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Nepřežila. Po dobu osmnárcti dnů pátraly desítky policistů s psovody po zmizelé Boženě
Zahradníčkové. Stařenku našli v neděli večer bez
známek života pátrači na okraji Prostějova. Údajně
ve Vrahovicích.
Koláž Večerníku

Zmizela 31. ledna ze svého bytu ve Spitznerově ulici s tím, že
jde na hřbitov. Od té chvíle se
po sedmaosmdesátileté Boženě
Zahradníčkové slehla zem.
Pátrání po ní bylo dlouhých osmnáct dní bezvýsledné. Až do včerejšího pozdního večera…

Prostějov/mik
Původně jsme do dnešního vydání měli připravenou úplně jinou reportáž o probíhajícím rozsáhlém pátrání po pohřešované
seniorce. Včera, tj. v neděli večer,
jen pár desítek minut před
uzávěrkou tohoto čísla, jsme však
obdrželi smutnou zprávu, kterou
jsme si nepřáli slyšet. Božena

Zahradníčková byla nalezena,
bohužel však mrtvá!
„Mohu tuto zprávu potvrdit, je pouze pár minut stará.
Jak jsem byl před několika
okamžiky sám informován, paní
Zahradníčkovou našli naši pátrači
s psovody bez známek života.
Místo nálezu bych v tuto chvíli
nechtěl konkretizovat, probíhá
zde další vyšetřování, čeká se na

příjezd soudních znalců. V tuto
chvíli mohu jen říct, že to bylo na
okraji Prostějova. Jenom se tím
ale potvrzuje, jak rozsáhlá naše
opatření byla,“ sdělil Večerníku
telefonicky v neděli krátce po jednadvacáté hodině Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru Policie
ČR v Prostějově.
Večerník se ve zbytku včerejšího
času těsně před uzávěrkou

snažil zjistit další informace.
Ze dvou bohužel neověřených
zdrojů nám bylo oznámeno, že
stařenku objevili mrtvou ve Vrahovicích. Nabízí se tak jediná
otázka - proboha, jak se tam dostala? A stala se obětí loupežného
přepadení, či dokonce násilného
útoku, nebo prostě jen zabloudila
a nepřežila krutý mráz...
„V pátek jsme obdrželi informaci,

že pohřešovaná měla vystoupit na
autobusové zastávce naproti Domu
služeb ve Vrahovicích. Proto se
pátrací aktivita přenesla do této
předměstské části,“ uvedl muž,
který si nepřál zveřejnit své jméno.
Večerník bude pochopitelně celý
případ i nadále sledovat. Co se
však dělo před smutným nálezem během minulého týdne, to se
dočtete už dnes na straně 13!

INZERCE

POVLEČENÍ OD VÝROBCE
9 771212 667008
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PV
V
Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Svatoplukova 20 (u zastávky MHD)

Krimi
168 hodin
s městskou policií
N
Nemocné
é dítě
„rušilo“ noční klid
Halasná návštěva se nepotvrdila.
Předminulý víkend ve tři hodiny
ráno vyjížděli strážníci prošetřit
oznámení o rušení nočního klidu.
Hluk měl vycházet z domu, kde
je několik bytových jednotek.
Následně hlídka zjistila, že ve
výše zmíněné domácnosti bydlí
žena s dítětem, které je nemocné.
Sužuje ho kašel, proto se často
budí. Tímto vzniká poněkud
rušnější prostředí, než je pro tuto
noční dobu obvyklé. V tomto
případě se protiprávní jednání
nepotvrdilo.

ze soudní síně...

ŘETÍZKOVÝ FANTOM PŮJDE NA 30 MĚSÍCŮ DO BASY!
Plachý Jiří Ustrnul (24) přijal rozsudek se stoickým klidem

V létě byl postrachem všech starších žen ve městě. Během pár týdnů jich přepadl osmnáct. Vždy
jim z krku strhával řetízky, jejichž celková hodnota
přesáhla nakonec SEDMDESÁT TISÍC korun. Šéf
policie prohlásil, že zátah na něj byl zatím největší
akcí, kterou během svého působení v Prostějově
zažil. A povedla se. „Řetízkový fantom“, jak se mu
začalo přezdívat, byl nakonec zatčen a postaven
před soud. Čekali byste, že Jiří Ustrnul bude nějaká ramenatá korba s vizáží rváče? Tak to byste se
hodně spletli!
Prostějov/mls

Ležel v křoví
V pondělí vyjeli strážníci řešit
případ
jednačtyřicetiletého
muže, který ležel v křoví na ulici
Svatoplukova před cukrárnou.
Zde ho spatřila žena venčící
svého psa. Z obavy o jeho zdraví tuto událost nahlásila před
třiadvacátou hodinou na linku
156. Strážníci přivolali záchranku. Lékař potvrdil, že muž není
nemocný, nýbrž totálně opilý.
Nemohl skončit nikde jinde než
na záchytné stanici, nadýchal totiž „úctyhodných“ 3,07 promile!

Z chodníku už nevstali
Další výjezd kvůli opilým
občanům absolvovali strážníci na druhý den, a to opět v
nočních hodinách. Tentokrát
byli požádáni o pomoc posádkou záchranné služby. Ta se
nacházela v ulici Puškinova a
měla ve své péči dva značně
opilé chlapíky, kteří již domů
nedošli. Ulehli na chodník a
vstát se jim již nepodařilo. Pánové ve věku 58 a 62 let žijí
sami a nebylo tudíž možné
je předat rodinným příslušníkům. I oni skončili na záchytné stanici v Olomouci. První
z mužů nadýchal 2,82 a druhý
1,99 promile alkoholu.

Takhle rozhodně ne!
Objemné věci patří do sběrného dvora. Ve středu po
poledni na linku 156 popsal
volající protiprávní jednání řidiče vozu, kterého spatřil, jak
v ulici M. Pujmanové uložil
plastovou lavici bílé barvy ke
kontejneru na tříděný odpad.
Strážníci muže zjistili. Ten
po rozmluvě s hlídkou lavici
z místa odstranil a převezl do
sběrného dvora. Ty máme v
Prostějově dva, v Anenské a
Vrahovické ulici. Občané zde
mohou zdarma věci zanechat.
Přesto se stále najdou tací, kteří nechávají nepotřebné věci u
sběrných nádob nebo je volně
odloží na veřejné prostranství.
To se ale nemusí vyplatit.
Strážníci mohou za takovéto
jednání podle zákona uložit
blokovou pokutu do tisíce korun. Pokud je událost postoupena správnímu orgánu, hrozí
pokuta fyzické osobě až 50
tisíc korun, právnické až 200
tisíc korun.

Jiří Ustrnul v úterý minulého
týdne konečně dorazil k prostějovskému soudu. Mluvil zajíkavým hlasem, působil velmi
plaše a ostýchavě, nebyl nijak
svalnatý ani nedělal prudká
gesta. Pokud jste jej sledovali, pak jste se nemohli divit,

že ho jeho oběti popsali jako
„studenta na prázdninách“
či dokonce „mladšího bratra
Davida Prachaře“. Nechce se
vůbec věřit, že právě on zbaběle útočil na starší ženy, kterým
z krků strhával zlaté řetízky...
Jiří Ustrnul je přitom navzdory
svému nízkému věku už ostříleným kriminálníkem. Před

Zloděj si pošmákne…

„Šlohnul“ kolo
i domácí SLIVOVICI!
Prostějov/mik - K naprosto neobvyklé krádeži došlo
v uplynulém týdnu na sídlišti E. Beneše. Zatím neznámý lapka se tady vloupal do
sklepa paneláku a kromě kola
tady sebral deset litrů slivovice!
„Někdy během uplynulého týdne se neznámý pachatel vloupal
do sklepní kóje v domě na ulici
E. Beneše v Prostějově. Poškodil zárubně sklepa, ze kterého
pak odcizil pánské horské jízdní

kolo a dva pětilitrové demižony
s domácí slivovicí,“ potvrdila
Večerníku v neděli dopoledne
Marie Štrbáková, mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Majitel domácí slivovice nyní
určitě pláče zoufalstvím. Otázkou je, zda utrpěl větší škodu
krádeží kola nebo ztrátou voňavého jiskřivého moku. „Faktem
je, že celková škoda byla stanovena na osm a půl tisíce korun,“
uvedla mluvčí krajské policie.

více jak čtyřmi lety byl propuštěn z vězení. Přesto se dopustil
dalšího trestného činu, za který
dostal veřejně prospěšné práce.
Ty však už odpracovat nemusí,
i na něj se totiž vztahuje novoroční amnestie prezidenta
republiky. Nicméně v případě
trestu za okrádání seniorek
Ustrnulovi mu ani Václav
Klaus nepomůže! Prostějovský soud ho za to poslal na
třicet měsíců do vězení.
„K polehčujícím okolnostem
patří vaše doznání, spolupráce
s policií i projevená lítost. Na
druhou stranu vám přitěžuje,
že se nejednalo o ojedinělý
útok. Počet okradených je
opravdu zarážející. Přitom jste
si cíleně vybíral starší bezbranné ženy, kdy jste zasahoval do
jejich intimní sféry. Z tohoto
důvodu už na vás nelze působit
alternativním trestem,“ odů-

vodnila rozsudek soudkyně
Ivona Otrubová. Ten dosud
nenabyl právní moci, obžalovaný si ponechal lhůtu pro
možnost odvolání. Příliš odhodlaně na to, že by se chtěl

Policisté se s Rusem nemohli domluvit...
večer ale bylo na dosti frekventované místo postaveno nové
signalizační zařízení.
Havárii v Olomoucké ulici také
okamžitě začali řešit policisté. „Z
prvotního šetření vyplývá, že dvaatřicetiletý řidič nákladního vozidla
s návěsem při odbočování z ulice
Olomoucká
směrem na BYLI JSME
ulici Bará-

U TOHO!

se snažil ujet a BOURAL

Prostějov/mik - To se mu to vyplatilo! Šestadvacetiletý muž
sedl v pondělí 11. února za volant luxusního vozidla zfetovaný, přičemž měl soudem ještě na dlouhá léta zakázáno řídit.
Před rondelem u hypermarketu Tesco se snažil ujet policejní
hlídce a přitom havaroval. Hmotná škoda na vozidlech byla
vyčíslena na šestnáct tisíc korun. Zraněn nebyl naštěstí nikdo.
Více o nehodě čtěte na www.vecernikpv.cz!

odvolávat, však nevypadal. Po
rozsudku si na hlavu nasadil
čepici, na uši sluchátka a vyšel
do prostějovských ulic. Dlouho už po nich svobodně zřejmě
chodit nebude...

Kamioňák zboural zařízení
u přejezdu v Olomoucké
Prostějov/mls - V úterý po poledni došlo v Olomoucké ulici ke kuriózní nehodě. Řidič
kamionu s ruskou poznávací
značkou naboural do signalizačního zařízení na železničním přejezdu, které svým
nárazem zcela zdemoloval.
Přitom na jeho odstaveném
červeném Volvu větší poškození nebylo vidět. Už tentýž den

V Olomoucké ulici. Ruský řidič signalizační zařízení zcela zdemoloval. Ještě tentýž den ale bylo opraveno. Foto: Martin Zaoral

kovu pravou boční částí zachytil o
semafor železničního přejezdu, který povalil na zem. Alkohol byl vyloučen dechovou zkouškou, nikdo
zraněn nebyl, hmotná škoda byla
vyčíslena na dvacet tisíc korun,“
uvedla policejní tisková mluvčí Irena Urbánková.
P
Policisté
přímo na místě měli
p
problém
se s ruským řidičem dohovořit. Na pokus o konverzaci
v angličtině však příliš nereagoval... „My jsme ještě měli ruštinu
povinnou, ale ta nová generace
už rusky neumí. Přitom nikdy
nevíte, kdy se vám tento jazyk
může hodit,“ poznamenala na
místě jedna z přihlížejících žen.
Po nehodě řidič svůj kamion
zaparkoval do Barákovy ulice.
Provoz na jedné z hlavních prostějovských silničních tepen tak
výrazněji omezen nebyl. To samé
platilo pro provoz na železniční
trati ve směru z hlavního nádraží
do Kostelce na Hané.
Příčiny nehody jsou nadále
v šetření.

Prokázali mu čtvrtou LOUPEŽ!
Grázl s nožem řádil i v herně v Kostelecké

Prostějov/mik - Kdo s čím
zachází, tím také schází. Večerník minulý týden obsáhle
informoval o úspěchu prostějovské kriminálky, která
dopadla trojnásobného lupiče, jemuž byla prokázána
ozbrojená přepadení benzínky v Držovicích, obchodu
na Šárce a trafiky v Dolní
ulici. Po dalších rozborech
nyní bylo zjištěno, že dvacetiletý grázl má na svědomí i
podobnou loupež s nožem v
ruce z poloviny prosince loňského roku!

„Ve druhé polovině prosince
roku 2012 došlo v Prostějově
k loupežnému přepadení jedné
z heren - baru. Maskovaný muž
pod pohrůžkou násilí a s nožem
v ruce vstoupil do baru a ze zásuvky ukradl cigarety a číšnický
flek s penězi. Škoda přesáhla
sedm tisíc korun. Kriminalistům
se podařilo loupež objasnit. Pachatelem je dvacetiletý mladík z
Prostějova. Jedná se o stejného
pachatele, který má na svědomí tři loupežná přepadení, ze
kterých byl obviněn v průběhu
předchozího týdne a nyní je stí-

hán vazebně,“ uvedla k případu
Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
K celé záležitosti se v pátek
exkluzivně pro Večerník vyjádřil i šéf prostějovské policie.
„Už těsně po dopadení tohoto
pachatele jsme minulý týden
jasně deklarovali, že jsme neuzavřeli všechny případy loupeží, jejichž průběh se shodoval
s těmi, které dotyčný spáchal.
A to se také stalo. Loupež ze
šestnáctého prosince loňského
roku v herně Melloun v Kostelecké ulici proběhla za stej-

A má to za čtyři! Policie předminulý týden odvážela dvacetiletého J. J. do vazby s obviněním ze tří loupeží. To ještě nikdo netušil,
že grázl má na svědomí další přepadení...
Foto: Policie ČR
ných okolností. Muž s nožem
v ruce ohrožoval barmanku,
pak vypáčil zásuvku a ukradl
flek s penězi. Dvacetiletý muž

po kvartetu hledaných

se i k tomuto činu plně doznal,“
potvrdil Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově.

Prostějov/mik

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

ČERNÁ KRONIKA
Přišla o šrajtofli
Neznámý pachatel ve středu
odpoledne v jednom z
prostějovských supermarketů okradl dvaačtyřicetiletou ženu. V
nestřeženém
okamžiku jí z
kabelky ukradl
peněženku. Poškozená v ní kromě peněz a
osobních dokladů měla i tři
platební karty. Škoda byla
vyčíslena na 5 100 korun.

Kdo by to byl do něj řekl? Jiří Ustrnul u soudu působil neobyčejně plaše a ostýchavě. Přitom se jedná o už ostříleného kriminálníka...
Foto: Martin Zaoral

ZFETOVANÝ ŘIDIČ

Koukal, pak boural
Ve čtvrtek řidič při jízdě pozoroval dění u dopravní nehody,
což se mu nevyplatilo. Krátce
před osmou hodinou ranní došlo k dopravní nehodě dvou
osobních vozidel v oblasti ulice
Krasická, u odbočky na Jižní
spojku. Přibližně za půl hodiny
po události tudy projížděl řidič,
který sledoval práci hasičů. Přitom svůj vůz neubrzdil, dostal
smyk a po nárazu do dopravní
značky ji zcela urazil. Dopravní
policie, která byla na místě, si i
tuto nehodu převzala.
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Nesplatil ani korunu
Ze spáchání trestného činu
úvěrového podvodu byl kriminalisty obviněn šestapadesátiletý muž z Prostějovska,
který si v září loňského roku
sjednal u čtyř společností
smlouvy o poskytnutí úvěru.
Takto získané peníze použil
pro vlastní spotřebu, avšak
žádné ze společností nic nesplácel. Dluží tak téměř 104
tisíc korun. Během vyšetřování kriminalisté zjistili, že
při sjednávání smluv uvedl
nepravdivé údaje týkající se
jeho zaměstnání. Hrozí mu
až pět let vězení.

Drogy za volantem
Předminulou neděli krátce
před půlnocí byl na ulici
Karla Svolinského v Prostějově kontrolován řidič vozidla Fiat Punto. Policisté u
třicetiletého muže provedli
dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní,
zato test na omamné, psychotropní nebo jiné návykové látky byl pozitivní na
p
y a methamamphetaminy
phetaminy. Řidič se k požití
drogy přiznal. Lékařskou
prohlídku ale odmítl. Během
kontroly muži zákona navíc
zjistili, že řidič nevlastní řidičský průkaz.

Přihrál zloději
O batoh s věcmi přišel
v pondělí odpoledne jednačtyřicetiletý muž, který
ho nechal volně odložený na
předním sedadle vozidla zaparkovaného na ulici Vítězslava Nezvala v Prostějově.
Vozidlo nezamkl. Toho využil zatím neznámý pachatel
a batoh ukradl. Poškozený
v něm měl peněženku s penězi, osobní doklady, klíče
od vozidla,, domu,, pplatební
kartu a mobilní telefon. Škoda byla vyčíslena na 5 100
korun.

Ukradl i stravenky
Ve čtvrtek v odpoledních
hodinách došlo na parkovišti
v Plumlovské ulici k vloupání do vozidla Opel Astra.
Neznámý pachatel do vozidla vnikl dveřmi a z vnitřních
prostor ukradl zde ponechanou kabelku s věcmi. Třiačtyřicetiletá poškozená žena
v ní měla nejen peníze, ale
y, osobní doklady
y
i stravenky,
a platební karty. Škoda byla
vyčíslena na 11 tisíc korun.

Na Plumlovské
„pod parou“

MICHAL PASEKA

JAKUB KELLNER

PAVEL SEDLÁČEK

MICHAL BERG

se narodil 17. prosince 1974
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 13. února 2013. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 39 do 40 let a měří
175 centimetrů. Bližší údaje
k osobě nejsou k dispozici.

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

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

se narodil 26. prosince 1966
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 5. září
2013. Jeho zdánlivé stáří je 46 let
a měří 170 centimetrů. Má hubenou postavu, hnědé oči i vlasy a
nosí knír i bradku.

Před devátou hodinou večer
byl ve čtvrtek policejní hlídkou v Plumlovské ulici kontrolován řidič vozidla Škoda
Felicia. U dvacetiletého
mladíka policisté naměřili
0,82 promile alkoholu v dechu. Po poučení se podrobil
lékařskému vyšetření, spojenému s odběrem biologického materiálu. Na místě mu
byl zadržen řidičský průkaz
a zakázána další jízda.

Zpravodajství

3

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 18. února 2013

SKVĚLÝ POČIN! BĚŽKAŘ HRDINOU,

ZACHRÁNIL LIDSKÝ ŽIVOT

Tady šlo o život! A jen díky
bystré pozornosti lyžaře
na běžkách se podařilo
zachránit muže, který
ležel zahrabán ve sněhu
nedaleko lesní cesty mezi Určicemi a Seloutkami.
Jistý Jan K. se tudíž díky
všímavému běžkaři podruhé narodil! Za nepochopitelným činem velmi
vzdělaného i pracovitého
muže stojí jeho celoživotní
boj s depresemi. Policisté
podchlazeného muže sice našli, pomoci mu však
museli až přivolaní lékaři...

Sedmačtyřicetiletý Jan K. ze Seloutek strávil na sněhu v lese
čtyřiadvacet hodin. STAČI
STAČILY DALŠÍ DVĚ A NEPŘEŽIL BY...
Seloutky/mls

Na poslední chvíli. Bůhví jak dloho by Jan K. ve sněhu
ještě přežil...
Koláž Večerníku

Ve čtvrtek 14. února, tedy na svatého
Valentýna, krátce po půl šesté večer si
běžkař jedoucí po lesní cestě mezi Určicemi a Seloutkami všimnul ležícího
muže, který byl podchlazený a odmítal
komunikovat. Zavolal tedy policisty.
Hlídka naštěstí muže záhy objevila.
„Nacházel se zhruba ve vzdálenosti
půldruhého kilometru od hlavní silnice. Vzhledem k tomu, že byl podchlazen, s policisty nekomunikoval a místo
bylo vlivem sněhové pokrývky špatně
přístupné, byla přivolána prostějovská
záchranka a hasiči,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR

v Prostějově. Jak dále prozradila, následně byl podchlazený muž sanitkou
převezen do prostějovské nemocnice
na vyšetření. Podle lékařské zprávy
utrpěl omrzliny. Z výpovědí svědků
přítomných na místě vyplývá, že byl
pod vlivem alkoholu. Bohužel policisté, kteří jej objevili, si s ním vůbec
nevěděli rady. Před příjezdem záchranky tak stále hrozilo, že muž na
podchlazení na místě zemře. Teprve
záchranáři muže v sanitce převezli do
prostějovské nemocnice, kde se jej podařilo definitivně zachránit..

více čtěte na straně 8

Nemocnice v sobotu zrušila

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Prostějov/mik - Bez tří dnů celý měsíc trval kvůli chřipkové epidemii na území celého regionu zákaz návštěv v
prostějovské nemocnici. Opatření, které napsalo rekordně
dlouhou dobu a kvůli kterému příbuzní i další blízcí nemohli navštěvovat hospitalizované pacienty, bylo uplynulou sobotu konečně zrušeno!
„Vedení Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL,
se rozhodlo po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje zrušit od soboty 16. února zákaz návštěv.
Ten platil od 19. ledna z důvodu vysokého výskytu akutních
respiračních infekcí v prostějovském regionu. Od soboty tak
mohou příbuzní pacienty prostějovské nemocnice opět navštěvovat,“ potvrdila Večerníku Hana Szotkowská, mluvčí společnosti Agel.
„Děkujeme pacientům i jejich příbuzným za pochopení mimořádné situace. Prosíme však ještě příbuzné, kteří mají sebemenší podezření na onemocnění horních cest dýchacích, aby
případnou návštěvu přece jenom odložili,“ dodává ale zároveň
lékařský ředitel prostějovské nemocnice Jiří Ševčík.
V rámci ostatních nemocnic skupiny AGEL v Olomouckém kraji, tedy v Přerově, Šternberku a Šumperku
zákaz návštěv stále platí.
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ Z PRVNÍHO DNE PO ZNOVUOTEVŘENÍ NEMOCNIČNÍCH BRAN NÁVŠTĚVÁM NAJDETE NA STRANĚ 14!

Za posledních pět let MĚSTO PRODALO bytové DOMY ZA 230 MILIONŮ!
„Prodej se osvědčil, podívejte se, jak jsou ty domy teď krásné,“ argumentuje první náměstek primátora

Prostějovská radnice se v posledních letech
raketovým způsobem zbavovala svého majetku. Popravdě řečeno, masový prodej bytových domů začal už na začátku devadesátých
let, kdy do vlastnictví soukromých majitelů
či družstev se rozprodaly hlavně panelové
domy na sídlištích. Před pěti lety ale město
začalo rozprodávat i nemovitosti ve starší
městské zástavbě. Důvod? Nebyly a ani nejsou peníze na jejich údržbu, natož na rozsáhlé rekonstrukce...
Prostějov/mik
Jaká je vůbec historie prodeje těchto domů v Prostějově?
Nejvyšší činitelé magistrátu
se k rozprodeji rozhodovali už
po sametové revoluci. „Již v
polovině devadesátých let minulého století město přistoupilo k prodeji prvních bytových
domů a tento proces postupně
pokračuje až do dnešní doby.
Největší boom nastal skutečně už před dvaceti lety, to se
bytů prodávalo nejvíce. Určitě si čtenáři budou pamatovat

prodeje panelových domů. To
byla vlastně první vlna privatizace bytového fondu a musím
říci, že byla určitě úspěšná,“
sdělil Večerníku Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Jsou ale skutečně naši radní přesvědčení o tom, že o
domy, pokud jsou v soukromých rukách, bude dostatečně postaráno z hlediska údržby či případných
oprav? Dozvěděli jsme se,
že toto přesvědčení je jednoznačné. „Jen se podívejte, jak

Taky prodáno! V rámci sedmašedesáti bytových domů se podařilo městu „udat“ i tuto barabiznu ve Vodní ulici číslo 26. Údajně za
více než milion korun!
Foto: Michal Kadlec a internet
máme krásná a pestrá sídliště,
jak se o ně společenství vlastníků a bytová družstva starají.
Vždyť Prostějov byl jedním
z prvních měst v republice,
který privatizaci bytů spustil.
Následně se to ihned projevilo
na vzhledu domů,“ argumentuje Jiří Pospíšil. Jak dodal,
město v průběhu posledních
let nabízelo zájemcům také
domy s nebytovými prostorami, o ty už ale zas až tak velký
zájem mezi podnikateli nebyl.

AGRESIVITA PRODEJCŮ
na „předváděčkách“ stále roste

Prostějov/mls - Předváděcí
akce představovaly před pár
lety pro řadu starších lidí vítané zpestření jejich životů.
Nyní se ovšem pro mnohé z
nich změnily v noční můru...
Mají totiž problém splatit dluhy, do kterých se kvůli pořádajícím společnostem dostali.
Jedna z nich už má na kahánku, Česká obchodní inspekce
totiž podala návrh na zrušení
společnosti Beck!
Princip byl jasný. Zástupci Becku nejprve lidem na
splátky prodali předražené
a často nefunkční výrobky,
jako bonus na ně pak poslali
exekutora...
(pokračování na straně 6)

Vysavač Vapori 2000. „Tchyně si koupila jeden parní vysavač
a hned dostala další dva zdarma. Ty dala mně a mé švagrové.
Postupně jsme je všechny vyházeli.“ Takto zní typická zkušenost s
parním vysavačem od firmy Beck.
Foto: internet

„Je pravda, že drtivá většina
těchto nemovitostí s nebytovými prostorami vhodnými
pro kanceláře, sklady a podobné účely je stále ve vlastnictví
města, v nejlepším případě je
radnice pronajímá,“ potvrdil
první náměstek.
Za prodej bytových domů
však radnice za poslední roky
inkasovala velmi významnou
částku. Jak se Večerník dozvěděl, jedná se o téměř čtvrt miliardy! „Za posledních pět let

bylo prodáno celkem sedmašedesát domů se 642 byty, a
to za celkovou kupní cenu ve
výši zhruba 230 milionů korun. Tyto finanční prostředky
z prodejů byly a jsou plánovanými příjmy rozpočtu města.
To znamená, že jejich využití
je smysluplné a standardní.
Finance jsou využívány například na doplnění fondů rezerv
a rozvoje, dále na investiční
akce, opravy, výkupy pozemků, třeba pro výstavbu budoucích cyklostezek, a mohli
bychom jmenovat spoustu
dalších položek rozpočtu,“
prozradil Pospíšil.
Otázkou nyní je, kolik bytových a nebytových domů vůbec ještě město vlastní a zda
se i v jejich případě chystá
taktéž k prodeji. „Město má v
tuto chvíli ve svém vlastnictví
celkem 1 182 bytových jednotek. Další prodeje jsou otázkou
jednání rady města a následně
zastupitelstva. V současné době
se ovšem žádná velká transakce
nepřipravuje. Pouze nabízíme
samostatné bytové jednotky,
které se neprodaly v předcháze-

jících vlnách. Co určitě prodávat
nebudeme, jsou byty sociální,“
uvedl na závěr první náměstek
primátora Jiří Pospíšil.
Již před časem vysvětlil masivní prodej městského majetku i
primátor Prostějova. „Pokud
bychom v bytových domech

měli zajišťovat běžnou údržbu
a ve většině případů i rozsáhlé
rekonstrukce, mohlo by jít o desítky milionů ročně. Každoročně bychom tak stáli před otázkou, kde na to vzít. Současnost
ukazuje, že naše kroky byly
správné,“ řekl Miroslav Pišťák.

„VÝHODNÝ“ NÁKUP OD ROMA se nevyplatil

Sběratel koupil sérii starých mincí, peníze vyhodil z okna

Prostějov/mls - Myslel si, že ušetří, ale
za své peníze dostal bezcenný brak.
To je případ prostějovského sběratele, který za osm tisíc koupil čtyři série
předválečných amerických dolarů.
Příliš pozdě přišel na to, že mu romský
podvodník prodal bezcenné železné
falzifikáty vyrobené v Číně...
Že se podezřele výhodné nákupy nevyplácí, to se všeobecně ví. Jistý sběratel z
Prostějova, který si nepřál zveřejnit své
jméno, ale redakce jeho identitu pochopitelně zná, získal nedávno americké dolary
vyrobené v Číně. Přišly ho pořádně draho. „Sbírám především porcelán a nábytek, mince spíše okrajově. Asi před třemi
týdny jsem ale od jednoho Roma dostal
nabídku a koupil čtyři série starých mincí.
Jednalo se o předválečné americké dolary
i další historické mince. Každá z nich mě
přišla na dva tisíce korun. Myslel jsem,
že jsou tak levné, protože je někde ukradl.

Dolary z Číny. Pokud by vám někdo nabízel tyto mince,
pošlete ho s nimi do sběrny železa. Foto: Martin Zaoral
Vše bylo jinak. Když jsem je ukázal příteli, poradil mi, ať na ně zkusím magnet.
Ten mince okamžitě přitáhl. Nesporně
tedy jde o brak vyrobený ze železa. Pravé
mince by byly ze stříbra, magnet by na
ně nepůsobil,“ nechal se slyšet napálený
chlapík, který koupil čtyři série po osmi

mincích. „Celkem jsem za ně dal osm
tisíc, mají asi hodnotu železa do sběru.
Možná bych za ně dostal tak dvacet korun,“ konstatoval rozhořčeně muž, který
redakci kontaktoval proto, aby varoval i
ostatní sběratele. „Dejte si na podobné
podvodníky pozor!“ zdůraznil na závěr.

INZERCE
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překonáváme

REKORDY!

V novém roce mají
naše stránky již přes

150 000
shlédnutí!!!

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

37

R d l se užž rýsuje.
Rondel
ý j Prostějovští
P ěj
radníí
mílovými kroky míří ke konečnému
projektu rondelu elipsovitého tvaru na
Nebezpečné
Poděbradově náměstí. Zbývají
koupání. Jestli si něvyřešit tři poslední komplikace,
kdo myslel, že problémy s
které se objevily po konnekvalitní teplou vodou v domě
zultaci s projektanty.
v Brněnské ulici skončí po zásahu DoV roce 2014 by
movní správy a chemickém čištění potrubí,
se ale mohlo
ten se zmýlil. Nájemníci domu si na
stavět!
rezavou vodu již pomalu zvykají, avšak
musí vyhledat lékaře kvůli kožním vyrážkám!

Přesně tolik dopravních nehod zaznamenali policisté
v Olomouckém kraji za jediný
den. V úterý totiž celý kraj, od
Jeseníků až po Prostějov, zasypala vrstva sněhu. Kalamitu
nezvládli řidiči, pro které byla
kluzká vozovka najednou malá
a vozidla končila většinou
v příkopech...

-

Osobnost týdne

Výrok týdne
„DOKTOR
DOK
OKTO
TOR
R MI P
PŘEDEPSAL
ŘEDEPS
ŘEDE
PSAL
AL
LÉKY, SKOLILA
MĚ CHŘIPKA
A ZÁNĚT PLIC.
V LÉKÁRNĚ JSEM
VYPLÁZL SEDM STOVEK.
A RÁZEM JSEM
BYL VYLÉČENEJ!“

HANA MACIUCHOVÁ
UCHOVÁ
Á
Představitelka snad
d nejznámější
současné role profesorky
fesorky Hejlové z „nováckého“ seriálu Ulice
se v pátek představila
vila v Prostějově. Její famózní
ní výkon
ý
ve hře ŽENA VLČÍ
MÁK nadchl vyprodaodané hlediště městského
ého
divadla.

Jeden ze čtenářů Večerníku
si postěžoval na drahotu
v českém zdravotnictví…

PŘED 65 LETY PRÝ VÍTĚZNĚ. A CO DNES?

Analýza
Martin Mokroš
Suše to konstatuji a tomu, kdo
by chtěl hned zde oponovat,
že to tak nebylo, odpovídám
předem, že opravdu bylo. Po
druhé světové válce byla společnost orientována prostě
levicově. Dokonce i strany,
které lze standardně označit za
středové a pravicové, byly v
této době v nejlepším případě
levicovostředové.
Rok 1946 a první poválečné
volby jednoznačně ukázaly,
kdo má našlápnuto do rozhodujících funkcí ve státě,
komunisté prakticky všude vítězili. Konstatujme, že
Prostějov byl jedním z mála

Velmi často se v této rubrice odkazuji na historii a tvrdím,
že bychom se k ní měli více vracet i se z ní poučit. A právě teď bych tu jedno historické poučení měl. Blíží se totiž
pětašedesáté výročí takzvaného Vítězného února, tedy
období, kdy se značnou podporou obyvatelstva převzala
moc jedna strana, ta se srpem a kladivem...
měst, kde se tak nestalo, zde
KSČ skončila dokonce až
třetí za sociálními demokraty a národními socialisty.
Jest to dnes informace, která
může vzbudit hrdost, leč ve
své době byl Prostějov ostrůvkem v moři, které se přes něj
převalilo během následujících
dvou let s takovou razancí, že
po vítězných sociálních demokratech z roku 1946 velmi
rychle ani pes neštěknul. Část
z nich přešla k rudým a aktivity dalších dvou politických
stran se prakticky omezily na
novinové komentáře, případně
takzvané tábory lidu, kterých
ovšem rapidně ubývalo nebo
byly umlčovány.

Nedělejme si ovšem iluze o nějaké české samostatnosti. Postup
většiny akcí KSČ byl totiž řízen
z daleké Moskvy. Pokud se dnes
někdo domnívá, že by k „únoru“ nedošlo, tak se může začíst
do historických materiálů, kde
zjistí, že možná ne k „únoru“,
ale k jinému vítěznému měsíci
určitě. Pracovníci velvyslanectví Sovětského svazu v Praze
dávali velmi zřetelně najevo
vedoucím představitelům KSČ
v čele s Klementem Gottwaldem, že pokud si neporadí
sami, jsou připraveny sovětské
tanky, které tentokrát v žádném případě nehodlají osvobozovat. To je informace jednoduše
dohledatelná v pramenech.

Sekvence únorových událostí
je myslím dostatečně známa,
ale přece jen pro zopakování:
demise nekomunistických ministrů, demonstrace v Praze,
sjezd závodních rad, vytváření a vyzbrojování Lidových
milicí, vytvářeních Akčních
výborů, tlak na prezidenta Beneše a nakonec přijetí demise
prezidentem i vytvoření nové
vlády složené z komunistů a
levicových politiků sociální
demokracie. Znovu musím
opakovat, to vše za masové
podpory občanů, jediné dvě
demonstrace protikomunistické byly rozbity a víc jich
opravdu nebylo. Národ jásal a
pomalu se dostával přesně tam,
kde ho komunisté chtěli mít.
A ani moc práce jim to nedalo.
A pokud někdo chtěl zlobit, tak
se hned v padesátých letech
tvrdě přesvědčil v komunistických lágrech, že se to nemá.
Bylo by dobré si připomenout
Prostějovany, kteří zaplatili za

to, že se postavili režimu zvůle
a tyranie vlastního obyvatelstva. Zde doporučuji nedávno
vydanou knihu Osobnosti Prostějovska, kde pár jmen najdete,
ale poklonit bychom se měli
i všem těm tzv. „bezejmenným“.
Teď po pětašedesáti letech
a po několikerých volbách
musím konstatovat, že historie se, zdá se, opakuje. A to s
jedinou změnou, nevím o žádných sovětských tancích poblíž
a že by nedávno skončila nějaká
světová válka. Ale přesun voličů
k levici je jednoznačný a strana,
která vyměnila srp s kladivem
za třešně, se pohodlně sluní
na druhém místě ve volebních
preferencích. Agresivita jeho
činovníků i stranických přívrženců roste a jiné názory jsou
v podstatě smeteny pod stůl. Vytrácí se moudrost, rozvaha, noblesa, do popředí se tlačí jakási
lidovost, prvoplánovost, která
ovšem například v ekonomických otázkách nemá zcela jas-

no. A to si myslím není pro stát
dobře... Bohužel současná pravice a strany středu nic nedělají
pro to, aby podobný trend zastavily. Svým hašteřením a mnohdy arogantním i necitlivým
blahosklonným vystupováním
jen a jen postupně přicházejí o
další volební procenta. Doporučoval bych už po x-té obrátit se
do historie pro poučení, zklidnit
všeobecné vášně a společně náš
stát posunout skutečně kupředu.
Tento posun však musí začít již
od obcí, tedy i od nás Prostějovanů se to očekává, takže se
snažme.
Nedávno ještě úřadující prezident zcela nepochopitelně
prohlásil, že pravda a láska již
zvítězila nad lží a nenávistí. Já
si to na rozdíl od něj nemyslím a vidím to zcela opačně.
Než opravdu dojde na vítězství
pravdy a lásky, tak zřejmě ještě ve Vltavě, ale třeba i v naší
říčce Hloučele uplyne bohužel
hodně a hodně vody...

Jak se oháknout na ozbrojenou
fejeton
KAM V PROSTĚJOVĚ ZA KULTUROU
loupež. TIPY A TRIKY!

glosa týdne

Petra Hežová
Tak nám zrušili Agrostroj,
zruinovali Oděvní podnik,
brzy se bude bourat Dona
i Společenský dům a už se
začalo s přestavbou Prioru.
Alespoň že ta radnice pořád
ještě stojí a snad nějaké to
desetiletí ještě stát bude. Koneckonců město, které bý-

valo největší oděvní velmocí
v zemi, přece nepotřebuje
udržovat dál slavnou tradici
ku prospěchu všech obyvatel
ani pracovní příležitosti pro
odborníky v oboru oděvnictví a strojírenství. To, co
zjevně nejvíc potřebujeme,
je nová pobočku Kauflandu
a hlavně nový Společenský
dům, do kterého si párkrát
do roka přijdou zaplesat maturanti zdejších škol a jednou
v měsíci se tu uspořádá velkolepý výprodej obnošeného
šatstva. Jestli by tak nevyšlo
levněji opravit „blešárnu“ na
Vápenici, která by do historického centra města zapadla
jistě lépe než rádoby modernistická stavba, se kterou za

pár let naši potomci zatočí
stejně jako my teď s Priorem. Nádherné prostory
budovy Malé scény budou
jinak sloužit jako ubytovna
a středisko romské kultury, takže ve zkratce takový
malý vykřičený dům rovnou
v centru města. Ale vždyť
to je vlastně taky kultura,
sice asi ne taková, s jakou se
v souvislosti se Společenským
domem počítalo a pravděpodobně ne všechny občany
zaujme nabídka kulturních
aktivit, které se tu budou provozovat. Na druhou stranu se
alespoň Romové budou mít
kde scházet a lavičky u sochy
Jiřího Wolkera budou zase
sloužit k občasnému posezení
návštěvníků města a ne jako
obývací pokoj pro romské
spoluobčany.

Konstalace hvězd Prostějova

Také se brodíte ve sněhové břečce a nadáváte, kudy chodíte? Máte
až příliš negativní myšlenky! Vždyť jaro je už na dohled a ve městě
se to co nevidět projeví. Tak proč nevydržet? Těšte se na sluníčko
a nechte si rozjasnit i svoji tvář!

Berani - 20.3.- 18. 4. Nevymlouvejte se na to, že
jste zavaleni prací a nemáte čas na rodinu. Vy se
prostě za každou cenu budete chtít vyhnout domácím povinnostem, které vás nebaví. Máte ale smůlu,
partnerka vám vidí až do žaludku!
Býci - 19.4.-19.5. Nebudete zrovna ve formě, proto
raději nevystupujte veřejně, hrozí vám posměch.
Pokud se chcete někde vykecat, tak si své myšlenky
nahrajte a použijte je někdy jindy. Uprostřed týdne
se pohádáte s nadřízeným.
Blíženci - 20.5.-19.6. Všem lidem se prostě nezavděčíte, takže přestaňte jančit a nesnažte se tolik.
Přestože byste se chtěli klidně roztrhat, přebytek
energie nasměrujte do úplně jiných věcí. Kdy jste
byli například naposledy sportovat?
Raci - 20.6.-21.7. V práci to půjde trochu ztuha.
Schází vám elán a nemáte chuť se příliš angažovat.
Více efektivní bude vaše snaha v domácnosti. Při
úklidu si psychicky odpočinete a spadne z vás celodenní napětí.
Lvi - 22.7.-21.8. Vyslechnete si necitlivé připomínky k vaší osobě, které mohou zasáhnout vaše bolavé místo. Brzy se ale vzpamatujete. Sice na chvíli
zatoužíte tomu dotyčnému vrátit vše stejnou mincí,
pak si to ale rozmyslíte.
Panny - 22.8.-21.9. Doma v kuchyni se tento týden
nezdržujte, tady to pro vás bude hodně nebezpečné.
Nechte proto vařit partnera, který je ostatně daleko
lepším kuchařem než vy. Ovšem v práci si klidně
dupněte, tam jste pány.

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Máte dojem, že dáváte víc lásky než dostáváte. Protějšek vám ji ale dává najevo
i jinak, udělal by totiž pro vás první poslední. Budete si muset svého partnera začít víc vážit a nepodceňovat jeho lásku.
Štíři - 22.10.-20.11. Tento týden se nezbavíte pocitu, že se vám nedostává sil. Když se ale dokážete
přinutit k fyzické aktivitě, nabije vás to novou energií. Jde jen o to se skutečně donutit, pak už všechno
půjde samo od sebe.
Střelci - 21.11.-20.12. Vás bohužel čeká partnerská
hádka, kterou jste ještě nezažili. Přitom důvodem
bude taková prkotina, že druzí okolo vás se budou
tomu všemu jen smát. Naštěstí se brzy udobříte, takže víkend prožijete v objetí.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Nesnažte se plést někomu jinému do života, máte dost starostí sami se
sebou. Například byste si už konečně měli doma
uklidit, vždyť kvůli nepořádku nemůžete k sobě ani
nikoho pozvat! Buďte sebekritičtí.
Vodnáři - 20.1.-18.2. V zaměstnání držte emoce
na uzdě. Máte sklon pokazit si předchozí pracovní
úsilí hádkou s nadřízeným. Hned jak přestanete vidět rudě, byste svých činů trpce litovali. Mějte jejich
možné důsledky stále před očima.
Ryby - 19.2.-19.3. Stresové situace vás zmáhají
a berou vám poslední střípky energie. Pokud vás
čeká složitý projekt či úkol, vezměte si práci domů.
V dobře známém a harmonickém prostředí to půjde
samo. Mezitím i navaříte.

každodenně chodíte do práce. Představte si, že by takový
Bedřich Hübner, který svého
času pracoval jako strážník
prostějovské policie, vyrazil na
lup ve své uniformě! Určitě se
vyplatí obléci se do speciálního „pracovního“ oblečení. To
samozřejmě platí i pro nezaměstnané či profesionální bezdomovce.
Martin Zaoral
V minulém čísle jsme se po zatčení mladého lupiče zevrubně
věnovali problematice ozbrojených loupežných přepadení.
Téma jsme samozřejmě zcela
nevyčerpali. Při psaní jednotlivých článků jsme se vesměs
opírali o informace od policistů
či samotných obětí. Je celkem
logické, že ti celou věc vidí
jinak než samotní lupiči. Přitom i grázlové se musí potýkat
s řadou trablů. Podívejme se nyní
na chvíli na svět jejich očima.
Různé příručky nám radí, jak se
máme obléci do divadla, na ples
či do restaurace. Jak by ovšem
vypadal takový dress code ozbrojeného lupiče? Nabízíme
několik tipů a triků...

2. Nechoď do krámu nakoupit,
když ho chceš vyloupit!
I při získávání oblečení na ozbrojenou loupež je dobré být
obezřetný. Obzvláště se nedoporučuje nakupovat hadry
v blízkosti obchodu, který
chcete vykrást. A už vůbec ne
přímo v něm! Nedejte na rady
konkurenčních médií, které radí
obhlédnout si terén přímo při
nákupu. Myslete na to, že když
už si prodavačky nezapamatují
přímo vás, určitě poznají prodané věci.

3. Recykluj použité maskáče,
ať jdou zase do sekáče!
Nejlépe je sehnat oblečení tzv. z druhé ruky. Pro ty
opravdu spořivé se doporučuje, aby ta druhá ruka měla
1. Pracuješ-li jako strážník, přesně pět prstů. V second
musíš na lup změnit šatník! handech najdete laciné masZásadním prohřeškem proti káče, kterých vám nebude
etiketě je, pokud si na loupež líto, až se jich po loupeži buvezmete oblečení, ve kterém dete zbavovat. Můžete je na-

příklad odložit do speciálních
kontejnerů, rozesetých po celém Prostějově. Část oblečení
z nich stejně putuje zpět do
obchodů. Možná se dočkáte
zajímavého pocitu, kdy coby
normální zákazník najdete na
ramínku v sekáči maskáče,
v nichž jste vyloupili benzinku v sousedním městě...

4. Nos ochranné pomůcky,
na hlavu i na ručky
Bezpečnost práce se v mnoha zaměstnáních podceňuje.
Při loupežném přepadení je
však její dodržování skutečně zásadní. K této příležitosti
se doporučuje vybírat z řady
pleteného zboží. Pokud máte
zručnou přítelkyni, možná
vám sama uplete či uháčkuje
slušivé rukavice a kuklu. Na
tu nesmíte zapomenout, i když
jinak máte děravou hlavu. Nepoužití ochranných pomůcek
může mít po loupeži skutečně
fatální důsledky!
Poznámka:
Tento fejeton rozhodně
nemá nabádat k loupežím.
Není určen ani lidem, kteří
si potrpí na slušivé oblečení.
Těm stejně jako všem ostatním hrozí, že by na několik
let museli obléknout zcela
neslušivé vězeňské tepláky!
A to by asi nepřežili.

Agentura
Drogerie - klubové zařízení?
To vám byla ale sranda!
Tříčlenná rodinka s hodně snědými tvářemi si vyšla na nákup
do drogerie na náměstí. Nakupovat? Pche, od kdy členové
této velmi milé komunity, žijící
na různých místech Prostějova,
nakupují? To jenom my ostatní
jsme takoví šílenci, že když jdeme do obchodu, trkne nás do
palice, že si prostě chtíc nechtíc
musíme s sebou vzít peníze...
To romská rodina ne! Jak jsme
vyčetli z policejního prohlášení
a následně z Večerníku, naši

milí spoluobčané nastrkali zboží do kočárku, pod bundu, do
kalhot a co my víme, do čeho
ještě a prošli přes pokladnu.
Výjimečný případ? Ani náhodou! Jak Agentura Hóser zjistila, drtivá většina obchodníků
naříká, že podobné praktiky se
dějí denně. Ale jak se proti těmto nájezdníkům bránit? Jednoduše, poradil nám majitel jedné
z drogerií na prostějovském náměstí, Dobromysl Lybar. „Od
března tohoto roku u nás vstoupí v platnost institut takzvaného

klubového zařízení, stejně jako
je to v některých hospodách.
Prostě když spatříme určité lidi
před dveřmi drogerie, tak je nepustíme, protože nejsou členy
našeho drogistického klubu,“
prozradil Agentuře Hóser Dobromysl Lybar.
Těžko říct, zda se toto opatření nebude míjet účinkem. Ale
snad to bude účinná zbraň proti
zlodějům. Ti ale někde krást
musí, takže chudáci ostatní obchodníci…
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...

Pozdní reakce

Je to věčné téma. Zatímco
jsme neustále ujišťováni, že
silničáři jsou připraveni na
zimu a schopni zareagovat
okamžitě na dané podmínky,
všichni jsme v pondělí a hlavně v úterý viděli, že tomu tak
prostě není. Jak si vysvětlit,
že celé úterní odpoledne byla
například Plumlovská ulice
zasněžená, protože tudy neprojelo jedno jediné oranžové
auto se solícím zařízením,
natož s pluhem? Řidiči si naštěstí poradili sami, respektive poctivě si vyjeli koleje a
v nich se drželi. Tato situace
ale přetrvávala v úterý odpoledne na všech silnicích ve
městě. Přitom by stačilo tak
málo, jednou jedinkrát pěticentimetrovou vrstvu sněhu
shrábnout pluhem a pořádně,
opakuji pořádně prosolit! Při
jednom jediném stupni pod
nulou by vozovka byla ihned
mokrá. Ale co budu radit mistrům silničářům, že?
Ladislav Pokorný, Prostějov

Je to v lidech

Tomu trojnásobnému lupiči,
co byl policií dopaden a co
jste zveřejnili jeho fotografii,
kouká lumpárna přímo z očí.
Chtěla bych ale podotknout
něco jiného. Zveřejnili jste
také článek s ředitelem policie panem Novákem, že kradou a loupí flákači, gambleři
a feťáci. S tímto výrokem naprosto souhlasím. Bez peněz,
v životní krizi a v zoufalých
stavech jsou stovky tisíc lidí
v této republice. Ale kolik
takových lidí by napadlo vzít
nůž a jít do trafiky loupit?
Mě tedy ne, i když počítám
každou korunu. Je to prostě
v lidech a hlavně v jejich výchově.
Jana Nováková, Prostějov

Chodím
do Prioru furt!

Tak nevím, jestli jde čistě o
zvyk nebo jsem už tak stará, že snad trpím nějakou
demencí… Já si ale pořád
nemůžu zvyknout na to, že
Prior už prostě není. Půlku
svého života jsem na tuto
stavbu nadávala a kdykoliv
někde plynula diskuze o jeho
zbourání, vždycky jsem byla
jednoznačně pro. Jenomže
jsem si nikdy neuvědomila,
či spíše nechtěla uvědomit, že
Prior byl neodmyslitelnou a
poměrně populární záležitostí
celého města a já sama jsem
do něho chodila nakupovat
každý den, někdy i dvakrát.
Takže i v těchto dnech se mi
pořád stává, že kamarádkám
prostě řeknu, že jdu do Prioru.
Až na náměstí si pak uvědomím, že Prior je minulostí. Ač
jsem ho dřív chtěla zbourat,
dnes mě přepadá zoufalá nostalgie a vzpomínky v dobrém.
Co v dobrém, v tom nejlepším!
Jana Žondrová, Prostějov

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!

A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Před pár dny senát schválil novelu, která umožní prodej konopí na lékařský předpis v lékárnách. Sušené konopí a léky
z něj budou k dostání pouze na elektronický předpis, a to
hlavně kvůli přehledu a kontrole nad jejich výdejem. Legálně
si tak uleví pacienti s rakovinou, neurologickými problémy,
ekzémy a podobně. Proto jsme se tentokrát našich spoluobčanů v prostějovských ulicích ptali...

Braunerův obhájce MLČÍ
„Ať se neodvolává,“ radí zkušený kriminálník

CO ŘÍKÁTE NA LEGALIZACI KONOPÍ
PRO LÉČEBNÉ ÚČELY. SOUHLASÍTE S NÍ?
Patrik POLÁŠEK,
Smržice

Ondřej MALÍNEK,
Prostějov

ANO

ANO

Ilustrační foto

„Ano, s legalizací konopí pro
léčebné účely rozhodně souhlasím. Konopí opravdu při
těžkých nemocech pomáhá
více než všemožné léky a pro
mnohé lidi je to jediné, co jim
pomůže. Zatím to prý mají
mít povoleny jen lékárny, ale
v případě úplné legalizace,
ke které možná za několik
let dojde, by podle mě mohlo
docházet k častějšímu zneužívání konopí a této legalizace
vůbec. Z tohoto důvodu je to
sporné. Ale pro lékařské účely
jsem určitě pro. Jen záleží na
ceně konopí, určitě by nemělo
být příliš drahé.“

Během minulých vydání Večerník
postupně informoval o dalších krocích státní zástupkyně i obou odsouzených, Romana Mičky a Davida Braunera, v případě rozsudku
nad vraždou jednaosmdesátiletého
seniora z Okružní ulice. Avšak jedině obhájce vraha Mičky Libor Hlaváč otevřeně Večerníku potvrdil, že
za svého klienta podává odvolání
k Vrchnímu soudu v Olomouci.

„V zásadě s tím souhlasím,
protože věřím, že konopí má
velké léčivé účinky. Sám používám různé volně prodejné
kosmetické doplňky, které
obsahují extrakty z konopí,
a vím, že skutečně pomáhají.
Bohužel se obávám, že jeho
legalizací pro léčebné účely
může docházet i k jeho zneužívání. Časem bychom si prý
konopí mohli pěstovat doma,
ale osobně si nedovedu představit, jakým způsobem by
měl být upraven zákon, aby
bylo zcela zřejmé, kdy je pěstování a užívání konopí legální a kdy ne.“

Brno, Prostějov/mik
Romanu Mičkovi, který byl usvědčen z vraždy seniora a odsouzen na osmnáct let těžkého žaláře, se totiž nezdá výše trestu. O něm
jediném je tedy známo, že podává odvolání
a bude požadovat trest nižší. Krajská státní
zástupkyně Iveta Eichlerová stále odmítá své
rozhodnutí prezentovat mediálně, podobně to
platí také u advokáta Davida Braunera Miloslava Klusáčka. Tomu jsme se během celého
minulého týdne marně pokoušeli dovolat,

V minulém vydání byly u jmen korespondentů použity jiné
fotografie. Za tuto chybu se omlouváme a dnes jsme proto dali
slovo opět stejným spoluobčanům...

přestože jsme se týden předtím domluvili, že
po konzultaci s Davidem Braunerem nám své
rozhodnutí sdělí. Až v pátek nám jeho mobilní telefon vzala asistentka advokátní kanceláře, která Braunera zastupuje. „Mám pokyn
od pana magistra Klusáčka vám sdělit, že se
nebude veřejně vyjadřovat o úmyslech svého
klienta pana Braunera. Navíc stále nemá
jeho svolení ke zveřejnění, platí tudíž stále
status mlčenlivost,“ sdělila nám asistentka advokáta Miloslava Klusáčka z Brna.
V tuto chvíli je tedy pouze jasné, že vraždu
v Okružní ulici bude jako druhá instance řešit
dále Vrchní soud v Olomouci. Už kvůli odvolání Romana Mičky. Zda se k němu přidá jeho
komplic Brauner, to se v tuto chvíli neví. „Já
osobně bych mu to ale neradil. Může být rád,
že dostal jenom šest let. Vždyť soud jeho čin
mohl kvalifikovat jako přímou spoluúčast na
vraždě a mohl dostat dvakrát tolik! Ať se vzdá
odvolání, rok za vazbu mu odečtou a po dvou
třetinách trestu ho můžou za dobré chování
propustit na svobodu. Jestli se odvolá, hrozí
mu i to, že Vrchní soud mu ještě pár let přidá,“
radí Braunerovi na dálku muž, který v kriminále strávil pár let svého života a kterého minulý týden Večerník kontaktoval.

Možná se obáváte různých sado-maso praktik, protože
jsou na vás příliš drsné. Ale třeba taková bondáž je jen
jemným, zato napínavým zpestřením vašeho sexuálního
života.
I když se bondáž řadí mezi sadomasochistické činnosti, tak
základní charakteristika je jiná. Zatímco u sado-maso jde o
fyzický pocit podřízenosti, tedy odevzdaný přijímá i bolest,
tak u bondáže se jedná pouze o spoutání, čímž submisivní
partner je zcela oddán dominantnímu protějšku.
Ale pozor! Tuto praktiku provádějte jen s někým, komu důvěřujete. Metoda se zakládá na napětí a fantazii, tudíž ji
musíte provádět s někým, komu bezmezně věříte a s kým
si stanovíte jasné hranice, kam až může zajít. Proto si předem domluvte, jak dá submisivní partner najevo, že technika už mu není příjemná a aby dominantní protějšek polevil.

Foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

BEZNADĚJ... LIDÉ KVŮLI

NEZAMĚSTNANOSTI MIZÍ Z REGIONU
Prostějov/mls
13. ÚNORA 2012
Míra nezaměstnanosti na Prostějovsku pokořila magickou hranici.
„Na konci uplynulého měsíce jsme registrovali 6 122 uchazečů
o práci, míra nezaměstnanosti tak činila 10,3 procenta. Bohužel po
delším čase jsme se tak dostali nad hranici deseti procent. Přitom
volných míst máme nahlášeno katastrofálně málo, pouze 150. To
znamená, že na jedno volné místo máme v průměru 40,8 uchazečů,” sdělila Večerníku Věra Crhanová, ředitelka Úřadu práce
v Prostějově.

jak šel čas Prostějovem ...

Bulharská

Bývalá Immanuel Kant-Gasse. Ulice byla nazvaná v prosinci 1945 podle slovanského národa Bulharů. Předtím se od dubna
1942 nazývala podle významného německého filozofa a osvícence
Immanuel Kant-Gasse. Tvoří spojku mezi ulicí Na Hrázi a Okružní
ulicí. Nachází se zde převážně bytové domy, ale sídlí zde i několik
firem. Autoklub Prostějov zde provozuje pro své členy víceúrovňové
garáže. V domě č. 36 bydlel předseda Okresního národního výboru
Antonín Brančík, který byl při čistce na začátku normalizace v roce
1970 vyloučen z KSČ.
Foto: SoKA a Martin Zaoral

Příště: Sídliště Svobody

t webu roste...
www.vecernikpv.cz

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

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

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

HYGIENICKÉ POTŘEBY

Ústní voda
500 ml

Zubní pasta
75 ml

Mýdlo
100 g

Toaletní papír
4 ks

Papírové
kapesníky 10 ks

Tampony
16 ks

49,90

34,90

17,50

31,90

19,90

32,90

119,90

20,90

18,90

19,90

22,90

32,90

89,90

22,90

18,90

18,90 (8 ks)

11,90

27,90

139,00

19,90

10,90

10,00

19,90

44,90

21,90 (75 ml)

26,90

15,90

19,90

11,90

36,90 (24 ks)

29,90 (600 ml)

13,60

11,00

20,90

9,90

35,50

Naše RESUMÉ
Hygiena je půl zdraví.
O tomto pravidle není sebemenšího sporu a tak
se pojďme podívat, jak
utratíme nebo ušetříme v
prostějovských marketech.
Suverénně nejlevnější ústní vodu nabízí Tesco, stejně
jako obyčejnou zubní pastu či papírové kapesníčky.
Mýdlo i toaletní papír si
běžte koupit do Kauflandu,
šestici tamponů vám pak
nejvýhodněji prodá Interspar.
Tak už víte, kam zavítat?

ÚNOR 2013
Zatímco začátkem loňského roku byla více jak desetiprocentní nezaměstnanost něčím novým, v jeho průběhu jsme si na
ni museli zvykat, aby na konci pak nezaměstnanost šplhala
k jedenácti procentům a neustále se zvyšovala. Za tímto špatným trendem už nestojí pouze pád velkých podniků. Mezi ty nejvýznamnější určitě patřil OP Prostějov, v jehož případě už Policie
ČR finišuje s vyšetřováním špatného hospodaření jeho managementu, které k jeho konci přispělo. Kromě velkých zaměstnavatelů se však do problémů bohužel dostávají i menší firmy. Pokud
jsme tedy před rokem věřili, že jde pouze o výkyv a nezaměstnanost se brzy opět vrátí pod magickou hranici deseti procent,
nyní už víme, že jsme se bohužel mýlili. A prognózy v tomto
ohledu nevypadají vůbec příznivě! Proto stále více lidí zvažuje,
že se kvůli práci přestěhuje do Prahy, Brna a dalších měst České
republiky, kde je nezaměstnanost výrazně nižší a sehnat zde práci
je mnohem jednodušší. Často jim v tom brání už pouze to, že nemají dostatek peněz na to, aby v některé z metropolí mohli začít
„nový život“...
„Byla jsem bez práce asi půl roku, ale i tak jsem se dostala do
hodně tíživé situace. Přestože jsem to vždy odmítala, tak jsem si
nakonec musela půjčit a odjet do Prahy. Volných míst je tu hodně, věřím, že i díky tomu, že ovládám dva světové jazyky, se mi
v hlavním městě podaří najít práci mnohem snadněji,” svěřila se
nám například šestadvacetiletá Petra.
napsáno před

10
lety

JED v kanalizaci
Kolik rtuti bylo v kalech?

V minulém
týdnu se nám
podařilo zjistit, že v kalech
čistírny odpadních vod,
kterou provozuje společnost
Vodovody a Kanalizace
Prostějov, se objevila rtuť.
Nebezpečný jed do kanalizace vypustil či vypouští zatím neznámý pachatel.
Při pátrání po viníkovi může
vodohospodářům
pomoci
fakt, že rtuť jakožto těžký kov
zanechává cestou potrubím
za sebou stopy. Největším
problémem je skutečnost,
že odpadní kal se zvýšeným
obsahem rtuti se musí likvidovat jiným způsobem než
obvykle. Musí skončit na
skládce nebezpečného odpadu, což samozřejmě s se-

bou nese zvýšené náklady
na jeho likvidaci. Informaci
o překročení limitů množství
rtuti v kalech nám potvrdila
Martina Cetkovská, vedoucí
odboru životního prostředí
Městského úřadu v Prostějově.
„Zatím nemohu nic bližšího
uvést, čekám na vyjádření
z VaKu,“ uvedla Cetkovská.
Obrátili jsme se na provozně
technického náměstka VaKu
Jiřího Suchánka. „Je to běžná
záležitost, která se řeší běžnými
postupy,“ řekl nám J. Suchánek
a na otázku, kolik rtuti se vyskytlo v kalech, odpověděl: „To vás
zatím nemusí zajímat. Nevidím důvod, proč bych vám to
měl sdělovat. Jsem ochoten se
o tom s vámi bavit v úterý nebo
ve středu,“ uvedl Jiří Suchánek.

Zpravodajství

6
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RONDEL VE TVARU ELIPSY ZMĚNÍ CELÉ PODĚBRADOVO NÁMĚSTÍ
Zmizí zastávka MHD, problém je se zakotvením protihlukové stěny
Nová okružní křižovatka, která svojí velikostí a
hlavně tvarem bude dopravní raritou v rámci celé
republiky, se už v dohledné době začne stavět
na Poděbradově náměstí. O záměru statutárního
města Prostějova a Olomouckého kraje už před
rokem jako první informoval PROSTĚJOVSKÝ
Večerník. Od té doby už projektová dokumentace
doznala velkých změn, nyní se pak celý projekt
chýlí k samému závěru. Jak na konci minulého
týdne informovali Večerník naši radní, vyskytly se
však tři problémy, které se ovšem urychleně řeší.
Prostějov/mik
V úterý 12. února se uskutečnil
výrobní výbor, na kterém si radní
společně se zástupci krajského
úřadu coby hlavním investorem
stavby a projektanty shrnuli všechno podstatné, čím v současnosti
celý projekt ojedinělé elipsovité
křižovatky prochází. Po úspěšné
protihlukové studii se ovšem vy-

skytly tři problémy, které je nutné
vyřešit. „Projektová dokumentace prochází náročným vývojem,
který naprosto odpovídá složitosti
stavby. Aktuálně registrujeme tři
záležitosti, které jsou hodně problematické a bez kterých není možné
stavbu zrealizovat. První problém
je řešitelný okamžitě. Policie totiž
přišla s návrhem, že provoz na rondelu ve tvaru elipsy má být řešen

Primátor po OPERACI!
„Ve čtvrtek se vrátím,“
svěřil se Miroslav Pišťák
Prostějov/mik - Dny, kdy

se magistrát musel obejít
bez přítomnosti primátora Prostějova Miroslava
Pišťáka (na archivním
snímku), jsou zřejmě definitivně sečteny! První
muž města byl na Silvestra loňského roku hospitalizován v nemocnici se zápalem plic a před dvěma
týdny prodělal blíže nespecifikovanou operaci.
Nyní už ale hlásí návrat!
„Ve chvíli, kdy jsem byl
propuštěn z prostějovské
nemocnice kvůli dýchacím
potížím, jsem si po domácí
Foto: archív Večerníku
rekonvalescenci myslel, že
začnu pracovat mnohem dříve. Předminulý týden jsem ale musel
podstoupit menší chirurgický zákrok v nemocnici ve Vyškově.
Omlouvám se, ale nechtěl bych specifikovat, o co šlo, to si nechám
pro sebe,“ svěřil se v sobotu odpoledne v telefonickém rozhovoru
pro Večerník Miroslav Pišťák. Jak vzápětí dodal, jeho návrat do
křesla primátora se počítá už pouze na dny. „V pondělí mě z nemocnice pustí a počítám, že ve středu nebo ve čtvrtek už budu
v práci,“ řekl prostějovský primátor.
To tedy ale ještě znamená, že v úterý se zřejmě jednání zastupitelstva města obejde bez jeho účasti a povede jej první náměstek Jiří Pospíšil.

stejně jako na kruhové křižovatce
na Petrském náměstí, tedy ve dvou
pruzích. V praktickém provozu
to bude znamenat, že pokud řidič
najede na rondel z Palackého ulice
a bude chtít odbočovat na Brněnskou, musí najet do pravého pruhu.
Ten, kdo bude chtít pokračovat na
Wolkerovu ulici, musí se ihned zařadit do levého pruhu. Jako město
proti tomuto návrhu nic nemáme,
zvláště pak, když se to už v konkrétním případě osvědčilo,“ uvedl
o první blížící se změně v dosavadním projektu Zdeněk Peichl, radní
a předseda dopravní komise statutárního města Prostějova.
Druhým zádrhelem je pak protihluková stěna, která „vyroste“
před budovami energetických
závodů. Stěnu o délce zhruba
padesáti metrů a výšce sedmi
metrů nelze totiž na základě
nečekaného objevu ukotvit.
„Bohužel až nyní se přišlo na to,
že v místě, kde mají být vykopány
hluboké základy pro protihluko-

vou stěnu, se nachází betonová
skruž kanalizační jímky. Základy
stěny by tak byly příliš mělké a
v budoucnu by hrozilo její zřícení. Nepříjemnost ale budeme
muset ve spolupráci s projektanty
řešit, délka ani výška protihlukové zábrany se nedá změnit. Jako
nejlepší varianta se jeví ukotvení
stěny pomocí pilotů, které by byly
usazeny podél zmíněné betonové
skruže,“ uvedl pro Večerník Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Prostějova zodpovědný za stavební investice.
Do třetice se v projektu nového
elipsovitého rondelu objevila
nepříjemnost. A to v podobě zastávky městské hromadné dopravy na Poděbradově náměstí
u Moděvy. Jak to tak vypadá,
tato zastávka bude nejspíše
zrušena. „Policejní odborníci
totiž spočítali, že jakmile bude ze
zastávky vyjíždět autobus, mohl
by se stát nebezpečným pro vozidla vyjíždějící z rondelu. Ono

Viděli jsme plán. Náměstek primátora Zdeněk Fišer Večerníku ukázal současný projekt rondelu na
Poděbradově náměstí. Z něj má zmizet autobusová zastávka.
2x foto: Michal Kadlec
se skutečně jedná o příliš malou
vzdálenost na to, aby řidič mířící
z rondelu směrem k Palackého
ulici měl dostatečný rozhled a
mohl reagovat na autobus vyjíždějící ze zastávky,“ vysvětlil
Zdeněk Peichl. Co ale dělat se
zmíněnou zastávkou? „Budeme
řešit přeložku této zastávky. Au-

Nájemníci domu začínají mít zdravotní problémy!

Prostějov/mik - To snad už
opravdu není možné! Problémy s teplou vodou v bytech
domu v Brněnské ulici, o kterých Večerník obsáhle informoval v předešlých vydáních, stále
přetrvávají. Z kohoutků tady
lidem i přes určité zlepšení teče
stále rezavá voda. Navíc několik z nich trpí zdravotními problémy. Jako například Otakar
Marek, který naši redakci na
současný neblahý stav znovu
upozornil...
„Když pustíme vodu z kohoutku,
jako tekoucí vizuálně vypadá, že
je čistá. Pokud ale napustíte plnou
vanu, je stále rezavá,“ pronesl
na úvodOtakar Marek z domu
v Brněnské ulici číslo 36. Na
vlastní oči se pak Večerník přesvědčil, že má pravdu. Ve vodě
s tak bronzovým nádechem
bychom se určitě nevykoupali.
Jak dále ovšem důchodce řekl,
Domovní správa podle všeho už
vodu považuje za kvalitní. „V
pátek osmého února už chodil po
bytech technik a zapisoval stavy
vodoměrů. Řekl nám, že voda
je už v pořádku a od tohoto data

Lidem hrozí exekuce kvůli „šmejdům“,
koupeným na předváděcích akcích
vysavač. Nádobí smrdělo naftou a
parní vysavač nedělal páru, pouze
ohříval vodu asi na padesát stupňů.
Několikrát jsem se pokusil tento
šmejd vrátit, nikdy se mi to však
nepodařilo. Psal jsem jim, že odstupuji od kupní smlouvy, dopisy se
mi však stále vracely. Firma se totiž
neustále přejmenovávala a měnila
adresu. Za nádobí a vysavač jsme
měli postupně zaplatit ´skvělých´
sedmadvacet tisíc korun. Asi osmnáct tisíc jsme splatili, ale pak jsem
se už dopálil. Vzhledem k nekvalitnímu zboží a nekomunikaci ze
strany firmy jsem už další peníze
platit odmítl. Následně na mě bylo
zahájeno exekuční řízení. Celá věc
pak skončila u prostějovského soudu. Ten zatím nerozhodl, nicméně
nikdo ze zástupců společnosti Beck
na něj nikdy nedorazil,“ sdělil Večerníku Jaroslav Končák z Prostějova.

Co říká v takových
případechČOI?
Podobnou zkušenost jako pan
Končák má řada lidí. Drzost předváděcích společností totiž nezná
mezí. Vše došlo tak daleko, že
na předváděcí akce soustavně za-

je to jen první úvaha,“ nastínil
možné řešení náměstek primátora Zdeněk Fišer.
I přes výše uvedené komplikace
naši radní věří, že se projekt podaří prosadit a Olomoucký kraj
najde peníze na výstavbu nevšedního rondelu na Poděbradově náměstí už v příštím roce.

PATÁLIE S VODOU V BRNĚNSKÉ pokračují

Lidé trpí... Otakar Marek má z koupání a holení v teplé vodě velké
zdravotní problémy. Hlavně obličej má plný fleků a vyrážek, stejně jako
popraskanou kůži.
Foto: Michal Kadlec
nám ji bude Domovní správa již
účtovat. O dva dny později jsem
se tedy s vírou, že je všechno už
opravdu v pořádku, vykoupal a
oholil. A od pondělí jsem začal
mít neuvěřitelné problémy. Pálily mě oči jako čert, kůže na obličeji mi začala praskat a loupat
se a i jinde na těle se mi vyrazila
nepříjemná vyrážka. Zeptal jsem
se sousedky, která mi řekla, že
stejné problémy má už tři týdny.

Podobně jsou na tom i někteří
další nájemníci...,“ uvedl pro Večerník Otakar Marek.
Pro všechny nájemníky, se kterými Večerník měl možnost mluvit,
je současný špatný stav teplé vody
záhadou. „Jsou chvíle, kdy teče
skutečně čistá křišťálová voda.
Z toho ale po pár minutách se z
kohoutku spustí rezavá a páchnoucí majda. Jestli si Domovní
správa myslí, že s vodou je to už

BECK má být zrušen, přesto žaluje Prostějovany!
Prostějov/mls – Na straně 3 dnešního vydání se zaobíráme problémem, kdy jsou v dnešní době lidé
až donuceni koupit zboží, které
vlastně ani nechtějí... A pak trpí.
Nejenže jim totiž nakonec ani
neslouží, ale dokonce z toho má
řada občanů pěknou polízanici.
Své o tom ví například Jaroslav
Končák z Prostějova, kterého firma Beck žaluje kvůli několika tisícům korun. Za své peníze kromě
žaloby manželé Končákovi dostali špatný ohřívač vody vydávaný
za vysavač a sadu nádobí smrdící
naftou... A aby toho nebylo málo,
v tuzemsku velmi známá společnost Beck poslala na pana Končáka exekutora, načež nyní ho u
prostějovského soudu žaluje kvůli
necelým deseti tisícům korun.
Jedná se o splátky za sadu nádobí
a nefunkční parní vysavač.
„Obojí jsme koupili na předváděcí
akci v prostějovském Společenském domě. Třetina předvádějících
tehdy byla opilá, jeden dokonce fyzicky napadl jednoho z přítomných.
Celou věc museli řešit strážníci.
Moje manželka nakonec podlehla
tlaku a koupila sadu nádobí a parní

tobusy, které jezdí směrem k lázním, budou mít zastávku až právě
u lázní. Horší je to v případě linek
mířících z Poděbradova náměstí
směrem k nemocnici. V tomto
případě uvažujeme o možnosti
vybudování zastávky mezi budovami základní školy a obchodní
akademie v Palackého ulici. Ale

měřila svoji pozornost Česká obchodní inspekce (ČOI). „V loňském roce jsme v Olomouckém a
Moravskoslezském kraji provedli
celkem třiadvacet kontrol. Hned
ve čtrnácti případech inspektoři
zjistili porušení zákona. Obvykle se jednalo o uvádění lživých
údajů o výrobcích, o jejich ceně
i podmínkách, za kterých je lze
koupit. Ve srovnání s předchozím
obdobím také vzrostla agresivita
zástupců společností,” uvedla Miloslava Fléglová, tisková
mluvčí ČOI. Právě ČOI-ka společnosti BECK udělila pokutu v
celkové výši 1 295 000 korun.
Ale to není vše! „U společnosti
Beck podala Česká obchodní inspekce návrh na zrušení živnostenského oprávnění za závažné
porušení podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem,“
dodala Fléglová.
Firmu Beck se sídlem v Mělníku
jsme se pokusili telefonicky kontaktovat na telefonní číslo uváděné na jejich webových stránkách.
Telefon nám ovšem nikdo nezvedal. „Já už jsem to kvůli vracení
výrobku zkoušel minimálně tisíc-

minulého týdne nechala Domovní
správa udělat,“ uzavřel náš hovor
Otakar Marek.
Ředitel Domovní správy v Prostějově Vladimír Průša je na dovolené v zahraničí,
a tak jsme o reakci na aktuální
stav požádali jeho zástupkyni
Marii Hájkovou. „Už podruhé
jsme kromě jiného vyměnili i
hlavní nádrž na teplou vodu. Vím
o aktuálních problémech nájemníků domu v Brněnské ulici, ale
děláme skutečně všechno pro to,
aby se kvalita teplé vody tady
dostala konečně na požadovanou
úroveň. Po chvíli, kdy my i nájemníci dojdeme k přesvědčení,
že už je všechno v pořádku, začne najednou téct velmi závadná
voda. Investovali jsme do odstranění tohoto problému už přes sto
tisíc korun a výsledek stále není
stoprocentní. Popravdě řečeno,
začínáme z toho být zoufalí,“ přiznala Marie Hájková.
Zatím si tedy nikdo netroufá
odhadnout, jak dlouho ještě
lidé z Brněnské ulice budou
muset snášet používání nekvalitní teplé vody.

Nemocnice mlčí o neobvyklém úspěchu…

Zachránili těhotnou ženu
jedenáctka
S
PRASEČÍ
CHŘIPKOU!
užitečných rad...

* Předváděcí akce nenavštěvujte
* Když už tam jste, nebojte se zeptat na cokoliv, co vám není jasné
* Osobní doklady nedávejte z ruky, nechcete-li nic kupovat
* Smlouvu neuzavírejte beze svědka - máte právo si přizvat osobu,
které důvěřujete
* Nepodepisujte nic, co jste si důkladně nepřečetli
nebo čemu nerozumíte!
* Ověřujte si, co podepisujete - více papírů k podpisu může znamenat více smluv
* Jestliže jste vyhráli, pak nemusíte nic platit - máte-li
za „výhru“ platit, je to nekalá obchodní praktika
* V případě nátlaku prodávajícího nebo vyhrůžek kontaktujte policii
* Platné odstoupení od smlouvy musí být písemné a zasláno včas,
tj. do 14 dnů, na adresu dodavatele!
* Při koupi zboží na splátky (na úvěr) musíte o odstoupení od
smlouvy písemně informovat také věřitele
* Proti soudnímu rozhodnutí nebo exekučnímu příkazu podejte
ve stanovené lhůtě odpor - nejlépe po poradě s právníkem
nebo sdružením spotřebitelů
krát. Kromě toho jsem se přímo
v Mělníku i zastavil. Nikdy se se
mnou nikdo nebyl ochoten se bavit a doporučené dopisy zaslané
na adresu firmy se mi vrátily jako
nedoručené,” připojil svoji zkušenost pan Končák.

Návrh na zrušení společnosti
Beck je určitě dobrá zpráva.
Bohužel se dá očekávat, že podvodníci ve svých rejdech budou
pokračovat dál, ovšem už pod
jiným jménem. Proto vám na
závěr přinášíme několik rad.

Už v úterý může být znám Prostějovský
kupec SNĚŽNÉHO SKÚTRU Večerník

Prostějov/mik - O kupci sněžného skútru, který prostějovský magistrát nabízí k prodeji kvůli
jeho nevyužitelnosti v našich podmínkách, se může rozhodnout už v těchto dnech. Za méně než
třetinovou cenu oproti té pořizovací před šesti lety o něj projevily zájem tři subjekty.
„Nebyl jsem sice přítomen otvírání obálek v rámci veřejné soutěže, ale vítěz konkurzu na koupi sněžného skútru může být znám už v úterý po zasedání zastupitelstva. Chceme prodej urychlit, protože další zastupitelstvo se sejde až v dubnu a to by skútr byl každému pro letošní zimní sezonu už k ničemu,“
informoval Večerník Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Prostějova. Jak dodal, kvůli operativnosti
může čistě za tímto účelem v pondělí zasednout mimořádná rada města, která pak druhý den navrhne
zastupitelům ke schválení vybraného kupce.

tady v naprostém pořádku, tak to
rozhodně není. A platit za ni rozhodně nebudeme,“ dodal bojovně
Otakar Marek. Stejného názoru
jsou i další sousedé. „Mám z koupání v této vodě červené fleky po
celém těle. Samozřejmě to hodně
svědí, stejně jako oči, do nichž
jsem chytla zánět spojivek. Toto
snad nemůže nikdo myslet vážně,
nechat nás v takovém nebezpečí,“
svěřila se se svými problémy i názorem na celou věc jedna z obyvatelek domu v Brněnské ulici, která
nechtěla být jmenována.
Obrovské problémy s kvalitou
teplé vody přetrvávají v domě už
pátý týden. Nepomohlo razantní
chemické čištění celého vodovodního řadu ani výměna některých
částí vodovodního potrubí či kotle
ve zdejší kotelně. Zdejší obyvatelé
nyní začínají mít velké zdravotní
problémy, protože teplou nekvalitní vodu jsou nuceni používat.
Léčí se u doktorů, kteří jsou však
také bezradní. „Lékařka mi předepsala nějaké léky a mastičky, ale
více prý může pro mě udělat až
ve chvíli, kdy bude znát výsledky
rozboru vody. Ten si na začátku

také na
Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Prostějov/mik - V polovině ledna zasáhly i Prostějov dvě velmi
špatné zprávy. Bylo pátek osmnáctého, když v prostějovské
nemocnici zemřel na prasečí chřipku osmapadesátiletý muž
z Jesence. O den později pak hospitalizovali jednatřicetiletou
ženu v devátém měsíci těhotenství. Diagnóza? Rovněž smrtící
virus H1N1! Naštěstí došlo ke zdařilému porodu, z něhož je
zdravé dítě a i žena má být v pořádku. Bohužel, další informace o zdravotním stavu této ženy už ovšem přes zdi prostějovské
nemocnice neprošly...
Přestože na tento případ
uvalil špitál naprosté
informační embargo, Večerníku se podařilo
zjistit, že lékaři dosáhli
neobvyklého úspěchu
hraničícího
se zázrakem.
„Lékaři museli
ženě provést císařský
řez. Dítě je v pořádku, lékaři u něj virus prasečí chřipky nezjistili. Žena trpí virovým zápalem plic, který je nejzávažnějším typem chřipky a na rozdíl
od bakteriálního se velmi špatně léčí, protože na něj nezabírají antibiotika. Pacientka je napojena na dýchací přístroj, má
veškerou potřebnou péči a je pod intenzivní kontrolou,“ informovala Večerník naposledy o zdravotním stavu jednatřicetileté
ženy v neděli 20. ledna Hana Szotkowská, tisková mluvčí společnosti Agel, provozující prostějovskou nemocnici. Od té doby
už ani slovo. „Po domluvě s rodinou pacientky nebudeme už
žádné informace o vývoji léčby zveřejňovat,“ opakuje neustále
Večerníku Hana Szotkowská.
Naší redakci se však podařilo zachytit komunikaci hospitalizované ženy s jejím manželem na sociální síti, která nasvědčuje tomu, že pacientka nakažená prasečí chřipkou je
už v pořádku a vyléčena! „Dítě už je doma a má se dobře,“
uvedl manžel na Facebooku 30. ledna. O týden později připsal
poznámku: „Ahojte všichni, K**** leží na gynekologii a čeká
na poslední vyšetření a pak domů. Má se dobře, jen chce už
domů. Každý den budeme čekat na ty nej zprávy,“ napsal manžel ženy, jejíž život v polovině ledna visel doslova na vlásku.
Prostřednictvím sociální sítě se ozvala také samotná pacientka.
„Ležím na normálním pokoji na gynekologii. Jaksi mi vůbec
nedochází, čím jsem prošla a uvidíme, až budu doma. Všem
strašně děkuji,“ uvedla na Facebooku K. H.
Vskutku statečnou ženu, kterou prostějovští lékaři vytáhli ze
spárů smrti po nákaze smrtícím virem H1N1, jsme rovněž
prostřednictvím Facebooku požádali o rozhovor. Bohužel
slušně poděkovala a odmítla...

Žena už komunikuje
na FACEBOOKU,
rozhovor Večerníku
však s díky odmítla

Téma Večerníku

Svatba je jednou z nejdůležitějších událostí v životě člověka. Obnáší spoustu starostí, ale následně i
radostí. Pokud jste tedy našli toho pravého partnera a chystáte svatbu, naše téma je tentokrát věnováno právě vám. Dozvíte se, jak vybrat správného
fotografa, jaké jsou trendy ve svatebních fotografiích a jakou formu zábavy můžete na svatbu zvolit.
Připravila: Aneta Křížová
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Jak si vybrat správného svatebního fotografa?

Svatební den je třeba řádně
zdokumentovat. K tomu
je zapotřebí dobrý fotograf, který zachytí všechny
okamžiky této události. Jak
ale vybrat správného fotografa? Podle jakých kritérií
máme vybírat? To se dozvíte
na následujících řádcích…

Dosavadní zkušenosti
fotografa:
než začnete jakoukoliv konverzaci ohledně svatby, nechejte si nejdříve předvést dosavadní svatební fotky, které
nafotil. Nechte si ukázat celé
příklady svateb. Pokud na fotkách uvidíte barevné nádechy,
vysoké zrno, stíny za figurou,
nepřirozené barvy postav a
okolí, jedná se pravděpodobně
o neznalost řemesla nebo
používání
nekvalitních
kompaktů či dokonce hobby
techniky. Fotografie by měly
vzbuzovat emoce, měly by

vyprávět příběh. Pokud nic takového na předvedených fotografiích neshledáte, fotograf
neodvedl svou práci dobře.
Pokud na vás z fotek něco
vyzařuje, vidíte příběhy lidí,
narazili jste na dobrého fotografa. Nicméně není příliš dobré vybírat fotografa, který se
specializuje na mnoho odvětví,
např. reklamu, svatby, produkty, akty, portréty, krajinu, dětské
fotografie, modeling apod. Je
jasné, že se ani jedné činnosti
nemůže věnovat naplno a nemá
ambice v některém z těchto
žánrů pořádně vyniknout.

Důkladně se ptejte:
nebojte se ptát na vše, co vás napadne. Vy jste ti, co platí a koho
se celý tento kolotoč týká, takže
se nestyďte a zahrňte fotografa
připravenými i nepřipravenými
otázkami. Čím více toho budete
vědět, tím lépe se vám bude
usínat s představou, že z to-

hoto ohledu je vše zajištěné.
Rozhodně byste měli položit
tyto otázky: kolik svateb má
fotograf za sebou, kolik hodin
s vámi fotograf na svatbě stráví,
co je všechno v ceně zahrnuto (cestovné apod.), jaký je
příplatek za fotografování nad
rámec původně stanoveného
času, kolik dostanete fotografií,
zda fotograf upravuje fotky
v postprodukci, zeptat se, které
fotografie bude takto upravovat, kolik jich bude upravovat a o jakou úpravu se jedná.
Dále zda budou fotografie i
na DVD a v jakém rozlišení
(kvůli dodatečnému tisku), kolik fotografií dostanete v tištěné
podobě, kdy fotografie dostanete, rozhodně je dobré se
zeptat, k čemu mohou být fotografie použity (pro reklamní
účely fotografa atd.), abyste se
pak nedivili tomu, že jste vystaveni někde za výlohou, aniž
byste o to stáli. Určitě se také

S FOTOGRAFEM SI NEZAPOMEŇTE DOHODNOUT:

Svatební zábava a hry

Každá dobrá svatba je o dobrém jídle, zábavě a tanci. Svatba je prostě velká akce, která
se jen tak neopakuje. Možná
právě přemýšlíte, jak vyplnit
prázdný parket. Máme pro vás
několik známých i neznámých
tipů na svatební hry…
Hledání podle kotníčku
Na šest židlí posadíme šest
žen, včetně nevěsty. Ženichovi se zavážou oči šátkem, pak
podle kotníku určuje, která z
žen je jeho nevěsta. Do této
hry můžete pro legraci vybrat
alespoň jednoho muže

Střílení podvazku
Této hry se mohou zúčastnit úplně všichni muži, bez
rozdílu věku. Všichni se postaví na jedno místo v rámci
restaurace. Ženich buď hází
nebo „střílí“ podvazek mezi
muže. Ten muž, který podvazek chytí, má na rok zajištěnu
mužnou sílu.
Uši
Do řady se postaví několik
mužů, včetně ženicha. Nevěsta musí poznat svého ženicha
podle uší, nikoli vlasů či fousů. Musí se dotýkat jen uší.

Termín a místo svatby
Délku focení
Dobu a délku aranžovaného focení
Typ focení a fotografií
Smluvní ujednání a práva na fotografie
Rada pro novomanžele: ne všichni jsme fotogeničtí a ne všichni se necháváme zrovna rádi

nezapomeňte informovat, zda
dostanete písemnou smlouvu,
kde bude specifikován obsah
vybraných služeb.

Mezi aspekty, které určují cenu
fotografie, patří čas, náklady
(např. na cestu, vybavení…) a
zkušenosti fotografa.

Vysoká cena
nemusí předznamenat
vysokou kvalitu:
určitě je vhodné si předem rozmyslet, kolik peněz chcete do
svatebních fotografií investovat.
Nestřílejte od boku, udělejte
si řádný průzkum cen těchto
služeb a podle toho pak rozumně
vybírejte. Tak jako všude i zde
samozřejmě platí, že cena je
úměrná kvalitě a také rozsahu
služeb. Samozřejmě najdete
i takové fotografy, kde bude
cena neúměrná kvalitě anebo
naopak, že cena bude nízká, ale
kvalita vysoká, což bude asi jen
zřídkakde. Je dobré si uvědomit,
že cena, kterou si fotograf účtuje,
má své opodstatnění, ale taktéž
není pravidlem, že nejdražší
fotograf musí být i nejlepší.

SPRÁVNÝ FOTOGRAF
BY MĚL:
dokumentovat dění, emoce,
atmosféru, akci, pocity štěstí
a radosti. Správný fotograf
by si měl umět poradit se
světelnými
podmínkami.
Správný fotograf se na práci
připraví a vše si důkladně
domluví. Správný fotograf
pracuje jen s profesionální
technikou včetně světelných
objektivů. Správný fotograf
má u sebe záložní aparát,
paměťové karty a baterie.
Správný fotograf je připraven
pomoci v jakékoliv nenadálé
situaci. Na správného, ochotného a přívětivého fotografa
si zkrátka vzpomenete při
prohlížení svatebních fotografií i za několik let.

INZERCE

fotit, ale pamatujte, že pokud s fotografem nespolupracujete a nedbáte jeho pokynů při focení, je to na výsledných fotografiích znatelně
vidět. Takže je určitě dobé zatnout zuby, usmát
se a s radostí si nechat poradit, protože svatební
fotky jsou tím, co vám mimo jiné bude svatbu
připomínat po celý život.

Trendy ve svatebních fotografiích

Budete se možná divit, ale
stejně jako nejnovějším trendům podléhá svatební móda,
kytice a dokonce i jídlo, tak i
svatební fotografie podléhají
trendům.
I svatební fotografie samozřejmě prochází vývojem. Fotografie jsou v dnešní době originálnější a kreativnější, než jak
tomu bývalo dříve. V posledních letech se začalo ustupovat
od klasických aranžovaných a
jednotvárných fotografií. Dneš-

ní fotografie mají zachycovat
to, co právě probíhá, takže
akci, smích, radost, nečekaná
rodinná shledání, spojené ruce,
vzájemné pohledy a úsměvy,
ale ani případně nešvary už
dnes nejsou na závadu. Oblíbené jsou záběry v přírodě
nebo na místech, která jsou pro
novomanžele charakteristická.
Výjimkou tak nejsou svatební
fotografie na motorce, na kole
pro dva, na zvířatech, případně
u menších zvířátek a podobně.

Co se týče trendů, tak zde vévodí fotografie v přírodě, u architektonických skvostů, fotografie v ateliéru nebo takzvané
dokumentární fotografie. Kdy
fotograf fotí určitý děj a z něj
pak vytvoří jakoby dokument.
Zde si ale dejte pozor na výběr
fotografa. Klasickou svatební
fotku vám zhotoví kdekdo, ale
pro dokumentární fotografie
je potřeba mít správný cit pro
vystižení děje a jednotlivých
okamžiků.

VELKÝ SVATEBNÍ DEN nanečisto pod taktovkou studia Styl
Dětem z plumlovského domova bylo předáno přes šest tisíc korun

Prostějov/peh - Svatební den si většina nastávajících novomanželů plánuje prožít jen jednou v životě, a proto není radno podcenit detaily jako výběr
vhodné svatební kytice, chutného dortu či přesně padnoucích snubních prstýnků. S tím vším letos už popáté pomáhá budoucím novomanželům Zuzana
Kresová a její svatební studio Styl. Sobotní přehlídka svatebních šatů, účesů
a typů nejen na svatební hostinu, ale i na nějakou tu soukromou chvilku po ní
jistě poskytla inspiraci nejedné nevěstě a ženichovi. Účastníci akce navíc přispěli dobrovolným vstupným dětem z Dětského domova v Plumlově. U akce
„VELKÝ SVATEBNÍ DEN“ pochopitelně nemohl chybět PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, hlavní mediální partner.

Slovo úvodem
„Přehlídku pořádáme letos již
po páté a pokaždé se snažíme
přijít s něčím novým, ať už
v oblasti módních doplňků, či
květinových dekorací. Našim
cílem bylo především nastávajícím snoubencům představit
nejnovější trendy jak v oblasti
společenských účesů, svatebních a společenských šatů
i spodního prádla pro výjimečné příležitosti. A nejen to,
díky této akci si novomanželé
mohou nezávazně prohlédnout
práce vystavujících cukrářek
nebo fotografa, rovnou si ho
zajistit na určitý termín nebo
alespoň získat akční slevu,“
nechala se slyšet pořadatelka
akce a majitelka svatebního
studia Styl, Zuzana Kresová,
která byla příjemně překvapena hojnou účastí návštěvníků
už v dopoledních hodinách konání akce.

Krásky nejen
v bílém
Přehlídka nejnovějších módních
trendů v úpravě účesů, společenských a především svatebních
šatů byla samozřejmě očekávaným zlatým hřebem celé akce,

vždyť nevěsta je přece tou nejdůležitější a nejkrásnější ozdobou každé svatby. „Nejtěžší je
manévrování s vlečkou, jinak
je celkem příjemné procházet se
celý den ve svatebním,“ usmívala se Lucie Majtnerová, jedna
z okouzlujících modelek, která
se navíc stala šťastnou výherkyní ročního předplatného
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Sobotní svatební show
nabídla nastávajícím nevěstám
módní inspiraci nejen pro svatební den, ale i noc. Dámy a zejména pánové se tak díky odvážným modelkám mohli pokochat
přehlídkou exkluzivní kolekce
rafinovaného spodního prádla
firmy Femina.

Co nesmí chybět
Svatební den se bezesporu neobejde bez prstýnků, které jsou
dokladem lásky po celou dobu
trvání manželství. „Trendem
dnešní doby jsou převážně jednoduché prstýnky, popřípadě
zdobené jedním kamínkem
v kombinaci mat-lesk. Velmi
populární je v současnosti bílé
zlato a velká poptávka je i po
prstýncích v kombinaci titanu,
wolframu a chirurgické oceli,

které jsou oblíbené zejména díky
svým hypoalergenním vlastnostem,“ doplnila zástupkyně
klenotnické firmy Lukáš Rýdl.
Neodmyslitelným doplňkem
svatebních šatů je bezesporu
svatební kytice, ale i ta podléhá
trendům doby. „Klasikou jsou
samozřejmě růže ve všech barevných odstínech v kombinaci
s lilií nebo kalou. Rádi bychom
ale ukázali, že krásná kytice se
dá uvázat i z jiných druhů květin,“ představila pestrobarevné
květinové výtvory zástupkyně
svatebního studia Styl. A jak
by asi vypadala svatební hostina bez pořádného, minimálně
dvoupatrového dortu? Hrůza
pomyslet, proto na sobotním
Velké svatebním dni nesměly
chybět ani delikátní ukázky cukrářského umění. „Není problém
připravit dort s téměř jakoukoliv příchutí tak, aby vyhovoval
přání novomanželů,“ potvrdila
cukrářka Kristýna Ozaničová,
která účastníky akce příjemně

F o t o ree p o rtt á ž

překvapila sladkou, meruňkovo-mangovou
ochutnávkou
svatebního dortu. „Ty ukázky
a hlavně ochutnávky sladkostí
mě zaujaly asi nejvíc, protože
jsem hodně na sladké,“ přiznal
Tomáš Halama, který přišel na
akci doprovodit svoji přítelkyni. A kdo není na sladké, mohl
si vybrat z nabídky obložených
mís, které na slavnostně nazdobených tabulích odprezentovala
restaurace U Tří bříz, která byla
místem konání pátého ročníku
Svatebního dne.

Dobročinná
třešnička
na závěr
V průběhu akce se o příjemnou
atmosféru staral nejen svatební DJ Jaromír Šmída a břišní
tanečnice Jahanara, ale i děti
z Dětského domova v Plumlově, jimž byl věnován výtěžek
z dobročinného vstupného,

Na co sed ívak dřív? Těžko říct, zda mužskou část publika zaujalo
předváděné spodní prádlo, nebo krása modelek. Foto: Petra Hežová
tomboly a dražby svatebních
kytic, které byly uvázány
v souladu s nejnovějšími módními trendy ve svatebním studiu Styl.
„Děkuji všem, kteří přišli a našli
inspiraci pro svůj svatební den,“
poděkovala návštěvníkům za
hojnou účast majitelka svatebního studia Styl Zuzana Kre-

sová, která zástupcům plumlovského dětského domova
předala částku 6326 korun.
Nastávající nevěsty a ženichové, kterým unikla příležitost inspirovat se na Velké
svatebním dni, si mohou
prohlédnout
videoukázky
a bohatou fotogalerii na
www.vecernikpv.cz!
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3xfoto: Petra Hežová

Pánové v gala

Pokud některé z dam nechávaly svatební a společenské
šaty chladnými, přehlídka pánských obleků je určitě zvedla
ze židlí. Elegantní mladíci
v perfektně padnoucích oblecích prostějovské firmy Ševčík
zaujali nejednu z přítomných
nezadaných slečen. „Ukázka
obleků se mi moc líbila a díky
téhle akci jsem navíc získala
pětiprocentní slevu u firmy
Ševčík,“ pochlubila se nastávající nevěsta Hanka, kterou
svatební veselí čeká již letos
v srpnu.

Růže mezi trním. Elegantní muž v perfektně padnou- Nádherné "kroužky". Kolekci snubních prstenů ze žlu- Zlatý hřeb dne. Přehlídka svatebních šatů nadchla necím obleku mezi dámami v bílém. Teď jen vybrat tu pra- tého a bílého zlata, titanu, wolframu a chirurgické oceli si jednu z přítomných dam a slečen.
vou.
s chutí prohlédli všichni nastávající novomanželé.
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Drahanské vrchoviny
Drahany/mls - V Drahanech se tvoří nové Muzeum Drahanské vrchoviny a
vzdělávací centrum TGM.
V budoucnu by se tato instituce měla zabývat ochranou,
dokumentací a záchranou
kulturního, historického a
přírodního dědictví Drahanské vrchoviny. Dále se chce
věnovat vytváření muzejních
sbírek, podpoře při archeologických výzkumech a řadě
dalších činností. Muzeum
by mělo sídlit v nevyužívané
budově bývalé školy v Drahanech.
V Kladkách se pojede
o Medvědův pohár
Kladky/mls - Otevřený závod
v obřím slalomu pro děti a
dospělé Kladecká lyže a Medvědův pohár se bude konat v
sobotu 23. února v lyžařském
areálu v Kladkách. Prezentace
účastníků je naplánovaná na
8.30 hodin, o hodinu a půl později by měl na trať vyjet první
závodník. Lyžaři se utkají v
celkem osmi věkových kategoriích. O výsledcích by mělo být
jasno dvě hodiny po poledni.
V Konici proběhne
zápis do MŠ
Konice/mls - Zápis do Mateřské školy v Konici proběhne v
budově mateřinky v úterý 19.
února 2013 od 8 do 16 hodin.
Rodiče by k zápisu neměli zapomenout přinést rodný list dítěte.
Děti z Plumlova zamíří
na show šaška Vikiho
Plumlov/mls - Maškarní ples
pro děti proběhne v sobotu 23.
února od 15.00 hod v Kulturním domě v Žárovicích. Připraven zde bude bohatý program
pro nejmenší, v němž kromě
show šaška Vikiho nebudou
chybět ani hry, soutěže, dětská
diskotéka a tombola. Vstupné
na akci je dobrovolné.
Němčice hledají
osobnosti města
Němčice nad Hanou/mls - Do
konce měsíce března mohou
občané Němčic nad Hanou opět
předkládat návrhy na ocenění
obanů či organizací z oblasti sportu, kultury a přínosu pro město.

www.vecernikpv.cz

Plumlov/mik - Od konce loňského roku až do neděle předminulého týdne byli majitelé rodinného domu v Plumlově mimo
své bydliště. Po svém návratu nevěřili svým očím, z domu jim
totiž zmizely cennosti!
„Z trestného činu krádeže a porušování domovní svobody je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se v době od 26. prosince
2012 do 10. února letošního roku vloupal do jednoho z rodinných
domů na ulici Cvrčelka v Plumlově. Využil toho, že jeho majitelé
nebyli delší dobu doma. Do domu vnikl zadními dveřmi, které
rozbil. Následně dům prohledal a ukradl z něj hi-fi soupravu, satelitní přijímač a zlaté šperky,“ uvedla Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově s tím, že celková škoda byla vyčíslena na 44 tisíc korun.

HAVÁRIE U VÝŠOVIC. Řidič
Poblíž
Hopsa
strasse
pochovali
basu
zůstal zaklíněn pod vozidlem!
KDO ROZKRADL DOTACE NA CYKLOSTEZKU PODÉL ROMŽE?
Původně bohulibý projekt je v policejním vyšetřování a zřejmě skončí u soudu

Ve hře o 1,7 milionu korun je i falšování podpisů bývalého starosty Kostelce

ce není stále jasné, kudy přesně
by stezka měla vést. „Původní
záměr, kudy by stezka vedla, je
zcela nereálný. Nový dosud nevznikl. Ne všichni, kterých se
stezka dotýká, totiž s jejím vznikem souhlasí,” reagoval Kastner.
Není třeba dodávat, že v takovém případě ani nelze žádat o
další peníze na její výstavbu.

Cyklisté se po stezce vedoucí z Kostelce na Hané do
Konice hned tak nevypraví. Dotace na projekt cesty, která
měla lemovat říčku Romži, totiž zmizely v nenávratnu! Za
téměř dva miliony korun vznikly pouze neúplné a nikdy nedoplněné dokumenty. Přitom se po téměř čtyřech letech
stále neví ani to, kudy přesně by stezka měla vést... V celé
záležitosti již padlo první trestní oznámení. Zajímalo nás,
kam se tedy peníze z dotací Olomouckého kraje poděly?
Prostějovsko/mls
Pokud cestujete vlakem z Kostelce
na Hané do Konice, nepochybně
vám učaruje krajina, kterou projíždíte. Možností, jak se touto malebnou přírodou projet na kole po
značené cestě zatím mnoho není.
Tento fakt inspiroval obce, které se
ve spolupráci s pilou Javořice rozhodly podél říčky Romže vybudovat cyklostezku Romže. Ta původně měla vést katastry obcí Kostelec
na Hané, Bílovice, Lutonín, Hluchov, Zdětín, Ptení, Přemyslovice,
Stražisko a Konice. Obce za tímto
účelem založily obecně prospěšnou společnost Romže. Přestože
vznikla už v roce 2008 a od Olomouckého kraje se jí na projektovou dokumentaci podařilo
získat 1,7 milionu korun, dosud
v tomto případě nebylo vydáno
ani územní rozhodnutí, bez něhož vůbec stezka vzniknout nemůže. Někteří lidé totiž zřejmě
s penězi od kraje měli zcela jiné
záměry...

Kam se ty
peníze poděly?
Podivné hospodaření společnosti Romže nyní dokonce
šetří policisté. O penězích z
Olomouckého kraje měli rozhodovat bývalý předseda správní
rady David Sekanina spolu s
bývalým starostou Kostelce na
Hané Vladimírem Procházkou.
„Podle nás pan David Sekanina zřejmě spáchal několik
trestných činů, proto jsme na
něho loni v listopadu podali trestní oznámení. Zároveň
žalujeme projekční kanceláře
z Brna a Olomouce, které za
peníze z dotací měly vypracovat
podklady pro stavební řízení.
Projekty, které vznikly, se pro
účely cyklostezky nedají použít,“ sdělil Večerníku současný
ředitel společnosti Romže Jiří
Kastner z Kostelce na Hané. Ve
hře má být údajně i padělání
úředních listin. „Pan Procházka na policii vypověděl, že jeho

Jak to vše dopadne?

Soutok Romže s Brodeckým potokem. Právě nedaleko tohoto kouzelného místa nacházejícího se v
blízkosti pily v Ptenském Dvorku by v budoucnosti mohla vést nová cyklostezka.
Foto: internet
podpisy na některých smlouvách byly zfalšovány,“ dodal
Kastner.
Bývalého člena správní rady
Davida Sekaninu napojeného
na někdejšího vlastníka Pily
Javořice společnost CE Wood
se nám přes veškerou snahu
nepodařilo zkontaktovat. Telefon na něj jsme nezískali ani
od současného předsedy představenstva společnosti Romže
a zároveň šéfa ptenské pily Jana

Rušení poboček České pošty
se našeho regionu netýká

Prostějovsko/mls
-Celostátními médii proběhla zpráva,
že Česká pošta v rámci úspor
plánuje zrušit až dvě stovky
svých poboček v celé republice.
Ze seznamu, který se nám podařilo získat, vyplývá, že by se
rušení nemělo dotknout žádné
pobočky v regionu!
Česká pošta chce od letošního
léta přibližně dvě stovky svých
poboček převést na takzvané
franšízy. Jedná se o princip,
kdy by zájemci o poštovní služby měli chodit s dopisy i pro

peníze na obecní úřad či do obchodu. Obce obvykle nad tímto
řešením nejásají. Za to, že se
na úřadech poskytují i poštovní
služby, totiž dostávají od České pošty minimální příplatky.
Jiní ovšem tvrdí, že toto řešení
může být pro lidi i výhodnější.
„V některých obcích měla pošta otevřeno jen tři dny v týdnu,
k nám lidé mohou přijít každý
den,“ uvedl například Zdeněk
Juračka, šéf řetězce Coop, který provozuje už třicet výdejních
míst pošty.

Jak se Večerníku podařilo zjistit, žádná z poštovních poboček
na Prostějovsku by se v příštím
roce rušit neměla. V rámci republiky se ovšem jedná spíše o
výjimku. Třeba na Přerovsku by
se mělo zrušit hned pět poboček,
a to v Majetíně, Polkovicích, Polomu, Staré Vsi u Přerova a také
v Týnu nad Bečvou...
Už v srpnu loňského roku byla
na Prostějovsku zrušena poštovní pobočka v Jesenci, v některých dalších obcích Česká pošta
a.s. výrazně omezila své služby.

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Vařeky. „Číslo, které mám, už
není aktuální,“ reagoval Vařeka. I on byl ve vedení společnosti Romže v době, kdy za
společnost jednal právě David
Sekanina. „Tehdy se ukázalo,
že někteří lidé mají s penězi od
Olomouckého kraje jiné záměry
než právě vybudování cyklostezky. Proto jsme se na hospodaření pana Sekaniny stále častěji
vyptávali. On nám na naše otázky odpovídal stále vyhýbavě

nebo vůbec ne. Nyní už je celá
věc v rukou policie,“ potvrdil
Vařeka fakt, že s hospodařením
společnosti Romže nebylo v minulosti vše v pořádku.

Aktuální mapa
cyklostezky neexistuje
Přestože Olomoucký kraj na projekt cyklostezky vydal od roku
2008 celkem 1,7 milionu korun,
stále není vydáno územní rozhodnutí. A to není vše. Dokon-

Navzdory všemu se oba současní zástupci společnosti Romže stále nevzdávají naděje, že
cesta pro cyklisty kolem říčky
jednou vznikne. Podle Kastnera i Vařeky ovšem není reálné,
aby byla podobná třeba té, která
vede z Prostějova do Kostelce na Hané. „Taková by přišla
na více jak sto milionů korun.
Vykoupit všechny pozemky,
po kterých by vedla, je však
fakticky nemožné. Počítáme
s výrazně levnější variantou,
trasa by v budoucnu například
mohla využívat cesty budované
v rámci pozemkových úprav.
Jejich vznik hradí stát, v mnoha
případech se s nimi už počítá,“
shodli se s tím, že oba stále věří,
že cyklisté jednou z Kostelce
do Konice podél Romže na
kole dojedou. „Kdy to bude, to
ovšem zatím opravdu netuším.
Všechno je to otázka iniciativy
a jednání,“ uzavřel Jiří Kastner.

V Čechovicích jedou plesový triatlon
Prostějov/mls - Hned tři velké sportovní plesy pořádá v
místní sokolovně oddíl kopané TJ Sokol Čechovice. V sobotu zde lidé mohli s kapelou
Endemit trio zkusit, jaké je
to žít non-stop, zažít sladké
mámení či navštívit bájné Eldorádo.
Není vůbec obvyklé, aby některá organizace pořádala více jak
jeden ples ročně, TJ Sokol Čechovice organizuje bály rovnou
tři. A o všechny je zájem! Ten
první se konal začátkem února, druhý proběhl o uplynulém
víkendu a třetí se bude konat
první březnovou sobotu. Na
něm zahraje populární plesová
kapela Novios v čele s Pavlem
Kožňárkem. „I ten už máme
vyprodaný,“ hlásí předseda oddílu kopané Vlastimil Ráček.
Všechny plesy v Čechovicích
tradičně končí o tři čtvrtě na
tři, kdy od sokolovny odjíždí
veselý autobus rozvážející do

což znamená, že se nám bude
hospodařit o něco lépe než v
předchozích dvou letech. Finance nám zůstanou i na opravu komunikací, bát se nemusí ani naše
příspěvkové organizace jako
škola, charita, Sokol, městské
kulturní středisko a další,“ vyjádřil se k předloženému rozpočtu
starosta Konice František Novák
a dodal: „Za rok by to snad mělo
být ještě lepší, to už budeme mít
více jak polovinu úvěru na kanalizaci splacenou...“
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Seloutky/mls - Díky pozornosti lyžaře na běžkách
se ve čtvrtek 14. února
podařilo zachránit muže,
který bezvládně ležel zahrabán ve sněhu nedaleko
lesní cesty mezi Určicemi a
Seloutky. Chybělo málo, a
sedmačtyřicetiletý J.K. Právě
ze Seloutek mohl na svátek
zamilovaných najít nikoliv
lásku, ale svoji smrt... Nebýt
doposud neznámého běžkaře,
který se zachoval tak, jak se
má správný občan v nouzi
druhého zachovat - pomoct!
Po prvotním ohledání a ošetření
putoval Jan K. z nemocnice

do psychiatrické léčebny. Za
život ohrožující situací, do
které se sám dostal, totiž stojí
jeho celoživotní boj s těžkými
depresemi. Přestože byl opilý,
podle místních lidí rozhodně
nepatří mezi alkoholiky. Ten
sám o sobě nebyl tím hlavním
důvodem k takto bezradnému
činu...
„Do místní hospody sice s
manželkou čas od času zašel,
určitě však z ní pravidelně
neodcházel opilý. Nebyl alkoholik, nejvýrazněji ho charakterizovala jeho vysoká inteligence a sečtělost ,“ vyjádřil
se pro nás dosti překvapivě
na adresu muže František
Kaprál,starosta Seloutek. Od
místních se Večerníku dále
podařilo zjistit, že přestože

Jan K. pochází z velmi kultivované rodiny, studoval
několik vysokých škol a umí
řadu jazyků, sám se rozhodl
pracovat jako dělník. Kromě
toho, že má nebývale široký
všeobecný přehled, je i velmi
manuálně zručný. To je patrné
při pohledu na jeho dům, který
jsme v sobotu navštívili. S
manželkou ho před jedenácti
lety koupili jako ruinu, svépomocí z něj udělali stavení, které
by jim každý mohl závidět.
Podle ženy, se kterou Večerník
hovořil, její muž v lese strávil
celý den a noc...
Ten běžkař ho prý na stejném
místě viděl už o den dříve.
Když ho tam potkal podruhé,
už mu to bylo divné a zavolal policii. Bylo to obrovské
štěstí, záchranáři mi říkali,
že kdyby zůstal v lese ještě o
dvě hodiny déle, tak by to už
určitě nepřežil...,“ vypověděla

Přemyslovice se bavily na masopustním plese

Přemyslovice/mls - Na středu
uplynulého týdne letos připadla
takzvaná „popeleční středa“,
kterou by měl začínat čtyřicetidenní půst trvající až do Velikonoc. Přesto si v řadě obcí
uspořádaly ostatkové veselice
až o následujícím víkendu. Tradičním taškařicím postní doba
nikterak nevadila. Basu Barborku tak o sobotní půlnoci mohli
slavnostně pochovat třeba v Přemyslovicích...
Pochovávání basy je tradičně výtečnou příležitostí, jak se s nadsázkou ohlédnout za uplynulým
rokem v obci. Nejinak tomu bylo
během akce pořádané místními so-

koly v Přemyslovicích. Tato obec
v minulém roce žila především
výstavbou hloubkové kanalizace,
kterou provázela nejedna komplikace. „Teď už kanalizace hotová
být zdá se a my tu jezdíme po
schöne Hopsa strasse. Místo asfaltu leží na silnici šotolina, kalhoty
si zašpiníš až po šulina,“ rýmoval
ostatkový kněz, který tím narážel
na stav místní silnice, natřásající
osádkami projíždějících vozů více
než jízda na splašené krávě běžící
Velkou pardubickou. Všichni místní pak jeho postřeh kvitovali bouřlivým smíchem.
Na přetřes následně přišla také další
témata, například „náhodný“ požár

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

lesa v místech, kde má být kamenolom, zdejší naftoví upíři, problémy s
romskou menšinou či sprejerskými
výlevy místní omladiny. „Kdo chtěl
obrovské ženské přirození viděti,
tomu stačilo autobusem ke škole
přijeti,“ upřesnil kněz, kde a jakým
způsobem pouliční malíř došel svého sebevyjádření.
I po půlnočním pochování basy
Barborky mohl ostatkový ples
nadále pokračovat. K tanci a
poslechu hostům totiž vyhrávala
tříčlenná kapela Rose band, vystupující ve ve složení klarinet,
křídlovka a klávesy. Basu pak ke
své další produkci vůbec nepotřebovala...

na
video rnikpv.cz
.vece
www

jak v přemyslovicích pochovali basu...
3x foto: Martin Zaoral

Na Konicku vybílil stodoly
Pod dohledem. Basa Barborka skončila na márách. Na Pozůstalí. Nad žalem, který zachvátil všechny příbuzné i Dziga Vertov v růžových šatech. Smuteční obřad bylo
třeba pečlivě zdokumentovat...
pořádek během smutečního obřadu dohlížel Sandokan pře- přátele drahé zesnulé, by se ustrnul i kámen.
vlečený za příslušníka SNB.

„Stály by čtrnáct milionů korun a trvalo by to deset let,“

Jiří Možný

všech koutů Prostějova švitořící tanečníky.
Oddíl kopané v Čechovicích
je známý především svojí početnou žákovskou základnou,
která zde vznikla díky rodin-

nému přístupu všech trenérů a
činovníků. Koncem loňského
roku zde proběhl křest nového
tréninkového hřiště, čímž se
splnil mnohaletý sen všech čechovických fotbalistů.

Jana K. Nabízí se otázka,
proč ona sama po manželovi,
který zmizel už ve středu
odpoledne, nepátrala. „Nebylo to poprvé, co můj muž takhle
odešel někam do lesa a nějaký
čas jsem o něm nic nevěděla.
On je velmi komplikovaná
osobnost. Na jednu stranu
máme knihovnu, která obsahuje osm a půl tisíce svazků a
kromě toho, že píše romány,

tak se nebojí žádné práce. Na
druhou je však uzavřený, dost
často smutný, ve společnosti
je dosti neprůbojný a hlavně
trpí určitými psychickými problémy. Ty se projevují právě
podobnými útěky do přírody.
Stalo se to už několikrát, vždy
se po nějakém čase zase vrátil
domů, tak už jsem se s tím jaksi naučila žít,“ svěřila se nám
sympatická žena.

Kdo byl oním zachráncem?

Na tuto logickou otázku se Večerníku nedostalo odpovědi
od záchranářů, policistů, ani od občanů Určic či Seloutek,
bez debat „hrdinu okamžiku“ nezná ani samotná manželka
zachráněného. „Ráda bych se s ním určitě seznámila. Chtěla
bych mu za sebe i za naše tři děti moc poděkovat, protože nmebýt jeho, bůhví, jak by to dopadlo...,“ zdůraznila na závěr již se
slzami v očích žena.
Po identitě anděla strážného na běžkách jsme během víkendu usilovně pátrali i my, zjistit se nám ji však nepodařilo.
Jestliže čte tyto řádky, budeme rádi, pokud se nám ozve třeba
prostřednictvím e-mailu: redakce@vecernikpv.cz!

a dostal smyk. Sjel mimo silnici
a narazil do zvýšeného příkopu,
kde se přetočil na pravý bok. Po
nárazu zůstal částečně zaklíněn
pod vozidlem. Byl vyproštěn
jednotkou hasičů a posléze sanitkou převezen do Fakultní
nemocnice v Olomouci. Podle
lékařské zprávy utrpěl těžké
zranění,“ sdělila Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Jak dodala, hmotná škoda byla vyčíslena na 80 tisíc korun. Nehoda
je nadále v šetření.

Štěstí v neštěstí. Řidič tohoto auta měl namále, po vyproštění zpod vozidla byl s těžkým zraněním převezen do nemocnice. Foto: Policie ČR

Vrchoslavice - K nejmladším starostům regionu patří
nynější první muž Vrchoslavic Dušan Svozílek (na snímku). Teprve devětadvacetiletý stavební inženýr v úřadu
nahradil od března loňského roku Jiřího Řezáče a v nové funkci tak prožívá teprve dvanáctý měsíc. Hlavním a
úspěšným úkolem loňska pro něj bylo vyřešení dotace
z roku 2008, nyní věří v úspěšné podání žádostí na zateplení budov, opravu obecních komunikací či krajskou
podporu na letošní akci Mikroregion Němčicko se baví.
Bylo opět plno. Druhý z celkem tří sportovních plesů v Čechovicích,
který se konal v sobotu, byl zcela vyprodaný.
Foto: Martin Zaoral

Výšovice/mik - Těžké zranění
řidiče si vyžádala dopravní nehoda, ke které došlo v pondělí
11. února krátce před sedmou
hodinou večerní na silnici
mezi Výšovicemi a Němčicemi
nad Hanou. Šofér zůstal zaklíněn pod převráceným autem,
vyprostit ho museli hasiči.
„Z dosavadního šetření vyplývá, že čtyřiadvacetiletý řidič
jel osobním vozidlem Peugeot
Partner od Němčic nad Hanou.
Po projetí pravotočivé zatáčky
zřejmě nezvládl řízení vozidla

Po funuse. K tanci a poslechu v Přemyslovicích hrál Rose band,
který se obešel i bez basy.
Foto: Martin Zaoral

vyčíslil starosta Vrchoslavic DUŠAN SVOZÍLEK náklady na opravu obecních cest

V Konici se blýská Všímavý běžkař zachránil muže ze Seloutek
na lepší časy PŘED UMRZNUTÍM
Konice/mls - Dnes, tj. v pondělí
18. února se sejde Zastupitelstvo města Konice, aby jednalo
o rozpočtu na letošní rok. Ten
by měl být podle dostupných
informací vyrovnaný a podle
vyjádření starosty by se tak po
těžkých letech měla situace v
Konici pomalu obracet k lepšímu.
Konický rozpočet v poslední dekádě zatěžuje splácení úvěru na
vybudování kanalizace. „Letos
navrhujeme vyrovnaný rozpočet,

region@vecernikpv.cz

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

Starostou jste teprve
necelý rok. Zpozoroval
jste na sobě výraznou změnu
oproti dřívějšku?
„Původní profesí jsem projektant
pozemních staveb, což se od starostování moc neliší. I starosta
musí být manažer a mít stavební i
technické znalosti. Zvýšila se však
odpovědnost, jelikož jsem jediný
statutární zástupce obce, a změnilo
se chování lidí v obci, známých,
úřadů. Když jsem na úřad šel jako
projektant, na vše byl měsíc dva
čas, teď když se představím jako
starosta, vyjdou mi velice rychle
vstříc. Okamžitě jednají a snaží se
mi ppomoct.“
Už jste si na funkci zvykl?
„Trošku ano, něco je pro mě
ale stále nové. Předání úřadu tehdy
proběhlo za deset minut a neměl
jsem na co navázat. Musím vyzdvihnout velmi dobré vztahy s okolními starosty, mikroregion tvoří
velice soudržný spolek. Nebojí se
p
poradit,
když se zeptám.“
Co se obci loni podařilo
vytvořit?
„Loňský rok byl přelomový. Měli
jsme problémy s jednou akcí z
roku 2008, kdy došlo k chybě při
vyúčtování dotace a porušili jsme
pravidla rozpočtové kázně. Přišla
dvakrát hloubková kontrola z ministerstva pro místní rozvoj, dvakrát
kontrola z finančního úřadu. Nakonec uznali, že jsme podmínky
neporušili a nemuseli jsme tak
vracet stoosmdesátpět tisíc. To by

byl problém. Mimo to jsme dostali
velkou dotaci na obnovu zeleně,
vysázeli jsme po obci přes pět set
stromů. Koupili jsme novou techniku, udělali jsme novou dlažbu
na hřbitově, upravili jsme vstup do
obce,, kde jsme uklidili deponii.“
A čeho byste chtěli
dosáhnout letos?
„V letošním roce se snažíme
žádat, kde to jde. Hned na začátku
ledna jsme podali žádost na Státní
fond dopravní infrastruktury na
rekonstrukci tří přechodů včetně
opravy chodníků, výměny varovných značení. Dále na Státní
fond životního prostředí pro výzvu
na zateplení obecních budov, na
ministerstvo pro místní rozvoj
ohledně dětského hřiště u školky
a školy. Brzy bude vypsána výzva
do Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava, kde
budeme žádat o peníze na kompletní rekonstrukci komunikace v
místní části Dlouhá Ves za zhruba
šest milionů.“
Využíváte v roli starosty i
znalostí ze své původní
profese?
„Ano, projekty dělám sám, třeba
na zateplení budov či předloňskou
rekonstrukci návsi. Firma si účtuje
náklady za zpracování a podání
žádosti i provizi při úspěchu.“
V zemi již máte vodu,
plyn i kanalizaci. Nastal
tedy čas šetřit na silnice?
„Přesně tak. Ještě není v zemi
elektřina a telefon a předpokládám,
že bychom to spojili se stavbou
nových cest. Ale záleží i na tom,

jjak nám vyjde vstříc O2 a E.On.“
Kolik peněz na to můžete
vyčlenit?
„Na
komunikaci
celkem
půldruhého milionu korun, podrobnou studii najde každý na
našich webových stránkách. Jsou
v ní zahrnuty téměř všechny místní
komunikace a celkový rozpočet
činí čtrnáct milionů. Kdybychom
nedělali nic jiného, zabere nám to
deset let. Když to vezmu po tři sta
tisících z Programu obnovy venkova (POV), vychází mi to dvacet
až třicet let, proto zkoušíme větší
akce. Kromě jedné hlavní ulice
nemáme opravenou žádnou silnici,
všechny jsou v dezolátním stavu!
Sehnat peníze je ovšem velký problém...“
Až dosud ale mohly obce
dostat z POV až půl milionu...
„Nově je to tři sta tisíc a minimálně
stejnou částkou se musí podílet
obec. Navíc třeba pět set tisíc.
Kraj chtěl nejprve zcela zrušit
POV, nyní tam dal ani ne třetinu

zhruba tři sta tisíc, v rozpočtu obce
jsme vyčlenili sto tisíc korun. Dále
pořádáme pátého července obecní
posezení, myslivci připraví dětský
den, sokolové mají šibřinky, hasiči
ples. Navrch ´akční´ maminky
organizují každou chvíli tvůrčí
akce, počítáme opět například se
p
společným
draním peří.“
Jak hodnotíte spolupráci
obce se spolky?
„S každým se jiná. Nově tu máme
dva Sokoly. Členové měli vnitřní
spory, takže na začátku roku vznikl
Sokol - oddíl kopané. Obec na
činnosti spolků do jisté míry stojí.
Podpora každého spolku je různá,
ze strany obce je velká, dáváme
srovnatelně i víc než okolní obce.“
Kde jsou tedy nyní priority Vrchoslavic?
„Jsou to zmiňované silnice, dále
zateplení školky, školy i obecního
y jje navíc
úřadu. U školky a školy
ní rekonstrukce,
potřeba kompletní
na ni připravuje i Sokol sokolovnu.
nů a je tam velice
Žádá o šest milionů
nízká spoluúčast,t, pouze kolem

„Když jsem na úřad šel jako projektant,
ojektant,
dstavím
na vše byl čas, teď když se představím
chle vstříc.
jako starosta, vyjdou mi velice rychle
moct.“
Okamžitě jednají a snaží se mi pomoct.“

Vrchoslavický první muž Dušan SVOZÍLEK vnímá
má
odlišný přístup ke starostům a ´normálním´ občanům
nům
peněz. Každý se odvolává na nové
rozpočtové určení daní. Obce sice
mají na spoluúčast, ale nemají kde
žádat o peníze...“
Pojďme k příjemnějším
záležitostem. Co chystáte
v oblasti kultury?
„Největší akcí pro nás tradičně
bude akce ´Mikroregion Němčicko
se baví´. Jde o šestnáctý ročník a
de facto uzavření cyklu, protože
jsme poslední obec, která to bude
pořádat poprvé. Přípravy začaly již
v prosinci, oslovujeme sponzory,
žádáme i kraj. Počítáme s částkou

čtyř
procent.t.
Loni již penízee
byly schváleny
a podepsány i
bývalým ministrem školství, ale
nerealizovalo se
to, protože tým
určený ministerní
stvem na rozdělení
zal
peněz je nedokázal
ciální
rozdělit. To je oficiální
žel, jivysvětlení. Bohužel,
nak by tam vzniklaa posilaxační
lovna, sauna, relaxační

místnost, nové sociální zařízení,
vyměnila by se podlaha v přísálí,
p by se přední i zadní část.“
zateplila
Zaujalo mě, že u vás
občané platí za stočné
roční paušál jako třeba u popelnic...
„Ano. Jde o to, že jsme napojeni na
čističku Němčic nad Hanou, jimž
také platíme paušál. Každý občan
kromě výjimek uvedených ve
vyhlášce tak platí sedmset padesát
korun ročně. Je to zavedený systém fungující již řadu let a týká se i
lidí, kteří na splaškovou kanalizaci
vůbec nejsou napojeni, ale mají
možnost. Máme podtlakovou
kanalizaci a dvakrát týdně ji musíme čistit. Spočítali jsme náklady
a většinou ještě doplácíme. Je nás
šest set a kdyby každý platil o
padesát korun méně, obec zaplatí
ve výsledku více.“

Konicko/mik - Doposud neznámý lapka řádil v malé obci
na Konicku. Z jedné stodoly
ukradl autosoučásti, to samé
pak i z té sousední!
„Ze spáchání trestného činu
krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se v blíže
nezjištěné době vloupal do jedné
z hospodářských budov v malé
obci na Konicku. Z ní ukradl
čtyři disky a čtyři pláště kol na

osobní vozidlo a poničil věci za
pětset korun. To mu ale zřejmě
nestačilo, protože ve zdi přilehlé
budovy vyboural otvor a vnikl i
do ní. Prohledal ji a ukradl z ní
části hliníkových bloků z rozebraných motorových vozidel,“
referovala o zlodějně Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Škoda byla
vyčíslena na 17 tisíc korun, po
pachateli se pátrá.

U dálnice zmizely
pokácené stromy

Prostějovsko/mik - Kuriózní krádež zaznamenali prostějovští
policisté na začátku týdne. Poblíž dálničního mostu mezi
Výšovicemi a Určicemi a také u Kelčic zmizelo celkem třicet
kubíků dřeva z pokácených stromů.
„Škodu za jednadvacet tisíc korun způsobil zatím neznámý pachatel, který v době od sedmého do jedenáctého února ukradl třicet
metrů krychlových pokácených stromů. Větší část těchto stromů
byla uložena za dálničním mostem u silnice mezi Výšovicemi a
Určicemi,“ informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. „Druhá část, pět metrů krychlových pokácených
topolů, byla uložena mezi rychlostní komunikací a silnicí z Žešova
do Kelčic. Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání trestného
činu krádeže, za který pachateli v případě jeho dopadení hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodala policejní mluvčí.

Od nehody u Štarnova
zbabělý řidič rychle ujel!

Štarnov/mik - Že někdo na sněhu a náledí nezvládne řízení a
nabourá, to se stane. Ale aby od nehody ujel, to je vrchol zbabělosti. A přesně to se stalo na svatého Valentýna u Štarnova.
„Ve čtvrtek čtrnáctého února krátce po deváté hodině ráno došlo
na silnici ve směru od Štarnova na Konici k dopravní nehodě, od
které řidič ujel. Z dosavadního šetření vyplývá, že zatím nezjištěný
řidič po projetí levotočivé zatáčky nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky, na které byl rozbředlý sníh, s vozidlem dostal smyk,
částečně přejel do protisměru, kde se bočně střetl s projíždějícím
nákladním vozidlem Nissan Cabstar. To řídil třicetiletý muž, u něhož policisté dechovou zkouškou vyloučili požití alkoholu před
jízdou,“ prozradila Irena Urbánková, tisková mluvčí policie ČR
v Prostějově. Jak dodala, ke zranění osob nedošlo, hmotná škoda na
vozidle byla vyčíslena na osm tisíc korun. „Policisté nehodu nadále
šetří a po řidiči i vozidle pátrají,“ sdělila mluvčí policie.
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Obce se ještě mohou hlásit Z domu v Plumlově ukradl
do soutěže o ZLATÝ ERB elektroniku i zlaté šperky

ve
www.

ce

r

k
ni

V novém roce mají naše stránky již
přes

150 000 shlédnutí!!!

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

ŽENA VLČÍ MÁK

aneb Hana Maciuchová v hlavní roli
Představitelka populární
Miriam Hejlové ze seriálu
Ulice se představila prostějovskému publiku v tak trochu jiné úloze. Monodrama
Žena vlčí mák by se dalo
označit za inscenaci pro náročného diváka a vzhledem
k tématu jej ocenila především ženská část publika.
Prostějov/peh

Hlavní a vlastně jediné úlohy
v divadelní inscenaci, nastudované dle románu francouzské
spisovatelky Noelle Chatelet,
se se ctí zhostila vynikající česká herečka Hana Maciuchová.
O tom, že láska kvete v každém
věku, přesvědčila hlavní hrdinka divadelní hry Žena vlčí mák
nejen sebe, ale i návštěvníky
prostějovského divadla. Zdánlivě zapomenuté city stárnoucí
vdovy hořekující nad svým
údělem se znovu probouzí

Hana Maciuchová v roli osamělé ženy, která zjišťuje, že láska se
vším, co k ní patří, není jen záležitostí mládí. Foto: Petra Hežová
v momentě, kdy hlavní hrdinka
Marta seznamuje obecenstvo se
svým osudem a postupně i náhlým citovým vzplanutím k o několik let staršímu muži. Příběh
jako ze života se setkal s velmi
příznivým přijetím publika, ve
kterém pochopitelně převládaly ženy. „Paní Maciuchovou
mám moc ráda, a tak jsem si
nemohla nechat ujít příležitost
vidět ji naživo,“ uvedla jedna

z divaček, která přiznala, že si
po představení troufne požádat
známou herečku o autogram.
Její herecké mistrovství ocenilo
publikum nadšeným potleskem
a uznalými komentáři, které se
ozývaly ze všech stran hlediště.
Příznivci Hany Maciuchové se
navíc mohou těšit na exkluzivní
rozhovor, který herečka poskytla speciálně pro čtenáře Prostějovského Večerníku.

Po stopách prostějovských

lovců mamutů

Prostějov/peh - Prostějovské
muzeum se může pochlubit
zbrusu novou expozicí, tentokrát věnovanou období
pravěku na našem území. Při
návštěvě interaktivní výstavy si exponáty můžete nejen
prohlížet, ale některé z nich
si můžete i osahat! A to beze
strachu, že vás z muzea potupně vyvedou.

účastníky slavnostního otevření
mohli vystavené exponáty doslova osahat. „Jsem rád, že jste
se tu sešli v tak hojném počtu a
doufám, že nová expozice přinese návštěvníkům nejen poučení o
okolí Prostějova, ale i přitažlivým
způsobem zprostředkuje zejména
těm nejmladším, jak tudy kráčela
historie,“ zahájil výstavu Miroslav Chytil, ředitel prostějovské-

exponátů,“ doplnil architekt Zdeněk Beran v souvislosti s tím, že
vystavené předměty nejnovější
expozice se tísní na opravdu velmi malém prostoru. Návštěvníci
byli i přesto upřímně ohromeni
množstvím informací a exponátů. „Je to naprosto úžasné, nedovedu pochopit, že ti lidé před
tolika lety byli tak zruční, že byli
schopní vyrobit něco takového,“
žasla nad umem pravěkých lidí
návštěvnice výstavy, paní Irma
Havlíčková, která doufá, že vý-

Umění na dosah v Galerii N7
Japonská umělkyně

Prostějov/peh - Sobotní dopoledne v Galerii N7 bylo přímo
nabité nevšedními uměleckými zážitky. Setkání s českou
malířkou a japonskou umělkyní bylo velkou inspirací pro
přítomné amatérské tvořilky
a milovnice umění.
Být při vzniku hned několika
uměleckých děl najednou se
poštěstilo návštěvnicím prostějovské Galerie N7. Pozvání
majitelky galerie Heleny Žákové přijala japonská umělkyně
Nao Higano, která ohromila
diváky svým uměním japonské
kaligrafie, a malířka Jitka Jarmarová, která přímo před očima
návštěvníků vytvořila originální
hedvábný šátek za pomoci barev na hedvábí, kontury a špetky obyčejné soli. Slovensky
mluvící výtvarnice Nao Higano
předvedla nejen své umění klasického japonského krasopisu,
návštěvníci ale měli možnost
ocenit i její pěvecké kvality,
vedle výtvarné tvorby totiž paní
Higano učí zpěv na kroměřížské konzervatoři, přes pět let
působila v opeře Slovenského
národného divadla a před několika lety vydala CD s písněmi
kombinujícími japonské a slovenské prvky, které bylo možné
v rámci setkání v galerii zakoupit. „Psaním a zpěvem si tak
připomínám svou rodnou vlast,“
přiznala umělkyně, která ochotně přetvořila do kaligrafických
znaků jména, nápisy a věnování
dle přání zákazníků.
Výtvory obou výtvarnic si
můžete mimo jiné prohlédnout na www.fler.cz/abalart a
www.jarmart.cz

Nao Higano navštívila Prostějov

Prostějov/peh - Japonská pěvkyně a výtvarnice zavzpomínala na rodnou zemi
v Galerii N7 drobnou ukázkou japonského
krasopisu. A přestože umělkyně vytvářela
na papíře jednotlivé znaky s až neuvěřitelnou lehkostí, umění japonské kaligrafie
rozhodně nic lehkého není. Podle samotné
Nao Higano je zapotřebí mnoha a mnoha hodin tréninku tohoto stylu psaní, než
se dosáhne požadovaného výsledku, a tak
není divu, že přítomní návštěvníci okouzleně sledovali každý tah jejího štětce a
vychutnávali si tento ojedinělý umělecký
zážitek.
Japonská operní pěvkyně a výtvarnice navíc věnovala Prostějovskému Večerníku
exkluzivní dárek: originální, ručně psaný
titul nejčtenějšího prostějovského periodika. Snad nejen znalci japonštiny uhádnou,
které to je.

„Konichiwa, prosil bych jeden
Prostějovský Večerník“

Fo
Fotoreportáž
o to
oreportáž

Touto větou by si již následující pondělí mohli
návštěvníci z Japonska říci o nejnovější vydání Prostějovského Večerníku. Díky japonské
umělkyni Nao Higano se totiž nejčtenější prostějovské periodikum může pyšnit originálním
kaligrafickým ztvárněním svého vlastního
názvu a mohlo by se tak směle zařadit k tiskovinám země vycházejícího slunce. Stačilo jen
několik málo tahů štětcem a vám známé červené logo Večerníku se změnilo k nepoznání.
Díky exkluzivní videoukázce můžete být sami
svědky návštěvy Nao Higano v prostějovské
Galerii N7 a současně i vzniku tohoto originálního dárku pro Prostějovský Večerník.

zábava pro dobrou věc

2x foto: Petra Hežová

Dvě výtvarnice bok po boku. Japonská umělkyně Nao Higano a čes- Exotické písmo. Jen několik málo tahů a stylový obraz v podobě
ká malířka Jitka Jarmarová.
originálního nápisu je na světě.

Bylo těsno. Na slavnostním otevření se sešlo tolik milovníků historie, že se do síně s nejnovější expozicí málem nevešli.
Foto: Petra Hežová
Za tajemstvím střepu se ve čtvrtek v podvečer vydali všichni
zájemci o pravěkou historii Prostějovska, a nebylo jich málo.
Mezi návštěvníky se mihli nejen
zástupci města, ale i archeologové, kteří si spolu s ostatními

ho muzea a spolu s architektem
projektu přestřihli pomyslnou
pásku zbrusu nové expozice.
„Nejtěžší bylo asi skloubit představu s daným místem, zajistit,
aby se i do tak malého prostoru
zvládlo vhodně umístit co nejvíc

stava zaujme hlavně školáky, pro
které se stane cenným zdrojem
informací o působení pravěkých
lidí na území Prostějovska. Proto
neváhejte a přijďte si sáhnout na
historii do prostějovského muzea
ještě dnes.

S Večerníkem jste mohli vyhrát 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 vylo potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačilo 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... Jsme rádi, že se vás zapojilo více jak sedm desítek, z nichž drtivá většina
odpovědí byla správných.
Ptali jsme se: KOLIK ROKŮ UŽ SVATEBNÍ STUDIO STYL FUNGUJE? Správná odúpověď zněla ŠEST!

A KDO VYHRÁL?

www.vecernikpv.cz

návštěvno

st webu roste...

Pro poukázku na 50% SLEVU NA ZAPŮJČENÍ SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ se mohou od středy 20.
února 2013 stavit tito tři výherci:
Radoslav Procházka, Krasická 43, Prostějov; Jolana Frgalová, Sídl. Svobody 21/76 Prostějov a Jiřina
Faclová, Březinova 14, Prostějov
Blahopřejeme!

Originální dárek i zábava. Pozvěte si na svatbu karikaturistu a
vaši hosté se rozhodně nestihnou nudit!
Foto: Petra Hežová
Návštěvníci Svatebního dne se mohli nechat karikaturistou
Pavlem Dlabalem zpodobnit přímo na místě a vyzkoušet si tak
jeho talent na vlastní kůži. Kresba karikatur jako netradiční zábava pro svatebčany rozhodně stojí za úvahu.

Vladyka a Holub přijeli s „plnými kapsami šutrů“
Prostějov/peh - Komedie o
tom, jak se v Irsku točí film,
byla skvělou hereckou etudou
pro dva zkušené umělce, jakými bezpochyby jsou Miroslav Vladyka a Radek Holub,
kteří se divákům předvedli ve
dvou tuctech rolí během jednoho představení. Inscenace
byla jednou z těch, které jsou
dokladem toho, že i s minimem rekvizit mohou opravdu dobří herci odehrát velké
divadlo.
Vystoupení pánů Miroslava Vladyky a Radka Holuba v divadelní inscenaci Plný kapsy šutrů,
kterou mohli diváci zhlédnout
v prostějovském divadle, se
neslo jak jinak než ve znamení
smíchu. Oba pánové na pódiu

odehráli celkem šestnáct postav
včetně ženských, a tak o komické a absurdní situace rozhodně
nebyla nouze. „Představení mě
příjemně překvapilo, i když
jsem čekala, že to bude veselé, když jsem četla v programu
jméno pana Vladyky a pana Holuba,“ uvedla divačka Markéta,
která se na představení vydala
spolu s maminkou. Hra dle irské herečky Marie Jones, která
při psaní vycházela z vlastních
zážitků z natáčení, zaujala diváky už v bezpočtu zemí a mimo
jiné také v Prostějově. Divadelní
koncert v podání známých herců
byl zajisté příjemným odreagováním pro každého z diváků a
nevšedním zpestřením čtvrtečního večera.

Úsměv. Přestože se v průběhu představení fotit nesmělo, herci
si našli chvíli, aby alespoň takto pozdravili čtenáře Prostějovského
Večerníku.
Foto: Petra Hežová

rozhovvorr se zaajím
mavoou ossobnosstíí...

Originální památka na svatební veselí
Prostějov - Aby se na svatební den a posléze i
na následné svatební veselí ještě dlouho vzpomínalo, je třeba zajistit i nějakou tu zábavu pro ty,
kteří nejsou právě fanoušky protančených střevíců nebo závodů v pojídání svatebních dobrot.
Příjemnou a současně neobvyklou kratochvíli tak
může nabídnout svatební karikaturista, díky jehož
práci se hosté zasmějí, a navíc si odnesou originální upomínku právě na tu vaši svatební veselici.
Ti, kteří navštívili sobotní přehlídku Svatební den,
mohli využít šance k osobnímu setkání a prohlídce
vtipných kreseb uměleckého řezbáře a karikaturisty Pavla Dlabala z nedaleké Senice na Hané.

Takže žádná umělecká
škola nebo něco podobného?
„To ne, spíš něco jako kreslení
karikatur pod lavicí při hodině
ve škole a tak podobně (smích).“
Jak dlouho trvá nakreslit takovou karikaturu?
„Od dvou minut po několik
hodin. Záleží na tom, jak výrazné rysy má obličej, který
maluju.“
Jste umělecký řezbář,
takže odhaduji, že karikatury nejsou jediným vaším uměleckým počinem.
Petra Hežová
„Kreslil jsem si už odmala, „To máte pravdu, jako umělecJak jste se dostal ke myslím, že s tímhle nadáním ký řezbář se musím pochlubit,
kreslení karikatur?
že jsem zřejmě jediný v repubse člověk už rodí.“

lice, kdo dělá karikatury i ze
dřeva. Zájemci mohou navštívit mé webové stránky www.
dlabal.com, kde najdou ukázky
mých výtvorů i prací mé ženy,
která je shodou okolností také
řezbářka. Karikatury, ať už
kreslené či vyřezávané, můžou
být nejen příjemným zpestřením svatebního veselí, ale
mohou sloužit i jako originální
dárek k narozeninám.“
Karikatury ze dřeva
patří pravděpodobně
k těm, na kterých pracujete
déle než ty uvedené dvě minuty, že?
„To ano (smích). Práce na karikaturách ze dřeva zaberou
zpravidla i několik dní.“

Ze života města
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Radní zrušili další KONKURZ! DVA MILIONY
Parkovací systém stále čeká na svého správce
na opravy škol

Po výběrovém řízení na pronájem stacionárních
radarů na měření rychlosti zrušil magistrát další konkurz na veřejnou zakázku! Tentokrát na
správce parkovacího systému. I v něm totiž nastaly technické problémy, které nešlo předvídat.
Prostějov/mik
„Rada města zrušila zadávací
řízení veřejné zakázky na službu Správce parkovacího systému. V průběhu výběrového
řízení nastaly podstatné změny okolností, které zadavatel
nemohl předvídat a ani je nezpůsobil,“ potvrdil Večerníku
Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora Prostějova. Vzápětí vysvětlil i konkrétní důvod
dalšího zrušeného konkurzu.
„Na základě doplňujících dota-

zů od uchazečů v průběhu zadávacího řízení vyvstaly určité
technické problémy, jejichž řešení znamená podstatnou změnu podmínek zakázky a jsou
důvodem k jeho zrušení,“ uvedl Jiří Pospíšil s tím, že jedním
z diskutovaných bodů bylo
umístění závorového systému
v ulici Sádky okolo budovy
Policie ČR. „Systém vyžaduje
zřízení elektrické přípojky. Jak
se ukázalo, v daném místě jde
o technicky a finančně náročnější investici. Jako vhodnější

bude v této lokalitě umístit parkovací automaty,“ dodal Jiří
Pospíšil.
Vedení města projedná vypsání nového výběrového řízení.
„Zvažujeme také možnost pořízení vlastních parkovacích
automatů a správu jejich provozu. K této úvaze nás vedou
poznatky z průběhu výběrového řízení. V každém případě jsou pro nás dílčí výsledky
lakmusovým papírkem zjištění
situace na trhu,“ vysvětlil náměstek Pospíšil.

Bude se čekat? V tuto chvíli je otázkou, jestli město vyhlásí nový konkurz na správce parkovišť, nebo se toho ujme samo… Ilustrační foto
„V souvislosti se zavedením
parkovacího systému jsem
zaznamenal pozitivní ohlasy
obyvatel z centra města. Obrátili se na mě obyvatelé z Vodní
a Netušilovy ulice, kdy už bude

možnost pořídit si rezidentní
karty. Podle jejich slov si rádi
zaplatí, aby mohli parkovat ve
své ulici, kde je dnes takřka nemožné najít po příjezdu z práce
volné místo,“ uzavřel Pospíšil.

S devadesátiprocentní státní dotací Zastupitelé budou jednat
vznikne parkoviště u fotbalového stánku ve „vyhnanství“ v Národě

Prostějov/mik - Na základě informací o možnosti získání dotace z Ministerstva financí České republiky se vedení města
rozhodlo z předložených záměrů vybrat projekt na výstavbu
parkoviště u střediska mládeže
kopané na sídlišti E. Beneše.
Město má velkou šanci získat na
projekt státní dotaci ve výši 90
procent z celkového rozpočtu.
V lokalitě se plánuje výstavba
parkoviště pro přibližně padesát
osobních aut a plochy pro autobusy. „Pro město jde o velmi
výhodnou investici. Celkový
rozpočet projektu je pět mili-

Přibude další. K současnému parkovišti u fotbalového hřiště bude
brzy přistavěno další, celkem s padesáti místy. Foto: Martin Drábek
onů korun, se státní dotací tak
činí podíl města pouze 500 tisíc
korun. Stejná částka je určena
na přípravu projektové dokumentace, stavební dozor a další

náklady jako rezerva, v případě
nevyčerpání se tyto prostředky
vrátí do rozpočtu města,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek
primátora.

Radní pod palbou

Prostějov/mik - V pořadí už jednadvacáté zasedání Zastupitelstva města Prostějova v tomto volebním období se
uskuteční v úterý 19. února ve 13.00 hodin. Oproti tradičním zvyklostem se však zastupitelé sejdou v přednáškovém
sále Národního domu, protože obřadní síň na radnici je
v rekonstrukci!
Na úterní zastupitelstvo budou velmi netrpělivě čekat hlavně
sportovní kluby, sociální organizace a kulturní spolky. „Hned
po tradičním projednávání zprávy o činnosti rady města za
uplynulé období bude následovat schvalování udělení veřejných finančních podpor,“ potvrdil Večerníku „tahák“ tohoto
zastupitelstva Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Prostějova.
Kromě toho však zastupitelé budou jednat o dalších více než
dvou desítkách bodech programu. Na řadu přijdou rozpočtová
opatření k investičním akcím, hlasovat se bude o finančním podílu na výstavbě nové křižovatky ulic Olomoucká – Barákova a
samozřejmě pozadu nezůstanou ani majetkové záležitosti.
Rovněž v Národním domě je zasedání Zastupitelstva města
Prostějova veřejně přístupné.

Prostějov/mik - V letošním roce bude město investovat do
oprav budov škol částku dvou milionů korun. Celkovou
sumu a rozdělení investic schválila na své poslední schůzi
rada města.
Finance jsou soustředěny ve Fondu reinvestic nájemného, které hradí jednotlivé školy a město se zavázalo tyto prostředky
věnovat zpět do oprav školních budov. Rozdělení investičních
prostředků byly projednána a schválena také na společném
jednání ředitelů škol. „Na výměnu oken středního traktu a na
přípravu projektu opravy šaten tělocvičny ART ECON-Střední školy na Husově náměstí bude vyčleněno devětset tisíc korun, za půl milionu korun se vymění okna na východní straně
budovy strojnické průmyslovky Středního odborného učiliště
stavebního v Lidické ulici. Rekonstrukcí oken v investičním
objemu třista tisíc korun projde také jižní strana objektu Střední školy automobilní, za dvěstě tisíc bude opraven sokl budovy
Střední školy designu a módy. Částku sto tisíc korun reinvestuje město do rekonstrukcí podlah a střechy Střední zdravotnické
školy,“ vypočítal letošní investice města do škol Zdeněk Fišer,
náměstek primátora.
V uplynulých třech letech uvolnilo město Prostějov do rekonstrukcí škol z fondu reinvestic celkem 3 miliony 630 tisíc,
konkrétně v roce 2010 to bylo 910 tisíc, v roce 2011 jeden milion a 232 tisíc a v roce 2012 jeden milion a 488 tisíc korun.

Investice města do prostějovských středních škol
rok název školy - akce
finance (v tis. Kč)
2010 SPŠ oděvní - elektro učeben
70
SPŠ a SOU Lidická - výměna oken
340
SOU stavební - elektro, podlahy, dvůr
500
2011 SŠ designu a módy - projektová dokumentace sokl budovy
13
Střední zdravotnická škola - rekonstrukce podlah
229
SPŠ a SOU Lidická - výměna oken
400
SOU stavební - rekonstrukce elektroinstalace učeben
190
Střední škola automobilní - rekonstrukce podlah v učebnách 200
opravy na budovách, které neprovádí nájemce
200
2012 Střední škola designu a módy - rekonstrukce odborné učebny 200
SPŠ a SOU Lidická - výměna oken
500
SOU stavební - rekonstrukce oken
210
Střední škola automobilní - rekonstrukce oken
208
opravy na budovách, které neprovádí nájemce (omítky)
370

Celkem
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Lidé nadávají na neuklizené komunikace od sněhu, magistrát má však čisté svědomí
„Udržujeme třikrát víc chodníků
odníků než v roce 2008,“
2008, namítá první náměstek primátora Jiří Pospíšil

Prostějov - Během uplynulého týdne postihly celou Českou republiku větší či menší sněhové bouře. Doslova jen krůček byl od vyhlášení kalamitního
stavu i v Prostějově! Deseticentimetrová vrstva sněhu vytvořila problémy především v dopravě, a také
chodci často hudrali na to, že se musí na chodnících
brodit ve sněhu. Město je však zodpovědné za úklid
jen části komunikací pro pěší, což v našem exkluzivním rozhovoru v rámci pravidelné rubriky „Radní
pod palbou“ potvrdil Večerníku první náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil.
Michal Kadlec
V současných
dnech se na veřejnosti přetřásá sněhové
téma skrz na skrz. Které chodníky město v zimních měsících
udržuje při sněhu či náledí, a
které ne?
„Statutární město Prostějov
v zimním období udržuje chodníky podle Plánu zimní údržby
místních komunikací města Prostějova na zimní období 2012 a
2013, který schválila Rada města Prostějova. Tento plán včetně

rozpisu údržby jednotlivých komunikací je volně přístupný na
internetových stránkách města.
Nelze ve stručnosti popsat konkrétní chodníky, ale lze říci, že
se první uklízejí ty nejfrekventovanější a následně ty méně
používané.“
Proč vůbec před
časem
město
přistoupilo k tomu, že u množství chodníků se zbavilo odpovědnosti za jejich úklid?
„O zbavení se odpovědnosti
nelze úplně hovořit, pouze jsme
občany upozornili, že některé

INZERCE

návštěvnost

webu roste...
www.vecernikpv.cz

chodníky nebudou v zimě udržovány, jelikož zabezpečit úklid
sněhu ze všech chodníků je nad
rámec technických možností
města. V souvislosti se změnou
zákona o pozemních komunikacích naopak došlo ke zvýšení
rozsahu úklidu místních komunikací.“

Opravdu? Můžete k tomuto
tvrzení předložit důkaz?
Pro porovnání uvedu rozsah
udržovaných komunikaci před
a po novele zákona.

V zim
zimě 2008 až 2009 bylo městem uudržováno 88,8 kilometru
silnic a 52,7 kilometru chodníků.
V zim
zimě 2012 až 2013 bylo udržováno 95,6 kilometru silnic a
žován
151,9 kilometru chodníků.

„Za úklid chodníků zo
zodpovídá
jejich majitel, nne majitel
přilehlé nemo
nemovitosti... “
První náměstek JIŘÍ POSPÍŠIL objasňuje,
kdo se má starat o řádn
řádně odklizené pěší trasy
Stalo se letos či
v uplynulých letech, žže někdo na špatně udržovaném chodníku si přivodil
úraz a žaloval město?
k
„V každém
roce dochází k jednotlivým
notlivý případům vzniku úrazů
na chodnících.
ch
Pokud se poškozený občan na magistrát obrátí
se žádostí o odškodnění přípa
padného
úrazu, předáváme
tyto případy k posouzení
a řešení pojišťovně, která
prověřuje oprávněnost

žádosti. Prozatím nemáme informace o žádné žalobě na město
v souvislosti s údržbou chodníků.“
Má město nějaké
páky na majitele
nemovitostí, před kterými jsou
neuklizené chodníky od sněhu
a tito majitelé viditelně údržbu
zanedbávají?
„Za úklid chodníků zodpovídá
jejich majitel, ne majitel přilehlé
nemovitosti. Pokud je chodník
na soukromém pozemku, je věcí
jeho majitele, jak s ním nakládá.“
Jak vy osobně
jste
spokojen
s údržbou městských komunikací v těchto dnech?
„V minulých dnech byla výjimečná situace, tolik sněhu najednou
už dlouho nespadlo. Tím pádem i
nároky na techniku a údržbu byly
větší. Musíme si uvědomit, že nelze během několika málo hodin
odklidit sníh tak, aby byli všichni
spokojeni. Podle mého mínění a
na základě rozhovorů s mnoha občany byla údržba na velmi dobré
úrovni. I když jsem zaznamenal i
negativní hlasy, ale těch bylo minimum.“

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
ě?

V únoru povzbuďme ledviny

Jak už jistě pravidelní čtenáři
naší rubriky vědí, ke každému
měsíci přísluší orgán, který je v
určitý měsíc, nejvíce oslaben. Je
tak zapotřebí se na něj více soustředit, protože v tento měsíc je
léčba nejúčinnější z celého roku.
V únoru je proto vhodné věnovat pozornost oblasti ledvin.
Proč? Na to jsme hledali odpověď v tomto příspěvku...
Z pohledu tradiční čínské medicíny jsou ledviny zásobníkem
vrozené energie „čchi“, která je
dobíjecím mechanismem pro
celý náš organismus a nejen to.
Ledviny filtrují krev a tělní tekutiny, ale starají se i o kostní dřeň,
mozek, centrální nervovou soustavu a mají vliv také na vlasy,
zuby, kosti či sluch. Ledviny představují i vztahovou rovnováhu.

Milé kamarádky Večernice,
a pojďme se společně podívat, co zajímavého jsem si pro vás opět připraa--

V neposlední řadě pak zveme pak na další skvělou akci, která je
zaměřená na svatby, tentokrát do Smržic...
Příjemné a třeba i poučné čtení
vám opět přeje Večernice

rozhovor se zajímavou osobností...

Pokud jsou dlouhodobé problémy
v lidských vztazích, ledviny to začnou silně pociťovat a postupně
dávat najevo. Každá nepřiznaná
a potlačená emoce, která vniká ve
vztahu k našim nejbližším lidem,
snižuje energii ledvin. Stejně jako
močový měchýř tak i ledviny jsou
propojeny se strachem.
Pokud energie „čchi“ v ledvinách
pracuje nedostatečně, člověk více
pociťuje strachy, úzkosti, fobie
a celkovou slabost. Kromě psychických vlivů se ledviny oslabují
sladkostmi, nadměrným užívání
soli, přehnaně velkým množstvím
tekutin a samozřejmě drogami a
alkoholem. Podle čínského učení
jim neprospívá ani hlasitá hudba,
spěch při jídle, nadměrné množství černé kávy, koření, nedostatek
pohybu, ale i nadměrná sexualita.

Nejznámějším důsledkem dysfunkce ledvin jsou potíže s močením, narušená funkce pohlavních
orgánů, bolesti v oblasti bederní
páteře a kolenou, studené nohy,
oteklá horní víčka, padání vlasů,
šumění v uších, hluchota či vysoký krevní tlak a lámavost kostí.
V únoru, kdy jsou nejvíce ledviny
oslabeny, jim tedy dopřejme klid.
Zkusme se vyhýbat škodlivému jídlu a pití jako jsou uzeniny,
minerálky, alkohol, káva. Jezte
pšeničnou trávu, užívejte chlorelu
a ječmen. Dodržujme pitný režim,
ve kterém musí převládat čistá
voda, kterou střídejme s urologickými a ledvinovými čaji. Kromě vody a čajů kvalitně ledviny
proplachuje Plzeň, ale stačí vypít
jedno pivo denně, více ne, už jen
kvůli zatěžování ledvin.

„Bezlepková strava se dá zařadit i do jídelníčku běžného konzumenta kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...
a těm pomáhá třeba při snižování nadváhy,“ prozrazuje Miluše Smékalová
mouky a droždí, které musíme používat pouze sušené, se
při pečení rohlíků, cukroví a
kynutých těst používají téměř
totožné suroviny jako u pečiva
běžného. Pokud má ovšem nemocný člověk ještě alergii na
laktózu a vejce, potom se chuť
výrobku podstatně mění.“

Prostějov - V dalším díle našich rozhovorů jsme
se tentokrát zajímali o bezlepkové výrobky. Jak
se bezlepkové pečivo liší od toho klasického?
Poznáme rozdíl v chuti? Jaké jsou pozitivní efekty
bezlepkového pečiva? To vše a ještě více zjistíme v následujícím interview s Miluší Smékalovou,
která si nedávno otevřela pekárnu s bezlepkovým
pečivem...
Aneta Křížová
Paní Smékalová, co vás
přimělo k nápadu začít
vyrábět bezlepkové výrobky?
„Hlavně výskyt alergie na lepek v naší rodině a nedostatek
těchto výrobků v našem městě
i okolí Prostějova vůbec. Toto
zboží se k nám pouze dováží
a jeho cena vzhledem k drahým
surovinám bývá neúměrně vysoká. Lidé se proto, tedy pokud
to umí, snaží vyrábět chleba
i pečivo doma sami, tak jako
my.“
Mnoho lidí si pod
bezlepkovou
dietou
představí naprosté vynechání pečiva, přitom to ale vůbec
není nutné…
„Opravdu to není nutné. Naštěstí se na náš trh dostává

stále více surovin pro přípravu
různých těst jako bezlepková
mouka, sójové mléko, náhrada
za vejce a podobně. Bezlepkové výrobky nejsou jen rohlíky a chleba, ale alergici na
lepek si mohou pochutnat i na
bezlepkových koláčcích nebo
i cukroví.“
Čím se liší bezlepkové
pečivo od toho klasického?
„Bezlepkové pečivo je světlejší, nemá po upečení tak intenzivní zabarvení jako běžné
pečivo. Také strukturou se od
běžného pečiva liší. Po upečení není povrch hladký, ale
mírně popraskaný. Bezlepkové výrobky se také liší vyšší
cenou, a to jen díky tomu, že
Jak je to s chutí bezlepsuroviny nakupujeme za pokového pečiva. Poznáměrně vysoké ceny... (pokrčí me rozdíl oproti běžnému
rameny)“
pečivu?

TVAROHOVÁ BÁBOVKA

„Pro konzumenty, kteří jsou
alergičtí pouze na lepek,
se chuť oproti běžnému
pečivu liší pouze minimálně.“

Pekařka Miluše Smékalová
o chuti bezlepkového pečiva

„Pro konzumenty, kteří jsou
alergičtí pouze na lepek, se
chuť oproti běžnému pečivu
liší pouze minimálně. Kromě

Můžete nám závěrem
říci, jaké jsou pozitivní
efekty bezlepkového pečiva?
„Lepek obsažený v mouce
neblaze působí na naše zažívací orgány, a to zejména na
střeva. Proto nemocný musí
bezpodmínečně dodržovat tuto
dietu. Bezlepkové pečivo tedy
neubližuje sliznici střev. Na
druhou stranu se dá tato strava
zařadit i do jídelníčku běžného konzumenta a těm pomáhá
i při snižování nadváhy.“

Ilustrační foto
Ingredience:
250 g tvarohu
250 g hery
200 g cukru
250 g polohrubé mouky
1 ks prášek do pečiva
6 vajec
Postup:
Všechny ingredience řádně promícháme a těstem naplníme vymazanou a vysypanou bábovkovou formu. Necháme péct na 30
až 40 minut (podle typu trouby) při 160 °C. Upečenou bábovku
Přejeme dobrou chuť!
posypeme moučkovým cukrem.

Věděli jste, že kresba dítěte Jak na spalování tuků a potlačení hladu
přirozenou cestou? Vyzkoušejte CHILLI!
vyjadřuje jeho psychický stav?

Ilustrační foto
Pokud jste někdy s dítětem
zavítali k psychologovi, tak
víte, že většinou ihned obdrží
pastelky a má za úkol malovat. Z obrazu totiž psycholog
vyčte to, co by jinak musel po
dlouhou dobu všemožnými
technikami zkoumat. Někdy
děti neví, co je trápí nebo neví,
že je vůbec něco trápí či opačně
ví, že je něco trápí, ale neumějí
to vysvětlit, neví, jak by podali
to, co je tíží, co jim vadí nebo se
zkrátka o tom bavit ani nechtějí. Pak jsou na místě psychologické techniky, které prozradí
to, kde slova nestačí…
Podle určitých linií, struktur,
umístění objektů, tvarů, barev
apod. lze vyčíst problémy v ro-

dině, obavy a strachy dítěte, ale
i jeho intelekt nebo osobnostní
rysy aj. Aniž byste navštívili
psychologa, všimněte si někdy,
jak a co vaše dítě maluje, ptejte
se ho, proč zrovna takhle namalovat maminku, proč tam není
travička, ale jen samotné kytičky? Je důležité, abyste se na
kresby dítěte ptali. Jednak rozvíjíte jeho schopnosti a jednak
se sami dozvíte mnoho důležitých věcí. Dítě moc dobře ví, co
maluje a do svých kreseb dává
veškerý um, který má. I když se
vám někdy zdá, že si dítě s malováním moc práce nedalo, není
to pravda. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé charakteristiky
maleb.

Kreslí-li dítě tenké nebo naznačené čáry může se jednat o
určitou formu zábran, absenci
sebedůvěry. Naopak tlusté, silné čáry se sklonem k rytí až trhání papíru ukazují na agresivitu i přílišnou sebedůvěru. Často
gumovaná nebo přeškrtávaná
kresba je odrazem něčeho, co
dítě nechce, aby vyšlo najevo.
Vyrovnané děti mají sílu čáry
pod kontrolou, kreslí do středu papíru. Stejně jako tomu je
u grafologie i zde platí, že objekt umístěný příliš vysoko naznačuje pýchu a opět přílišnou
sebedůvěru. Uzavřené děti volí
jednu nebo dvě nevýrazné barvy. Extroverti pak kreslí mnoha
jasnými barvami. Při kresbě

postav, pak těsně u sebe namalované postavy značí úzkost,
velké postavy značí velké osobnosti v očích dítěte, někdy ale
může jít i o dominantní postavy, kterých se dítě bojí. Pokud
postavám chybí ústa, dítě má
problém s komunikací. Maluje-li dítě velké uši, pak projevuje
zájem po vědění. Jestliže dítě
občas kreslí strašidla, zde problém nehledejte, to občas kreslí
všechny děti. Pokud však postava pláče, zeptejte se proč pláče
a zda to postavě pomůže? Jsou-li obrázky často temné, smutné
nebo strašidelné, je to varovné
znamení. Malby stromů pak
prozrazují osobnostní postoje,
to je psychology posuzováno
podle Boumova testu. Poškozené větve a kmen značí trauma
z minulosti. Široký kmen pak
prozrazuje materiálně založené
dítě. Kresba kořenů značí fixaci na rodinu. Je-li strom úzký a
vysoký je patrné, že dítě bude
duchovně založené. Co se týče
koruny, pokud je pravidelná
a plná, značí to vyrovnanost.
Otevřené větve (koruna) ukazuje na přívětivou a nekonfliktní
povahu. Citově založené děti,
kreslí i listy. Ať už dítě kreslí
jakkoli, není třeba hned vyvozovat ukvapené závěry. I k malbám je třeba dítě pečlivě znát a
brát v potaz i jeho okolí (filmy,
obrázky…) Důležité ale je, nechat dítě o obrázku mluvit.

Jsou pálivé, ale zdravé, to
všichni o chilli papričkách
víme. A věděli to i Indiáni
před více než 7000 let, kteří
chilli hojně používali. Už ve
třetím tisíciletí před naším
letopočtem je už pěstovali
staří Inkové, kteří je považovali za svaté rostliny. Do
Evropy je dovezl lékař z druhé Kolumbové výpravy Diego Alvarez Chanca. Právě
tento lékař jako první začal
zkoumat léčivé účinky chilli papriček. Postupem času
se zjistilo, že papričky mají
mnoho blahodárných účinků
na lidské zdraví. Původcem
pálení a tepla, které jsou pro
papričky charakteristické je
látka zvaná kapsaicin...
Tato látka má značný vliv na
potlačení hladu, ztrátu hmotnosti a spalování tuků. A nejen
to. Kapsaicin má prý i unikátní schopnost ničit rakovinové
buňky a to tak, že napadá jejich energetické centrum. Již
nyní se kapsaicin používá při
léčbě lupénky, zátěži svalů,
ale můžeme se s ním setkat i
v kosmetice, kde bývá použí-

ván jako součást gelu krému
na kosmetiku. K dostání jsou
i kapsaicinové krémy, které
jsou určeny na bolesti kloubů
a jiné bolesti. Dokonce existují i rtěnky, které obsahují
kapsaicin.
Řada výzkumů taktéž potvrzuje, že chilli pomáhá diabetikům,
nemocným se žaludečními
vředy a dokonce i kardiakům
a to i již při rozvinuté chorobě. Kapsaiciny snižují hladinu
glukózy, inzulínu v krvi a brání
vzniku krevních sraženin. Další výhodou používání chilli je,
že dobře pomáhají s trávením
tučných a těžších jídel. Celkově
prokrvují zažívací trakt, čímž
stimulují látkovou výměnu a
pomáhají i při zácpě. Kapsaicin
způsobuje i tzv. reflex nasycenosti. Odborné studie dokazují,

že přidáním kapsaicinů do stravy snižujeme potřebu příjmu
energie. Spálením tuků pomocí kapsaicinů se totiž uvolní
energie a do mozku je vyslaný
signál, že je tělo již dostatečně
nasycené. Díky všem blahodárným účinkům, které chilli
má se ve Velké Británii nedávno rozhodli, přidávat chilli do
pekárenských výrobků. Ale co
dělat, pokud chilli tak pálí, že
se to nedá vydržet? Namísto
vody je daleko účinnější tišící
prostředek mléko nebo jogurt.
Ve chvíli největšího pálení můžete také začít žvýkat kousek
sýra. To by mělo pálení zahnat
nebo alespoň zmírnit. Pro toho,
kdo nesnese pálivé chilli, jsou
k dostání i přírodní potravinové doplňky (tablety) s čistě
přírodními výtažky chilli papriček.
Samozřejmě seženete i potravinové doplňky, které budou
obsahovat několik desítek
dalších látek, ať už pro tělo
potřebných či nikoli. Ale pokud budete hledat, najdete i ty,
které mají vysokou koncentraci chilli...

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Zpravodajství
Smetanovy sady prořídnou:

Ještě se POKÁCÍ 40 STROMŮ!
Prostějov/mik - Už v závěru loňského roku Večerník rozsáhle informoval o rekonstrukci Smetanových sadů, která sice
bude oficiálně zahájena až s příchodem jara, nicméně v parku už vloni na podzim proběhly určité úpravy. Pokáceny byly
vzrostlé jehličnany, avšak je zřejmé, že to hlavní teprve přijde!
Jak se totiž Večerník dozvěděl, k současným už pokáceným pěti
či šesti stromům přibude mnoho dalších. „Vím, že mnoho lidí to
vezme za srdce, ale pokáceny budou ještě zhruba čtyři desítky
stromů ve Smetanových sadech. Děje se tak na základě rozhodnutí dendrologů, kteří vyhodnotili zdravotní stav těchto dřevin
jako nevyhovující a hrozící nebezpečím pádu. Pokácené stromy
samozřejmě nahradíme nově vysazenou zelení,“ informovala na
tiskové konferenci rady města Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora statutárního města Prostějov, která je zodpovědná za
životní prostředí.
K uvedenému kácení by mělo dojít co nevidět, ještě v době vegetačního klidu, což je do konce března. Pak už budou následovat
stavební úpravy cestní sítě a rekonstrukce osvětlení.

13

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 18. února 2013

NA ZASTÁVKÁCH SE NEKOUŘÍ, Vedle Arkády se plánuje
víte to vůbec Prostějované?
NOVÁ PRODEJNÍ HALA

Prostějov/mik - Nový zákon, který zakazuje kouřit na zastávkách
městské hromadné dopravy a určených veřejných prostranstvích,
sice platí již od 1. ledna 2006, ale
jak se Večerník v minulých dnech
na vlastní oči přesvědčil, množství Prostějovanů toto nařízení
naprosto nerespektuje! A když se
ohradíte, můžete dostat přinejmenším vynadáno...
Minulé pondělí jsme se stali svědky
případu, který může být sice extrémem, ale nikoliv zcela náhodným či
ojedinělým. Na zastávce v Krasicích
si při čekání na autobus zapálil zhru-

ba třicetiletý muž cigaretu. Opodál
stojící žena se dvěma malými dětmi
ho upozornila na fakt, že na zastávkách se nekouří. „Jdi do pr...., babo!“
vzmohl se chlápek na sprostou reakci. Než se Večerník stačil ženy zastat,
muž vztekle odhodil špačka na zem
a rychle odešel...
„Určitě se nemusí jednat o ojedinělý
případ. Dodržování zákona o zákazu kouření na veřejných místech, v
budovách a samozřejmě také na zastávkách městské hromadné dopravy pravidelně kontrolujeme. V loňském roce jsme takto řešili bezmála
osm desítek přestupků. Ale jsme si

vědomi, že nejsme zdaleka u všeho,
což ostatně ani dost dobře nejde,“
reagoval na připomínku Večerníku
Jan Nagy, velitel Městské policie v
Prostějově. Jak dodal, za kouření na
zastávce hrozí v blokovém řízení až
tisíc korun pokuty.

Prostějov/mls - Kromě
obchodního centra vedle
OBI, které už nabývá konkrétní obrysy, by se nákupní zóna v Držovicích
mohla v budoucnu rozšířit
ještě o další prodejní i administrativní halu a sklady. Kdy to bude, to ovšem
zatím není vůbec jasné...
„Mohu potvrdit, že máme
zájem u Arkády vystavět
sklady a také prodejní i
administrativní budovu. Ve

srovnání s tou, která vyrůstá
vedle OBI, bude menší. Zaměstnáno by tu mohlo být
tak do dvaceti lidí. Vše je
ovšem v tuto chvíli ve stádiu projektu, na který jsme
dosud nezískali stavební
povolení. Proto považuji za
předčasné o tomto tématu
dále hovořit,“ vyjádřil se
minulý týden Zdeněk Randula ze společnosti Rubbeco develop, která za projektem stojí.

POHŘEŠOVANÁ BOŽENA ZAHRADNÍČKOVÁ se našla mrtvá
Nikdo to neřekne nahlas, ale uvažovalo se i o VRAŽDĚ!
Osmnáct dní. Přesně tak dlouho se pátralo po pohřešované Boženě Zahradníčkové, která bydlela
ve Spitznerově ulici. Takovou dobu už v Prostějově
nikdo dlouhá léta nebyl v policejní databázi zmizelých. Samotní kriminalisté i ostatní pátrající policisté
kroutili hlavou nad tím, jak je možné, že sedmaosmdesátiletý člověk odejde z domu bez peněz,
bez dokladů a nezanechá po sobě jedinou stopu.
Kromě Večerníku zatím nevyřčenou myšlenku neřekl nahlas nikdo. Nechceme se v žádném případě
rouhat a nyní, po nálezu nebohé seniorky, vyvolávat zbytečné dohady. Pravdou ale je, že pátrání
po nemocné důchodkyni se ubíralo i jinými směry! Hodně nahlas se například spekulovalo také o
vraždě…
Prostějov/mik
Jméno Boženy Zahradníčkové
bylo po tři týdny v Prostějově
skloňováno ve všech pádech.
Opravdu se ztratila při procházce na hřbitov? Nebo se
stala obětí násilného činu a její
zmizení bylo jen zástěrkou?
Nedělní nález jejího těla, údajně na území Vrahovic, může
podobné spekulace utnout.
Nicméně pokud nebude známa
příčina úmrtí, spekulovat se
bude stále! Zvláště pak, když
její tělo bez známek života
bylo nalezeno tak daleko od
místa bydliště.
Večerník během minulého týdne vyslechl několik svědků,
kteří tvrdili, že z bytu pohřešované se často ozýval křik a
hádky se synem. Upozornili

jsme na to policii, ta však už
v tu dobu zaměřila svoji pozornost podobným směrem.
„Co se týká všech možných
našich opatření, mohu potvrdit,
že před několika minutami se
z terénu vrátila skupina policistů, která propátrávala další část
Prostějova, ale i různé odlehlé
části, zahrádkářské kolonie,
okolí řek, polí a podobně. Využíváme všech cest a možností,
abychom ji nalezli. Bohužel,
zatím je opravdu všechno marné,“ informoval exkluzivně Večerník ještě v pátek odpoledne
Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově. Po celou dobu pomáhali
státním policistům při pátrání
i strážníci městské policie.
„Jsme k dispozici čtyřiadvacet
hodin. Úplně chápu, že kriminální policie může směřovat

své vyšetřování i do jiných sfér
a alternativ. Tak dlouho pátrat
po staré a nemocné paní není
obvyklé,“ usuzoval rovněž
v pátek Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Zmizení Boženy Zahradníčkové se vymykalo všem logičnostem. „Vám se nezdá divné,
že paní Zahradníčková odešla
a nechala doma občanku i peníze? Tedy věci, bez kterých
nikdy a nikam neudělala ani
krok? Víte, bůhví, jak to je.
Paní se se synem často hádala, z jejich bytu byl slyšet
křik. Syn ji nechtěl pouštět
ven, protože ji už asi pětkrát
přivedli zpět strážníci, jak zabloudila. Kolikrát na ni řval,
že ji nikam nepustí, i kdyby ji

dali celý byt, sklepy, půdní
prostory domu i dvorek, ale
tělo paní Zahradníčkové nalezeno nebylo,“ řekl v pátek
Večerníku šéf prostějovské
policie.
Prostějovský Večerník se
po celý minulý týden snažil
kontaktovat Jaromíra Kučeru, syna pohřešované Boženy
Zahradníčkové. Každý den
až do pátku jsme několikrát
zvonili u vchodových dveří domu. Neotevřel nikdo,
přestože jsme měli pocit, že
záclony za oknem přízemního bytu se hýbou. Až v pátek
jsme konečně uspěli, a to jenom díky tomu, že vchodové
dveře byly odemčeny a my tak
mohli zabušit přímo na dveře

„Je to divné, že starou nemocnou
paní nešlo tak dlouho najít,“

připouštějí prostějovští policisté

měl zabít,“ svěřila se Večerníku starší žena ze Spitznerovy
ulice. „Spekulace o možné
vraždě nemohu nijak specifikovat, právě proto, že jde
zatím o čiré spekulace. Ano,
samozřejmě nezapomínáme
ani na prověrky těch nejbližších paní Zahradníčkové. Nepodcenili jsme vůbec nic. Důkazem je i to, že v minulých
dnech už dvakrát proběhla domovní prohlídka přímo v bytě,
kde nyní žije syn pohřešované.
Kriminalisté důkladně prohle-

bytu. Brzy jsme za nimi uslyšeli kroky Jaromíra Kučery
doprovázené štěkotem psa.
Zprvu se tvářil nevlídně, pak
se ale rozhovořil sám. Nedělali jsme kolem naší návštěvy
žádné okolky a přímo jsme
muži popsali svědectví osob
z jejich sousedství! „Cože? Že
byste těm lidem věřili! Ale jo,
s maminkou jsem měl občas
nějaký ten spor, ale křičet jsme
na ni musel hlavně proto, že
byla skoro hluchá, navíc často
měla hodně nahlas puštěnou

Ani tady ne! Během minulého týdne prohledala policie hned dvakrát celý dům, půdní prostory, sklep i byt
pohřešované ve Spitznerově ulici číslo pět. Marně, tělo seniorky se nenašlo. Foto: Michal Kadlec + internet
televizi,“ reagoval na otázku
o možných hádkách uvnitř domácnosti. „Já ji nezabil, pokud
vám jde o tohle. Vím, asi si
to myslí i policie, protože tu
byla dvakrát a kriminálka mi
obrátila byt vzhůru nohama.
Prohledávali i vnitřky pohovek, proklepávali podlahy a
podobně. Přeházené věci mám
od nich i ve sklepě a na půdě.

Asi si mysleli, že maminku
najdou u mě v bytě mrtvou.
Opakuji, já ji nezabil, ať si ale
každý myslí, co chce,“ ukončil
náš rozhovor Jaromír Kučera,
syn Boženy Zahradníčkové.
Ten bohužel v neděli večer obdržel velice smutnou zprávu. Policisté mu museli co nejšetrněji
sdělit, že jeho maminku nalezli
mrtvou. Otázkou nyní zůstává,

kdy zemřela a co bylo příčinou
její smrti. A také to, jak se vůbec na svých toulkách napříč
celým Prostějovem ocitla až ve
Vrahovicích. Večerník během
týdne bude samozřejmě všechny okolnosti tohoto tragického
případu zjišťovat a své čtenáře
informovat i prostřednictvím
denně aktualizovaných stránek
www.vecernikpv.cz!

VRAŽDA MATKY? OHROZIMSKÁ: To už nejsou výtluky, ale KRÁTERY
To v Prostějově známe jako po dopadu meteoritu!

Prostějov/mls - V souvislosti s nejrůznějšími vyšetřovacími
verzemi, které doprovázejí pátrání po zmizelé Boženě Zahradníčkové (87), se leckterým lidem snadno vybaví případ
z loňského roku...
V dubnu 2012 byla ve svém bytě v Dolní ulici zavražděna
třiašedesátiletá Věra S., z jejíž smrti byl po více jak půl roce
vyšetřování policií obviněn syn Pavel. Žena svůj byt obývala
pouze s ním a s manželem. Jejich společné soužití nebylo
bez mráčků, vraždě dle sousedů předcházely hlasité rodinné
hádky. Nikdo však netušil, že by tyto konflikty mohly zajít
tak daleko.
Jaká je aktuální situace v tomto případě? „Případ už si převzal státní zástupce, který v současné době připravuje žalobu. Na to, kdy bude podána k soudu, vám neumím odpovědět,“ reagovala policejní tisková mluvčí Irena Urbánková.

Ohrozim, Prostějov/mik - Výtluků na silnicích je všude
plno, ostatně v zimním období
jsme si na podobné zádrhele
na komunikacích už tak nějak
zvykli. Děravých komunikací
je skutečně dost v Prostějově
i jeho okolí. Ovšem v jakém
stavu je nyní silnice na ohrozimském kopci, to je skutečně
UNIKUM!
„To už nejsou běžné výtluky, ale
krátery jako po dopadu meteoritu! Objevily se tak před dvěma
týdny, já sám jsem do té největší

díry uprostřed silnice vletěl s autem. Doteď mám problémy s řízením, musím do servisu,“ svěřil
se Večerníku těsně před Ohrozimí starší řidič škodovky.
Podle silničářů se v těchto dnech
s výtluky nedá nic moc dělat,
jakékoliv opravy by byly vzhledem k nízkým teplotám neúčinné, asfalt by se brzy znovu
rozdrolil. Ale i v samotném Prostějově začínají silnice vypadat
jako děravý ementál... „Částečně
probíhají některé opravy již teď,
a to na základě požadavku Od-

Nechutný PODVOD FALEŠNÉ MATKY
Vybírala na postiženého syna, peníze prohýřila…

Olomouc, Prostějov/mik - Krajská
policie pase v současnosti po muži
a ženě, kteří se na území celé České
republiky dopouštějí nechutného
podvodu. Žena se vydává za matku
postiženého syna, který však, jak
zjistili policisté, vůbec neexistuje!
Podvodnice přesto na něj vybírala od
důvěřivých lidí peníze a to naposledy
v olomoucké Galerii Moritz. A Prostějované pozor, podle kriminalistů žena
řádila i v našem městě!
„Dostali jsme oznámení na tísňovou linku, že u Galerie Moritz nějaká podezřelá
žena vybírá peníze na postiženého syna
Kubíka. Na místo vyslanou hlídkou byla
zadržena,“ prozradila olomoucká policejní mluvčí Marie Štrbáková. Jak bylo dále
zjištěno, skutková podstata trestného činu
se zdá být naplněna. „Podezřelá žena vybírala peníze na svého postiženého syna
Kubíka. Policisté okamžitým prověřením
zjistili, že se jedná o podvodné jednání.
Žena při podaném vysvětlení policistům
uvedla, že v jediný den v Olomouci vybrala od procházejících osob částku ve
výši 5 188 korun na invalidní vozík pro
svého údajného syna. Peníze si chtěla

Znáte je? Jestliže od vás vyžebrali peníze, okamžitě volejte policii! 2x foto: Policie ČR
ponechat pro vlastní potřebu,“ přidala aktuální informace Marta Vlachová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
v Prostějově s tím, že žádného syna však
nemá, při výběru peněz jí často asistuje
její zatím neznámý komplic!
Policisté delším šetřením zjistili, že třicetiletá podvodnice z Tábora v průběhu
posledních dvou let minimálně v městech Brno, Pardubice, Olomouc, Svitavy,
Vyškov, Prostějov, Přerov, Letovice a
Chrudim postupně vybrala částku nejmé-

ně ve výši dvaceti tisíc korun. Je však velmi pravděpodobné, že výše vybraných
finančních prostředků je daleko vyšší a že
podvodné jednání praktikovali i v jiných
městech...
Tímto se i prostějovští občané vyzývají, pokud přispěli finanční částkou
ženě nebo muži na fotografiích, aby
se přihlásili se svými informacemi na
linku 158, nebo přímo olomouckým
policistům na telefony 974 766 674
nebo 974 766 441.

INZERCE

boru správy a údržby majetku
města. Ty jsou však pouze provizorní, za použití studené asfaltové směsi. Plošné opravy teplou
asfaltovou směsí budou prováděny na jaře,“ sdělil Večerníku
Martin Grepl, ředitel společnosti
.A.S.A. Technické služby v Prostějově.
Podobné to bude i v případě komunikace před Ohrozimí. Řidiči
si tady musí dávat obzvláště pozor, jejich jízda se ale nyní podobá spíše slalomu mezi obrovskými krátery v asfaltu…

Nevídaná věc. Na ohrozimském kopci čeká na řidiče nejedna
past. Takové díry aby člověk pohledal!
Foto: Michal Kadlec

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

A GRATULUJEME!!!

Vanesa Chorá
14. 2. 2013 50 cm 3,20 kg
Výšovice

Petr Lechner
10. 2. 2013 50 cm 2,90 kg
Prostějov

MIMINKA V OHROŽENÍ - vitamín D

Zdeněk Zatloukal
11. 2. 2013 49 cm 3,10 kg
Buková

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

V sobotu se v nemocnici po sedmadvaceti dnech znovu
otevřely dveře i pro návštěvy. Byli jsme u toho

chybí i v prostějovských lékárnách! „BÝT TAK DLOUHO BEZ RODINY BYLO HROZNÉ,“
Prostějov/peh - Kvůli nevyhovujícím parametrům kapátka je přípravek Vigantol
pro maminky a malé pacienty i v prostějovských lékárnách zřejmě až do května
nedostupný.
„Nemáme!“
zní ze všech prostějovských
lékáren v souvislosti s lékem
Vigantol, který je nenahraditelným zdrojem vitamínu
D zejména v nejranějším
období věku dětí.
Jde o léčivý přípravek, který
ovlivňuje kvalitu kostí a dětské
tělíčko tento vitamín nemůže
získat jinou cestou než právě
díky podávání Vigantolu. Preventivní podávání je kvůli nedostatečnému slunečnímu záření navíc doporučováno právě v
období zimních měsíců. Jenže
ani s doporučujícím receptem v
prostějovských lékárnách nepochodíte. „Problém je, že Vigantol nemůžete ničím nahradit,
pro tak malé děti adekvátní
náhrada prostě neexistuje,“
potvrzuje Michaela Snídalová
z lékárny Karlov v Prostějově.

Totéž se ozývá ze všech dalších lékáren po celém našem
regionu a dodavatelé farmaceutik jen bezmocně krčí
rameny. „Slyšela jsem tu informaci v televizi, ale naštěstí
ještě máme zásobu, takže snad
to bude bez problémů,“ doufá
maminka malého Matyáše. Určitě není sama...
„Česká pediatrická společnost
doporučuje podávat Vigantol
zejména v období od čtrnáctého dne života do jednoho roku
věku dítěte, takže jestli výpa-

dek dodávky nebude dlouhodobý, k žádným výrazným následkům by docházet nemělo,“
mírní situaci známá prostějovská pediatrička Anna Hrubá.
Podle oficiálních webových
stránek Státního ústavu pro
kontrolu léčiv je obnovení
dodávek přípravku s novým
aktualizovaným kapátkem
odhadováno na období dubna či května 2013. Snad se
tedy malí pacienti svého vitamínového pomocníka brzy
dočkají...

rychlý fakt:

co je to Vigantol?

Přípravek obsahující vitamín D (cholekalcierol - vitamín
D3), který smí být vydán pouze na lékařský předpis. Je určen
především k prevenci křivice u novorozenců a kojenců. U
starších dětí i dospělých pak k prevenci a léčbě dalších onemocnění vzniklých z nedostatku vitamínu D (měknutí a řídnutí kostí, svalová slabost, zvýšená kazivost zubů atd.). Tělo
jej získává ze slunečního záření a z potravin, jako jsou rybí
tuk, játra, vaječný žloutek a mléko.

svěřil se pacient chirurgického oddělení

Prostějov/mik - Pacienti a na
druhé straně jejich příbuzní,
blízcí či známí se konečně
dočkali! Prostějovská nemocnice po dlouhých sedmadvaceti dnech odvolala zákaz
návštěv, který vznikl epidemií
respiračních chorob v regionu.
Jak předesíláme již na straně 3
dnešního vydání, zákaz platil od
19. ledna a přestože se tento čas
zdál pro všechny hodně dlouhý,
v sobotu zela nemocnice prázdnotou…
Večerník se v sobotu odpoledne
byl na vlastní oči v nemocnici
podívat, jak první den po obnovení návštěv zapůsobil na pacienty
i jejich blízké. Tak trochu jsme ale
byli zklamáni, jednotlivá oddělení
zela i po třetí hodině odpolední
prázdnotou...
„To máte těžké, mnoho lidí to
ještě vůbec neví,“ zareagoval na
náš dotaz jeden z pacientů při
procházce po vstupní hale. „Můj
syn se to dočetl zrovna na vašich
internetových stránkách (www.

Z NEMOCNICE ...

první den návštěv:
ŠPITÁL zel prázdnotou!
vecernikpv.cz - pozn. red.), tak
jsme našeho dědu přišli navštívit.
Nás se ten dlouhodobý zákaz
ale nijak nedotkl, dědečka hospitalizovali na interně v úterý a v
pondělí (tj, dnes - pozn.red.) ho
mají už pouštět domů,“ svěřila
se Večerníku Marie Vykypělová.
Podobně hovořili i ostatní
návštěvníci nemocnice, které
jsme při pochůzce po jednotlivých
odděleních potkali na chodbě.
Málokterý pacient se totiž ve
špitále ocitne na tak dlouho.
Večerníku se ovšem přesto
podařilo hovořit s mužem, který
leží na chirurgickém oddělení
déle než měsíc, tedy skoro stejnou dobu, co platil zákaz návštěv.
Jan Novotný tady po amputaci
pravé dolní končetiny čeká na
protézu. „Když tenkrát v lednu zakázali návštěvy, byl jsem na tom
špatně psychicky. Amputovali mi

Těšil se na rodinu. Jan Novotný z Prostějova už více jak měsíc leží
na chirurgickém oddělení po amputaci nohy. Jeho se zákaz návštěv
dotkl nejvíce. V sobotu už ale čekal na své blízké. Foto: Michal Kadlec
nohu a rodina a známí za mnou
nemohli, aby mě nějak rozptýlili.
Musel jsem to překonat sám.
Byly to hrozné okamžiky, s rodinou jsem byl jenom v telefonickém kontaktu, ale to není ono,“
svěřil se nám Jan Novotný. Když
jsme ho v sobotu potkali, čekal
ve vestibulu nemocnice na členy
své rodiny. „Dnes přijdou, budou
tu každou chvíli. Už se nemůžu
dočkat,“ uzavřel náš krátký rozhovor Jan Novotný.

V sobotu se tedy v prostějovské
nemocnici
žádný
nával
návštěvníků nekonal. Zpráva
o ukončení zákazu návštěv se
totiž objevila pouze na webových stránkách a ne každý má
ještě přístup k internetu.
Takže
nyní
vězte,
Prostějované, že do špitálu už
za svými příbuznými a známými můžete v návštěvních
hodinách chodit, jak se vám
zlíbí!

Večerník podporuje!

Oddělení laboratorní medicíny
KLOKÁNEK V PROSTĚJOVĚ!
reakreditovalo všechna svá pracoviště Přispějte k otevření Klokánčí kapsy

Ing. Hana Szotkowská,
mluvčí holdingu AGEL
- Největší konsolidovaná
laboratoř v Olomouckém
kraji - Oddělení laboratorní
medicíny
Středomoravské
nemocniční
–
obhájila
v těchto dnech náročnou
reakreditaci. Oddělení disponuje sedmi odbornostmi na třech pracovištích
v Prostějově, Přerově a
Šternberku. Díky dlouhodobě
vhodně nastavenému procesu
řízení pracovníci všech odborností na všech laboratorních
pracovištích tento složitý proces úspěšně zvládli.

„Proces reakreditace byl
extrémně psychicky zatěžující
a vyčerpávající, a to nejen
pro jednotlivé vedoucí úseků,
metrology a manažera kvality, ale pro celý tým 170
pracovníků Oddělení laboratorní medicíny. Oddělení
muselo v tuto dobu navíc zajistit výuku studentů Lékařské
fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci a plnit si rutinní
program, který spočíval v práci s novými klienty, tedy lékaři.
Všem spolupracovníkům bych
rád za jejich usilovnou práci
poděkoval,“ řekl přednosta
Oddělení laboratorní medicíny

Středomoravské nemocniční
prof. MUDr. David Stejskal,
Ph.D., MBA, Eurchem.
Každé pracoviště Oddělení
laboratorní medicíny je nyní
vlastníkem certifikátu ČSN
ISO 15189:2007, a to pro
odbornosti klinické biochemie, klinické hematologie
a patologie ve Šternberku, klinické biochemie, klinickém
hematologie, klinické mikrobiologie a patologie v Přerově
a klinické biochemie, klin-

ickém hematologie, imunologie, genetiky, mikrobiologie
a patologie v centrálních
laboratořích Středomoravské
nemocniční v Prostějově. Klienti laboratoří, tedy pacienti
i lékaři, si tak mohou být jisti,
že pracoviště pracuje podle
národních i mezinárodních
standardů platných pro zdravotnické laboratoře a poskytuje vysoce kvalifikovanou
péči. „Je velmi náročné akreditaci získat, ale ještě složitější
je ji rozšiřovat a každoročně ji
obhájit, což se nám již mnoho
let daří,“ doplnil přednosta
Stejskal.

Pivínská mateřinka se učila lidové zvyky
Pivín/red - V pátek 8.února
se v pivínské mateřince konala „předostatková“ veselice „Šášové a klauni“. Po

celý týden se děti seznamovaly s lidovými zvyky a tradicemi masopustu a navštívily kouzelnické představení

2x foto: MŠ Pivín
s klaunem v místní základní
škole. „Vyrobily si klaunské
čepice a s pomocí rodičů i
kostýmy, ve kterých se v pátek zapojily do soutěží ,her
a diskotéky pro klauny a
šašky,“ prozradila Dagmar
Zbožínková, ředitelka školy.

Odměnou byla všem dětem
sladká klaunská medaile
a k obědu pivínské ostatkové
koblížky. „Poděkování patří
personálu školy a všem rodičům, kteří připravili dětem
kostýmy a přispěli drobnými
dárky,“ dodala ředitelka.

dětem, které ji potřebují

Prostějov/red - Jak již Večerník podvakrát informoval,
dar města v podobě domu se
zahradou v Západní ulici číslo 72 umožní Fondu ohrožených dětí otevřít v Prostějově
Klokánek - zařízení rodinného typu pro děti vyžadující
okamžitou pomoc. Fond se
tedy nyní obrací na občany
s prosbou o pomoc při vybudování prostějovského Klokánku. Máte jedinečnou šanci,
ukázat své dobré srdce!
Péče rodinného typu, jak ji nabízí Klokánek, má podle zákona
přednost před ústavní výchovou. Je totiž pro děti přirozenější
než velké ústavy. Dvě „tety“ se
vždy po týdnu starají v samostatných bytech o dvě až čtyři děti.
„V jednom bytě tak existuje celá
náhradní rodina fungující běžným způsobem, se společnou
péčí o domácnost, nakupováním,
vařením, učením, ale samozřejmě i hraním,“ uvedla Ivana Hemerková, která se za Klokánka v
Prostějově velmi zasazuje.
A důvod je jasný. Děti od nás
se musí vozit do jiných center,
kvůli nedostatku volných míst
mnohdy velmi vzdálených,
například až do Jindřichova
Hradce. V roce 2011 bylo v
péči Klokánků 474, pro nedostatečnou kapacitu muselo
být 1.181 dětí odmítnuto. „Na-

bídka nemovitosti pro Klokánek
přišla z naší strany. Jako volení
zástupci občanů si uvědomujeme, že dnes přibývá rodin v obtížné životní situaci, na kterou by
určitě neměly doplácet děti,“ vysvětlil po rozhodnutí rady města
v srpnu minulého roku primátor
statutárního města Prostějova
Miroslav Pišťák.
Do Klokánku se dostanou děti,
o které se rodiče nemohou, nechtějí nebo nejsou schopni postarat. Z praxe jsou známy případy, kdy například rodič musí do

nemocnice nebo se rodina dostane do složité sociální situace.
Než se potíže vyřeší, mohou své
děti po nezbytně nutnou dobu
svěřit do náruče Klokánku.
V prostějovském Klokánku se
plánuje vytvoření alespoň čtyř
bytů. „V této souvislosti je nutno připomenout, že zaměstnání
v Klokáncích najdou hlavně
ženy ve věku nad čtyřicet, padesát let, které mají zkušenosti v
péči o dítě i zkušenosti životní,“
dodala náměstkyně primátora
Ivana Hemerková.

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

Co, kdy, kde, kam ...?


V pondělí 18. února od 14.00
si přijďte popovídat se Zdeňkou Bašnou o léčivých bylinách, o jejich příznivých i
škodlivých účincích. V učebně
Městské knihovny v Prostějově.

Akademie seniorů v prostorách OS Lipka, Tetín 1, PV
úterý 19. února
14.00 Dechové a protahovací
cvičení
úterý 26. února
13.30 Hrátky s pamětí

MC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov
Mimiklub - program pro maPůjčovna rehabilitačních a minky s miminky do 9 měsíců
kompenzačních
pomůcek Individuální psychologické
LAZARIÁNSKÉHO SER- poradenství - na objednání
VISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, Rekondiční pobyt
chodítka – pevná, pojízdná, pod- Okresní organizace Svazu postipažní, servírovací stolky a polo- žených civilizačními chorobami
hovací lůžka (mechanická, elek- v Prostějově, pořádá i v letošním
trická). Kontakt po telefonu pí. roce ve dnech 23. – 30. června
rekondiční pobyt v hotelu CherV. Zapletalová 776 054 299
ry na Horní Bečvě v Beskydech.
Regionální pracoviště TyfloPřihlásit se mohou i nečlenové
Centra Olomouc v Prostějově SPCCH. Předběžné přihlášky
nadále poskytuje služby
a bližší informace na tel.: 739
nevidomým a slabozrakým
513 405, p. Pařízek. Omezený
občanům na adrese:
počet míst.
Kostelecká 17, Prostějov.
SYSTEMA Russian martial
art oznamuje stále probíhající
SEMTAMNÍK SONS
nábor nových členů se zápondělí 18. února
od 14.30 do 15.30 hod. Reha- jmem o ruskou školu bojového
bilitační cvičení pro posílení umění v Prostějově. Bližší informace tel. 774 142 382 nebo
tělesné kondice a zraku.
úterý 19. února
koblasap@seznam.cz
Výlet do Mohelnice, s návštěvou Nožířství. Odjezd z PV Svaz tělesně postižených
busem od Alberta v 10.15 hod., v ČR, o.s., místní organizace
odjezd z Mohelnice busem ve v Prostějově, Kostelecká 17 zve
své členy i nečleny na zájezd
14.22 hod.
22.3.2013 do Veĺkého Mederu
čtvrtek 21. února
od 9.00 do 12.00 hod. Pletení z - pobyt ve slovenských termápedigu v klubovně SONS
lech. Jste srdečně zváni. Bližší
informace v kanceláři č. 106
Manažérie, výstava obrazů nebo na tel. č. 588 008 095,
Vladimíra Svobody v Muzeu 724 706 773.
Prostějovska trvá do 31. března.
Výstava studentských prací
Okresní kolo soutěže ZUŠ „Ostravské trio“ probíhá od 10.
Komorní hra s převahou de- ledna až do 28. února v Krachových nástrojů proběhne ve vařově ulici. Své práce předčtvrtek 21. února v sále ZUŠ, staví Markéta Krupíková, Dita
Langerová a Markéta Slámová
Kravařova 14.

Lazariánský servis vás zve
opět i v roce 2013 na ozdravný pobyt v Chorvatsku. Pobyt je vhodný pro rodiče s dětmi, seniory i handicapované.
Bližší informace a přihlášky
na tel. čísle 776 054 299 paní
Zapletalová.

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.
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XI. ročník soutěže o nejlepší
domácí pálenku „Vranovská Štamprla“ se koná v sobotu 9. března od 15.00 hodin v restauraci „ U TOMA“
v Kelčicích.

TIP Večerníku
TESTOSTERON

KDY: čtvrtek 21. února 2013 v 19:00 hodin
KDE: Divadlo POINT, Olomoucká ul. 25

Sedm chlapů, sedm povah,
sedm nátur, sedm rozdílných
hladin testosteronu. Avšak
jeden stejný cíl – ustát vztah k ženám i sami k sobě a
nezbláznit se z toho. Muži o
ženách a také sami o sobě v
drsné komedii, která si ani na
svatební hostině nebere servítky, a přestože v inscenaci na
pódiu žádnou ženu nezahlédnete, budou jedním z hlavních
témat hovoru hlavních postav. Hra na motivy scénáře
současného polského autora

Andrzeje
Saramonowitcze
se na některém z představení
možná dočká i účasti samotného autora.
Nejhorší na světě jsou prý
ženy... a muži. Přijďte si to
ověřit!
Hrají: Vítězslav Lužný,
Aleš Procházka, Vojtěch
Pospíšil, Jakub Krejčí, Lukáš
Kameníček, Jan Šprynar a
Miroslav Ondra nebo David
Kolba
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let!

Kulturní klub Určice ve
spolupráci s Obecním úřadem Určice pořádá DĚTSKÝ KARNEVAL v neděli
24. února od 15.00 hodin
v místní Sokolovně v UrčiV sobotu 23. února se přijďte cích. Občerstvení a bohatá
podívat do Společenského sálu tombola zajištěna.
v Čechách pod Kosířem na
Velký dětský karneval, který
Kurz symptotermální
začíná v 15.00 hodin.
metody přirozeného
plánování rodičovství
Dětská zimní diskotéka proproběhne
běhne v sobotu 23. února od
ve středu 20. února
15.00 v Kulturním domě Dood 17.30 hodin
loplazy.
v centru pro rodinu.

Domovní správa, s.r.o

Ve středu 20. února
od 19.00 hodin se koná
klavírní koncert
Alice Rajnohové
v zámku Konice.
Přednáška Mgr. Rudolfa
Frantise, předsedy občanského sdružení Asociace
REIKI Morava vás seznámí
s tradičním léčebným systémem dr. Miako Usuiho - s
metodou harmonizace těla i
mysli, vycházející z tradičních východních filosofií.
Akce se koná ve čtvrtek
od 17.00 hodin v Městské
knihovně Prostějov.

víceúčelová hala - zimní stadion

BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 19. 2.
9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin

BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 23. 2.
18.00 - 19.00 hodin

neděle 24. 2.

16.30 - 17.30 hodin

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

inzerce

Trio pejsků
hledá páníčky!
Majitelé, poznáte si své miláčky?
Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů. V drtivé většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech
se tak nestane a pejsci skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útulku. Nově jsou bezprizorní další tři čtyřnozí krasavci. Přihlásí se na základě této „pátrací“
relace jejich páníčci? Pokud poznáte čtyřnohého miláčka, který se vám zatoulal, volejte na
telefonní číslo 582 329 405 nebo pište na e-mailovou adresu: michal.pojezny@prostejov.eu.

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.

Marian Štrajt 1930
Dubany
Ludmila Přikrylová 1934
Ptení
Karel Hanák 1933
Prostějov
Florián Smékal 1912
Určice
Jaroslav Horák 1951
Prostějov
Jaroslav Procházka 1940 Prostějov
Otakar Kopl 1929
Vážany
Ivana Valenčíková 1954
Kostelec na Hané
Libuše Hušková 1936
Pěnčín
Marie Kvíčalová 1926 Rozstání
JUDr.Vilém Rozehnal 1939
Holešov

Rozloučíme se...
Pondělí 18. února 2013
Bohumil Přikryl 1932 Bedihošť
11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 20. února 2013
Ing. Ladislav Diduška 1928 Čechovice
11.45 Obřadní síň Prostějov
Růžena Honzlová 1915 Lutín
12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 22. února 2013
Hedvika Kalová 1927 Domamyslice
12.30 Obřadní síň Prostějov
Sobota 23. února 2013
Milada Pospíšilová 1919 Klopotovice
10.30 kaple Klopotovice
Marie Kozáková 1930 Dobrochov
13.00 kostel Brodek u Prostějova

návštěvnost webu roste...

nikpv.cz

www.vecer

pondělí 18. února
17.30 Babovřesky
20.00 Babovřesky
úterý 19. února
17.30 Babovřesky
20.00 Láska – Art film
středa 20. února
17.30 Babovřesky
20.00 Babovřesky
čtvrtek 21. února
17.30 Paříž - Manhattan
francouzská
romantická komedie
20.00 Zero Dark Thirty
americký špionážní thriller
pátek 22. února
15.30 Hledá se Nemo 3D
americký animovaný film
17.30 Paříž - Manhattan
20.00 Zero Dark Thirty
sobota 23. února
15.30 Hledá se Nemo 3D
17.30 Hledá se Nemo 3D
20.00 Zero Dark Thirty
neděle 24. února
15.30 Hledá se Nemo 3D
17.30 Hledá se Nemo 3D
20.00 Zero Dark Thirty

Městské divadlo
v Prostějově
středa 20. února
19.00 Jaroslav Dušek: Čtyři dohody: Láska, vztahy,
přátelství.
čtvrtek 21. února
19.00 Jaroslav Dušek:
Pátá dohoda

inzerce

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Hrubčice
Dne: 4. 3. 2013 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Hrubčice Otonovická ul, celá včetně části
ke šlechtitelském stanici po
č.261, a dále po č.99 a zámeček s dílnou Z+Z, pravá
strana od Bedihoště po č.179.
Obce: Hrubčice, Kralice,
Bedihošť
Dne: 4. 3. 2013 od 12:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Hrubčice mimo:
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 Kralice
na Hané - Vitonice po č.251,
13, 498, 440, 476 odběratelská trafostanice Bedihošť
Oskar (č. 300791)
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 4. 3. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
ulice část obce Brodek u Prostějova s ulicemi: Koberská,
U Kovárny, Císařská od ul.
Koberské po konec obce sm.
Dobrochov.
Dne: 4. 3. 2013 od 14:00 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
ulice část obce Brodek u Pros-

tějova s ulicemi: Hřbitovní jednostranně od č. 184 po č. 299.
Obec: Tištín
Dne: 6. 3. 2013 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce od č. 81 a 170 po
konec obce sm. Nezamyslice
vč. nových řadovek.
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 8. 3. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
ulice část obce Brodek u Prostějova s ulicemi: Koberská,
U Kovárny, Císařská od ul.
Koberské po konec obce sm.
Dobrochov.
Obec: Obědkovice
Dne: 8. 3. 2013 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
Spodní část obce od č.1 a 107
po konec obce vč. podnikatelských subjektů
E.ON Česká republika, s.r.o.

Divadlo POINT

čtvrtek 21. února
a sobota 23. února
19:00 Testosteron - Andrej
Saramonowicz

Simetrix

pátek 22. února
21.00 DJ Martty ( Martin
Čapka)
sobota 23. února
21.00 DJ Doktor

Kinoklub DUHA

sobota 23. února
15.00 Krtek - filmová hvězda
pásmo pohádek
17.30 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka Hnátka
česká komedie
20.00 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka Hnátka

Kulturní klub DUHA

úterý 19. února
9.00 a 10.15 Když jde
kůzle otevřít
Hravé divadlo Brno
středa 20. února
9.00 a 10.15 Když jde kůzle
otevřít
čtvrtek 21. února
9.20 a 10.30 Vítání občánků
pátek 22. února
Od 18.00 do 22.00 Taneční
večer nejen pro seniory

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

Apollo 13
pátek 22. února
20.00 Budete se bát, my se bojíme už teď!!! Hrůza, děs a nejroztodivnější monstra, jaké si dovedete představit jen v těch nejstrašidelnějších příbězích. Plesovou sezónu obohatí jeden velký
„horor“. Klementův Lazaret si pro vás připravil velký večírek,
který se ponese v hororovém duchu. Speciální výzdoba, videoprojekce, songy a nápojový lístek u kterého se budete nejen bát, ale
i bavit... Akce: Bloody Mary, Mozek, Krvavé záda, Ja(me)son...
Po celý večer vás do hororového účesu nebo ghotic líčení upraví
kadeřnické a kosmetické studio IN !!!! http://www.studioin-pv.cz
Masky nejsou povinné, budou však zohledněny na vstupném
jako vždy!!! A dále na tomto koncertě proběhne SLAVNOSTNÍ
PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO KLEMENTA ALBERTA!
sobota 23. února
20.00 NOVEMBER 2ND & STEVE WALSH - November
2nd - představitelé české kytarové scény s výraznou osobností zpěvačky Saši Langošové. Anglicky zpívané písničky interpretované
s naprostou jistotou a šarmem, výrazově inspirované americkým
písničkářstvím s vlivy rocku či alternativní country. Hostem bude
americký kytarista a producent Steve Walsh, který má na svém kontě mimo jiné, spolupráci se zpěvačkou Norah Jones, kontrabasistou
Viktorem Kraussem nebo saxofonistou Chrisem Cheekem…

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 18. 2. DO 24. 2. 2013

Nejsou již mezi námi...
Eliška Dočkalová 1919 Prostějov
Zdeněk Hošťálek 1939 Prostějov
Ludmila Bimková 1918
Radkova Lhota
Jiřina Stražická 1929
Olšany u Prostějova
Miroslav Plajner 1923 Křenůvky
Josef Pírek 1933
Držovice
Božena Selingerová 1925 Držovice
Jaroslav Vyjídáček 1955 Čechovice
Justina Vinklerová 1923 Hluchov
Josef Kořenek 1950
Prostějov
Miloslav Řihošek 1950 Hrubčice

Kino Metro 70

TELEFON 582 344 130

Ve čtvrtek v 18.00 hodin přednáška „KOSMOLOGIE NA
PRAHU TŘETÍHO TISÍCÍLETÍ“. Přednáší: Prof. RNDr.
Jan Novotný, CSc., MU Brno. Vstupné 40 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná
v pondělí a ve čtvrtek v 14.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí v 18.30 hodin a ve středu
v 17.30 hodin. Vstupné 20 Kč.
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.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV a expozici OPTIKA spatříte
na začátku výše uvedených pozorování.

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
22.2. Hanácké bál
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
DS Mánes
22.2. Reprezentační ples školy a KP GJW Společenský dům PV
Prostějov
GJW Prostějov
22.2. Fotbalový ples
Kulturní dům Kralice
Kralice
Fotbalový klub RELAX
23.2. Poslední leč
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Vojenské lesy Plumlov
23.2. XIX. Zemědělsko-potravinářský plesSpolečenský dům PV
Prostějov
Agrární komora Prostějov
23.2. Obecní ples
Sokolovna Dubany
Vrbátky
Obec Vrbátky
23.2. Myslivecký ples
Sokolovna Němčice n/H
Němčice n/H
Myslivecký spolek Němčice n/H

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s dcerou Jiřiny Bohdalové, která se však dokázala prosadit bez pomoci

SIMONA STAŠOVÁ: „NEODMÍTLA BYCH SPOLUPRÁCI
S KAISEREM A LÁBUSEM. MILUJU JE!“
Jedna z nejvýraznějších hereček české divadelní scény zazářila i v Prostějově!

Prostějov - Nenapodobitelná Simona Stašová
okouzlila v první únorovou neděli prostějovské
publikum svým brilantním ztvárněním hlavní role
v italské tragikomedii Filumena Marturano aneb
„Manželství po italsku“. Jako jedné z mála se jí
podařilo vystoupit z hereckého stínu své slavné
matky a živelným hereckým projevem strhla k
potlesku diváky stejně jako v nesčetných divadelních inscenacích, televizních filmech i seriálech.
V exkluzivním rozhovoru pro Večerník mimo jiné
prozradila, které role jsou jí nejbližší a jak vidí budoucí profesionální spolupráci se svým nejstarším synem, začínajícím režisérem...
Petra Hežová
Přijela jste do Prostějova s představením
Filumena Marturano
aneb „Manželství po italsku“,
můžete jej ve zkratce představit divákům, kteří se na představení nedostali?
„Je to nádherný tragikomický
příběh, který je mi hrozně blízký hlavně proto, že tématem
nebo motivem hlavní hrdinky
je mateřská láska. Ta, jak se ve
hře ukazuje, je mnohem větší
než láska partnerská. Střídají
se tu tragické a komické chvíle,
jako je tomu mnohdy i v životě,
což dokazuje i fakt, že se hra s
úspěchem hrála po celém světě.
Pro Italy je takovým kultovním,
jakou je pro nás třeba Maryša,
je to prostě taková italská klasika...“
Jaká role byla pro vás
zásadní? Kterou postavu, ať už filmovou,
divadelní či televizní, jste hrála nejraději?

„Víte, já mám vždycky
ždycky ráda ty
role, které právě hraju. A vzhledem k tomu, že si v posledních
pěti letech sama svůj divadelní
repertoár vybírám,
m, tak mám ty
svoje role jako svoje
voje divadelní
děti a nedělám mezi nimi rozdíly. Ať už je to monodrama
Shirley Valentine,
e, Drobečky
z perníku, Poslední
dní ze žhavých milenců, Římské noci
nebo Filumena Marturano.
Každá z nich je jiná, všechny jsou však vtipné,
pné, vášnivé
a ženské, tak jak to mám
ráda... (úsměv)“
Mohli jsme
vás
vidět
v divadeldelních, televizních
ích
i filmových rolích,
ch,
dáváte některému
mu
odvětví přednost
ost
před ostatními?
mi?
Upřednostňujete
ete
například divavadelní hru před rolí
ve filmu nebo teleelevizi?

„Cítím se být především divadelní herečkou, nejvíc divadlu
rozumím, nejvíc ho mám osahané a na jevišti se cítím jako
doma. Taky mám pocit, že diváci na mě nejraději chodí do
divadla, protože vědí, že jim
vždycky přivezu něco kvalitního. To mě samozřejmě zavazuje
a vždycky chci dostát jejich očekávání. Měli by se smát i plakat,
z divadla chodit naplněni a mít
chuť přijít znova. To je můj cíl.“
Jste slavnou dcerou
slavné matky, sledovala jste jako malá filmy
či seriály, ve kterých hrála Jiřinaa Bohdalová?
o da ová?

„Samozřejmě,že jsem máminu
kariéru sledovala a vždycky
jsem se také od ní nechávala inspirovat. Je to veliké štěstí mít
vedle sebe tak inspirativního
člověka a mít možnost sledovat
její práci a učit se. Jsem za ten
dar v životě vděčná.“
Váš syn Marek studuje čtvrtým rokem na
Filmové akademii Miroslava Ondříčka režii. Uvažujete do budoucna o spolupráci na nějakém filmovém
projektu?
„Copak já bych se svým synem
ráda pracovala, ale obávám
to o se hned
ed tak
ta nedoedo
se, žee toho
čkám... (smích) Jako každé herecké dítě si chce jít svojí
vlastní cestou a nechce,

Kdybyste nebyla herečkou, jaké povolání by vás nejvíc lákalo a proč?
„Dnes už bych povolání měnit
nechtěla, ale kdybych musela,
tak bych stejně dělala něco s
divadlem. Asi bych byla dramaturg, nebo bych třeba herectví učila. Ale dnes mám jen tak
tak čas sama na svoje divadlo,
se kterým jezdím po vlastech
českých, takže zatím žádnou
změnu neplánuji.“
Existuje nějaká role,
která vás vždy lákala
a kterou byste si ráda
zahrála?
„Všechny své divadelní sny si
postupně plním a realizuju je.
Ještě jich pár mám, ale zatím

„Jako každé herecké dítě si chce
„J
ccestičku. Takže ani já, ani babička
určitě nebudeme ´jeho´ herečky.
ur
Populární S
SIMONA STAŠOVÁ o tom,
jak syn Marek touží být režisérem
aby mu někdo z rodiny
klestil cestičku. Takže
ani já, ani babička určitě nebudeme ´jeho´ herečky. A
tak je to myslím správné.
Budeme mu obě držet palce, aby si tu svoji cestu našel
a aby měl radost z tvorby.
A pokud bude mít úspěch,
budeme obě šťastné.“

neprozradím. Až je budu hrát,
tak vás určitě pozvu... (úsměv)“
Se kterým hercem
byste určitě neodmítla spolupráci a proč?
„Určitě bych neodmítla spolupráci s Oldou Kaiserem nebo
s Jirkou Lábusem. Myslím, že
jsou to naši vynikající tragikomici, kteří vynikají v každé ze

svých rolí a já je oba miluju!
(úsměv)“
Máte, nebo měla jste
nějaký herecký vzor?
„Mým prvním vzorem
byla samozřejmě moje maminka. Ale mým velkým hereckým
motorem byla a je vynikající
italská herečka Anna Magnani.
Shodou všech krásných náhod
si přímo ji a její život mohu zahrát v představení Římské noci,
které hrajeme s Oldou Víznerem. Je to pro mě veliké štěstí.“
Máte při svém povolání vůbec čas na odpočinek a koníčky? Jaké
jsou vaše koníčky, případně
jak relaxujete?
„Relaxovat se musí, to by jinak nešlo. Ráda si čtu, ráda
samozřejmě cestuji a moc ráda

kdo je
simona stašová

Dcera české herecké legendy Jiřiny
Bohdalové a seismologa i geofyzika
Břetislava Staše se narodila 19. března
1955 v Praze. První herecká příležitost
se jí naskytla již v průběhu studia hned na dvou školách
(DAMU a konzervatoři) v roce 1976 v českobudějovickém Jihočeském divadle. Nejdéle působila v Divadle E. F. Buriana,
kde zakotvila na celých
ý čtrnáct let. Byla
y nominována mimo
jiné na cenu Českého lva, cenu Elsy, Thálie a další. Díky
svému výraznému hereckému projevu je režiséry hojně obsazována do divadelních, filmových i televizních rolí. Mohli
jste ji tak vidět i ve filmech Román pro ženy, Pelíšky, Pětka
s hvězdičkou, Musíme si pomáhat a v dalších. Vdaná byla
celkem třikrát, prvním manželem byl známý i oblíbený herec
Pavel Trávníček, potom následoval italský profesor a kritik
Eusebio Ciccotti (se kterým má syna Marka) a posledním byl
Pavel Skřípal, který je otcem druhého syna, Vojty.

INZERCE

ěvnost

návšt

spím. U toho se zrelaxuju asi
nejvíc... (smích)“
Jako herečka jistě
máte mnoho fanoušků a obdivovatelů
v ženské i mužské části publika. Máte zkušenost i s milostnými dopisy ze strany vašich
obdivovatelů? Nebyla jste
někdy v pokušení se s některým z nich setkat?
„Tak milostným objektem pro
fanoušky přímo nejsem, spíš
mám fanoušky divadelní, kteří za mnou chodí do divadla,
a tak jich i pár znám osobně. Je
to vždy milé, když vám někdo
přijde říct, že vás obdivuje. Je
to potvrzení, že svoji práci nedělám špatně a že oni si odnášejí zážitek... (úsměv)“

webu roste...

nikpv.cz

www.vecer

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

sportovní menu
www.tkplus.cz
box
VÍTĚZNÉ PĚSTI V RINGU

Prostějovský tým BC DTJ
si v předehrávce
poradil s borci z Plzně
čtěte
na straně
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házená
UŽ O VÍKENDU TO ZAČNE!

Okénko do kuchyní
dvou regionálních
zástupců ve druhé lize
čtěte
na stranách

Prostějov/jim

24-25

AŽ MOC TÝMŮ U SUTERÉNU...

Přinášíme poslední díl
ohlédnutí za I.B třídou
Olomouckého KFS

lední hokej

29

STŘEDA 20. 2.

PROSTĚJOVSKÁ HÁZENÁ
SI ZVOLILA NOVÉ VEDENÍ

Sokol II výrazně obměnil, novým předsedou je Jiří Hrubý

fotbal extra

čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

18:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA VÝCHOD - 42. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC BANÍK KARVINÁ

ROK 2013 JE ZATÍM ROKEM VELKÝCH ZMĚN. REPUBLIKA ZÍSKALA NOVÉHO
PREZIDENTA, ZEMĚTŘESENÍ ZAVLÁDLO VE VEDENÍ OFS PROSTĚJOV, KONEC
OHLÁSIL PŘEDSEDA KOSTELECKÉ HÁZENÉ PETR KUDLÁČEK A RAZANTNÍ OBMĚNY DOZNAL ROVNĚŽ VÝBOR ODDÍLU HÁZENÉ SOKOLA II PROSTĚJOV. ZE
STARÉ PĚTICE ZŮSTALI POUZE ANTONÍN KRIST S JIŘÍM VALACHEM, TROJICI
EDUARD CAPAY, VÍT MIKULKA, LADISLAV PLANKA NAHRADILI STÁLE AKTIVNÍ HÁZENKÁŘI JIŘÍ HRUBÝ (NA SNÍMKU J. MOŽNÉHO) S TOMÁŠEM JURIKEM
A JEŠTĚ NA PODZIM V ROLI HRÁČE VYPOMÁHAJÍCÍ ROBERT NEVRLÝ.
KONTINUITU STARÉHO VEDENÍ BUDOU NYNÍ ZASTUPOVAT TAJEMNÍK KLUBU
JIŘÍ VALACH A MOMENTÁLNĚ MLÁDEŽNICKÝ KOUČ ANTONÍN KRIST. „VÝBOR
SE JIŽ MUSEL OMLADIT. KANDIDOVAL JSEM, PROTOŽE JEDEN ČLOVĚK TO
MUSÍ DOPOLEDNE ZPRACOVÁVAT A JÁ UŽ JSEM V DŮCHODU, TAKŽE MÁM
ČAS,“ SDĚLIL ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK VALACH. „JAKO VÝBOR JSME SE
ROZHODLI OSLOVIT SOUČASNÉ I BÝVALÉ HRÁČE A NABÍDNOUT JIM, JESTLI
BY NECHTĚLI POMOCI HÁZENÉ. RADĚJI BYCH SE SOUSTŘEDIL JEN NA TRÉNOVÁNÍ, ALE SLÍBIL JSEM, ŽE KDYŽ SE TAK VÝRAZNĚ OMLADILO, ŽE JIM JEŠTĚ POMŮŽU. MYSLÍM SI, ŽE JDEME
SPRÁVNOU CESTOU,“ DOPLNIL HO KRIST.
ZA NECELÝ MĚSÍC SE KONÁ VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA CELÉHO SOKOLA II PROSTĚJOV A VŠEOBECNĚ SE OČEKÁVÁ,
ŽE ROK ZMĚN BUDE POKRAČOVAT.

VK AGEL PROSTĚJOV

E
N
D
Ý
T
O
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Víceúčelová hala-ZS v Prostějově

volejbal

ČTVRTEK 21. 2.

17:00

EXTRALIGA ŽEN – 22. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
FRÝDEK-MÍSTEK
Hala Sportcentra DDM Prostějov

florbal

SOBOTA 9. 2.
NEDĚLE 10. 2.

12:00
9:30

2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE IV - 17. A 18. KOLO

FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
SLAVIA I-TEC HAVÍŘOV

&

FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
FBK HORNÍ SUCHÁ

vítězky Českého poháru 2012/2013
Foto: www.cvf.cz, Ondřej Drima

Trenér roku. Miroslav Čada se díky úspěchům s volejbalistkami
VK Agel Prostějov stal nejlepším „lodivodem“ v Olomouckém
kraji. Exkluzivní reportáž ze slavnostního galavečera, najdete na
straně 32.
Foto: Josef Popelka

ORLY ČEKÁ BOJ V HORNÍ
SKUPINĚ, PLAY-OFF JE JISTÉ Hráči 1.SK se vrátili

Hala ZŠ a RG Prostějov
Prostějov/lv - Devítinásobný
šampion v řadě z Nymburka,
letos nebývale produktivní
Ostrava, stále více ambiciózní
Pardubice, bojovníci „Válečníci“ z Děčína a nevyzpytatelný Kolín. Těžké soupeře
vyzvou v nadstavbové části
Mattoni NBL basketbalisté Prostějova. A rozhodně
nepůjde o žádných deset
přátelských zápasů. Bude se
bojovat o co nejlepší umístění před začátkem play-off a
výhodu domácího prostředí
v případném rozhodujícím
utkání!

„Vesměs půjde o ostré zápasy.
Nejde jen o nasazení týmů na
začátku vyřazovací části. Důležitý bude také průběh nadstavby. Každý se bude snažit
dostat před vrcholem sezony do
optimální formy. Nastupovat do
čtvrtfinále třeba se sérií šesti porážek v řadě se nikomu nechce.
Očekávám kvalitní zápasy,“ odhaduje průběh skupiny hrající o
1. až 6. místo v Mattoni NBL
Zbyněk Choleva, hlavní trenér
BK Prostějov.
Základní část byla hodně vyrovnaná a to se projevilo v minimálních bodových rozdílech
celků z horní šestky. Nymburk
zůstal suverénní, zbývajících
pět týmů ale dělí pouhé tři body.
Na Pardubice a Ostravu ztrácí
čtvrtí Orli dva body, o další bodík zpět je Děčín a Kolín. „Po-

tvrdily se odhady ze začátku
sezony. Řada odborníků předpovídala, že soutěž bude hodně
vyrovnaná a to tabulka jednoznačně ukazuje,“ tvrdí Choleva.
První utkání čeká na prostějovské Orly už tuto sobotu na půdě
Ostravy. A pro prořídlou sestavu to bude náročné střetnutí.
V úzké rotaci se pokusí čelit
silnému soupeři, který má vyrovnaný kádr a velkou sílu pod
košem i v poli. „Je nás málo a
k tomu máme zdravotní problémy. Ale máme jednu výhodu.
Nebudeme pod tlakem, protože
Ostrava bude favorit. Toho se
pokusíme využít a třeba se to
podaří,“ plánuje před vstupem
do druhé fáze sezóny prostějovský lodivod.
Další basketbalové zpravodajství najdete na straně 28!

z vydařeného soustředění

Prostějov/jim – Obrazně spokojený jako želva byl po návratu z mnohadenního soustředění v Luhačovicích trenér 1.SK
Prostějov František Jura. Vše se vydařilo, jak mělo, hráči
zvládli veškeré dávky bez zdravotních komplikací, úspěšně
dopadla rovněž obě utkání.
„Splnilo to svůj účel a panuje spokojenost. Všichni pracovali
opravdu poctivě a co jsme si naplánovali, to jsme splnili,“ mnul
si ruce Jura. Hráči tak zvládli dva dny třífázové přípravy i dvojici
dní s dvěma tréninkovými dávkami.
Lázeňské město si vedení 1.SK oblíbilo, na zimní kemp sem jelo
„A“ mužstvo (tehdy ještě 1.FK Prostějov) již před rokem. „Areál
je tam úplně perfektní, hlavní devíza je v tom, že všechno je na
jednom místě. Velká hala, vedle umělá tráva, v okolí kopce, které
jsme také využily. Vše v jednom a navíc perfektní lidi,“ chválil si
vynikající podmínky Jura.
Nyní se jeho hráči vrátí do pravidelného rytmu, byť s jednou výjimkou. Přátelák v Čáslavi je na programu až v neděli, proto čeká
na fotbalisty hned pětice tréninků. „V pondělí máme výklus a regeneraci, v úterý normální trénink. Středa volno a čtvrtek, pátek,
sobota trénink,“ vyjmenoval nejbližší program František Jura.
Fotbalové zpravodajství čtěte na traně 27!

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

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

Správná odpověď z č. 6 na snímku byl dům v ulici Na Hrázi
v Prostějově. Vylosovanou výherkyní je Ivana JANEŠOVÁ,
B. Šmerala 11, 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 21. ÚNORA 2013, 16.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 25. ÚNORA 2013.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

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

VYHRAJTE DORTÍK PRO SVÉ „MIMČO“!

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
ORIGINÁLNÍM DÁRKEM
PRO VAŠE MIMINKO JSOU NAŠE...

TIP
k obrazovce
JAK UTOPIT
DR. MRÁČKA
FILM ČSSR (1974)

SOBOTA 23. 2. 2013

20:00 HODIN

V minulém, v celkovém součtu šestadevadesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Kamila
Zápecu. Jednoho z nových členů Zastupitelstva Olomouckého kraje za ODS, který uspěl
v loňských volbách a prožívá
svůj dosavadní kariérní vrchol
poznala už tradičně celá plejáda
soutěžících. V osudí se nakonec
objevilo dohromady hned 444
správných odpovědí!
Z losovacího koše se znovu
usmálo štěstí na výherce, kterým se stal Petr SEKANINA,
Sídl. Svobody 5/11 Prostějov.
Od Večerníku obdrží zajímavou
cenu v podobě možnosti výběru
služeb na PRODUKT od firmy PHYTO CZ V HODNOTĚ 1 160 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do kulturních vod a graficky mírně poupravili jednu z
největších hvězd české herecké
scény a diváky tolik populární
herečku, která se objevuje nejen
na prknech, co znamenají svět,
ale na obrazovkách komerční
televize objevuje de facto každý
podvečer...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze sedmtadevadesátého kola čekáme v redakci ZNOVU DO
ČTVRTKU 21. 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. 25. ÚNORA 2013.
Takže, hodně štěstí při bádání!

Režie: Václav Vorlíček
Hrají: Libuše Šafránková,
Jaromír Hanzlík, František
Filipovský, Vladimír Menšík,
Zdeněk Řehoř, Miloš Kopecký, Míla Myslíková, Eva Hudečková, Stella Zázvorková,
Jiří Hrzán
Zbylo jich už jen sedm: pan
Wassermann s chotí a dcerou
Polly a jejich sloužící - Karel, Bertík, Alois a jeho dcera
Jana. I jejich konec se zdá neodvratný, když je Lojzíkovi za
obětavost přidělen nový byt I.
k
kategorie
s ústředním topen
ním.
Jejich vlhký domek na
b
břehu
Vltavy bude zbourán.
Aby tomu vodníci zabránili,
rozhodnou se utopit dr. Mráč-

ka, který má asanaci domku
na starosti. To však není tak
jednoduché, protože Jana nevědomky jejich plán překazí,
a navíc se do mladého právníka zamiluje. Úspěšný snímek
natočil v roce 1974 režisér
Václav Vorlíček podle scénáře
Miloše Macourka.

VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM SNÍMKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Osmé kolo velké zimní soutěže najdete v příštím čísle
AGFA, AKTY, ALFA, ALIT, ATLAS, AURA, DELFÍNI, DŘÍN,
DUŠEVNO, HŘÍCH, CHMEL, IGOR, KOŠLER, KOVO,
KRYT, LEČA, LEMY, LIGNIT, LÝKA, OBLÁ, ODVETY,
OKAP, PLYŠ, RANTL, ŠÍŘE, TĚLÁK, ÚHEL
... 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 21. ÚNORA 2013, 16:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„FIČET“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Libor NAKLÁDAL, Ptení 256, jež se tak může těšit na tři půlhodinová
cvičení ZDARMA v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč! Poukaz si lze vyzvednout přímo v redakci, a to již od dnešního
dne, pondělí 18. 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 s dalším zbrusu novým
partnerem, kterým se stala firma s výstižným názvem DORTY PRO MIMINKA. Ti z vás, kdo správně vyluští tajenku,
mají šanci získat POUKAZ NA NÁKUP V TÉTO MOSTKOVICKÉ FIRMĚ V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
ORIGINÁLNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku a to konkrétně v pondělí 25. února.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 18. února 2013

PO SUSHI NA BURRITO!

V minulém vydání Večerníku jsme poprvé měli tu čest
s restaurací PI-BU-BU z
prostějovské Netušilovy ulice, s níž jsme okamžitě luštili o zajímavou cenu. V rámci
projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ se u populární hry,
která si už dávno získala své
věrné a početné publikum,
tak dnes už podruhé získáváte opětovně šanci vyhrát
třeba nějakou tu pizzu...
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 21. ÚNORA 2013, 16:00
hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 8 - 1 - 2 - 7, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově sedmaosmdesátým výhercem stal
Jan PÁLENÍK, Křenůvky
64, jenž si tak už dnes přímo
v sídle redakce může vyzvednout cenu od nového partnera soutěže, kterým se stala již
zmíněná resturace PI-BU-BU. POUKÁZKA V HODNOTĚ 400 Kč je připravena
v redakci již od dnešního dne!
Jméno nového výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vychází v PONDĚLÍ
25. ÚNORA 2013. Tak nezbývá, než abyste začali již
luštit...

Nabídka realit a nemovitostí

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, Petrské nám.,PV, cihl., 81m2, vl. vytápění,
po rekonstr.
4900Kč/měs. + ink.
3+1 s lodžií, ul. Hybešova, PV
5500Kč/měs. + ink.

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

Tel.: 606 922 838

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.

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

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

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

Prostějov, Šlikova ul.
Dům se 2 byty 3+1, garáž. Zast. plocha vč. zahrádky
Cena: Kč 2.590.000,222 m2.
BYTY – PRODEJ:

2+1, Pv, Moravská ul.
3+1, Pv, Švýcarská ul.
3+1, Pv, Fanderlíkova ul.
3+1, Mostkovice
3+1, Pv, Mozartova ul.
3+1, Pv, Netušilova ul.
4+kk, Pv, Krapkova ul.
Prodej garáže, Pv, Močidýlka

Kč 890.000,Kč 940.000,Kč 1.050.000,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. Pv Kč 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 + ink. (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

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

Tip týdne: Prodej RD, Kralice na Hané

Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Svatoplukova

Prodej RD 4+1, se zahradou, celková plocha Prodej cihlového bytu po rekonstrukci,
cena: 1390000,-Kč 110m2,
pozemku 1582m2,
cena: 1000000,-Kč

Prodej bytového domu, Prostějov ul. Fanderlíkova

Prodej bytu 3+1, Prostějov sídl. Svobody

KOSTELEC
NA HANÉ - RD
1+1 se zahrádkou, řadový,
všechny ing. sítě, pozemek 194m2,
ihned volný. CENA: 395.000Kč.
DRŽOVICE RD 4+1, k demolici, veškeré IS,
zastavěná plocha
341m2, rozsáhlá zahrada o výměře
2479m2.
Cena 1.800.000Kč.
MALÉ HRADISKO
- RD 3+1, pozemek celk. 320m2,
vodovod, el.
220V/380V, plynové ÚT, garáž, klenutý sklep.
CENA: 480.000Kč.
SMRŽICE - RD
5+1, patrový, řadový, zast. plocha 173m2, zahrada 351m2, všechny ing. sítě, k rekonstrukci. CENA: 1.200.000Kč.
SLATINKY - RD
4+1, patrový, plastová okna, vodovod, el. 220V/380V,
plynové ÚT, pozemek celk. 994m2, garáž.
CENA: 1.890.000Kč.
KRUMSÍN - RD
3+1, vlastní studna, el. 220V/380V,
vyt. plynem, žumpa, pozemek celk. 1219m2, klidné
místo.
CENA: 790.000Kč.

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

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

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

Tel: 605 011 310

Prodej bytového domu s jednotkami 2x3+1, Byt v původním stavu s lodžií a dvěma
cena 990000,-Kč SLEVA!!!
3x2+1 a nebytové prostory, Cena: 3900000,- Kč sklepy,

Prodej bytu 4+1, Prostějov ul. Křížkovského

Prodej cihlového bytu, možno dokoupit
garáž,
cena: 1300000,- Kč

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

NOVINKY!!!
5+kk,OV,VÁPENICE,160m
5+kk,OV,VÁPENICE
, ,
,160m2, cihla,
po rekonstrukci ............................. 1.770.000,-Kč
2
2+1,OV,Dolní,2.
2+1,OV,Dolní
, ,
,2. p. 60m , lodžie, výtah.....740.000,-Kč
výtah .....740.000,-Kč
1+1,OV,SVORNOSTI,43m
1+1,OV,SVORNOSTI
, ,
,43m2 ..............499.000,-Kč
1+1,dr.E.BENEŠE,43m
1+1,dr.E.BENEŠE
,
,43m2 ....................630.000,-Kč
............................................po
p rekonstrukci, lodžie
1+1,dr.DOBROVSKÉHO
,
.................530.000,-Kč
3+1,dr.ZÁPADNÍ,78m
3+1,dr.ZÁPADNÍ
,
,78m2, cihla, po rekonstrukci
............................................................ 1.350.000,-Kč
3+1,, dr. ŠÁRKA
ŠÁRKA,, 74m
m2, po částečné rek.795.000,-Kč
rek.795.000,-Kč
4+1,, dr. STUDETSKÁ
STUDETSKÁ,115m
,115m2, pěkný, prostorný byt
....................................................................1.950.000,-Kč
2+1,, dr. S. SUCHARDY
SUCHARDY,
Y, 1. p. 58m2, lodžie,
výhodná koupě ............................... 650.000,-Kč!!!

TOP NABÍDKA!!!
-3+1/ 4+1,OV,OLOMOUCKÁ-DRŽOVICE,
170M2,BAZÉN, SAUNA, TERASA, VELMI
PĚKNÝ............................................. 1.900.000,-Kč

DOMY- PRODEJ

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

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

RD 4+1,3+kk LEŠANY ............INFO V RK
NOVINKY!!!
RD3+1,SKALKA,
,
, po rekontr., patrový,
zahrada, stodola, pěkný.................... 1.495.000,-Kč
RD6+1,BABICE,novostavba
,
,
bezbarierový,zahrada...........................
ý,
3.900.000,-Kč
..............................Info
RD5+kk,BEDIHOŠŤ
,
Ť ..............................
Info v RK
RD1+1,VÍCOV
,
V ......................................230.000,-Kč
......................................230.000,-Kč
RD6+2,PROTIVANOV
,
V ................... 2.650.000,-Kč
RD5+1,BRODEK
U PV
,
V .................. 2.400.000,-Kč
RD 3+1.LEŠANY
Y ..................................800.000,-Kč
..................................800.000,-Kč
RD 3+1, KOSTELEC NA HANÉ,
po rek.,zahrada, pěkný......................... 1.900.000,-Kč
RD 3+kk,MYSLEJOVICE, nadstandardní,
atypický, novostavba .......................... 1.900.000,-Kč
RD 6+1 ,NĚMČICE NAD HANOU, zahrada, velmi
pěkný a udržovaný .... S GARÁŽÍ ....... 1.900.000,-Kč

PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1, RD
RD,2+kk,Melantrichova .................8.900,-Kč
1+kk,cihla,T.G.Masaryka ..............3.800,-Kč
1+kk,cihla,OV,terasa,Újezd ......... 7.000,-Kč
1+kk,cihla,OV,Újezd .........................5.500,-Kč
1+1,cihla,OV,Újezd ............................6.000,-Kč
3+1,cihla,Šárka ....................................6.500,-Kč
4+1,cihla,OV,nám.Spojenců .........9.500,-Kč
Kompletní nabídka na našich internetových stránkách

www.srdcerealit.cz

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

605 011 310

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

Novinky:

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
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 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

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:

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.

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 Okružní OV
730.000Kč
2+1 J. B. Pecky 54m2 cihla
749.000Kč
3+1 6 km od PV 87m2, garáž, zahrádka
k jednání 990.000Kč
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 1.439.000Kč
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

PRONÁJMY:

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 -

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

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

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

www.
FACEBOOK
.com/
vecernikpv.cz

návštěvnost
webu
roste...

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+kk Svornosti cihla
5.500Kč vč.ink
1+1 Dolní zařízený
5.900Kč vč.ink
3+1 Anglická
7.900Kč 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

www.vecernikpv
www.
vecernikpv.cz
.cz

ing. Dagmar Goeblová
Žižkovo nám. 14, Prostějov
Tel.: 582 337 290, 603 891 701
E-mail: realityarea@volny.cz
www.realityarea.cz
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Každý den
aktualizované
zpravodajství
krimi
kultura
sport

Řádková a sloupcová inzerce
REALITY

REALITY

KOUPÍM

FINANCE

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

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

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* RD, 4+1, Protivanov 1 375 000 Kč
* RD 2+1, Nerudova 1 500 000 Kč
* RD – 3 x byt 3+1, garáž, zahrada,
Prostějov centrum 5 400 000 Kč
* Byt 1+1, Šárka
550 000 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, Hybešova 1 200 000 Kč
* Pronájem byt 1+1
4 100/měs.
* Pronájem byt 2,5+1 5 700/měs.
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

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

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

Pronajmu byt na Sídl. Svobody. Ihned. Tel.: 776 460 300
Hledám ke koupi dům v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
Pronajmu byt 1+1 v RD, nájem
6 500 Kč + kauce 10 000 Kč.
Tel.: 776 300 976, 775 230 100
Pronajmu vybavenou prodejnu
lahůdek na Wolkerově ul. Zkolaudováno pro výrobu baget. Tel.:
774 491 911
Prodej nových garáží, Myslbekova
ul. a Moravská ul. (30 m od Sandry). Tel.: 777 011 148
Pronajmu atraktivní prostory na ulici
Újezd – 130 m2 + zázemí + 70 m2
+ krásná terasa. Velká výloha š. 7m.
Info: 602 553 222

Pronajmu byt 1+1. Ne RK. 774 280 516

Pronájem bytu 1+1 v PV, ul. Dobrovského, cena 5 900 Kč vč. inkasa. Tel.: 774 333 975

Mladá rodina hledá ke koupi byt
3+1 (3+kk) v PV-Krasicích. Platba
hotově, RK NE. Tel.: 732 181 597

BD Rumunská 1–3 prodá 2+1,
k rek., nej. nabídce, RK NE. Tel.:
776 609 569 od 16:00 do 17:00 hod.

Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300

Pronajmu hezký byt 1+1 blízko
centra PV. Nájem 4 500 Kč + inkaso. Volný od 1.3.2013. RK nevolat.
Tel.: 776 808 064

Pronajmu cihlový byt 3+1, 70 m2
za 6 500 Kč + ink. Po rekonstrukci.
Volný ihned. Tel.: 604 308 672
Pronajmu novou prodejnu na ulici
Újezd – 200 m2 + zázemí. Velká výloha š.7m pro reklamu. Info: 602 553 222
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
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
Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Tel.: 602 570 658
Prodám RD v Bedihošti, byty 2+1,
4+1, garáž, dílna, zahrada. Tel.:
737 112 123
Pronajmu cihl. byt 2+1, ul. Raisova v PV, balkon, klidná lokalita.
Volný od půli března, 5 500 Kč/
měsíc + ink. 605 725 541
Pronajmu 2+1 podk. 723 565 897
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 nový byt 1+1, 42m2 a
krásnou novou garsonku, 30 m2 s
terasou. Info: 602 553 222
Pronajmu podkrovní byt 3+kk,
77m2. Tel.: 725 549 790
Pronajmu byt 3+1 v Prostějově blízko centra. Tel.: 603 185 555
Pronajmu 1+1 v PV. Ihned k nastěhování. Tel.: 608 111 622
Pronájem pokojů pro studenty.
4–6 studentek v rodinném domě,
internet, TV, nadstandard. Koupelna, v létě venkovní bazén.
Tel.: 777 670 869
Pronajmu byt 2+1 a 1+1 i společně,
PV, Tel.: 608 718 813

Prodám zděný byt 2+1 v OV. Tel.:
774 409 430

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.
S
Stěhování
bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
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
Nabízím levné doučování AJ pro
začátečníky i pokročilé, k maturitě,
či pracovnímu pohovoru… Zkušenosti a 10 let pobytu v zahraničí.
Vlastním certifikát CPE. Zájemci
volejte nebo pište na: 605 169 269
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

Prodám byt 1+1 v Plumlově. RK
nevolat. Tel.: 721 578 670

Prodej a distribuce jídel do firem a
domácností vč. žlučníkových a tabetických diet. 603 479 833

Pronajmu byt 2,5 + 1, Sídl. Svobody, vybaven, 7 000 Kč vč. inkasa, 2
nájmy kauce. Tel.: 608 318 992

Nabízíme tesařské, pokrývačské a
klempířské práce, rekonstrukce i novostavby, pergoly. Tel.: 777 690 311
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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, stavební kolečka, dveře. T: 608 539 783
Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové
doplňky, lustry, lampy, hodiny aj. i
silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.: 602 953 842.

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

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
Půjčka 5 000 až 50 000 Kč. Rychle,
diskrétně, až do domu. Bez poplatku předem. Tel.: 777 965 734
Hotovostní půjčka 5 000 až 100 000
Kč. Rychle, diskrétně. Nad 100 000
Kč se zástavou nemovitosti. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Nebankovní, americká hypo! Od
200 tis. Rychlé vyřízení. Nedokládáte příjem. Tel.: 734 669 847
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
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.
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
Půjčky od 5 000 Kč do 150 000 Kč
Tel.: 605 453 062
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč v hotovosti na ruku bez poplatku předem. Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 881 746
Osobní bankrot - oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte 773 579 975
Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE a poskytneme Vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492

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
Zajímá vás zdravý životní styl?
Chcete se vzdělávat? Máte vůdčí
schopnosti? Nabízím pracovní příležitost bez ohledu na věk. VitalitoCentrum s.r.o., Vorbergerová Eva,
tel.: 737 932 768
Do zavedeného salonu v PV
v mladém kolektivu hledáme
kadeřnici a kosmetičku na ŽL.
Tel.: 731 163 207
INSOLON CZ hledá makléře na
HPP - klientský servis. Požadujeme:
komunikativnost, znalost práce na
PC, samostatný a aktivní přístup. Tel:
775 349 349, prace@insolon.cz
Přijmu vyučenou obsluhu do
baru v centru PV. Informace na
tel.: 602 715 491
Kosmetický salon Madona Atrium
přijme kosmetičku. Tel.: 604 881 600
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
STUDIO 365 hledá nové tváře od
9 - 27 a 28 - 45 l. T.: 605 427 271,
9 až 12 h. www.studio365.eu
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
Firma Gamsbart hledá švadlenu
a obsluhu vyšívacího a sekacího
stroje. Tel.: 603 834 529.
Společnost pracující v oblasti
energií hledá schopné lidi, kterým nabízí možnost výdělku. Jste
studenti, začínající podnikatelé
nebo důchodci? Umožníme Vám
získat peníze navíc a překlenout
jejich přechodný nedostatek. Tel.:
702 484 292
Do zavedeného salonu v PV přijmu kadeřnici/níky, kosmetičku
a nehtovou designérku. Výhodné
podmínky. Tel.: 774 875 201

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

Vážení zákazníci zahájili jsme
30% slevu na kvalitní koženou,
zimní obuv i na velmi problémové
nohy. Kdo chcete levněji nakoupit,
navštivte nás! Máme i obuv v nadměrných velikostech. (převážně ze
Zlína). Prodejna IVKA, Plumlovká 21, Prostějov.

GRATULACE
NAJDETE
NA STRANĚ 22

Přijmeme brigádníka na občasnou
výpomoc, vykládka kamionů. Tel.:
582 331 970, 777 090 600
Motorest Podkova Kelčice vypisuje výběrové řízení na pozici provozního, praxe v oboru nutná. Tel.:
776 808 808, 776 808 000
Přijmeme číšníka i servírku na
částečný pracovní úvazek. Tel.:
728 634 274
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

Přijmu 4. kadeřnice, kosmetičku a
manikérku na ŽL do salonu, který se
otevírá na přelomu dubna a května.
Tel.: 775 406 363, nilu76@centrum.cz
Herna bar Triga 777 přijme servírku. Tel.: 608 712 431
Hledám kosmetičku nebo masérku
do společného pronájmu. Spěchá.
Tel.:773 130 456
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.
Provozní elektromechanik. Práce
v mužském kolektivu, nepřetržitý
provoz – harmonogram.
Požadavky: SŠ vzdělání, praxe v
oboru výhodou, vyhl.50 § 6. Požadujeme: Pečlivost, flexibilita, komunikativnost. Nekuřák výhodou. Nabízíme: Zajímavé platové ohodnocení,
práci v moderním závodě, perspektivu. Strukturované životopisy zasílejte
na adresu firmy: PROFROST a.s.,
J.B.Pecky 15, 796 01 Prostějov nebo
e-mailem: sekretariat@profrost.cz

Pila K+L s.r.o. Doloplazy u Nezamyslic přijímá objednávky na rok
2013 na bukové palivové dříví krácené. Právě probíhá AKCE 1 prm/
500 Kč + DPH. www.pilakl.cz.
Tel.: 582 388 101
JUDr. Miroslava OHLÍDALOVÁ
insolvenční správkyně, Jana Němečka, Západní 75, Prostějov
NABÍZÍ K PRODEJI: - os. automobil ŠKODA 136 Forman-kombi
- R.V.: 1194 - zaev. v ČR: 2002
- nákladní automobil VW CADDY
1.9 D – R.V.: 1997 - zaev.v ČR
1997
- podíl ½ na nemovitostech zapsaných na LV č. 3897 pro k.ú. Prostějov, obec a okres Prostějov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Prostějov: v
Prostějově. Blahoslavova 420/17;
budova bydlení č.p.420 na pozemku p.č.695 a pozemek p.č. 695, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
431 m2. Nabídky zasílejte na adresu: JUDr. Miroslava Ohlídalová,
advokátka, insolvenční správkyně,
Žižkovo nám. 19, 796 01 Prostějov,
tel./fax: 582 336 939, 608 860 483,
e-mail: ohlidalova@volny.cz

Stavební firma Gama stavby s.r.o.,
hledá zedníky pro své stavby v
Prostějově a okolí. Nástup možný
ihned. Tel.: 724 268 156

Přijmeme svářeče, zámečníky,
klempíře a účetní. Nástup možný
ihned. Tel.: 733 340 484

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.

www.
vecernikpv
.cz

PRÁCI HLEDÁ
Zdravotní sestra hledá přivýdělek.
Tel.: 775 276 466

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

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

Anketa
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KONČÍ HLASOVÁNÍ DO SPORTOVNÍ HVĚZDY PROSTĚJOVSKÝCH MÉDIÍ!
Slavnostní vyhlášení 9. ročníku ankety Sportovec města Prostějov už se blíží, termínem je pátek 8. března

Už jen posledních pět dní zbývá všem, kdo
chtějí ovlivnit pořadí ve veřejné kategorii ankety
Sportovec města Prostějov 2012. Touto kategorií
je Sportovní hvězda prostějovských médií, pro
niž platí uzávěrka hlasování v pátek 22. února
ve 12.00 hodin.
být uveden telefonický kontakt
na odesilatele.
Tradičně se může zapojit kdo- Hlas lze věnovat pouze jednomu
koliv tím, že pošle hlas svému týmu nebo jednotlivci, každý refavoritovi buď vyplněním an- spondent může hlasovat pouze
ketního lístku na této straně jednou kuponem a jednou eleka jeho odevzdáním v kance- tronicky. V rámci slavnostního
láři Regionálního informač- vyhlášení ankety 8. března večer
ního centra v budově zámku v hotelu Tennis Club pak bude z
(Pernštýnské náměstí), nebo hlasujících vylosován výherce,
elektronickou cestou na e- který od cestovní kanceláře Hel-mailovou adresu marek.son- las - nejen Řecko, s.r.o., obdrží
nevend@tiscali.cz . Vždy musí atraktivní cenu v podobě zájezdu.
Prostějov/son

Hlavní slovo při tvorbě ankety a
určování výsledků měla i v případě letošního 9. ročníku Komise pro mládež a tělovýchovu
Rady města Prostějov v čele s
předsedou Pavlem Smetanou.
Pořadí čtyř hlavních kategorií

(Sportovec roku, Talent roku,
Tým roku, Mládežnický tým
roku) přitom již určilo nedávné
hlasování všech třinácti členů
této komise a také prostějovských sportovních novinářů.
Výsledky však musí zůstat
v utajení až do slavnostního
večera, kde budou prozrazeny
veřejnosti.
Totéž platí o dalších pěti kategoriích (Trenér mládeže, Sportovní událost, Neprofesionální
sportovec, Síň slávy prostějovského sportu, Cena komise pro
mládež a tělovýchovu). Zde
vybírali a rozhodovali výhradně
členové komise, samozřejmě
opět na základě výsledků uplynulé sezony a v případě sportovních legend našeho města podle
jejich celoživotních zásluh.

Hlasujte pro Sportovní hvězdu prostějovských médií 2012
O pořadí v jedné z deseti kategorií
9. ročníku ankety Sportovec města Prostějov rozhodne hlasování
respondentů médií včetně Prostějovského Večerníku, který je hlavním mediálním partnerem akce.
Hlasovat můžete buď vyplněním anketního lístku na této
straně a jeho odevzdáním v kan-

celáři Regionálního informačního centra v budově zámku
(Pernštýnské náměstí), nebo elektronickoucestounae-mailovouadresu marek.sonnevend@tiscali.cz.
Vždy musí být uveden telefonický
kontakt na odesilatele.
Hlas lze věnovat pouze jednomu
týmu nebo jednotlivci, každý re-

spondent může hlasovat pouze
jednou kuponem a jednou elektronicky. V rámci slavnostního
vyhlášení ankety 8. března večer
pak bude z hlasujících vylosován
výherce, který od cestovní kanceláře Hellas – nejen Řecko s.r.o.
obdrží atraktivní cenu v podobě
zájezdu.

Uzávěrka hlasování do Sportovní hvězdy prostějovských médií 2012

je v pátek 22. února do 12.00 hodin.

Tipněte si svého vítěze!
Na WWW.VECERNIKPV.CZ
byla právě spuštěna NOVÁ ANKETA!

Výsledkům ankety v dosavadních osmi ročnících vládnou
TOMÁŠ BERDYCH, JANA HORÁKOVÁ, RAFTAŘI A MLADÍ TENISTÉ
Vzpomíná Marek Sonnevend, Prostějov

Od svého vzniku v roce 2004
procházela anketa Sportovec
města Prostějov postupnými
úpravami, inovacemi a vylepšeními. Čtyři stěžejní kategorie
z mnoha každoročně vyhlašovaných však zůstaly logicky
zachovány od začátku až do
současnosti.
Právě rekapitulaci jejich výsledků za uplynulých osm let věnujeme dnešní druhou část našeho
ohlédnutí. Kompletní pořadí tří
nejlepších ve všech osmi dosavadních ročnících doplňujeme
jistě zajímavým součtem, který
jasně vypovídá o tom, kdo z
prostějovských sportovců v jednotlivých kategoriích vládl či
stále vládne poslední dekádě
díky svým úspěchům, daleko
přesahujícím hranice našeho
města.
K celkovému pořadí jsme dospěli udělením tří bodů za každé
první místo, dvou bodů za každou druhou příčku a jednoho
bodu za každou třetí pozici. Vše

jsme pak sečetli – a co vyšlo najevo? Že dlouhodobými vládci
ankety jsou mezi dospělými
jednotlivci tenista Tomáš
Berdych s cyklistkou Janou
Horákovou, mezi seniorskými
kolektivy prostějovský Raft
team s volejbalistkami VK
Prostějov a v mládežnických
kategoriích tenisté TK Agrofert Prostějov.
Více podrobností naleznete v
uvedeném výsledkovém přehledu...

Souhrn výsledků ankety
Sportovec města Prostějov
ve čtyřech hlavních
kategoriích
Sportovec roku
Rok 2004: 1. Jana Horáková
(cyklistika), 2. Jiří Gečnuk (parašutismus), 3. Jiří Novák (tenis)
Rok 2005: 1. Tomáš Berdych
(tenis), 2. Jiří Gečnuk (parašutismus), 3. Craig Callahan (basketbal)

Rok 2006: 1. Tomáš Berdych
(tenis), 2. Jan Vlček – David Lisický (kanoistika), 3. Jiří Gečnuk (parašutismus)
Rok 2007: 1. Tomáš Berdych
(tenis), 2. Jana Horáková (cyklistika), 3. Jindřich Vedmoch
(parašutismus)
Rok 2008: 1. Jana Horáková
(cyklistika), 2. Libor Jiroušek
(parašutismus), 3. Tomáš Berdych (tenis)
Rok 2009: 1. Jana Horáková
(cyklistika), 2. Jiří Gečnuk (parašutismus), 3. Vardan Besaljan
(box)
Rok 2010: 1. Tomáš Berdych
(tenis), 2. Petra Kvitová (tenis),
3. Hynek Tábor (parašutismus)
Rok 2011: 1. Petra Kvitová (tenis), 2. Tomáš Berdych (tenis),
3. Jana Horáková (cyklistika)
Celkové pořadí: 1. Tomáš Berdych (tenis) 15 bodů, 2. Jana
Horáková (cyklistika) 12 bodů,
3. Jiří Gečnuk (parašutismus) 7
bodů, 4. Petra Kvitová (tenis) 5
bodů, 5.-6. Jan Vlček – David
Lisický (kanoistika) a Libor Jiroušek (parašutismus) 2 body.

Talent roku

Rok 2004: 1. Dušan Lojda (tenis)
Rok 2005: 1. Radim Urbánek
(tenis), 2. Alžběta Kührová (plavání), 3. Jakub Klaudy (nohejbal)
Rok 2006: 1. Dušan Lojda (tenis), 2. Tomáš Salaj (cyklistika),
3. Vít Král (box)
Rok 2007: 1. Michal Konečný
(tenis), 2. Jakub Klaudy (nohejbal), 3. Tereza Mráčková (plavání)
Rok 2008: 1. Petra Kvitová (tenis), 2. Jakub Klaudy (nohejbal),
3. František Hajduk (lukostřelba)
Rok 2009: 1. Ondřej Palatka
(plavání), 2. Jakub Filip (cyklistika), 3. Miroslav Šerban (box)
Rok 2010: 1. Jiří Veselý (tenis),
2. Jakub Filip (cyklistika), 3.
František Hajduk (lukostřelba)
Rok 2011: 1. Jiří Veselý (tenis),
2. Robin Wagner (cyklistika), 3.
Kristián Pacejka (nohejbal)
Celkové pořadí: 1.-2. Dušan
Lojda (tenis) a Jiří Veselý (tenis) 6 bodů, 3. Jakub Klaudy
(nohejbal) 5 bodů, 4. Jakub Filip

(cyklistika) 4 body, 5.-8. Radim
Urbánek (tenis), Michal Konečný (tenis), Petra Kvitová (tenis) a
Ondřej Palatka (plavání) 3 body.

Rok 2010: 1. Volejbalistky VK
Modřanská Prostějov, 2. Raftaři
Tomi-Remont Prostějov, 3. Basketbalisté BK Prostějov
Rok 2011: 1. 1. Volejbalistky
Tým roku
VK AGEL Prostějov, 2. Tenisté
Rok 2004: 1. Parašutisté Duk- TK Agrofert Prostějov, 3. Raftaři
la Prostějov, 2. Basketbalis- Tomi-Remont Prostějov
té BK Prostějov, 3. Raftaři Celkové pořadí: 1. Raftaři/
Raftařky William&Delvin/ToWilliam&Delvin Prostějov
Rok
2005:
1.
Raftaři mi-Remont Prostějov 14 bodů,
William&Delvin Prostějov, 2. 2. Volejbalistky VK Modřanská/
Parašutisté Dukla Prostějov, 3. AGEL Prostějov 12 bodů, 3.
Basketbalisté BK Prostějov 9
Basketbalisté BK Prostějov
Rok
2006:
1.
Raftaři bodů, 4. Parašutisté Dukla ProsWilliam&Delvin Prostějov, 2. tějov 6 bodů, 5. Boxeři BC DTJ
Basketbalisté BK Prostějov, 3. Prostějov 4 body, 6. Tenisté TK
Agrofert Prostějov 3 body.
Parašutisté Dukla Prostějov
Rok 2007: 1. BasketbalisMládežnický tým roku
té BK Prostějov, 2. Raftaři
William&Delvin Prostějov, 3. Rok 2004: 1. Tenisté TK AgroTenisté TK Agrofert Prostějov
fert Prostějov
Rok 2008: 1. Volejbalistky VK Rok 2005: 1. Basketbalisté BK
Modřanská Prostějov, 2. Boxe- Prostějov, 2. Tenisté TK Agrofert
ři BC DTJ Prostějov, 3. Raftaři Prostějov, 3. Nohejbalisté TJ SoWilliam&Delvin Prostějov
kol I Prostějov
Rok 2009: 1. Volejbalistky VK Rok 2006: 1. Tenisté TK AgroModřanská Prostějov, 2. Boxeři fert Prostějov, 2. Nohejbalisté TJ
BC DTJ Prostějov, 3. Raftařky Sokol I Prostějov, 3. Gymnasté
Tomi-Remont Prostějov
TJ Pozemstav Prostějov

Rok 2007: 1. Tenisté TK Agrofert Prostějov, 2. Nohejbalisté
TJ Sokol I Prostějov, 3. Judisté
TJ Sokol I Prostějov
Rok 2008: 1. Tenisté TK Agrofert Prostějov, 2. Basketbalisté BK Prostějov, 3. Raftaři
William&Delvin Prostějov
Rok 2009: 1. Basketbalistky TJ
OP Prostějov, 2. Cyklisté SKC
Prostějov, 3. Tenisté TK Agrofert Prostějov
Rok 2010: 1. Gymnasté TJ Pozemstav Prostějov, 2. Tenisté
TK Agrofert Prostějov, 3. Basketbalistky TJ OP Prostějov
Rok 2011: 1. Tenisté TK Agrofert Prostějov, 2. Fotbalisté
1.SK Prostějov, 3. Basketbalistky TJ OP Prostějov
Celkové pořadí: 1. Tenisté TK
Agrofert Prostějov 20 bodů, 2.
Basketbalisté/Basketbalistky
BK/TJ OP Prostějov 10 bodů,
3. Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov 5 bodů, 4. Gymnasté TJ
Pozemstav Prostějov 4 body,
5.-6. Cyklisté SKC Prostějov
a Fotbalisté 1.SK Prostějov 2
body.

Pro lepší orientaci vám předkládáme seznam a charakteristiky nominovaných sportovců
ve čtyřech hlavních kategoriích letošního ročníku ankety.
v Českém poháru dorostenců.
Michal Tomeček
(plavání,
TJ Pozemstav Prostějov)
Zlato a bronz na letním mistrovství republiky dorostenců, bronz
na zimním mistrovství republiky
dorostenců.

TÝM ROKU
Volejbalistky
VK AGEL Prostějov
Vítězství v extralize ČR, v Českém poháru i v Česko-slovenském poháru,
postup do play off evropské Champions League.

Fotbalisté 1.SK Prostějov
Postup z divize mužů 2011/12, průběžná druhá příčka v Moravskoslezské lize 2012/13.

MLÁDEŽNICKÝ
TÝM ROKU

spoustě medailí na všech závoFotbalisté 1.SK Prostějov
dech včetně MČR.
- mladší žáci
Druhé místo v žákovské lize,
Basketbalistky
vítězství v republikovém finále
TJ OP Prostějov
McDonald´s Cupu.
- starší minižákyně
Zlato na Festivalu mládeže ČR
Volejbalistky
- mistrovství republiky, průběžné
VK AGEL Prostějov
třetí místo v žákovské extralize.
- kadetky
4. místo v extralize ČR a průběžné
Lukostřelci
vedení v probíhajícím ročníku souLO Prostějov
těže, zlato v Českém poháru.
- dorost
Dvě zlata na letním i zimním misNohejbalist
trovství republiky smíšených družTJ Sokol I Prostějov
stev.
- dorostenci
Stříbro v extralize družstev ČR,
Korfbalisté
stříbro na mistrovství republiky,
SK RG Prostějov
vítězství v Českém poháru.
- starší žactvo
Zlato na mistrovství republiky, víCyklisté SKC Prostějov
tězství v Českém poháru jsou jen ty
- všechny kategorie
Prvenství v hodnocení všech Spor- nejvýraznější úspěchy.
tovních center mládeže ČR díky

Lukáš Petržela
Raftařky
Tenisté TK Agrofert Prostějov
Tomi-Remont Prostějov
(fotbal, 1.SK Prostějov)
- všechny kategorie
Výrazný talent dorostenecké ko- Osm zlatých, dvě stříbrné a tři bronžáků a dorostu
pané se prosadil do národního zové medaile na mistrovství Evropy, Čtyři zlata a jedno stříbro v extravýběru České republiky U16.
pět titulů mistryň republiky.
ligách smíšených družstev České
republiky dorostu, staršího žactva,
Bonifác Hájek
Basketbalist
mladšího žactva, babytenisu i miniBK Prostějov
(parašutismus,
tenisu. Hegemonie prostějovského
ASO Dukla Prostějov)
Stříbro v Mattoni NBL, 4. místo klubu je uznávaná.
Bronz, osmé místo a třináctá v Českém poháru, účast v evropském
příčka na mistrovství světa juni- EuroChallenge Cupu.
Raftaři Tomi-Remont Prostějov
orů, čtvrtá pozice na mistrovství
- junioři + juniorky
Parašutisté
republiky juniorů.
Osm zlatých a dvě stříbrné medaile
Dukly Prostějov
na mistrovství světa, deset titulů na
Filip Slouka
Stříbro a páté místo na mistrovství mistrovství republiky
(atletika, AC Prostějov)
světa, zlato na mistrovství republiky.
Zlato na mistrovství republiky
Tenisté
mladších žáků, ve skoku do výšky
TK Agrofert Prostějov
držitel českého maxima své věkové kategorie.
Zlato v extralize smíšených družstev
ČR, výrazný podíl na triumfech v DaJméno a příjmení nominovaného sportovce,
p
,p
případně
p
název týmu
Tomáš Havlín
vis Cupu a Fed Cupu.
(vodní skútry, Prostějov)
Boxeři BC DTJ Prostějov
Zlato na mistrovství Evropy, dvě
čtvrté příčky na mistrovství světa, Bronz v české extralize družstev, o
dva tituly na mistrovství republi- titul přišli jen spornou kontumací záky.
pasu v Ústí nad Labem.





Sportovec města Prostějov - anketní lístek

Klára Halmo
Lukostřelci LO Prostějov
(lezení na obtížnost,
Vítězství v lize mužských oddílových
Prostějov)
družstev ČR jak v létě (počtvrté za
Prvenství v celkovém pořadí sebou), tak v zimě.
Českomoravského poháru žákyň,
Kulečníkáři
prosazuje se i v dalších sportech
TJ Kulečník Prostějov
(atletika, biatlon).
Stříbro v extralize mužských týmů ČR
Daniel Ponížil
v disciplíně kvarty.
(sportovní gymnastika,
Hokejisté
TJ Pozemstav Prostějov)
LHK Jestřábi Prostějov
Titul na mistrovství republiky
žáků, výrazný podíl na zlatu žá- Čtvrté místo v 2. lize mužů Východ
kovského družstva z mistrovství 2011/12, průběžná třetí pozice v prorepubliky.
bíhajícím ročníku soutěže.

Sportovní odvětví
EFONICK
KÝ KON
NTAKT NA N
NT
Jméno, příjmení a TELEFONICKÝ
KONTAKT
NAVRHOVATELE
............................................................................................................................................................
...........................................................
............................................................................................................................................................
.............................................. ..............
............................................................................................................................................................
Uzávěrka hlasování do Sportovní hvězdy prostějovských médií 2012
je v pátek 22. února 2013 do 12.00 hodin.



Markéta Chlumská
(volejbal, VK AGEL Prostějov)
Tomáš Berdych
Dlouholetá opora mistrovského
(tenis, TK Agrofert Prostějov) týmu, jedna z nejlepších hráček
Vítězství na turnajích ATP Champions League 2011/12 na
Tour v Montpellieru a postu libera, výrazný podíl na
Stockholmu, účast na Turnaji triumfech v extralize, Českém i
mistrů, výrazný podíl na tri- Česko-slovenském poháru.
umfech v Davis Cupu a HopLukáš Zelenka
man Cupu, 6. místo světového
(fotbal, 1.SK Prostějov)
žebříčku.
Velký tahoun mužstva, jeho nejJiří Gečnuk
lepší hráč jak v jarní části divize
E (postup do třetí nejvyšší soutě(parašutismus,
že ČR), tak v podzimních bojích
ASO Dukla Prostějov)
Stříbro a bronz na mistrovství Moravskoslezské ligy (průběžné
světa v individuální akrobacii druhé místo).
a v absolutním pořadí, podíl
Michal Černý
na stříbru družstva z mistrov(lední hokej,
ství světa v absolutním pořadí,
LHK Jestřábi Prostějov)
zlato a dvě stříbra na mistrovZkušený lídr kolektivu, podstatství republiky.
nou měrou se podílel na postupu
Petra Kvitová
do semifinále 2. ligy 2011/12 a
(tenis, TK Agrofert Prostějov) mužstvo táhne i v probíhajícím
Vítězství na turnaji WTA Tour ročníku třetí nejvyšší soutěže ČR
v Montrealu, semifinále na (vede její kanadské bodování, tým
grandslamových
turnajích je třetí).
Wimbledon a French Open,
účast na Turnaji mistryň,
výrazný podíl na triumfech
TALENT ROKU
ve Fed Cupu a Hopman Cupu,
Adam Pavlásek
8. místo světového žebříčku.
(tenis, TK Agrofert Prostějov)
Petr Novotný
Semifinále na grandslamových
(box, BC DTJ Prostějov)
turnajích Australian Open a
Titul na mistrovství republiky French Open mezi juniory, podíl
mužů, výrazný podíl na bronzu na triumfu v juniorské extralize
z extraligy družstev, vedle ka- družstev ČR.
riéry aktivního boxera zvládá i
Matouš Hynek
práci trenéra jak extraligového týmu, tak veřejnosti.
(cyklistika, SKC Prostějov)
Tři zlata a stříbro na mistrovství
Lucie Šafářová
republiky juniorů, podíl na dvou
(tenis, TK Agrofert Prostětýmových titulech z mistrovství
jov)
republiky juniorů.
Finále na turnaji WTA Tour
Tomáš Roba
v Charlestonu, semifinále na
turnaji WTA Tour v Montrealu,
(nohejbal,
podíl na triumfech ve Fed Cupu
TJ Sokol I Prostějov)
a v extralize smíšených družstev Zlato a dvě stříbra na mistrovství
ČR, 17. místo světového žebříčku. republiky dorostenců, vítězství



SPORTOVEC ROKU

Řádková a sloupcová inzerce
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VZPOMÍNÁME
VZPOMÍNÁME
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.

Dne 12. února 2013
jsme vzpomněli 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 24. února 2013
vzpomeneme
3. výročí úmrtí
paní Ivany KŘÍŽOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali, věnujte ji
tichou vzpomínku.
Děkuje rodina.

čím jsi nám v životě byl.
čí

pana Antonína NEZVALA
z Prostějova
Stále a s láskou vzpomíná
manželka a dcery
s rodinami.

Kdo tě znal,
ten zná naši bolest.
Ten ví,
co jsme v tobě ztratili.
Dne 16. února 2013
by se dožil 55 let pan
Luděk MAŘÁK
a dne 19. března 2013
uplyne 2. smutný rok
ode dne, kdy nás
neočekávaně opustil.
Za celou rodinu
za vzpomínku děkují
rodiče a sestra Ivana.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Fr. Hrubín

Dne 20. února 2013
si připomeneme
5. výročí úmrtí paní
Jany ALEXYOVÉ.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel, děti a tatínek.

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

Dne 19. února 2013
vzpomeneme
4. smutné výročí od úmrtí
pana Zdeňka
SLEPÁNKA.
Všichni, kdo jste ho měli rádi,
věnujte mu tichou
vzpomínku s námi.
Rodina

GRATULACE

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

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Dne 19. února 2013
oslaví krásné
80. narozeniny paní
Ludmila HADROVÁ
z Prostějova.
Pevné zdraví, štěstí,
spokojenost do dalších let
přejí dcera Eva,
vnučka Martina
s přítelem Vaškem
a pravnučka Klárka.

Dne 22. února 2013
oslaví své krásné
90. narozeniny
paní Svatoslava
JORNÍČKOVÁ.
Pevné zdraví, hodně elánu
a spokojenosti
do dalších let přejí
dcery Iva a Jarmila,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 24. února 2013
se pan Josef MAČKAL
z Prostějova dožívá
významného
životního jubilea,
85ti roků.
K Tvým narozeninám
Ti přejeme plno elánu,
který nám všem dáváš.
Lásky, která je
ve Tvém srdci
a především mnoho zdraví,
abychom Tě zde měli
minimálně do sta let.
To ti ze srdce přejí
manželka Vlasta,
dcera Jana s rodinou,
syn Josef s rodinou,
syn Jaroslav s Ivetou,
bratr Lojza s Evou.
Svému milovanému
dědečkovi a pradědečkovi
posílají vnoučata
a pravnoučata
velkou pusu.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo
v PÁTEK 24. února
v 10.00 hodin

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

í
t
a
l
p
e
l
á
d
a
n
AKCE 3+1 AKCE TOHOTO TÝDNE:
Pro každý 3. inzerát
ZDARMA

jeden řádek plus 10 Kč, každý 5. řádek ZDARMA

SPECIÁLNÍ INZERCE

negativ (ztučněné písmo, černý podklad)

jeden řádek plus 50 Kč, každý 5. řádek ZDARMA

NEGATIV ZDARMA

NEJVĚTŠÍ OHLAS VÁM ZAJISTÍ NEJČTENĚJŠÍ INZERÁT,

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

Box

Extraliga družstev ČR v boxu mužů 2012/13

3. kolo Extraligy ČR
na
video rnikpv.cz
e
c
e
.v
www

BC DTJ PROSTĚJOV
CHIMERA FIGHTERS PLZEŇ

12:4
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 3. kole

1.
2.
3.
4.
5.
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Mužstvo
1. BC DTJ Prostějov
2. BC Česká Kamenice + KB Baník Most
3. SKP Sever Ústí nad Labem
4. Chimera Fighters Plzeň
5. BC Ostrava

Z
4
3
2
3
2

V
3
2
1
0
0

R
1
0
0
1
0

P
0
1
1
2
2

S
44:20
26:22
16:16
16:32
10:24

B
7
4
2
1
0

KAM PŘÍŠTĚ
5. kolo (23. a 24. března): Plzeň – Ústí nad Labem, Prostějov – Ostrava.

„Byla to povedená akce. Mančaft má sílu,
diváckou podporu, propagaci,“
radoval se po výhře kapitán BC DTJ Petr Novotný

Prostějov – Neporažený zůstává i po čtvrtém startu v tomto
extraligovém ročníku kapitán prostějovských boxerů Petr Novotný. Mnohonásobný mistr republiky nezklamal ani v sobotu,
plzeňského soupeř zdolal ještě před časovým limitem. „Minule
to skončilo ve druhém kole, teď ve třetím. Říkal mi, že ještě
kousek a už by to doboxoval. Trochu ho to mrzelo, ale vyšlo to,“
usmíval se spokojený Petr Novotný. Radost mu udělala vlastní
výhra, celkový výsledek střetnutí, nové tváře David Hunanyan s
Vasilem Ducárem i vysoká divácká účast.

Jiří Možný
* Svůj zápas proti Lukáši Wackerovi jste zvládl za necelá tři kola. Máte
ze svého výkonu radost?
„Mohu být spokojen s tím, že jsem vyhrál, ale mám nějaké problémy. Na
republice jsme měl poraněná záda, pak jsem to vyléčil, ale vrátilo se mi to.
Spíše těžím ze svých zkušeností a z toho, že už mám za ta léta něco natrénováno a že se snažím držet životosprávu. Byl jsem nachlazený, dal jsem
několik dobrých tréninků, naštěstí to vyšlo. Lukáše znám, není nějak boxerský, ale je trochu nepříjemný výškou i pohyblivostí. Ovšem údery na spodek
se na něm podepsaly a postupně jsem ho udolal. Počkal jsem si na to. Jel
jsem si svou lajnu, pak jsem ho trefil a dostal do hluboké defenzívy. Tam už
bylo v podstatě vymalováno.“
* Zdálo se, jako by soupeři a trochu i vám došly ve druhém kole síly.
„Ne, to spíš vyplynulo z průběhu boje. Nechtěl jsem to přepalovat, věděl
jsem, že nemám tolik natrénováno, tak jsem trochu přibrzdil. Možná toho
soupeř trochu využil, ale pořád jsem si jel svoje a soupeř měl již na konci
druhého kola problémy. Vystupňoval jsem tempo, dostal ho do rohu a byl
počítaný. Ve třetím jsem už viděl, že je kožený, chtěl jsem ho dorazit a počkal
jsem si na to. Nejsem žádný knockouter, že bych ho sundal, ale spíše tempem a systematickým přístupem jsem soupeře udolal.“
* Jaký je váš nejbližší program, jedete i na Velkou cenu Ústí nad
Labem?
„Do Ústí určitě nepojedu. Vyhrál jsem to a vrchol mám asi za sebou. Na
ligu to stačí, ale zápasy s mladými jsou těžké, navíc mě limituje zranění.
Podvědomě mě to láká, vyzkoušet si duely s dravým mládím, ale je to hodně
práce a neuvažuju o tom. Budu se připravovat na Ostravu, je tam reprezentant Beníček. Když ho zbiju, budu spokojen. Oni budou naštvaní, to je to, co
potřebuju (smích).“
* Jak na vás mančaft proti Plzni působil?
„Byla to povedená akce. Dekorování pěti mistrů republiky, mančaft má sílu,
diváckou podporu, propagaci. Zápasy tomu odpovídaly. Norbert Kalucza
je taková mlátička a ukázal Ruslanovi, který dříve boxoval za nás, kdo
je. Hamo Aperjan také, je mazák. U Míru Šerbana to bylo bez boje, Emil
Kocvelda Štadlera doslova umlátil svou aktivitou, houževnatostí. Vítek
Král byl po nemoci, měl problémy s váhou. Michal ho předcházel, Vojta ho
nestačil kontrovat. Znejistěl, chytl pár úderů na spodek a už se motal. Měl
toho plné zuby. Ze začátku mi to připadalo jako judo, házeli tam sebou.“
Kompletní verzi rozhovoru najdete na www. vecernikpv.cz

Prostějovští boxeři rozdrtili plzeňskou Chiméru
Domácí borci udrželi sezonní neporazitelnost a pojistili si vedení v extraligové tabulce

Žádné velké drama se nekonalo. Boxeři BC DTJ Prostějov ne- v prvním kole, ale s vítězem asijských
prohráli ani ve svém čtvrtém extraligovém utkání a v předehráv- her jen o dva body. Snad příští utkání
nastoupí proti soupeři.“
ce červnového osmého kola nejvyšší domácí soutěže jasně
předčili hosty z Plzně. Po úvodních čtyřech váhových kategoriváhová kategorie do 69kg:
ích vedli domácí již 8:0, pak sice dovolili hostům čestný úspěch,
Emil Kocvelda
avšak dvěma výhrami před časovým limitem dali jasně najevo,
Jiří Štadler
kdo je v sokolovně na Skálově náměstí pánem.
3:0 na body
utkání
bylo
asi
nejlepší.
Od
začátku
Prostějov/jim
Slavnostní předehru obstaralo ověnčení nedávných mistrů republiky z rukou prvního náměstka Olomouckého
kraje Aloise Mačáka, který v doprovodu kouče Pavla Dudy ověnčil Hamo
Aperjana, Miroslava Šerbana, Emila
Kocveldu, Víta Krále a Petra Novotného. Poté již přišla na řadu osmička
duelů. Tedy vlastně sedmička, protože Miroslav Šerban neměl soupeře
a zvítězil bez boje. Úspěšně si vedli
rovněž kapitán Petr Novotný, další
zlatí medailisté z Rakovníku Hamo
Aperjan s Emilem Kocveldou, polský reprezentant Norbert Kalucza
i nováček v prostějovském dresu a
nedávný stříbrný medailista z domácího šampionátu David Hunanyan.
Prostějov díky jejich příspěvku kraloval a po konečném výsledku 12:4 si
upevnil vedoucí příčku v hodně neúplné tabulce extraligy. Po absolvování několika turnajů čeká na boxery
BC DTJ další domácí dvojutkání, v
němž mohou svůj náskok ještě zvýraznit. Nejprve se v sobotu 23. března
utkají s Ostravou, která má za sebou
dosud pouze dva duely, poté začátkem dubna přijede na Hanou Ústí
nad Labem.

až do konce tvrdé, plné výměn. OznaVe vyrovnaném prvním kole se oba
čil bych ho jako nejlepší utkání celéboxeři střídali v razantních útocích,
ho večera.“
aktivitu neztratili ani ve druhém kole.
Občas se zdálo, že Štadler dokáže
váhová kategorie do 60kg: trochu lépe zamířit, ale Kocveldovi
snaha ani energie a ve
Hamo Aperjan nechyběla
všech kolech si šel pro body. Stejně
Jakub Chval tak to viděli i rozhodčí, kteří přiřkli
3:0 na body výhru straně domácích a do patnáctiminutové přestávky tak šlo BC DTJ
V „šedesátce“ se představil první
s náskokem 8:0 a jistotou minimálně
z pěti domácích mistrů republiky.
stejného výsledku jako na konci miHamo Aperjan odboxoval proti
nulého roku v Plzni.
účastníkovi mládežnických olympijských her v Singapuru Jakubu ChvaHodnocení domácího kouče
lovi zvláštní utkání. Nebylo však
Pavla Dudy:
pochyb, že výhra na body ho nemine.
„Emil nasadil hned od prvního kola,
Po opatrném úvodu bez kontaktů
celá tři kola po něm šlapal a bez
přešel hostující boxer do trvalé defenproblémů to i fyzicky ustál. Byl jsem
zivy a obrany v krytu, kromě krátké
spokojen s jeho výkonem. Rval to
chvíle ve druhém kole se nesnažil o
odspodku až nahoru, mohlo to být
nic nebezpečného. Hamo se snažil
ale o trochu přesnější, ale utkání bez
střídat údery na hlavu i níž, byl jasně
větších problémů vyhrál.“
lepší a se snahou o absolutní obranu
si mnohokrát poradil.
Hodnocení domácího kouče
Pavla Dudy:
„Bylo to velké bouchání do pytle,
Jakub byl pořád jen v krytu. Celá tři
kola nepříjemný soupeř.“

váhová kategorie do 56kg:
Norbert Kalucza
Ruslan Shakhaldaev
3:0 na body

váhová kategorie do 64kg:
Miroslav Šerban
Jan Korec
3:0 bez boje

Kalendářní rok 2013 v boxerské extralize zahájil z prostějovských borců
Norbert Kalucza. Polský olympionik nastoupil v nejnižší hmotnostní
kategorii proti bývalému boxerovi
BC DTJ Ruslanu Shakhaldaevovi a
od prvního kola měl navrch. Hned
od úvodu předvedl svou ofenzivu a
soupeře zasypal sprškou úderů, od
druhého kola se navíc zdálo, že plzeňskému zástupci výrazně docházejí síly. Norbert si ho dovedl do rohu a
předvedl další sérii ran. Prostějov se
tak dostal do vedení 2:0 na body.

Ve třetím duelu měl nastoupit taktéž
nedávný zlatý boxer z Rakovníku
Miroslav Šerban. Jeho soupeř Jan
Korec ale pro zranění v tréninku nenastoupil a Prostějov se tak bez boje
dostal do trháku 6:0.

Hodnocení domácího kouče
Pavla Dudy:
„Na čtyřiašedesátku jsem se těšil nejvíc, šlo by o reprízu finále mistrovství
republiky. Mirek měl boxovat proti
Korcovi, toho ale hned druhý den
čeká první liga. To je pro něj důležitější
a není schopen odboxovat dvě utkání
takto těsně po sobě. Takže nenastoupil,
Hodnocení domácího kouče
škoda. Mirek je ve výborné formě, sice
Pavla Dudy:
„Ruslan mě hodně překvapil, toto na turnaji v Debrecínu prohrál hned

INZERCE

Prostějovský Večerník
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www.facebook.com/
vecernikpv.cz

váhová kategorie do 75kg:
Vít Král
Michal Vodárek
0:3 na body
Čtvrtý ze skupiny šampionů neměl
svůj den. V repríze nedávného finále
se utkal s Michalem Vodárkem a tentokrát nezvítězil. Nepříliš pohledné
utkání chvílemi připomínalo spíše
zápas nebo judo, oba aktéři se sice
do sebe ostře pustili hned od začátku,
nad tvrdými údery však převažovalo
držení a zaklínění, boxeři se několikrát povalili na zem. Rozhodčí nakonec rozhodli ve prospěch Plzně a
hosté díky tomu snížili na 8:2.
Hodnocení domácího kouče
Pavla Dudy:
„Nepřišlo mi to jako 0:3. Na druhou
stranu ale ani jako 3:0 pro nás. Hodně takticky vedené z obou stran, kluci
se znají, naposledy se spolu utkali na
mistrovství republiky. Vítek ho chtěl
načapat, Michal se zase tahal. Pro
diváky to moc vzhledově atraktivní
nebylo, nakonec dali vítězství na druhou stranu. Viděl bych to spíše remízově, dneska to však nejde.“

váhová kategorie do 81kg:
David Hunanyan
Tomáš Chmelík
3:0, r.s.c. v 1. kole
„Jednaosmdesátka“ měla jasného
pána. Držitel republikového stříbra
a nová prostějovská akvizice David
Hunanyan se ani příliš nenadřel a už
mohl slavit. Jen co dozněl gong, už
protivníka mlel a ten se nestačil krýt
ani ustupovat. Po prvním počítání se
ještě vrátil do utkání, při druhém to
ale vzdal a duel skončil hned v prvním
kole.
Hodnocení domácího kouče
Pavla Dudy:
„Doufám, že se nová posila divákům
líbila. Sice Armén, ale od narození žije
v České republice a může za nás boxovat jako Čech. Bylo vidět, že i když
nemá naboxováno tolik utkání, je ve
vynikající fyzické formě. Hned od začátku prvního kola šlapal po soupeři,
střídal spodek i vršek. Nebylo co řešit
a po druhém počítání to rozhodčí
podle mě správně ukončil. Vychutnal
si svou premiéru u nás, je spokojený
a říkal, že u nás bude boxovat i dál.
Jsem rád, konečně budeme mít jednaosmdesátku.“

váhová kategorie do 91kg:
Petr Novotný
Lukáš Wacker
3:0, r.s.c. ve 3. kole
Kapitán domácích boxerů nechtěl trhat
partu a také on zvýraznil vedení domácích. V letošním ročníku extraligy ještě
neporažený boxer zvládl i své čtvrté
utkání, tentokrát ještě před časovým
limitem. Po opatrném úvodu se do sebe
oba pustili, od druhého kola se ovšem
zdálo, že Novotného soupeři docházejí síly. Pětinásobný zlatý medailista
z mistrovství republiky toho dokázal
bezezbytku využít a již na konci druhého kola musel ringový rozhodčí poprvé

počítat. Wacker se ještě zvedl a doboxoval kolo, ve třetím už ale nestačil a po
druhém počítání vzdal. Prostějov tak
uspěl již v šesté váze.
Hodnocení domácího kouče
Pavla Dudy:
„Peťa Novotný se trochu trápil s fyzičkou, ale nahradil to technikou a
taktikou, takže bez problémů zdolal
soupeře. Myslel jsem, že utkání bude
trochu dříve ukončené a zaslouženě se
tak stalo ve třetím kole.“

váhová kategorie do 81kg:
Vasil Ducár
Pavel Šour
0:3 na body
Bezlimitní váha připomínala duel
Davida s Goliášem, na rozdíl od Bible
se ovšem radoval plzeňský „Goliáš“.
Bývalý člen BC DTJ Pavel Šour disponoval znatelnou hmotnostní převahou a svou tělesnou konstituci dostatečně využil. Znojemský Vasil Ducár
se totiž mnohem lépe cítí v „Novotného“ váze, kde získal i nedávný bronz,
když prohrál až v semifinále právě s
Petrem Novotným. Jelikož však měli
Západočeši do té doby pouze jednu
výhru, nemohl ani tento bodový přísun nic změnit na vysokém vítězství
domácích borců 12:4.
Hodnocení domácího kouče
Pavla Dudy:
„V plusku jsme to možná trochu nevychytali, zaplaťpánbůh, že už utkání
bylo rozhodnuto. Na poslední chvíli
nám odřekl účast Arkadiusz Toborek
z Polska. Chtěl jsem ještě domluvit
Maďara, ten na to nakonec nekývl.
Vasil je mladičký kluk, má za sebou
necelých dvacet utkání. Váha není
úplně optimální, je spíše na devadesát
jedničku. Proti němu náš bývalý boxer,
který byl o dvacet kilo těžší. Bylo vidět,
že síla je na straně hostí, Vasil ho sice
občas škrábl, sem tam trefil, ale myslím si, že zaslouženě vyhrál Pavel.“

POHLEDEM TRENÉRŮ:
Pavel DUDA – BC DTJ Prostějov:
„Byl jsem docela překvapen, protože nabrali dost borců a nevěděli jsme, s
čím přijedou. Nakonec dorazila úplně kompletní sestava, byť někteří neboxovali. Vítězství ale zůstalo doma, to je paráda.“
Attila KISS – Chimera Fighters Plzeň:
„Jsme začínající tým a máme se ještě v čem zdokonalovat. Ale jsme na
dobré cestě. Musím se přiznat, že naše příprava nebyla ideální, zatímco
domácí byli výborně připraveni. A také domácí prostředí je znát. Naše výkony proti Prostějovu doma byly podstatně lepší a také hosté tehdy přijeli
v jiné sestavě. Když ovšem budeme hodně připraveni, máme na přední
příčky extraligy. Do třetího místa bychom se chtěli dostat.“

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Ház
zená
Házená
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texty: Jiří Možný, Marek Sonnvend
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Tatran Bohunice
Legata Hustopeče
SK Kuřim
KP Brno „B“
Sokol Velké Meziříčí
Sokol Tenice
Sokol Sokolnice
Sokol Kostelec na Hané
SHC Maloměřice
HK Ivančice
Sokol II Prostějov
TJ Jiskra Havlíčkův Brod

DOMA:
1. Kuřim
2. Hustopeče
3. Bohunice
4. Velké Meziříčí
Sokolnice
6. Brno „B“
7. Maloměřice
8. Telnice
9. Kostelec na Hané
10. Ivančice
11. Sokol II Prostějov
12. Havlíčkův Brod

6
6
5
6
5
6
5
5
6
5
6
5

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

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

0 176:14812
1 173:13210
0 168:13210
1 168:15010
1 137:126 8
2 170:167 8
1 152:126 7
1 137:123 7
2 149:145 7
2 133:127 5
3 159:168 5
5 127:148 0

PRVNÍ POLOČASY:
1. Hustopeče
11 10
2. Bohunice
11 8
3. Maloměřice
11 7
4. Kuřim
11 7
5. Brno „B“
11 6
6. Telnice
11 5
7. Velké Meziříčí
11 5
8. Kostelec na Hané 11 5
9. Sokolnice
11 5
10. Sokol II Prostějov 11 3
11. Ivančice
11 2
12. Havlíčkův Brod 11 1

1. Bohunice
2. Hustopeče
3. Brno „B“
4. Telnice
5. Kuřim
6. Ivančice
7. Sokol II Prostějov
8. Velké Meziříčí
9. Kostelec na Hané
10. Sokolnice
11. Maloměřice
12. Havlíčkův Brod

6
5
5
6
5
6
5
5
5
6
6
6

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

0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1

1 149:14310
1 140:114 8
2 141:143 5
3 158:168 5
3 128:139 3
5 147:154 2
4 123:143 2
4 115:136 2
4 122:152 2
5 137:187 2
5 153:170 1
5 149:200 0

DRUHÉ POLOČASY:

0 1 165:12320
0 3 167:13716
1 3 151:14115
0 4 146:12814
0 5 159:15112
1 5 150:139 11
0 6 138:13310
0 6 132:14110
0 6 130:14510
1 7 139:169 7
0 9 131:151 4
0 10 126:176 2

1. Bohunice
2. Hustopeče
3. Ivančice
4. Velké Meziříčí
5. Sokol II Prostějov
6. Maloměřice
7. Brno „B“
8. Kostelec na Hané
9. Kuřim
10. Telnice
11. Havlíčkův Brod
12. Sokolnice

11 10
11 8
11 7
11 6
11 4
11 5
11 4
11 4
11 4
11 4
11 3
11 3

1
0
1
0
3
0
1
1
0
0
1
0

0 180:13821
3 148:12316
3 149:13015
5 145:15312
4 143:142 11
6 154:15510
6 152:159 9
6 139:156 9
7 158:159 8
7 145:152 8
7 150:182 7
8 144:168 6

CELKOVÉ STATISTIKY SOUTĚŽE

Nejlepší střelci:

76 - Jakub Vraný (Bohunice), 75 - Jan Musil (Maloměřice),
74 - Jiří Kosina (Prostějov), Radim Fischer (Velké Meziříčí),
65 - Marek Jahoda (Hustopeče), 64 - Roman Matušík (Velké
Meziříčí), 62 - Zdeněk Suchomel (Hustopeče), 59 - Stanislav
Mrkvica, Martin Flajzar (oba Sokolnice), Luboš Mrkvica, Roman Jahoda (oba Telnice), Pavel Brabec (Ivančice).

Proměněné sedmičky:

31 - Jakub Vraný (Bohunice), 24 - Radim Fischer (Velké Meziříčí),
19 - Marek Jahoda (Hustopeče), 17 - Martin Flajzar (Sokolnice),
15 - Stanislav Rezek, 14 - Tomáš Zich (oba Havlíčkův Brod), 13
- Jiří Vymětal, Martin Grulich (oba Kostelec na Hané), 11 Filip Jung (Maloměřice), Jan Audy (Kuřim), 10 - Luboš Mrkvica
(Telnice), 9 - Jiří Kosina (Prostějov).

Nejvíce trestných minut:

30 - Petr Kříbala (Velké Meziříčí), 26 - Libor Březina (Ivančice),
22 - Lukáš Říčař (Kostelec na Hané), Martin Nečas (Ivančice),
Zdeněk Mrkvica (Sokolnice), 20 - Pavel Kvasnica, Petr Mylbachr (oba Kuřim), Roman Jahoda (Telnice), 18 - Pavel Šestořád
(Prostějov), Jan Máca (Sokolnice), Václav Duran (Bohunice),
Stanislav Večeřa (Ivančice).

Červené karty:

3 - Jiří Kosina (Prostějov), 2 - Jiří Kozlovský (Prostějov) ,
Pavel Kvasnica (Kuřim), 1 - 17 hráčů, mj. David Ševčík
(Kostelec na Hané).

SOKOL KOSTELECV NA HANÉ - HK

- STATISTIKY

Brankáři
Zápasy
Pavel NAVRÁTIL
10
Tomáš VARHA
9
Jan MAYER
2
Křídla
Zápasy
Martin GRULICH
8
Jakub RIKAN
9
Jan GREPL
8
Tomáš HOCHVALD
3
Lukáš CHALUPECKÝ
6
Pivoti
Zápasy
Michal JURKA
4
Lukáš ŘÍČAŘ
7
Ivo CHALUPECKÝ
1
Spojky
Zápasy
Milan VARHALÍK
9
Jiří VYMĚTAL
7
David ŠEVČÍK
10
Marek GREPL
11
Jan SMÉKAL
8
Martin ŠVEC
2
Patrik BENEŠ
3
David PALIČKA
2

GólyÚsp. střelbyVyloučení
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GólyÚsp. střelbyVyloučení
43 61%
2
16 43%
2
6 55%
0
6 86%
2
5 42%
0
GólyÚsp. střelbyVyloučení
18 82%
0
14 54%
11
2 100%
0
GólyÚsp. střelbyVyloučení
47 49%
1
34 53%
6
28 41%
3
25 46%
3
17 31%
6
5 36%
0
2 25%
1
2 40%
0

Martin Grulich:
„Výsledky v příštích
sezonách budou
daleko lepší“

SOKOL II PROSTĚJOV – SOUPISKA PRO JARO

Kostelečtí i prostějovští házenkáři chtějí napravit prachmizerný podzim a posunout se do středu tabulky. Kádry ale moc neposílili

2. liga házené - muži; skupina morava-jih

čtěte na straně 27

Házenkáři na podzim příliš radosti neudělali Házenkáři Sokola II Prostějov nesplnili předsezonní
Boje na čele druhé ligy zavál nános prachu, na přední umístění to letos nevypadá

• komentář •
Pevně ve spodních patrech druhé nejnižší domácí soutěže se
letos nacházejí oba zdejší házenkářské kluby. Jak Sokol II
Prostějov, tak TJ Sokol Kostelec
na Hané – HK prožívají kruté
vystřízlivění po loňské pohádce
a místo boje o třetí místo jsou
rádi za možnost ucházet se o
klidný střed tabulky.
Kostelečtí stále ještě mohou
spoléhat na několik nezdolných
mohykánů pamatujících zlatou
éru místní házené, postupně
však přichází čas generační
obměny a nástup hráčů o deset,
patnáct či dvacet let mladších.
Jistotou v brance je stále Tomáš

Varha, od jara mu nově bude
krýt záda vedle Pavla Navrátila
i exprostějovský Lukáš Mach.
Na tomto hráči je vidět, co oba
týmy nesmírně trápí – pravidelný trénink a možnost i ochota
dát házené víc. Jeho bývalý
kouč Josef Zedníček si hned
několikrát během podzimu posteskl, že prostě není, a na několik utkání tak odjížděl s jediným
gólmanem. Nyní všichni věří, že
svou kariéru znovu nastartuje a
ukáže, co v něm opravdu je.
Oba výběry se rovněž potýkaly s
řadou nemocí, lehčích i vážnějších zranění. To se podepisovalo
na omezených možnostech při
skladbě sestavy a nižší schopnosti čelit soupeřům. Lze se
však domnívat, že zdravotní potíže se nevyhnou žádnému klu-

bu, současná pozice hluboko
mezi poraženými musí být dána
i něčím jiným.
U Kostelce je to zřejmě nutnost většího zapojení mladých
hráčů, u Prostějova asi podce-

nění úvodu soutěže a nečekaný konec spolehlivého střelce
Tomáše Černíčka. Kádr totiž
zůstal prakticky stejný, zranění
tu byla i loni, leč výsledky jsou
poloviční. Na druhou stranu

je potřeba si uvědomit, že na
této úrovni jde o čistě amatérské sportování ve volném čase
a práce, škola, rodina mají
přednost. Všichni hráči i trenéři se tomuto sportu věnují pro
radost a chtějí příjemný pocit
rozšířit i mezi své příznivce.
Nelze čekat žádné velké zázraky, dokud se kluby nebudou
moci spolehnout na silné sponzory i širokou základnu, rozdíl
mezi první a druhou ligou byl
na zimních turnajích jasně patrný. Konec podzimní části Sokola II i některé fragmenty ze
zimní přípravy dávají alespoň
naději, že by oba celky, Prostějov ani Kostelec, nemusely
bojovat o holou záchranu, ale
patřit alespoň do středu druhé
ligy.

Předseda Kostelce na Hané Petr Kudláček:
„Je potřeba stavět na vlastních odchovancích“

Končící předseda Sokola Kostelec
na Hané – HK Petr Kudláček nevidí podzimní vystoupení přehnaně tragicky. Při hodnocení vzal v
úvahu zranění i možnosti, které
jsou, a výsledek považuje za relativně adekvátní. Tým podle něj
mohl získat tak o dva tři body víc.
„Spokojenost tu tedy asi je. Na jaře
bychom se chtěli pohybovat v lepší
polovině tabulky, pokud nebudou
zranění. Na to máme,“ domnívá se
však.
Po časech extraligy či interligy, posléze první ligy ale pokračuje pád
kostelecké házené. Při loňské premiérové sezoně ve druhé lize skončilo
mužstvo těsně čtvrté, nyní je až osmé
s pouze dvoubodovým náskokem na
předposlední Prostějov. „Vše je odvislé od toho, kolik hráčů tady je, ko-

lik času jsou schopni a ochotni tomu
věnovat. Je něco jiného hrát proti
mladým klukům chodícím do školy a třikrát pětkrát týdně na trénink,
nebo proti mančaftu složenému z
hráčů chodících do práce,“ upozornil
Kudláček.
Za úspěšnějších dob se oddíl spoléhal nejen na vlastní hráče, ale i na
pomoc z cizích družstev, teď je tomu
jinak. „Řekli jsme si, že touhle cestou to nemá dlouhodobě smysl. Je
potřeba to stavět na vlastních odchovancích a pokud by tu kvalita byla,
připadalo by v úvahu jednoho dva
přivést a usilovat o vyšší soutěž. To
už je ale dotaz na někoho jiného,“
vyjádřil se a podotkl, že on opravdu
již v březnu končí a o post v nejvyšším kosteleckém vedení se ucházet
nebude.

Situací v „áčku“ strádá i „béčko“ hrající ligu Olomouckého kraje. Po osmi
zápasech je družstvo se ziskem jednoho bodu poslední. „Béčko je opravdu
v okrajové pozici. Mladí kluci, kteří
za něj loni nebo předloni ještě hrávali,
teď už standardně nastupují za áčko.
Dorostenci nám hrají v Prostějově a je
na zvážení, zda má smysl, nebo ne,“
nabízí se i varianta nepřihlášení „B“
mužstva pro příští rok.
Největší radost tak šéfu kostelecké
tělocvičné jednoty dělají mladší žáci.
„Spokojenost na pětadevadesát až
sto procent, opravdu to tam šlape.
Mají výsledky, tréninková morálka
je dobrá, vládne absolutní spokojenost s přístupem dětí i některých
rodičů,“ těší Kudláčka, že v Kostelci
vyrůstají budoucí hráči mužského
výběru.

Alois Jurík: Musíme začít bodovat i venku
Zkušený kouč postrádá u mladých kosteleckých
házenkářů větší zaujetí a chuť se zlepšovat

Těžké časy přišly na házenou
v Kostelci na Hané. Dříve interligový, extraligový či prvoligový klub
momentálně hraje „pouze“ 2. ligu
mužů a ve skupině Morava jih této
soutěže příliš nezvládl podzimní
část, když z jedenácti zápasů vytěžil
jen devět bodů. A jak prozrazuje
následující rozhovor s trenérem TJ
Sokol HK Aloisem Juríkem, nejsou moc optimistické vyhlídky pro
jarní zlepšení současného osmého
místa.
S jakými představami jste
loni na podzim vstupovali do
sezony 2012/13?
„Všem nám bylo jasné, že došlo k citelnému oslabení kádru a nový soutěžní ročník nebude žádnou procházkou
růžovou zahradou. Navíc ani letní příprava neproběhla zdaleka ideálně, slabší tréninková docházka byla odrazem
reálných možností většiny hráčů vzhledem k jejich povinnostem v zaměstnání, při studiu či u rodin. I na druhou ligu
je potřeba dostatečně trénovat a navíc
dalším faktorem je, jak se kluci během
přípravy chovají a s jakým nasazením
ji absolvují. S ohledem na všechny tyto
okolnosti jsem už dopředu věděl, že i
střed tabulky bude úspěchem.“

V kolektivu však stále máte
několik zkušených harcovníků, ne?
„Kádr je sice teoreticky široký, ale
kvalita hráčů různorodá. Pouze oba
brankáři a šest borců do pole má na
špici tabulky, zbytek bohužel propastně zaostává. Mladí nemají dostatečný
zájem na sobě pracovat, vinou čehož
se logicky nezlepšují tak, jak by mohli a měli. Kromě toho celý podzim
citelně chyběl dlouhodobě nemocný
Anatoliy Vasyliev, díru po něm i dvou
dalších oporách, co ukončily kariéru,
nedokázala nastupující generace zacelit. Ještěže se Michal Jurka v nejtěžší situaci na čas vrátil, hlavně on
pomohl třemi výhrami za sebou celý
mančaft zvednout.“
Můžete rozebrat herní projev mužstva v první polovině
sezony?
„Největším problémem byla obrana 0-6. Ta nám vůbec nešla i z toho
důvodu, že mladíky musím v defenzivě učit doslova základním věcem.
Obranu 1-5 zvládáme relativně lépe,
ovšem na post jedničky nemáme za
Martina Grulicha a Tolju Vasylieva
adekvátní náhradu. Navíc ve středu
defenzivní linie nedokázal Lukáš Ří-

čař vůbec zastoupit Michala Jurku.
Ještě horší než bránění přitom máme
útok. Trpíme zejména na spojce,
kde soupeřům stačí pokrýt Milana
Varhalíka a v tom případě se potýkáme s obrovskými problémy. Jak
v souhře s pivotem, tak s dohrávkou
do křídel i s kolmým náběhem na
brankoviště.“
Lze tyto nedostatky odstranit?
„Tvrdím, že na trénincích věnujeme
těmhle potížím hodně prostoru, jenže se to zatím neprojevilo. Dost totiž
záleží na výše zmíněné chuti kluků
na sobě pracovat. Pivoti musí čistit
prostor pro spojky, umět zpracovat
přihrávku a proměňovat šance. Krajní
spojky musí dohrávat balóny do křídel místo tlačení se na střed obrany,
kde je to většinou neprůchodné. A
spojky obecně musí být v momentě
přebírání přihrávky v pohybu. Je však
otázkou, nakolik dokážeme tyto základní věci zabudovat už pro jarní část
do našeho projevu.“
Jste spokojen se zimní přípravou?
„Co se týká ledna, tak stoprocentně.
Hráči v rámci možností docela chodili
na tréninky a nabrali velice dobrý fy-

zický základ. Bohužel počátkem února nás postihla obří marodka, kvůli níž
jsem dokonce musel odvolat účast na
přípravném turnaji v Prostějově. Teď
se dáváme zdravotně dohromady tak,
abychom vítězně zvládli zápasovou
premiéru jara v Havlíčkově Brodě.
Vinou četných absencí jsme se ale
herním prvkům věnovali jen minimálně, což se v ostrých utkáních určitě projeví.“
Jaké konečné umístění byste
tedy bral?
„Horní polovinu tabulky všemi deseti. K tomu bychom však museli

Los jarní části jihomoravské skupiny druhé ligy mužů:

12. kolo (sobota 23. a neděle 24. února): Ivančice - Hustopeče, Telnice
- Prostějov, Havlíčkův Brod - Kostelec na Hané, Maloměřice - Velké
Meziříčí, Bohunice - Kuřim, Sokolnice - Brno „B“.
13. kolo (sobota 2. a neděle 3. března): Brno „B“ - Ivančice, Sokolnice Bohunice, Kuřim - Maloměřice, Velké Meziříčí - Havlíčkův Brod, Kostelec
na Hané - Telnice, Prostějov - Hustopeče.
14. kolo (sobota 9. a neděle 10. března): Ivančice - Prostějov, Hustopeče - Kostelec na Hané, Telnice - Velké Meziříčí, Havlíčkův Brod - Kuřim, Maloměřice - Sokolnice, Bohunice - Brno „B“.
15. kolo (sobota 16. a neděle 17. března): Bohunice - Ivančice, Brno „B“
- Maloměřice, Sokolnice - Havlíčkův Brod, Kuřim - Telnice, Velké Meziříčí
- Hustopeče, Kostelec na Hané - Prostějov.
16. kolo (sobota 23. a neděle 24. března): Ivančice - Kostelec na
Hané, Prostějov - Velké Meziříčí, Hustopeče - Kuřim, Telnice - Sokolnice, Havlíčkův Brod - Brno „B“, Maloměřice - Bohunice.

aktuální výsledky hledejte
po celou sezónu na www.vecernikpv.cz

17. kolo (sobota 13. a neděle 14. dubna): Maloměřice - Ivančice, Bohunice - Havlíčkův Brod, Brno „B“ - Telnice, Sokolnice - Hustopeče, Kuřim
- Prostějov, Velké Meziříčí - Kostelec na Hané.
18. kolo (sobota 20. a neděle 21. dubna): Ivančice - Velké Meziříčí,
Kostelec na Hané - Kuřim, Prostějov - Sokolnice, Hustopeče - Brno
„B“, Telnice - Bohunice, Havlíčkův Brod - Maloměřice.
19. kolo (sobota 27. a neděle 28. dubna): Havlíčkův Brod - Ivančice,
Maloměřice - Telnice, Bohunice - Hustopeče, Brno „B“ - Prostějov, Sokolnice - Kostelec na Hané, Kuřim - Velké Meziříčí.
20. kolo (sobota 4. a neděle 5. května): Ivančice - Kuřim, Velké Meziříčí - Sokolnice, Kostelec na Hané - Brno „B“, Prostějov - Bohunice,
Hustopeče - Maloměřice, Telnice - Havlíčkův Brod.
21. kolo (sobota 11. a neděle 12. května): Telnice - Ivančice, Havlíčkův
Brod - Hustopeče, Maloměřice - Prostějov, Bohunice - Kostelec na
Hané, Brno „B“ - Velké Meziříčí, Sokolnice - Kuřim.
22. kolo (sobota 18. a neděle 19. května): Ivančice - Sokolnice, Kuřim
- Brno „B“, Velké Meziříčí - Bohunice, Kostelec na Hané - Maloměřice,
Prostějov - Havlíčkův Brod, Hustopeče - Telnice.

začít aspoň občas bodovat venku,
kde jsme všechny podzimní zápasy
prohráli. Doma jsou naše výkony o
sto procent lepší a dokud se k nim
nepřiblížíme také na hřištích soupeřů, nahoru se v pořadí druhé ligy
neposuneme. Havlbrod zatím získal
jediný bod – bohužel zrovna s námi a tím pádem máme právě tam ideální
příležitost odstartovat své venkovní
zlepšení. Jenže aby to vyšlo, musí
v první řadě sami kluci chtít makat
v přípravě i během střetnutí. Jinak
můžeme klidně spadnout ještě níž,
než jsme teď.“

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

cíl, jejich kouč Josef Zedníček věří v jarní zlepšení:
„Tříbodový odstup na střed tabulky není tak velký“

Prostějov - První výhra až v šestém kole, pouze pět bodů ze šesti domácích utkání, jen jeden zápas s třiceti a
více nastřílenými brankami. Prostějovským házenkářům
úvodní polovina druholigové sezony vůbec nevyšla a
není tak divu, že trenér Josef Zedníček se k chvále příliš
neuchyloval. Tým se ovšem během podzimu potýkal s
řadou nesnází a zkušený kouč tak věří, že hráči prodají
svůj potenciál ve zbylých jedenácti střetnutích a posunou
se alespoň trochu výš. Na vytoužené doplnění kádru příliš
nedošlo, přál by si tak alespoň novou halu.
Jste velmi nespokojen s tím,
jak to na podzim dopadlo?
„Absolutní nespokojenost, zklamání. Na minulou sezonu se nepodařilo
navázat a předsezonní cíl umístit se
do šestého místa jsme také nesplnili.
Dobře se hrálo hlavně na jaře, kdy
jsme venku vyhrávali téměř všechno. Říkal jsem hráčům, že jaro bylo
nadstandardní a výsledky ani neodpovídaly jejich výkonům. Teď se
to projevilo. Na druhou stranu jsme
odehráli spoustu dobrých utkání,
která jsme prohráli jen proto, že jsme
nedávali branky.“
Kde vidíte příčiny takového
propadu?
„Vše souvisí se vším a příčin je celá
řada. Zaprvé přílišné uspokojení nad
výsledky z předchozí sezony. „Budeme hrát na postup, trenére,“ říkali,
na což jsem odpovídal, že bych se
toho rád dožil, a zdůrazňoval jsem,
hlavně ať nesestoupíme. Nasazení
v tréninku tomu odpovídalo, nebylo
stoprocentní. Jestliže hráči desetkrát
za trénink vyčítám, že trhák nesmí
flákat, tak to nedá ani v utkání. Pak se
trochu přitvrdilo, ale už to nešlo. Do
toho vážná zranění, konec Černíčka,
tresty Kosiny a Kozlovského. Tomáš
Chytil je voják a měl na podzim měsíční cvičení v Německu.“
Došlo tedy k podcenění úvodu?
„Kdyby začali bez podcenění, udělalo by se víc bodů. S Telnicí jsme první poločas prodrbali, ale ve druhém
podali velmi dobrý výkon. V Hustopečích velmi dobrý výkon, ale nedávali jsme góly. Nikdo si neuvědomoval, že nebudeme mít Flajsara ani
Černíčka, což znamená deset gólů na
zápas. Tyto branky nám prostě chybí, teď jich dáváme o pět šest méně
než před rokem. Dále máme velmi
mladý kolektiv a chybí hráč, který by
změnil rytmus hry. Hrajeme jak motorové myši, ale chce to i zastavit, jít
si pro faul, počkat si, odpočinout si.“
Takže vám nyní chybí lídr?
„Ano. Někdo, kdo to stmelí na

hřišti i v kabině, kdo řekne, co budou
hrát, a také je seřve. Takový hráč,
jako byl Flajsar nebo jako jsou Varhalík v Kostelci, Mazáč v Olomouci.
Parta se dělá v kabině, já jsem pouze
trenér. To si musí vyříkat sami. Do
svého zranění tuto pozici zvládal
Tomáš Jurik, je to zkušený hráč, měl
dostatečnou autoritu. Dál jsou všechno až příliš hodní kluci. Jirka Kozlovský nepromluví ani slovo, Jirka
Hrubý to stejné. A ti, kteří tak hodní
nejsou, nemají dostatečný respekt u
hráčů. To by se hádali a nemělo by
to přínos. K tomu přišlo hrozně moc
absencí na trénincích a při utkáních,
třeba doma s Maloměřicemi jsem
měl jen sedm zdravých hráčů, dva
hráli se sebezapřením.“
Jak to vypadá s dlouhodobě
zraněnými hráči?
„Postupně se zapojuje Bečička, rameno ale ještě není dobré. Raději ať
ještě počká a hraje dalších dvacet let,
než aby to uspěchal a musel skončit.
Pomaličku se vrací i Lukáš Münster,
který utrpěl hned na úvod dvojnásobnou zlomeninu nohy. Šikovný
kluk, loňský dorostenec, nevynechal
trénink. Tomáš Jurik si přetrhl vazy
v koleni a postupně zatěžuje nohy i
posiluje vršek, Juráček měl urvané
rameno a ještě se nezapojuje.“
Absence Tomáše Černíčka
je trvalá?
„Je to velice solidní slušný kluk,
nemám proti němu jediné slovo.
Odehrál několik utkání a vysvětlil
mi své důvody, jež jsem akceptoval.
Řekl jsem mu: „Počkej, až se oženíš,
potom budeš rád za každou hodinu
pryč.“ Když přijde, budu rád, na
nejbližší dobu to ale nevypadá. Měl
jsem tři spojky, které dávaly hodně
gólů, Kosina, Kozel (Jiří Kozlovský
– pozn. autora) a Čerňa (Tomáš Černíček – pozn. autora). Byl naprosto
suverénní, dlouhá kola nezahodil
sedmičku. Dát jich třicet za sebou je
pro mančaft strašně důležité a on to
dal. Prošel první ligou i extraligou, je
to hodně velká ztráta.“

Mezi koho můžete jeho góly
rozdělit?
„To je právě ten problém. Další takový spolehlivý střelec, který dá každý
zápas šest gólů, kromě Kosiny není.
Jirka Kozlovský i David Jurečka ale
přes zimu opět trošičku povyrostli
a prokazují dobrou formu. Cením
si u nich, že do šance jdou a nebojí
se. Lidé jim pak nadávají, že mají
horší střelbu, ale také mám hráče,
kteří jsou alibisté a nepůjdou tam a
nepůjdou, až je musím vystřídat (dů-

Člen oddílového výboru Sokola II
Antonín Krist řadí muže do top pětky

Lepší výsledky od mužů i od
mládeže očekával během podzimní sezony bývalý kouč „áčka“
a nynější trenér staršího dorostu
a vedoucí mladšího dorostu Sokola II Prostějov Antonín Krist
(na snímku). Člen minulého i
současného oddílového výboru
si uvědomuje, že muži bojovali
se zraněními, pracovními povinnostmi i trochou smůly, přesto by
je rád viděl výš.
„Určitá nespokojenost tu je. Pokud
by ale kádr byl vždy v nejsilnějším
složení, myslím si, že má minimálně na střed tabulky. Ideálně bych to
viděl na čtvrté páté místo,“ nezastírá. Uvědomuje si, že práce má
přednost před sportem, přesto se
naděje na lepší vystoupení nevzdává. „Můžeme se na jaře pohybovat
kolem pátého místa. Teď proběhlo
několik turnajů a určité zlepšení
tam je. Ale je to o tom, aby byli hráči a trenér nemusel improvizovat,“
přeje si.
Posunu je podle něj možné dosáhnout i bez doplňování z jiných
oddílů. „My jsme si jasně řekli, že
kádr nebudeme posilovat z cizích

zdrojů, ale půjdeme svou cestou,“
vysvětlil a vyjmenoval trojici Budík, Mikulka, Procházka, jež byla
přeřazena z dorostu do mužů.
„Všichni se zúčastnili přípravných zápasů i turnajů. Když jsme

v dřívější době využívali posily ze
Zubří, tak to odnášeli naši hráči a
potom to bylo na výsledcích mužstva znát,“ vysvětlil, proč preferuje
právě toto řešení.
Na výsledcích staršího dorostu se to
podle něj nijak negativně neprojeví.
Kluci sice budou trénovat s muži,
ale primárně budou nastupovat ve
své kategorii. „Podle našeho rozlosování hraje dorost vždy před muži.
A pokud je bude využívat trenér
mužů, musíme si uvědomit, že to
jsou osmnáctiletí kluci, kteří zřejmě
nebudou hned tahouny mužstva,“
rozšířil svou myšlenku Krist.
Pouze radost mu v úvodní polovině ročníku nedělali ani dorostenci. Starší by mohli být výš než
na osmém místě a mladší si taktéž
polepšit z deváté příčky druhé ligy.
„Není to optimální, ale prostějovská házená se potýká s jedním obrovským problémem, kterým jsou
brankáři. Počínaje „A“ mužstvem
až po mladší dorost. Všichni jsou o
kategorii mladší a na výsledcích je
to vidět,“ mrzí Krista několik těsných porážek. Na jaře ale tuší díky
lepší připravenosti zlepšení.

Křídla:
Michal BURGET
Štěpán GAZDÍK
Tomáš CHYTIL
David JUREČKA
Michal NEVRLÝ
Svatopluk ORDELT

Spojky:
Martin BEČIČKA
Adam BUDÍK
Martin JURÁČEK
Michal JURIK
Jiří KOSINA
Jiří KOZLOVSKÝ
Filip MIKULKA
Lukáš MÜNSTER
Tomáš VALACH

Příchody: Budík, Mikulka, Procházka (přeřazeni z dorostu), Zacpal (Kostelec na Hané)
Odchody: Černíček (přerušení kariéry), Mach (Kostelec na Hané)

Report z posledního
přípravného turnaje

najdete na straně 27
SOKOL II PROSTĚJOV
- STATISTIKY

kouč JOSEF ZEDNÍČEK zatím marně
hledá nástupce Tomáše Flajsara

„Je to o tom, aby byli hráči
a trenér nemusel improvizovat“

Pivoti:
Tomáš JURIK
Pavel PROCHÁZKA
Jakub RAŠKA
Pavel ŠESTOŘÁD

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Josef ZEDNÍČEK, vedoucí mužstva: Svatopluk ORDELT, předseda oddílu: Jiří HRUBÝ

„Chybí někdo, kdo to stmelí
na hřišti i v kabině, kdo řekne,
co budou hrát, a také je seřve.
Do svého zranění tuto pozici
zvládal Tomáš Jurik, dál jsou
všechno až příliš hodní kluci.“

razně). Je potřeba být hodně trpělivý
a za dva roky to bude lepší.“
Musel jste výrazně improvizovat se sestavou?
„Zůstala mi vinou zranění jediná
střední spojka, Michal Jurik. Gazdíka jsem tak musel přehodit na spojku, zvykl si. Je velice šikovný kluk,
chybí však na levém křídle. Třeba
teď na turnaji v Prostějově dala levá
křídla šest gólů a pravá sedmnáct.
Tam kluci, na rozdíl od Davida Jurečky či Svati Ordelta, nemají formu.“
Nikdo z mladíků se na křídlo
nehodí?
„Z dorostenců, kteří byli přeřazeni
do družstva mužů, spojka Budík
bohužel netrénuje, Filip Mikulka je
na střední spojku či pivota a Pavel
Procházka na spojku i levé křídlo.
Je rychlý, dravý, má dobrou střelbu,
ještě mu chybí přehled, obrana. Ale
je to perspektivní hráč, který půjde
nahoru. Potenciální levé křídlo.“
Jaro je za dveřmi, jak se vydařila příprava?
„Je nás stále málo, i když jich teď
chodí víc. Po turnaji v Kostelci jsme
si něco v kabině řekli a tréninková
účast byla velmi dobrá, hned se to
projevilo na výkonu. Příprava ale
probíhá podle plánu – málo tréninků,
hodně utkání. Kluci jsou ale vesměs
svobodní a bezdětní, ti ženatí jsou
pak rádi, že mohou jet na chvíli pryč

Brankáři
Jiří HRUBÝ
Štěpán KAMENÝ
Zdeněk MICKA
Michal ZACPAL

a na víkendy se sejdeme (smích). Sehráli jsme přátelák s Trnávkou a pak
turnaje ve Velké Bystřici, Kostelci,
Jeřábkův memoriál a v Uničově.
Zvali mě ještě do Telnice, Kuřimi,
Litovle, ale to už nešlo.“
Jaro by tedy mohlo být lepší
než podzim?
„Snad jo, tříbodový odstup na střed
tabulky není tak velký. Jsou poučeni,
ale bude to strašně těžké. Máme totiž špatné vylosování. Doma jen pět
utkání, z toho první dvě proti suverénně nejlepším Bohunicím a Hustopečím. Musíme vozit body zvenku,
jinak budeme hrát stále na předposledním místě. Navíc pokud by Kostelec na úvod v Brodě prohrál, máme
ho opět na krku. Začínáme v Telnici,
což je zkušené družstvo s dobrými
začátky. S nimi je vždy dobré hrát ke
konci. Naši soupeři jsou navíc zkušenější. Mají tam více starých hráčů,
klidně pětatřicetiletých vysloužilců z
extraligy. Bohužel Tomáš byl jenom
jeden.“
Kádr se téměř nezměnil. Jste
s jeho podobou spokojen?
„Požadoval jsem na výboru přehodnotit výhledy na tento rok a žádal
jsem doplnit hráče odjinud, za což
mě málem vyhodili. Nakonec se
podařilo kádr doplnit dorostenci, ale
dva jsou taky málo. Měl jsem konkrétní představy, vyměnil se aspoň
Mach za Zacpala, což je jediná posila. On nevynechá trénink a přijede na

utkání. To u Lukáše Macha neplatilo.
Starý výbor přikývl na variantu nějak
to plácat. Není tedy divu, že ve výboru nezůstal po valné hromadě kámen
na kameni.“
Co vás kromě problémů se
sestavou nejvíce trápí?
„Jsme absolutní amatéři, nemáme
za to ani jednu kačku. Jako trenéři
máme odměnu asi pětadvacet korun
na hodinu, při výjezdu máme stravné šedesát korun. Jezdíme vlastními
auty za čtyři koruny na kilometr,
hráči to musejí mít rádi a trenéři i
funkcionáři jsou blázni, kteří se tomu
věnují. Se Sokolnicemi máme daleko nejhorší podmínky pro přípravu,
jsme jediné dva oddíly, co nemají
vlastní halu. Sokolnice jezdí do nafukovačky v Telnici, my na Chorásku.“
Jak se to projevuje v praxi?
„Nemůžeme si nic přeložit,
třeba přesunout duel s „béčkem“
Brna, aby nemohlo nasadit extraligové hráče. Nemůžeme si udělat turnaj,
kdy chceme. Dostaneme dva termíny na leden, únor, březen, kdy je
volná hala, navíc ji musíme do dvou
opustit a ještě stihnout uklidit. O posilovně ani nemluvě. Každý jiný má
svou halu, kde je na prvním místě.
Teď čtvrtého května hostí muži Bohunice a řešíme, kde to odehrajeme,
protože hala bude obsazena. Doma
navíc hraje i mladší a starší dorost.
Postavit halu je naše jediná záchrana,
jinak to skončí.“

BRANKÁŘI
Jiří HRUBÝ
Štěpán KAMENÝ
Lukáš MACH
Zdeněk MICKA

9
1
7
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0
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0
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0
0
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KŘÍDLA:
Michal BURGET
Štěpán GAZDÍK
Tomáš CHYTIL
David JUREČKA
Michal NEVRLÝ
Robert NEVRLÝ
Svatopluk ORDELT

8
8
4
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4
2
10

7
29/1
2
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3
0
11/1

1
3
1
3
0
0
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PIVOTI:
Tomáš JURIK
Pavel PROCHÁZKA
Jakub RAŠKA
Pavel ŠESTOŘÁD

3
1
11
10

1
1
3
17

0
0
4
9

0
0
0
0

0
0
0
0

SPOJKY:
Adam BUDÍK
Tomáš ČERNÍČEK
Martin JURÁČEK
Michal JURIK
Jiří KOSINA
Jiří KOZLOVSKÝ
Filip MIKULKA
Lukáš MÜNSTER
Tomáš VALACH

1
3
7
7
9
10
5
2
8

0
17/4
8
7
74/9
42/1
1
2
20

0
3
4
0
7
7
1
0
6

0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
2
2
0
0
0

Poznámka: Za jménem následuje počet utkání, vstřelených branek/
proměněných sedmiček, dvouminutových trestů, červených karet po
třetím vyloučení, přímé diskvalifikaci.

„Velice nám chybí Tomáš Černíček, s ním
jsme mohli vyhrát o čtyři duely víc,“ mrzí
oporu Sokola II Prostějov Jiřího Kozlovského

K
hlavním
tahounům
prostějovské házené a nepostradatelným členům základní
sestavy patřil po celou podzimní
část vedle Jiřího Hrubého a
Jiřího Kosiny i Jiří Kozlovský
(na snímku). Pětadvacetiletý
hráč na postu spojky se stal
s
dvaačtyřiceti
brankami
druhým nejlepším střelcem
mužstva, kouč Zedníček jej
také pravidelně chválil za práci v defenzivě. S průběžným
umístěním v tabulce však není
ani on spokojen a věří, že jaro
přinese zlepšení a posun výše.
„Špatná obrana a v útoku jsme
to hráli každý sám na sebe,
ne kolektivně. Asi jsme si po
předchozí sezoně mysleli, že nám
vše samo spadne do klína, a hned
Telnice nás vyvedla z omylu,“
poznamenal Kozlovský a vedle
vysokého počtu zranění a nemocí
zmínil i další příčinu: „Sice střílíme
hodně, ale šance nedáváme. Trefujeme gólmana i tyčky, nedokážeme
si přihrát, děláme spoustu technických chyb. Velice nám chybí
Tomáš Černíček. Dával pět šest
gólů za zápas a s ním jsme mohli
vyhrát o čtyři duely víc a být tak na
opačném konci tabulky,“ domnívá
se Kozlovský.

Své vlastní výkony příliš komentoval nechtěl, jen sdělil, že kromě
tréninků ještě individuálně chodí
do posilovny a přidává si, aby se po
čtyřleté pauze od házené vyrovnal
spoluhráčům ve fyzičce. „Teď už
je mi to celkem jedno, ale když
jsem začínal po pauze, byl jsem
více silově zaměřen a v obraně
jsem se cítil jistěji. Nyní jsem na
tom lépe rychlostně a také jsem
dostal příležitost v útoku,“ užívá si
úkolů před oběma brankami.
Za podzim stihl vedle více než
čtyřiceti přesných střel i sedm dvouminutových trestů a dvě červené
karty, což ho řadí na pozici třetího
nejtrestanějšího hráče soutěže. „To
se tak někdy stane. Hrají totiž i
menší hráči a já když bráním, tak
je někdy rukou trefím do obličeje
a za to jsou dvě minuty,“ poukázal
na limit v podobě výškového rozdílu. S tím trochu souvisela i jedna
ze dvou červených karet. „Jednu
jsem dostal za oplácení, kdy mě v
Telnici proti Sokolnicím jeden hráč
sestřelil v trháku a trochu jsem to
nezvládl a oplácel. Ta druhá byla
v Prostějově za úder do obličeje,
kdy to rozhodčí posoudil přímo
červenou,“ vysvětlil oba tresty.
Během zimy dlouhodobá zranění
i nemoci přetrvávají, s tréninky to

tedy stále není optimální. Přesto
nastalo mezi turnaji v Kostelci a
Prostějově zlepšení. „V Kostelci
jsme měli kolem dvaceti technických chyb za zápas, tak přišla
bouřka a trochu jsme se na to
zaměřili. Začalo nás chodit víc,
mohli jsme se soustředit na obranu i na přihrávky a už to šlo.
Hned to vypadalo jinak,“ potěšilo
Kozlovského.

I on vnímá, že útok je až příliš závislý na Kosinovi a uvítal by nalezení
dalšího střelce a rozložení zátěže, aby
to soupeřova obrana měla obtížnější
a musela si dávat pozor na více
hráčů. Na Jeřábkově memoriálu se
do této role oděl právě Kozlovský.
„To bylo tím, že Jirka Kosina byl
po nemoci a někdo to musel vzít na
sebe. Nebyl jsem ale sám, i třeba
Jurečkovi se dařilo a dával hodně
gólů. Hráli jsme kolektivně a všem
to šlo,“ nepřeceňoval své vystoupení.
Od jara očekává, že bude mnohem
lepší než podzim a tým se posune
výš. „Umístění na špici už nehrozí,
tak hlavně záchrana, abychom nespadli ještě níž. Chtěli bychom co
nejvýš, páté šesté místo vidím jako
reálné. Hratelný je každý soupeř,“
konstatoval odhodlaně.
Stejně tak kvituje i změny v
klubovém výboru, k nimž došlo na
valné hromadě během Jeřábkova
memoriálu. „Řekl bych, že je to
dobře. Už bylo načase a snad to
bude mít kladný přínos. Pro Jirku
Hrubého (nový předseda – pozn.
autora) je to práce navíc a snad mu
to nebude bránit v gólmanských
povinnostech. Oslovovat pane
předsedo ho ale nebudeme, možná
ze srandy,“ doplnil s úsměvem Jiří
Kozlovský.

Lední hokej
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Prostějovský hokej odstartoval oslavy své stoleté historie
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HC FRÝDEK MÍSTEK

Jestřábi přestříleli v exhibičním utkání HC Olymp

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Martin Dejdar alias Honza Krol bavil prostějovské publikum

1:0

2:0

Branky a nahrávky: 2. Ovšák (Škatula), 38. O.Sluštík (Teper), 49. Kelner (J.Sluštík),
55. P.Slovák (Gajda) - 13. Duba (Handl), 16. Skácel (Tomiga). Rozhodčí: Fiala M.Vengřín, Záviský. Vyloučení: 8:8 navíc J. Slovák 10 minut (FM). Využití: 3:0.
Diváci: 178

Sestava vhk vsetín:

Chvostek - Láníček, Ovšák, Ferenc, Balčík, Teper, Měkýš,
Šimkovič, J.Sluštík, P.Slovák, Rozum, Škatula, Koky, O.Sluštík,
Kelner, Gogolka, J.Slovák. Gajda, Jakubowski, Tomis

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

Kumstát, Arnošt,
Finkes,

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

ý
tějov
j 4:2 (1:2,
( , 1:0,, 2:0).
) Br
Bran
a kyy a nah
hrá
r vk
vky:
yy:: 12.
2 Ovš
v ák
(Š
Škatu
tula), 38. O.Sluštík (Teper)
r), 49
4 . Ke
Kelner
er (J.
J.Sl
Sluš
Sl
uští
t k), 55
55.
P.Sllovák (Gajda) - 13. Duba (Han
andl), 16. Ská
káceel (Tomiga).
). * HC RT TORAX Poruba - HC Sl
Slezaan Opavva 3:44
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. ligy, sk. východ


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

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

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

22
23
18
18
18
15
16
15
13
5

8
4
5
3
3
5
4
3
4
3

2
5
4
5
1
6
1
5
5
8

9
9
14
15
19
15
20
18
19
25

147:101
159:100
148:141
136:121
140:132
146:146
126:125
133:144
131:163
117:210

84
82
68
65
61
61
57
56
52
29

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

„Nepřeju si Vsetín. Úzké

kluziště klukům nevyhovuje“
Prostějov – Částečně ve vlastních rukách mají Jestřábi svého
soupeře pro první kolo vyřazovací části. Jejich trenér Petr
Zachar byl po středeční porážce ve Frýdku-Místku rozladěn
trvalým výskytem zbytečných vyloučení a zdůraznil, že si
pro čtvrtfinále nepřeje potkat se se Vsetínem. Tento soupeř
LHK nemine, pokud Valaši získají ve středu méně bodů
než Karviná. A právě Baník přijede uprostřed týdne do
Prostějova a nastoupí proti domácím, kteří nyní pilují zejména fyzičku a svou pozornost soustředí až na play off.
Jiří Možný
* Opět jste nasbírali téměř deset vyloučení. Opakují se stále
stejné chyby?
„To nejsou chyby, to je nedisciplinovanost. Je to v hlavě a když
vám hráč řekne, že ho držel jen lehce, že tam šel hokejkou a on
se předklonil, je to nedisciplinovanost. Každý zodpovídá za své
počínání na ledě a je to jedna výmluva vedle druhé.“
* Frýdek zahrál své přesilovky natolik dobře, že z nich dal
tři branky?
„Neřekl bych, že nás přehrál. Jedna branka padla od modré,
když střela Adamu Vrbovi propadla. Při dalších dvou to nahodili na bránu, odrazilo se to a nastala trma vrma. Bohužel.
Osmnáct minut v oslabení, to máte téměř jednu třetinu. Stojí
to síly, nehrají všichni, pak se to na hře může projevit.“
* Co se s tím dá dělat, aby se to neopakovalo i v play off?
„Předstoupil jsem před kluky a jasně jsem jim řekl, že pokud
se to objeví i v play off, budou bez prémií. Za celé tři roky
jsem jim přitom nesáhl na peníze. Play off se hraje jinak,
každý k tomu přistupuje zodpovědněji. Vytáhl jsem si statistiku a my jsme v loňském play off dostali devětadvacet gólů,
z toho patnáct v oslabení. Kluci si musí uvědomit, že v play
off to může rozhodnout zápas.“
* Sledujete své potenciální soupeře pro čtvrtfinále?
„Nepřeju si Vsetín. Úzké kluziště není to, co by klukům moc
vyhovovalo. Přál bych si kohokoliv jiného.“
* Jaký máte program mezi dvěma středečními zápasy?
„Hráči to poznali už ve čtvrtek a pátek, kdy byla hodina kondičního bruslení. Celý tento týden v tom budeme
pokračovat, pak máme tři dny volna a čtyři lehčí tréninky,
v nichž se zaměříme hlavně na přesilovky a organizaci hry
v naší třetině, aby si kluci odpočinuli a byli jsme na první
zápasy play off připraveni.“
* Proč jste sáhl k zařazení kondičních tréninků?
„Od začátku sezony hrajeme dvakrát týdně a na kondiční
přípravu není čas. Využili jsme toho teď. Ve středu chceme
hrát na čtyři pětky a chtěl bych předem říct, aby diváci byli
trošku objektivní, kluci opravdu dostávají každý den zabrat.
Ať to trošku skousnou, vše se snažíme směřovat na první kolo
play off.“

Prostějov - Oslavy stého výročí prostějovského hokeje začaly vskutku velkolepě. V ledovém království, kde
Jestřábi brzy odstartují boje v play-off, došlo na exhibiční
utkání domácího výběru a mužstva známého z televizního seriálu Poslední sezóna HC Olymp. Jeho zakladatelem je hlavní hrdina zmíněného seriálu Martin Dejdar,
který ve svém týmu „chová“ hráče opravdu zvučných
jmen. Někteří z nich zavítali také na Hanou, aby společně s domácím celkem oslavili sto let od vzniku hokeje
v Prostějově. Z vítězství se nakonec radovalo početné
mužstvo Jestřábů, které se na svého soupeře v závěru
utkání „slétlo“ a nedalo mu žádnou šanci.
Mužstvo HC Olymp si muselo připadat jako ve zlém snu, když se proti
němu na ledě postavila čtyřicítka
„loupežníků“ v červeno-černých
dresech. Fanoušci, sponzoři, trenéři, žáčci či ženy spolu se zvolenou
pěticí borců současného A-týmu, ti
všichni se vystřídali v domácích dre-

sech Jestřábů. Slavnostnímu buly
předcházelo ocenění legend prostějovského hokeje. Již v úvodu utkání bylo jasné, že se diváci dočkají
množství branek, konečný výsledek
jim dal za pravdu. Jak už to při takových exhibičních utkáních bývá,
výsledek není zas až tak důležitý,
spíše jde o pobavení samotných aktérů, především však přihlížejícího

Martin Dejdar - HC Olymp
(herec, moderátor)

Michael Beran - HC Olymp
(herec/Pelíšky)

„Musím poděkovat organizátorům, vše bylo perfektně připravené, doslova špička, ani nejsme na
takový servis zvyklí, jaký nám byl
v Prostějově poskytnutý. Toho si
velice ceníme a rádi se sem kdykoliv vrátíme, protože ten zápas
byl skvělý. Soupeř nás hodně
přečíslil, na což jsme připraveni
nebyli. Hrát proti čtyřiceti, to jsme
opravdu ještě nezažili, ale o to to
bylo zajímavější, moc jsme si to
užili, bylo to supr. (smích) Prostějovskému hokeji bych popřál, ať
se mu daří i do dalších sta let, je tu
skvělá základna a hodně fanoušků.
Prostějov vůbec je sportovní město. Od tenisu, volejbalu, basketu až
právě po hokejové mužstvo, sportu se tady daří. Hlavně, aby na vše
byly peníze, aby si radní a další
uvědomili, že je to zábava pro lidi,
ale také vizitka pro město. Takže
si myslím, že je třeba jako kulturu
podporovat i sport.“
Eva Decastelo - HC Olymp (herečka, moderátorka, modelka)
„Na Moravě obecně se lidi dokážou pořádně bavit a pořádně si to
užít. Atmosférou mi to připomíná spíš Ameriku než Čechy, protože tam je hokej opravdu show.
Občas mám pocit, že ani tak
nejde o výsledek, ale o to si pořádně zahrát. S HC Olymp jsem
teprve podruhé, dostala jsem se
k tomu úplnou náhodou, protože
ještě donedávna jsem si myslela,
že se hokej hraje na dvě poloviny (smích). Díky pořadu Topstar
jsem se dostala na trénink tohoto
týmu a při té příležitosti mě Martin Dejdar požádal, zda bych nechtěla jejich vystoupení malinko
oživit. Konečně jsem alespoň
zjistila, jaká jsou přesná pravidla
hokeje.“ (smích)

„Dnes jsem si to se spoluhráči náramně užil, a to hlavně proto, že se
mi snad poprvé v historii tohoto
klubu podařilo vstřelit branku. O
to je to sladší pocit, že právě při
takové významné příležitosti, jako
je oslava hokeje tady v Prostějově.
Ve výzbroji jsem nebyl poprvé,
takže jako v elektrické troubě jsem
se opravdu necítil.“ (smích)

Prostějov/jp

publika. I když se na tak slavnostní
události dala očekávat hojná účast,
prořídlé ochozy si přesto přišly na
své. Diváci viděli celkem šestadvacet branek, dovednostní soutěže,
doslova zapáleného hráče pro
hru, ale i krásu v podání mistryně ČR a několikanásobné mistryně Německa v krasobruslení
Annette Dytrtové. To vše se stalo
součástí této exhibice.
Když vybereme nejzajímavější
momenty zápasu, za zmínku určitě stojí vyloučení celého týmu
HC Olymp až na kapitána Martina
Dejdara, který sám prokličkoval
až před brankáře domácích a vsítil
krásnou branku. Stejně tak připomeňme branku hostujícího hráče,
který se řítil na bránu doslova se
zapálením pro hru, až jej museli na
střídačce hasit, dres to však odnesl.
Diváci si také přišli na své, když tři
vylosovaní měli možnost zahrát si
o věcné ceny. Jedna z divaček si
za přesnou trefu do prázdné brány

vs.
přes půl kluziště odnesla elektrokolo v hodnotě dvaceti tisíc korun,
zbývající dva soutěžící také neodešli s prázdnou. Bohužel došlo i na
uplácení pověstnými „kapříky“.
To se bossovi HC Olymp nelíbilo
uznání sporné branky, podplatil
rozhodčího již zmíněnými „kapříky“ a ten svůj verdikt změnil v neprospěch domácích Jestřábů. Ti
ale nemuseli zoufat, protože se jim
nakonec nelichotivé skóre podařilo
srovnat, ba dokonce otočit ve svůj
prospěch. Ani závěrečná minutová
hra, kdy se na ledě objevili všichni
hráči, skóre nezměnila, a tak se pu-

blikum dočkalo vysokého vítězství
prostějovských hokejistů a hokejistek - 14:12. Závěrečnou děkovačkou a společnou fotografií skončila
celá exhibice, kterou slovně doprovázel na straně domácích Kamil Pecha a na straně druhé Eva Decastelo.
Tím však oslavám nebylo zdaleka
konec. Jestřábi se poté odebrali
do prostějovského H-clubu, kde
v rytmu známých českých i zahraničních skladeb protančili nejedny
střevíce, jež vyměnili za hokejové
ostří. A věřte, že ani na poli tanečním by se rozhodně neztratili.

Ohlasy aktérů exhibičního zápasu

Jaroslav Nedvěd - HC Olymp
(hokejová legenda)

týdnem, tak jsem se na to hodně
těšila. Je to dobré i pro rozvoj prostějovského hokeje, myslím si, že to
bylo fajn, že si to i lidi užili, opravdu
povedená akce. I když jsme holky
hrály s chlapama, na plno jsme do
toho určitě nešly. Šlo spíše o zábavu
a užít si exhibici proti známým osobnostem. Prostějovu bych přála, aby
chodilo víc a víc fanoušků, protože
i já si pamatuji dobu, kdy chodíval
plný stadion, když chlapi hráli o extraligu a bylo to naprosto skvělé. Aby
se hlavně pracovalo s mládeží, aby se
chodilo na hokej a ty lidi to bavilo.“

Michal Janeček - LHK
Jestřábi (bývalý hráč
Prostějova)

„Prostějov samozřejmě znám z hokejového prostředí a jsem rád, že
jsem se mohl zúčastnit této exhibice při tak slavnostní chvíli, jako je
oslava stého výročí jeho založení.
Dokonce jsem si vyzkoušel trestné
střílení a úspěšně, třeba mi přijde
ještě nějaká nabídka. (smích) Jelikož
se v hokejovém prostředí pohybuji
mnoho let, tak vím, co vše to obnáší,
a mrzí mě pozice, v jaké se Prostějov v současné chvíli nachází. Určitě má na víc, už hlavně díky svým
fandům, a vůbec tak sportovnímu
městu by slušela vyšší soutěž.“

Bez emocí. Ani vstřelená branka nikomu nezabránila v úsměvu na

„Víceméně ani tak nešlo o hokej, ale o
tváři, stejně jako po tomto momentu, kdy se úspěšně trefil Martin
tu show kolem toho, s klukama jsme si
Dejdar.
Foto: Josef Popelka
to užili, byla to skvělá exhibice. Řekli
jsme si, že nechceme prohrát a v závědové brzy přijdou na své a zase
ru se nám podařilo skóre otočit. Přece
Robert Vysloužil - LHK
začnou chodit do ochozů.
jen jsme byli domácí a chtěli tak potěJestřábi (brankář LHK)
šit vlastní publikum. Že se mi podařilo „Dostal jsem čtyři góly, ale další
Lukáš Duba - LHK Jestřábi
skórovat, na tom zas až tolik nezáleží, tři chytil, tak to není zas až tak
(kapitán Jestřábů)
dostal jsem krásnou přihrávku a neby- hrozné. (smích) O výsledek dnes „Dnešek jsem si užil náramně a
lo tak těžké ji poslat do odkryté branky. nešlo, hlavní bylo si večer užít, myslím si, že i ostatní. Co popřát
Jsem Prostějovák, vyrůstal jsem tady, nezranit se a pobavit diváky, což prostějovskému hokeji? Určitě sto
Prostějovu vděčím za svoji kariéru. si myslím, že se podařilo. Vy- let hokeje je pěkné jubileum a je
Přál bych si, aby se dožil alespoň další střídalo se nás v brance víc, ale škoda, že nepřišlo víc lidí. Chtěl
Karel Frýd - HC Olymp
stovky a dostal se tam, kam určitě pa- i tak jsem se docela zapotil. Pro bych popřát hodně úspěchů a snad
(cvičitel, účastník
tří, což je určitě výš, ale dnešní doba je Prostějov je to skvělé jubileum, někdy zase návrat do 1.ligy.“
reality show
velice těžká, vše se točí kolem financí. rozhodně by mu slušela účast ve
Big Brother)
Prostějovští fanoušci si určitě zaslouží, vyšší soutěži. Věřme, že si fanJaroslav Vinklárek
„Užil jsem si to opravdu hodně, přišlo aby tady hokej byl na lepší úrovni.“
dost lidí, padla spousta branek, výbor- LHK Jestřábi
ný. I když jsem od malička v bráně,
LHK Jestřábi Prostějov - HC Olymp 14:12 (2:4, 4:5, 8:3)
„Byl sem osloven jedním ze
tak pořád samouk, ale některé zákro- Sestava LHK Prostějov:
sponzorů, jestli bych si nechtěl
ky mi opravdu vyšly. Spíš to bylo dílo Fanoušci: Petr Fedor, Marek Růžička, Jakub Zachrdla, Radim Rozsíval, Martin zahrát proti Olympu. Nabídku
Doubrava.
náhody než nějaké umění. (úsměv)
jsem samozřejmě přijal, protože
Sponzoři a přátelé hokeje: Diviš Alois, Vinklárek Jar., Studený František, Studený
Sto let je rozhodně velké číslo, také Jaroslav, Studený Dominik, Dohnal Pavel, Mudr. Hoferek, Mudr. Macháček Vl.
hrát proti takovým osobnostem je
proto jsme sem dnes přijeli a je dobře, Trenéři: Soldán David, Janeček Michal, Majer Lukáš, Krajíček Jan, Smejkal Filip. čest a zážitek na celý život. V záže si těch legend tady váží a připravili Mladší žáci: Vysloužil Bronislav, Vyroubal Tomáš, Kuncek Lukáš, Černý Adam, pase jsme byli vedeni jako přátelé
Studený Adam.
pro ně tuto show.“
hokeje, asi to zní líp než sponzoři.
Starší žáci: Liška Dominik, Janeček Michal, Antoníček Petr, Pěnčík Martin, Kubík
(úsměv) Prostějovskému hokeji
Martin.
Nikola Tomigová - LHK
bych do další stovky přál spoustu
Ženy: Tomigová, Spielmannová, Procházková, Mazánková, Pospíšilová.
Jestřábi (3. na MS 2008
úspěchů, hodně fanoušků a skvěBrankáři: Plánička Robert, Nagy Borek, Vysloužil Robert, Martin Wicha.
v hokeji)
A - team LHK PV: Kumstát Pavel, Jedlička Robert, Šebek David, Duba Lukáš, lých odchovaných hokejistů.“
„Dostala jsem pozvánku asi před Černý Michal.

Jestřábi ve Frýdku nebodovali, i tak skončí třetí
Očima trenérů
Frýdek-Místek,
Prostějov/jim
– Neúspěchem skončil výjezd
Jestřábů na severovýchod republiky. Ve svém jediném soutěžním
utkání minulého týdne nezvládli
prostějovští hráči duel s Frýdkem-Místkem a na jeho ledě prohráli
2:4. Přestože stejně jako před tím
ve Vsetíně vedli 2:1, i tentokrát jim
utekla poslední třetina a vysokým
počtem oslabení umožnili soupeři
obrat.
Nečistě se hrálo na obou stranách a
hned v prvních dvaceti minutách nasbíraly oba týmy po dvou trestech. V
polovině třetiny šli na trestnou krátce
po sobě hostující Novák i domácí
Kelner a hra čtyři na čtyři seděla do-

mácímu Frýdku. Do vedení ho po
asistenci Škatuly poslal Ovšák. Velice
brzy ovšem vyrovnal Duba a v polovině šestnácté minuty Jestřábi jen
těsně nezužitkovali svou přesilovku.
Domácí hráč se již stihl zapojit do
hry, když se Kamil Skácel po přihrávce Michala Tomigy dočkal své první
branky v dresu „áčka“ – 1:2.
Ve druhé třetině dostali Jestřábi možnost výhody čtyři na tři a později pět na
čtyři, leč bez úspěchu. V hostující brance se podle předpokladů ukázal Adam
Vrba a v polovině utkání čelil trestnému
střílení. Faulovanému Škatulovi nájezd
nevyšel a vedení Prostějova tak stále
platilo. Jenže faulů ze strany hostí neubývalo a domácí začali přece jen trestat.
Dvě a půl minuty před pauzou srovnal
v početní výhodě Sluštík a další dva
údery přišly po změně stran.
Úvod poslední třetiny opět patřil
Frýdku, když i v oslabení nadvakrát
zahrozil Kelner. Jiří Slovák poté dostal

za sekání a následné nesportovní chování dva plus deset, ale hosté nabídku
nepřijali. I tak mohli jít ještě jednou
Jestřábi do vedení, již při hře v plném
počtu se střela Michala Černého otřela
o břevno.
Přišla ovšem další nedisciplinovanost a s ní i ztráta remízy. Stránělovo
podražení potrestal hned po dvaceti
sekundách Kelner, poté Vrba několikrát podržel naděje na vyrovnání,
ale pět minut před koncem padlo
rozhodnutí. Další dvě minuty pro
Stráněla znamenaly gól pro Petra
Slováka a zvýšení na 4:2. Hostům se
naskytla poslední šance na zdramatizování při vyloučení Ference, ovšem
tím nejnebezpečnějším byl únik jednoho z domácích hráčů, jenž musel
zastavit Vrba.
Prostějovská snaha již k ničemu nevedla a stejně jako na konci listopadu odjeli Hanáci s prázdnou. Tehdy
podlehli 3:5, teď 2:4. Díky prohře

Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
„Prohráli jsme si to sami, stejně jako ve Vsetíně. První třetinu jsme byli jednoznačně lepší, ani ve druhé třetině jsme
nehráli špatně. Ale opět tolik vyloučení, znova za vyhození
kotouče mimo kluziště, za fauly v útočném pásmu. Úplné
zbytečnosti. Bohužel soupeř nás třemi góly v oslabení potrestal. Když jsem si to počítal, tak ze sedmi letošních utkání venku jsme si
šest prohráli v oslabení.“

Martin KURAJSKÝ – HC Frýdek-Místek:
„Kluci podali proti Prostějovu velice dobrý výkon. Konečně
jsme měli štěstí v tom, že jsme soupeře gólově přestříleli.
Výhra nám ale stejně nepomohla, jelikož Opava dokázala
v dohrávce zvítězit v Porubě. Nás teď čeká poslední zápas ve
Vsetíně, sezona pro kluky tím pádem končí.“

Poruby doma s Opavou ale ani tento výsledek nezměnil nic na tom, že
do play off půjdou Jestřábi Prostějov ze třetího místa. Sobotní zápasy
pak rozhodly, že jejich soupeř vze-
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StavbyKrejčí

jde z dvojice Vsetín, Karviná. Oba
týmy mají kolo před koncem stejně
bodů a definitivu určí středeční
utkání Jestřábů s Karvinou a Vsetína s Frýdkem-Místkem.
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Eskáčko na úvod soustředění porazilo třetiligový Hulín FUTSAL V ČÍSLECH

Sedmnáct hráčů poslal kouč 1.SK
Prostějov František Jura do duelu s Hulínem. Při prvním ze dvou
přáteláků během týdenního pobytu v Luhačovicích dostal šanci
rovněž další dorostenec Milan
Machálek a i s jeho přispěním
vyhrálo „eskáčko“ 3:1. V sestavě
naopak chyběla trojice Kazár,
Pavlík, Hunal.
„Hrálo se na hodně těžkém terénu,
přestože se správci snažili,“ poukázal
na těžké podmínky kouč Jura a pochválil i hráče: „Bylo dobré, že jsme
dostali gól jen z penalty, od šedesáté do
pětasedmdesáté minuty měli převahu.

V posledních patnácti minutách jsme
zase měli tlak my a dokázali jsme se
prosadit. To je pozitivní,“ uznal.
Po bezbrankové první půli se jako
první prosadili Hulínští, když nepohrdli nabídkou pokutového kopu.
Eskáčko srovnalo hned vzápětí díky
vlastenci při hlavičkování a v závěru strhli vedení na jeho stranu Josef
Pančochář s Tomášem Machálkem.
„Všichni to zvládli ve zdraví. Měli
jsme trochu obavy, ale dopadlo to
dobře,“ oddechl si Jura a zmínil, že
krátce po utkání na hráče ještě čekal
hodinu a deset minut dlouhý večerní
trénink.

Každý ze sedmnácti fotbalistů odehrál alespoň pětačtyřicet minut a
také díky několika absencím mohl
Jura zkoušet hráče na různých
postech. „Je to i náš cíl, abychom věděli, kde můžeme s kým počítat, jak
mohou alternovat,“ chválil si.
Po Aleši Rusovi a Janu Preislerovi
dostal šanci rovněž třetí dorostenec
– Milan Michálek. A kouče ani on
nezklamal. „Je s námi do pátku, pak
přijede Aleš Rus. Jsou tu s námi, dostávají šanci a hrají slušně. Adaptace
probíhá tak, jak by měla,“ vzkázal na
adresu mladíků krátce po skončení
středečního duelu František Jura.

1.SK Prostějov
SK Spartak Hulín

3:1
(0:0)

1. TŘÍDA NADSTAVBOVÁ ČÁST:

Branky: vlastní, Pančochář, T. Machálek

Sestava 1.SK:
Bureš (46. Kofroň) – Krejčíř, Zbožínek, Hloch, Dostál (46. Kocourek) – M. Machálek (46. Hirsch), Mazouch, Zelenka (46. Svozil),
Fládr (46. Pančochář) – T. Machálek, Pospíšil (46. Zatloukal). Trenér: František Jura.

Prostějov na závěr soustředění deklasovalo Slavičín

Luhačovice, Prostějov/jim – S
výjimkou Ondřeje Dostála a
Víta Kopečného všechny fotbalisty vyslal do přátelské bitvy se
Slavičínem kouč 1.SK Prostějov
František Jura. S kempem v Luhačovicích se jeho tým rozloučil
vysokým vítězstvím 6:2, zasloužilo se o něj šest různých střelců.
Účastník moravskoslezské divize
„E“ zápas pojal vskutku jako bitvu,
zejména v úvodu hru řádně přitvrdil, až se při některých zákrocích
začaly prostějovskému kouči tvořit vrásky na čele. „Prvních třicet
minut byli agresivní, v některých
fázích až moc. Jejich motivace byla
přehnaná, spousta faulů. Bylo to
těžké, ale vydrželi tímto stylem jen
půl hodiny a pak postupně odpadali,“ vyjádřil se k tvrdé hře soupeře
Jura.

Ač šlo jen o přátelák, měl pro přístup soupeře vysvětlení. „Tak je
to pořád, proti nám se chce každý
vytáhnout. Platí to nejen v mistrovských utkáních, ale i v přátelských,“
je přesvědčen. Jeho hráči s takovou
hrou zpočátku nepočítali a zaskočilo je to, postupně se s tím však
vyrovnali. Pro trenéra i celý oddíl
je podstatné zejména to, že se nikdo nezranil. „Bál jsem se zranění,
dokonce jsem kolem třicáté minuty
přemýšlel, zda utkání opravdu dohrajeme. Rozhodčí to moc nezvládal,“ poznamenal Jura.
Hráči 1.SK sehráli duel až do konce
a svou převahu dávali stále více najevo. Ještě před pauzou se krásně do
šibenice trefil z dálky Pavlík, další
góly přidali Zelenka s Hirschem. Ve
druhé půli je napodobilo trio Tomášů
Mazouch, Zatloukal, Kazár.

„Vystřídali jsme téměř celou jedenáctku. I s únavou, která v nohách
hráčů byla, jsme to zvládli výborně
a opravdu jsme v posledních třiceti
minutách úplně jasně dominovali.
Kdybychom dali desítku, nikdo by se
nedivil,“ liboval si Jura a neopomněl
zmínit, že ještě Mazouch trefil tyčku i
břevno a čtyřikrát šli prostějovští hráči sami na gólmana. „Ve druhé půli
Slavičín odpadl definitivně a 6:2 je
milosrdný výsledek,“ doplnil.
Potěšilo jej i to, že mohl opět testovat a
třeba Pančochář se ve druhé půli objevil v útoku, Krejčíř v první půli naskočil na post levého obránce. „U nás sice
Pavel hrává napravo, ale převážnou
část kariéry odehrál nalevo. Zkoušíme
alternativy, jak to může být,“ podotkl.
Šetřil pouze Ondru Dostála, jenž laboroval s bolavou holení, a Víta Kopečného, který se do hry zatím nezapojuje.

6:2

1.SK Prostějov
FC TVD Slavičín

(3:1)

Branky: Pavlík, Zelenka, Hirsch, Mazouch, Zatloukal, Kazár

Sestava 1.SK:
Bureš (46. Kofroň) – Hloch, Zbožínek (60. Kocourek), Hunal, Krejčíř (46. Kazár) – Hirsch (60. M. Machálek), Zelenka (46. Svozil),
Pavlík (46. Mazouch), Pančochář (60. Rus) – T. Machálek (46. Zatloukal), Pospíšil (46. Fládr). Trenér: František Jura.
Na zápasové zpestření se mohou
hráči 1.SK těšit i tento víkend, v
neděli nastoupí v Čáslavi proti tamějšímu FK. „Pro Čáslav je to generálka na druhou ligu a věřím, že
to bude kvalitní zápas. Znojmo bylo

velice těžkým soupeřem a myslím
si, že Čáslav bude podobná. Jsme
rádi, že se s nimi můžeme poměřit,“
vzkázal před duelem se čtrnáctým
celkem druhé nejvyšší soutěže
František Jura.

Kralice hrály jen jednou, Čechovice vůbec
Kralice na Hané, Prostějov/jim –
Čáru přes rozpočet učinila několika regionálním klubům středeční
bohatá sněhová nadílka. Mimo
jiné tak Čechovice zrušily přátelák s dorostem 1.SK Prostějov,
Kralice musely odložit své druhé
utkání na turnaji v Chropyni proti
Troubkám. Tým Petra Gottwalda
tak sehrál jediný zápas – o víkendu proti Kojetínu.
Do střetnutí s vedoucím celkem
„B“ skupiny I.A třídy vyslal Gottwald dvě značně odlišné jedenáctky a lépe si vedla ta druhá a
papírově silnější. „Do první půle
jsem poskládal spíše béčkovou
sestavu, abych viděl, jak si dokáží
poradit bez zkušených hráčů, jak

jsou schopni hru dirigovat, mluvit,
posouvat se,“ prozradil své plány.
A dlouho byl velmi spokojen a
mile překvapen i z představení první skvadry, několik individuálních
chyb však jeho obrázek poupravilo.
Ke druhému poločasu vyslal to nejsilnější, na zvrat to ale ani tak nestačilo. „To už byl jiný zápas, tam jsme
kralovali my, ale už jsme nesrovnali.
Měli jsme snad deset gólových šancí, ale nepadalo nám to tam,“ mísily
se v Gottwaldovi dojmy.
Vstřelit branku se jeho hráčům
podařilo jen dvakrát – nejprve se
střelou podél gólmana prosadil po
úspěšném napadání a akci středem
Josef Cibulka, na 2:3 snižoval dorážkou přímého kopu Jaroslav Leh-

ký. „Kromě toho spousta šancí, do
našeho prvního gólu jsme měli tak
osm gólovek, jen Jarda Lehký byl
ve čtyřech, dále Cibulka, Dočkal,
Nečas. Bohužel, mohl druhý poločas skončit vyšším rozdílem pro
nás. I takový je fotbal,“ krčil rameny
Gottwald.
Jednalo se tak o zcela jiný výkon
než proti Čechovicím. „Tam jsem
neměl šest hráčů ze základní sestavy a musel jsem postavit mužstvo
s hráčů, kteří normálně nehrávají.
Přesto jsem byl překvapen, do stavu
3:2 byli kvalitními náhradníky na
posty,“ vrátil se k týden starému duelu Gottwald. Nyní čekají na Kralice
zřejmě opravdu dva duely – ve středu odložený s Troubkami, v sobotu

FC Kralice na Hané
FK Slavoj Kojetín

2:3
(0:2)

Branky: Cibulka, Lehký

Sestava Kralic:
1. poločas: Krejčí – Vitásek, Martinec, Jano, Jamrich – Novotný,
Chvojka, Vybíhal, Šín, Cibulka – Bošek. 2. poločas: Valtr, Martinka, Neoral, Chvojka – Petrásek, Dočkal, Nečas, Vybíhal, Cibulka
– Lehký. Trenér: Petr Gottwald.
opět v Chropyni proti domácímu
výběru.
Čechovice musely vzít zavděk obyčejnými tréninky, utkání se dočkají až v

sobotu proti Troubkám. „Přípravu nám
to ale nenarušilo, tento týden pojedeme
klasicky tři tréninky a zápas,“ nepanikaří kouč Čechovic Jaroslav Liška.

Určice zdolaly Nové Sady, v pátek volí nové vedení

Určice/jim – O poznání těžšího
soupeře než před týdnem porazili
na umělce v Holici fotbalisté Určic.
Zatímco v prvním přípravném duelu
to byl dorost 1.HFK Olomouc, v sobotu odpoledne tým ze špice I.A třídy
Nové Sady. Trenér Evžen Kučera
opět neváhal experimentovat a hráči
si každých patnáct minut měnili pozice, i tak vstřelili o jednu branku víc
než soupeř a zvítězili 3:2.
„V rámci tréninku to bylo dobré.
Zápas byl úplně někde jinde než s
dorostenci 1.HFK. Jak po fyzické, tak
po taktické stránce,“ chválil si Kučera. Žádné velké závěry nechtěl z her-

ního projevu a výsledku vyvozovat,
přesto to podle něj účel splnilo. Na
stoperu tak mimo jiné naskočili Ondra Petržela i Martin Peka, na levé záloze to zkusil Tomáš Los. „Cílem je,
aby se každý snažil na postě odehrát
to nejlepší. Zjistil, co je kdo schopen
kde předvést,“ těší Kučeru.
Pro duel se musel určický kouč obejít
několika fotbalistů a k dispozici měl
jen dva gólmany a dvanáct hráčů do
pole. V přípravě již maká i Jakub Coufal, po těžkém zranění kolene to ovšem
zatím stále na zápasovou prověrku nevypadá. „Zatím jsme to ještě neriskli.
Chtěli bychom ho ale ještě zapojit do

utkání, otázkou je, co mu koleno dovolí,“ netroufá spekulovat Kučera.
Po dvou duelech na holické umělce
změní Určičtí mírně povrch a k třetímu přáteláku se přesunou na umělou
trávu do Mohelnice. „První utkání
s béčkem HFK nás čeká na umělce,
takže vše směřujeme k tomuto utkání,
byť doufáme, že ke konci již budeme
moci trénovat i na trávě. Trénujeme
na ní dvakrát týdně a pak si budeme
muset spíše zvykat na normální terén,“ pousmál se úspěšný trenér.
Den před sobotním duelem se odehraje další důležitý moment – členové
Sokola Určice si v místní sokolovně

zvolí nové fotbalové vedení. Dočasný
předseda klubu Petr Kouřil shromaž-

ďuje přihlášky až do středy a žádná
jména zatím nechtěl prozradit.

Další fotbalové přáteláky v kostce:

rek, H. Burget, Horák – Zajíček, Čížek,
Burian – Vysloužil, Z. Tichý. Trenér:
Josef Takáč.
Sestava Mostkovic: Lukáš – Hanák,
Karafiát, Milar,V.Vojtíšek – Kapounek, O.
Zapletal, Šlambor, Musil – Dadák, Pospíšil. Trenér: Jiří Kamenov.
„Zápas to byl dobrý, měl svou úroveň.
Jenže my jsme přijeli jen v deseti lidech.
Kluci se snažili, dohráli to dobře a poděkoval jsem jim, ale já jsem od toho
očekával víc. Chybělo mi pět hráčů a
pro přípravu mi to nedalo nic,“ převažovalo zklamání u trenéra Jesence Josefa

Takáče.
„Jesenec sice přijel nekompletní,
výsledek mě ale v únoru nezajímá.
Hráči se mohli bez stresu předvést na
jiných postech, třeba Radka Hanáka
jsem vyzkoušel v útoku, záloze, na
pravé obraně i stoperovi a Pavla Musila na levé záloze i pravé obraně. Sestava se hodně měnila a mezí mě jen
neproměňování šancí. Třeba Pospíšil
šel třikrát sám na brankáře a zazdil to.
Herně to bylo dobré, oproti Konici
jsme podali zlepšený výkon,“ cenil si
hry mostkovický kouč Jiří Kamenov.

TJ Sokol Přemyslovice – FK Skalka
2011 0:2 (0:1)
Branky: Karásek 2. Sestava Přemyslovic: K. Konečný – L. Deutsch,
Kovář, J. Rozsíval, Mucha, Smékal,
Horníček, Růžička, Kučera, Slavíček,
Barna, Možný, Tyl, Havelka. Trenér:
Rudolf Švehla. Sestava Skalky: A.
Glouzar – Jura, O. Mlčoch, Debčák,
Mašík, M. Glouzar, Pinkava, P. Mlčoch, Spisar, Karásek, Slamenec. Střídali: Molčík, Krchňák, Merda, Maňák.
Trenér: Lukáš Mráček.
Podrobnějšíinfonawww.vecernikpv.cz

TJ Sokol Klenovice na Hané – 1.SK
Prostějov U19 4:1 (2:0)
Branky Klenovic: Šlézar 2, Všianský,
Borovský
Sestava Klenovic: Rec (46. Viktora) – R.
Cetkovský, Kaděra, Liška, Lakomý –
Hladík (46. Frýbort), Rozehnal, Zbožínek,
Šlézar – Borovský, Prokop (25.Všianský).
Trenér: Milan Nekuda.
„Byl to dobrý přátelák a splnil svůj účel.
Kluci se těšili, dosud totiž jen běhali a

posilovali. Pro dorost je výsledek až moc
krutý, dvakrát trefili tyč a jednou břevno.
Zkoušeli jsme nové hráče, mohu být spokojen,“ pronesl po utkání kouč Klenovic
Milan Nekuda.
SK Jesenec – TJ Sokol Mostkovice
1:3 (1:3)
Branky: Burian – Kapounek, Pospíšil,
M. Vojtíšek
Sestava Jesence: Kýr – Žouželka, Tová-

TJ Sokol Určice
FK Nové Sady

3:2
(2:1)

Branky: Halouzka 2, Petržela

Sestava Určic:
Nejezchleb – Javořík, Peka, Ján – Matoušek, Skopalík, Holly, Vaněk, Los – Vodák, Halouzka. Střídali: Hochman, Petržela, Števula.
Trenér: Evžen Kučera.

Martin Grulich: „Výsledky v příštích
sezonách budou daleko lepší“

Kostelec na Hané/jim - Omlazovací kúrou a rozsáhlejším zapojováním mladších hráčů procházejí
házenkáři Kostelce na Hané. Ze
starých matadorů, pamatujících
mnohem lepší časy, tak nyní zůstali pouze Varha, Ševčík, Chalupecký, Varhalík a Martin Grulich
(na snímku). Již devětadvacetileté
křídlo rovněž okusilo éru interligy a přeje si, aby podobné
události zažil Kostelec i v blízké
budoucnosti.
„Atmosféru jsem si užil, byť jsem
tehdy na hřišti až tolik času nepobyl. Zahrál jsem si ale se skvělými
házenkáři a chtěl bych, aby i hráči o
deset a více let mladší prožili to stejné, co jsme mohli zažít my,“ zavzpomínal a zadoufal, že nynější mládež
bude časem ještě úspěšnější a do
města se vrátí vyšší soutěže: „Naši
žáčci hrají perfektně, je radost se na
ně dívat. Sám bych chtěl, aby za pár
let hrál můj syn házenou. Pokud se
mi podaří s některými si v závěru své
kariéry ještě zahrát, budu jen rád.“
Letošní ročník Grulichovi zatím to-

lik podnětů k nadšení nenabídl, tým
by raději viděl v horní polovině tabulky. „O úspěchu nemůže být řeč.
Každý sportovec myslí na vyšší příčky a také v předchozích sezonách
jsme měli lepší výsledky. Nicméně
člověk znalý situace v kostelecké házené příčiny zná,“ vysvětlil propad
níž a poukázal právě na generační
obměnu a nástup hráčů narozených
v poslední dekádě minulého století.
„V kádru máme stále zkušené hráče,
kteří mají pořád sílu a chuť udržovat
se ve fyzické kondici. Tíha ale daleko víc leží na hráčích, kteří toho
v minulých letech tolik neodehráli.
To je trošičku vidět,“ zauvažoval a
vyjmenoval i další příčiny, jako jsou
studijní, pracovní i rodinné povinnosti.
I pro něj osobně je letošní ročník
velice specifický. Kvůli práci trénuje povětšinou samostatně a jezdí
pouze na zápasy, závěr podzimu i
část zimní přípravy vynechal kvůli
zdravotním trablům a zejména se
mu na začátku podzimu narodil
syn. „Poprosil jsem trenéra Juríka

a moc mu děkuju za to, že mi letos
dopřál individuální plán. Na druhou
stranu jsem se na kluky těšil, ale
tréninkové manko se projevilo a
fyzické síly chyběly,“ není Martin
Grulich spokojen se svými dosavadními výkony.
I tak je druhým nejlepším střelcem
týmu, více než jeho 42 branek zvládl
jen Milan Varhalík. „To znamená, že

mám dobré spoluhráče, kteří mi nahrávají do gólových situací. Strávil
jsem docela dost času na place, což
bylo dáno i tím, že zkušenějších kluků už na soupisce moc nezůstalo. Ne
vždy se zadařilo, ale byl jsem rád, že
jsem mohl týmu pomoct,“ okomentoval vlastní úspěchy včetně spousty
zužitkovaných sedmiček. „Šel jsem
tam s chladnou hlavou a tím, že je
chci proměnit. Doufám, že se mi to
bude dařit i dál,“ dodal.
To ve statistice vyloučení má jen
dva zářezy. „Myslel jsem, že jich
mám trochu víc. Asi je to tím, že
méně bráním nebo že bránit neumím
(smích). Ne, každý má v týmu různé
úkoly a obrana je často postavena na
silovějších hráčích,“ vysvětlil s tím,
že on nastupuje spíše na kraji a snaží
se výškový a kilogramový handicap
nahradit hlavou a rychlostí.
Poslední tři podzimní utkání musel
kvůli léčení nohy vynechat, nyní
se dostává ze zápalu plic. „Souvisí
to s tím, že jsem toho nemohl tolik
natrénovat. Moje tělo pak dostávalo
výkonnostní šoky, když jsem při

utkání musel hodinu hry odmakat,“
vyjádřil. Nyní předpokládá, že do
týdne bude fit a stihne klukům pomoci již v úvodu jara. „S trenérem
jsem v kontaktu, snažím se sám v
posilovně zapracovat na své kondici, ale tělo je po nemoci trochu oslabené. Věřím ale, že začátek sezony
stihnu a do odvetné části vstoupíme
vítězstvím,“ nemyslí na nic jiného
než dva body z Havlíčkova Brodu.
Od zbytku sezony očekává výrazný bodový přísun z domácí
palubovky a posun minimálně do
klidného středu. „Je to velice vyrovnané. Kdybychom ale ztráceli s
týmy těsně před námi nebo na naší
úrovni, můžeme se dostat ještě níž,“
uvědomuje si. Ví, že v Kostelci má
házená velkou tradici a touží potěšit výkonem diváky, přesto prosí
o trochu trpělivosti. „Sezona sice
nebude tolik úspěšná, ale věřím, že
kluci kolem dvaceti let půjdou výrazně nahoru a výsledky v příštích
sezonách budou daleko lepší. Doufám, že se zlepšení dostaví,“ přeje si
Martin Grulich.

neděle 17.2.2013, Kostelec n.H.
SK GRIFFINS 98 - AC ZAVADILKA 2000 „A“ 5:0 K, RELAX „B“ - JIŘINA 6:2,
JIŘINA - AC ZAVADILKA 2000 „A“ 5:0 K, RELAX „B“ - SK GRIFFINS 98 2:4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Průběžná tabulka 1. třídy (nadstavbová část):
FC RELAX Prostějov “B”
9 6 2 1 36:17 20+4
SK GRIFFINS 98 Prostějov 7 6 0 1 32:15 18+2
MECHECHELEN Prostějov 9 5 1 3 29:33 16+0
AC ZAVADILKA 2000 “A”
9 3 2 4 24:28 11+3
FC ANDĚL Prostějov
7 3 1 3 22:20 10+0
JIŘINA Prostějov
9 3 1 5 28:29 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
SK ARISTON Prostějov 92 “A” 6 1 2 3 18:19
5+0
BEXIM PALETTEN
9 1 1 7 21:42
4+0

24
20
16
14
10
10
10
9
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 16.2.2013, Prostějov
POKOP Domamyslice - AC ZAVADILKA 2000”B” 4:1, TORPEDO - MK BRODEK u PV 3:4, FC FONTÍK - DUBANY 5:0 K, AC ZAVADILKA 2000 “B”
- TORPEDO 1:4, DUBANY - POKOP Domamyslice 0:5 K, MK BRODEK u
PV - FC FONTÍK 5:2, TORPEDO - DUBANY 5:0 K, FC FONTÍK - AC ZAVADILKA 2000 “B” 4:3, DYNAMO Zdětín - SK SKALKA 5:0 K, SEXMERALDA
- AC VYPRAHLO Konice 1:4, ATLETICO Smržice - VRCHOSLAVICE 5:0 K,
SK SKALKA - SEXMERALDA 1:5, VRCHOSLAVICE - DYNAMO Zdětín 0:5
K, AC VYPRAHLO Konice - ATLETICO Smržice 4:0, SEXMERALDA - VRCHOSLAVICE 5:0 K, ATLETICO Smržice - SK SKALKA 5:3, AC VYPRAHLO Konice - DYNAMO Zdětín 5:0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Průběžná tabulka 2. třídy (nadstavbová část):
AC VYPRAHLO Konice
9
9
0
0
34:10
DYNAMO Zdětín
9
6
1
2
24:11
MK BRODEK u PV
9
6
1
2
36:21
SEXMERALDA
9
5
3
1
27:14
TORPEDO Prostějov
9
4
1
4
26:20
POKOP Domamyslice
9
3
2
4
18:27
ATLETICO Smržice
9
3
0
6
16:26
FC FONTÍK
9
2
1
6
19:34
SK SKALKA
9
1
2
6
19:37
AC ZAVADILKA 2000 “B”
9
0
1
8
22:41

27
19
19
18
13
11
9
7
5
1

3. TŘÍDA NADSTAVBOVÁ ČÁST:
sobota 16. 2. 2013, Kostelec n.H.
1.FC BETIS - KULCAO 5:0 K, FC MASUCKER - FC PEPINO Konice 2:7, FC
PEPINO Konice - KULCAO 5:0 K, 1. FC BETIS - FC MASUCKER 2:1
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
1. FC BETIS Prostějov
7
4
0
3
21:15
FC RELAX Prostějov “C”
9
4
0
5
26:27
FC PEPINO Konice
7
3
2
2
24:25
FK AGRO Vláčil Čehovice 9
3
0
6
32:30
FC MASUCKER
9
2
0
7
21:42
KULCAO Prostějov
9
0
1
8
9:38

19
16
16
14
12
12
11
9
6
1

Klenovice zkoušejí čtveřici hráčů,
sbohem jim dal Labounek
Klenovice na Hané/jim – Bez důrazného útočníka Romana Labounka se
bude muset na jaře obejít trenér Klenovic na Hané Milan Nekuda. Devětadvacetiletý hráč se rozhodl odejít na
záchranářskou misi do Pivína a jeho
bývalý kouč tak hledá adekvátní náhradu. Prozatím má na zkoušce hned
čtveřici hráčů – brankáře, obránce,
záložníka i útočníka. Mimo to se vrací
Marek Borovský a po vážném zranění
začínají s přípravou i Pavel Kubíček
mladší a Jan Sigmund.
„Máme tu Miroslava Rece, jenž naposledy chytal za Slavonín, Tomáše Lakomého, Frýborta a Richarda Prokopa
z Kralic. Jsou u nás do konce února,
pak se rozhodneme. Chtěl bych mít
k dispozici osmnáct hráčů,“ prozradil
po úvodním přáteláku Milan Nekuda.
Oželet naopak musí přítomnost zatím
třígólového Labounka, jenž se do pří-

pravy vůbec nezapojil a oznámil, že
jde do Pivína. „Nechceme mu bránit. K
čemu by nám byl hráč, který ještě nebyl
na tréninku a nechce tady hrát,“ položil
si řečnickou otázku Nekuda. Věří, že
adeptů na uvolněný post má dostatek
a branky budou dávat i jiní. „Máme tu
Přikryla, Všianského, vrací se Borovský, zkoušíme Prokopa, po zranění se
pomalu zapojuje Kubíček,“ vyjmenoval klenovický kouč hned pětici jmen.
Hodně sledovaný bude na jaře návrat
Pavla Kubíčka na fotbalové trávníky.
Mladého nadějného forvarda provázely dlouhodobé problémy s kolenem,
které muselo vyřešit několik operací,
nyní již opět běhá a posiluje. „Zkoušel i
v hale fotbálek a během dubna by mohl
naskočit. Hlavní je nic neuspěchat,“
zdůraznil Nekuda. Těší se rovněž na
comeback Jana Sigmunda, jenž rovněž
absolvoval operaci kolenních vazů.

Házenkáři Sokola II sehráli
generálku v Uničově

Uničov, Prostějov/jim – Trojutkáním proti Žeravicím, Uničovu
a Droždínu zakončili házenkáři
Sokola II Prostějov zápasovou část
přípravy na jarní část druhé ligy. Po
jedné výhře a dvou remízách je nyní
čeká nedělní výjezd do Telnice.
Všechna utkání se hrála na dvakrát
třicet minut a v tom prvním zvítězil
Prostějov nad Žeravicemi 17:16.
Následovala vybojovaná remíza 14:14
s účastníkem severomoravské skupiny
druhé ligy Uničovem, kdy prostějovští
hráči smazali až čtyřbrankové manko.
Na závěr však nepotvrdili roli favorita
a s Droždínem taktéž jen remizovali –
16:16. Před tím stihl Prostějov ztratit
výrazné vedení i v samotném závěru
zahodit sedmičku.
„Odehráli jsme to hodně přípravně.
Soupeři nebyli tak silní a atraktivní, nasazení tedy nebylo stoprocentní. Příliš
optimisticky to nevyznělo, chyběla
rvavost,“ zhodnotil vystoupení trenéra
Sokola II Prostějov Josef Zedníček.
I tak našel před startem druhé ligy

několik pozitiv: „Měl jsem dost hráčů
včetně dorostenců a všichni si zahráli. Hrubý se Zacpalem byli v bráně
velmi dobří, nejlepším hráčem bylo
pravé křídlo David Jurečka. Slušně
si vedli i Kozlovský s Mikulkou,“
chválil Zedníček.
Pro turnaj mu scházela pětice Michal
Nevrlý, Burget, Šestořád, Kosina,
Gazdík a otázkou zatím zůstává, jaká
ekipa se o víkendu vydá do Telnice.
„Vůbec nevím, s kým pojedu. Kosina
je v trestu, Valach má směnu, možná
nebude Gazdík. Bez spojek by to
byl velký problém,“ tuší zkušený
trenér. K dispozici bude mít tři dorostence a jednou z variant je i pokus
o přemluvení Roberta Nevrlého. Na
podzim se v Prostějove zrodila remíza 27:27, když domácí stáhli vysoké
poločasové manko 10:17 alespoň na
remízu. Odveta s překvapivě pátým
celkem tabulky začíná v neděli v pět
večer a Prostějov by se v případě
výhry dotáhl ke svému nejbližšímu
soupeři na pouhé tři body.

Basketbal

Basketbalisté Prostějova si po skončení základní části užívali zápasové pauzy

Konečná tabulka po základní části
Z

V

P

Skore

1. ČEZ Basketball Nymburk

24

23

1

2159:1544

2. NH Ostrava

24

17

7

1935:1798

41

3. BK JIP Pardubice

24

17

7

2032:1851

41

4. BK Prostějov

24

15

9

2080:1939

39

5. BC UNIKOL Kolín

24

14

10

1953:1988

38

6. BK Děčín

24

14

10

1910:1810

38

7. Astrum Levice

24

11

13

1845:1902

35

8. USK Praha

24

10

14

1780:1875

34

9. QANTO Tuři Svitavy

24

8

16

1903:2063

32

10. Levharti Chomutov

24

8

16

1888:2136

32

11. BK Lions Jindřichův Hradec

24

7

17

1940:2080

31

12. BK Opava

24

6

18

1783:1942

30

13. SLUNETA Ústí nad Labem

24

6

18

1760:2040

30
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Tým

Body

47

koše Mattoni nbl v číslech:
1. kolo nadstavby, skupina A2: Levice - Opava 103:69 (28:14, 54:28,
80:44). Nejvíce bodů: Mrviš 16, Simmons, Grznár a Addinson po 14,
Brandon Fields 13 - Blažek 16, Dokoupil a Kvapil po 14. Rozhodčí: Paulík, Matějek,
Nejezchleb. Fauly: 21:24. Trestné hody: 29/20:24/15. Trojky: 7:4. * Ústí nad Labem - Chomutov 80:68 (22:15, 40:39, 59:57). Nejvíce bodů: McFadden a Reese po
17, Lewandowski 14, Krakovič 11 - Bailey Fields 20, Allen 14, Pecka 13, Glover 12.
Rozhodčí: V. Lukeš, Galajda, Karásek. Trestné hody: 22/17:22/11. Fauly: 23:19. Trojky: 3:1. * Jindřichův Hradec - Svitavy 75:92 (20:21, 33:46, 53:62). Nejvíce bodů:
Venta 27, Tomanec 15, Kraus 11 - Mróz 21, Deloach 18, Macela 17, Teplý 15, Jelínek
12. Rozhodčí: Hošek, Baloun, Znamínko. Fauly: 29:23. Trestné hody: 22/17:32/24.
Trojky: 6:10.
předehrávka 2. kola nadstavby, skupina A2: QANTO Tuři Svitavy - Astrum
Levice 76:82 (13:22 34:38 56:63). Nejvíce bodů: Mróz 19, Deloach 15, Miloš a
Macela po 12 - Nuhanovič 16, Simmons 15, Kemp 13. Rozhodčí: Matějek, Kapl,
Večeřa. Fauly: 27:23. Trestné hody: 27/16:28/17. Trojky: 6:5
Průběžné pořadí: 1. Astrum Levice 39, 2. QANTO Tuři Svitavy 35, 3. USK Praha 34, 4. Levharti Chomutov 33, 5. BK Lions Jindřichův Hradec 32, 6. SLUNETA
Ústí nad Labem 32, 7. BK Opava 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 (středa 20. 2.,17:45)
Skupina A2, 2. kolo, středa 20. února, 18:00 hodin: QANTO Tuři Svitavy - Astrum Levice (předehráno 76:82), Levharti Chomutov - Lions J.
Hradec, USK Praha - SLUNETA Ústí nad Labem
Skupina A2, 3. kolo, sobota 23. února, 18:00 hodin: Lions J. Hradec USK Praha, Astrum Levice - Levharti Chomutov, BK Opava - QANTO
Tuři Svitavy (pátek 22. 2., 18:00)

RESPEKT PATŘÍ VŠEM. Nejvíce překvapil Kohout
„Takových pivotů český basketbal nemá,“ podotkl
na jeho adresu generální manažer Orlů Petr Fridrich

Přestože je basketbal kolektivní sport, o výsledcích
zápasů často rozhodují individuální výkony. Hodnotit
jednotlivé hráče Orlů po základní části je přesto velký
oříšek. K současnému čtvrtému místu přispěla svým
nepřehlédnutelným dílem celá sestava. Škoda, že díky
potížím s výplatami odešli Dufault a Venta. Sen o čtvrté
finálové účasti v řadě mohl mít velice reálné obrysy...
Prostějov/lv
„Tým se podařilo dobře poskládat.
Odchody nás oslabily, přesto máme
v sestavě výborné hráče a budeme
se snažit vybojovat co nejlepší ligový výsledek,“ uvedl generální
manažer BK Prostějov Petr Fridrich.
Hráčům, kteří zůstali v klubu, patří
velký respekt. Vysoký standard podává Dušan Pandula, oproti minulé
sezoně výkonnostně vyrostl Kamil
Švrdlík, bojující o nominaci na mistrovství Evropy ve Slovinsku. Do

če nováčka nejvyšší soutěže BK
Lions Jindřichův Hradec. Z rozehrávky bude tým řídit zkušený Jan
Pavlík. Jeho nahrávky budou směřovat mimo jiné i na spoluhráče z
jihočeského týmu Jana Tomance,
který si místo v základní sestavě
vydobyl díky skvělému finiši v
posledních dvou týdnech hlasování. Pod košem ho doplní levický Salih Nuhanovič. V křídelním
prostoru bude operovat reprezentant a navrátilec ze zahraničních
angažmá Jiří Welsch. Sekundovat
mu bude americká hvězda svitavských Turů Michael Brandon
Deloach, k jehož volbě vyzýval na
svém Twitteru dokonce John Wall
z Washington Wizards!
Trenérem českého výběru bude
nymburský lodivod Ronen

Dostali pochvalu. Celý „zbytek“ Orlů předvedl ke konci základní
částli skvělé výkony i za složité klubové situace. Všichni si zaslouží dle
generálního manažera Fridricha respekt. Foto: www.bkprostejov.cz
Talentovaný basketbalista se před
sezonou vrátil ze Španělska, kde
působil ve třetí lize. Od začátku
ročníku si přesto vedl výborně a
i když přišel s pověstí obranáře, v
důležitých zápasech ukázal, že má

také přesnou ruku. V Prostějově
roste Kohout pro národní tým.
„O nominaci nerozhodujeme. Ale
nedá se přehlédnout, že takových
pivotů, jako je Ondra, náš basketbal
příliš nemá,“ souhlasí Fridrich.

1.
2.
3.

střelba
Kamil Švrdlík
Dušan Pandula
Jaromír Bohačík

12,5
12,2
11,8

1.
2.
3.

asistence
Dušan Pandula
Roman Marko
Jaromír Bohačík

2,5
2,4
2,3

1.
2.
3.

doskoky
Ondřej Kohout
Kamil Švrdlík
Dušan Pandula

6,8
5,6
4,4

1.
2.
3.

užitečnost
Ondřej Kohout
Kamil Švrdlík
Jaromír Bohačík

15,2
14,3
13,5

„Chvíli jsme neviděli na konec tunelu...,“ ohlíží se za základní částí kouč Choleva

Prostějov - S bilancí devíti porážek a patnácti výher prošli vrdilo, že tabulka je neúprosná, na
základní částí ligové soutěže basketbalisté Prostějova. Do další konci se projeví každé zaváhání...“
Hráči zažívali poměrně velfáze sezony vstoupí ze čtvrté pozice, a hlavně s jistotou postupu
kou nejistotu. Dlouho
do čtvrtfinále. „Po problémech, které jsme měli, to rozhodně
nevěděli, jestli se sezona v
není špatné,“ konstatuje trenér Orlů Zbyněk Choleva.
Prostějově dohraje. Jak to nesli?
další kluci byli zranění. Postupně „Jednu chvíli jsme opravdu neviděli
Ladislav Valný
se sehráli a většinou odváděli dobré na konec tunelu a to nebylo nic
Jak s odstupem času hod- výkony.“
ý
příjemného. V kabině skutečně byla
notíte vystoupení týmu BK
Nemyslel jste přesto na vyšší cítit nervozita, naštěstí se nepřenesla
Prostějov v základní části Mattoni
než čtvrtou příčku po úvod- na hřiště. V zápasech na problémy
NBL?
ní fázi sezony?
hráči nemysleli, za což jim musím
„Byly to hodně náročné měsíce. „Ve sportu se nedá nic naplánovat. O poděkovat. Tým táhnul za jeden
Tým ale potvrdil, že má svoji kvalitu. lepší umístění nás připravily porážky provaz.“
p
Začátek nebyl úplně ideální, protože v Opavě a Jindřichově Hradci, jinak
Díky finančním problémům
v přípravě chyběli reprezentanti a bychom mohli být druzí. Jen se potale odešli Default a Venta…

Polsko-Česká All-Star Game bez Orlů

Praha, Prostějov/red - Ve středu
13. února v noci skončilo hlasování fanoušků pro základní pětky obou výběrů v Polsko-České
All-Star Game. O den později
trenéři hvězdných týmů vybrali
k pěti „fanouškovským“ hráčům dalších sedm podle vlastního uvážení, přičemž museli
zachovat poměr mezi domácími
hráči a zahraničními legionáři
šest ku šesti. A jestliže byste hledali stopu Orlů, tak tentokrát
marně! Exhibiční utkání hvězd
bude vůbec poprvé od vstupu
BK Prostějov na prvoligovou
scénu bez zástupců tohoto oddílu...
Fanoušci hlasující pro hráče s
české Mattoni NBL nominovali
do základní pětky hned dva hrá-

svého zranění byl velkou oporou
Jaromír Bohačík, další hráč s velkou
budoucností. Do týmu rychle zapadl
Roman Marko, který si poradil i s
rolí prvního rozehrávače. Důležité
body na konto týmu přidává trojice Jaroslav Prášil, Pavel Slezák a
Vojtěch Bratčenkov. „Přesto bych
zmínil jedno jméno. Největším a
hodně milým překvapením jsou výkony Ondry Kohouta. Na to, že hraje Mattoni NBL prvním rokem, jsou
opravdu výborné,“ ocenil mladého
pivota Fridrich.

Lídři týmu
BK Prostějov

Ginzburg, jemuž bude asistenta
dělat svitavský Lubomír Růžička.
Hlavní kouč českého výběru pak
tedy doplnil tým do požadované
dvanáctky. Pavlíka doplní na rozehrávce Žabas. Nominovanými
křídly jsou Muirhead, Stria, Hruban a Palyza. Pod košem dostali
důvěru pobavit diváky Mróz s
exprostějovským Američanem
Dufaultem, který už nyní válí za
Ostravu.
Do dovednostních soutěží byli
nominováni:
Střelba trojek: Palyza, Stria a obhájce prvenství Pavel Miloš
Smečování: Hruban, Muirhead
a pokud přijme nominaci, tak i
Deloach
Hrát se bude už tuto neděli
24. února od v polské Wroclavi.

„To je velký problém! Naše
prostředky jsou navíc omezené,
takže nemáme ani možnost tým
doplnit a v některých zápasech
nám docházely síly. Snažíme se
sice zapojit do sestavy juniory
Pekárka a Hořínka, ale jde o
hodně mladé hráče. Musíme se s
tím nějak vypořádat.“
V průběhu sezony měli
Orli také problémy s
vysokým počtem zraněných
hráčů. Zažil jste dříve podobný počet vynucených absencí?
„Zranění ke sportu patří. Když
hrajete naplno a také v tréninku

do toho jdete na maximum,
zákonitě přijdou. Podobné problémy mají také jinde. S tím se
nedá nic dělat.“
Do nadstavbové části
půjdete kompletní?
„To zatím nevíme. Po Českém
poháru netrénuje Pavel Slezák,
kterého bolí záda a Dušan Pandula má zase naražená žebra.
Trénujeme tak v pěti... Ale
všechno musí jednou skončit.
Věřím, že před play-off budou
všichni zdraví a do rozhodující
části sezony půjdou kluci v dobré formě.“

SOUPEŘ BK VE ČTVRTFINÁLE?

Pravděpodobně Děčín

Prostějov/lv - Následujících deset mistrovských zápasů určí čtvrtfinálové dvojice v
play-off basketbalové Mattoni NBL. Večerník po základní části porovnal aktuální poměry sil nejlepších týmů a z tohoto
srovnání nám vychází, že Orli v prvním
kole vyřazovací části soutěže narazí na
Děčín!
První místo s přehledem obsadí Nymburk. O
tom nepochybuje žádný z odborníků ani fanoušků, a to i přesto, že český šampion prochází herní krizí, vypadl v Eurocupu a nedaří
se mu ani ve VTB lize. Na domácí scéně ale
stále nemá konkurenta. A v nadstavbě neztratí ani bod.

Z šesté pozice půjde do play-off Kolín. V
domácím prostředí naznačí své možnosti a
potrápí několik favoritů, do popředí tabulky
se přesto nedostane.
O druhé místo se poperou Pardubice a Ost- Ze skupiny o A2 postoupí do vyřazovacích
rava. Z vyrovnaného souboje vyjdou vítěz- bojů Levice a Svitavy. V předkole, do něhož
ně Východočeši, o jejichž výhodnou pozici jdou týmy z celkové sedmé až desáté pozice,
se postarají především rozehrávač Žabas s si tyto celky poradí s USK Praha a Jindřichopivotem Nelsonem, svoji zkušenost ve vy- vým Hradcem.
rovnaných koncovkách opět předvede MuiTip PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
rhead.
na složení čtvrtfinálových dvojic:
Čtvrtá příčka se stane přímým bojem
hráčů Prostějova a Děčína. Tradiční souČEZ Basketball Nymburk vs. Tuři Svitavy
peři se několikrát v tabulce vzájemně přeBK JIP Pardubice vs. BK Atrum Levice
skočí, načež po čtyřiatřicátém mistrovNH Ostrava vs. Kolín
ském střetnutí v sezoně budou mít navlas
stejný počet bodů a o konečném pořadí
BK Děčín vs. BK Prostějov
rozhodnou výsledky vzájemných zápasů.
Bohužel v neprospěch Orlů...

* hráčské statistiky po základní části Mattoni NBL 2012-2013 * hráčské statistiky po základní části Mattoni NBL 2012-2013*

NEJLEPŠÍ STŘELCI
1. Jan Tomanec (BK Lions Jindřichův Hradec)
19.36
2. Bradon Deloach Michael (QANTO Tuři Svitavy)
18.92
3. Jakub Blažek (BK Opava)
17.52
4. Bolds Demarius Armond (BC UNIKOL Kolín) 17.42, 5. Evaldas Žabas (USK
Praha) 17.41, 6. Boris Meno (USK Praha) 17.21, 7. Lee Reese Brad (SLUNETA
Ústí nad Labem) 17.16, 8. Bailey Fields (Astrum Levice) 16.71, 9. Brandon Fields
(Astrum Levice) 16.27, 10. Pavel Bosák 15.47 (Levharti Chomutov)... 13. Austin
Lee Dufault (BK Prostějov, NH Ostrava) 14.91, 23. Kamil Švrdlík 12.46, 26. Dušan Pandula 12.21, 27. Jaromír Bohačík 11.83, 32. Pavel Slezák 11.29, 41. Ondřej Kohout 10.58, 54. Matej Venta (BK Prostějov, BK Lions Jindřichův Hradec)
9.18, 60. Roman Marko 8.79, 83. Jaroslav Prášil (všichni BK Prostějov) 6.47

UŽITEČNOST
1. Bradon Deloach Michael (QANTO Tuři Svitavy)
24.96
2. Bailey Fields (Astrum Levice)
24.00
3. Corey Muirhead (BK JIP Pardubice)
22.82
4. Jakub Blažek (BK Opava) 22.32, 5. Jan Tomanec (BK Lions Jindřichův Hradec) 22.28, 6. Boris Meno (USK Praha) 20.21, 7. Armond Bolds Demarius (BC
UNIKOL Kolín) 19.92, 8. Lee Reese Brad 1 (SLUNETA Ústí nad Labem) 8.48, 9.
Rahsaan Edward Ames (BC Kolín) 17.92, 10. Salih Nuhanovič (Astrum Levice)
17.92, ... 14. Austin Lee Dufault (BK Prostějov, NH Ostrava) 15.41, 17. Ondřej
Kohout 15.21, 21. Kamil Švrdlík 14.29, 25. Jaromír Bohačík 13.50, 27. Dušan
Pandula 13.38, 32. Matej Venta (BK Prostějov, BK Lions Jindřichův Hradec) 12.09,
40. Pavel Slezák 11.14, 60. Roman Marko 8.96, 95. Jaroslav Prášil 4.37 (všichni
BK Prostějov)

STŘELBA
1. Kamil Švrdlík (BK Prostějov)
66.70
2. Bailey Fields (Astrum Levice)
64.60
3. Nečas Radek (ČEZ Basketball Nymburk)
63.30
4. Petr Benda (ČEZ Basketball Nymburk) 61.8, 5. Salih Nuhanović 60.4 (Astrum
Levice), 6. Miroslav Kvapil (BK Opava) 60.0, 7. Zbyněk Pospíšil (BK JIP Pardubice) 59.6, 8. Robert Landa (BK Děčín) 59.4, 9. Jan Jiříček (BK Děčín) 58.3, ... 17.
Dušan Pandula 54.5, 19. Ondřej Kohout 54.3, 23. Matej Venta (BK Prostějov, BK
Lions Jindřichův Hradec) 52.7, 26. Jaromír Bohačík 52.3, 33. Lee Dufault Austin 51.3 (BK Prostějov, NH Ostrava), 99. Pavel Slezák, 100. Jaroslav Prášil oba 41.2
(všichni BK Prostějov)

TŘÍBODOVÉ POKUSY

... 16. Matej Venta (BK Prostějov, BK Lions Jindřichův Hradec) 3.00, 22.
Pandula Dušan 2.50, 24. Roman Marko 2.38, 26. Jaromír Bohačík 2.25,
28. Pavel Slezák 2.14, 43. Austin Lee Dufault (BK Prostějov, NH Ostrava)
1.59, 62. Jaroslav Prášil 1.11 (všichni BK Prostějov)

1. Luděk Jurečka (NH Ostrava)
58.1
2. Christos Tapoutos (ČEZ Basketball Nymburk)
50.0
3. Miljan Pavkovic (ČEZ Basketball Nymburk)
48.3
4. Emmanuel Ubilla (BC UNIKOL Kolín)
48.1
5. Luboš Stria (BK Děčín)
47.0
... 10. Dušan Pandula 43.7, 25. Pavel Slezák 38.0, 26. Jaromír Bohačík 37.9, 31. 1. Showron E. Glover (Levharti Chomutov)
2.92
Austin Lee Dufault 36.9, 43. Ondřej Kohout 35.0, 50. Jaroslav Prášil 33.8, 67. 2. Jakub Šiřina (BK Opava)
2.22
Vojtěch Bratčenkov 31.6, 79. Roman Marko 28.9 (všichni BK Prostějov)
3. Armond Bolds Demarius (BC UNIKOL Kolín)
2.21
4. Rahsaan Edward Ames (BC Kolín)
2.17
5. Albert King Nolen (SLUNETA Ústí nad Labem)
2.08
... 12. Matej Venta (BK Prostějov, BK Lions Jindřichův Hradec) 1.45, 14.
1. Levell Sanders (BK Děčín)
96.5
Austin Lee Dufault (BK Prostějov, NH Ostrava) 1.36, 20. Roman Marko
2. Adrian Glenn Abrams (ČEZ Basketball Nymburk)
94.7
1.25, 21. Dušan Pandula 1.25, 24. Jaromír Bohačík 1.17, 26. Ondřej Ko3. Luděk Jurečka (NH Ostrava)
91.3
hout 1.12, 39. Pavel Slezák 0.95, 73. Vojtěch Bratčenkov 0.67, 95. Jaro4. Pavel Staněk (Levharti Chomutov)
90.0
slav Prášil 0.47, 97. Kamil Švrdlík 0.46 (všichni BK Prostějov)
5. Vojtěch Bratčenkov (BK Prostějov)
88.2
... 38. Jaroslav Prášil 77.3, 44. Dušan Pandula 76.7, 45. Pavel Slezák 76.6,
49. Ondřej Kohout 75.0, 50. Jaromír Bohačík 75.0 (všichni BK Prostějov),
1. Jakub Šiřina (BK Opava)
4.00
87. Austin Lee Dufault (BK Prostějov, NH Ostrava) 69.8
2. Showron E. Glover (Levharti Chomutov)
3.96
3. Ličartovský Štefan (SLUNETA Ústí nad Labem)
3.55
4. Bradon Deloach Michael (QANTO Tuři Svitavy)
3.50
5. Bosák Pavel (Levharti Chomutov)
3.32
1. Bailey Fields (Astrum Levice)
10.29
... 13. Dušan Pandula 2.46, 25. Roman Marko 2.08, 3. Matej Venta (BK
2. Boris Meno (USK Praha)
9.46
Prostějov, BK Lions Jindřichův Hradec) 1.91, 42. Kamil Švrdlík 1.71, 45.
3. Jan Tomanec (BK Lions Jindřichův Hradec)
9.36
Bohačík Jaromír 1.67, 48. Pavel Slezák 1.62, 55. Austin Lee Dufault (BK
4. Corey Muirhead (BK JIP Pardubice)
8.18
Prostějov, NH Ostrava) 1.50, 56. Vojtěch Bratčenkov 1.46, 65. Ondřej Ko5. Salih Nuhanović (Astrum Levice)
7.60
hout 1.33 (všichni BK Prostějov)
... 13. Ondřej Kohout 6.75, 23. Austin Lee Dufault (BK Prostějov, NH Ostrava)
5.50, 42. Dušan Pandula 4.42, 46. Matej Venta (BK Prostějov, BK Lions Jindřichův Hradec) 4.00, 66. Jaromír Bohačík 3.33, 93. Pavel Slezák 2.38, 95. Vojtěch
1. Pavel Bosák (Levharti Chomutov)
4.00
Bratčenkov 2.33 (všichni BK Prostějov)
2. Miroslav Soukup (BK Děčín)
3.63
3. Jiří Jelínek (BC UNIKOL Kolín)
3.62
4. Zbyněk Pospíšil (BK JIP Pardubice)
3.61
1. Jakub Šiřina (BK Opava)
5.78
5. Martin Gniadek (NH Ostrava)
3.58
2. Rahsaan Edward Ames (BC Kolín)
5.58
... 7. Dušan Pandula 3.50, 18. Austin Lee Dufault (BK Prostějov, NH Os3. Bradon Deloach Michael (QANTO Tuři Svitavy)
4.65
trava) 3.09, 35. Jaromír Bohačík 2.83, 36. Matej Venta 2.82, 44. Vojtěch
4. Showron E. Glover (Levharti Chomutov)
4.12
Bratčenkov 2.75, 59. Kamil Švrdlík 2.54, 66. Ondřej Kohout 2.38, 75.
5. Devale Kemp Willie (Astrum Levice)
4.06
Pavel Slezák 2.19, 81. Jaroslav Prášil 2.11 (všichni BK Prostějov)

ZÍSKANÉ MÍČE

TRESTNÉ HODY

ZTRACENÉ MÍČE

DOSKOKY

OSOBNÍ CHYBY

ASISTENCE

Fotbal
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Trio kdysi obávaných celků zapadlo k suterénu obou tabulek nejnižší krajské soutěže
Ani v dnešním vydání Večerníku
nechybí mezi příznivci tolik oblíbený servis FOTBAL EXTRA, který
je po dobu zimní přestávky tradiční
součástí nejčtenějšího regionálního
periodika. Pravidelný seriál každo-

ročně vyplňující pauzu mezi jarní a
podzimní částí sezony, nám přikročil
ke své polovině...
Momentálně se věnujeme I.B třídě
Olomouckém KFS, která napíše
dnes již svůj třetí díl. V tom prvním

se dostalo na redakční analýzu, tabulky a statistiky nejnižší krajské
soutěže. Druhá část zaostřila oko na
jednotlivé týmy, přičemž volba padla
na Vrchoslavice, Lipovou, Kostelec
na Hané, Nezamyslice na Hané a

dodatečně i Jesenec. V tomto závěrečném dějství přichází řada na
Mostkovice, Pivín a Protivanov.
V dalším čísle se už budeme věnovat soutěžím Okresního fotbalového svazu Prostějov. Jako první se

Mostkovický trenér Jiří Kamenov neprožil na lavičce
„A“ týmu radostný podzim, o rezignaci však neuvažoval:

„Baví mě to. Odpustil bych si ale velký adrenalin a potácení se na spodku tabulky“

Šok a zklamání přinesla podzimní část a zejména prvních
devět kol mostkovickému kouči
Jiřímu Kamenovovi. Jeho tým
se dlouho trápil, do půlky října
získal jediný bod za remízu v
Býškovicích a připomínalo to
poslední sezonu Sokola v I.A
třídě, kdy za podzim získal jen
sedm bodů. Čtyři výhry a jedna
remíza v posledních pěti kolech
přece jen dovolují mírný optimismus a naději, že se po několika jarních kolech nebudou
mostkovických hráčů týkat sestupové starosti.

„Herně to nebylo až tak špatné,
normální standardní projev jako u
všech ostatních týmů. Hrozně nás
ale trápila produktivita a konečný
výsledek. Doma jsme utkání zcela
zbytečně prohrávali, přestože jsme
třeba s Beňovem odehráli výborný zápas,“ pustil se do ohlédnutí
za úvodní polovinou soutěže Kamenov. Nejvíce ho mrzí duely s
Nezamyslicemi a Lipovou, kdy
jeho mužstvo drželo vedení až do
posledních minut, aby nakonec nezískalo ani bod.
Ambiciózní kouč pozměnil tréninky i sestavu, ale v prvních devíti kolech to nepomohlo. Změna nastala
až na umělé trávě v Hranicích, kde
fotbalisté Mostkovic vydřeli výhru
3:2. Byl to pro ně první tříbodový
zisk. „Předvedli vynikající výkon,
byl to jejich nejlepší zápas. Disciplína, nasazení od první do poslední minuty, produktivita. Tímto
utkáním jsme se hodně nakopli,
postavilo nás na nohy,“ vypíchl
Kamenov podstatný moment. A
toto vítězství poznamenalo v dobrém jeho hráče po zbytek podzimu.
„Psychika s nimi už tolik necloumala, věřili si a důkazem toho
bylo i poslední utkání v Jesenci,

kdy jsme vedli 1:0 a posledních
deset minut jsme soupeře nepustili
do žádné šance a odehráli jsme to
profesorsky,“ ocenil. Trochu tak
litoval toho, že se nehrálo o dvě tři
kola víc. „Útok není špatný, hráči v
obraně také ne. Hlavně si myslím,
že na nás spadla smůla. Stojíme
před prázdnou brankou, ale nedáme. Soupeř před ní nestojí, ale přes
v uvozovkách dvacet těl to prostřelí,“ postěžoval si.
 Mužstvo
12. Sokol Mostkovice

a chci, abychom se posunuli tam,
kam patříme,“ poznamenal.
Tým se navíc během podzimního
úseku potýkal i s několika zraněními a trenér tak musel sáhnout po
hráčích z „béčka“. „Prezentoval
jsem to do tisku, že na posraného i
hajzl spadne, a na nás padalo opravdu všechno. Kádr to ale paradoxně
posílilo, jenže se nám nedařilo
uhrát body,“ zmínil. Nyní tak uvažuje o doplnění kádru, vzhledem k

Z

V

R

P

S

B

Prav.

14

4

2

8

20:30

14

(-7)

Ačkoliv se jeho ekipě výsledkově
vůbec nedařilo a drtivou většinu
kol uzavírala tabulku soutěže, o
rezignaci Jiří Kamenov neuvažoval. „Utéct, když se nedaří, umí
každý. Samozřejmě tyto myšlenky
přijdou, ale mým úkolem jim bylo
vnuknout pozitivní myšlenku, aby
se to otočilo,“ zdůraznil a připomněl, že k mužstvu přišel právě v
době, kdy po sestupu prožívalo další vleklou krizi. „Mě to baví, i když
bych si odpustil velký adrenalin a
potácení se na spodku tabulky. Ale
je to fotbal. Jednou se dařit může,
jednou nemůže. Já ale neutíkám

ekonomické situaci ovšem spíše z
nižších soutěží. „S vedením ovšem
nemáme v úmyslu pořídit pět
hráčů a přebudovat celý tým. Ne,
máme na hostování jednoho hráče
a chceme využít mladých hráčů,
kteří jsou v béčku,“ vysvětlil a dodal, že jeho cílem je mít k dispozici
osmnáct hráčů, aby měl kam sáhnout v případě zranění, pracovních
povinností či ztráty formy.
V polovině ledna započal se společnou přípravou, vrchol fyzické
zátěže plánuje na konec února. K
tréninkům využívá sokolovnu i
okolí Plumlovské přehrady, na sou-

středění se nikam nechystá. „Tentokrát ušetříme peníze a nikam nepojedeme. Uděláme si intenzivnější
přípravu během tří čtyř dní a každý
víkend sehrajeme přátelský zápas,“
nastínil Kamenov.
Současně věří, že pokud se vydaří
jaro stejně dobře jako závěr podzimu, je reálný posun i do elitní
šestky. Hlavní je ovšem nebýt namočen v sestupových starostech.
„Šest bodů není moc, abychom se
nedostali do klidných vod. Beňov
má hráče z Přerova s ligovými
mládežnickými zkušenostmi, s
nimi se budeme těžko srovnávat.
Ostatní týmy nejsou výš oproti
nám a někomu vyjde jaro, někomu
podzim,“ vyhlíží zbytek sezony optimisticky.
Cílem pro jaro je tak hrát bez zranění a pro zábavu, protože postup je v
nedohlednu a sestup, jak Kamenov
věří, taky. „Všechno funguje, klape to. Odráží se to i na fotbalovém
svazu a změnách v něm. Doufám,
že fotbal budou dělat lidé, kteří
tomu rozumí a ne jen ti, kteří chodí na hřiště, aby se zviditelnili, že
dělají do fotbalu. Pak to bude v pořádku,“ doplnil mostkovický kouč
Jiří Kamenov.

„Všechno je v hráčích, jaký budou mít přístup k tréninkům,“
nevzdává se naděje na záchranu kouč Pivína Pavel Zbožínek
Pivín - Scénář detailně známý z předchozích sezon čeká i tentokrát na fotbalisty Pivína. Tým koučovaný Pavlem Zbožínkem
se ani letos nevyvaroval sesunu do spodních pater I.B třídy a
pohled na bilanci dvou výher, tří remíz a hned devíti porážek,
to vše při skóre 16:37, značí, že ve zbývajících dvanácti kolech
bude muset mužstvo výrazněji zabrat, aby i letos na jaře mohlo slavit záchranu v krajské soutěži.
Čemu přičítáte tak bodově slabý podzim?
„U nás je největší problém s nedostatkem hráčů. Máme dvě mužstva
a je dost obtížné dát je dohromady,
když se sejdou zápasy v jeden
den. Po podzimu navíc šli Vrba s
Nakládalem na operaci a Filka se
zranil již před začátkem sezony.
Mám strach, že jaro nestihnou. Již
na konci podzimu nám museli z
„béčka“ vypomáhat Sváček, Pavel
Sedlák a Radim Fialka.“
Devět bodů je tedy dáno
nedostatkem hráčů?
„Dali jsme příležitost mladým.
Chytal osmnáctiletý Martin Dostál,
pravého obránce hrál osmnáctiletý Roman Švéda, levého obránce
Martin Cibulka, v záloze sedmnáctiletý Bartoník a devatenáctiletý
David Šišma. Pravidelně střídali
osmnáctiletý Adam Kovařík a
Adam Prášil. Až se mužstvo trošku

sehrálo, potkal nás v osmém kole
nepříjemný zápas s Hranicemi „B“
a na těžkém terénu jsme prohráli
0:5. Mnoho hráčů po tomto utkání
navíc onemocnělo nebo je trápila
zranění a odešla nám celá obrana,
Vrba, Novák, Cibulka, a od té doby
jsme obránce střídali a nebyli sehraní. Tréninky upadaly a sestava
se neustále měnila. Hra odzadu nebyla moc dobrá.“
 Mužstvo
13. Sokol Pivín
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Budete tedy kádr rozšiřovat?
„Výbor dostal za úkol doplnit stav
jak pro „A“, tak pro „B“ mužstvo.
Máme zájem o útočníka i záložníka a oslovili jsme několik fotbalistů. Nevím ale, jak se podaří přestupy uskutečnit. Sice s námi trénují
dva kluci, ale zatím není nic jisté.“

Za podzim jste zvítězili
jen dvakrát – nad Býškovicemi a nad Tovačovem...
„Býškovice jsme přehráli, doma
platila povinnost vyhrát. Odehráli jsme více solidních zápasů, některé akce se povedly, ale
hráči nevydrželi hrát v nasazení
celý zápas. Naše hra dozadu nebyla dobrá, do obranné fáze se
zapojovalo strašně málo hráčů.
Někdy možná chyběly síly. Pravidelně jsme museli doplňovat
„B“ mužstvo a tři i více hráčů,
kteří nebyli na soupisce, hrálo
v sobotu jeden zápas a v neděli
druhý.“
Co vám bránilo nastřílet
více než jen šestnáct branek?
V
2

R
3

P
9

S
16:37

B
9

Prav.
(-12)

„V útoku jsme se dostávali do šancí, měli jsme dost trestných kopů,
ale hráčům chyběla rozhodnost a
soustředěnost v zakončení. Někdy
jsme to překombinovali, někdy
jsme netrefili. Je to v hráčích.
Hrával tam střední útočník Martin
Sedlák, ale bohužel branku nedal,
což je na útočníka problém. Proto

máme v úmyslu posílit.“
Patříte k nejtrestanějším
mužstvům. Souvisí to s nedostatečnou hrou dozadu?
„Samozřejmě. Pokud nestíháte,
dochází i k takovým zákrokům.
Navíc jak se nedaří, tak se kritizuje, takže nějaké karty byly i za
protesty.“
Co se naopak během podzimu dařilo?
„Už to vypadalo, že se kluci sehrávají a že na to mají. Propadali
ale takticky v obsazování před
bránou, při čtení hry. Takové věci
jim ještě chybí, přestože je učíme všechny kombinace obrany,
vzájemné zajišťování, křižování.
V zápase na ně hráli buď chytří
fotbalisté, nebo propadli.“
Pro Pivín to ale není nikterak nová situace. Hra o
záchranu je v posledních letech
spíše pravidlem.
„Situaci známe, ale spousta hráčů
nám odešla do Skalky, čímž se
mužstvo oslabilo. Zrovna extra
kvalitu nemáme, takže se snažíme vychovat mladé hráče a zapracovat je do sestavy s tím, aby
další rok byl na solidní úrovni.“
Jste spokojen s tím, jak
zatím probíhá příprava?

„Trénujeme od 18. ledna, ale
průměrně v osmi lidech. Dvakrát
týdně jsme v klenovické tělocvičně a v pátek máme výběh. Ti, co
chodí a jsou pravidelně vytížení,
jsou na tom velmi dobře. Soustředění neplánujeme, domluvili
jsme si čtyři přátelská utkání. Na
zimní turnaj se letos klub nikam
nepřihlásil, neměl s tím dobré
zkušenosti.“
Jaké cíle si kladete do
zbytku sezony?
„Pokud se nám podaří záchrana,
budeme rádi. Všechno je v hráčích, jaký budou mít přístup k
tréninkům, jak kvalitně zvládnou
zimní přípravu. Potom můžeme
věřit v záchranu.“

„Nechtěli jsme stále hrát se soupeři kolem Prostějova,“ vysvětlil
kouč Libor Bílek nasazení Protivanova do druhé skupiny I.B třídy

Jediným zástupcem Prostějovska v severnější „B“ skupině
I.B třídy se v létě loňského roku
stal Protivanov. Vítěz okresního
přeboru se dobrovolně vzdal regionálních derby a od podzimu
soupeří s týmy z Olomoucka.
Mužstvo vedené Liborem Bílkem úvodní čtyři duely prohrálo,
poté ovšem přišly i tři výhry nad
celky z dolní poloviny tabulky a
ze třináctého místa je střed díky
velké vyrovnanosti nadosah.
„Čekal jsem, že budeme alespoň o
dvě příčky výše. Mančaft na to má.
Předvedli jsme hodně dobré výkony, ale nedokážeme udržet stabilitu.
Začali jsme již trénovat a hráčům
se snažím vštěpovat, abychom neměli tak velké výkyvy,“ povšiml si
Libor Bílek. Na podzim ho rovněž
mrzelo vyloučení Tomáše Pospíšila
i zdravotní trable několika hráčů.
„Marek Pospíšil už naskočil do tréninku. Je po rehabilitaci, naštěstí to
operované křížové vazy vydržely.
Vypadá to velmi dobře, nechci to
ale zakřiknout,“ těší kouče.

Sedmadvacet obdržených branek
řadí Protivanov na osmé pořadí, o
celkové lepší umístění tak mančaft
připravil slabší útok. „Je tomu tak,
trápila nás produktivita, šancí
jsme měli hrozně moc. Náš kanonýr František Pospíšil se skoro
neprosadil, Tomáš Pospíšil góly
taky nedává a zůstal nám pouze
Radek Kropáč. I.B ale nemůže
táhnout jeden hráč, musí zabrat
všichni,“ podotkl Bílek. Mužstvo
také na začátku neproměnilo několik pokutových kopů či trefovalo tyče. „Pokud nebudeme dávat
takové tutovky, tak nebudeme
získávat body. Ubralo nám to čtyři pět bodů, s nimi bychom byli
uprostřed, jak jsem chtěl. S mým
asistentem Josefem Pospíšilem
jsme ale věděli, že je před námi
spousta zápasů, a uklidňovali jsme
hráče,“ pokračoval.
Když ovšem přišly výhry, stálo to
za to. Svědčí o tom výsledky 3:0 s
Lutínem, 4:0 s Brodkem u Přerova
a 4:1 s Drahlovem. „Zničehonic
nám to někdy sedne a začne tam

padat. Každý pak brání za každého, dá tam hlavu, nohu. Když se
nedaří, chyby se vidí jinde,“ poukázal.
V „B“ skupině již Protivanov jako
„béčko“ divizního „áčka“ startoval v sezoně 2004/05, oddíl tak
nešel zcela do neznáma. Hlavním
záměrem bylo vyhnout se vyostřeným utkáním a také soupeřům,
s nimiž se střetávají již od žáků.
„Chtěli jsme tam zejména proto,
abychom stále nehráli se soupeři
kolem Prostějova. Naše skupina
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je techničtější a více se hraje fotbal, což nám vyhovuje. Divákům
možná vadí, že nehrajeme derby,
pro mě to bylo ale někdy až moc
vyhrocené. Navíc to není až tak
daleko. „A“ skupina je vyhecovaná a hraje se v ní tvrději,“ porovnal
styl hry v obou skupinách Bílek.
Společnou přípravu zahájil v tamější tělocvičně na začátku února,
zatím se mu hlásí všech dvanáct
třináct hráčů. „Na druhou stranu ale
hrajeme s vlastními kluky. Oslovili
jsme nějaké dorostence, zatím se
nám k tomu nevyjádřili. Asi se trochu bojí, nasazení v I.B třídě mužů
je daleko větší než v okresním přeboru dorostu,“ sdělil s tím, že Dalibor Sedlák pravidelně naskakoval
již na podzim. V plánu je rovněž
jedno minisoustředění od pátku do
neděle, zaměřené na fyzičku.
Na jaře by se tak s hráči chtěl posunout do středu tabulky, zejména

však nespadnout. „Musíme být
ale nohama na zemi. Jsou před
námi mančafty s nabitějšími kádry, které to nehrají tak na koleni
jako my. Pokud se letos udržíme,
tak pro příští sezonu budou hráči opět zkušenější, budeme moci
do hry nasadit více dorostenců,“
uvědomuje si.
Optimismem ho naplňuje fakt, že
tabulka je nesmírně vyrovnaná a
zdaleka tak není nic ztraceno. „Po
pár kolech můžeme být téměř na
špici. Pokud chytneme začátek,
bude to dobré,“ pověděl Bílek a
pokračoval: „Kdybychom začali
výhrou nebo aspoň bodem, bude
to poznat na přístupu hráčů a bude
je to bavit. Nebudou se bát udělat
kličku jeden na jednoho. Od prvních dvou tří zápasů se bude odvíjet zbytek sezony,“ doufá Libor
Bílek v úspěšný start proti Haňovicím.

dostane pochopitelně na okresní
přebor. Ohlédnutí za elitou v rámci
Prostějovska najdete ve Večerníku
již příštím čísle, tj. pondělí 25. února.
Připravil: Petr Kozák,texty, statistiky: Jiří Možný
HRÁČSKÉ STATISTIKY

TJ SOKOL MOSTKOVICE

Brankáři:
Karel FISCHER
Martin LUKÁŠ
Obránci:
Radim KARAFIÁT
Ivo KROUPA
Ondřej MILAR
Pavel STODOLA
Milan SUCHOMEL
Vladimír VOJTÍŠEK
Petr ZAPLETAL
Záložníci:
Radek HANÁK
Marek CHMELAŘ
David KRYCHTÁLEK
Pavel MUSIL
Bedřich ŠKOBRTAL
Martin ŠLAMBOR
Martin VOJTÍŠEK
Ondřej ZAPLETAL
Útočníci:
Jan BUREŠ
Václav DADÁK
Tomáš KAPOUNEK
Jan POSPÍŠIL
Michal VŠETIČKA

1
13

90
1170

0
0

0
1

0
0

8
3
14
4
3
14
13

415
225
1260
62
175
1260
1125

0
1
3
0
0
0
0

0
0
5
0
0
2
1

0
0
0
0
0
0
0

13
12
4
10
3
13
14
14

1170
902
122
635
55
1170
1218
1260

2
1
0
1
0
4
4
0

0
1
0
3
0
3
5
3

0
0
0
0
0
0
0
0

1
13
11
5
1

45
1012
280
196
12

0
4
0
0
0

0
0
1
1
0

0
0
0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Jiří KAMENOV

HRÁČSKÉ STATISTIKY

TJ SOKOL PIVÍN

Brankáři:
Martin DOSTÁL
Petr PAVELKA
Obránci:
Martin CIBULKA
Roman NAKLÁDAL
Josef NESVADBÍK
Jaroslav NOVÁK
Radim PAVELKA
Radek ŠVÉDA
Pavel ZBOŽÍNEK mladší
Záložníci:
Jan BARTONÍK
Dominik DOSTÁLÍK
Petr FIALKA
Adam KOVAŘÍK
David ŠIŠMA
Viktor ŠVÉDA
Martin TYDLAČKA
Tomáš VRBA
Útočníci:
Adam PRÁŠIL
Martin SEDLÁK
Pavel SEDLÁK
Radek SVÁČEK

14
1

1229
31

0
0

0
0

0
0

9
11
8
14
4
13
2

793
843
534
1260
205
1076
101

0
0
0
0
0
0
0

2
3
3
8
1
3
0

0
0
1
0
0
1
0

14
1
14
10
13
5
14
11

907
19
1235
270
1066
237
1236
974

2
0
4
0
7
0
1
0

1
0
2
0
1
2
8
2

0
0
0
0
0
1
0
0

11
13
1
2

586
1120
90
8

1
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Pavel ZBOŽÍNEK starší

HRÁČSKÉ STATISTIKY

TJ SOKOL PROTIVANOV

B káři
Brankáři:
Jaroslav PAVLŮ
Radek VYBÍHAL
Obránci:
Libor BÍLEK
Miroslav BÍLEK
Antonín DVOŘÁK
Bronislav OŠLEJŠEK
Radek SEDLÁK
Jan VYBÍHAL
Luděk ŽENATA
Záložníci:
Jiří BLÉZL
Libor GRULICH
Radek KROPÁČ
Daniel NEJEDLÝ
Marek POSPÍŠIL
Bronislav PTÁČNÍK
Stanislav RADA
Milan SEDLÁK
Vlastimil SLANÝ
Útočníci:
Marek GRMELA
František POSPÍŠIL
Tomáš POSPÍŠIL
Dalibor SEDLÁK
Martin ŠINDELKA

4
11

360
847

0
0

0
0

0
0

1
9
14
1
12
14
11

17
647
1260
90
807
1260
920

0
0
3
1
2
1
0

0
1
3
1
1
3
0

0
0
0
0
0
0
0

11
8
14
13
8
1
1
5
1

683
544
1248
1023
613
90
47
315
9

0
2
6
1
0
0
0
0
0

0
1
4
1
3
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0

1
14
12
8
10

14
1175
893
287
676

0
1
2
0
4

0
4
2
0
3

0
0
0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Libor BÍLEK
Asistent: Josef POSPÍŠIL

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

fotbalové aktuality najdete
také na našem webu

www.vecernikpv.cz

Volejbal
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Volejbalistky Prostějova vyhrály první finále, ale o dva dny později zkolabovaly v derby...

Naše dominance pokračuje, těší vedení "Agelek"

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:41 hodiny
Rozhodčí: Rychlík a Němeček
Diváků: 300, hráno v Teplicích
1. set: 14:25 19 minut
2. set: 25:21 27 minut
3. set: 19:25 26 minut
4. set: 23:25 29 minut

Prostějov/son

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

Sestava Prostějova:
libero Gomesová

Vincourová
Miletičová
Kossányiová

de Assisová

Žarkovová
Soaresová

„Když jsme před těmi šesti
lety s volejbalovým projektem
začínali, bylo naším záměrem
dlouhodobě ovládnout ženskou
scénu pod vysokou sítí v ČR.
Podařilo se a mám velkou radost, že prostějovská hegemonie pokračuje i v této sezoně.
Vyhrát národní pohár bylo nesmírně důležité i kvůli postupu
do domácího finále Česko-Slovenského poháru, jež zanedlouho pořádáme,“ uvedl předseda
správní rady VK Petr Chytil.

Další ovládnutí Českého poháru přitom z pohledu Hanaček
neprobíhalo vůbec hladce. „Asi
každý vidí, že v probíhajícím
ročníku máme větší herní potíže
než v minulých letech. Já si ce-

ním toho, jak se tým s problémy
včetně dlouhodobé zdravotní
absence dua Markéta Chlumská
- Michaela Jelínková pere a že
dospěl k úvodní ze tří vytyčených met. Teď je důležité, aby se
náš mančaft výkonnostně lepšil
a pokud možno přesvědčivě zvítězil ve zmíněném Česko-Slovenském poháru i v extralize,“
zdůraznil Chytil.
Úlevu ze zisku první trofeje
v roce 2013 neskrýval ani sportovní ředitel VK AGEL. „Není
jednoduché neustále potvrzovat
roli favorita, byť v Česku dlou-

Přehled šesti finálových triumfů VK v ČP žen
Rok 2008 (11. února v Prostějově): Prostějov - Olymp Praha 3:0 (20, 15, 13)
Rok 2009 (3. února v Prostějově): Prostějov - Olomouc
3:0 (19, 14, 15)
Rok 2010 (8. února v Prostějově): Prostějov - KP Brno 3:2 (-19, 22, 19, -20, 9)
Rok 2011 (14. února v Olomouci): Olomouc - Prostějov
0:3 (-20, -15, -15)
Rok 2012 (13. února v Olomouci): Olomouc - Prostějov
0:3 (-21, -13, -10)
Rok 2013 (14. února v Teplicích): Prostějov - Olymp Praha 3:1 (14, -21, 19, 23)

Střídala: Hippeová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

První trofej. Hned tři trofeje chtějí v letošní sezóně získat prostějovské volejbalistky. Ziskem Českého poháru mají třetinu cíle za
sebou...
www.cvf.cz, Ondřej Drima
hodobě máme nejkvalitnější
hráčský kádr. Výsledkově jsme
dosud klopýtli jen v řadovém
extraligovém utkání proti Frýdku-Místku, naopak klíčové zápasy včetně čtvrtečního finále

Českého poháru se nám povedlo
zvládnout. Výkon určitě nebyl
ideální, ale na to se historie
neptá. Podstatná je naše pokračující dominance v domácích
soutěžích,“ řekl Peter Goga.

jaká byla cesta "agelek" za trofejí

Připraveny byly: Melichárková,
Kočiová, Zatloukalová

3x foto: www.cvf.cz, Ondřej Drima

PVK PŘEROV
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:50 hodiny
Rozhodčí: Gall a Vojtíšek
Diváků: 250
1. set: 25:20 29 minut
2. set: 32:30 33 minut
3. set: 11:25 19 minut
4. set: 25:22 29 minut

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

Tvrdé smeče. Volejbalistky Prostějova zatloukly ve Euforie. I díky zdařilým útokům se tak hráčky VK AGEL Je náš! Pro pohár si pošesté v řadě došla kapitánka
čtvrtečním finále hned několik podařených ran.
mohly po proměněném mečbolu radovat z vítězství.
prostějovského týmu Solange Soaresová.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov
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Sestava Prostějova:
libero Gomesová

Volejbalové
aktuality
hledejte
také na
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Jakkoliv je probíhající sezona našich volejbalistek zatím náročnější a komplikovanější v porovnání s předchozími, první stěžejní cíl soutěžního ročníku 2012-2013 dokázaly ženy
VK AGEL splnit. Na palubovce sportovní haly v Teplicích
udolaly ve čtvrtečním finále Českého poháru nebezpečný
Olymp Praha 3:1 a danou trofej získaly už pošesté v řadě
za sebou. Prostějovský tým tak obdrží od Českého volejbalového svazu za vítězství odměnu ve výši 75 000 Kč.

kp

1
3

PVK OLYMP PRAHA

Hrončeková

ww

de Assisová
Hippeová
Kossányiová

Miroslav Čada: „Z porážky v Přerově nedělám tragédii“

Střídaly: Miletičová, Melichárková,
Žarkovová, Soaresová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Důležité je zvládat klíčové zápasy tak, abychom po
Českém poháru vyhráli i Česko-slovenský a také extraligu

p
Frýdek-Místek - Olomouc 1:3 (18, -22, -20, -11).. Nejvíce bodů: Holišová 13,
P. Kojdová 10, Pavelková 7 - H. Kojdová 17, Nachmilnerová 13, Rutarová 10. *
Přerov - VK AGEL Prostějov 3:1 (20, 30, -11, 22).. Nejvíce bodů: Murčinková
15, Dedíková a Gáliková po 14 - Kossányiová 16, Miletičová 12, Soaresová 10. *
PVK Olymp Praha volný los
Skupina
p o 6.- 10. místo: Ostrava - SG Brno 3:0 (13, 11, 13). Nejvíce bodů:
Langová
g 15,, Kadlecová 11,, Zedníková 8 - Nálezková 7, Najbrtová 6. * Slavia Praha
- Šternberk 3:0 (21, 15, 17). Nejvíce bodů: Vašutová 13, Vinecká a Hanzlová po 12
- M. Janečková 13, Holásková a Oborná po 8. * VK Královo Pole Brno volný los

nadstavbová část - skupina o 1. až 5. místo
 Tým

Z

V3 V2 PB

P

PS

PM

B

1. VK AGEL Prostějov
2. PVK Olymp Praha

20 17
20 12

1
3

0
2

2
3

55:13 1649:1242 52
49:26 1732:1521 44

3. PVK Přerov

21 11

3

1

6

48:34 1841:1766 40

4. SK UP Olomouc

21 11

1

2

7

46:34 1819:1683 38

5. TJ Sokol Frýdek - Místek

20

3

2

6

46:31 1704:1553 35

9

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

Z

V3 V2 PB

P

6. VK Královo P ole Brno

21

7

3

3

8

39:42 1726:1747 30

7. VC Slavia Praha

20

7

1

4

8

35:41 1565:1667 27

8. TJ Ostrava

20

7

0

0

13 26:42 1406:1513 21

9. TJ Sokol Šternberk
10. VK SG Brno

PS

PM

B

21

4

3

2

12 29:51 1622:1791 20

22

0

0

2

20

7:66

1192:1773 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...
22. kolo, čtvrtek 21. února, 17.00 hodin: Nadstavbová část - skupina o 1.-5. místo:
VK AGEL Prostějov – Frýdek-Místek, Olymp Praha – Přerov, Olomouc volný los
23. kolo, sobota 23. února, 17.00 hodin: Nadstavbová část - skupina o 1.-5. místo:
Olomouc - VK AGEL Prostějov, Frýdek-Místek – Olymp Praha, Přerov volný los

Prostějov - Čtrnáctého února
večer v Teplicích prožíval radost a úlevu z dosažení první
stanovené mety, která před
týmem ležela. O pouhých
sedmačtyřicet hodin později
v Přerově musel překonávat
smutek a zklamání z nečekané
porážky, jež družstvo vrátila
zpátky na zem. Hlavní trenér
žen VK AGEL Prostějov Miroslav Čada tak hodnotil zcela
protichůdné výsledky i pocity.
Marek Sonnvend
Vraťme se o dva dny zpět
k triumfu v Českém poháru. Jaké bylo střetnutí
s Olympem Praha z vašeho pohledu?
„Vstoupili jsme do něj výborně a
úvodní set zvládli přesně tak, jak
jsme chtěli. Pak Olympu začala
vycházet vysoká míra herního
rizika, především na podání. Tím

jsme se dostávali pod tlak na příjmu a průběh utkání se od druhé
sady vyrovnal, čímž soupeř ucítil
svou šanci získat v jediném rozhodujícím souboji pohárovou
trofej. Klíčový byl proto zvrat ve
čtvrtém setu. Tam jsme dlouho
ztráceli, ale děvčata zůstala trpělivá a díky tomu nepříznivý vývoj
otočila k ubojovanému vítězství.“
Oddechl jste si hodně po
splnění prvního ze tří cílů
této sezony?
„Každý zisk národní trofeje, který je pro nás v podstatě povinností, samozřejmě znamená úlevu
i radost. Na finále ČP jsme se
maximálně soustředili a tahle stoprocentní koncentrace nakonec
slavila i přes určité herní problémy úspěch. Rozhodl hlavně náš
celkově menší počet chyb v porovnání s Olympem.“
Co říct k přerovskému
klopýtnutí?

„Dolehl na nás útlum po čtvrtečním vítězství v Českém poháru.
Do jisté míry se to dalo očekávat, ale napětí z holek opadlo
až příliš moc. Chtěli jsme si
pomoct střídáním, jenže změny
nezafungovaly. Bez stále zraněné
Markéty Chlumské se Přerovu
povedlo narušit naši přihrávku,
v téhle činnosti jsme od začátku
byli hodně nejistí a dlouho hráli
v určité křeči. Škoda dramatické
koncovky druhé sady, kdy jsme
nevyužili několik setbolů. Třetí
část sice patřila jasně nám, jenže
soupeř se pak dokázal opět vrátit
do předchozí euforie a zaslouženě vyhrát.“
Nesrazí tahle porážka kolektiv dolů z nastoupené
cesty postupného zlepšování
výkonů?
„Já věřím, že určitě ne a že toto
dílčí zaváhání nezanechá na
týmu žádné negativní stopy.

Z prohry nedělám tragédii, byť
každá porážka proti českému
soupeři je pro nás vždy nepříjemná. Musíme se maximálně
soustředit na další zápasy, klopýtnutí odčinit a opět vítězit.
Navíc bychom měli jít volejbalově nahoru rovněž tím, jak se
zraněné hráčky budou vracet
z marodky.“
Jak vlastně vypadá zdravotní stav Markéty
Chlumské a Michaely Jelínkové?
„Lépe je na tom Markéta, která
už začala trénovat a její návrat
do sestavy se pomalu blíží. Naopak Míše se po zapojení do přípravy znovu ozvalo operované
koleno, musela z tréninku vysadit a její absence ještě vypadá na
delší dobu.“
Dá se nyní říct, kdy obě
zase naskočí do zápasového kolotoče?

„Tohle se v současné chvíli odhaduje velice těžko, u operovaných kolen člověk nikdy přesně
neví. Markéta by v ideálním
případě mohla poprvé nastoupit
za dva týdny, ale stačí, aby vše
nešlo tak hladce a pak budeme
rádi, když naskočí třeba za měsíc. No a Míša bude pravděpodobně potřebovat ještě o něco
delší čas.“
V probíhajícím ročníku
českých soutěží jste už
dvakrát prohráli. Na co se zaměříte ve zbytku sezony?
„Jednoznačně na to, abychom
splnili další dva cíle v podobě
zisku Česko-slovenského poháru
a triumfu v extralize. Za daných
okolností se může stát, že ještě
někdy prohrajeme, ale nikdy nesmí jít o žádné stěžejní utkání rozhodující o trofeji. A pochopitelně
tím neříkám, že si dopředu připouštíme nějaké porážky, naopak
dál půjdeme do každého zápasu
s touhou uspět. Maximální důraz
je přitom nutné klást na zvládnutí
pohárového finále s Bratislavou
a celého extraligového play off.“

Proti Frýdku jdou Prostějovanky odčinit hned dvě prohry
Prostějov/son - Dvakrát
zvýšenou motivaci budou mít
naše volejbalistky pro nejbližší
duel
UNIQA
extraligy
2012/13. Ve 22. kole soutěže
totiž hostí TJ Sokol FrýdekMístek (čtvrtek 21. února od
17.00 hodin), který těsně před
Vánocemi přeťal jejich 112
utkání trvající neporazitelnost proti českým soupeřům.

A odčiňovat budou ženy VK
AGEL Prostějov nejen tuhle
prosincovou prohru, neboť
čerstvě v sobotu podlehly
rovněž v Přerově.
„Věřím, že pro holky znamenají tyto okolnosti dostatečný
motivační prvek, aby šly do
zápasu opravdu na maximum. Dvě porážky za sebou
na domácí scéně si prostě

nemůžeme dovolit, naopak je
nutné znovu najet na vítěznou
vlnu. Potřebujeme klid na práci
před blížícím se finále Československého poháru,“ burcuje
kouč VK Miroslav Čada.
Památné střetnutí s týmem ze
severu Moravy ztratily jeho
svěřenky 20. 12. nečekaně
hladkým poměrem 0:3 po vyrovnaných setech 24:26, 23:25

a 23:25. Hanačky sice tenkrát
byly v mizerném zdravotním
stavu, ale přesto znamenal takový způsob ukončení dlouhatánské série vítězství pro jasného
favorita dokonalý šok.
„Frýdek tehdy využil naší slabé
chvilky a ze situace vytěžil
víc než sto procent. Skvělým
výkonem ukázal, na co má,
a byť poslední dobou nedo-

sahuje nejlepších výsledků,
skrývá v sobě nemalý herní
potenciál. Snad jsme se i díky
sobotnímu zaváhání v Přerově
znovu přesvědčili, že není
radno kohokoliv ani cokoliv
podceňovat. Vždy je nezbytná
maximální koncentrace, neboť
jen s ní lze odvést kvalitní
výkon a zvítězit,“ zdůrazňuje
Čada.

Volejbal

Ženy VK v teplickém finále ČP udolaly Olymp
Český pohár tím volejbalistky Prostějova vyhrály už
pošesté v řadě za sebou, byť soupeřky vzdorovaly
Ol Pr
VK Pv
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Bodový vývoj - první set: 1:0,
1:3, 4:4, 4:6, 6:6, 6:11, 8:11, 9:14,
11:15, 11:18, 12:22, 14:22, 14:25.
Druhý set: 1:1, 3:1, 3:3, 7:3, 7:6,
9:6, 9:10, 11:10, 11:13, 13:13,
13:15, 15:15, 17:16, 20:17, 20:20,
23:20, 25:21. Třetí set: 2:1, 2:7,
4:9, 6:9, 7:13, 10:14, 10:16, 12:18,
14:18, 14:20, 17:21, 18:24, 19:25.
Čtvrtý set: 1:1, 3:1, 4:3, 6:3, 9:4,
9:7, 12:10, 14:10, 14:13, 16:13,
18:15, 18:18, 19:21, 21:23, 23:23,
23:25

Unikátní série našich volejbalistek ve sběru národních pohárových trofejí pokračuje.
Od svého vzniku startoval VK
Prostějov pošesté v Českém poháru žen – a šestkrát dokázal
tuto soutěž ovládnout! Na
letošní obhajobu si ale musel hodně máknout, neboť
PVK Olymp Praha ve finále

nepříjemně kousal a postaral které bleskově utekly z 3:3 na 7:3.
se o vyrovnanost i zajímavost Naštěstí AGEL okamžitě kontroteplického mače. K překvapení val nejprve korekcí (7:6), následně
však nedošlo, AGEL může slavit dokonce obratem skóre (9:6 –
splnění prvního z cílů v probíha- 9:10). Což se zdálo být důležité,
jící sezoně 2012/13!
neboť protihráčky neudržely delší
dobu nabíranou pohodu. Přesto
První sada
se chytily a na rozdíl od prvního
Těžko říct, jestli po státní hymně dějství se rvaly o každý míč. To
svírala oba týmy nějaká ner- se jim vyplatilo, když využily
vozita, každopádně úvod střetnutí znejistění našich žen k otočení
byl plný chyb. Jakmile však z 11:13 na 20:17. A nakonec i
Hanačky omezily své nepřesnosti k poměrně bezpečnému zisku
na minimum, hned šly při podání sady – 25:21.
Kossányiové do pětibodového
Třetí sada
trháku (6:6 – 6:11). Těžily přitom
z útočné pestrosti, lepší obrany i Takovým zaváháním Čadův souvětší jistoty v mezihře, zatímco bor nepříjemně vypadl z role.
soupeřky hodně kazily, především Za daného průběhu proto bylo
na servisu a přihrávce. Převaha stěžejní, aby dobře odstartoval do
VK navíc rostla, takže vstupní část třetího setu a to se povedlo díky
vyzněla naprosto jednoznačně ve šňůře šesti bodů, založené na
prospěch favorita – 14:25.
výborném servisu Žarkove (2:1 –
2:7). Agelky rázem ožily a nabraly
Druhá sada
zpět poztrácenou šťávu, naopak
Hned zkraje druhého setu ale děvčata PVK náhle postrádala
začalo Olympu vycházet ris- předchozí údernost. Nad vodou
kované podání, což vedlo k mar- je držely pouze kvalitní bloky,
kantnímu zhoršení prostějovského ovšem k pořádnému zdramatipříjmu. A logicky i k několika zování tohoto zápasového dílu
bodovým blokům Pražanek, to nestačilo. Obhájkyně trofeje

Radost. Vítězné kolečko vytvořily volejbalistky Prostějova poté,
co proměnily mečbol a dosáhly pošesté v řadě na Český pohár.
Foto: www.cvf.cz, Ondřej Drima
nepustily své protivnice na bližší To se ukázalo být klíčovým, byť
dostřel a najely zpět do vítězných pražský výběr ještě dokázal zdrakolejí – 19:25.
matizovat závěr vyrovnáním
z 21:23 na 23:23. Poslední dvě
Čtvrtá sada
výměny už patřily zkušenějšímu
Bohužel výhodu setového nás- Prostějovu a zajímavý duel skončil
koku naše volejbalistky i podruhé očekávaným, byť vydřeným
v utkání promarnily, důvodem úspěchem favorizovaného kolekbyla znovu rapidně snížená tivu – 23:25 a 1:3!
úroveň přihrávky (9:4). Na druhé
Dohra
straně Olympačky neměly potíže
přijmout podání a pravidelným Nejlepšími plejerkami byly krátce
skládáním balónů dlouho držely po vyvrcholení dramatu vyhlášeny
nabraný odstup. Až uprostřed Michala Kvapilová a Marina
setu trpělivé družstvo VK dotáhlo Miletič, aby vzápětí celý tým VK
na rozdíl jediného bodu (14:10 – AGEL Prostějov převzal z rukou
14:13), o něco později srovnalo místopředsedy Českého volejba(18:15 – 18:18) a vzápětí dokonce lového svazu Roberta Urbánka
strhlo vývoj na svou stranu (19:21). pohár za triumf v letošním ČP.

ŠOK: dva dny po triumfu v ČP Agelky padly v Přerově!
PVK Př
VK Pv
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Bodový vývoj - první set: 3:2,
3:4, 5:4, 5:6, 6:8, 9:9, 9:11, 10:13,
15:13, 20:14, 22:15, 24:17, 25:20.
Druhý set: 1:0, 1:2, 4:3, 4:5, 6:5,
9:6, 9:8, 12:10, 12:12, 15:15,
17:15, 18:18, 21:18, 23:19, 23:24,
24:25, 26:25, 26:27, 28:27, 32:30.
Třetí set: 0:3, 1:7, 4:8, 4:14, 6:14,
6:16, 8:16, 9:18, 11:18, 11:25.
Čtvrtý set: 0:4, 3:4, 5:5, 6:7, 8:7,
11:10, 11:12, 13:12, 13:14, 16:16,
16:19, 20:19, 22:20, 23:22, 25:22.

Očima kapitánek
Dita Gálíková - PVK Přerov Precheza:

„Velkou bojovností jsme využily únavu Prostějova z
poháru a vybojovaly velmi cenné vítězství. Byl to pěkný
volejbal, atraktivní pro diváky.“

Solange SOARESOVÁ
- VK AGEL Prostějov:
„Dělaly jsme příliš mnoho chyb. Přerov hrál dobře, my
naopak špatně blokovaly a také náš servis byl slabý, málo
agresivní. Vinou toho jsme pak měly problémy i v obraně.“

začátku favorita trápily. Vékáčko
se sice komplexnějším výkonem
pomalu dostalo do mírného vedení (5:4, 9:9, 10:13), jenže pak
jej Precheza dokonale nachytala
Přerov, Prostějov/son - Čtvrteční v přihrávačských nedbalkách.
finále Českého poháru volejbal- Skvělé servisy Mátlové s Dedíkoistky VK AGEL Prostějov zvládly, vou přinesly razantní obrat skóre
následující zápas 21. kola UNIQA na 22:15 a navzdory menšímu
extraligy jen o dva dny později zaváhání v koncovce Přerov
nikoliv. V hale PVK Přerov bezpečně získal úvodní dějství –
Precheza působily většinu času 25:20.
zabržděným dojmem a nadšeně
Druhá sada
makající sok je zaslouženě porazil.
Vinou nečekané prohry - už druhé Ani v dalším setu Agelky nesvna republikové scéně v probíha- edly příliš omezit vysokou míru
jící sezoně 2012/13 - naše ženy vlastních hrubek, tudíž rozjetý
nezvýšily osmibodový náskok protivník opět vedl. Hostující
tým dokázal s velkým úsilím
v čele průběžné tabulky.
maximálně vyrovnat a k něčemu
podstatnějšímu evidentně chyběla
První sada
Domácí hráčky vlétly do hanáck- herní pohoda, nepomáhala ani
ého derby hodně nabuzené a od častá střídání kouče Čady. Když
navíc euforické ženy PVK utekly

z 18:18 na 23:19, zdála se i druhá
sada být rozhodnuta. Jenže při
podání Kossányiové náš trápící
se kolektiv zabojoval a pěti body
za sebou dospěl k setbolu (23:24).
Následně měl ve strhujícím a
dlouhém závěru ještě dva, bohužel
ani jeden neproměnil. Naopak
sokyně svůj pátý přetavily v nadmíru slibné zvýšení setového náskoku – 32:30.

Třetí sada
Stav 2:0 na sady hostitelky viditelně
uspokojil a prostějovské plejerky
vyhecoval. Najednou začaly
předvádět svou obvyklou volejbalovou kvalitu, na hřišti rázem existoval jediný celek a VK rychle
uprchl na markantní rozdíl (4:14).
Ohromné zlepšení přitom zaznamenal ve všech činnostech, zatímco
Tůmovy svěřenky doslova zvadly.
Vyústěním byl dílčí debakl – 11:25.

Očima trenérů
Leopold TŮMA - PVK Přerov:

„Podstatné bylo, že jsme Prostějov dokázali zatlačit servisem.
Tím pádem hosté málo útočili středem sítě a všechno tlačili přes
kůly, což se nám lépe bránilo. Po výborném prvním setu bylo
velmi důležité zvládnutí koncovky druhé sady, načež jsme se
uspokojili a sérií vlastních chyb pustili soupeře zpět do utkání.
Pak už jsme hráli vabank, všechno bylo hlavně o servisu a
přihrávce. Vyšlo mi střídání Dity Gálíkové, které docházela šťáva, naopak Bára
Gambová se i přes potíže s ramenem chytila. Velkou pochvalu za kompaktní
výkon zaslouží celé družstvo, já osobně si tohoto vítězství nad favoritem nesmírně
vážím.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Dnes na nás dolehl útlum po čtvrtečním vítězství v Českém
poháru. Do jisté míry se to dalo očekávat, ale napětí z holek
opadlo až příliš moc. Chtěli jsme si pomoct střídáním, jenže
změny nezafungovaly. Bez stále zraněné Markéty Chlumské
se Přerovu povedlo narušit naši přihrávku, v téhle činnosti
jsme od začátku byli hodně nejistí a dlouho hráli v určité křeči.
Škoda dramatické koncovky druhé sady, kdy jsme nevyužili několik setbolů.
Třetí část sice patřila jasně nám, jenže soupeř se pak dokázal opět vrátit do
předchozí euforie a zaslouženě vyhrát.“

Čtvrtá sada
Stejným směrem se vydal
rovněž čtvrtý díl zápasu (0:4),
ovšem vzápětí Přerovanky rostoucí mizérii utnuly. Hostům
způsobily problémy na příjmu,
čímž ztrátu bleskově dohnaly
(5:5) a hned šly do vedení (8:7).
Tím střetnutí zase nabralo naprostou vyrovnanost, každý chvilku
tahal pilku. Pěkných momentů

i výměn už fandové viděli o
poznání víc než laciných chyb
a duel gradoval. Tím spíše,
když domácí mančaft dokázal
nepříznivé skóre 16:19 zvrátit na
20:19, což zlomilo celé působivé
drama. Koncovku si totiž cenné
vítězství větřící PVK již nenechal utéct a po maratónské poslední rozehře zaslouženě slavil
překvapivý zisk tří bodů do vyrovnané tabulky – 25:22 a 3:1.

Zájezd fanoušků na extraligový zápas do Olomouce
Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá autobusový zájezd na utkání nadstavbové části UNIQA
extraligy žen 2012/13 v rámci 23. kola této soutěže mezi SK
UP Olomouc a VK Prostějov.
Derby dvou hanáckých týmů se hraje v sobotu 23. února od
17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den v 16.00 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 21. února ve 20.00 hodin. A pozor: zájezd
se uskuteční jen při dostatečném zájmu ze strany účastníků!

Juniorky s kadetkami se
o víkendu doplňovaly
v prohraných
tiebreakových bitvách

Čtyři zápasy absolvovaly volejbalové mládežnice VK AGEL Prostějov během uplynulého víkendu ve svých extraligových soutěžích
– a tři z nich ztratily nejtěsnějším poměrem 2:3. Juniorky takto
dvakrát podlehly pražskému Žižkovu, čímž se jim v nadstavbové
skupině o 7. až 12. místo vzdálil postup do závěrečných bojů o 5.
až 8. příčku a naopak se jim na čtyři body přiblížil Frýdek-Místek,
momentálně figurující na barážové pozici. Kadetky si vedly lépe,
když před tiebreakovou porážkou dokázaly jiný tým z hlavního
města, Španielku Řepy, zdolat 3:1. V tabulce nadstavbové grupy o
1. až 6. post si tím upevnily průběžné druhé místo.

JUNIORKY
VK Prostějov – Sokol Žižkov
2:3 (18, 21, -25, -22, -8) a 2:3 (-21, 15, -15, 23, -11)
Sestava v prvním utkání: Zatloukalová, Macková, Mlčáková, Růžičková, Kolderová, Chludová, libero Uličná – Lakomá, Adamčíková.
Sestava v druhém utkání: Zatloukalová, Macková, Mlčáková, Růžičková, Kolderová, Lakomá, libero Uličná – Chludová, Adamčíková,
Přibylová.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje: „Proti dobrému soupeři jsme
celkově nehráli špatně, ale úvodní zápas mu doslova darovali z vedení
2:0 na sety. První dvě sady holky zvládly výborně, jenže pak neudržely
koncentraci ani bojovnost až do konce, což se nám vymstilo. Místo
doražení výsledku na 3:0 nebo 3:1 jsme promrhali závěry třetího i
čtvrtého setu přílišnou opatrností místo toho, abychom makali dál naplno. V některých pasážích nebyla děvčata schopna udělat nic správně
a to nás zbytečně připravilo o dva body. Odveta měla znovu vysokou
volejbalovou kvalitu, jenže probíhala jako na houpačce. Střídali jsme
skvělé momenty se špatnými a v těch rozhodujících bohužel chyběla
agresivita i odvaha, stejně jako schopnost poradit si s lehkými balóny
z druhé strany sítě. Tiebreak zlomilo několik našich nepřesností, respektive nedůsledností. Hráčky během střetnutí obecně málo komunikují a nedostatečně se hecují, někdy schází větší touha uspět. Zkrátka
je pořád hodně co zlepšovat, na čem pracovat. Jen musí všechny holky
samy chtít, ne že mi některé řeknou, že je to nebaví, protože se jim
nedaří. Takový přístup jednoduše není možný.“
7. Ostrava
8. Žižkov
9. VŠ Plzeň
10. Prostějov
11. Frýdek-Místek
12. Loko Plzeň

10
10
8
7
5
2

Průběžná tabulka
4
4
6
7
9
12

33:18
30:25
28:20
29:26
21:29
14:37

30
27
24
21
17
7

KADETKY
VK Prostějov – Španielka Řepy
3:1 (18, 24, -17, 16) a 2:3 (25, -23, 16, -22, -10)
Sestava v prvním utkání: Gogová, Adamčíková, Lakomá, Stavinohová, Přibylová, Chludová, libero Jetelová – Koblerová, Meidlová.
Sestava v druhém utkání: Gogová, Adamčíková, Lakomá, Stavinohová, Přibylová, Chludová, libero Jetelová – Koblerová, Meidlová,
Kratochvílová.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje: „Také zde jsme narazili na
zdatného soupeře a hlavně první zápas měl oboustranně výbornou úroveň. Hosté hráli dobře, my ještě lépe a díky tomu jsme kromě jednoho
slabšího setu měli navrch. Bohužel odveta se velmi podobala tomu,
co předvedl náš juniorský výběr. Hladce získanou třetí sadou jsme šli
do vedení 2:1, ale místo dotažení souboje do vítězného konce jsme si
zbytek duelu nechali zbytečně utéct. Jakmile se totiž děvčatům přestaVýsledky čtvrtfinále CEV Champions League žen 2012/13
Dynamo Kazaň – Rabita Baku 1:3 (-19, 23, -20, -21) a Rabita Baku ne dařit, klopí hlavy, nezakřičí si, neplní úkoly a touhle liknavostí jak
sobě škodí, tak protivníkovi pomáhají. Ohledně přístupu je rovněž u
– Dynamo Kazaň 3:1 (18, 14, -19, 20).
Vakifbank Istanbul – Eczacibasi Istanbul 3:1 (23, -23, 17, 15) a Ecza- kadetek potřebné zlepšení, posun v myšlení.“
cibasi Istanbul – Vakifbank Istanbul 1:3 (-19, 22, -16, -26).
Průběžná tabulka
Busto Arsizio – Azerrail Baku 3:2 (17, -16, -20, 23, 8) a Azerrail
1. Č. Budějovice
13
1
40:9
37
Baku – Busto Arsizio 3:0 (23, 18, 21), zlatý set 11:15.
2. Prostějov
11
3
35:19
31
3. Řepy
8
6
30:28
22
Los Final Four (semifinálové dvojice)
4. VŠ Plzeň
6
8
25:33
17
Galatasaray Istanbul – Vakifbank Istanbul
5. Brno
2
12
19:38
10
Rabita Baku – Busto Arsizio
6. Ostrava
2
12
17:39
9

Champions League žen už zná obsazení Final Four

Druhé kolo play off neboli
čtvrtfinále měla na programu
evropská Liga mistryň ve volejbalu 2012/13. Z vysoce kvalitních bojů vzešli účastníci závěrečného turnaje Final Four,
který proběhne 9. a 10. března
v Istanbulu.
Jednu čtvrtfinálovou dvojici tvořily právě dva turecké kolektivy
z této metropole. A uspěl favorizovaný Vakifbank Istanbul, když

konkurenční Eczacibasi zdolal
doma i venku shodně 3:1.
Ve druhém vyřazovacím souboji se utkali skuteční oddíloví
giganti Rabita Baku a Dynamo
Kazaň, přičemž uspěl patrně nejbohatší klub světa. Ázerbájdžánský kolos totiž nejprve zvítězil
venku 3:1 a poté skolil ruského
soka týmž poměrem také doma.
Třetí duo v bitvě o postup do
semifinále bylo italsko – ázer-

bájdžánské a přineslo nejdramatičtější duely. Busto Arsizio
těsně přemohlo Azerrail Baku
na svém hřišti 3:2, jenže v odvetě se radoval protivník hladce
3:0. Na řadu tak přišel zlatý set
a ten urvaly úřadující šampiónky
země z Apeninského poloostrova.
Čtvrtým účastníkem Final Four
je Galatasaray Istanbul coby
jeho pořadatel.

Navrátila po jednatřiceti(!) letech střídá ve vedení
OVS Prostějov Jan Zatloukal

Prostějov/son - Dost možná je
to na zápis u agentury Dobrý
den v Pelhřimově, dost možná
i do Guinessovy knihy rekordů.
Od roku 1981 totiž působil jako
předseda Okresního volejbalového svazu v Prostějově MUDr.
Pavel Navrátil. CSc. (na snímku
vlevo), a to nepřetržitě.
Ve své funkci zažil jak radostné
pohledy na volejbalové hnutí
v regionu v dobách začátku svého působení, tak i žalostné pohledy v polistopadovém období,
kdy lidé začali nacházet další
možnosti trávení volného času a
volejbal přestával být nejrozšířenějším kolektivním sportem. Taková je realita, se kterou se těžko
bojuje.
Pavel Navrátil během svého
funkcionářského období dosáhl
vysokých met: získal nejvyšší
trenérskou kvalifikaci v zemi,
stal se rozhodčím I. třídy, působil v mnoha komisích na všech
úrovních. V roce 2003 se stal na
šest let i předsedou Krajského

volejbalového svazu. Volejbal byl
po celou dobu pro něho sportem
číslo 1, a tím také zůstal. I když
postupně opouštěl některé funkce, neodcházel z volejbalového
výsluní, neboť jej coby lékaře
ženského týmu VK AGEL Prostějov mohl sledovat v televizi při
time-outech nejeden evropský
fanoušek.
O zhodnocení funkcionářského
života dlouholetého šéfa OVS
jsme požádali osobu povolanou.
Tedy člověka, který spravuje
okresní svazový archiv v Prostějově a již deset let je publicistou
volejbalu na okresní i krajské
úrovni – Jana Zatloukala. „Pavel Navrátil je výrazná osobnost
historie prostějovské odbíjené a
vlastně později volejbalu. Oba
tyto názvy v sobě ukrývají zcela
jiné etapy. Pavel byl u obou a u
obou ho to jistě bavilo. Ve své
funkci vynikal zejména fenomenální pamětí, která mu možná před mnoha lety pomohla
vystudovat medicínu jako jistě

enormně náročný obor lidské
činnosti. Umožnila mu však si
mnohé pamatovat i z volejbalové
historie. Byť to není žádný kmet,
jistě se dá nazvat pamětníkem.
A nutno říct, že je chodící encyklopedií volejbalových událostí a
osobností už od doby, kdy prvně
sáhnul na plácku mezi Krapkovou a Fanderlíkovou ulicí na
volejbalový míč. S jeho velkým
přispěním vyšla publikace 80 let
prostějovského volejbalu a díky
jeho přičinění se dále rozvíjela
tradice vydávání ročenek Prostějovská odbíjená, která vychází
nepřetržitě od roku 1973. I díky
této aktivitě bych vyjádřil závist
studentovi, který se v budoucnu
rozhodne zpracovat diplomovou
práci na téma historie prostějovské odbíjené. Má rozhodně
z čeho čerpat,“ uvedl Zatloukal.
Jak jsme už zmínili, dr. Navrátil se stal předsedou OVS
v roce 1981. Je hříčkou osudu,
že právě tohoto roku se narodil
i ten, kdo ho ve funkci předsedy

27. a 28
28. kolo: Palk
lkovice
i - Lanšk
škroun 3:11 (1
(166,16
16,-12
12,117)) a 3:00 (11,12
12,12
12)),
Vsetín - Přerov B 3:0 (21,23,21) a 1:3 (-15,-21,21,-21), Jehnice - Česká
Třebová 1:3 (17,-15,-18,-23) a 1:3 (-15,20,-23,-19), Bílovec - Litovel
2:3 (-22,-24,11,22,-12) a 2:3 (-21,-23,14,23,-13), Prostějov - ZnojmoPřímětice 3:0 (14,17,14) a 3:2 (-20,14,19,-23,13)

 Tým

Střídání stráží. Šéfem OVS se místo Pavla Navrátila stal Jan
Zatloukal.
Koláž Večerníku
Okresního volejbalového svazu
v Prostějově vystřídal. Není jím
nikdo jiný než výše citovaný Jan
Zatloukal.
„Je to zvláštní paradox. V úterý
proběhla okresní konference, která
rozhodla o vedení OVS Prostějov na další čtyři roky. Předchozí
předseda již v průběhu minulého
období vyjádřil přání, aby v čele
byly zejména osoby, které mají co
do činění s řízením Hanácké volejbalové ligy. Tato soutěž má totiž
okolo pěti stovek registrovaných
účastníků, a tak je pravda, že jeho
nápad měl své opodstatnění. Pav-

lovi jménem celého volejbalového
hnutí děkuji, a to zejména za podíl
na záznamu historie, jak už jsem
zmínil. Každému zájemci archiv
OVS doporučuji. A bývalému
předsedovi přeji hlavně co nejvíc
radosti při výchově vnoučat, které
se s oblibou věnuje. A k tomu ještě
minimum zranění při vykonávání
lékařské činnosti pro VK Prostějov,“ uzavřel Zatloukal.
Kdo má opravdu zájem nahlédnout
do prostějovské historie volejbalu,
může tak učinit na webové adrese:
http://olomouc.cvf.cz/
svaz_prostejov/archiv.php

Z

V

P

PS

PM

B

1. TJ Sokol Palkovice

28

26

2

79:19

2350:1797 76

2. PVK Přerov "B"

28

23

5

74:24

2327:1924 70

3. TJ Sokol Česká Třebová

28

20

8

69:40

2442:2245 57

4. TJ OP Prostějov

28

16

12

57:52

2399:2339 46

5. VO TJ Lanškroun

28

13

15

48:57

2283:2358 38

6. VK Austin Vsetín

28

12

16

48:57

2195:2280 37

7. ŠSK IR - PROGRES Bílovec

28

11

17

47:64

2309:2466 34

8. VK Pegas Znojmo

28

7

21

39:67

2146:2389 27

9. TJ Tatran Litovel

28

9

19

35:69

2121:2463 24

10. TJ Sokol Jehnice

28

3

25

32:79

2254:2565 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...
29. a 30. kolo, sobota 23. února 2013, 10:00 a 14:00 hodin:
Prostějov - Palkovice, Znojmo-Přímětice - Bílovec (11:00), Litovel - Jehnice, Česká Třebová - Vsetín, Přerov B - Lanškroun

A
nketa
Anketa

32
3
2
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Na trůn usedli tenisté, králem je BERDYCH!
Nejlepším týmem se stala Sigma, trenérem pak Miroslav Čada

Prostějov/pk, jp - Včerejší večer patřil v Městském divadle
slavnostnímu vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních
týmů Olomouckého kraje. Tradiční akci pořádal již podvanácté Olomoucký kraj s prostějovskou marketingovou společností TK PLUS. A obdobně jako v minulých ročnících i
tuctový ročník ovládli sportovci z Prostějova, především
pak tenisté. Na kurty zamířily první dvě místa z hlavní kategorie (Berdych a Kvitová) i trofej pro nejlepší juniorský tým
(mládež TK Agrofert). Jen o kousek vedle pak sídlí nejlepší
trenér, kterým se stal kouč volejbalistek Miroslav Čada.
Čestnou cenu navíc převzal další Prostějovan, odkojený
parašutista Jaroslav Šlambor. O něco málo úspěšnější byla Olomouc, která se díky fotbalistům Sigmy může radovat

z nejlepšího seniorského
na
družstva, lyžařka Veronika
video rnikpv.cz
Grygarová se stala nejlepší
.vece
www
hancicapovanou sportovkyní a pro Cenu Olomouckého kraje si na „prkna, co znamenají svět“ došel trenérský doyen Petr Uličný! Zbývající
trofeje pak zamířily více na sever. Nejlepším juniorem se
stal orientační běžec Marek Minář ze Šumperku a handicapovaným sportovcům nově vládne cyklista ze Zlatých
Hor Tomáš Kajnar.
Celý nedělní slavnostní večer uváděl tradičně Petr Salava,
o kulturní vložky se starala slovenská legenda Miroslav
Žbirka. A že se všichni bavili...

CELKOVÉ POŘADÍ SPORTOVCŮ
DLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
NEJLEPŠÍ
ŠÍ SPORTOVEC
1. Tomáš Berdych
Be
(tenis, TK AGROFERT Prostějov) 944 bodů
2. Petra Kvitová (tenis, TK AGROFERT Prostějov) 53 bodů
3. Michal Ordoš (fotbal, SK Sigma Olomouc) 22 bodů
4. Romana Labounková (cyklistika BMX, Bikrosklub Jeseník) 19 bodů; 5. Hana Wiedermannová (kuželky, Kuželkářský klub Zábřeh) 7 bodů; 6. Ivana Dvořáková (koloběh, KK Lipník nad Bečvou) 4 body; 7. - 12. Karel Slepica,
Tomáš Slovák (kanoistika, SK UP Olomouc), Miloš Matějíček (stolní tenis, OMYA KST Jeseník), Petr Novotný
(box, BC DTJ Prostějov), Barbora Raníková (házená, DHK Zora Olomouc), Petr Horvát (lyžařský orientační běh,
SK Severka Šumperk), David Lisický (kanoistika, SK UP Olomouc) všichni po 2 bodech; 13. - 16. Martin Pospíšil
(fotbal, SK Sigma Olomouc), Pavlína Žižková (veslování, VK Olomouc), Blanka Bořutová (moderní gymnastika,
TJ Spartak Přerov), Leona Kubíková (judo, SK UP Olomouc) všichni po 1 bodu

NEJLEPŠÍ DRUŽSTVO
1. SK Sigma Olomouc (fotbal) 16 bodů
2. VK AGEL Prostějovv (volejbal) 6 bodů
3. BK Prostějovv (basketbal) 5 bodů
4. TJ OP Prostějov (rafting) 4 body; 5. TK AGROFERT Prostějov (tenis) 2 body; 6. - 7. SK UP Olomouc (volejbal), Sportfun Kojetín - ženy (dračí lodě) oba po 1 bodu

NEJLEPŠÍ JUNIOR
1. Marek Minář
Min (orientační běh, TJ Magnus Orienteering
teering Šumperk) 14 bodů
2. Sára Kaňkovská (cyklistika, MAPEI Cyklo Kaňkovský) 5 bodů
3. Matouš Hynek (cyklistika, SKC Prostějov) 4 body
4. - 6. Adam Fellner (běh na lyžích, FENIX SKI Team Jeseník), Josef Horák (rychlostní kanoistika, Spartak
Přerov), Kim Žalčík (běh na lyžích, FENIX SKI Team Jeseník) všichni po 2 bodech; 7. - 13. Jonatan Šrámek
(kanoistika, SK UP Olomouc), Tomáš Roba (nohejbal, Sokol I Prostějov), Jakub Plšek (fotbal, SK Sigma Olomouc), Barbora Sládečková (ploutvové plavání, KSP Olomouc), Barbora Zatloukalová (atletika, AK Olomouc),
Natálie Durčáková (atletika, AK Olomouc), Eliška Čapáková (kanoistika, TJ Vodní Sporty) všichni po 1 bodu

NEJLEPŠÍ JUNIORSKÝ TÝM
1. TK AGROFERT Prostějovv (tenis) 8 bodů
Pohromadě. Všichni ocenění a předávající na společné fotografii, včetně vítěze Tomáše Berdycha (uprostřed)si večer náramně užili.
„Doufám, že těch ocenění bude ještě přibývat. Člověk stárne, čímž je zisk titulů každým rokem těžší a těžší,“ dodal oceněný vítěz ankety
Sportovec roku Olomouckého kraje.
Foto: Josef Popelka
Úvod slavnostního galavečera
obstarala videoprojekce se všemi oceněnými sportovci z let
minulých. Poté se již tradičně
ujal slova moderátor Petr Salava, který bez zbytečného zdržování přistoupil k slavnostnímu
vyhlášení nejlepších sportovců
Olomouckého kraje za uplynulý rok. Zaplněný sál Městského
divadla v Prostějově nejdříve
zatleskal oceněným handicapovaným sportovcům v ženské
i mužské kategorii. Po nich přišly na řadu juniorské kategorie

jednotlivců i kolektivů, dále
pak nejúspěšnější trenér roku
či udělení čestné ceny v rámci
Olomouckého kraje. Videoprojekce nominace na nejlepšího
sportovce v seniorské kategorii
jednotlivců všem přítomným
prozradila, kdo se vlastně za
uplynulý rok uchází o post
nejvyšší, tedy o titul Sportovec Olomouckého kraje 2012.
Pošesté v historii této ankety,
stejně jako oceněný brankář fotbalové reprezentace Petr Čech,
si pro cenu přišel daviscupový

vítěz a člen TK Agrofert Tomáš Berdych. Nebylo to však
poslední ocenění večera. To
závěrečné čekalo na bývalého
trenéra olomoucké Sigmy Petra Uličného, který přijal cenu
Olomouckého kraje. Pro něj tak
po triumfu v Českém poháru
se Sigmou Olomouc přišlo na
sklonku trenérské kariéry i toto
významné ocenění. A jak bylo
možno vyčíst z jeho slov, byl
touto cenou nesmírně potěšen.
Hudebně celým večerem provázela ikona slovenské, ale i

české poprockové scény Meky
Žbirka, který všechny přítomné naladil na tu správnou notu.
Především jeho humor určitě
pobavil nejednoho diváka.
Těšme se tedy již na další
ročník, na úspěchy nejen regionálních sportovců ať už
v kraji či ve světě. Doufejme,
že i ten další rok bude sportovně bohatý, se spoustou
ocenění a věřme, že těch nejvyšších. Jak prokázal uplynulý rok, Olomoucký kraj má
rozhodně z čeho vybírat.

2. SK Sigma Olomouc (fotbal) 6 bodů
3. DHK ZORA Olomouc (házená) 5 bodů
4. - 5. MAPEI CYKLO Kaňkovský (cyklistika), AK Olomouc (atletika) oba po 4 bodech; 6. TJ OP Prostějov
(rafting) 3 body; 7. JUDO KLUB Olomouc (judo) 2 body; 8. - 9. TJ SOKOL Velký Týnec (moderní gymnastika),
Klub Koloběhu Lipník nad Bečvou (koloběh) oba po 1 bodu

NEJLEPŠÍ TRENÉR

1. Miroslav Čada

(volejbal, VK AGEL Prostějov)
10 bodů
2. Jaroslav Navrátil (tenis, TK AGROFERT Prostějov)
7 bodů
3. Jiří Kaňkovský (cyklistika, MAPEI Cyklo Kaňkovský) 6 bodů
4. Lubomír Krejčíř (házená, DHK Zora Olomouc) 4 body;
5. Viktor Znojil (atletika, AK Olomouc) 3 body; 6. Zbyněk
Choleva (basketbal, BK Prostějov) 2 body; 7. - 8. Petr
Kratochvíl (kanoistika, SK UP Olomouc), Richard Beneš
(nohejbal, Sokol I Prostějov) oba po 1 bodu

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ
SPORTOVEC
Tomáš Kajnar (cyklistika, TJ Biketeam Zlaté Hory)

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÁ
SPORTOVKYNĚ
Veronika Grygarová (lyžování, SK Skivelo
neslyšících Olomouc)

ČESTNÁ CENA
Jaroslav Šlambor (parašutismus)

CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE
Petr Uličný (fotbal)

„Také díky lidem v Prostějově mám
šanci získat i tato významná ocenění,“
netajil se s vytvořenými podmínkami v klubu Tomáš Berdych

Prostějov - Za poslední roky sbírá aktuální vítěz
ankety Sportovec Olomouckého kraje jedno ocenění za druhým. Aby také ne! Tomáš Berdych (na
snímku J. Popelky) členem vítězného extraligového mužstva TK Agrofert Prostějov, s Petrou
Kvitovou v loňském roce získal Hopmanův pohár,
především je však společně se svými spoluhráči
vítězem Davisova poháru.

Vraťme se k nedávné
minulosti. Jak vám bylo
po tom daviscupovém maratonu?
„Upřímně, hned jak zápas skončil, tak to nebylo nic příjemného.
Hlava mě bolela díky té době,
po kterou se člověk musel soustředit. Když mě kluci viděli, jak
jsem byl celý bílý, tak se mi vů-

Josef Popelka
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Získal jste již šesté ocenění v rámci kraje. Kolik
jich máte ještě v plánu získat?
„(úsměv) Doufám, že samozřejmě co nejvíce. Ať je to jakékoliv
ocenění, je to za tu všechnu dřinu, kterou člověk musí dennodenně zvládat a s přibývajícím
věkem to bude už jen těžší a
těžší.
těžší.“
Pocházíte z Valašska,
ceny sbíráte v rámci
Olomouckého kraje. Nezazlívají vám to trochu v rodném
kraji?
„Myslím si, že tohle tam vůbec
nikdo neřeší. Jsem v podstatě
spjat s prostějovským klubem,
protože ty podmínky, co mi tady
poskytují, jsou zkrátka ty nejlepší. I to je důvod, proč se sem stále
vracím dál trénovat a připravuji
se na turnaje, ale samozřejmě
„Valach jsem a Valachem zůstanu
u , to
nu“,
tohle se nezmění.“
Vždy jste chtěl překonat
dalšího skvělého prostějovského tenistu Jirku Nováka. Těch titulů už máte podstatně víc. Co on na to?
„Já si myslím, že to vezme sportovně. (smích) Mám určitě výhodu v tom, že jsem těchto výsledků dosáhl v mladším věku a v té
době, kdy Jirka hrával, nebylo ani

zeptali jsme se...
Jak byste zhodnotili
dvanáctý ročník ankety?

Miroslav Černošek,
jednatel TK PLUS
„Určitě se budu opakovat
při tolika oceněních, které jsme za poslední měsíce díky tenisu získali,
přesto si každé takové události i já nesmírně vážím. Je to odraz naší celoroční práce a píle, kterou vkládáme do
našich sportovců a za jejich úspěchy
jsme samozřejmě velice rádi. Jak pro
město Prostějov, tak pro kraj je to obrovský přínos.“

Jiří Rozbořil,
hejtman Olomouckého kraje
„Díky oceněným sportovcům a jejich úspěchům ve
světě, je Prostějov i Olomoucký kraj středobodem vesmíru, což je obrovská vizitka
pro nás všechny, jichž se to týká. Zúčastnil jsem se tohoto večera poprvé a nesmírně rád a jen dodám, že jakékoliv
zviditelnění našeho kraje je vítáno a je
jen dobře.“

Co říkáte na
své ocenění?
Miroslav Čada,
vitěz kategorie
„Nejlepší trenér“
„Jsem velice rád, že mohu
převzít toto ocenění, za
které také vděčím celému
svému týmu. Podařilo se
nám vyhrát extraligu, Český i Česko-Slovenský pohár, hráli jsme Ligu mistryň. Stěžejní zápas byl pro nás ten domácí s Kazaní a poté konfrontace s
nejlepším evropským týmem Fenerbahce Istanbul. Letos máme velké rezervy, věřím však, že náš nepovedený
dojem ještě napravíme.“

Jaroslav Šlambor,

tolik ocenění jako v současnosti.
Snažím se každý den dělat to nejlepší, co můžu, aby případně těch
individuálních ocenění mohlo
být co nejvíce. Takže snad budu
pokračovat a sbírat jich víc a víc.“

bec nedivili. Ale zase si musím
i na ně vzpomenout, protože
udělali obrovský kus práce, aby
mě dali zase dohromady a mohl
jsem tak přidat ten potřebný třetí
bod k postupu do druhého kola.“

držitel „Čestné ceny“
„Chtěl bych opravdu poděkovat organizátorům,
že si na mě ještě vzpomněli a co se týče ocenění, dovolím si malou vsuvku. 21. září
1972 zahynulo třináct skvělých lidí,
mých kamarádů, a proto i tuto cenu
beru jako tu symbolickou, se kterou
bych se rád podělil s těmi, co jsou právě v tom parašutistickém nebi.“

