návrat a Martin Přikryl. „Střílíme,
až už je balon téměř na brankové
čáře. To si myslím, že je špatně.
Jiné mančafty se v takových situacích nebojí zakončit, zatímco
my to neseme až do branky,“
nevěřícně kroutil hlavou.
Výraznou část podzimu se musel
obejít bez stopera Lukáše Krále
i středního záložníka Tomáše
Mariánka, hned v létě opustila
tým defenzivní stálice Miroslav
Lakomý. „S Mariánkem bychom
možná uhráli několik bodů navíc.
Teď už naplno trénuje a měl by
se zapojit do „áčka“, což se pozná
na kvalitě hry,“ věří trenér Nezamyslic.

O body připravila aktuálně
devátý celek tabulky rovněž
nevyrovnanost výkonů a časté
výkyvy i v jednom utkání.
„V podstatě jsme netahali za delší
konec po celý zápas se žádným
mančaftem. Třeba s Beňovem
jsme hráli velmi dobře, stejně tak
v Tovačově. Na druhé straně jsme
hráli velice špatně s týmy z konce
tabulky a s Pivínem to byl otřesný
fotbal,“ popsal Crhan podzimní
vystoupení.
Ukázkou zvratů byl duel v Mostkovicích, kde domácí vedli 2:0
a 3:2, přesto však brali všechny tři
body Nezamysličtí. „První poločas
byl velice špatný, Mostkovice
nepřemýšlely nad výsledkem’
a hrály jak z partesu. Ve druhém
poločase jsme hned na začátku dali
náhodnou branku, oni se položili a
my jsme se zvedli,“ odhalil trenér
Nezamyslic a pokračoval: „Mostkovice se zvednout nedokázaly, v
dalších zápasech ale až do konce
podzimu neprohrály. My jsme tak
buď odehráli první poločas dobře
a druhý špatně, nebo tomu bylo
naopak.“
Hlavní starostí je pro Crhana hra
krajních beků, aby se kvalitní záloha dokázala lépe prosadit přes zformovaného soupeře. Pro jarní část
pak chystá i jednu přelomovou novinku. „Nechtěl bych hrát na klasickou dvojici stoper - předstoper,

ale máme tam šikovné dva kluky
a pokud by se to podařilo, postavil
bych je vedle sebe. Jsou to mladí
kluci a uvidíme, co to s nimi provede. Herně se ale musí něco stát,“
věří v pozitivní impulz Crhan.
Přípravu na jaro započal se svými
hráči fotbálkem již 1. ledna, od
té doby se trénuje pravidelně ve
středu a v pátek. Na rozdíl od
jiných let se ovšem Nezamysličtí
nezúčastní turnaje v Morkovicích a dají přednost klasickým
přátelákům.
„Poslední
dva
ročníky jsme sice nekončili špatně,
ale jedeme tam s půlkou áčka
a několika chlapy z béčka i dorostu. To nám tedy herně nepomáhá,“
vysvětlil.
Kádr pravděpodobně nedozná
žádných změn, vyloučen ale není
příchod jedné posily. Mužstvo
se pak stejně jako předešlé zimy
přesune na krátké soustředění
do Starého Hrozenkova. „Jsme
tam spokojeni. Jezdíme tam
pravidelně, už to tam známe.
Terény výborné, cenově dostupné
a počasí také bude dobré,“ vyjmenoval klady této lokality.
Pro jaro s bojem o holou existenci nepočítá, úkolem je tak posun do horní poloviny tabulky.
„Chtěli bychom se dostat do sedmého místa, to bychom celkem
považovali za úspěch,“ předsevzal
si Drahomír Crhan.

Jesenec se po sestupu neotřepal, doplácel na žalostnou koncovku i méně hráčů
„Rád bych viděl tým v horní polovině tabulky,“ přeje si kouč Josef Takáč

Po čtyřech sezonách v I.
A třídě zažívají návrat
zpět do I. B třídy fotbalisté
Jesence. Tým, jenž se loni
potýkal s množstvím zranění
i neefektivitou v koncovce
převzal po Petru Tichém Josef
Takáč (na snímku) a start se mu
i hráčům vydařil. Dvě výhry
na úvod, k tomu bod z Beňova
a o Jesenci se spekulovalo jako
o aspirantovi na postup. Poté

ovšem přišla série neúspěšných
utkání umocněná debaklem
2:5 s Vrchoslavicemi a mužstvo
se začalo propadat. Zlepšení
v závěru přineslo potřebné body
a únik od nejohroženějších
pozic.
„Po letní přípravě bylo
mužstvo připraveno dobře
a u hráčů byla znát velká chuť
do fotbalu. V prvních čtyřech
zápasech se hrálo v pohodě

a mužstvo bodovalo s těžkými
soupeři. Těžký direkt jsme
dostali v domácím zápase
s Vrchoslavicemi, z něho jsme
se těžko dostávali,“ pustil se do
ohlédnutí za podzimem Josef
Takáč a pokračoval: „V Jesenci
je velmi kvalitní mužstvo
a myslím si, že umístění není
zasloužené a rád bych viděl tým
v horní polovině tabulky.“
Svůj nástup na lavičku zahájil

při dvoudenním soustředění
pohovorem s hráči. Jeho
cílem bylo zjistit, proč se klub
pohybující se v horních patrech
I. A třídy v předešlé sezoně tolik
propadl. „Zjišťoval jsem, jak na
tom jsou hlavně po psychické
stránce. Mým cílem bylo
klukům po sestupu dodat nový
impuls a chuť do fotbalu. To se
během letní přípravy dařilo,“
pochvaloval si úvod angažmá

včetně výhry 5:0 v Lošticích.
Neopomněl ocenit také zásluhy
bývalého kouče Petra Tichého
staršího, jehož si vybral jako
svého
asistenta.
„Dokázal
dohrát minulou sezonu se ctí, i
když se musel potýkat s velkou
marodkou. Ta velmi ovlivnila
výsledky, neboť když trenérovi
vypadne čtyři pět hráčů ze
základní sestavy, je to vždy
citelný zásah,“ zdůraznil.

Největší trápení představovala
pro mužstvo stejně jako v
loňské sezoně koncovka,
výsledkem je pouze čtrnáct
vstřelených branek. „Bohužel
fotbal se hraje na góly, nikoliv
na šance. Jako kdyby nás s první
prohrou opustila i štěstěna. Hráči
hrají celý zápas v pohodě, avšak
doplácí na neproměňování šancí,
což je svazuje,“ posteskl si
Takáč.

Stejně jako na jaře se navíc k
neskórování připojily i potíže
s úzkým kádrem. „Například
v Nezamyslicích musel do hry
zasáhnout i vedoucí mužstva,
neboť jsme neměli dostatek
hráčů,“
připomněl.
Před
vítězným duelem s Hranicemi
pak změnil pozice několika hráčů,
což se ukázalo jako úspěšný tah.
Přípravu na jarní část zahájil s
hráči již v sobotu 12. ledna, od té
doby se tým připravuje dvakrát
týdně – vždy v pátek a sobotu,
aby se mohlo dostavit co nejvíce

fotbalistů. V sobotu 9. února pak
Jesenec sehrál i první přátelské
utkání.
Cílem pro jarní část je vylepšit
koncovku a dostat se do klidnějších
pozic, ideálně do horní poloviny
tabulky. Na ni zatím chybí čtyři
body. Kádr by výraznějších změn
doznat neměl. „Tak jako ve většině
týmu jsou hlavním problémem
finance. Osobně bych ale chtěl
vedení SK Jesenec vyzdvihnout
za to, jaký přístup k fotbalu má a
jak se o tým starajá,“ ocenil snahu
funkcionářů Josef Takáč.

SK LIPOVÁ

Brankáři
Jiří ABRAHÁM
Jaroslav JELÍNEK
Obránci:
Jiří BARÁK
Petr OHLÍDAL
Karel SPÁČIL
Stanislav ŠMÍD
František ŽILKA
Záložníci:
Tomáš BARTÁK
Michal FABIÁNEK
Lukáš HAVELKA
Petr KOUDELKA
Milan MACOUREK
Pavel RŮŽIČKA
Jan ŠTINDL
Útočníci:
Petr BROSS
František KOUDELKA
Martin LIŠKA
Petr PŘIKRYL
Martin VLČEK
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REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Jaroslav ULLMANN

HRÁČSKÉ STATISTIKY

FC KOSTELEC NA HANÉ

Brankáři
Jan DRČKA
Jakub MENŠÍK
Lukáš MENŠÍK
Obránci:
Radek DOLEŽEL
Pavel GRÉZA
Martin HON
Pavel LUŽNÝ
Petr MERTA
Milan SYNEK
Marek ZAČAL
Záložníci:
Lubomír BALÁŠ
Ivo GREPL
Adam CHOCHOLÁČ
Ondřej CHYTIL
Tomáš MENŠÍK
Útočníci:
Marek BRANČÍK
Martin KASTNER
Jan MAŠKA
Aleš MÓRI
Michal VAŘEKA
Pavel VYHLÍDAL
Jan WALTER
Jakub ZATLOUKAL
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REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Petr WALTER
Vedoucí týmu: Vladimír STANĚK

HRÁČSKÉ STATISTIKY

TJ HANÁ NEZAMYSLICE

Brankáři:
Tomáš BURIÁNEK
Arnošt MATOUŠEK
Obránci:
Radek FIALKA
David HÁJEK
Lukáš HORÁK
Lukáš KRÁL
Michal LAKOMÝ
Zdeněk LETOCHA
Rudolf NÁVRAT
Marek PAVELKA
Záložníci:
Vladimír FIALKA
Tomáš MARIÁNEK
Tomáš NOVOTNÝ
Jiří PŘIDAL
Tomáš PŘIDAL
Jiří PŘIKRYL
Martin PŘIKRYL
Filip ŠTEFLOVIČ
Jan WAGNER
Útočníci:
Roman KIRILJUK
Jakub KRATOCHVÍL
Zdeněk MORAVEC
Miroslav MUSIL
Kamil OULEHLA
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REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Drahomír CRHAN
Pozn.: zápasy, minuty, branky, žluté karty, červené karty

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz
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Prostějovští hokejisté drží třetí příčku a chystají se na oslavy...

5
2

1:0

Před sto lety byl založen hokej! Nominujte Jestřáby
proti Olympu

HC NOVÝ JIČÍN

1:0

1:0

Branky a nahrávky: 33. Stráněl (Handl), 33. Šebek (Kumstát, Arnošt), 50. Kryl
(Šebek, Černý), 51. Ševčík (Jedlička), 52. Ševčík (Stráněl) - 36. Macháček (Vašut,
Horák), 54. P. (Skaloš) Vyloučení: 3:6 Využití: 2:2

Sestava lhK jestřábi
Razska (Vrba)
Kaluža, Jedlička,
Jirák, Kovařík

Kumstát, Arnošt,

Handl, Duba, Popelka
Černý, Šebek, Stráněl,
Skácel, Kryl, Ševčík

Trenéři:
Petr Zachar a
Martin Kužílek

Sestava HC Nový Jičín:

Šrámek (Kozák) - Pargáč, Andrýsek, Kabeláč, Gulda D.,
Brynecký, Hruška, SKaloš, Martinčík, Vašut, Tomášek,
Hradil, Macháček, Horák, Gulda P., Foltýn, Škumák, Zedník,
Chvostek, Uhlár

4
2

1:0

VHK VSETÍN

Martin Dejdar, Jaroslav Nedvěd či Václav Eiselt. To jsou
některá z jmen, co dorazí v sobotu na prostějovský stadion, aby vytvořili důstojného sparingpartnera mužstvu
složeném ze současných i bývalých hráčů, funkcionářů,
fanoušků i malých nadějí prostějovského hokej. V exhibici se 16. února od 17.00 hodin utká netradiční sestava LHK Jestřábi Prostějov proti HC Olymp. Akce u
příležitosti oslav 100 let hokejového klubu se uskuteční
na ledě Víceúčelové haly-zimním stadionu v sobotu 16.
února v 17 hodin.
Prostějov/pk, jim
Letos je tomu právě jedno století od
doby, kdy prostějovští nadšenci odehráli první utkání v kanadském hokeji.
Na úvod sice podlehli 1:12 Kroměříži,
SK Prostějov založený roku 1920
i jeho nástupci však za deset dekád
vyhráli spoustu jiných a důležitých
zápasů.
Jen namátkou pronikl až do finále
celostátního mistrovství v sezoně
1931/32, kde nestačil na hvězdný
LTC Praha 3:4. O dvanáct let později
poprvé v historii postoupil do nejvyšší
domácí soutěže, kam s přestávkami
patřil až do roku 1953.

Prostějov/jim - Jako na houpačce jsou v poslední době výkony
a výsledky hokejových Jestřábů. V lednu šňůra nejprve tří a
pak i čtyř porážek, nyní naproti
tomu série tří výher. Prostějovští hokejisté zdolali Porubu, Havířov a naposledy i Nový Jičín,
čímž si zajistili minimálně první
čtyřku a výrazně se přiblížili i
jistotě třetího místa před vyřazovací částí.
V první třetině se oba týmy spíše oťukávaly a Raszka v domácí
i Šrámek v hostující brance si se
vším nebezpečným poradili. Druhá třetina byla od úvodu mnohem
zajímavější, nebezpečno bylo
zejména v okolí hostujícího brankoviště. Robin Ševčík v úniku minul, Handl při přesilovce nastřelil
přesouvajícího se gólmana. Tato
početní výhoda ale Jestřábům

velmi pomohla, před bránu mířil
jeden puk za druhým a tlaku hosté
dlouho čelit nedokázali.
Na první gól se sice čekalo déle
než půl hodiny hry, avšak zásluhou Stráněla a Šebka během necelé půl minuty přišly hned dva
zásahy Jestřábů. Nejprve vložil
do Handlova pokusu dvou hůl
Stráněl a poslal puk nechytatelně
pod víko, šestadvacet sekund po
něm přihrál Kumstát od levého
mantinelu před bránu nehlídanému Šebkovi, jenž zamířil přesně
mezi betony – 2:0.
Hosté si vzali oddechový čas,
snížení jim však paradoxně darovali domácí. Při další přesilovce
totiž Handl fauloval a šel si také
odpočinout, Kumstátova střela
pouze orazítkovala tyč a krátce
po návratu obou vyloučených vykombinoval útok Novojičínských
celou defenzivu a snížil na 2:1.
Jestřábi čekali střelu od modré,
místo ní přišla přihrávka k brankové čáře a rychlý návrat puku
před bránu, kdy Macháček střílel
do poloprázdné svatyně.
Na brzké snížení hostů pak do-

mácí ve třetí třetině zareagovali.
Na konci první minuty putoval
na trestnou lavici Kaluža a hosté
dostali šanci vyrovnat. Nic nebezpečného však nevymysleli a
po faulu na Kumstáta tedy trestali domácí. Hned po sedmnácti
sekundách, vyhraném buly, přenesení hry na levou stranu a kombinaci zakončené Krylovou střelou v pokleku to bylo 3:1, minutu
nato inkasoval Šrámek střelou po
ledě počtvrté.
Jestřábi se rozhodli dát hostům
ještě jednu šanci a čtvrt minuty
po zvýšení nabídli Novému Jičínu
trestné střílení. Marek Tomášek
slabou střelou po ledě nabídkou
pohrdl a Raszka si tak v prostějovském dresu udržel stoprocentní
bilanci při likvidaci nájezdů. Druhá Ševčíkova branka v krátkém
rozmezí znamenala definitivní rozhodnutí a Guldův gól při Kumstátově vyloučení vedl pouze ke
snížení na 2:5 z pohledu Nového
Jičína. Branka to byla ale výstavní, od modré čáry se přes změť těl
trefil naprosto přesně do horního
růžku a gólman byl bez šance.

Vsetín, Prostějov/jim – První únorovou porážku zaznamenali při víkendovém kole druhé hokejové ligy
prostějovští Jestřábi. Výběr Petra
Zachara otočil ve druhé části nepříznivý stav z 0:1 na 2:1, závěrečná
třetina mu však vůbec nevyšla a
po třech inkasovaných brankách
prohrál 2:4. Domácí duel Poruby
s Opavou se kvůli turnaji reprezentačních osmnáctek hraje až ve
středu, prostějovští hráči tak stále
nemají stoprocentní jistotu třetího
místa.
V hostujícím brankovišti dostal podruhé za sebou příležitost Ondřej Raszka
a hokejisté Vsetína ho velice rychle

rozchytali. V páté minutě neuspěl z
bezprostřední blízkosti Hruška, Vrba
mířil o chvíli později vedle. I další domácí hráči vycházeli dlouho naprázdno, až jim Prostějov musel pomoci
minutu a půl dlouhou přesilovkou pět
na tři. Tři trestu Arnošta s Janotou si
Raszka s první střelou ještě poradil, na
Vaňkovu dorážku již byl krátký – 1:0.
Ve druhé třetině si hlídal Raszka všechny pokusy domácích a v bojovném
utkání se skórovali i hosté. Po asistenci
Michala Černého využil nedůslednosti
domácí obrany David Šebek, šest minut
nato se ocitl až před gólmanem obránce Pavel Kumstát a po další přihrávce
Michala Černého neodmítl – 1:2. Hosté
se poté opět nechali několikrát vyloučit,
přesilovku čtyři na tři už Vsetínští nezužitkovali, když Vaněk pálil po odrazu
od zadního mantinelu mimo.
Do třetí třetiny tak šli v lepší pozici
hosté, ale velice brzy o výhodu přišli.
Hned po minutě a sedmi sekundách

srovnal po další dorážce David Vítek
a oba týmy na tom byly brankově stejně. Ve zbývajícím čase se vylučovalo
častěji než dříve a domácí z toho vyprodukovali další branku. Při Kalužově trestu si Raszka poradil se střelou i
první dorážkou, na Zúbkův pokus již
ale nestačil – 3:2.
A necelých šest minut před sirénou
nehleděli domácí na to, že jsou na
ledě jen čtyři a rovněž v oslabení se
dočkali. Blafákem na Raszku vyzrál
Filip Bajtek – 4:2. V poslední minutě
pak ještě Kumstát dostal nejen dvě
minuty za napadení, ale i deset minut
jako osobní trest.
Prostějov tak zůstal v šestibodovým
náskokem na Porubu třetí, Vsetín uhájil páté místo a má jistotu play off. V
tomto týdnu čeká na Jestřáby jen jedno ostré utkání, ve středu zajíždějí do
Frýdku-Místku, který je zatím devátý
a pokud nevyhraje, ztratí i jakoukoli
naději na postup do vyřazovací části.

3:0

Branky a nahrávky: 16. Vaněk (Zúbek, Farda), 42. Vítek (Hruška P., Hruška O. ),
49. Zúbek (Tichý, Mikšovský), 55. Bajtek (Kajaba, Tesařík) - 31. Šebek (Černý), 37.
Kumstát (Černý) Rozhodčí: Mrkva - Hanzlík, Štěpán Vyloučení: 9:13 navíc Vrba
- Kumstát (PRO) 10 min osobní trest. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1122

Sestava vhk vsetín:

Hromada - Vrba, Farda, Tichý, Tesařík, Hoďa, Žabčík
- Mikšovský, Vaněk, Bajtek - Hruška P., Hruška O., Vítek Brezáni, Podešva, Zúbek - Kajaba, Holík, Kubo.

Sestava lhK jestřábi
Raszka
Kaluža, Jedlička,
Jirák Kovařík, Handl
Petr Zachar
a Martin Kužílek

vs.
Fanoušci prostějovského hokeje pozor! V těchto dnech stále hlasujete o podobě jestřábí sestavy na exhibiční duel s mužstvem HC
Olymp, které se uskuteční v sobotu 16. února od 17 hodin. O přesném složení jednotlivých řad totižn 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. Hlasování bude
ukončeno ve středu 13.2. přesně ve 12.00 hodin.
Prozatím by se na dres mohli těšit fanoušci Jakub Zachrdla, Martin
Jeneš, Petr Fedor, Marek Růžička, Martin Doubrava.
Z hráčů drží místo obránci Kumstát s Jedličkou a útok Černý Duba- Šebek
Chcete to změnit? Pak máte poslední šanci!

Jestřábi nad Novým Jičínem vyhráli a mají jistou první čtyřku

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

0:2

V novodobé historii patřilo prostějovské
mužstvo po většinu devadesátých
let i na přelomu století do první ligy,
tedy druhé nejvyšší domácí soutěže.
V sezoně 2002/03 pak dokonce postoupilo až do semifinále play off proti
Kladnu. Dařilo se i juniorce, která jako
nováček došla až do finále extraligy
a vybojovala tak republikové stříbro.
Nyní patří Jestřábi již pátou sezonu
mezi druholigové týmy.
Hlavní tváří HC Olymp je herec
a moderátor Martin Dejdar,
ústřední postava Honzy Krola
seriálu z hokejového prostředí
Poslední sezona, díky kterému
celým tým vlastně vznikl.

„Pohrávali jsme si s variantou, udělat
exhibiční utkání Kroměříže proti
Prostějovu. Jenže na led bych dostal
jen určitý ročník a sto let by měla být
oslava celé veřejnosti, potažmo města
Prostějova. Proto jsme se domluvili na spolupráci s panem Dejdarem,
kterému nebude vadit, že v rámci jeho
show proti němu nastoupí zástupci
sponzorů, diváků či dětí. Chtěli bychom
totiž, aby se do oslav zapojili všichni,
kteří k hokeji patří a to jsou jak diváci,
fanoušci, bývalí nebo současní hráči,
politici a v neposlední řadě děti. Záleží
jen na každém jedinci, zda se připojí k
této jedinečné oslavě a její součástí,“
zopakoval ještě jednou zdůvodnění
volby soupeře a náplň akce právě u
takové příležitosti, jakým je STO LET
PROSTĚJOVSKÉHO HOKEJE, Michal Tomiga, předseda LHK Jestřábi.
Vstupné na tuto akci bude stát 100 Kč
a v předprodeji si budete moci koupit
vstupenku v kancelářích klubu, jinak
klasicky v den utkání hodinu před
začátkem. Po utkání od 20:30 je také
naplánováno posezení v restauraci
H-Club na Wolkerově ulici. Vstupné
tam bude 150 Kč a v prodeji také v
kancelářích klubu, ovšem počet míst
je výrazně omezen.

Kumstát, Arnošt,

Duba, Zezula, Černý
Šebek, Stráněl, Skácel
Novák, Kryl, Ševčík
Janota, Berčák, Matoušek
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. ligy, sk. východ


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

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

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

22
21
18
17
17
13
15
14
12
5

4
7
5
3
3
5
4
3
4
3

5
2
4
5
1
6
1
5
5
7

8
9
12
14
18
15
19
17
18
24

154:94
141:98
144:133
129:116
136:128
135:142
121:116
128:139
124:157
113:202

79
79
68
62
58
55
54
53
49
28

kam za hokejem....
41. kolo, sobota 16. února 2013, 17:00 hodin: HC Frýdek-Místek LHK Jestřábi Prostějov (středa 13.2.,18:00), HC Zubr Přerov - VHK
Vsetín, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC RT TORAX Poruba, HC Slezan
Opava - HC AZ Havířov 2010, HC Baník Karviná - HC Nový Jičín

Očima trenérů
Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:

„Myslím si, že zejména první polovina utkání byla
velká trápená. Pomohly nám přesilovky ve druhé třetině, které jsme dobře zahráli, přestože jsme z nich nedali gól. Dostali jsme se do hry, byly tam šance. Dali
jsme šťastný gól na 1:0, mužstvo to nakoplo. Ve druhé
části to bylo přesně tak, jak to mělo vypadat. Bylo vidět, že se kluci
do toho dostávají. Za stavu 4:1 a 5:1 jsme ale nesmyslně otevírali
zadek, v Opavě nás to stálo body.“

David HANDL – HC Nový Jičín:
„Dvě třetiny jsme byli vyrovnaným soupeřem. Prostějov
dal dvě slepené branky v rozmezí minuty, nám se na ně
podařilo odpovědět a do třetí třetiny jsme šli za stavu 1:2.
Udělali jsme změny v sestavě, zatlačili jsme soupeře, měli
jsme tam výborné šance ke vstřelení gólu, ale dvakrát
nám hráč odjel. Jednou z toho byl faul a v přesilovce dali gól. Problém,
proč jsme si odtud neodvezli alespoň bod, bych viděl v našich neproměněných šancích.“
Jestřábi se však příliš zlobit nemuseli. Tři body si pohlídali a
navíc překvapivá výhra bezna-

dějně posledního Valmezu nad
Vsetínem 5:4 pomohla k definitivě minimálně čtvrté pozice.

Série tří výher skončila na vsetínském ledě
Očima trenérů
Tomáš POTĚŠIL – VHK Vsetín:
„Utkání bylo od prvního vhazování vyrovnané. V první
třetině jsme měli hodně šancí, soupeře ale výrazně podržel
brankář. Ve druhé třetině jsme udělali dvě chyby – nejprve
jsme byli nedůrazní ve vlastním pásmu a bylo z toho 1:1,
pak jsme udělali obrovskou chybu v oslabení, kdy jedeme
dva dopředu. Třetí třetinu jsme ale našim důrazem a chtíčem zvládli a utkání jsme otočili. Jsme rádi že jsme vyhráli.“

Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
„Myslím si, že Vsetín nebyl lepší. Byl to vyrovnaný
zápas, ale bohužel jsme ve třetí třetině trošku zkolabovali, což rozhodlo. S vystoupením jsem ale spokojen, postavili jsme totiž devět hráčů juniorského věku.
Skácel, Zezula, Matoušek hráli snad poprvé za muže.
Chtěli jsme dopřát odpočinek starším a jeli jsme tam se
sestavou, kterou jsme spíše zkoušeli.“

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

MĚSTO
PROSTĚJOV

StavbyKrejčí

P R O S T Ě J O V

Petr Zachar: „S umístěním do čtvrtého místa jsem spokojen“

Prostějov – Pouze bod schází Jestřábům k potvrzení třetího místa za bodově vzdálenými Havířovem a
Přerovem. Proti Vsetínu se ho nedočkali, přesto trenér
Petr Zachar porážku nepřeceňoval. Téměř polovinu
mužstva totiž tvořili junioři a pro některé šlo o teprve
první či druhé naskočení za muže. Po středečním duelu ve Frýdku-Místku by rád vložil několik kondičních
tréninků, o víkendu budou mít hráči volno.
Jiří Možný
Zatřáslo s hráči vyrovnaní
na 2:2?
„Neřekl bych. Poslední zápasy
jsme hráli na pět obránců a devět
útočníků, teď jsme dali do hry devatenáct lidí. Šest obránců a čtyři
útoky. Postavili jsme devět hráčů
juniorského věku, byli tam dva
hráči ročníku 1992, šest 1993, jeden 1994. Při vyrovnání přišla hru-

bá chyba jednoho z juniorů, pak
další zbytečný faul. To asi rozhodlo. Znova se objevila nedisciplinovanost a nezodpovědnost. To se v
boji o play off a hlavně v play off
nesmí stávat.“
Opět se hodně vylučovalo.
Bylo to vyhecované střetnutí?
„Až na některé výjimky v poslední třetině nebylo. Šlo o to, že jsme
dostali trest za vyhození puku, za

odhození soupeřovy hokejky, za
faul v přerušené hře. Zbytečné
věci, které se nesmí stát.“
Stejně jako ve středu dostal v bráně důvěru Raszka. Jak si vedl ve srovnání s duelem proti Novému Jičínu?
„Odvedl velmi solidní výkon a
odchytal to, co od něj čekáme. Za
góly nemohl, možná jen za jeden.
Teď bude opět jeden zápas chytat
Adam Vrba, pak by měl dostat
šanci znovu Ondra, abychom před
play off dali šanci oběma a mohli
se rozhodnout, kdo je v lepší formě. Tím, že Ondra podává solidní
výkony, je to zvýšení brankářské
konkurence a v play off by měl
chytat ten, kdo na tom momentálně
bude z našeho pohledu líp.“
Již nyní máte jistotu čtvrtého místa. Berete to jako
splnění předsezónního cíle?

„Podíváme-li se na to reálnýma
očima, toto mužstvo vzhledem k
vyrovnané tabulce a tomu, že hrajeme s pěti šesti obránci, patří na šesté
sedmé místo. Vyšla nám excelentně
první část soutěže a dokud se nám
nezranili Kolibár, Novosad, Zachar,
tak mužstvo šlapalo. Od poloviny
prosince došlo k útlumu, je to ale
nad očekávání a s umístěním do
čtvrtého místa jsem já osobně spokojen. samozřejmě se najdou lidé,
kteří by nejraději viděli postup, ale
musíme to vnímat objektivně.“
Teď máte pouze Frýdek-Místek. Jste si vědomi, že
pouze bod stačí na třetí místo?
„Ano, třetí místo je určitě dobrý výsledek. Znova se budeme rozhodovat, zda hrát na tři nebo čtyři pětky,
jedeme se tam hlavně nezranit, protože potřebujeme mužstvo udržet
pohromadě. Musíme se soustředit

hlavně na play off. Chtělo by to vložit po středě tři čtyři kondiční tréninky, aby kluci do sebe opět něco
dostali. Poslední zápas základní
části máme 20. února, pak hrajeme
až 2. března.“
V sobotu se kombinované
družstvo Jestřábů utká s
Olympem. Zúčastníte se sobotní
exhibice a nastoupíte v pětce trenérů?
„Já osobně se přijdu podívat a doufám, že potkám bývalé spoluhráče i
starší hráče Prostějova, na něž jsem
kdysi chodil. Spíše to beru jako odpočinek, brusle nenazuji. Za svých
pětadvacet aktivních let jsem to prožil ve zdraví se všemi zuby a bez větších úrazů kromě jednoho. Výstroj
jsem na sobě letos ještě neměl a ani
to neplánuji. Zájemců z řad trenérů
jistě bude hodně. Kluci budou mít
volný víkend, aby si oddechli.“

Sport

27

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 11. února 2013

Roman Kocourek má namířeno do Určic

FUTSAL V ČÍSLECH

Po těžkém zranění se naopak vrací Vít Kopečný, Fabiánka čeká operace

Prostějov/jim – Mírné zúžení
kádru před finišem zimní přípravy plánuje generální sportovní manažer 1.SK Prostějov
František Jura. Zpět do krajského přeboru má namířeno
podzimní pilíř kralické defenzivy Roman Kocourek. Nyní se
však schyluje k jeho hostování
ve vedoucím týmu celé soutěže
Sokolu Určice.
„Ještě není vše podepsané, ale
měl by tam hostovat. Již v sobotu

za ně hrál a v tomto týdnu bychom to měli doladit,“ prozradil
novinku Jura. Přesun se podle něj
děje na přání hráče i určického
oddílu, který sháněl stopera. Do
Anglie má totiž údajně namířeno
Martin Peka.
Dočasný předseda Určic Petr
Kouřil ovšem příchod mladého
hráče nepovažuje za stoprocentně
jistý a zatím je v prognózách opatrný. „Zatím je to bezpředmětné,
Roman trénuje s áčkem 1.SK.

Jede s nimi i na soustředění a je
brzy o tom mluvit,“ okomentoval
dění s tím, že jinak by měl kádr
zůstat pohromadě a prodloužení
podzimních hostovaček je dořešeno.
Dobrou zprávou pro Františka
Juru je pak skutečnost, že zpět do
tréninkového procesu se zapojil
nedávný dorostenec Vít Kopečný.
Talentovaný hráč měl na podzim
namířeno do divizního Vyškova,
přetržený křížový vaz po faulu v

Olomouc/sh - Bez nemocných
opor Hunala a Pavlíka vyběhli
hráči prostějovského „eskáčka“ do dalšího přátelského
utkání. Ve čtvrtém týdnu přípravy se ambiciózní nováček
třetí nejvyšší soutěže na hřišti
potkal se Znojmem. Na olomoucké „umělce“, kde se oba
moravské celky střetly, chyběla také nová posila jihomoravského týmu, zkušený ofenzivní
záložník Marek Heinz. Přípravný souboj druhého celku
MSFL s druhým mužstvem
druhé ligy nakonec přinesl pět
branek. I přes porážku 2:3 byl
s výkonem spokojenější prostějovský kouč Jura.
V úvodu utkání měli domácí fotbalisté velké problémy se zachytáváním útoků druholigového
Znojma. V brance Prostějova se
tak velmi rychle rozehřál Tomáš
Bureš, kterému se podařilo zlikvidovat několik šancí hostujícího
celku, aktivní byl blízko Bureše
zejména odchovanec Sigmy a
host ve Znojmě Adam Ševčík.
Mladý hrotový útočník však
neuspěl, na druhé straně se pro
změnu nezadařilo Machálkovi,
který mířil po centru Pančocháře
ve velmi dobré pozici mimo. Pozornost znojemského brankáře
prověřil v 17. minutě Pospíšil,
ale jeho prudká střela mířila do-

prostřed branky. Zkušený útočník měl další šanci hned o dvě
minuty později, když unikl po
křídle Machálek a předložil míč
do sóla právě Pospíšilovi. Ten
však opět nevyzrál na brankáře
Hrubého, který Pospíšilovu střelu vytěsnil mimo tři tyče. První
poločas nabídl aktivní fotbal
z obou stran, po otevřeném začátku zápasu se oba týmy nastartovaly v defenzívě a šance se tak
objevovaly pouze v náznacích.
Až po poločasové přestávce se
začaly dít na olomoucké umělce věci. V prvním poločase se
Josef Pančochář, zimní posila
Prostějova, do hry příliš nedostával, ale v 51. minutě se mu
podařilo dostat se přes protihráče do vápna a hostující obránce
zastavil Pančocháře nedovoleně. O pokutový kop se rozhodl
postarat Michal Pospíšil, ale i
potřetí vyšel ze souboje se znojemským gólmanem jako poražený. Špatně kopnutou penaltou
takřka do náruče Hrubého přišli
hráči ve žlutočerném o velkou
příležitost otevřít skóre, za minutu byla situace pro Eskáčko
ještě horší. Hosté využili chyb
v obraně Prostějova a propadnutý míč uklidil bez větších
problémů Okleštěk. Problémy
s koncentrací v defenzivní fázi
se zřejmě rázem přenesly na

Znojmo, když prakticky po rozehře zamířili Prostějovští do pohledné akce dva na dva. A slavili
úspěch. Přepychovým centrem
se prezentoval Kazár a osamocený Machálek si jen vyskočil Branky: 53. Machálek, 79. Zatloukal – 52. Okleštěk, 73. Buchta,
a hlavou s přehledem vyrovnal. 74. Švarc.
Znojmo začalo být po vystřídáSestava Prostějova:
ní prostějovského špílmachra Bureš (46. Kofroň) – Krejčíř, Zbožínek, Hloch, Kazár – Hirsch (75. SvoZelenky nebezpečnější, gólový zil), Zelenka (55. Fládr), Mazouch, Pančochář – Machálek, Pospíšil (55.
efekt se dostavil v 73. minutě, Zatloukal).Preisler), Zatloukal (46. Machálek). Trenér: František Jura.
i když ke gólu hodně pomohli
svým zaváháním také domácí.
Po standardní situaci následovala série odrazů, míč se nakonec dostal ke znojemskému
Buchtovi, který neváhal, a hosté opět vedli. O pár okamžiků
František Jura - 1.SK Prostějov:
později se svěřenci trenéra Kal„Zejména v prvním poločase jsme viděli velice dobrý fotbal. Bylo to
vody prosadili potřetí. Kofroň
na úrovni druhé ligy. Vzhledem k tomu, v jaké jsme fázi přípravy jsme,
si se střelou Ševčíka ještě poto byl vynikající zápas. Chyběli nám zkušení hráči. Ale hráči, kteří naradil, ale odražený míč sebral
stoupili, si vedli výborně. Třeba mladý Hloch. Ve druhém poločase jsme
Švarc a v pádu jej poslal za
trošku vystřídali, hra nebyla tak svižná jako v prvním poločase. Dostali
prostějovského brankáře – 1:3.
jsme zbytečné góly, ale celkově jsem s výkonem spokojený. Soupeř byl
Blízko ke gólu měl v 79. minukvalitní a my jsme obstáli se ctí.“
tě po rohovém kopu Prostějova
Leoš KALVODA - 1. SC Znojmo:
ve vápně Zbožínek, jeho zakon„Prostějov má vlastně zkušenější mužstvo než my, na hře to bylo vidět.
čení však hostující fotbalisté
Pro nás to bylo kvalitní přípravné utkání, ale musím říct, že jsem nespozblokovali. Josef Pančochář si
kojený. Dnes jsme předváděli chaos. To se mi vůbec nelíbilo, někteří
dal od rohového praporku druhráči si dělali, co chtěli. Nemohl jsem na ně moc řvát, protože jsem mahý pokus a našel hlavu dobře
rod. Jinak by to tady byl jiný hukot. To se musí všechno zlepšit, protože
nabíhajícího Zatloukala, který
v mistrácích bychom kvůli tomu shořeli.“
nekompromisně snížil na 2:3.
Prostějov mohl v 87. minutě
ještě vyrovnat, míč nezasáhl ve padl
dl k ještě
j ště lépe
lé postavenému
t
é
tiligový Prostějov se tak rozešel
vápně Zbožínek, přes prostě- Machálkovi, který ale byl příliš s jihomoravským celkem porážjovského stopera však centr pro- blízko brankáře a neuspěl. Tře- kou 2:3.

letním přípravném utkání však
jeho plány zhatil. „Byl na operaci, už je zpět a trénuje s „A“ mužstvem. Poctivě běhá, zkouší to i s
míčem. Vypadá to, že by v dubnu
nebo květnu mohl nastoupit,“ těší
Juru. V ideálním případě by ho
poslal na krátké hostování, aby se
rozehrál, pokud to nevyjde, stráví
jaro v Prostějově. To další zraněný hráč Michal Fabiánek zatím
zvolil konzervativní léčbu a na
operaci kolena se teprve chystá.

Nyní jede „áčko“ 1.SK Prostějov
na soustředění do Luhačovic, kde
kromě tréninkové přípravy na
hřišti sehraje i dvě utkání. V sobotu podle plánu se Slavičínem,
ve středu však na konfrontaci s
1.HFK Olomouc nedojde. „Nastala změna v soupeři. Nehrajeme
s Holicí, ale Hulínem, který se
tam také bude připravovat. Tak
jsme toho využili,“ zmínil Jura s
tím, že ke změně došlo na žádost
Holice.

Přestřelka se Znojmem skončila pro Prostějov porážkou
2:3

1.SK Prostějov
1. SC Znojmo

(0:0)

Určice i s Kiškou a Kocourkem zdolali dorost Holice

Holice, Prostějov/jim – Vysokou
výhrou vkročili do přípravných
utkání fotbalisté Určic. Suverén
podzimní části krajského přeboru zavítal na úvod do Holici, kde
na tamější umělce zdolal starší
dorost domácích 5:1. Pod výhru
se podepsala i dvojice Roman
Kocourek, Petr Kiška. První coby
střední obránce vedle Michala
Skopalíka, druhý jako útočná výpomoc při nedostatku hráčů.
Hosté prokázali svou fotbalovou
vyspělost a taktickou vyzrálost již

v prvních pětatřiceti minutách, kdy
se postupně trefili Vodák, Vaněk a
opět Vodák. Určický kanonýr dokonal hattrick krátce po přestávce
a deset minut před koncem uzavřel
stav nedávný člen určického mužstva Petr Kiška.
„Byl to spíše tréninkový zápas, ale
splnil svůj účel. Duel mužů s dorostem, který na tom byl velice dobře
pohybově, ale po taktické stránce
hodně zaostával. S mladým klukama jsme si ale dobře zaběhali,“ potěšilo kouče Určic Evžena Kučeru.

Vinou nemocí či dovolených
mu chyběli Bokůvka, Mlčoch,
Javořík, Holly i Petržela, využil
tak služeb zkušeného Kišky, jenž
se s týmem připravuje. „Absolvuje s námi přípravu, jelikož byl
hráčem Určic a stále ho do kádru
počítáme. V Rakousku ale ještě
půl roku zůstane a v létě se uvidí,
co dál,“ nastínil Kučera výhledově možný návrat technického
hráče do kádru.
„A“ tým se zatím bude stále připravovat čtyřikrát týdně, to zna-

mená dvakrát umělka, jednou
tělocvična a trénink venku, od
22. února pak podle kouče zmizí tělocvična. Pokud by Kučeru
trápil během jara nedostatek lidí,
počítá s výpomoci z „béčka“, jemuž na oplátku bude stejně jako
loni pomáhat „áčko“.
Týden po vstupní výhře čeká na
fotbalisty Určic druhý duel. V
sobotu 16. února se od 13 hodin
utkají s Novými Sady, aktuálně
druhým celkem I.A třídy skupiny „B“.

1.HFK Olomouc U19
TJ Sokol Určice
1:5 (1:3)

Branky Určic: 16., 32. a 52. Vodák, 27. Vaněk, 80. Kiška
Sestava Určic: Števula (46.Nejezchleb) – Pospíšil, Kocourek, Skopalík, Ján – Halouzka, Matoušek,
Vaněk, Hochman – Los, Vodák.
Střídali: Peka, Kiška.
Trenér: Evžen Kučera.

Čechovice zahájily turnaj v Chropyni výhrou nad Kralicemi
Chropyně, Prostějov/jim –
Devět branek padlo v další
konfrontaci čechovické a kralické kopané. Týden po zahajovacím utkání pátého ročníku
zimního turnaje O pohár města Chropyně mezi domácím
výběrem a Troubkami vstoupili do akce i zbylí dva účastníci. Stejně jako při letním fotbalovém poháru se lépe vedlo
Čechovickým, kteří si s osmým
celkem krajského přeboru poradili divokým výsledkem 6:3.
Čechovicím vyšel skvěle vstup
do utkání a přestože Jahl a Hodulák své šance neproměnili, již po
čtvrthodině to bylo 2:0. A u obou
branek byla čechovická posila
Milan Suchomel. Nejprve faul
na něj potrestal penaltou Hodulák, vzápětí přihrál na branku Jahlovi. Další šance ale čechovičtí

hráči opět zahazovali a do pauzy
tak přišlo po dvou úspěšných
kralických akcích vyrovnání.
„Do zápasu jsme vstoupili úplně neskutečně. Zaměřujeme se
sice na fyzickou zátěž, ale využíváme umělku v Čechovicích
a na povrch jsme tak byli dobře
připraveni. Do 24. minuty jsme
měli vést 7:1, bohužel jsme ale
neproměnili spoustu šancí a byli
jsme za to potrestaní,“ ohlédl se
za prvním dějstvím čechovický
kouč Jaroslav Liška.
Vzepětí Kralic pokračovalo i ve
druhé půli, což vyústilo ve čtyřiapadesáté minutě až v obrat
na 3:2. Vedení však týmu Petra
Gottwalda dlouho nevydrželo. Nejprve po přihrávce Jahla
vyrovnal Hodulák, poté přihrál
opět Suchomel Chmelíkovi a v
závěrečných minutách dvakrát

zafungovala spolupráce Jahla s
Chmelíkem.
„Pro Kralice byl výsledek milosrdný, mělo to skončit tak 12:2.
Fyzicky i herně jsme na tom byli
daleko lépe. Možná je to způsobeno i tím, že nás již třikrát neporazili. Asi je to soupeř, který si na
nás neví rady, ale nepřeceňoval
bych to,“ brzdil přílišný optimismus Liška.

FC Kralice na Hané
TJ Sokol Čechovice
3:6 (2:2)
Branky Čechovic: 8. z penalty a
67. Hodulák, 13. a 90. Jahl, 73. a
89. Chmelík. Sestava Čechovic:
Švéda – Hatle, Zacpal, Vinklárek, Prášil – Klimeš, Kolečkář,
Haluza – Hodulák, Suchomel –
Jahl. Střídali: Chmelík, Šťastný,
Žídek. Trenér: Jaroslav Liška.

Čechovice posílil kralický Suchomel

Prostějov/jim – První zimní
posilu mohl v kádru přivítat
trenér čechovického „áčka“ Jaroslav Liška. Do třetího týmu
„B“ skupiny I.A třídy přichází
na půlroční hostování Milan
Suchomel, jenž podzimní část
strávil v Mostkovicích. Nyní jej
Kralice poslali o soutěž výš.
„Je to talentovaný hráč parametrů krajského přeboru a kdyby

více trénoval, tak i divize. Jsem
spokojen, že se nám to podařilo
tento týden dotáhnout do zdárného konce,“ radoval se Liška.
Dvacetiletého hráče hodlá využít
zejména do středu či na pravý
okraj zálohy a doufá, že přijde
ještě jedna nová tvář. „Mohou
přijít zranění, takže budu mít
osmnáct až devatenáct lidí v kádru. Některým lidem se to sice

možná nelíbí, ale na tom se nic
nemění a budu si prosazovat
svoje,“ doplnil Liška.
Prozradil také, že mírné změny
doznal i jízdní řád přátelských
utkání Čechovic, novinkou je
duel s divizním Šumperkem, k
němuž na severu Moravy dojde 7. března. Koncem druhého
březnového týdne navíc mužstvo
absolvuje čtyřdenní soustředění.

Přehled dalších fotbalových přáteláků

Sokol Konice
– TJ Sokol Mostkovice 3:1
Branka Mostkovic: Škobrtal. Sestava Mostkovic: Lukáš – P. Zapletal,
Karafiát, Milar, V. Vojtíšek – Šlambor, O. Zapletal, Musil, M. Vojtíšek,
Hanák – Pospíšil. Střídali: Dadák,
Všetička, Škobrtal, Bureš, Kroupa,
Stodola. Trenér: Jiří Kamenov.
TJ Sokol Černá Hora
– TJ Haná Nezamyslice 5:2 (3:2)

Branky Nezamyslic: Musil, T. Přidal. Sestava Nezamyslic: Matoušek
– Hájek, Horák, Lakomý, Fiala – Přikryl, J. Přidal, Dokoupil, T. Přidal –
Musil, Kratochvíl. Střídal: Buriánek.
Trenér: Drahomír Crhan.
SK Jesenec
– TJ Sokol Přemyslovice 3:4 (0:2)
Branky Jesence: H. Burget, Burian,
Takáč z penalty – Tyl, J. Konečný,
Kováč, P. Konečný. Sestava Jesence:

Kýr – Zajíček, Takáč, H. Burget, Žouželka – Burian, Svoboda, Továrek,
Tyl – P. Tichý ml., J. Tichý. Střídali:
P. Tichý st., Grepl, Vysloužil. Trenér:
Josef Takáč. Sestava Přemyslovic:
K. Konečný – L. Deutsch, Horníček,
Špaček, Špaček, P. Deutsch, Mucha,
Tyl, Slavíček, Kučera, Rozkol, Barna,
J. Konečný, P. Konečný, Růžička.
Trenér: Rudolf Švehla.
Více informací hledejte na
www.vecernikpv.cz!

Další program turnaje:

Středa 13. února, 18.00: Kralice – Troubky, sobota 23. února
15.00: Čechovice – Troubky, sobota 23. února 17.00: Chropyně – Kralice, sobota 2. března, 15.00: Čechovice – Chropyně,
sobota 9. března, 13.00: o třetí místo, sobota 9. března 15.00:
finále.

Průběžná tabulka:
1. TJ Sokol Čechovice
1 1 0
2. FK Troubky nad Bečvou 1 1 0
3. FC Kralice na Hané
1 0
0
4. FK Chropyně
1 0 0

0
0
1
1

6:3
4:1
3:6
1:4

3
3
0
0

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

KRAJSKÝ PŘEBOR
neděle 10. února 2013, Kostelec na Hané
GRÁC TEAM Plumlov – Závodní Česká Ves 1 : 4 (0 : 3), Hrstka, FC RELAX
Prostějov “A” – Závodní Česká Ves 4 : 1 (3 : 1), Voráč, Kocourek, Růžička, Spáčil,
GRÁC TEAM Plumlov – GAMASPOL Jeseník “B” 4 : 11 (0 : 3), Hrstka 3x, Koláček, FC RELAX Prostějov “A” – GAMASPOL Jeseník “B” 7 : 4 (4 : 2), Voráč
3x, Růžička 2x, Matoušek, Kucharčuk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Průběžná tabulka Krajského přeboru:
1. FC DR Šumperk "B"
11
10 0
1
77: 24
Relax Prostějov
12
10 0
2
66: 40
Závodní Česká Ves
11
8 0
3
44: 38
AC Gamaspol Jeseník "B"
11
7 0
4
47: 33
Buldoci Dolní Studénky
11
4 0
7
34: 36
KK Club Klášterec
11
2 2
7
31: 48
Moravec Vikýřovice
11
1 3
7
20: 45
Indiana Plumlov
12
0 1 11
30: 85

30
30
24
21
12
8
6
1

1. TŘÍDA NADSTAVBOVÁ ČÁST:
neděle 10. února, Prostějov
SK GRIFFINS 98 – MECHECHELEN 4 : 5, JIŘINA – BEXIM PALETTEN 6 : 4,
MECHECHELEN – FC ANDĚL 4 : 3, SK GRIFFINS 98 – BEXIM PALETTEN
7 : 5, MECHECHELEN – JIŘINA 0 : 4, BEXIM PALETTEN – FC ANDĚL 2 : 9
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
MECHECHELEN Prostějov 9 5 1 3 29:33 16+0
SK GRIFFINS 98 Prostějov 5 4 0 1 23:13 12+2
AC ZAVADILKA 2000 “A”
7 3 2 2 24:18 11+3
FC ANDĚL Prostějov
7 3 1 3 22:20 10+0
ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 6 3 0 3 14:15
9+1
BOTAFOGA Prostějov
7 3 0 4 18:24
9+0
JIŘINA Prostějov
7 2 1 4 21:23
7+0
SK ARISTON Prostějov 92 “A” 6 1 2 3 18:19
5+0
BEXIM PALETTEN
9 1 1 7 21:42
4+0

21
16
14
14
10
10
9
7
5
4

- 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

2. TŘÍDA NADSTAVBOVÁ ČÁST:
sobota 9. 2. 2013, Kostelec n.H.
VRCHOSLAVICE – FC FONTÍK 0 : 5 K, AC VYPRAHLO Konice – TORPEDO 3 : 2, SK SKALKA – POKOP Domamyslice 4 : 2, AC VYPRAHLO Konice
– FC FONTÍK 4 : 1, TORPEDO – VRCHOSLAVICE 5 : 0 K, POKOP Domamyslice – AC VYPRAHLO Konice 2 : 4, FC FONTÍK – SK SKALKA 6 : 4
VRCHOSLAVICE – POKOP Domamyslice 0 : 5 K
neděle 10. 2. 2013, Kostelec n.H.
AC ZAVADILKA 2000 “B” – SEXMERALDA 3 : 4, DUBANY – DYNAMO
Zdětín 0 : 5 K, MK BRODEK u PV – ATLETICO Smržice 2 : 0, SEXMERALDA – DUBANY 5 : 0 K, ATLETICO Smržice – AC ZAVADILKA 2000 “B” 5 : 3,
DYNAMO Zdětín – MK BRODEK u PV 4 : 0, DUBANY – ATLETICO Smržice
0 : 5 K, MK BRODEK u PV – SEXMERALDA 3 : 3, AC ZAVADILKA 2000
“B” – DYNAMO Zdětín 2 : 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Průběžná tabulka 2. třídy (nadstavbová část):
AC VYPRAHLO Konice
8
7
1
0
29:12
DYNAMO Zdětín
8
6
1
1
24:6
MK BRODEK u PV
9
6
1
2
34:19
SEXMERALDA
8
5
3
0
26:9
TORPEDO Prostějov
8
4
1
3
24:15
POKOP Domamyslice
9
3
2
4
19:26
SOKOL Dubany
8
3
1
4
21:26
ATLETICO Smržice
8
3
0
5
16:19
SK SKALKA
8
2
2
4
24:29
FC FONTÍK
8
2
1
5
18:26
MM Vrchoslavice
8
1
0
7
9:37
AC ZAVADILKA 2000 “B”
8
0
1
7
22:42

22
19
19
18
13
11
10
9
8
7
3
1

3. TŘÍDA NADSTAVBOVÁ ČÁST:
neděle 10. 2. 2013, Nezamyslice n.H.
RELAX “C” – FC MASUCKER 2 : 3, FK AGRO Čehovice – FC MENPHIS 3 : 5,
KULCAO – RELAX “C” 2 : 3, FC MASUCKER – FK AGRO Čehovice 1 : 5, FC
MENPHIS – RELAX “C” 3 : 1, FK AGRO Čehovice – KULCAO 6 : 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.

Průběžná tabulka 3. třídy (nadstavbová část):
FC MENPHIS Prostějov
7
6
1
0
30:11
SK ARISTON Prostějov 92 “B”7
5
1
1
29:11
SOKOL Zdětín
9
5
1
3
39:34
KMK KATASTROFA
9
4
2
3
17:19
FC RELAX Prostějov “C”
9
4
0
5
26:27
FK AGRO Vláčil Čehovice 9
3
0
6
32:30
1.FC BETIS Prostějov
5
2
0
3
12:14
FC MASUCKER
7
2
0
5
18:33
FC PEPINO Konice
5
1
2
2
12:23
KULCAO Prostějov
7
0
1
6
9:28

19
16
16
14
12
9
6
6
5
1

Griffini si zkomplikovali cestu za titulem
Prostějovsko/jp - Pomalu
vrcholí futsalové boje, většina hráčů již plní povinnosti
v klubech a mají za sebou ať
už několik tréninkových jednotek, soustředění či přípravná utkání. Přesto zbývá pár
posledních zápasů, abychom
se dozvěděli, kdo se pro letošek bude těšit z titulu a kdo se
bude radovat z postupu mezi
okresní elitu. Také kraj měl na
pořadu svůj další turnaj, hraném v Kostelci na Hané.
V nejvyšší okresní soutěži se
po delší pauze představili hráči
Griffins, kteří díky předchozímu
průběhu mohou už jen společně
s Relaxem „B“ zasáhnout do
bojů o titul. Dosavadní neporazitelnost prvně jmenovaných však
ukončil Mechechelen. Vedení
3:0 vypadalo na jednoznačný
propadák letošního vítěze poháru, během několika minut v dru-

hé půli se však skóre otočilo
zásluhou čtyř přesných zásahů.
Tím se ale brankostroj nezastavil, hráči Mechechelenu se trefili
ještě dvakrát a nakonec dovedli
utkání do vítězného konce, čímž
značně zkomplikovali Griffinům
cestu za titulem. Ti se ve druhém
utkání, které stejně tak přineslo spoustu branek, již radovali
z vítězství a před vzájemným zápasem s vedoucím celkem stále
živý šanci na post nejvyšší. Na
druhé místo se po tomto turnaji
dostal několikrát zmiňovaný Mechechelen, který už má všechna
utkání odehraná a nemůže tak do
zbývajícího průběhu zasáhnout.
O víkendu se tedy můžeme těšit
na pravděpodobně nejdůležitější
zápas letošního ročníku futsalu
mezi vedoucím Relaxem „B“ a
SK Griffins 98. Pro neporazitelnost v nedělním turnaji si mimo
jiné dolétli prostějovští „Andělé“.

Druhou třídu poznamenala opět
kontumace týmů, jenž se nedostavily ke svým zápasům. Díky
tomu si zadarmo k bodům přišla
některá mužstva, další se o body
musela srdnatě poprat. Nejlépe si v tomto ohledu vedlo Vyprahlo Konice, díky dosavadní
neporazitelnosti vévodí tabulce
a má blízko k udržení působnosti v nejvyšší okresní soutěži
i v příštím roce. Za Konicí se
postupových ambicí drží Zdětín,
Brodek u Prostějova či Sexmeralda. Na druhém pólu se krčí
rezerva Zavadilky za zklamáním
nadstavbové části Vrchoslavicemi, které se již podruhé nedostavily k turnaji.
I na nejnižší frontě se bojovalo.
Nejvíce bodů si vyválčilo mužstvo Menphis, díky čemuž se
také usídlilo na čele tabulky. Naopak slepými náboji v letošním
ročníku střílí bojovníci Kulcaa

Prostějov, kteří si nedokázali
v dosavadním průběhu nadstavbové části ani jednou zvítězit.
V Kostelci na Hané jsme byli
svědky krajského přeboru ve
futsale, kde i prostějovský region má svá dvě želízka v ohni.
Na Hané se mimo nich objevila
Česká Ves a rezerva Gamaspolu
Jeseník. Několikanásobný mistr
krajského přeboru Relax Prostějov si poradil s oběma soupeři a
drží průběžně druhou příčku za
vedoucí Deltou Šumperk „B“.
To Grác Team Plumlov je na tom
o poznání hůře. Okupuje poslední pozici v tabulce, body nepřidal ani v Kostelci, když oba zápasy jednoznačně prohrál. Před
posledními dvěma zápasy tak
má pozici zcela jasnou. Relax si
v cestě za obhajobou titulu bude
muset poradit ve vzájemném
souboji s lídrem soutěže a doufat, že zaváhá i v dalším zápase.

Basketbal
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Basketbalisty Prostějova čekal finálový turnaj Poháru České pošty

96 BK PROSTĚJOV
85 BA SPARTA

ZE SEVERU ČECH SE ORLI VRÁTILI JEN S „BRAMBORY“
Pohár byl prověrkou fyzických
sil...
„Chtěli jsme skončit na stupních

45:34
čtvrtiny: 18:19, 27:15, 31:24, 20:27
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

44/30:46/25
25/7:17/7
21/15:18/14
27:31

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

22:12
21:21
6:2
10:16

Rozhodčí: Hruša, Macela, Jeřáb
Diváků: 130

Sestava a body Prostějova:
Koohout 24
Sleez
Sl
ezákk 22
ezák
PPaand
ndul
uaa 13
ul
Švrdlíkk 133
Šv
Marko 111
Bratčenkkov
ov 8

Prráš
ášililil 5
Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava ba sparta:
Novotný 21, Halada 16, Jiráň 12, Skála 11, Žampach 11, Fric 5, Lipold 5,
Nehyba 2, Oravec 2, Gargula 0, Papež 0, Zajíček 0

106 BK JIP PARDUBICE
93 BK PROSTĚJOV
50:54
čtvrtiny: 27:23, 33:31, 25:20, 31:19
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

49/28:35/23
20/11:27/11
23/17:21/14
33:23

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

Sestava a body Prostějova:
Švvrdlí
rddlílík
ík 7
Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava bk jip pardubice
Muirhead 25, Pospíšil 16, Kotas 15, Bohačík 14, Nelson 14, Žabas 10,
Čarnecký 7, Příhonský 3, Faifr 2, Peterka 0, Peterka 0, Šoula 0

93 NH OSTRAVA
82 BK PROSTĚJOV
43:43
čtvrtiny: 16:23, 27:21, 15:23, 24:26
Střelba 2 b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

59/28:75/36
31/10:26/9
26/16:15/12
31:35

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

vítězů a o tuto možnost tým bojoval, co mu síly stačily. Spartu
jsme zvládli, na top týmy to ale
nestačilo. Třeba jim to oplatíme
v průběhu ligového play off. To
by byla příjemná náplast...,“ poznamenal po posledním utkání
mírně zklamaný prostějovský
trenér Zbyněk Choleva.
Se svými svěřenci bažil po
úspěchu, ale realita byla neústějov. Orli si o vytouženou trofej prosná. Orli odehráli tři náProstějov/lv, pk
ve své novodobé historii zahráli ročné duely ve třech dnech,
V Liberci a Turnově proběhly v hned čtyřikrát.
a to vše pouze v sedmi lidech.
uplynulém týdnu boje už o dvacátý Český pohár. Již sedmou
trofej v řadě a devátou celkově
nakonec pro sebe získal úřadující
mistr a hegemón podkošové hry v
tuzemsku, ČEZ Basketball Nymburk. V historické tabulce se tak
Středočeši ještě více odpoutali od
severomoravského dua - Opava a
Nový Jičín, kteří jsou shodně na
pěti získaných pohárech. Jeden hned při prvním ročníku - pro sebe
ukořistily Pardubice, které se letos
právě přes BK Prostějov dostaly
poprvé od té doby do finále, kde
řádně potrápily Nymburk. Víc držitelů Českého poháru v tuto chvíli
neexistuje, ač ve finále figurovaly
Marná snaha. Přestože kapitán Orlů Jaroslav Prášil bránil, co mohl,
i celky jako Sparta Praha, USK
na ostravského Číže a jeho tým to nestačilo ...
Foto: www.cbf.cz
Praha, Ostrava, Brno, Děčín i Pro-

18:17
25:16
3:9
13:18

Rozhodčí: Hruša, Matějek, Vondráček
Diváků: 150

Sllez
ezák
ák 2
Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava NH ostrava:
Rahsaan 22, Greene 16, Stehlík 14, Dufault 14, Barnes 10, Číž 8,
Gniadek 6, Zbraněk 0, Medvecký 0, Jurečka 0

Především semifinálový duel a
utkání o třetí místo připomínaly
nasazením vyřazovací souboje
v Mattoni NBL. Současně naznačily, jaké budou na konci
sezony šance Orlů na ligovou
medaili...
„Proti Pardubicím jsme se drželi tři čtvrtiny, s Ostravou nám
plné nasazení vydrželo poločas.
Nechci se vymlouvat na menší
počet hráčů, který je realitou.
Nějak se s tím musíme vypořádat,“ konstatoval sportovně
Choleva.

Liberec/lv - Na vítěze základní části soutěže a lídra první
ligy narazili basketbalisté
Prostějova ve čtvrtfinále Českého poháru. V duelu proti
pražské Spartě se favorit
prosadil především zvýšenou agresivitou na začátku
druhého poločasu, kdy Orli
natáhli své vedení až na rozdíl osmnácti bodů. Náskok

v koncovce udrželi a po vítězství 96:85 postoupili do
semifinále.
Sparta se opírá o řadu zkušených
basketbalistů a to potvrzovala předeZbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
vším v úvodu utkání. Během první
„Nebylo to z naší strany úplně povedené utkání. Hráči ale přesto potvrdili roli favorita a splnili povinnost
čtvrtiny se sice několikrát Orli dostapřejít přes prvoligového soupeře do semifinále. Hlavně v závěru jsme se už snažili alespoň trochu šetřit síly
li do vedení, přesto po deseti minua to se projevilo ve výsledku. Rozdíl ve skóre mohl být vyšší, ale důležitý byl hlavně postup.“
tách prohrávali 18:19.
V dalším pokračování poločasu se
Jaromír GERŠL - BA Sparta Praha:
již hráči Prostějova prosadili. Úsek „Nešli jsme do zápasu v roli předem poraženého týmu, ale v jeho průběhu se projevila větší zkušenost
mezi třetí a sedmou minutou vyhráli soupeře. Hlavně ve třetí čtvrtině dokázal Prostějov potrestat naše chyby a ztrátu koncentrace, díky které
poměrem 14:3 a zajistili si poločaso- jsme dělali technické chyby. Ty rozhodly o našem vyřazení už ve čtvrtfinále.“
vé vedení 45:34.
Ve stejném duchu utkání pokračova- body v řadě potrestal Slezák. Také V poslední desetiminutovce Praže- centraci drželi desetibodový náskok
lo po přestávce. Spartě nepomohly z tohoto důvodu vedení Hanáků na- né dokázali výsledek pouze upravit. a bez problémů dolétli do pohárovéOrli si přes mírné polevení v kon- ho semifinále.
ani dvě technické chyby, které osmi rostlo až na 76:58.

Semifinále: Pardubice udeřily v poslední čtvrtině zápasu
Od první minuty bylo zřejmé,
že tentokrát budou dominovat
útoky nad obranou. Střelci se
činili a po několika minutách
vedly Pardubice 19:11. Vzápětí
se však probudili také střelci
Turnov/lv - Síla lavičky roz- Prostějova. V koncovce čtvrtihodla semifinálový duel ny snížili svoji ztrátu a dokázaČeského poháru mezi Pro- li snížit na 26:27.
stějovem a Pardubicemi. O chvíli později se Orli poprvé
Východočeši ještě v poločase dostali po trefě Bratčenkova do
prohrávali a po třetí čtvrtině vedení a to si udržovali předevedli pouze o dva body. V zá- vším přesnou střelbou z dlouhé
věru ale Orlům došly síly a vzdálenosti. Šest trojek přinespo porážce 93:106 se museli lo týmu náskok deseti bodů.
smířit s účastí v zápase o třetí Těsně před pauzou se sice prosadil Muirhead, přesto Hanáci
místo...

v poločase vedli o sedm bodů
57:50.
Zvrat ve vývoji střetnutí přinesl začátek druhé půle. Pardubice po sérii 11:2 šly do vedení
61:59 a jejich nápor alespoň na
chvíli zastavil oddechový čas
prostějovského výběru. Ten
po třiceti minutách držel téměř
vyrovnané skóre a prohrával
74:75.
V závěru Hanákům došel dech
a rychle prohrávali 79:99. Sedmička statečných bojovala až
do konce, ale i tak se musela smířit s porážkou o třináct
bodů.

Náskok několika bodů si Ostrava držela v průběhu celé
čtvrtiny. Především zásluhou
Amese Nová huť po deseti minutách vedla 23:16 a nedovolila soupeři srovnat krok.
Zlepšení ve hře přišlo ve druhé
části. Díky tomu Orli dokonce
v několika případech vyrovnali, převrátit skóre na svoji stranu se jim ale nepodařilo, takže
v poločase prohrávali 43:44.
Vyrovnaná partie trvala do 24.
minuty, kdy na ukazateli svítilo skóre 50:50. Pak už přišel
rozhodující nápor Ostravy,
který úspěšnou trojkou odstar-

toval Barnes. Soupeř Prostějova si po šňůře 13:2 vybudoval
rozhodující náskok a největší
zásluhu měl na něm právě
americký basketbalista, který
v tomto úseku zaznamenal devět ze svých třinácti bodů.
Do závěrečné části vstupovali Orli za nepříznivého stavu
58:67 a o několik minut později prohrávali dokonce o šestnáct bodů. Na vyrovnanější
partii už týmu nezbyly síly, a
proto se Prostějov musel smířit pouze se čtvrtým místem ve
druhé nejvýznamnější české
soutěži.

Očima trenérů
Jan SLOWIAK - BK JIP Pardubice:

„Do zápasu jsme vstoupili s velkou energií, ale soupeř dokázal
výsledek otočit a překlopil skóre ve svůj prospěch. Pak se
ale naštěstí rozehrál Muirhead, který zavelel do útoku. Jeho
příspěvek týmu opravdu pomohl. V poslední čtvrtině se projevila
větší síla naší lavičky. Soupeř byl unavený a to nám usnadnilo cestu za vítězstvím“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Chtěli jsme hrát na doraz a to se nám tři čtvrtiny dařilo.
V poslední části se nám však přestalo dařit a v obraně už
jsme nebyli schopni pokrýt střelce z dálky. Pozdě jsme k nim
přistupovali. Pod košem se navíc dařilo Nelsonovi a díky tomu
se Pardubice dostaly do rozhodujícího trháku. Ten se nám nepodařilo zachytit.“

O 3. místo: V souboji zklamaných uspěla Ostrava
Liberec/lv - Necelých čtyřiadvacet hodin po prohraném
semifinále nastoupili hráči
Prostějova v rámci Českého
poháru do střetnutí o bronzový stupínek. Ani v tomto
duelu na vítězství nedosáhli
a po porážce 82:93 obsadili
čtvrtou příčku.
Začátek zápasu Hanákům nevyšel a rychle prohrávali 2:9.

Očima trenérů
Dušan MEDVECKÝ - NH Ostrava:

„Nastoupil náš lazaret proti sedmi hráčům Prostějova a podle
toho to taky vypadalo. Nebyl to žádný úchvatný basketbal.
Měli jsme větší chuť vyhrát zápas o třetí místo. To se nám
podařilo a s tím jsem spokojený. Kluci vědí, že ta síla v týmu
je. V průběhu sezony už porazili každého kromě Nymburka, takže si věří.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Poločas byl z naší strany docela dobrý. Drželi jsme
s Ostravou krok, ale po obrátce jsme doplatili na naše některé
chyby, které soupeř potrestal. Nová huť toužila po úspěchu a
na ten dosáhla i díky tomu, že jsme po nuceném odstoupení
Slezáka dohrávali v šesti a neměli síly na nějaký obrat.“

výsledkový servis Poháru České pošty 2012/2013
ČTVRTFINÁLE:
KONDOŘI LIBEREC - BK JIP
PARDUBICE 67:107 (24:18,
14:37, 15:21, 14:31)
Nejvíce bodů: Šírek 15, Kaša 12,
Kuchálik 11 bodů a 7 doskoků,
Honzák 9, Hojdar 9 bodů a 8 doskoků - Faifr 20, Nelson 17 bodů
a 7 doskoků, Bohačík 14, Martin
Peterka 12 bodů a 6 doskoků,
Šoula 11, Žabas 7, Muirhead 7,
Příhonský 6. Střelba za 2 b.:
52/23:50/31. Trojky: 18/4:26/11.
Trestné
hody:
11/9:20/12.
Osobní chyby: 20:16. Doskoky:
34:39.

NH OSTRAVA - BK DĚČÍN 84:77
(39:30)
Nejvíce bodů: Číž a Stehlík po 14, Barnes 13, Greene 12 bodů a 8 doskoků,
Zbránek 8, Dufault 8 bodů a 9 doskoků - Alič 18, Pope 15, Stria 12, Landa
10 bodů a 6 doskoků. Střelba za 2b.:
32/22:38/17. Trojky: 23/6:24/11. Trestné hody: 26/22:17/10. Osobní chyby:
12:18. Doskoky: 31:26 (12 v útoku).
BK PROSTĚJOV - BA SPARTA PRAHA 96:85 (18:19, 27:15, 31:24, 20:27)
Nejvíce bodů: Kohout 24 bodů a 11
doskoků, Slezák 22 bodů a 6 asistencí,
Pandula 13 bodů a 5 asistencí, Švrdlík
13 bodů a 8 doskoků, Marko 11 - Novotný 21, Halada 16, Jiráň 12 bodů a 9 do-

Basketbalisty Prostějova po
poháru čeká krátká pauza.
První zápas nadstavbové části Mattoni NBL odehrají 23.
února v Ostravě a kouč Hanáků věří, že se do té doby do
sestavy vrátí Jaromír Bohačík.
„Otázkou je, v jaké bude formě, protože jeho vynucená
pauza byla hodně dlouhá. Navíc doufám, že nebude chybět
Pavel Slezák, který si v závěru
pohárového turnaje stěžoval na
bolesti v zádech,“ dodal lodivod
prostějovských Orlů.

Očima trenérů

Sestava a body Prostějova:
Koohout 18
Maarkko116
Mark
PPrráššil 16
Švrdlíkk 155
Šv
Pandula 100
Bratčenkkov
ov 5

SKP Pardubice (poražený finalista Tonak Nový Jičín)
Tonak Nový Jičín (poražený finalista Sparta Praha)
Tonak Nový Jičín (poražený finalista USK Trident Praha)
ICEC Opava Basket (poražený finalista Stavex Brno)
ICEC Opava (poražený finalista Mlékárna Kunín)
Slovnaft Opava (poražený finalista NH Ostrava)
Mlékárna Kunín (poražený finalista BK Opava)
BK Opava (poražený finalista USK Erpet Praha)
Mlékárna Kunín (poražený finalista BK Opava)
BK Opava (poražený finalista BVV ŽS Brno)
ECM Nymburk (poražený finalista BK Opava)
ČEZ Basket Nymburk (poražený finalista BK Prostějov)
Mlékárna Kunín (poražený finalista BK Prostějov)
ČEZ Basket Nymburk (poražený finalista NH Ostrava)
ČEZ Basket Nymburk (poražený finalista BK Prostějov)
ČEZ Basket Nymburk (poražený finalista BK Prostějov)
ČEZ Basketball Nymburk (poražený finalista BK Nový Jičín)
ČEZ Basketball Nymburk (poražený finalista Unibon Nový Jičín)
ČEZ Basketball Nymburk (poražený finalista BK Děčín)
ČEZ Basketball Nymburk (poražený finalista BK JIP Pardubice)

Čtvrtfinále: Sparta trápila favorita pouze v první čtvrtině

20:16
22:21
10:11
17:15

Rozhodčí: Dolinek, Vondráček, Kučera
Diváků: 200

Sleezák 25
Koohooutt 21
Koho
BBrrattčeenk
n ov 14
Pandul
ulaa 100
Marko 9
Prášil 7

Potřetí za sebou nedosáhli basketbalisté Prostějova
na medailové pozice v Českém poháru. Do FINAL-8,
které se premiérově konalo na severu Čech, postoupila
sedmička týmů z Mattoni NBL a lídr první ligy, pražská
Sparta. A právě ta byla prvním soupeřem Orlů. Ti v notně zdecimovaném složení toto utkání zvládli, avšak po
postupu ze čtvrtfinále následující dva zápasy prohráli a
museli se tak spokojit se čtvrtou příčkou. Stejně jako v
předcházejících letech...

Přehled vítězů a finalistů Českého poháru:
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

skoků, Žampach 11 bodů a 7 doskoků,
Skála 11. Střelba za 2b.: 44/30:46/25.
Trojky: 25/7:17/7. Trestné hody:
21/15:18/14. Osobní chyby: 21:21.
Doskoky: 27:31.
ČEZ BASKETBALL NYMBURK - BC
UNIKOL KOLÍN 101:68 (19:15, 38:17,
21:18, 23:18)
Nejvíce bodů: Rančík 17 bodů a 6
doskoků, Benda 13, Hruban 12, Efevberha 8, Naymick 8bodů a 9 doskoků) - Benáček 17, Vyoral 14, Radulovič
13 bodů a 7 asistencí, Bolds 8, Zuzák
7 bodů a 11 doskoků. Střelba za 2b.:
40/29:48/17. Trojky: 29/10:15/9. Trestné hody: 15/13:10/7. Osobní chyby:
15:17. Doskoky: 35:26.

SEMIFINÁLE:
BK JIP PARDUBICE - BK PROSTĚJOV 106:93 (27:23, 23:31, 25:20,
31:19)
Nejvíce bodů: Muirhead 25, Pospíšil
16 bodů a 7 doskoků, Kotas 15 bodů
a 5 asistencí, Bohačík 14 bodů a 6
doskoků, Nelson 14, Žabas 10, Čarnecký 7 bodů a 6 asistencí - Slezák
25, Kohout 21 bodů a 8 doskoků,
Bratčenkov 14, Pandula 10, Marko 9
bodů a 10 asistencí, Švrdlík a Prášil
po 7. Střelba za 2b.: 49/28:35/23.
Trojky: 20/11:27/11. TH: 23/17:21/14.
Osobní chyby: 22:21. Doskoky:
33:23.

NH OSTRAVA - ČEZ BASKETBALL
NYMBURK 67:100
Nejvíce bodů: Stehlík 16, Číž 15, Greene
12, Dufault 10, Barnes 6 - Hruban a Rančík
po 15, Efevberha 11 bodů, 6 doskoků a 8
asistencí, Houška 10, Palyza 9, Carter 9,
Benda 8, Welsch 8, Naymick 6 bodů a 7
doskoků. Střelba za 2b.: 37/16:44/27. Trojky: 30/6:19/9. Trestné hody: 23/17:26/19.
Osobní chyby: 22:19. Doskoky: 24:48.

FINÁLE:
ČEZ BASKETBALL NYMBURK - BK
JIP PARDUBICE 87:83 (30:18, 24:27,
15:19, 18:19).
Nejvíce bodů: Rančík 23 bodů a 6 doskoků, Carter 16, Pomikálek 16, Benda

10 bodů a 7 doskoků, Welsch 10 bodů, 9
asistencí a 7 doskoků - Muirhead 17, Faifr
16, Pospíšil 14 bodů a 9 doskoků, Žabas
13, Kotas 11. Střelba za 2b.: 48/19:44/22.
Trojky: 22/10:15/7. Trestné hody:
21/19:26/18. Osobní chyby: 26:19. Doskoky: 35:36.

O 3. MÍSTO:
NH OSTRAVA - BK PROSTĚJOV 93:82
(23:16, 21:27, 23:15, 26:24)
Nejvíce bodů: Ames 22, Greene 16, Dufault a Stehlík po 14, Barnes 13 - Kohout
18, Marko a Prášil po 16, Švrdlík 15, Pandula 10. Střelba za 2b.: Trojky: 26/9:31/10.
Trestné hody: 15/12:26/16. Osobní chyby: 25:16. Doskoky: 35:31.

KAM PŘÍŠTĚ
na mattoni nbl
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

Míčové sporty
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„Jen ať se nikdo nezraní...,“ modlí se kapitán Prášil Nominujte sestavu
Prostějov - Zpočátku sezony nepatřil Jaroslav Prášil
(na snímku) mezi nejvytíženější hráče Orlů, především
v poslední době si ale na nedostatek práce nemůže stěžovat. Po odchodu Austina Defaulta tráví prostějovský
kapitán na palubovce více než sedmadvacet minut a
zaskakuje na postu pivota. „Není to snadné, ale s tím
nic nenaděláme. Je nás málo a musíme se s tím v rámci
možností poprat,“ tvrdí zkušený basketbalista.
Ladislav Valný
Na soupisce máte bez zaskakujících dorostenců
pouze osm hráčů. Jak se v takovém počtu hraje?
„(úsměv) Jak je vidět, jde to.
Dokonce v sedmi, protože Jarda
Bohačík je stále mimo hru. Ale
neumím si představit, kdyby se
ještě někdo zranil. To už bychom

možná některé zápasy ani nedohráli v pěti... (pokrčí rameny)“
Na druhou stranu si své
minuty odehraje každý.
To se zase musí všem líbit…
„To máte pravdu. Nikdo se na
střídačce dlouho neohřeje a jde
zpátky do pole. Má to ale své nevýhody. Třeba rychle nasbíráte
tři fauly a pak nemůžete pořádně bránit. Kromě toho v malém

počtu rychleji docházejí síly a to
také není dobré.“
Přes finanční těžkosti
zůstala v Prostějově většina hráčů z původní sestavy.
Není škoda, že se celá situace
nevyřešila ještě před odchodem Dufaulta a Venty, kteří
mohli zůstat?
„Určitě by bylo lepší, kdybychom
zůstali úplně kompletní. Odchody
nás oslabily, ale už se stalo. Kluci odešli v době, kdy jim nikdo
nemohl zaručit, že se v Prostějově sezona dohraje. Můžeme být
rádi, že nás zůstalo osm. Určitě
bychom ale potřebovali doplnit,
minimálně o jednoho pivota.“
Okleštěné sestavě se
přesto docela daří. Vydrží vám síly i v nadstavbě a především v play off?

pro All-Star Game

Hlasování končí už ve středu...

Foto: archív Večerníku
„To je otázka, na kterou nikdo nezná přesnou odpověď, ale umím
si představit, že v této sestavě by
se nám vyřazovací část soutěže

hrála obtížně. Jsou to jiné zápasy
než třeba v základní části. Hraje se
o všechno, vítězí fyzicky náročný
basketbal a ten stojí hodně sil.“

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.

JEŘÁBKŮV MEMORIÁL PATŘÍ LITOVLI, Výhra 3:0 nad Olympem
potvrdila rostoucí formu VK
PROSTĚJOV SKONČIL DRUHÝ
VK Pv
3
Očima trenérů
Ol Pr
0
na
video rnikpv.cz
.vece
www

Výrazné zlepšení oproti předešlému turnaji v Kostelci
předvedli v sobotním dopoledni i brzkém odpoledni házenkáři Prostějova. Na Jeřábkově memoriálu, jehož 54.
ročník ve své domácí hale na Studentské ulici uspořádali, nestačili jen na bezchybnou Litovel a po vysokých
výhrách nad Přerovem i Velkou Bystřicí skončili na druhém místě. Bohužel na očekávané derby s Kostelcem na
Hané ovšem nedošlo, sousedi do Prostějova nepřijeli...
Prostějov/jim
Regionální derby mělo celý
turnaj otevřít, ale kvůli spoustě
zranění a nemocem kouč Alois
Jurík svůj mančaft v polovině
týdne odhlásil. Náhradou za něj
bylo družstvo Přerova, které sehrálo vyrovnané zápasy s Velkou
Bystřicí a částečně i Prostějovem,
ale na body nedosáhlo. Zcela suverénně dosáhla na tři výhry Litovel, prvoligistům kladl největší
odpor pouze domácí Sokol II,
jenž chvíli i o branku vedl. Celkově pak skončila první Litovel,
druhý Prostějov, třetí Velká Bystřice a čtvrtá rezerva Přerova.

Derby bude až v půlce března
Zahajovací střetnutí Jeřábkova
memoriálu mělo stejně jako před
týdnem obstarat regionální derby
mezi Sokolem II Prostějov a Sokolem Kostelec na Hané. Domácí
házenkáři se chystali na odvetu za
poslední porážku 24:26, měření sil
se ovšem nekonalo. Kostelecký
oddíl svou účast na turnaji v poslední chvíli odvolal a soustředí se
na doléčení zranění před blížícím
se startem odvetné části druholigové sezony. „V týdnu jsem měl
na trénincích čtyři pět hráčů, z toho
dva brankáře. Ve středu večer jsme
se tak odhlásili. Máme tu výrony,
pochroumaná ramena, naštípnutý
palec, operaci s meniskem, nemoci a bez dvanácti hráčů to nejde,“
smutně konstatoval trenér Kostelce
na Hané Alois Jurík.
Již o minulém víkendu bezprostředně po skončení posledního
utkání avizoval, že nebude moci
počítat s trojicí Varha, Ševčík,
Chalupecký, otázník visel nad
několika dalšími hráči. Nakonec
například Varhalíka nepustilo rameno, Vasilieva poraněné koleno,
Smékalovi se vrátila chřipka s
angínou, Říčar si poranil palec na
noze. S žádným vloženým přátelákem Jurík nepočítá a do prvního
jarního kola, které je na programu
za necelé dva týdny, naordinoval
pouze tréninky.
Sokol II Prostějov tak musel vzít
zavděk náhradníkem – Přerovem
„B“. „Těšili jsme se na derby, byli
jsme nachystaní, že jim prohru
vrátíme. Ale bohužel nepřijeli.
Asi se chtěli konfrontaci vyhnout,
dojde k ní až ve čtvrtém kole v
březnu,“ zamrzela absence očekávaného duelu prostějovského
kouče Josefa Zedníčka.

Prostějov načal turnaj vítězně
Sokol II Prostějov
- Přerov „B“ 29:23 (15:8)
ŽK: 3:3. Vyloučení: 3:3. Sedmičky: 4/3:2:0.
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kosina 2, Kozlovský 5, Valach 6, M. Jurík 1, Gazdík
4, Mikulka, Procházka 2, Šestořád,
Jura 3, Ordelt 1, Jurečka 4, Burget 1.
Trenér: Josef Zedníček.

Házenkáři Prostějova vstoupili do
čtyřčlenného klání navzdory změně soupeře přesvědčivým způsobem. Na mírně posílenou rezervu
Přerova vlétli a za celou první půli
inkasovali pouze osmkrát. Sami zaznamenali téměř dvojnásobný počet branek a do pětiminutové pauzy
šli s poklidným sedmibrankovým
náskokem.
Přesnými střelami se o vedení zasloužilo sedm házenkářů, nejvíce
se vedlo čtyřgólovému Valachovi
a třígólovému Kozlovskému. V
brance začal Jiří Hrubý a podařilo
se mu dosáhnout na téměř padesátiprocentní úspěšnost, když si poradil
i se sedmimetrovými hody. Do druhé půle trenér Zedníček promíchal
sestavu, postupně poslal do hry
všechny hráče a náskok již přestal
narůstat. Pro skóre to ovšem neplatilo a ofenzivní házená pokračovala
i ve druhé pětadvacetiminutovce.
Zatímco v té první padlo dvacet tři
branek, po pauze to byla bez jednoho zásahu rovná třicítka. Domácí
si po celou dobu udržovali stabilní
vedení a přes několik ztrát i horší
produktivitu zvítězili o šest branek
29:23.
„Na rozehrání to bylo dobré. Chtěli
jsme vyhrát a napravit špatný dojem z Kostelce, částečně se nám to
podařilo. Byli jsme lepší, měli jsme
mnohem víc příležitostí a mohlo to
skončit daleko větším rozdílem,“
zhodnotil výkon v prvním utkání
Josef Zedníček. První poločas ho
potěšila hra obrany, ve druhé už
tolik ne. Polevení ale přičítal vysokému vedení. „Hráli v podstatě
všichni hráči a někdy to bylo až na
úkor výkonnosti. Ale ať si zahrají,
je to přípravný turnaj,“ doplnil. Celkově ocenil lepší nasazení, proměňování šancí i přístup. „Byl vidět
posun oproti Kostelci. Hodně jsme
se o tom bavili,“ potěšila jej účinná
konverzace s hráči.

Bystřice dokonala obrat,
Prostějov na Litovel nestačil
Sokol II Prostějov
- Tatran Litovel 22:28 (12:15)
ŽK: 1:3. Vyloučení: 5:4. Červené
karty: Šestořád, Jura - 1. Sedmičky: 1/1:8/4.
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kosina 3, Kozlovský 9, Gazdík 1, M. Jurík, Mikulka,
Procházka 1, Šestořád 1, Jura, Burget 1, Chytil, Ordelt 1, Jurečka 5.
Trenér: Josef Zedníček.

Miroslav Čada - VK AGEL Prostějov:

Tahoun Sokola II. Nejlepší hráčem domácího celku ve hře dopředu i dozadu se podle kouče Josefa Zedníčka stal Jiří Kozlovský
s číslem 3.
Foto: Jiří Možný
vedla 12:7. Do polořasub se domácím povedlo snížit na rozdíl tří
branek.
Do druhé půle kouč Zedníček prostřídal gólmany, leč problém nastal
zejména v útoku. Hosté utekli i díky
přesilovce nejprve na pět branek,
po dalších neproměněných šancích
Prostějova a úspěšných trhácích
Litovle pak v polovině druhé půle
narostlo vedení hostí dvakrát až na
osm branek – 24:16 a 26:18. Na
palubovce nechyběly ani emoce,
po vzájemném vyloučení skončil
zápas pro Šestořáda, červenou kartu
za zbytečný faul obdržel Jura. Oslabení Prostějova využila Litovel na
pojištění náskoku, přestože zahodila
celkem čtyři sedmičky. Nejkrásnější
moment ale stejně předvedli domácí, konkrétně Jiří Kozlovský, když
v závěrečných sekundách překvapil
přes celé hřiště soupeřova gólmana
a svou devátou brankou snížil na konečný stav 22:28.
„Jsem spokojen s přístupem, nasazením, obrannou hrou i gólmany. Hráli jsme vyrovnanou hru se
zkušeným mančaftem, podali jsme
slušný výkon,“ hodnotil přes porážku pozitivně naladěný kouč Josef
Zedníček.
Na zápase ho mrzel jen vysoký počet neproměněných střel, například
Kosina se trefil jen třikrát ze třinácti
pokusů, Ordelt s Gazdíkem jednou
ze čtyř střel. „Neudělali jsme moc
technických chyb, ale bohužel se
nedařilo Jirkovi Kosinovi, který
osm deset branek dává. Celý týden
ovšem ležel s horečkami a netrénoval, v prvním zápase jsem ho tam
dal až za rozhodnutého stavu,“ vysvětloval Zedníček ztracenou formu
svého kanonýra.

Litovel nezaváhala
ani s Přerovem,
Prostějov smetl Bystřici
Sokol II Prostějov
- SK Velká Bystřice
34:24 (16:8)

Žluté karty: 1:0. Vyloučení: 3:1.
Sedmičky: 4/2:7/3.
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kosina 6, Kozlovský 6, Gazdík 4, Bečička, Mikulka
2, Procházka 3, Šestořád 1, Jura 2,
Prostějov se ve svém druhém Ordelt 2, Jurečka 6, Burget 2, Chytil.
utkání poměřil s Litovlí a po celý Trenér: Josef Zedníček.
první poločas byl vyrovnaným
protivníkem. Litovel se sice brzy Přesvědčivě zvládl rozlučku s turnatechnickým pokusem dostala do jem a přímý souboj o druhé místo
vedení, Kozlovský však okamžitě Prostějov. Za padesát minut hry ani
srovnal na 1:1. Stav 2:4 pak i zá- jednou neprohrával a již do pauzy
sluhou ne zcela ještě uzdraveného si vypracoval osm gólů k dobru.
Kosiny otočil Sokol II na 5:4. Bylo A to za stavu 1:0 trefili Šestořád s
to ovšem jedinkrát, kdy se domácí Kosinou břevno a za stavu 2:1 po
dostali do vedení. Ještě do desáté výtečném zákroku Zacpala nedal
minuty Litovel otočila na 9:6, o tři Kozlovský sedmičku a Kosina opět
minuty později pak po sedmičce mířil do brankové konstrukce, což

Házenkářská druhá liga končí zimní spánek

O víkendu 22. a 23. února zahájí dvanáctka účastníků třetí nejvyšší
domácí soutěže jarní část a přípravy na vstup do odvet vrcholí i v
oddílech Sokol Kostelec na Hané a Sokol II Prostějov. Již za týden
se tak můžete těšit na vyčerpávající házenkářský servis, který bude
obsahovat:
► zhodnocení úvodní poloviny a odhad dalšího vývoje
► rozhovory s hráči, trenéry i funkcionáři
► průběžné tabulky
► statistiky obou regionálních účastníků i celé soutěže

také doprovodil ostrým slovíčkem.
Poté se již ale brankostroj rozjel a
náskok rostl. Velký podíl na tom měl
i gólman Zacpal, na konci poločasu
měl téměř šedesátiprocentní úspěšnost zákroků. Nejvíce se zaskvěl v
poslední minutě, kdy několik vteřin
před koncem vychytal soupeře tváří
v tvář a ještě stihl přihrát na branku,
která přišla těsně před sirénou.
Do druhé půle se mezi tyče postavil
Jiří Hrubý a přestože se mu i díky
propustnější obraně nedařilo tolik
jako jeho kolegovi, dokončil zápas
s téměř pětačtyřicetiprocentní úspěšností. Hosté se sice dotáhli z 18:8 až
na 19:12, dál už to ale nešlo a domácí opět zabrali. Po trháku zvyšovali
na 17:16, po brejku tři na jednoho na
29:17 a vzápětí se trefili i potřicáté.
I když třináctigólový náskok neudrželi až do konce, zvítězili bezpečně.
A to se ještě Prostějovu několik exhibičních akcí nepodařilo dotáhnout
až do konce. Úsměvy mezi svými
spoluhráči vzbudil i Šestořád, když
se po faulu na něj vydal k exekuci
sedmimetrového hodu, leč střela se
mu nepovedla a mířila dobrý metr a
půl vedle brány. Konečný výsledek
tak zní 34:24.
„Myslel jsme, že to bude vyrovnanější utkání, soupeř měl řadu hráčů z
„A“ mužstva. Podali jsme však odpovědný výkon, celý týden i dneska
probíhalo mytí hlav a kluci se z toho
poučili. Utkání bylo jednoznačné,“
udělalo radost trenéru Zedníčkovi.
Potěšil ho výkon celé obrany i gólmana, všiml si i výrazného rozdílu
ve fyzičce. „Soupeř odpadl, nestíhal
s námi běhat. Balon je rychlejší než
obrana, proto musí chodit rychle z
ruky,“ nabádal i přes vysokou výhru.
Celkově hodnotil Zedníček vystoupení kladně, výkon všech řad se
oproti předchozímu týdnu hodně
zlepšil. „Po bouřce v kabině jsme
najednou měli průměrně čtrnáct hráčů na tréninku a je to vidět,“ usmíval
se, když jmenoval, že v pondělí a
středu měl dvanáct hráčů, v pátek
pak dokonce osmnáct lidí na tréninku. Nejvíce se mu pak líbil výkon
proti Litovli, přestože po něm přišla
porážka. „Měli extraligové hráče
Barabáše z Brna a Matěje Konšela z
Dukly Praha. Navíc jsou velice zkušené prvoligové družstvo s rychlým
přechodem do útoku, tuto soutěž
hrají snad deset let,“ podotkl.
Jarní část druhé ligy startuje o
víkendu 23. a 24. února, do té
doby Prostějovští kromě tréninků třikrát týdně stihnou i ještě
jeden turnaj, když v neděli jedou
do Uničova. „Kromě domácích
tam budou družstva z nižší soutěže Droždín a Žeravice. Cílem
je vyladit formu před utkáním v
Telnici,“ vysvětlil kouč Sokola II
Prostějov Josef Zedníček.

Výsledky turnaje:

Konečná tabulka 54. ročníku Jeřábkova memoriálu:
3
3
3
3
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0
0
0

Prostějov/son - Přání VK
AGEL Prostějov se v sobotním večeru stalo skutečností.
Hanačky chtěly po dvou
předchozích bitvách na třetí
pokus zdolat PVK Olymp Praha bez větších komplikací, což
se jim ve 20. kole UNIQA extraligy žen ČR 2012/13 povedlo, byť zdaleka nešlo o úplně
jasný souboj. Jeho většinu však
hostitelky přece jen ovládaly a
nakonec triumfovaly bez ztráty
setové kytičky, čímž zvýšily
svůj náskok v čele průběžné
tabulky na osm bodů.

První sada
Vyrovnanost z minulých vzájemných utkání v této sezóně platila

Stanislav Mitáč - PVK Olymp Praha:
„Nezbývá mi než popřát Mirkovi Čadovi i jeho svěřenkyním,
neboť zvítězili snadno a zaslouženě 3:0. Nám svitla jakás
takás naděje v závěru druhého setu, kdy jsme vedli 23:20 a
přesto sadu ještě ztratili. Bylo tam z naší strany příliš mnoho
chyb jak na servisu, tak v útoku. Tím jsme si nas… do kalhot
a znovu se potvrdilo, že vyrovnané koncovky nám s Prostějovem zatím nejdou.
Pak už na holkách ležela deka, výkon týmu byl celkově bez šťávy a takový
nemastný neslaný, hlavně v porovnání s minulými dvěma vzájemnými zápasy.
Výkonu chyběl náboj, děvčata jakoby si nevěřila, že tady mohou uspět.“
i polovinu zahajovací části. Oba
týmy střídaly krásné momenty
s lacinými chybami, a to do stavu
11:11, kdy se průběh zlomil ve
prospěch domácích. Agelky totiž
dokázaly ke kvalitnímu útoku
přidat solidní podání a hlavně
výbornou obranu v poli, čímž
otupily odpor soupeře kupícího
v závěru setu nepřesnosti – 25:16
- 1:0.

Očima kapitánek
Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov:
„Hrály jsme soustředěně a většinu utkání tak, jak bychom
měly a jak samy od sebe očekáváme. Důležité bylo přistupovat k soupeři s maximální vážností i koncentrací a
nebrat v potaz mládí některých jeho hráček, například teprve šestnáctileté talentované Míši Mlejnkové. To se nám
povedlo a je dobře, že po určitých problémech už dokážeme na hřišti v zápasech opakovaně odvádět stoprocentní práci.“

Andrea Sládková - PVK Olymp Praha:
„Nepředvedly jsme vůbec dobrý výkon. Po dvou vyrovnaných zápasech, které jsme s Prostějovem předtím
odehrály, jsme čekaly něco podobného, bohužel se nám
ale skoro nic nedařilo. Hlavně obrana byla slabší, naopak soupeř hrál dobře. Šanci jsme měly ve druhém setu,
jenže nám z většího vedení bohužel utekla koncovka. Jinak byli domácí
prostě lepší, nám to dneska moc nevyšlo.“

Druhá sada
Vstup do dalšího dějství vyšel rovněž
lépe VK, jenže pak favoritovi odešla
přihrávka a hostující družina se během
servisu Hodanové výrazně zvedla (5:4
– 5:10). Lídr tabulky následně pořád
dotahoval, ovšem dlouho to vypadalo,
že marně. Obrozený Olymp totiž
pokaždé znovu odskočil a do koncovky šel s poměrně bezpečným náskokem 17:21. Čadovy svěřenky však
nezlomilo ani nepříznivé skóre 20:23,
protože výtečně zapodávala Žarkova,
příkladně zabojoval celý mančaft a
pětibodová šňůra vývoj zvrátila na
25:23 - 2:0.
Třetí sada
Náboj střetnutí vysoké extraligové
úrovně rostl, což poslední set potvrdil
jen částečně. Zprvu měl zase mírně
navrch pražský výběr, ale hanácká
parta dokázala hned dvakrát otočit
třemi body po sobě (ze 7:9 na 10:9,
poté z 11:13 na 14:13). To se ukázalo
být pro zbytek duelu rozhodující tím,
že hráčky Prostějova vzaly mladým
protivnicím vítr z plachet. Naopak
samy opět nabraly zdravou porci
sebevědomí a celkově uspěly svou
volejbalovou precizností v kontrastu
s mnohem více hrubkami PVK –
25:19 a 3:0.

„Agelky“ porazily Vídeň v narychlo
domluveném přáteláku

Prostějov/son - Třísetový zápas
plus dodatečný tiebreak stihly
naše a vídeňské volejbalistky
v rámci přátelského střetu během čtvrtečního odpoledne.
Operativně smluvené utkání
mezi VK AGEL Prostějov a SVS
Post Schwechat ovládly české
mistryně, zatímco zkrácená sada
na závěr těsně patřila šampiónkám Rakouska.
Všeobecně známý Post už nemá
tak silný tým jako před dvěma roky,
kdy právě s Hanačkami tvrdě bojoval o triumf ve Středoevropské lize.
Momentálně se musí obejít bez
finančně nákladných Američanek,
přesto stále disponuje vcelku kvalitním hráčským kádrem a momentálně vede (byť těsně) průběžnou
tabulku letošního ročníku MEVZY před Kamnikem, Mariborem i
oběma družstvy z Bratislavy UK,
respektive Doprastavem.
Než se však hostující ekipa v hale
Sportcentra DDM pořádně roz-

koukala, už dostala v úvodní sadě
nemilosrdnou nakládačku. Agelky
totiž předváděly výborný volejbal,
soupeřky tlačily nejen skvělým
servisem a v téměř kompletním
složení (chyběly pouze Jelínková
s Chlumskou) dominovaly 25:12.
Druhé dějství vypadalo zpočátku stejně, ale od jeho poloviny se
Schwechat chytil. Naopak prostějovská jistota ve všech činnostech poklesla, takže vedení ženy
VK udržely jen tak tak a většinu
třetí části prohrávaly. Jakmile se
však mančaft po prostřídání znovu chytil, výraznou ztrátu dotáhl a
koncovka patřila jemu. Vymezený
tréninkový čas pak dovolil ještě
dodatkový tiebreak, v němž se alespoň dílčího výsledkového úspěchu zaslouženě dočkala děvčata
SVS poměrem 13:15.
„Tohle přípravné utkání naprosto splnilo svůj účel. Před dvěma
zápasy s Olympem jsme si ještě
potřebovali vyzkoušet některé

VK Prostějov
SVS Schwechat
3:0 (12, 22, 21)

Rozhodčí: Navrátil. Čas: 64 minut. Diváků: 50.
Sestava Prostějova: Miletičová,
Hrončeková, Soaresová, Kossányiová, de Assisová, Vincourová, libero Gomesová. Střídaly: Kočiová,
Žarkovová, Hippeová, Melichárková. Trenér: Miroslav Čada.
Bodový vývoj – první set: 2:0, 2:3,
10:3, 13:4, 16:5, 19:9, 22:10, 25:12.
Druhý set: 4:1, 8:2, 9:5, 14:7, 15:11,
19:14, 19:16, 20:19, 23:20, 25:22. Třetí set: 3:3, 3:8, 6:11, 9:11, 9:13, 12:13,
12:15, 15:16, 17:19, 20:19, 24:20,
25:21. Čtvrtý set: 2:0, 2:2, 4:3, 4:6, 7:8,
7:10, 11:11, 11:13, 13:13, 13:15.
herní věci a současná Vídeň má
srovnatelnou volejbalovou úroveň, což bylo ideální. Hlavně
první set a půl hrály holky velice
dobře, celkově se nejvíc dařilo
dvojici Flávia de Assis – Marina
Miletič,“ stručně zhodnotil kouč
naší družiny Miroslav Čada.

Zájezd fanoušků na extraligový zápas do Přerova

Prostějov - Přerov „B“ 29:23, Litovel - Velká Bystřice 32:25, Velká Bystřice - Přerov „B“ 29:26, Prostějov - Litovel 22:28, Litovel - Přerov „B“
35:16, Prostějov - Velká Bystřice 34:24.
1. Tatran Litovel
2. Sokol II Prostějov
3. SK Velká Bystřice
4. Sokol HC Přerov „B“

Bodový vývoj - první set: 0:2,
2:2, 2:4, 4:4, 6:5, 7:8, 9:8, 11:11,
14:11, 15:13, 17:13, 19:14,
19:16, 25:16. Druhý set: 1:1,
3:1, 3:3, 5:4, 5:10, 7:10, 11:11,
11:13, 13:14, 13:16, 16:17,
16:19, 17:21, 20:21, 20:23,
25:23. Třetí set: 0:2, 3:5, 5:5,
6:8, 10:9, 11:13, 14:13, 15:15,
18:15, 21:16, 24:17, 25:19.

„Náš dnešní výkon byl velmi koncentrovaný, holky se na tohle
utkání opravdu poctivě připravily takticky i mentálně. Olymp
je momentálně náš nejvážnější soupeř a obě vzájemná střetnutí
v letošním ročníku byla hodně vyrovnaná, tudíž jsme si museli
dát velký pozor. Vyplatilo se, s výsledkem jsem pochopitelně
spokojený. Po herní stránce panoval výrazný rozdíl v útoku,
kde jsme měli dost navrch zásluhou trojice Andrea Kossányiová, Flávia de Assis,
Solange Soares. Naopak hostům v útočné činnosti chyběla větší opora a my jsme
svou kvalitou při zakončení rozhodli o třísetovém vítězství.“
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Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá autobusový zájezd na utkání nadstavbové části UNIQA extraligy žen 2012/13 v rámci 21. kola této soutěže mezi PVK Přerov a
VK Prostějov.
Derby dvou hanáckých týmů se hraje v sobotu 16. února od 17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den
v 15.30 hodin na parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311 108, podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt. Uzávěrka přihlášek je ve
čtvrtek 14. února do 12.00 hodin. A pozor: zájezd se uskuteční jen při dostatečném zájmu ze strany
účastníků!

Volejbal
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"Agelky" si v generálce na pohárové finále poradily s Olympem a zdolaly i Vídeň

3
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V sázce je první trofej této sezóny: Český pohár!

VK AGEL PROSTĚJOV
PVK OLYMP PRAHA

Čas: 1:11 hodiny
Rozhodčí: Antušák a Pecháček
Diváků: 600
1. set: 25:16 22 minut
2. set:
et: 25
25:23
25:2
:23 266 minut
m nu
mi
u
3. set: 25:19 23 minut
miiinu
m
nu
n
ut
ut

Sestava Prostějova:
libero Gomesová
Vincourová

Miletičová
Žarkovová
de Assisová
Soaresová
Kossányiová

Připraveny byly: Hippeová, Kočiová,
Zatloukalová

Sestava pvk olymp praha:
Halbichová, Mlejnková, Sládková, Kvapilová, Hodanová, Mudrová,
libero Dostálová. Střídala: Škrampalová. Trenér: Stanislav Mitáč.

referát z utkání VK Agel čete na starně 29!

NADSTAVBOVÁ ČÁST 20. KOLO:
skupina
p o 1. - 5. místo: Prostějov - Olymp Praha 3:0 (16, 23, 19).
Nejvíce bodů: Kossányiová 15, Soaresová 12, Miletičová 10 - Hodanová
13, Kvapilová 10, Mlejnková 8. * Olomouc - Přerov 3:1 (16, -24,
22, 16) Nejvíce bodů: H. Vanžurová 18, Rutarová 13, Košická 12 Rosenbergerová 11, Gambová 10, Gáliková 9. * Frýdek-Místek volný los
skupina
p o 6. - 10. místo: Slavia Praha - KP Brno 2:3 (-20, 11, -22, 20,
-8).
). Nejvíce
j
bodů: Hanzlová 19, Vinecká 11, Ančincová a Caithamlová ppo
9 - Širůčková 29, Marešová 13, Menšíková 11. * SG Brno - Šternberk
2:3 ((22,, 19,, -26,, -15,, -10).
) Nejvíce
j
bodů: Najbrtová
j
18, Herbočková 14,
Nálezková 13 - Oborná 17, Holásková, Římská a M. Janečková po 11. *
Ostrava volný los

nadstavbová část - skupina o 1. až 5. místo
 Tým
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1. VK Agel Prostějov
2. PVK Olymp Praha
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3. PVK Přerov

20 10

3

4

5

45:33 1748:1669 37

4. TJ Sokol Frýdek - Místek
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45:28 1626:1460 35

5. SK UP Olomouc
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43:33 1726:1605 35

„Před dvěma lety jsme zde organizovali obě finálová utkání
Česko-Slovenského
poháru, přípravné zápasy tu hrála
mužská reprezentace proti
Číně, takže organizace se nebojíme. Na finále Česko-Slovenského poháru přišlo 500
diváků, kteří viděli špičkový
volejbal. Z tohoto důvodu jsme
se opět zúčastnili výběrového
řízení pro pořádání další takové
akce,“ řekl manažer sportovní
haly v Teplicích Jiří Janoušek.
„V okolí města je mnoho rekreačních klubů, které vítají jakoukoliv volejbalovou událost
na republikové úrovni. Máme
tu skvělé zázemí, s organizací
pomáhají extraligoví volejbalisté z Ústí nad Labem i ligové
dorostenky teplického Šanova.
Máme dost dobrovolníků, kteří se rádi zapojí do pořádání,“
ujistil Janoušek. A jeho tip na
výsledek čtvrtečního mače?
„Hanácký tým stále bojuje se
zraněními některých hráček,

takže věřím, že opět uvidíme
vyrovnané utkání. Přesto si
myslím, že vyhraje Prostějov,“
odhadl.
Agelky půjdou do bitvy o pohárovou trofej v tradiční roli
favoritek, kterou proti Olympu dokázaly v letošní sezóně
zatím vždy potvrdit. Dvakrát
ale zvítězily až po velkém boji
těsně 3:2, teprve v sobotním
střetnutí nadstavby UNIQA extraligy vše zvládly hladce 3:0.
Což ovšem vůbec neznamená,
že budou mít na severu Čech
jednoduchou úlohu.
„Každý zápas je jiný a ačkoliv
jsme teď Olymp porazili bez
ztráty setu, nešlo o tak snadné
utkání. Pokud by došlo k vyrovnání na 1:1, mohlo být vše
mnohem vyrovnanější. My
dobře víme, že soupeř je na tom
dobře blokařsky a cítí šanci,
že by proti nám aspoň jednou
mohl výsledkově uspět. My se
naopak musíme vyrovnat s psychickou zátěží u vědomí povinnosti vyhrát,“ upozornil hlavní
trenér VK Miroslav Čada.

Z

V3 V2 PB

P

6. VK Královo pole Brno

20

6

3

3

8

36:42 1651:1687 27

PS

7. VC Slavia praha

19

6

1

4

8

32:41 1490:1614 24

8. TJ Sokol Šternberk

20

4

3

2

11 29:48 1569:1716 20

9. TJ Ostrava

19

6

0

0

13 23:42 1331:1476 18

10. VK SG Brno

20

0

0

2

18

7:60

PM

1095:1623 2

Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. Za výhru
3:0 a 3:1 se udělují 3 body, po výsledku 3:2 získává vítěz 2 body, poražený 1 bod

kam příště...

-17
17,,22),
Česká Třebová - Bílovec 3:1 (-22,21,15,23) a 3:2 (13,13,-20,-20,7),
Přerov B - Jehnice 3:1 (13,-23,10,26) a 3:0 (13,19,16), Lanškroun - Vsetín
1:3 (23,-19,-19,-8) a 0:3 (-23,-17,-15)

 Tým
1. TJ Sokol Palkovice

Z

V

P

PS

26

24

2

73:18

PM

B

2188:1688 70

2. PVK Přerov "B"

26

22

4

71:20

2166:1767 67

3. TJ Sokol Česká Třebová

26

18

8

63:38

2255:2082 51

4. TJ OP Prostějov
5. VO TJ Lanškroun

26
26

14
13

12
13

51:50
47:51

2216:2198 41
2174:2196 38

6. VK Austin Vsetín

26

11

15

44:54

2038:2119 34

7. ŠSK IR - PROGRES Bílovec

26

11

15

43:58

2094:2265 32

8. VK Pegas Znojmo

26

7

19

37:61

2005:2206 26

9. TJ Tatran Litovel

26

7

19

29:65

1920:2248 20

10. TJ Sokol Jehnice

26

3

23

30:73

2091:2378 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...
27. a 28. kolo, sobota 16. února 2013, 10:00 a 14:00 hodin: Palkovice - Lanškroun, Vsetín - Přerov, Jehnice - Česká Třebová, Bílovec - Litovel, Prostějov - Znojmo-Přímětice

Výchozí pozici ale mají Hanačky slibnou, neboť v novém
kalendářním roce viditelně roste jejich forma. „Hlavně po vydřeném vítězství na Olympu se
děvčata vnitřně uvolnila, od té
doby už nejsou v takové křeči a
víc si věří. Současně mají z volejbalu větší radost, projev na
hřišti je živější, mančaft působí
o poznání týmověji. Po herní
stránce nám moc prospělo, jak
dobře se na liberu adaptovala Ju
Gomes. Ona má úžasný cit pro
přihrávku i obranu v poli a když
si zvykla na pro ni nezvyklý
post, prospělo to organizaci hry
celého kolektivu v defenzivě,

na což se v přípravě dost zaměřujeme,“ rozebral Čada.
Obvyklou výhodou Pražanek
je, že coby mladé vyzývatelky
favorizovaného soka nemají co

Cesta VK AGEL Prostějov do finále Českého poháru
Čtvrtfinále: Slavia Praha – Prostějov 0:3 (-24, -17, -16) a Prostějov
- Slavia Praha 3:0 (16, 21, 19).
Semifinále: Prostějov – PVK Přerov 3:0 (24, 18, 22) a PVK Přerov
- Prostějov 0:3 (-14, -18, -14).
Cesta PVK Olymp Praha do finále Českého poháru
2. kolo: Karlovy Vary - Olymp 0:3 (-8, -6, -12).
Čtvrtfinále: Olymp - TJ Ostrava 3:0 (22, 22, 14) a TJ Ostrava
– Olymp 1:3 (-19, 23, -16, -20).
Semifinále: Olymp - UP Olomouc 3:0 (21, 17, 25) a UP Olomouc
- Olymp 3:2 (-14, 22, 26, -21, 11).

Kapitánka vidí na kolektivu zlepšení díky posunu v organizaci obranné hry

B

21. kolo, sobota 16. února, 17.00 hodin:
Nadstavbová část - skupina o 1.-5. místo: PVK Přerov - VK Agel Prostějov, Frýdek-Místek - SK UP Olomouc, PVK Olymp Praha volný los
Nadstavbová část - skupina o 6.-10. místo: TJ Sokol Šternberk - VC
Slavia Praha, TJ Ostrava - VK SG Brno, VK KP Brno volný los

Útočná síla. Také zásluhou výborně smečující Miletičové se Agelky s pražským Olympem dlouho netrápily. Foto: Josef Popelka

ztratit a mohou jedině získat.
Kouč PVK přitom odmítl, že by
o uplynulém víkendu na Hané
- vzhledem k nadcházejícímu
finále ČP - jakkoliv taktizoval.
„Nic takového, na hřiště šly
aktuálně nejlepší hráčky. Naším stěžejním cílem je udržet
po nadstavbové části současné
postavení v tabulce, abychom
šli do play off ze druhé příčky.
Tím pádem žádné taktizování
není na místě,“ pravil Stanislav
Mitáč.
Ve čtvrtek v Teplicích to jeho
soubor proti AGELu každopádně znovu zkusí. „Klíčové
bude, nakolik se Prostějovu dokážeme vyrovnat útočně. Právě
v téhle činnosti nás teď doma
jasně předčil a pro holky byl
tento zápas poučením, aby si
uvědomily, kam patří. Obhájce
však hned v nejbližším souboji
můžeme mnohem víc potrápit a
právě s tím do pohárového finále půjdeme,“ zdůraznil Mitáč.
Výbornou zprávou pro všechny příznivce volejbalu je, že
čtvrteční duel vysílá prostřednictvím internetového on-line
přenosu TVCOM na webové
adrese www.tvcom.cz!

Solange Soaresová: „Finále poháru bude JINÁ KÁVA!“

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

na
video rnikpv.cz
.vece
www

Potřetí během jediného měsíce a krátce po zatím
posledním vzájemném duelu se utkají volejbalistky VK AGEL Prostějov a PVK Olymp Praha.
Tentokrát však půjde o mnohem víc než „jen“ o
běžné extraligové body. Dva nejlepší týmy probíhajícího ročníku se totiž proti sobě postaví ve finále
Českého poháru žen 2012-2013, jež hostí ve čtvrtek 14. února od 18.00 hodin Teplice.
Prostějov/son

Střídala: Melichárková

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Volejbalistky se ve čtvrtečním finále utkají s Olympem Praha
v Teplicích, NA INTERNETU BUDE ŽIVÝ PŘENOS

Nastala pohoda. "Soli" pomohla porazit Olymp dvanácti body a zlepšení viděla také u svých spoluhráček.
Foto: archív Večerníku

Prostějov/son - Už před
sobotním utkáním proti
Olympu Praha a pak rovněž
v jeho průběhu bylo na
prostějovských volejbalistkách vidět ohromné odhodlání podložené maximální
koncentrací. Agelky chtěly
ukázat, že jejich herní progres z poslední doby není
náhodný, což se odvedeným
výkonem i vítězstvím 3:0
podařilo. Nemalou zásluhu
na tom měla kapitánka VK
Solange Soaresová, autorka
dvanácti bodových útoků
během celého střetnutí.
„Hrály jsme soustředěně a
většinu utkání tak, jak bychom měly a jak samy od sebe
očekáváme. Důležité bylo
přistupovat k soupeři s maximální vážností i koncentrací a

BLÍŽÍ SE FINÁLOVÝ DEN

Česko-Slovenského poháru ve volejbalu,
který 27. února uspořádá Prostějov

Prostějov/son - Před pěti lety
oddíl VK Prostějov zorganizoval v hale Sportcentra DDM
finálové zápasy Českého poháru mužů i žen 2007/08. Zanedlouho naše město zažije něco
podobného, neboť VK AGEL
Prostějov tentokrát vyhrál
výběrové řízení na pořadatelství
finále Česko-Slovenského poháru 2013 v obou kategoriích.
Významné klání proběhne ve
středu 27. února.
„V první řadě jsme rádi za
důvěru, kterou nám Český
volejbalový svaz dal přidělením
tohoto finálového dne. Díky
pravidelné účasti v evropské
Champions League a například
i zásluhou pořádání Final
Four Středoevropské ligy před
dvěma roky máme poměrně
bohaté zkušenosti se zvládáním
důležitých akcí. Proto nepochybuji, že také tentokrát vše

stoprocentně klapne. Přípravy už
jsou v plném proudu,“ sdělil sportovní ředitel VK Peter Goga.
Zatím však není úplně jisté,
v kolik hodin se 27. 2. na bitvy
zástupců někdejšího federálního státu půjde. „Záleží na
České televizi, která bude živě
vysílat oba finálové duely na programu ČT Sport. Dosud nepadl
definitivní verdikt, dle posledních
zpráv by ženy měly hrát od 16.30
a muži od 19.00. Ale tyhle časy se
ještě mohou změnit,“ upozornil
Goga.

Každopádně za slovenskou
stranu jsou již známi účastníci
pohárového finále. Dámy
bude reprezentovat Slávia
EU Bratislava (v rozhodujícím střetnutí SP zdolala
Doprastav Bratislava 3:1),
pány Volley Team UNICEF
Bratislava (v závěrečném utkání SP porazil Humenné 3:0).
Naopak o zástupcích České
republiky se teprve rozhodne
14. února v Teplicích (finále
ČP žen Olymp Praha – VK
Prostějov), respektive 18. a
19. 2. v Mladé Boleslavi (Final Four ČP mužů za účasti
Českých Budějovic, Liberce a
lepších z čtvrtfinálových dvojic
Ostrava – Havířov a Příbram
– Brno).
Prostějovští fandové se však
bez ohledu na přesné obsazení
mají předposlední únorový den
rozhodně na co těšit!

nebrat v potaz mládí některých
jeho hráček, například teprve
šestnáctileté talentované Mlejnkové. To se nám povedlo a
je dobře, že po určitých problémech už dokážeme na hřišti
v zápasech opakovaně odvádět
stoprocentní práci,“ radovala se dlouholetá tahounka
hanáckého souboru.
Zlepšení oproti první polovině
sezóny se projevilo též v koncovce druhé sady, kdy družstvo
Prostějova překonalo trápení na
přihrávce zásluhou neutuchajícího týmového nasazení. „Bez
ohledu na nepříznivý průběh a
skóre je nutné bojovat do poslední chvíle, než spadne na zem
rozhodující balón. Toho jsme se
držely a díky tomuto přístupu
jsme klíčový závěr druhého setu
otočily,“ těšilo Soli.

Vedle příkladnější bojovnosti
vidí posun také v herním projevu. „Především v obraně
jsme mnohem organizovanější.
Ju Gomesová už si zvykla na
post libera a extrémně dobře
přihrává, což mančaftu dává
potřebný klid. Dřív vznikalo
v naší hře podstatně víc zmatků
než teď, po Novém roce jsme
se postupně srovnaly a navzdory delší absenci Markéty
Chlumské s Míšou Jelínkovou
dokážeme jít za zlepšováním
volejbalového projevu. Tímhle
směrem musíme pokračovat,“
zdůraznila Solange.
„Teď nás ale čeká finále
Českého poháru a to bude
úplně jiná káva, nesmírně
důležitý souboj o trofej, kterou
jako obvykle máme za povinnost získat,“ doplnila Soaresová.

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

SPORTSWEAR
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Prostějovské lvice srazily nažhavené Australanky

ŠIPKAŘSKÁ TREFA
aneb Večerník monitoruje regionální dění

Když hrají Fed Cup Kvitová a Šafářová - je to jízda!

Ostrava/lv - První krok za fedcupovým hattrickem zvládl český
národní tým vedený dvojicí prostějovských tenistek Petrou Kvitovou a Lucií Šafářovou. Utkání 1.
kola proti Austrálii bylo v ostravské ČEZ Aréně rozhodnuté už po
třetí dvouhře, když dva body Kvitové podpořila Šafářová. Nešlo
ale o žádnou jednoduchou partii,
protože hned čtyři sety ve dvouhrách rozhodovala až zkrácená
hra. České lvice všechny těžké
chvilky zvládly a po výsledku 4:0,
který dokonal úspěšný debl Hlaváčková-Hradecká, slaví postup
do dubnového semifinále. V něm
se obhájkyně trofeje střetnou s
Itálií, která si ve vyrovnaném boji
poradila s USA 3:2 na zápasy.
Hrát se bude na půdě Italek.

Tři tie-breaky za dva body
Petra Kvitová se proti Jarmile
Gajdošové rozjížděla pomaleji a v
páté hře dokonce ztratila servis. Pak
ale česká jednička přidala, srovnala
krok a v pohodě zvládla také zkrácenou hru. Soupeřka se slovenskými
kořeny v ní uhrála pouze dva body.
Ve druhé sadě se Kvitová uklidnila
a dvakrát sebrala Gajdošové podání.
V deváté hře pak celé utkání zakončila. „V prvním setu jsem byla hroz-

ně nervózní. Nehrálo se mi dobře.
Jarmila ukázala momenty, kdy hrála
velmi dobře. Na druhou stranu mi
v několika momentech pomohla.
Bylo důležité udržet koncentraci a
počkat si na body, které nakonec přišly. Ve tom druhém už to bylo lepší
a vychutnala jsem si to,“ uvedla po
zápase Kvitová.
Po dramatickém průběhu přidala
druhý bod Lucie Šafářová v duelu se
Samanthou Stosurovou. O vítězce
rozhodovaly dvě zkrácené hry a pokaždé byla úspěšnější prostějovská
tenistka. Začátek přitom patřil Australance, který vedla 3:0. Šafářová se
ale dokázala zlepšit, vyrovnala skóre
a nakonec uspěla v tie – breaku. Do
stavu 6:6 dospěla také druhá sada a
v koncovce se opět prosadila česká
jednička. „Především vstup do zápasu se nepovedl. Za nepříznivého
stavu jsem se snažila zkoncentrovat
a změnit hru. Zrychlila jsem. Věděla
jsem, že kdybych jí dávala pořád tolik času, tak to nepůjde. To se vyplatilo,“ komentovala své vystoupení
Šafářová.

proti Stosurové musela dokonce
odvracet mečbol, po třech setech
se nakonec radovala z vydřeného
vítězství. „Byl to nejlepší zápas v
sezoně,“ prohlásila Kvitová. Australanka zahájila zápas nebojácně
a poměrně bez problémů vyhrávala první sadu. Karta se začala
obracet v dalším pokračování
střetnutí. Za stavu 4:5 měla přesto
Kvitová problémy a musela odvracet mečbol soupeřky. Osmé
hráčce světa se to podařilo a po
úspěšném tie-braku vyrovnala.
Ve třetí sadě si pak vypracovala
vedení 5:0, a i když Stosurová
snížila na 5:4, vítězství si vzít nenechala. „Nechtěla jsem zklamat
fanoušky a jsem ráda, že se to
podařilo. Byl to vydařený víkend,
který jsme si užily a doufám, že
mi dvě výhry pomůžou v dalším
průběhu sezony,“ poznamenala
Kvitová.
Za rozhodnutého stavu si skvělí
fanoušci vychutnali závěrečnou
čtyřhru. Dvojice Lucie Hlaváčková s Lucií Hradeckou si poradila s
finalistkami nedávného Australan
Rozhodl souboj
Open a získala skalp páru Bartytýmových jedniček
ová, Dellacquaová. „Soupeřkám
O postupu českého týmu roz- trvalo než se rozkoukaly a to nám
hodla Kvitová hned na začátku hodně pomohlo,“ všimla si Hradruhého hracího dne. V duelu decká.

EXTRALIGA Olomouckého kraje
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
13 Atlant Olomouc
Pitbulls Prostějov
13 Miagi Mohelnice
Dobří bobři Olomouc
13 Poslanci Bělkovice-Lašťany Vetřelci Prostějov
13 Zavadila o jedličku Čechovice Hanácká šipka Olomouc

příliš neodkryli své karty.
Večerní čas si prostějovští boxeři
vyzkoušeli již na sklonku loňského roku a po ohlasech ze strany
diváků se rozhodli tento termín
opět upřednostnit před dříve pravidelným nedělním dopolednem.
„Přišla mnohem větší návštěva,
dokonce i mladší diváci. Myslím
si, že je to pro ně i pro boxery výhodnější,“ ozřejmil změnu začátku
domácích bitev kouč BC DTJ Pavel Duda.
Součástí boxerského galavečera
bude rovněž slavnostní ověnčení nedávných medailistů z mistrovství republiky v Rakovníku.

Jsme tam! Radost českých tenistek neznala v nedělním odpolední mezí.
Foto: internet

Čtvrtfinále
fed cupu 2013
Česká republika - Austrálie

Josef Popelka
Na úvod se nabízí otázka,
jak se vlastně zrodil dnešní program vašich svěřenců
s reprezentací ČR?
„Trenér Larionov právě absolvuje
soustředění v Ostravě, a jelikož se
velice dobře známe a doslechl se
o našem dnešním sparing tréninku, který jednou za čas praktikujeme s kluky z okolních klubů,
poprosil mne, zda by se mohl se
svými svěřenci tohoto tréninku
zúčastnit. A tohle samozřejmě nešlo odmítnout.“
V kádru reprezentace jsou
i někteří borci, které máte
ve svém kádru i vy. Jak vnímáte tuto skutečnost a jaký dopad
to má na prostějovský klub?
„Vše je odrazem naší píle a
dlouhodobé práce s jednotlivými kluky. Rozhodně je dobře, že

mimo povinností v klubu jsou na
ně kladeny i reprezentační nároky. Kluci jsou ve výborné formě
a jejich úspěchy mi dělají obrovskou radost. Vždyť na posledním
mistrovství ČR jsme získali hned
pět nejcennějších kovů.“
Blíží se další extraligové
kolo, na Hanou přijede
doposud poslední Ostrava. Čekáte, že to bude jednoduchý
souboj?
„Každý souboj začíná od nuly
a stát se může cokoliv. Považoval jsem před začátkem soutěže
Ostravu za jednoho z favoritů,
proto mě její výsledky zatím docela zklamaly. My se však tímto
vůbec nezabýváme, jdeme do
každého boje s cílem uspět, nejinak tomu bude i v tomto klání
před domácím publikem. Pokud
se nestane nic závažného, měli
bychom nastoupit v co možná

4 : 0

Sobota:
Kvitová - Gajdošová 7:6 (7:2), 6:3
Šafářová - Stosurová 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)
Neděle:
Kvitová - Stosurová 2:6, 7:6 (7:3), 6:4
Hradecká, Hlaváčková - Bartyová, Dellacquaová 6:0, 7:6

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

Body

11

8

2

0

1

0

0

127:74

284:177

29

2 Pitbulls Prostějov

11

8

0

0

1

2

0

121:78

277:215

25

3 Dobří bobři Olomouc

12

6

3

0

1

2

0

131:89

304:226

25

4 Vetřelci Prostějov

12

7

1

0

1

3

0

132:86

298:225

24

5 Miagi Mohelnice

11

5

0

0

2

4

0

95:105

232:254

17
15

6 Zavadila o jedl. Čechovice

11

4

1

0

1

5

0

96:104

237:257

7 Sportingbet.cz Olomouc

10

3

0

0

0

7

0

85:95

214:228

9

8 Hanácká šipka Olomouc

12

1

0

0

1

10

0

67:150

187:330

4

9 Poslanci Bělkovice-Lašťany

10

0

1

0

0

9

0

54:127

160:281

2

1. liga - prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
13
13
13
13
13
13

podmínečně propuštěn za
dobré chování. I za mřížemi
myslel pouze na dvě věci - svoji rodinu a box...
Poté, co jej za dobré chování
(ve vězení se učil anglicky,
udělal si kuchařský kurz, držel
předpisy – pozn.red.) začal
Plachetka žít novým životem.
Našel si přítelkyni, zplodil s ní
dvě děti, opravdu začal znovu
boxovat. Sliboval, že si vzal ze
všeho ponaučení, že všechno
bylo jinak... U kouče Křížka v
BC DTJ Prostějov si domluvil
individuální přípravu, kterou
střídal s průpravou u trenéra
Kubánka v Brně. Toužil znovu po slávě i penězích. V
prostějovském dresu se v
sezóně 2006-2007 skutečně

mezi provazy objevil, BC DTJ
v několika zápasech pomohl
k extraligovému bronzu.
Jenže jak šel čas, stále více se
mu líbila také mladší sestra
jeho přítelkyně. V horkém
srpnovém dni roku 2011 se
pak neovládl, když tehdy dvacetiletou dívku vezl autem.
Zastavil před garáží, sklopil
sedadlo spolujezdce a na sestru přítelkyně se vrhl. Proti
její vůli jí stáhl leginy, kalhotky, osahával ji a nakonec
ji znásilnil.
Už krajský soud ho uznal vinným ze znásilnění a vyměřil
mu osmiletý trest. Plachetka se však proti rozsudku
odvolal. V odvolání tvrdil, že
vše je spiknutí rodiny jeho

Domácí
Asi Prostějov
Š.O.K. U Pavelků Prostějov
V Zeleném Prostějov
O tečku Prostějov
Orli Kojetín
Rafani Čelčice

tabulka extraligy

Hosté
Mexičani Čelčice
Darts Club Držovice
KRLEŠ Kralice na Hané
Berini Ivanovice na Hané
Jiřina Black Bears Prostějov
Seniors Hamry

BD
11
6
12
6
10
12

BH
7
12
6
12
9
6

LD
24
17
24
17
24
30

LH
17
27
17
27
22
15

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

1 Berini Ivanovice na Hané

12

10

2

0

0

0

0

149:69

331:189

34

2 Jiřina Black Bears Prostějov

13

10

0

0

1

2

0

146:89

334:223

31

3 Darts Club Držovice

13

9

0

0

0

4

0

148:86

334:227

27

4 Orli Kojetín

12

7

2

0

1

2

0

130:89

297:234

26

5 O tečku Prostějov

13

6

2

0

1

4

0

123:114

289:286

23

1 BC DTJ Prostějov

3

2

1

0

32:16

5

2 BC Č.Kamenice+ KB Baník Most

3

2

0

1

26:22

4

3 SKP Sever Ústí n/L

2

1

0

1

16:16

2

4 Chimera Fighters Plzeň

2

0

1

1

12:20

1

6 V Zeleném Prostějov

12

6

0

0

2

4

0

120:98

284:241

20

0

7 Asi Prostějov

12

6

0

0

0

6

0

103:113

250:261

18

8 Rafani Čelčice

13

4

0

0

1

8

0

114:121

275:289

13

9 Mexičani Čelčice

13

4

0

0

0

9

0

101:133

255:310

12

10 KRLEŠ Kralice na Hané

13

3

0

0

1

9

0

77:158

215:344

10

11 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

11

2

1

0

0

8

0

73:126

187:284

8

12 Seniors Hamry

13

1

0

0

0

12 0

73:161

197:360

3

5 BC Ostrava
Dekorování pěti šampionů z řad
domácího oddílu se ujme první
náměstek Olomouckého kraje
Alois Mačák.
Další domácí duel budou mít
prostějovští borci v sobotu 22.

2

0

0

2

10:24

března, kdy přivítají Ostravu.
Přestávku mezi těmito dvěma
koly vyplní soustředění, duely
první či juniorské ligy, turnaje
v Halle, Vídni či Velká cena Ústí
nad Labem.

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.

máme opravdu velmi silný tým
a když budou všichni zdrávi,
musí s námi všichni počítat.
Pro titul uděláme opravdu vše.
Jsem rád, že se nám podaří obsadit i kategorii do 81kg, kde

1. liga Ženy - Olomoucký kraj

jsme doposud neměli takové
zastoupení. Chtěl bych závěrem
podotknout, že hlavně díky podpoře města a dalším sponzorům
jsme schopni zajistit borcům
výborné podmínky.“

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
3 Šipkařky od Golema Olomouc Pitbulky Prostějov
3 Divošky od Jany Přerov
Ladies u Jedličky Čechovice
Tým

BD BH LD LH
4 6 9
13
přeloženo na 10. 2. 2013

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

1 Pitbulky Prostějov

2

2

0

0

0

0

0

13:7

28:17

6

2 Dračice od Jedličky Čechovice

2

1

0

0

1

0

0

13:8

29:21

4

3 Šipkařky od Golema Olomouc

2

1

0

0

0

1

0

10:10

21:23

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
13 Fénix Prostějov
Capa team U Jedličky Čechovice
13 Němčická střela
Žabáci Ivanovice na Hané
13 Soběsuky 49
Skalní Na Nové Doloplazy
13 ŠK Brablenci Kojetín
Twister Kroměříž
13 U Žida Ivanovice na Hané Hroši od Jedličky Čechovice

BD BH LD LH
11 7 25
17
11 7 26
17
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky
10 8 23
23

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



Tým

1 ŠK Brablenci Kojetín

Foto: Josef Popelka

Bývalý boxer Prostějova putuje znovu ZA MŘÍŽE
(pokračování ze strany 17)
Plachetka byl v mládí velkou
českou sportovní nadějí. V
roce 1996 dokonce reprezentoval ČR na olympijských
hrách v Atlantě. O rok později
v červnu se však z ringu dostal na šikmou plochu zločinu,
když zavraždil matku své
družky. Důvodem byly opakované rasistické urážky a
zákaz vídat se s dcerou. Po
jedné takové diskusi přišel
zkrat a Plachetka vytáhl pistoli, kterou měl v držení jako
hlídač na diskotéce. Tchýni
střelil do hlavy, přítelkyni
zachránil vzpříčený náboj
v hlavni... Za to dostal
třináctiletý trest, z něhož si
odseděl devět roků, pak byl

LH
20
26
35
19

1 Atlant Olomouc

zná formu svých svěřenců trenér BC DTJ Pavel Duda
nejsilnější sestavě. Mám přislíbenou účast i polských borců,
kteří se připravují v domácích
podmínkách, představí se také
nová posila. Jméno bych si zatím
nechal pro sebe, mohu jen prozradit, že jde o borce v kategorii
do 81kg.“
Co vám přinesl dnešní
sparing s českou boxerskou reprezentací?
„V podstatě se s klukama po
svátcích vidíme poprvé, tak jsem
se mohl přesvědčit, jak se za tu
dobu samostatně připravovali.
Po běžné rozcvičce si někteří
v ringu vyzkoušeli přímý boj
s borci z reprezentace a věřím,
že to vhodně zúročí, třeba hned
v zápase proti Ostravě. Když se
samozřejmě naskytne možnost
dalších společných tréninků,
bude to pro klub i pro reprezentaci dobře.“
Prostějovský klub patří
k horkým favoritům
v boji o titul, jaké cíle vy jako
trenér na své svěřence kladete?
„Nebyl bych správný trenér,
kdybych nevěřil vlastním borcům, že to zvládnou, ale čekají
nás ještě důležité boje, doma
s Ústím nad Labem, zvláště
pak v Kamenici to bude asi
nejobtížnější. Kluci jsou ale
dobře připraveni, myslím si, že

LD
25
18
9
29

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.

„Kluci jsou dobře připraveni, v boji o titul se s námi musí počítat,“
Prostějov - Dlouhé představování Pavla Dudy (na snímku) snad ani není třeba. Mimo trenérských povinností
v prostějovském DTJ se také věnuje trénování mládežnické reprezentace ČR v boxu. V těchto dnech se s domácím
klubem připravuje na blížící se extraligové kolo, ve kterém
BC DTJ Prostějov bude hostit BC Ostrava. Jaké spřádá
plány a cíle v boji o titul, jsme se v exkluzivním rozhovoru
zeptali prostějovského kouče při příležitosti sparing tréninku, který proběhl ve středu 30. ledna v domácích podmínkách v tělocvičně na Krasické ulici v Prostějově.

Tým



Během sobotního večera dojde i k dekorování medailistů z mistrovství republiky
věří i kouč BC DTJ Pavel Duda,
přestože Západočeši přes zimu
výrazně posilovali a razantně pozměnili svoji soupisku. „Uvidíme,
co tento zápas přinese. Plzeň naverbovala sedm osm nových posil
a vůbec netuším, s jakou sestavou
přijedou,“ přiznal Duda. I tak považuje svůj tým za favorita a záměrem je zisk dvou bodů. „Máme
pět mistrů České republiky a patříme k nejsilnějším týmům v republice. Doufám, že to potvrdíme,“
doplnil. Připraveni možná budou
i noví prostějovští boxeři, jména
případných posil ovšem nechtěli
Duda ani Novotný prozradit, aby

BH
8
11
17
5

Ligová tabulka - průběžné pořadí

Boxeři hostí v předehrávce extraligy Plzeň
Prostějov/jim – V sobotu večer
nastoupí družstvo BC DTJ Prostějov ke svému prvnímu letošnímu utkání boxerské extraligy.
V předehrávaném červnovém
kole hostí Chimeru Fighters
Plzeň, tedy tým, jenž uhrál svůj
jediný bod právě v domácím
střetnutí s Prostějovem. Duel
původně plánovaný na 18 hodin
začne kvůli kolizi s exhibičním
hokejovým zápasem až v 19.00.
„Máme jim co vracet. Měli bychom mít k dipozici i zahraniční
akvizice a cílem je vyhrát,“ zve
fanoušky již šestinásobný mistr
republiky Petr Novotný. Ve výhru

BD
10
7
1
13

přítelkyně, která se ho chtěla
zbavit...
„Žádného znásilnění jsem
se nedopustil,“ prohlásil
Plachetka před trestním
senátem vrchního soudu. S
pomocí populárně-vědeckých
časopisů se pak snažil soud
přesvědčit, že znásilnění
v autě by ani nebylo technicky možné a dožadoval se
provedení rekonstrukce aktu.
V závěrečném návrhu žádal
soud, aby ho obžaloby zprostil, případně aby věc vrátil
krajskému soudu k dalšímu
dokazování.
„Odvolání obžalovaného se
jako nedůvodné zamítá,“
vynesl
nakonec
verdikt
předseda trestního senátu

Jaroslav Zbožínek a dodal:
„Krajský soud provedl dokazování nad rámec běžného
dokazování.
Odvolání
obžalovaného nemohlo na
závěrech nalézacího soudu nic
změnit. Ani po seznámení se
s odbornou literaturou jsme
nemohli nic změnit.“ Soud
konstatoval, že Plachetka
se trestné činnosti dopustil
opakovaně, navíc v době, kdy
byl v podmínce.
Bývalého boxera tak čeká
dvanáct let za mřížemi.
Kromě osmi let za znásilnění
sestry přítelkyně si bude
muset odpykat i čtyři roky,
které mu byly podmínečně
prominuty z trestu za vraždu
tchýně.

1

0

0

0

0

146:53

4 Fénix Prostějov

11

6

0

0

0

5

0

95:103

228:244

18

5 U Žida Ivanovice na Hané

11

5

1

0

0

5

0

90:109

231:267

17

6 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

11

5

0

0

0

6

0

84:114

224:268

15

7 Capa team U Jedl. Čechovice

12

4

0

0

2

6

0

92:126

229:298

14

8 Němčická střela

12

3

1

0

1

7

0

86:132

219:299

12

9 Skalní Na Nové Doloplazy

11

3

0

0

2

6

0

83:117

213:279

11

10 Hroši od Jedličky Čechovice

12

2

1

0

0

9

0

106:111

254:274

8

11 Žabáci Ivanovice na Hané

11

2

1

0

0

7

1

73:126

199:284

5

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

Výsledky MČR v bleskovém šachu 2013:
Pořadí po základní části: 1. Viktor Láznička (1. Novoborský SK) 11
bodů, 2. Vojtěch Plát (TZ Třinec) 10 b., 3. David Navara (AD Mahrla
Praha), 4. SK Zikuda Turnov, 5. Miloš Jírovský (SK Rapid Pardubice)
všichni 9 b., 6. Zbyněk Hráček (1. Novoborský SK), 7. Michal Konopka (SK Zikuda Turnov) oba 8,5 b., 8. Eduard Meduna (JOLY Lysá
nad Labem), 9. Igor Rausis (Beskydská šachová škola), 10. Jan Šuráň
(JOLY Lysá nad Labem) všichni 8 b.
Semifinále: Plát - Navara 1,5:1,5, Láznička – Polák 2:0. O bronz: Navara - Polák 2:1. Finále: Plát – Láznička 1,5:1,5.

Rozhovor Večerníku
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 11. února 2013

Exkluzivní interview s nejnovější tváří „A“-mužstva 1.SK Prostějov

JOSEF PANČOCHÁŘ: „MOHU SE VÍC UKÁZAT A MÁM NOVOU MOTIVACI“
Mladý záložník po téměř deseti letech opustil
olomouckou Sigmu a těší se na boje o špici třetí ligy

Prostějov - Ambicemi a odhodláním prosadit se
mezi opory mužstva nešetří. A úvodní duely v novém klubu ho v jeho úsilí podporují. Jednadvacetiletý
univerzál Josef Pančochář přestoupil na počátku
ledna ze Sigmy Olomouc do 1.SK Prostějov jako
náhrada za Petra Papouška a hned ve své zápasové premiéře proti Mohelnici se dočkal i první
vstřelené branky. „Hlavně bych chtěl, aby se nám
jako celku dařilo, abychom se fotbalem bavili a vyhrávali. Jít do každého utkání naplno a snažit se
hrát o nejvyšší příčky. Chtěl jsem hrát o nejvyšší
příčky, i proto jsem zvolil Prostějov,“ vysvětlil mladý
záložník, jenž věří, že se mu podaří na Papouškovy
výkony navázat i v ostré sezoně a tým 1.SK bude
patřit mezi nejlepší celky v MSFL.
Jiří Možný
Máte za sebou několik
týdnů přípravy. Jak se
vám zatím v Prostějově líbí?
„Musím se přiznat, byl jsem příjemně překvapen. Nečekal jsem,
že vše bude až na tak vysoké
úrovni. Se Sigmou se to sice stále
nedá srovnat, ale ta patří mezi top
týmy i v první lize. Prostějov má
ale dobře našlápnuto, aby se těmto
týmům v trénincích, zázemí i přístupu vyrovnal.“
Cítíte v 1.SK větší možnost prosadit se výš než
v Sigmě?
„Jelikož hraje Prostějov o první
příčky a má ambice i zkušené hráče, může mi to dát momentálně
víc než v Olomouci. Mohu se víc
ukázat a mám novou motivaci.“
Podle kouče Jury jste univerzál využitelný prakticky kdekoliv. V přípravě naskakujete na levé záloze, je to vaše
nejoblíbenější místo?
„Vystřídal jsem za svou kariéru
prakticky všechny posty, ale mým
ideálním postem je podhrotový
útočník při rozestavení 4-2-3-1,
INZERCE

který si hledá místo jakoby po
celém hřišti. Teď jsem zdědil flek
po Papouškovi a hraji zleva, také
mi to vyhovuje. Ať ´však hraji
zleva, zprava nebo ze středu, je
mi to celkem jedno. Hlavně když
mám hodně balonů, o to mi jde.
(úsměv)“
Vnímáte to tak, že jste přišel jako náhrada za Petra
Papouška?
„To byla první věta trenéra Jury,
kterou mi řekl... (smích) Ukázal
mi jeho statistiky a já s tím počítám. Přišel jsem do Prostějova
s tím, že se ode mě očekávají góly
a tvorba šancí. S tím do toho jdu.
I když měl Petr hodně dobrou
bilanci, pokusím se ji třeba ještě
vylepšit.“
Naskočil jste zatím do
všech přáteláků, proti
Mohelnici jste navíc hned při
premiéře skóroval. Jste spokojen se svými dosavadními výkony?
„V Mohelnici to byl z pohledu
Chrudimi slabší soupeř a připodobnil bych to k oťukávacímu
střetnutí. Druhý poločas se hrálo
jen na jednu bránu, nemohlo nám

to tam sice spadnout, ale bylo
jen otázkou času, než se trefíme.
Potom jsme přijeli do Chrudimi
a zdálo se mi, že jsme hlavami
stále na hřišti v Mohelnici. Soupeř
byl vyšší kvality, ale střetnutí nás
alespoň dost prověřilo a máme
ještě co zlepšovat.“
Jaké to bylo srovnání
s ČFL?
„Překvapili mě svým nasazením.
Ale myslím si, že i v MSFL jsou
kvalitní soupeři. Měli bychom se
tedy nad tím zápasem zamyslet
a máknout si. Do startu sezony ale
zbývá ještě dost času. Ve druhém
poločase jsme měli promíchanější
sestavu a ještě si na sebe musíme
lépe zvyknout. Bude to ale lepší
a lepší. Ne každý zápas se podaří
nebo vyhraje.“
V sobotu jste hráli se Znojmem, v přípravě vás například prověří ještě druholigový 1.HFK Olomouc. Těšíte se?
„Na to se těším asi nejvíc... Aspoň
se může ukázat naše kvalita i slabiny. Bude vidět, na čem jsme
a v čem se ještě můžeme zlepšovat. Strašně se na ně těším. Proti
Holici jsem hrál ještě ve třetí lize
a hodně kluků tam znám, to stejné
jsem mohl říct i o Znojmu. Oba
mančafty jsou vyspělé a mají ambice hrát minimálně střed druhé
ligy. Myslím si, že stejně jako proti
Znojmu, tak i s HFK to bude kvalitní utkání. Doufám, že budeme
moci ukázat, co v nás je, a uhrajeme další dobrý výsledek.“
Jak se zrodil váš příchod
do Prostějova?
„Nejprve jsem o ničem nevěděl.
O tom, že o mě Prostějov stojí,
jsem se dozvěděl od pana Psotky, když jsem nastoupil do zimní
přípravy Sigmy. Napřed se čekalo, jak se rozhodnu já, pak jak se
dohodnou kluby. To už jsem moc
neřešil, protože pan Jura říkal, že
to úspěšně mezi sebou vyřeší. Při-

šel jsem na přestup, ale myslím si,
že s klauzulí, že když mě Sigma
bude chtít zpátky do prvoligového
mužstva, bude si mě moci vytáhnout zpátky.“
Co vás k přestupu přesvědčilo?
„U mě rozhodlo to, že jsem
v ´béčku´ Sigmy strávil necelé
dva roky. Všechno tam bylo fajn,
ale už jsem potřeboval změnu prostředí a novou motivaci.“
Hrál roli i pan Jura, který
vás před lety vedl v Kralicích na Hané?
„Ano. Pana Juru dobře znám již
z Kralic a mám s ním dobré vztahy. To opravdu hrálo velkou roli.
Věděl, co ode mě může čekat, já
jsem věděl, co můžu čekat od něj.
Působí na mě velmi pozitivně. Má
výborné vztahy s hráči a jako trenér mi přijde hodně super.“
Jak vzpomínáte na krátké působení v Kralicích
na Hané?
„Jednalo se o půlroční hostování,
kdy jsem se vracel po zdravotních peripetiích. Šel jsem tam na
rozehrání a nevzpomínám na to
špatně. Měli jsme nakročeno na
postup, ale tenkrát se to těsně nepovedlo. Půlrok to byl dobrý a splnilo se to, co jsem od toho čekal.“
Nacházíte výrazné rozdíly při porovnání Sigmy
„B“ s Prostějovem?
„Zas tak veliké rozdíly tu nejsou.
Jediný zásadní je v rozestavení
a stylu hry. Tady je to na dva
hrotové útočníky a dva středové
záložníky. Trochu si zvykám, ale
pozoruji, že kluci, kteří tu jsou
déle, mají již některé věci zautomatizované. V Sigmě se hrál
malinko agresivnější fotbal, napadalo se hodně vysoko. Je to sice i
o zkušenostech, kdy se v ´béčku´
střídají stále mladí hráči, ovšem na
´mistráky´ s námi chodili i zkušenější, jako je třeba Mara Heinz.“

Jaké byl vaše první fotbabalové krůčky?
ma.
„Začínal jsem, dá se říct, doma.
nali
Mamka i táta hráli fotbal a poznali
ma
se na fotbalovém hřišti. Máma
hrála v Hranicích a táta tam byll na
vojně. Hrál za Duklu a za trest musel jeden týden trénovat ženy. Pak
etic,
jsme se přestěhovali do Těšetic,
enší
kde mamka trénovala nejmenší
žáčky, mezi něž jsem patřil i jáá s
ích
mým bráchou. Až do mladších
ým.
žáků jsme kopali za stejný tým.
bral
Následně si mě trenér Jílek vybral
ácti
do Sigmy, kam jsem ve dvanácti
letech přešel. Byl jsem tam už na
běli
zkoušce ve druhé třídě, ale chyběli

hráči, nebo i starší posily. To v zápasech dělalo hodně.“
Nyní odjíždíte na týdenní soustředění do
Luhačovic. Co od něj očekáváte?
„S ´béčkem´ jsme moc na soustředění nejezdili, takže se na to
také těším. Kluky opět trochu
lépe poznám a doufám, že to
zvládneme. Rezerva Sigmy jela
někam až letos, ale pouze
na běžky. Za
dobu, co jsem
strávil,
tam

„Přišel jsem do Prostějova s tím,
že se ode mě očekávají góly
a tvorba šancí. I když měl Petr
dobrou bilanci, pokusím se ji
třeba ještě vylepšit...“

Jediná zimní posila „eskáčka“ Josef Pančochář
si uvědomuje srovnávání s hvězdným Papouškem

eště
mi tam kamarádi a byl jsem ještě
oudost malý na přesun do Olomouce.“
V podzimní části jste kroroigy
mě pěti utkání třetí ligy
naskakoval v dresu Sigmy i do
zápasů juniorské ligy. Jak byste
yste
popsal úroveň této v letošním
ním
ročníku nové soutěže?
„Je to strašně individuální. Některé zápasy připomínají dorosteneckou ligu, některé zase
mužskou ligu. Záleží kolik
a jak kvalitních hráčů jde hrát za
juniorku. Může tam totiž hrát pět
starších hráčů a když jsme hráli
v Boleslavi, přišlo jich právě pět a
už to mělo parametry ligové. Třeba s Jihlavou jsme vyhráli o čtyři
branky, bylo to jako v ´devatenáctce´ dorostu. Ale musím říct, že liga
má velkou kvalitu a ve srovnání
s třetí ligou je fotbalovější. Padalo
tam i víc gólů a zejména záleželo
na tom, zda přijeli vyloženě mladí

jsme nikam nejeli ani
jednou. Takže se
těším, je to jiné
než klasické
tréninky. Člověk se soustředí jen na fotbal
a kluky v týmu.“

Foto: Stanislav Heloňa

kdo je

josef pančochář
Jednadvacetiletý
d d
il ý záložník
ál ž ík použitelný
ži l ý na vícero pozicích se začal fotbalu věnovat pod
vedením maminky v Těšeticích. Odtud si ho
ve dvanácti letech vyhlédl nynější asistent
pražské Sparty Václav Jílek do Sigmy Olomouc, kde s výjimkou dvou hostování strávil zbytek své kariéry. Poprvé ho tehdejší kouč „béčka“ Augustin Chromý poslal do divizního Vyškova,
podruhé se po zranění vracel do formy pod vedením Františka
Jury v Kralicích na Hané. V létě zamířil do 1.SK Prostějov,
kam přišel jako náhrada za zkušeného Petra Papouška.

