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KDO TO BYL? MÁME TIPY
Z PODSVĚTÍ!
Loupež století na Prostějovsku:
v Přemyslovicích si vystříleli
PŘES 30 MEGA

Přemyslovice, Prostějov,
Olomouc/mik

Přemyslovice od čtvrtečního rána obepíná
hrůza. Po drastickém
přepadení obrněného
vozidla, které převáželo
desítky milionů korun,
se zdejší lidé oprávněně ptají - co chybělo,
aby rozstříleli i nás?
Dá se říct, že za jistých
okolností málo...
Psal se čtvrtek jednadvacátého
února 2013, půl deváté ráno,
kdy se na silnici pod kopcem
ve směru na Konici odehrála
scéna jako z akčního filmu.
Zatím zcela beze stopy zmizelá

„Vypadali jako
POLICAJTI!“

tvrdí svědci loupeže
trojice maskovaných a po zuby
ozbrojených lupičů přepadla
transportní vozidlo pražské
bezpečnostní agentury Loomis. Z brokovnice a samopalu
pálili zakuklenci po posádce

Střelnice na vesnici. Po čtvrtečním ranním rozbřesku se v Přemyslovicích střílelo jako za války! Drastické přepadení vozidla bezpečnostní agentury
a útěk bandy ozbrojených zakuklenců s více než třiceti miliony korun přivál do obce desítky policistů. Koláž Večerníku, 2x foto: Michal Kadlec, internet

auta jako u Verdunu, ta přežila
jen díky neprůstřelným sklům
a opancéřované karoserii. Nakonec ale kapitulovala poté, co
ozbrojenci přiložili ke dveřím
řidiče výbušninu. Grázlové, až

po uši zahalení do černého oděvu, pak z auta ukradli trezorky
s částkou převyšující TŘICETI MILIONŮ KORUN.
Kam gangsteři zmizeli, jakým
způsobem se zbavili terénního

auta, se kterým odjeli z místa
činu, a podařilo se jim nakonec
z trezorků ukradené miliony
dostat bez toho, že by je znehodnotilo bezpečnostní barvivo? Těmito a mnoha dalšími

otázkami si teď lámou hlavy
nejen stovky policistů. A také
Večerník podnikl pátrání na
vlastní pěst!
Všechno podstatné o loupeži
století na území Prostějovska

včetně výpovědí očitých svědků, postřehů z prostějovského
podsvětí, exkluzivních rozhovorů a mnoho dalších informací se dozvíte v podrobném
zpravodajství na straně 13!

INZERCE
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Lapili je na radar!
V úterý v dopoledních hodinách probíhalo měření
rychlosti mobilním radarem
v ulici Kostelecká. Strážníci
přistihli deset řidičů při překročení rychlosti. Nejvyšší
naměřená hodnota byla 69
kilometrů v hodině. Všem
řidičům byla udělena na
místě bloková pokuta. Celkem strážníci městské policie vybrali na pokutách 3
800 korun. Do karty řidiče
každému přibudou 2 body.

Zloději vylezli oknem
Předminulý pátek po osmé
hodině ráno bylo přijato na
linku 156 oznámení o podivném chování dvou mužů,
kteří přímo z rodinného
domu skládali zpoza okna
různé předměty na připravený vozík. Poté se vydali
směrem k Dolní ulici a strážníci je zastihli na ulici Letecká. Dotyční muži ve věku 29
a 34 let vezli na dvojkoláku
radiátory, lustr, naplněný
igelitový pytel s porcelánem
a dalším domácím vybavením. Pánové tvrdili, že věci
nalezli u popelnic. Hlídka se
společně s podezřelými vrátila na místo k obydlí, kde
byli spatřeni. O situaci byl
vyrozuměn čtyřiapadesátiletý majitel nemovitosti. Pro
podezření z trestného činu
byla celá záležitost předána
přivolaným policistům.

Prodávala, kde neměla
Strážníci předminulý víkend
zjistili prodej zeleniny v centru města, a to bez řádného
povolení. Hlídka zjistila, že
prodávající sice má souhlas
od majitele soukromého
pozemku, na kterém se nachází, ale chybí jí povolení z
odboru dopravy o zvláštním
užívání pozemní komunikace. Po upozornění na tuto
skutečnost žena ukončila
svoji činnost. Pro spáchání
správního deliktu bude věc
řešit správní orgán.

Černý pasažér
V neděli 17. února dopoledne byl nahlášen na linku 156
muž ve vlaku, který nemá
jízdenku ani finanční hotovost na zaplacení. Navíc
nemíní vystoupit z vlaku a
dožaduje se odvozu až do
stanice Brno. Vyslaní strážníci černého pasažéra vyzvali k opuštění vagónu. Padesátiletý občan uposlechl, ale
dožadoval se ověřit si inforp
jjednání
maci o správnosti
zaměstnanců Českých drah.
Toto mu bylo umožněno. K
žádnému pochybení z jejich
strany nedošlo. Nato se muž
odebral ke známým.

ze soudní síně...
FEŤÁK Z „AZYLÁKU“ se stal postrachem hostinských

Viktor Přidálek zvládl vykrást jedno občerstvení i třikrát!
K neuvěřitelné sérii čtyř desítek krádeží v hospodách i firmách se na policii přiznal Viktor Přidálek.
Ten po Prostějově řádil téměř rok, a to od listopadu 2011 až do svého zatčení na podzim loňského roku. Vyučený truhlář, který přespával hlavně
v prostějovském „azyláku“, jako motiv uvedl svoji
špatnou finanční situaci. Za jeho způsobem života
však stál i pervitin...
Prostějov/mls
Na tohoto zloděje byli policisté
dlouho krátcí. Viktor Přidálek
se obvykle nad ránem vloupával do prostějovských restaurací, dvakrát vykradl například
Hostinec U vzducholodě, Hradební pivnici, Bar u 12 opic,
motorest v Bedihošti a další, v
kantýně společnosti Agro pak
byl dokonce třikrát. „Chytil
jsem ho i při činu. Slíbil mi,

že všechno vrátí, jelikož tak
neučinil, tak jsem to nahlásil
na policii,“ sdělil u Okresního soudu v Prostějově jeden
z provozovatelů Tomáš Čejka.
Na policii se Přidálek přiznal
hned ke čtyřiceti případům.
„Měl jsem hospodu otevřenou tři dny a už nás vykradl.
Alespoň nás naučil, na co si
máme dávat pozor,“ vyjádřil
se další z majitelů Dušan Felkl, který provozuje Restauraci

´Pod Kaštany´ v Prostějově.
Také on se na této nepříjemné události snažil hledat něco
pozitivního. Někteří z poškozených se logicky připojili s
nárokem na náhradu škody,
jiní ale ne. „Stejně z něho nedostanu ani korunu,“ vysvětlil
například Richard Ozanič, jeden ze spolumajitelů Hostince
´U Klokana´..
S tímto odsouzením však obžalovaný nesouhlasil. „Jsem
připraven začít vydělávat
a všechno splatit,“ reagoval
Přidálek. Jeho přiznání a předsevzetí mu jistě poslouží jako
polehčující okolnost. Otázkou
je, kde vezme peníze na splnění svých slibů. Před svým
zatčením nepracoval, přežíval
převážně v azylovém domě
a peníze mimo jiné utrácel za
drogy. K užívání pervitinu se

Od volantu rovnou do vazby!
Soud mu zakázal řídit,
hned si koupil auto…

Prostějov/mik - Velmi rázný
postup prostějovské policie
v případě notorického ignoranta zákonů svědčí o tom, že
porušovat nařízení soudu se
nevyplácí. Řeč je o pětadvacetiletém mladíkovi, který už
v loňském roce přišel o řidičák
a soud ho navíc potrestal zákazem řízení. Přesto muž nařízení nedbal a ihned po rozsudku
si šel koupit luxusní Audi…
„Mohu potvrdit, že jsme zadrželi pětadvacetiletého muže,
který se opakovaně dopouštěl
trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí. Nerespektoval totiž nařízení soudu
o zákazu řízení a jen během
ledna ve třech případech ho za
volantem vozidla Audi zadržely
hlídky policie. Vždy ovšem až
poté, co se tento muž policistům

Spadla klec! Nesměl řídit, a přesto si nedělal výčitky svědomí
nad tím, když opakovaně ujížděl hlídkám policie. Mladý Prostějovan už ale bručí ve vazbě...
Ilustrační foto
snažil ujet,“ sdělil exkluzivně
Večerníku Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie
ČR v Prostějově.
Při posledním „odchytu“ totálního ignoranta, který si luxusní
vůz koupil pro svoji potřebu
těsně po soudním verdiktu o
zákazu řízení, však prostějovským strážcům zákona došla
trpělivost. „Policisté po sdělení
obvinění podali návrh na umístění muže do vazební věznice,
kterému soud vyhověl. Navíc
byl podán návrh na propadnutí

věci, pomocí které muž páchal
trestnou činnosti. To znamená,
že s největší pravděpodobností
přijde o zmíněné vozidlo,“ uvedl Pavel Novák.
Tento případ, doufejme, bude
dostatečným odstrašujícím
případem pro všechny řidiče,
kteří nehodlají respektovat
trest zákazu řízení, většinou
po dosažení dvanácti bodů
v kartě řidiče. V případě zadržení totiž každému takovému hrozí až tři roky vězení,
včetně propadnutí vozidla!

Prostějov/mik
K dalšímu případu loupežného přepadení došlo počátkem
uplynulého týdne přímo v centru
města. „V úterý devatenáctého
února krátce po půl osmé večer
vstoupil do herny na Žižkově
náměstí v Prostějově maskovaný muž. Pod pohrůžkou násilí s
nožem v ruce a se slovy: ´dej mi
peníze, nic se ti nestane´, přinutil

obsluhu k vydání číšnického fleku, ze kterého ukradl tržbu. Pak
z baru i s penězi odešel neznámo
kam. Vzniklá škoda je kolem
sedmi tisíc korun, nikdo zraněn
nebyl,“ popsala další loupež Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Policisté poskytli Večerníku
snímky z bezpečnostní kamery v baru (podívejte se na
www.vecernikpv.cz), která

Granát ve sběrně!

Přiznal se. Zloděj, jehož specializací byly zavřené restaurace,
se přiznal celkem ke čtyř desítkám krádežím. Škodu chce uhradit.
Foto: Martin Zaoral
přiznal, jeho vliv na svůj způsob života si však očividně
příliš nepřipouštěl. Už nyní
se dá předpokládat, že kromě
polehčujících okolností mu na-

opak přitíží počet spáchaných
krádeží.
Rozsudek v úterý u Okresního
soudu v Prostějově ještě nepadl, jednání bylo odročeno.

ZFACKOVALA barmana,
skončila na ZÁCHYTCE

Prostějov/mik - Nedobře skončila návštěva baru pro jednadvacetiletou raubířku. Ta si v pondělí večer zřejmě myslela,
že jí patří celý svět. Nejdříve v opilosti nafackovala barmanovi v provozovně v centru města, pak se ještě pustila do
strážníků! Není divu, že s pouty na rukou byla převezena
na záchytku…
„V pondělí před třiadvacátou hodinou byla přijata zpráva od
pracovníka baru z centra města o jeho fyzickém napadení jedním z hostů. Jednalo se o jednadvacetiletou podnapilou ženu,
kterou strážníci po svém příjezdu zastihli ve vedlejší provozovně,“ prozradila Večerníku Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Zásah strážníků se neobešel bez dalšího křiku a násilí ze strany mladé výtržnice. „Jakmile spatřila hlídku, začala vykřikovat
urážlivá slova na účet napadeného. Doklady u sebe neměla.
Opakovaně byla hlídkou vyzvána k nastoupení do služebního
vozidla, což ovšem odmítala akceptovat. Situace se nakonec
vyhrotila natolik, že skončila v poutech a po zjištění totožnosti
na služebně Policie ČR následoval její převoz na záchytnou stanici do Olomouce,“ popsala Adámková průběh řádění divoké
slečny, jejíž identita zůstala v zájmu ochrany osobnosti utajena.
Mladé dámě hrozí za přestupek proti občanskému soužití pokuta ve správním řízení až do výše dvaceti tisíc korun, navíc
jí doprava na záchytku přijde na patnáct stovek a samotný
nocleh na 2 600 korun. No řekněte, stojí to za to?

Lump si „došel“ pro peníze do herny na Žižkově náměstí

Těm nejzávažnějším trestným činům není v
Prostějově konec. Nedávno Večerník informoval
o úspěchu prostějovské kriminálky, která dopadla
trojnásobného lupiče, a po jeho umístění do vazby
mu prokázali ještě čtvrté přepadení s nožem v ruce. Bohužel, na začátku minulého týdne jiný grázl
podobným způsobem přepadl hernu na Žižkově
náměstí!

ČERNÁ KRONIKA
Ve středu dopoledne bylo na
linku 158 přijato oznámení o nálezu věci
připomínající munici. Ta byla nalezena během
pracovní činnosti v prostějovských sběrných surovinách
v jednom z kontejnerů. Na
místo se dostavili policejní pyrotechnici. Prohlídkou zjistili,
že se jedná o dělostřelecký granát. Munici si na místě převzali
a převezli ke zneškodnění.

UŽ ZASE! Další loupež s nožem…

Chytil si zloděje sám
Poškozený si sám chytil
zloděje. V úterý o půl čtvrté
ráno nahlásila žena z Krasic
na linku 156 zadržení pachatele krádeže okapů, a to
svým manželem. Pětatřicetiletý muž označil strážníkům podezřelého. Hodnota
odcizených věcí podle majitele přesáhla částku pěti tisíc
korun. Proto byla pro podezření z trestného činu vyroy
zuměna Policie ČR, která si
celou věc převzala.
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Zadržela ji ostraha
Ze spáchání trestného činu
krádeže je podezřelá pětapadesátiletá žena, která byla
předminulý pátek dopoledne
v jednom z prostějovských supermarketů přistižena s odcizeným zbožím poté, co prošla
přes pokladnu bez zaplacení.
Do tašky si schovala zboží za
dva tisíce ppět set korun,, byla
y
však zadržena ostrahou. Žena
byla v posledních třech letech
za obdobnou trestnou činnost
odsouzena a potrestána.

Plastika je fuč
Zřejmě během předminulého
víkendu byla ze zahrady u
jednoho z domů v Prostějově v Zahradní ulici ukradena
bronzová plastika a z přístřešku u domu měděný svod. Celková škoda byla vyčíslena na
4,5 tisíce korun.

Totálně zfetovaný
V neděli 17. února krátce
před jednou hodinou odpoledne byl v blízkosti křižovatky ulic Okružní a Bulharská zadržen řidič vozidla
Toyota Aygo. Dvaadvacetiletý řidič měl pozitivní test
na návykové látky - amphetaminy, methamphetaminy
a extázi. Na místě mu byl
zadržen řidičský průkaz a
zakázána další jízda.

Vykradl restauraci
Restaurace ve Finské ulici
měla v úterý časně ráno nezvaného hosta. Dovnitř se
neznámý pachatel vloupal
oknem a odnesl si notebook,
trezorek s penězi, satelit a
dataprojektor. Celková škoda
byla vyčíslena na 16,5 tisíce
korun.

Napakoval se v bytě
Lupič v akci. V úterý večer s nožem v ruce přišel do herny na Žižkově náměstí tento grázl. Vystrašil
obsluhu a odnesl si bezmála sedm tisíc korun.
2x foto: Policie ČR
počínání dosud nezjištěného
pachatele zaznamenala. „Jedná se o muže ve věku od třiceti
do čtyřiceti let, vysokého kolem
185 centimetrů, štíhlé postavy
a hnědých očí. Mluvil klidně,
česky a s místním přízvukem.
Na sobě měl černou bundu
s kapsami na prsou, šedé kalhoty, kšiltovku s bílým úzkým lemem na kšiltu a přes obličej byl

Policie ČR se prostřednictvím PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po pachateli loupeže. Jakékoliv informace, které by vedly k
objasnění případu, mohou případní svědci sdělit na bezplatnou
telefonní linku 158 nebo na kteroukoliv policejní služebnu.
maskován černým úpletem,“
uvedla k popisu raubíře Irena
Urbánková.
Policisté v těchto dnech na případu intenzivně pracují a po

po kvartetu hledaných

pachateli pátrají. Neznámému
pachateli za spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže hrozí
trest odnětí svobody v rozmezí
od dvou do deseti let.

Ze spáchání trestného činu
krádeže a porušování domovní svobody je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který se z úterý na středu vloupal
do jednoho z bytů v domě na
Sídlišti Svobody v Prostějově. Byt prohledal a pořádně
se napakoval. Vzal elektrickou svářečku, peníze, dvě
digitální videokamery, dva
digitální fotoaparáty (z toho
jednu zrcadlovku), televizor
i s domácím kinem, oblečení a šperky. Celková škoda
odcizením byla vyčíslena na
téměř 230 tisíc korun.

Prostějov/mik

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

inzerce

IVAN ČUREJA

PAVEL POLHOŠ

ZDENĚK STANĚK

MIROSLAV ZACPAL

se narodil 26. prosince 1995
a trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 15. ledna
2013. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 17 do 18 let a měří
164 centimetry. Má černé vlasy a
na levém předloktí má tetování.

se narodil 16. června 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 30. dubna 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 16
do 18 let, měří 175 centimetrů,
má střední postavu, černé oči a
černé vlasy.

se narodil 6. dubna 1953 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 8. února 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 59
do 61 let, měří 157 centimetrů,
má hubenou postavu, modré oči,
a šedé vlasy.

se narodil 21. června 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 11. prosince 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 40 do 45 let a měří mezi 170
až 175 centimetry. Bližší údaje
nejsou k dispozici.

Zpravodajství
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Krasavice Monika Oláhová se může ze Sicílie vrátit domů

REKORDMANKA MEZI HLEDANÝMI DOSTALA AMNESTII
A BYLA PO DVACETI LETECH STAŽENA Z PÁTRÁNÍ
Desítka nejhledanějších zločinců Prostějovska,
kterou Večerník zveřejnil loni v srpnu, je o dva lidi
chudší. Důvody jsou však úplně jiné, než bychom
čekali a přáli si. Policisté výlupky nedopadli, ti se
nepřišli ani nahlásit sami. Za koncem pátrání po
nich stojí novoroční prezidentská amnestie! Díky
ní se do vlasti po více jak dvaceti letech může vrátit například Monika Oláhová (na archivním snímku), milost se týká i Pavla Petržely, který byl od
12. října 2004 stíhán za neplacení výživného...
Prostějovsko/mls
Dočkají se rodiče Moniky
Oláhové po dvaceti letech
návratu ztracené dcery? Až
do nedávna byla právě ona
naprostou rekordmankou ve

skrývání se před zákonem. Policie po půvabné ženě, která se
narodila 4. června 1971, marně pátrala už od 6. listopadu
1992! Důvod byl prozaický.
Nyní jednačtyřicetiletá Monika Oláhová totiž emigrovala

Primátor je ZPĚT

Matka št
ěstím ne
září:
„DCERU
VIDĚT NE
CHCI!“

do Itálie, kde si po svých četných milostných dobrodružstvích na Sicílii založila rodinu. Její děti však na prázdniny
k prarodičům žijícím stále na
Prostějovsku jezdit nemohly.
Nyní se situace změnila. Proč?

„Zhubl jsem devět kilo,“
svěřil se Večerníku M. Pišťák

více čtěte na straně 6

Pohublý, ale odpočinutý. Miroslav Pišťák se v pátek po dvouměsíčním pobytu v nemocnicích vrátil do funkce prvního muže
prostějovského magistrátu.
Foto: Michal Kadlec

Více čtěte na straně 11

Foto: internet a koláž Večerníku
F

DĚTÍ BUDE V PROSTĚJOVĚ UBÝVAT. HROZÍ ZRUŠENÍ DALŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY?
„V příštích šesti či sedmi letech bude město před tuto otázku postaveno,“
míní náměstkyně primátora Ivana Hemerková
Je na řadě

Radní prostějovského magistrátu a pracovníci odboru školství právě
vyhlašují poplach! Přestože nikdo z radnice zatím nechce podléhat
panice, v příštích letech se bude muset vedení statutárního města
vážně zabývat otázkou, co dělat s očekávaným poklesem nových
žáků a jak se to projeví na chodu základních škol. Že se tento problém nesmí podceňovat, svědčí nedávné rozhodnutí města nepovolit
zřízení nové „základky“ při Cyrilometodějském gymnáziu. Proč asi?
„Brzy budeme trpět nedostatkem dětí ve školách zřízených městem,
nepotřebujeme tedy v Prostějově žádná nová školská zařízení,“ tvrdí
svorně náměstkyně primátora Ivana Hemerková a šéf odboru školství
a kultury František Říha.
Prostějov/mik
Ovšem pozor, ve školním roce
2010-2011 přivítaly prostějovské základní školy 448 prvňáčků, o rok později 486 a prvního
září loňského roku dokonce
488! Tyto počty mají tak zvyšující se úroveň, takže je skutečně
vůbec nějaký důvod k pesimismu?
„Údaje z posledních tří let
opravdu pesimistické nejsou,
navíc letos prvního září podle

našeho předpokladu nastoupí
do prvních tříd dokonce rekordních pětsetčtyřicet nových
žáčků. Ale pozor, tím takzvaně končíme, protože nejvyšší
porodnost dosáhl Prostějov
v roce 2007 a právě tyto děti
letos půjdou do školy. Od roku
2008 však porodnost v našem
městě poměrně drasticky klesala, takže vývoj v počtu nových prvňáčků ani nechci domýšlet. To, že v následujících
letech bude počet školáků i tříd

ŠÍP SI DO VŠECHNOPÁRTY
pozval Tomáše Blumensteina

základních škol klesat, to už
není pesimismus, ale jistota. I
z tohoto důvodu jsme nepovolili vznik nové základní školy
v Prostějově,“ sdělila Večerníku
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora, která je v Prostějově
zodpovědná za školství. „Musíme brát v potaz, že v roce 2008
se narodilo už jen 452 prostějovských dětí a v roce 2011 dokonce
jenom 355 dětí. Za šest let tak přijde do školy o stovku prvňáčků
méně, což je v průměru pět tříd.

A to nehovořím o tom, že v průměru třicet až padesát dětí ročně
se z Prostějova odstěhuje s rodiči
do jiných měst v republice...,“
dodal František Říha, vedoucí
odboru školství a kultury prostějovského magistrátu.
Co se týká vývoje počtu dětí
v prostějovských školách, skutečně neexistují nijak optimistické předpovědi. Ostatně klesající
trend už Prostějov zaznamenává
hodně dlouho, přestože, jak již
bylo řečeno, v posledních třech
letech a také letos počty prvňáčků rostly. „Od roku 2002
už v Prostějově došlo ke třem
reorganizacím, či lépe řečeno
omezení počtu škol. Zrušeny
byly základní školy na Husově náměstí a v Rejskově ulici,
sloučena byla škola na Skálově náměstí se Základní školou
v Palackého ulici,“ připomněl
František Říha. Hrozí tedy i
v blízké budoucnosti další
zrušení některé ze stávajících
základních škol? „Zatím si to
v tuto chvíli nechceme možná
přiznat, ale v horizontu šesti či

ˇˇ
ZasneZený

„Kollárka“?

sedmi let bude stávající rada
města jednoznačně před tento
problém postavena,“ míní zcela
pragmaticky Hemerková.
Co všechno se stane, teprve
uvidíme, faktem však je, že
Prostějované mají ještě v živé
paměti, jakou horkou krev vyvolalo zrušení Rejskovy školy a

Bude mnohem hůř. V posledních třech letech sice základní školy
zaznamenaly nárůst počtu prvňáčků, ovšem tento fakt už začíná
být labutí písní...
Foto: Michal Kadlec
školy na Husově náměstí. Která
bude na řadě za šest či sedm let?
„To bych nechtěla předjímat.
V současnosti má ale největší

problémy s naplněním tříd Základní škola v Kollárově ulici,“
naznačila děj možných událostí
Ivana Hemerková.

vývoj počtu žáků v prostějovských základních školách

ˇ
Prostejov

Pohřešovaná stařenka
ZEMŘELA NA INFARKT
Ironie osudu: našli ji u
hřbitova ve Vrahovicích…

Panovala pohoda. Tomáši Blumensteinovi se na návštěvě u Karla Šípa líbilo více než u Genzera se Suchánkem v pořadu MR. GS.
Foto: archiv České televize
Prostjěov/mls - Měřit IQ povinně před vstupem do aktivní
politiky navrhoval v populárním televizní talk show Všechnopárty, kterou vysílá Česká televize v pátek večer, známý moderátor a bavič Karel Šíp. „IQ by se mělo měřit i před vstupem
do volební místnosti,” doplnil ho Tomáš Blumenstein. Pobavil tak nejen početné publikum, ale i samotného Karla Šípa.
Večerník pořad bedlivě sledoval a ihned poté prostějovskému
zastupiteli zavolal...
Více čtěte na straně 10

Sobota ráno, a našinec se probudil do pohádkového Prostějova. Takovou sněhovou nadílku nepamatujeme už snad dvacet let. Fotografové Večerníku
okamžitě vyšli do ulic ve snaze zachytit pro všechny
svoje čtenáře ty doslova ladovské obrázky …

Výběr těch nejlepších snímků najdete na straně 7,
kompletní galerii pak hledejte na www.vecernikpv.cz!
Foto: Josef Popelka

Prostějov/mik - Jak Večerník
minulý týden jako první informoval veřejnost, rozsáhlé
pátrání po sedmaosmdesátileté Boženě Zahradníčkové
ze Spitznerovy ulice skončilo
tragédií. Stařenku postiženou
Alzheimerovou nemocí našli
policisté po osmnácti dnech
mrtvou. Pitva prokázala, že zemřela nenásilnou smrtí!
„Mohu uvést, že hledaná seniorka zemřela z přirozených
příčin. Nebylo zjištěno žádné
zranění na jejím těle, a tudíž
nešlo o cizí zavinění. Podle předběžných výsledků pitvy paní
Zahradníčková zemřela na infarkt, zřejmě z důvodu silného

podchlazení,“ uvedl exkluzivně
Večerníku Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR
v Prostějově.
Když stařenka poslední lednový den odešla z domova, synovi
sdělila, že jde na hřbitov. Ironií
osudu bylo, že policejní psovod
ji skutečně předminulou neděli
večer u hřbitova našel. Ovšem
na úplně opačné straně města,
ve Vrahovicích... „Žena bez známek života byla objevena v poli
zhruba tři sta metrů od vrahovického hřbitova. Potvrzením
její nenásilné smrti se vyvrátily
spekulace, které její zmizení
provázely,“ potvrdil Večerníku
šéf prostějovské policie.
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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

+

7 920 000

Nád ží jje v klid
Nádraží
klidu. Od krvavého
k
éh incidentu
u
vloni na podzim se bezpečnostní situDo očí biace na hlavním nádraží rapidně zklidnila.
jící hloupost.
Jak potvrdil velitel Městské policie
Minulý týden podv Prostějově Jan Nagy, od té
nikli policisté kontrolu
doby zde řeší jen kapesní
vozidel na parkovištích před
krádeže a chování
prostějovskými
supermarkety.
bezdomovců.
Chtěli upozornit řidiče, aby nenecháNo tož!
vali v autech cenné věci. A co
myslíte? Na sedadlech byly vystaveny
kabelky, kufříky, mobily...

Osobnost týdne
PETR ZACHAR
Trenér prostějovských hos nezalekl přetěžké
kejistů se
role a v náro
náročných podmínkách,
kdy se Jestřábi neustále potácejí na
hraně ekonomických
potíží, dokázal
ekonomi
s mužstvem atakovat
přední příčky
ata
druhé hokejové ligy. Třetí místo po
základní části jje tak z minima vytěmaximum!
žené maximum

Číslo velké jako barák, zvlášť
když jde o peníze. Ovšem jak
pro koho. Výše uvedená suma
byla minulý týden rozdělena
jako veřejná finanční podpora
prioritním sportům v Prostějově. Kde jsou ty časy, kdy se rozděloval až trojnásobek peněz!

-

Výrok týdne
„RADNICE
RAD
ADNI
NICE
CE JE
JE TAKY
TAKY
POSTAVENA NA VODĚ.
NEBÝT PILOTŮ,
MÁME V CENTRU
PROSTĚJOVA
VĚŽ ŠIKMOU
JAKO V PISE!“
Zastupitel Radek Zacpal
vysvětloval, že Mathellan
může stavět i na vodě…

PŘEDVÁDĚČKY ANEB ZADARA ANI KUŘE NEHRABE

Analýza
Martin Zaoral
Na celé „kauze“ odírání důchodců na předváděcích akcích je zarážející hned několik
věcí. V první řadě to, že mezi
námi zcela beztrestně chodí
lidé, kteří jsou schopni ostatním do očí nalhat neuvěřitelné
věci. Dělají to často jen proto,
aby získali provize z prodeje
šmejdů, které vydávají třeba
za „parní vysavače“. Neustále

Věřit v to, že na některé lidi platí logické argumenty
a dostatek informací je nejen naivní, ale přímo zcestné.
Svědčí o tom příklad společnosti Beck, která několik let
zejména pro seniory organizovala zájezdy. Na předváděcích akcích, které byly jejich součástí, pak dávala
spoustu věcí ZADARMO a zbytek nabízela s obrovskou
SLEVOU. Ve finále na tom však nevydělal nikdo jiný
než zaměstnanci a hlavně majitelé této společnosti.
Přitom by stačila jediná věc: uvědomit si, že zadara ani
kuře nehrabe! A to nejen v Chorvatsku...
přitom dokola vychvalují přednosti těchto „zázraků moderní
techniky”, ačkoliv sami dobře
ví, že jde o věci, které se hodí
jen k tomu, aby zdobily smetiště. Z charakteru těchto lidí
nám může být na zvracení. Je
přirozené je odsoudit, nicméně
z určitého hlediska je lze chápat. Ve snaze přežít dělají to, co
je pro ně samotné výhodné.
Co však pochopit nelze, je
hloupost lidí, kteří navzdo-

ry opakovaným radám
a svým vlastním špatným
zkušenostem se stále dokonala nechávají těmito zloději obírat. Chybu totiž může
udělat každý, nepoučí se z ní
však jen hlupák. Pokřivený
charakter je nepochybně horší než nedostatek inteligence,
nicméně co si myslet o lidech,
kteří opakovaně dělají ty samé
chyby? Má vůbec cenu stát na
jejich straně?

S předváděčkami je to podobné jako třeba se spotřebitelskými úvěry. Každý ví, že jsou
pro klienty nevýhodné, neboť
na úrocích zaplatí mnohem
více, než si půjčí. Navíc jim
bude hrozit, že sebe i své blízké dostanou do situace, kdy
budou mít problém své dluhy
splatit. Opakovat to je však
zřejmě stejně smysluplné jako
přesvědčovat ženy o tom, že
líbáním žab nezadaného pod-

nikatele nezískají. Výsledek
je stejný. Kdo má rozum, ten
si nebude ani půjčovat, ani
líbat žáby. Kdo ho nemá, udělá to, o čem je přesvědčen, že
mu přinese štěstí. Varovat lidi
nepomůže, spoléhat na jejich
soudnost už vůbec ne. Jedinou
cestou je prodejce šmejdů, stejně jako poskytovatele lichvářských půjček zakázat, případně potrestat. O jejich „služby“
bude totiž pořád zájem.
Hlavní problém vězí v tom,
že si lidé u nás stále více zvykají na to, že se o ně postarají
jejich rodiče, případně stát.
Přitom zapomínají, že nic na
tomto světě není zadarmo.
Pokud jim někdo maže med
kolem huby, vždy myslí jen na
svůj vlastní prospěch. Chorvatský skokan na lyžích Zadar je
totiž opravdu jen bájnou postavou, jakou býval svého času
kouzelný dědeček. Je přitom

smutné, že na starého vousatého pána, který za kousek
chleba plnil přání, už v dnešní
době nikdo nevěří. Ovšem na
nejrůznější Zadary, kteří nám
slibují stylovější, šťastnější
a vysmátější život za pár korun, věříme víc než kdykoliv
předtím.
Jenže tak ulítlou reklamu, která
by lidem dokázala vysvětlit, že
„Zadara ani kuře nehrabe“, asi
nikdy nikdo nenatočí. Žádné
firmě by se totiž nevyplatila...

jovskými silnicemi mám dojem, že několik úlomků zmiňovaného kosmického tělesa
zavítalo až k nám na Moravu.
Mezinárodní vesmírné stanice o této mimořádné meziplanetární aktivitě Prostějovany
z nějakého důvodu zřejmě
zapomněly informovat, pravdou ale je, že vzniklé krátery
jsou k dispozici ve všech velikostech tak, aby se do nich
pohodlně vešlo kolo každého
typu automobilu. Obyčejná
jízda městem se tak stává
dobrodružnou výpravou ve
stylu Indiana Jonese, kdy se
řidiči jen s vypětím všech sil
vyhýbají nejen záludným
jámám ve vozovce, ale i protijedoucím vozidlům a cyk-

listům, kteří se naopak snaží
objet kráter vhodně umístěný
i na protější straně silnice.
Dokud byla větší část vozovek ukryta pod sněhovou peřinou, díry dočasně vyspravil
sníh, popřípadě led, osobně
se ale obávám, že v nadcházejících teplejších měsících se
na pomoc v údržbě vozovek
ze strany matky přírody už
nebudeme moci spolehnout.
Správa silnic by tak měla zvážit, jestli by se výtluky neměly
v dohledné době vyplnit něčím trvanlivějším, než je rozbředlý sníh a zbytky štěrku.
V opačném případě bychom
namísto přezutí letních pneumatik měli uvažovat spíše
o výměně za tankové pásy.

lidé jsou dost chytří, aby pro sebe
či své děti dokázali rozhodnout,
která škola je může lépe připravit
pro život. Pravice se nebojí riskovat souboj soukromých a
veřejných (státních, obecních
či krajských) škol o studenty,
protože je přesvědčena, že právě
z něj se rodí lepší výsledky na
obou stranách. Naopak levice se
obecně na soukromé školy dívá
skrz prsty a nepřeje jim. Spíše než
na blaho studentů se totiž stará o
to, aby náhodou někdo nevydělal
a aby si neznepřátelila vždy silnou skupinu učitelů státních škol.

V zájmu žáků a studentů
Když se podíváme na problém
soukromých škol pohledem pravice a levice, je to jasné. Pravice
obecně podporuje ve vzdělávání
větší konkurenci, protože věří, že

Výsledky se nepočítají
Bohužel tento pohled musel
převážit i v naší vážené městské
radě, protože jinak by nemohlo
dojít k tomu, že by nová škola
nedostala od většiny radních zel-

enou. S podivem je možné se na
toto rozhodnutí dívat i proto, že
Cyrilometodějské gymnázium se
ve městě oprávněně těší pověsti
výborné střední školy, na kterou
by skoro každý chtěl dostat své
děti. Neobstojí proto obvyklé
námitky levicových kritiků, že
soukromé školy jsou tu jen pro ty,
kteří se nedostanou na „státní.“
To totiž nejenom v Prostějově
už dávno neplatí. Stejně tak se
nikdo nemusí bát, že by zakladatel, kterým je v tomto případě
katolická církev, chtěl na žácích
vydělávat. Povolit soukromou
základní školu by odpovídalo
nejenom pravicovému pohledu
na svět, ale i zdravému rozumu.
Škoda, že ani jedno nepřevážilo...
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel
a bývalý poradce ministra

Konstelace hvězd Prostějova
Ještě to pár týdnů vydržte, i do Prostějova se brzy dostaví jaro. Prv-

ní předzvěstí tohoto období jsou kvetoucí „kočičky“ na Husově náměstí. A další příznaky budou následovat. Náladu tak pokazí snad
jen masivní kácení stromů ve Smetanových sadech.

Berani - 20.3.- 18. 4. Nestavte se do role věčně ublížených. Vám aby se člověk bál něco říct! Kritiku si
vezměte k srdci a přestaňte si myslet, že vám chce
každý jenom ubližovat. S takovou se nikam při řešení problémů nedostanete.
Býci - 19.4.-19.5. Uprostřed týdne dostanete dopis,
který vás zvedne ze židle. Několik okamžiků budete
zlostí práskat do všeho, co se vám dostane pod ruku.
A jelikož půjde o peníze, řešení nebude vůbec jednoduché. Není co závidět.
Blíženci - 20.5.-19.6. Čeká vás velmi ostrá výměna
názorů s člověkem, se kterým jste do těchto okamžiků byli kamarádi. Tak to ale na světě chodí, že se
často pohádají i ti největší přátelé. Žádné zlé závěry
z toho určitě nedělejte.
Raci - 20.6.-21.7. V poslední době nežijete zrovna zdravě, měli byste začít hodně vážně přemýšlet
o změně své životosprávy. Co takhle si konečně
obout sportovní obuv a zaběhat si jen tak pro radost? Pár metrů pro začátek stačí!
Lvi - 22.7.-21.8. Nebuďte tak nevšímaví ke svému
okolí. Pokud si vyndáte špunty z uší, tak ihned postřehnete, že kolem vás se děje spousta zajímavých
věcí. Minimálně to, že ne každý se do vás zamiloval
a podporuje vás.
Panny - 22.8.-21.9. Největší problémy vás tento
týden čekají v rodině, kde si přestanete rozumět
s některými členy. Pokud půjde o potomky, ty srovnáte, ale vy se dostanete do sporu hlavně s rodiči.
Pokuste se najít společnou řeč!

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Na pracovišti se ocitnete
v obtížné situaci, která vzbudí silné emoce. Běžná
diskuze může vygradovat v ostřejší hádku, v níž
vyplavou na povrch dosud skrývané antipatie. Díky
tomu poznáte, kdo z kolegů vás má rád.
Štíři - 22.10.-20.11. Vaše finance nevytvářejí takový zisk, jaký byste si přáli. Pokud se do situace
nevloží odborník, nic se výrazně nezmění. Proto se
sami do ničeho nepouštějte, vy sami byste mohli
velmi lehce přijít na buben!
Střelci - 21.11.-20.12. Chybí vám šťáva a energie.
Z toho důvodu se nevěnujete ani takovým příjemným fyzických aktivitám, jako je milování. Vy
byste potřebovali minimálně půlroční dovolenou,
abyste dobili baterie. Zkuste říct šéfovi!
Kozorohové - 21.12.-19.1. Objeví se naléhavý
úkol, který bude nutné urychleně vyřešit. Sice se
u toho orosíte, ale nakonec to zvládnete se ctí. Problém bude pouze v tom, že budete muset, obrazně
řečeno, jít přes mrtvoly, jinak pohoříte.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Přepadnou vás myšlenky na
bývalého partnera, vzpomínky si ale nebudete lakovat na růžovo. Střízlivě si uvědomíte i nedostatky
bývalého vztahu a tím více si budete považovat současné drahé polovičky.
Ryby - 19.2.-19.3. Občasným sportem si můžete
uškodit víc, než když jen lenošíte. Nesnažte se proto
hned zkraje překonat veškeré rekordy. Hýbat byste
se ale měli, v poslední době jenom kynete. Svěřte
své oblé tělo odborníkům!

Petra Hežová
Jen před pár dny obletěla svět
zpráva o dopadu meteoritu
v ruském Čeljabinsku a po
průjezdu některými prostě-
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www.vecernikpv.cz
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Agentura
Poděbradovo pod bublinou. Proč ne?

Tak se nám ten projekt ojedinělé
křižovatky posunul kupředu! Jak
jsme totiž vyčetli, Poděbradovo
náměstí se brzy změní tak, že ani
zavilí Prostějováci ho nepoznají!
Rondel ve tvaru elipsy ostatně nikde jinde nemají, alespoň Agentura Hóser ho nikde na toulkách
po regionu nespatřila.
Docela se můžeme těšit na to,
jak se protáhlá nudle potáhne
od budovy Komerční banky až k
Fiestě. Dokonce jsme zaregistrovali názor, že jedna z odboček by
mohla vést přímo až ke dveřím
zmíněné restaurace. Co je ovšem
přímo šokující, jsou patálie s protihlukovou stěnou. A že zrovna
až včil páni inženýři přišli na to,

že ausgerechnet v místech před
energetickými závody, kde má být
sedmimetrová stěna zabudována,
je betonový kanalizační kanál?
„No, trošku nám to uniklo, ale
my to tam nějak napasujeme,“
mávnul rukou radní Igor Zakopaný. Okamžitě se však vyrojily hospodské spekulace, jak se
povinnosti vybavit nový rondel
masivní protihlukovou stěnou
vyhnout. „Já bych celé náměstí
zastřešil protihlukovou bublinou,
to by byla rarita jako bejk! Když
už má být půlka Poděbradova
náměstí zakryta jakousi stěnou,
tak je úplně jedno, kdyby měla
být celá pod papundeklem,“ myslí si Jožka Úprka z Prostějova.

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...

Jak chcete vyjet?

sokol
fejeton Déšť meteoritů dopadl
i na prostějovské silnice
ím okem ...

Chvála konkurence
Komunální politika se často
popisuje jako ta, kde nejde o
pravicové či levicové pohledy.
Je to ale trochu zkreslující.
Konkrétní příklad může tvořit
třeba nedávné rozhodnutí
prostějovské městské rady,
že neumožní zřízení soukromé základní školy. Ta měla
vzniknout ve vazbě na církevní
Cyrilometodějské gymnázium.
Jenže většina radních řekla ve
svém hlasování, že zde takovou
školu nechce.

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

„Už jsme na to také mysleli, zabili bychom hejno much jednou
ranou,“ přiklání se k tomuto názoru náměstkyně primátora pro
dopravu Alenka Semaforová.
Agentura Hóser si však do notýsku během minulého týdne
zapsala i velmi negativní názory.
Hlavně na to, že má bez náhrady zmizet autobusová zastávka
naproti pošty. „Proč takhle nenechají zmizet poštu nebo radnici?
Asi proto, že by nikdo neprotestoval,“ míní věčný městský rýpal
Bořipuch Krkovička.
Víte co? Nechejme se překvapit.
Určitě ale budeme překvapeni, co
nám poblíž centra vznikne...
Za Agenturu Hóser Majkl
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Velmi pozorně čtu reportáže
o vývoji dopravní situace v
Olomoucké ulici a hlavně mě
zaujaly novinky o připravované rekonstrukci křižovatky
Olomoucká versus Barákova.
Popravdě řečeno, i mně samotnému se zdá požadavek dopravní policie, aby výjezdy ze
Sladkovského ulice i ulice E.
Valenty byly vybaveny semafory, chybný. To by se opravdu Olomoucká ucpávala auty,
která by čekala na vozidla vyjíždějící z vedlejších ulic. Ale
je tu druhá strana mince! Právě
já bydlím na sídlišti E. Beneše,
a tak několikrát denně odtud
vyjíždím na Olomouckou.
A mohu potvrdit, že kolikrát
i deset minut či čtvrt hodiny
čekám ve frontě, abych se na
Olomouckou autem vůbec dostal! Takže jak odtud máme vyjet bez semaforů? Sám nevím,
jak najít kompromis tak, aby
všechny strany byly spokojeny a dopravní situace se v této
lokalitě vyřešila ku prospěchu
všech. Kompromisní řešení ale
zřejmě neexistuje, jedině že by
na křižovatce Olomoucká - E.
Valenty vznikl rondel…
Jan Křížek, Prostějov

Co z parku zbyde?
Se zděšením jsem si přečetla
článek o dalším připravovaném
kácení stromů ve Smetanových
sadech. To snad nikdo nemůže
myslet vážně, že zde pokácí
ještě čtyřicet stromů?! Co z tohoto parku potom zbyde? Ať mi
nikdo neříká, že tolik stromů je
tady v havarijním stavu, že by
měly hned zítra někomu spadnout na hlavu! A pokud ano,
proč město tento problém neřešilo postupně? Mohlo se začít už
před deseti lety, kdyby se každý
rok pokácely tři čtyři stromy,
tolik by to nebolelo. Ale toto
radnice zřejmě pořádně zaspala‘
Jana Dvořáková, Prostějov

Co pivař, to cyklista!
Jsem řidič z povolání, takže naprosto souhlasím se zákonem,
že i cyklista je řidič a platí pro
něj stejné zásady jako pro šoféra
motorových vozidel. Mám tím
na mysli hlavně alkohol. Kdo z
nás se nepotkal na silnici s vrávorajícím cyklistou, který vám
málem spadne pod auto nebo v
nejlepším případě se vám plete
do jízdy tak, že musíte dát ten
největší pozor, abyste ho nesmetli. Chtěl bych ale upozornit
na jiný fakt. Občas i já chodím
na pivo do hospody vedle mého
bydliště a kolikrát se nestačím
divit. Před hospodou je zaparkováno dvacet bicyklů a dvacet
chlápků si uvnitř dává jedno
pivo za druhým a občas ho proloží něčím ostřejším. Pak se vypotácí z hospody, nasednou na
kolo a zamíří k domovu. Páni
policisté, co se takhle postavit
každý den v deset hodin večer
před prostějovské hospůdky a
restaurace a chytat jednoho cyklistu za druhým?
Lubomír Nýč, 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
Začíná to zcela nenápadně, přijde vám pozvánka do schránky nebo vám někdo volá s tím, že jste vyhráli večeři zdarma.
Z večeře se pak vyklube předváděcí akce plná marketingových
a psychologických fíglů, ne-li rovnou nátlaku. Bohužel někteří
prodejci umí tak zapůsobit, že se vždy najdou lidé, kteří „lákavé“
nabídky využijí. Záhy ale často zjišťují, že nabídka nebyla zas tak
lákavá, jak se na první pohled zdálo... A co vy? Máte také takové
zkušenosti? To jsme zjišťovali v prostějovských ulicích...

Vrchní soud bude mord řešit znovu

Brauner se ODVOLAL taky!

ZÚČASTNILI JSTE SE NĚKDY
PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍ?
Miroslava OVČAČÍKOVÁ,
Prostějov

Jiří KOSINA
Prostějov

ANO

NE
Potkají se znovu. Po Romanu Mičkovi se odvolal také David Brauner. O jejich trestu tedy rozhodne
opět Vrchní soud v Olomouci.
Foto: Michal Kadlec

„Zúčastnila, naposledy tomu
bylo asi před pěti lety a už nikdy
bych tam nešla. Prodejci dokáží
naslibovat hory doly a potom vyvíjí dost nepříjemný nátlak. Tím
jsem se přesvědčila, že nejlepší
jsou pro takové akce důchodci,
kteří se nechají snadno zviklat.
Při každém telefonátu na tyto nabídky už nyní pokládám telefon.
A měl by to udělat každý! Většinou se stejně jedná o věci, které
si člověk pořídí za pár korun i v
obyčejném obchodě.“

„Nikdy jsem se žádné předváděcí akce nezúčastnil, myslím,
že jsou to všechno podvodníci.
Jde o předražené a nekvalitní výrobky, přičemž prodejci
okrádají zejména seniory. Slyšel
jsem, že jsou tak dobře vyškolení, že dovedou manipulovat s
lidmi. Já se těmto akcím vyhýbám a měli by i ostatní, a vůbec,
měl by se tento způsob prodeje
zrušit. Stížností na tyto akce je
čím dál více, už je na čase s tím
začít něco dělat.“

Odvolací proces v případě rozsudku
nad pachateli vraždy jednaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice je
ukončen. Vrchní soud v Olomouci
bude za zhruba půldruhého měsíce nechutný mord bezbranného
důchodce řešit vlastně jakoby od
samého začátku! Po vrahovi Romanu Mičkovi se totiž odvolává i jeho
komplic David Brauner...
Brno, Prostějov/mik
Jenom připomeňme, že z vraždy seniora byl
usvědčen Roma Mička, kterého soudce Krajského soudu v Brně poslal na osmnáct let
do vězení s nejpřísnějším režimem. Jak už
Večerníku před časem potvrdil jeho právník, vrah nesouhlasí s výší trestu. Obhájce
Davida Braunera, který si má odpykat šest let

za podíl na tomto trestném činu, se delší čas
vyhýbal přímé odpovědi, ale Večerníku minulý pátek potvrdil, že rovněž jeho klient se rozhodl pro zákonnou možnost odvolat se. „Ano,
odvoláme se, to je ale všechno, o čem chci veřejně hovořit,“ sdělil nám do telefonu Miloslav
advokát Davida Brauner, poté, co jsme se mu
konečně dotelefonovali. „Konzultoval jsem
tuto záležitost se svým klientem a po vzájemné
domluvě jsem se rozhodli dále o našich důvodech odvolání neinformovat,“ dodal Klusáček
s tím, že podle obvyklých praktik by Vrchní
soud v Olomouci mohl nařídit další jednání
v této kauze zhruba měsíc či měsíc a půl po
doručení odvolání.
Podle všeho se tak i Davidu Braunerovi zdá
šestiletý trest nepřiměřený. Od začátku tvrdil,
že v bytě zavražděného důchodce vůbec nebyl,
nicméně soud ho usvědčil ze lži. Naopak, byl to
on, kdo jednaosmdesátiletého seniora napadl
ve dveřích jako první a Mička dokonal vraždu.
Prostějovský Večerník bude nový soudní proces samozřejmě podrobně sledovat.

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

Nové sídliště obydleli lidé z venkova. Sídliště Svobody včetně
objektů obchodů a služeb bylo budováno v polovině sedmdesátých
let minulého století. Původní název zněl od ledna 1965 sídliště 20.
výročí osvobození ČSSR, současný název platí od roku 1968 na
počest padesátého výročí svobodného československého státu (r.
1918). Na východní straně sídliště byl v letech 1967 až 1969 vybudován školní areál ZŠ Jana Železného. Díky výstavbě sídliště se zvýšil
počet obyvatel města o více než tisíc osob, většinou díky osidlovací
vlně z venkova.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Kostelní
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Zpravodajství nejen z města Prostějova shlédne
více jak 1000 čtenářů denně! DĚKUJEME!

STRANA 21

Vybíráme pro vás „půltucet“

Návrat ke

„starým” případům

MĚSTEM MÓDY SE MÍSTO
PROSTĚJOVA STÁVÁ JESENÍK
ÚNOR 2012
Alespoň jedna dobrá zpráva v této krizové době, kdy i v Prostějově
přesáhla nezaměstnanost hranici deseti procent. Do našeho města totiž míří Švédové! Nikoliv vyplenit nás, ale naopak pomoci onen počet
lidí bez práce snížit. Seveřané mají zájem u nás investovat a vybudovat oděvní firmu, v níž by pracovaly stovky lidí. Bude to náplast na
ránu po zkrachovalém Oděvním podniku?

Sídliště Svobody

SOUTĚŽ POKRAČUJE

Foto: internet

Prostějov/mls

jak šel čas Prostějovem ...

VELKÁ ZIMNÍ

Jste v těchto dnech unavení, chybí vám energie a nemůžete se dočkat, až zase po několika chmurných dnech vyleze
sluníčko? Míváte v tomto období častěji virózy, různá nachlazení, rýmu, kašel nebo přímo trpíte na časté chřipky?
Máte často pocit, který se dá nazvat „nic se mi nechce“?
Pak je tady pro vás sauna, která vám pomůže získat zpět
vitalitu a vnese do vašeho života nejen dobrý pocit z řádného očištění tělesné „slupky“.
Mnozí vám potvrdí, že nejlepší relaxací je sex v sauně.
Cože? Sex v sauně? To těžko, zareagují ostatní. Jak je
to tedy s milováním v obrovském vedru? Mnoho párů si
objednává saunu soukromou, ale o sexu nemůže být řeč jednak proto, že sauna je považována za posvátné místo,
takže je v ní podobné chování považováno za nevhodné,
ale také proto, že díky vysokým teplotám je každá sexuální
aktivita marná. Tělo má mnohem více starostí s prokrvováním a chlazením podkoží, než aby si mohlo dovolit napumpovat krev do pohlavních orgánů. Takže v sauně si užije
erotiky jen ten, kdo je v tomto ohledu výjimečný!

... tentokrát ze sortimentu:

ŽVÝKAČKY

Orbit
Peppermint

Orbit Professional
Fresh Mint

Orbit pro děti

Wrigley spearmint

Airwawes
extreme

Winterfresh

11,90

13,90

19,90

9,90

12,90

10,90

11,90

13,90

19,90

9,90

14,90

-

11,90

14,90

11,90

9,90

14,90

12,90

11,90

13,90

19,90

9,90

12,90

10,90

11,90

-

-

-

13,90

10,90

11,90

15,90

9,90

11,50

13,90

12,90

Naše RESUMÉ
Kdo z nás by neměl rád žvýkačky? Pro naše ratolesti jsou
jedním z prvních velkých objevů na světě, pro starší pak prostředkem k udržení správného
dechu, ale i uklidnění nervů.
Ti z vás, kdo velebí peprmintové
orbitky se dočkají všude totožné
ceny, přívrženci stejné značky,
ale Fresh Mintu by měli zajít
do Albertu, Billy či Kauflandu.
Orbit pro děti nabízí nejlevněji
Tesco, známé Wrigley spearmint
pak právě všichni kromě Teska
a Lidlu, Airwawes extreme kupte v Albertu a Kauflandu, kde
za stejnou cenu, stejně jako v
Lidlu, vemte i Winterfresh.

ÚNOR 2013
Prostějovské šičky, které kvůli krachu OP Prostějov přišly o práci, nakonec mají smůlu. Švédská firma Cavaliere na Moravě skutečně letos v
lednu zaměstnala třicet lidí. Potřebovala je pro rozjezd výroby společenských oděvů. Postupně chce navyšovat počet zaměstnanců, plánuje, že
ve finále by jich v závodě mohly pracovat i dvě stovky. Tohle vše jsou
určitě pozitivní zprávy. Pro region je však špatné, že oproti původním
plánům Švédové nezamířili do Prostějova, ale do Jeseníku. Paradoxem
je, že seveřené obnovili provoz v bývalém pobočném závodě Oděvního
podniku, který byl po desítky let spojován hlavně s Prostějovem. „Vůbec se nedivím, že firma Cavaliere dala přednost Jeseníku před Prostějovem, a to i přesto, že by u nás sehnala dostatek kvalitních zaměstnanců, kteří po krachu OP skončili na dlažbě. Problém je v tom, že by v
Prostějově pro své účely musela postavit úplně novou továrnu. Bývalý
hlavní areál OP Prostějov pro majitele Cavaliere nepřipadá v úvahu. Je
to jednak kvůli jeho velikosti, ale hlavně kvůli stavu, ve kterém se nachází. Do jeho modernizace se v letech před krachem podniku příliš
neinvestovalo, pokud peníze někam šly, bylo to právě do pobočky v
Jeseníku. Švédové tamější továrnu koupili za 6,5 milionu korun a vzhledem k jejímu stavu určitě neprodělali. Kdyby něco podobného měli v
Prostějově stavět na zelené louce, určitě by je to přišlo několikanásobně
dráž,“ vysvětlil nám jeden z bývalých zaměstnanců, který dění kolem
OP Prostějov sleduje i poté, co s ním už několik let nemá co do činění.
V Prostějově naštěstí i nadále působí řada menších firem vyrábějících
oděvy. Přesto se po krachu OP zdá, že značka „město módy“ je volná.
Kdo ví, jestli ji v budoucnu místo Prostějova nezíská právě Jeseník...

Hokejisté obrátili sérii
10 s Boleslaví, v semifinále
lety 1.ligy narazí na Kladno!

napsáno před

Husarský kousek se podařil
prostějovským hokejistům. Ti
sice prohrávali ve čtvrtfinále
play-off první ligy s Mladou
Boleslaví již 0:2 na zápasy, nakonec to však byli oni, kdo se
v sobotu večer radoval z postupu! Tři výhry za sebou posunuly HC Prostějov mezi čtyři
nejlepší celky druhé nejvyšší
soutěže. Tímto výsledkem
dosáhli svěřenci trenérů Kamila Přecechtěla a Ivo Horáka
největšího úspěchu v novodobé
historii prostějovského hokeje.
„Je to pro mě krásný pocit,
mám z úspěchu obrovskou radost. To, že jsme sérii dokázali
otočit, považuji za fantastické,“
rozplýval se šéf prostějovského
hokeje Robert Kolář, který slast
prožíval přímo na tribuně mezi
fanoušky HC. Kolářovi a nejen

jemu se splnilo velké přání. „Za
čtyřleté existence jsme dosáhli
toho, co jsme chtěli a splnili cíl
v podobě postupu mezi elitu
první ligy. Ještě více než samotný postup mě těší způsob,
jakým jsme ho dosáhli. Tento
mančaft žil celou dobu pro jednu společnou věc. Toho si moc
vážím. Kluci podali v rozhodujícím utkání extraligový výkon.
Pokud by ho dokázali zopakovat i
v semifinále, tak ani proti Kladnu
bychom nemuseli být bez šance,“
nabádá své ovečky předseda
Robert Kolář, který je přesvědčen
o tom, že souboj Kladno versus
Prostějov je předčasným finále
první ligy!
Nesmazatelně se v Mladé Boleslavi do myslí fanoušků zapsal
Petr Šakarov, který byl u všech
rozhodujících okamžiků série.

Zpravodajství
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Nejvyšší soud definitivně odmítl dovolání aktivisty Navrátila

Opět trapná obstrukce TOP 09:

JUSTICE TO NAZVALA PŘESNĚ: Nesmyslné a šikanózní žaloby Podání na státním zastupitelství
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v dovolacím řízení ve věci žaloby Jana Navrátila o určení
neplatnosti smlouvy o smlouvách budoucích mezi Městem Prostějov a společností Manthellan. V
usnesení konstatoval, že zatěžování soudů nesmyslnými či šikanózními žalobami nenahrazuje kontrolní mechanismy v rámci územní samosprávy...
Prostějov/red
Po minulých komunálních volbách, v nichž Jan Navrátil kandidoval, ale nezískal dostatečnou
podporu občanů a nedostal se do
zastupitelstva, rozpoutal soukromou válku proti městu. Spekulace o nenaplněných ambicích
lze ovšem jen předjímat. Jednou
z Navrátilových bojových front
je bitva proti zbourání komunistického „kulturáku“ v centru
města. Tento aktivista v roce
2011 podal u Okresního soudu
v Prostějově žalobu na neplatnost
smlouvy o smlouvách budoucích mezi městem a investorem,
který hodlá na místě postavit
moderní obchodní galerii. Soud
konstatoval, že žalobce nemá
k uvedené věci žádný právní
vztah. Navrátilovo tvrzení, že
má právo se dožadovat zru-

šení smluv, protože Společenský dům využívá jako občan
města k nákupům a zábavě, je
i z laického pohledu úsměvné...
Rozsudek prvoinstančního soudu v plné míře podpořil v loňském roce také krajský soud, k
němuž se Navrátil odvolal. Jednoznačný výsledek opět neuznal
a podal dovolání k Nejvyššímu
soudu České republiky. „Minulé pondělí jsme obdrželi usnesení, jak jsme očekávali, dovolání
pana Navrátila zamítá,“ informoval Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města
Prostějova. V odůvodnění usnesení je doslova konstatováno,
že soudní rozhodování neslouží
k zatěžování soudů nesmyslnými či šikanózními žalobami
a také nenahrazuje kontrolní
mechanismy v rámci územní
samosprávy.

zatěžují soudní systém

Národní dům. Na netradičním místě se tentokrát sešlo Zastupitelstvo
města Prostějova, jehož vedení čelí neustálým útokům Jana Navrátila
(na snímku). Co je nejhorší, že vše je zbytečné. Foto: Michal Kadlec
Město Prostějov nebude, stejně jako v případě předchozích
dvou líčení, požadovat po Janu
Navrátilovi za soudní řízení
ani korunu. Na naši otázku, zda
městu nevznikly opravdu žádné náklady, náměstek Pospíšil
opatrně hledal odpověď: „Víte,
je v tom kus našeho džentlmenského, opravdu nadstandardně
slušného přístupu k žalobci...“

Jedním hlasem doplnil, že od
začátku panovalo bezvýhradné
přesvědčení, že zastupitelstvo
jednalo při schvalování smluv
v souladu se zákonem. „Také
proto nebyl důvod pro využití
služeb externího právního zástupce,“ podotkl.
Z rozhodnutí soudu logicky
vyplývá, že pokud by kterýkoliv občan mohl napad-

nout právní úkon obce, docházelo by k nepřiměřeným
zásahům do právní jistoty
rozhodnutí zastupitelstva.
Neopodstatněné žaloby zatěžují soudy, zdá se však, že
pro kverulanty nejsou překážkou ani vysoké soudní
poplatky. A Jan Navrátil
pro svoji soukromou bitvu
s městem hledá sponzory.
Za 500 korun nabízí jím
vedené občanské sdružení
školení s názvem „Právo
občana v praxi“, slibuje vystavení dokladu a certifikát
absolventa. Obsahem školení je krkolomná věta: „Jediná
možnost, pokud se vám zdá
některé výběrové řízení potenciálně podivné a pokud
nechcete ztratit možnost se
soudně domáhat ochrany veřejného majetku a naplnění
vypsaného záměru, je stát se
aktivním účastníkem onoho
výběrového řízení.“
O tom, jakou má tohle „školení“ váhu, si udělejte obrázek
sami...

Prostějov/red - Klub zastupitelů za TOP 09 podal na
okresním státním zastupitelství podnět k šetření ve
věci smlouvy o smlouvách
budoucích se společností
Manthellan. Informovala
o tom na úterní schůzi Zastupitelstva
statutárního
města Prostějova Dana Pelikánová (TOP 09).
Opoziční zastupitelé se podnětem domáhají toho, aby
státní zastupitelství podalo
návrh na zahájení soudního
řízení o neplatnost smlouvy
o převodu vlastnictví. Státní
zastupitelství tak učiní v případech, kdy zjistí, že při uzavírání smluv nebyla respektována ustanovení omezující
volnost jejich účastníků.
„V souladu se zákonem byly
státnímu zastupitelství ze strany odboru správy a údržby
majetku města neprodleně poskytnuty jimi požadované dokumenty týkající se předmětné věci. Konečné stanovisko
státního zastupitelství nám
není známo,“ uvedl v závěru
uplynulého týdne Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora statutárního města Prostějov.

Ze strany zastupitelů za TOP
09 se jedná již o několikeré
podání stížnosti. Podle náměstka primátora Pospíšila
jde znovu pouze o obstrukční krok, který zatěžuje státní
orgány. „V dané věci již svá
závazná právní stanoviska
vydaly Policie ČR, Úřad na
ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvo vnitra ČR,
Okresní soud v Prostějově,
Krajský soud v Brně a nejnověji také Nejvyšší soud
ČR. Všechny instituce neshledaly žádné pochybení,“
připomněl Pospíšil. Ke krokům zastupitelů za TOP 09
poznamenal: „I když nechápu současné názorové změny,
dokážu se ztotožnit s tím, že
část opozice, přestože v minulém volebním období pro
tuto smlouvu pod hlavičkou
jiné volební strany hlasovala,
má dnes z politických důvodů jiný postoj. Ovšem ve
chvíli, kdy se několik státních
orgánů k této problematice
opakovaně vyjádřilo, tomuto
postoji nerozumím. A z osobních rozhovorů s občany Prostějova vím, že to není jasné
ani jim.“

Manželé Koryčánkovi nesplnili smlouvu,
Kalamita: slévárně se PROPADLA
STŘECHA radní chtějí pozemek u nemocnice zpět
Prostějov/mls - Přívaly sněhu nezvládla střecha prostějovských sléváren. V sobotu
kolem jedné hodiny tak ve
Vrahovické ulici museli zasahovat hasiči. Byli také u
řady dopravních nehod. Například v Seči osobnímu autu
hrozil pád ze svahu.
„Profesionální i dobrovolní
hasiči Olomouckého kraje v
průběhu soboty dorazili k více
jak dvěma desítkám událostí
spojených s vydatným sněžením. V sobotu zasahovali například u nehody v Kralicích
na Hané, v Seči, kde osobnímu auto hrozil pád ze srázu, a
také ve Vrahovické ulici, kde
odstraňovali následky po pádu
střechy slévárny," uvedl Zdeněk Hošák z Hasičského záchranného sboru Olomoucké- Nevydržela příval sněhu. Hasiči v sobotu krátce po poledni likvidovali následky po pádu střechy slévárny.
Foto: Martin Zaoral
ho kraje.

Prostějov/mik – V posledních letech radnice připravila u prostějovské nemocnice padesát pozemků pro
výstavbu rodinných domů.
Vzápětí všechny prodala i s
vybudovanými inženýrskými sítěmi s tím, že kupec se
musel smluvně zavázat, že
zde do tří let postaví dům,
ve kterém bude bydlet. Jediní, kdo smlouvu nedodrželi,
jsou manželé Koryčánkovi.
A ti se také v úterý zodpovídali před všemi komunálními
politiky na jednání Zastupitelstva města Prostějova. Radní
totiž požadovali okamžité
odstoupení od smlouvy a vrácení pozemku. „Rada města
předložila zastupitelstvu jednoznačný návrh trvat na odstoupení od kupní smlouvy a
o zřízení předkupního práva z

2. dubna 2009. Navíc trváme
na pokračování v zahájeném
soudním řízení ve věci určení
vlastnického práva k uvedenému pozemku u prostějovské nemocnice,“ uvedl pro
Večerník Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora, který
v úterý při absenci Miroslava
Pišťáka předsedal jednání zastupitelstva.
Manželé Koryčánkovi se hájili tím, že v tuto chvíli probíhá stavební řízení, které je
neuvěřitelně časově náročné,
navíc se odvolali proti stavebnímu povolení, jež na svůj
dům získali sousedé. Manželů
se nakonec zastali opoziční
zastupitelé, kteří radní i ostatní kolegy v nejvyšším orgánu
města požádali o shovívavost
vůči prostějovským občanům.
„Nemusíme stále ukazovat

Mají příležitost k nápravě. Zastupitelé dali manželům Koryčánkovým ještě jednu šanci, aby co nejrychleji na pozemku u nemocnice postavili svůj rodinný dům.
Foto: Michal Kadlec
represivní tvář, dejme těmto
občanům ještě jednu šanci,
aby dotáhli do konce stavební řízení a po povolení začali
urychleně stavět,“ přimlouval
se Josef Augustin (KSČM).

Zástupci koaličních stran ČSSD
a ODS nakonec s tímto návrhem
souhlasili a bod programu o návrhu o odstoupení od smlouvy
s manželským párem Koryčánkových odložili na neurčito.

s Modřany Power je zatím patová,“
Sněžný skútr PRODÁN „Situace
přiznává náměstek primátora po jednání v Praze VODA V BRNĚNSKÉ

… a jak by se teď hodil!
Prostějov/mik - Již předminulé úterý rada města
schválila prodej sněžného
skútru, který se pro potřeby
magistrátu stal kvůli převážnému nedostatku sněhu
nechtěným. Kroměřížská
firma za něj hodlá zaplatit
stodeset tisíc korun, o více
než jedenáct tisícovek tak v
konkurzu přeplatila druhého zájemce.
Zájemci o sněžný skútr byli
nakonec skutečně pouze dva,
přestože původně se hovořilo
také o zájmu prostějovského
biatlonového klubu či majitelů
lyžařského areálu v Kladkách.

„V konkurzu zvítězila kroměřížská společnost Q-COOP
s.r.o. s nabídkou stodeset tisíc
korun včetně DPH. Tato cena
bude podle podmínek, které jsme stanovili, zaplacena
před podpisem kupní smlouvy. Na druhém místě zůstal
soukromý podnikatel Jakub
Juračka z Kroměříže, který
nabídl částku 98 600 korun,“
uvedl pro Večerník Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
Prostějova.
Ironií osudu je, že ve chvíli,
kdy tuto informaci předáváme
veřejnosti, postihla Prostějov
sněhová kalamita…

Praha, Prostějov/mik - Ve
středu odjel první náměstek
primátora statutárního města
Prostějova Jiří Pospíšil jednat
se společností Modřany Power.
Už před časem se vedení prostějovského magistrátu rozhodlo zpětně vykoupit od této
firmy pozemky v průmyslové
zóně. Město totiž odstoupilo od
vzájemné smlouvy, za půdu zaplatí čtyřiadvacet milionů korun, protože od třiceti milionů,
kolik činí hodnota pozemků,
odečte šest jako penále za to, že
firma v průmyslové zóně nepostavila slíbenou továrnu...
Situaci s pozemky prodanými
společnosti Modřany Power
ovšem komplikuje zástavní právo, které na ně kvůli úvěru pro

tuto pražskou společnost má
GE Money Bank. Prostějovská
radnice tvrdí, že bylo zřízeno
v rozporu s kupními smlouvami,
jelikož úvěry se netýkaly stavby
závodu. Zástavní právo nedávno navíc odradilo firmu MPS
Holding, která chtěla pozemky od Modřany Power koupit
a postavit na nich svůj závod.
„Se zástupci společnosti Modřany Power jsme s kolegy z odboru
správy a údržby majetku města
jednali o dalším postupu zpětného nabytí pozemků městem
v průmyslové zóně. Byli jsme
seznámeni se současnou situací
společnosti, zejména v návaznosti na oznámení soudu o zahájení
insolvenčního řízení. Zástupci
firmy nás informovali o krocích,

které společnost činí k zastavení tohoto insolvenčního řízení,“
sdělil Večerníku Jiří Pospíšil.
Pochopitelně jsme se ho zeptali, jaký tedy bude další postup
magistrátu vůči společnosti Modřany Power. „V tomto okamžiku
nelze předjímat další postup. Pokud bude zastaveno insolvenční
řízení, musí následovat zrušení
zástavních práv k pozemkům.
Následně dojde ke společnému
souhlasnému prohlášení ohledně
vlastnictví těchto pozemků. Ze
strany představitelů společnosti
Modřany Power jsme na závěr
jednání byli ubezpečeni, že jsou
ochotni s městem dále jednat
a efektivně spolupracovat. Zatím
se ovšem ocitáme v patové situaci,“ dodal Pospíšil.

je zdravotně nezávadná!
Prostějov/mik – Ve vchodech
číslo 32 až 36 v domě v Brněnské ulici už pátý týden
teče lidem z kohoutků rezavá
voda. Jak Večerník informoval v minulém čísle, několik
nájemníků už trpí po užití
teplé vody kožními problémy. Domovní správa se tak
rozhodla pro razantní řešení!
„Vypsali jsme rychlé výběrové řízení a v uvedených
domech přikročíme ke kompletní výměně ležatého kovového potrubí. To svislé je totiž
umělohmotné a žádná rez se
v něm nedrží. Naopak v tom
ležatém se stále rez vyskytuje,

a to i přesto, že proběhlo zásadní chemické čištění. Výměna
tohoto vodovodního potrubí
přijde na zhruba osmdesát tisíc korun,“ sdělil Večerníku
Vladimír Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově.
Jak zároveň dodal, uprostřed
týdne obdržel zprávu z laboratoře, která v domě v Brněnské
ulici odebírala vzorky teplé
vody. „Bylo nám potvrzeno, že
voda je zdravotně nezávadná,
pouze s kousky železa. Věřím
ale, že na konci příštího týdne
bude problém v Brněnské ulici
odstraněn definitivně,“ uvedl
Vladimír Průša.

Náš web navštíví více jak
Přistižený feťák za volantem: „Šňupnul jsem si pervitin!“ www.vecernikpv.cz 1000 čtenářů denně! DĚKUJEME!

Prostějov/mik - V pátek
v noci došlo v Prostějově
k dalšímu odhalení zfetovaného řidiče. Mladík
za volantem se policistům
přiznal, že před jízdou užil
dávku pervitinu!
„V pátek před půlnocí
kontrolovali policisté ři-

diče ve Svolinského ulici.
Při kontrole šestatřicetiletého řidiče osobního
auta značky Peugeot byla
také provedena dechová
zkouška na alkohol s negativním výsledkem. Policistům se však chování
a reakce řidiče nejevily v

pořádku, proto přistoupili k další zkoušce, a to na
jiné návykové látky. Provedenou zkouškou pomocí
speciálního testu byla zjištěna reakce na Amphetamin a Methamphetamin.
Řidič se přiznal, že nosem
vdechl dávku pervitinu,“

informovala nás o dalším
přistiženém feťákovi za
volantem Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci. Mladíkovi byla zakázána další
jízda a odebrán řidičský
průkaz.

Na škole Dr. Horáka se vyskytla ŽLOUTENKA

Prostějov/mik - Během tohoto školního roku se už podruhé na Základní škole Dr.
Horáka objevila takzvaná
nemoc špinavých rukou. Hygienici laboratorně potvrdili
u žáka deváté třídy nákazu
hepatitidou typu A. Vedení
školy i radnice však ujišťuje
veřejnost, že situace je pod
kontrolou a v žádném případě není důvod k panice.
„V případě Základní školy
Dr. Horáka se jedná o jediný

„Není ale žádný
důvod k panice,“
ujišťuje vedení města
případ, navíc u chlapce, který
byl nakažen mimo školu a je
v současnosti hospitalizován
v nemocnici. Není tedy v žádném případě důvod k žádné
panice. Ve škole je přesto
nyní zaveden zvýšený hygi-

enický režim, ovšem pouze
pro zmíněnou třídu devátého
ročníku,“ potvrdila Večerníku
Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Prostějova.
„Děti z deváté třídy si v daleko větší míře nyní myjí ruce,
a to dezinfekčními prostředky, v jídelně mají oddělený
prostor pro stravování a třída
i chodby se umývají chloraminy. Osobně se neobávám
toho, že by se žloutenka na
naší škole rozšířila,“ sdělil

Večerníku Ivan Pospíšil, ředitel Základní školy Dr. Horáka
v Prostějově.
Nedávno se nákaza žloutenky
v Prostějově vyskytla v Mateřské škole v Mozartově ulici. Vedení tohoto zařízení ale
před veřejností tuto skutečnost tajilo, jako první ji zveřejnil až Večerník.
Podle aktuálních zpráv
Večerníku však veškerá
hygienická opatření v této
školce byla již zrušena.

REKORDMANKA MEZI HLEDANÝMI

DOSTALA AMNESTII...

(pokračování ze strany 3)
„Letošní prezidentská amnestie se vztahuje na pravomocná odsouzení do dvou let a
trestní stíhání starší osmi let.
A to obojí je zřejmě i případ
Moniky Oláhové,“ vysvětlila
Večerníku prostějovská státní
zástupkyně Gabriela Bílková. Jak bylo uvedeno, rodiče
Moniky Oláhové stále žijí na
Prostějovsku. Její matka však
zprávou o tom, že by se dcera
mohla po letech vrátit domů,
nijak nadšená nebyla. „S dcerou nejsem v kontaktu od
doby, kdy ve svých asi osmnácti letech odešla z domova.
Od té doby se nám neozvala.

Každá zmínka o ní nás bolí,
vidět ji nechci! Její amnestii
nijak zvlášť nevítám, spíš
si myslím, že by měli zavřít i
toho, kdo ji udělil...,“ reagovala ostře maminka Moniky
Oláhové.
Ta se svého času chovala jako
neřízená střela. V roce 1991
si založila firmu Walter Lilli.
Podle obchodního rejstříku
se mělo jednat o nespecializovaný velkoobchod. Monika
Oláhová na tuto společnost
dokázala sehnat zboží v hodnotě mnoha milionů korun.
Faktury však nikdy nehodlala
zaplatit a užívala si luxusního
způsobu života. Coby mladá

půvabná žena využívala při
jednání se svými obchodními
partnery svých čistě ženských
zbraní. Škoda, kterou jim následně způsobila, se odhaduje
na přibližně patnáct milionů
korun.
Monika Švestková se Oláhovou stala po své svatbě. Vztah
s Romem, kterého si vzala, si
prosadila navzdory představám svých rodičů. Mezi její
velmi početné milence měl
patřit i člen italské mafie, který byl ve své vlasti zastřelen.
O jejích podvodech měli policisté vědět, několik měsíců ji
však, zřejmě i díky jejím půvabům, nechávali být...

Téma Večerníku, ZIMA v Prostějově

Zdravíme všechny naše čtenáře,
také pro toto vydání pro vás PROSTĚJOVSKÝ
Večerník přichystal zajímavou tématickou stranu.
Ta dnešní je zaměřená na střechy a všechno kolem nich... Poradíme vám jak a podle čeho vybírat
střešní krytinu, podíváme se na zoubek střešním
solárním panelům i elektrárnám, chybět nebude
ani pohled na komíny a zamyšlení nad novými
technologiemi.
Věříme, že pro vás tato strana bude poutavá a třeba i trochu poučná. Přejeme vám příjemný start do
nového týdne!
Připravila: Nikol Hlochová
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Co na střechu?
Podobně jako dámy často řeší zapeklitou otázku, co na sebe, jejich drahé polovičky se při
stavbě nebo rekonstrukci domku zamýšlí nad
otázkou, co na střechu? Krytin je na trhu sice
obrovské množství, liší se vzhledem, životností,
cenou i kvalitou, ale jak poznáme, která je ta
nejvhodnější pro náš dům? Pokusíme se vám to
v následujícím článku trochu přiblížit.
Existují prakticky dva základní typy střešních krytin jako celku, a to těžká, kam se řadí pálená střešní
taška, betonová taška nebo břidlicová krytina, a lehká, tu tvoří plechové dílce, asfaltové a dřevěné šindele, vláknocementová krytina nebo různé plasty.

TIP!

Má-li střecha sklon menší než
20°, neměla by na ni být použita pálená taška, pokud je sklon
menší než 17°, pak ani taška betonová. Optimální a doporučovaný sklon střechy se pohybuje kolem 45°.

Druhy krytin aneb co u nás frčí?

Pálená taška
- snad nejrozšířenější druh tašek u nás; je velice odolná a nepotřebuje žádnou speciální údržbu, důležitá je jen
profesionální pokládka, jinak by se mohlo stát, že vám, lidově řečeno, poteče na hlavu.
Betonová taška
- jde o nejodolnější krytinu, jejím mínusem však je její hmotnost; je těžká, takže potřebujete opravdu kvalitní
krovy, aby tíhu unesly; její nevýhodou je menší odolnost při extrémně nízkých teplotách.
Břidlice
- mnoho a mnoho let prověřovaným materiálem je břidlice, tato vysoce odolná a mnoho let trvanlivá krytina
vypadá navíc na domech luxusně, přírodní břidlice odolá na střeše vodě, mrazu, ohni i všem nepříznivým vlivům.
Šindele
- mohou být asfaltové nebo dřevěné; asfaltové jsou u nás poměrně novinkou, pořídíte je sice lacině, od ceny se
však odvíjí i jejich životnost, která není příliš vysoká; ovšem ty dřevěné patří k oblíbeným krytinám venkovských
stavení nebo chat; dřevo je lehké a odolné, pouze se na něm musí obnovovat ochranné nátěry.
Plech a měď
- výhodou plechových dílů je to, že se hodí na jakoukoliv střešní konstrukci, jejich hmotnost je totiž zanedbatelná;
obrovskou výhodou je také jednoduchá pokládka.
Vláknocementová krytina
- postupně vytlačila eternit, jde o pevnou, odolnou, dobře opracovatelnou variantu střešní krytiny.

Kde se vzal, tu se vzal... KOMÍN!

INZERCE

Komíny tu s námi nebyly odjakživa, s jejich výstavbou se začalo zhruba před 400
lety. Před nimi existoval jenom tzv. dymník.
Ten měl za úkol odvádět kouř z místnosti,
plnil vlastně podobnou funkci jako dnešní
digestoř. Svým tvarem připomínal veliký
trychtýř obráceně zavěšený nad plápolajícím
ohněm. První komíny začaly vznikat zhruba
v 15. století. Sahaly nad střechu a na rozdíl od
dymníků odváděly kouř rovnou pryč ze stavení.
Tehdy bylo však hlavní surovinou pro jejich
výrobu dřevo nebo hlína. První protipožární
předpisy v 17. století použití dřeva zakázaly
a komíny se opět přiblížily současnosti - byly
stavěny z pálených cihel. Další zásadní posun ve vývoji komínových systémů nastal ve
20. století. Jedním z nejstarších komínů v

Praze a celé ČR vůbec je komín strojírny
v Karlíně - tzv. Rustonky. V dnešní době
jsou už komíny nepopsatelně bezpečnější a
účinnější než bývalé dymníky, pořád se o ně
však musíte starat a udržovat je.
A jaké vlastně dnes jsou možnosti komínů?

Univerzální vs. speciální
Univerzální komínové vložky jsou vhodné
pro všechny druhy paliv, a to bez rozdílu.
Pozor si však musíme dávat na to, k jakému
spotřebiči bude komín připojen – krb bude
potřebovat asi větší průduch než plynový kotel. Speciální komíny jsou už určeny pro ten či
onen typ paliva nebo spotřebiče.

INZERCE

Systémové vs. individuální
Systémové komíny jsou dodávány jedním výrobcem a jde v podstatě o stavebnici. Všechno perfektně zapadne a vy máte
možnost nakoupit ještě hromadu příslušenství.
Individuální komíny mohou být sestaveny
z nejrůznějších dílů odlišných výrobců, tady
už však za komín přebírá odpovědnost ten, kdo
ho postavil. Je proto vhodné k jejich sestavení
přizvat odborníky. Komíny nejsou zrovna tou
věcí v domě, na které byste měli šetřit!

Žasnul by i Josef Lada!

Prostějov/mik - Město pod sněhovou peřinou. Uplynulý víkend se vyplatilo udělat si čas a projít se nádherným bílým
Prostějovem. Pochybujeme, že by i mistr Josef Lada dokázal
v tu chvíli zachytit na svých pohádkových obrazech nádhernější scenérii, než se podařilo zachytit fotografovi Večerníku
Josefu Popelkovi. Tyto snímky prostě berou dech, podobně
zasněžený Prostějov nepamatujeme snad už dvě desítky let!
Tak se kochejte s námi, vážení čtenáři...

7x foto: Josef Popelka
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO Další feťáky za volantem lapila policie
Kostelec na Hané, Olšany, Určice/mik
- Další porci řidičů přistižených za volantem pod vlivem drog zaznamenali policisté v prostějovském regionu. V Kostelci na Hané, Olšanech a Určicích byli
zastaveni mladí šoféři, u nichž byl test na
drogy pozitivní.
„Předminulou sobotu byl kolem druhé hodiny ranní policejní hlídkou kontrolován
devatenáctiletý muž, který v Kostelci na
Hané řídil vozidlo Škoda Fabia. Dechová
zkouška na alkohol byla negativní, test na
návykové látky však byl pozitivní na am-

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Co se lletos
ettos na
nalije
aliije
do Mostkovického
kaléšku?
Mostkovice/red - Pořadatelé šestého ročníku soutěže
o nejlepší domácí pálenku
Mostkovické kaléšek už přijímají vzorky. Loni se jich
v Mostkovicích sešlo neuvěřitelných 779. Zájemci o
účast se mohou přihlásit až
do 3. dubna. Objem vzorku
musí být 0,33 litru, následně
budou pálenky rozděleny do
jednotlivých kategorií. Akce
se uskuteční v sobotu 27.
dubna v sokolovně v Mostkovicích.
V Kralicích plánují
tradiční šibřinky
Kralice na Hané/mls - Letos
už 89. šibřinky pořádají Sokolové z Kralic na Hané. Akce
se koná v sobotu 2. března od
20.00 hodin v místní sokolovně. K tanci a poslechu hraje
skupina DUO CASINO se
Zdeňkem Havlem. Dále vystoupí taneční skupina CHICAGO a KANKÁN. Masopustní maškarní zábavu na
tentýž den v místní sokolovně
plánují rovněž v Určicích.
Ve Víceměřicích budou
hledat Gořalku roku
Vřesovice/mls - Degustaci
pálenek plánují na sobotu
2. března ve Víceměřicích.
Akce v místním kulturním
domě začíná v 14.00 hodin.
V Želči proběhnou
zabíjačkové hody
Želeč/mls - V sobotu 2. března od 11.00 hodin pořádá
Myslivecké sdružení Želeč
zabíjačkové hody. K prodeji
budou připraveny zabíjačkové speciality, které si můžete
odnést domů, nebo si je vychutnat v příjemném prostředí myslivecké klubovny.
Atmosféru zpříjemní reprodukovaná hudba.

Budova bývalé fary opět ožije, stane se z ní „Radostná školička“

VE VŘESOVICÍCH OTEVŘOU NOVOU ŠKOLU!
Děti nebudou muset po 27 letech dojíždět do Prostějova

Většina obcí na Prostějovsku bojuje s úbytkem obyvatel
a nedostatkem malých dětí. Proti tomuto trendu jdou ve
Vřesovicích. Letos zde dokonce otevřou novou základní
školu, do které by v září mělo nastoupit minimálně jedenáct
prvňáčků. Další žáci budou přibývat v průběhu dalších let...
Vřesovice/mls
Nová základní škola bude otevřena
v budově bývalé fary, kde před lety
působilo bývalé učňovské středisko. Půjde o klasickou školu s družinou a výdejnou obědů. „V současné
době zde probíhají poslední stavební úpravy, kolaudace je naplánovaná na konec března. Pak bude následovat vybavování školy. Žáci zde
budou mít k dispozici mimo jiné i
interaktivní tabuli a keramickou dílnu,“ prozradila Večerníku budoucí
ředitelka školy Martina Zbořilová.
Škola v obci fungovala do roku
1985, pak ovšem byla zrušena. Ob-

Vrchoslavice zažívají SOKOLSKÝ ROZVOD

Fotbalisté si udělali vlastní jednotu
Vrchoslavice/mls - No vida,
obec na jihu regionu bude mít
hned dvě sokolské jednoty.
Brzy tu totiž začne naplno fungovat nová organizace TJ Sokol
Vrchoslavice 1946, jejíž členové
budou mít na starosti hlavně
místní fotbalový oddíl. Tímto
krokem v obci chtějí vyřešit
dlouholeté spory mezi místními
fotbalisty a dalšími Sokoly...
Ve Vrchoslavicích trvale žije 593
obyvatel, z toho je zde stodvacet Sokolů. Ti se nyní rozštěpí
do dvou táborů. „S představiteli
fotbalového oddílu jsme měli
rozdílné představy o fungování
jednoty, správě majetku a dalších
záležitostech. Proto jsme se po
letech sporů a rozdílných názorů rozhodli v klidu rozejít. Jsme
přesvědčeni, že se jedná o krok
správným směrem, který povede

Prostějovský Večerník
P
ttaké na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz
ww
inzerce

novený zápis tu po sedmadvaceti
letech proběhl v polovině letošního
ledna. Do školy se zapsalo jedenáct
dětí nejen z Vřesovic, ale také z Výšovic a Vranovic-Kelčic. Ještě před
tím si budoucí žáčci mohli představu o své škole sami namalovat,
pojmenovali ji Radostná školička.
„Bude se jednat o malou školu rodinného typu. Věříme, že zde bude
fungovat co nejužší propojení s
rodiči. Někteří z nich třeba už přislíbili, že nám s řadou věcí, jako je
například výmalba, pomohou. Od
září tu s dětmi v malých kolektivech
budeme moci praktikovat moderní
a hravé způsoby výuky, které jsou

založeny na individuálním přístupu
k nim. To při současných počtech
dětí ve třídách na školách v Prostějově často nejde,“ nastínila nám
další plány Martina Zbořilová, která
v současnosti působí jako učitelka
na ZŠ Dr. Horáka. A už zde učí mio
jiné děti z Vřesovic a Výšovic.
„Mezi dětmi je oblíbená, proto jsem
se rozhodl oslovit právě ji, zda by
do našeho projektu obnovené školy
nešla. Jsem rád, že nabídku přijala,“
prozradil starosta Vřesovic Josef
Fica. Kromě ředitelky a učitelky v
jedné osobě bude od září ve škole zaměstnána i jedna učitelka, která bude
zároveň dělat vychovatelku. V neposlední řadě pak nastoupí kuchařka a
školnice v jedné osobě. Budoucnost
malé školy vidí její budoucí ředitelka
optimisticky. „Minimálně na dalších
šest let budeme mít dětí dost, pak se
uvidí,“ vyjádřila se na závěr sympatická Martina Zbořilová.

ke zklidnění situace,“ vyjádřil se
starosta TJ Sokol Vrchoslavice
Daniel Svačina. Sokolský rozvod
právě probíhá, přičemž vznik
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
už posvětila ČOS. Přibližně za
měsíc by tak mělo dojít k dělení majetku a vypořádání všech
formálních náležitostí.
Sokolské jednoty fungují v řadě
obcí na Prostějovsku. Spadají pod
ně nejrůznější sporty od zumby
přes stolní tenis až po fotbal. Právě
představy zástupců fotbalových
oddílů se většinou s ostatními Sokoly často rozcházejí. „V našem
případě šlo hlavně o spory ohledně majetku spravovaném oddílem
kopané, který jeho členové vybudovali a starají se o něj od roku
1946. Problémy se objevovaly i v
přidělování dotací, pokud jsme je
z jednoho zdroje získali, fotbalisté

už o ně samostatně žádat nemohli.
To by se mělo po našem rozdělení změnit, členové fotbalového
oddílu budou zcela standardně
hospodařit po své vlastní linii a
nebudou muset s námi vše konzultovat,“ sdělil nám Svačina s
tím, že Sokolů-fotbalistů je v obci
asi pětadvacet, zbytek zůstává v
původní jednotě. Ta je poměrně
aktivní a má široký záběr sportů, sdružuje například zájemce o
gymnastiku, atletiku, cvičení pro
ženy s dětmi či zumbu.
Na Prostějovsku k rozštěpu
mezi Sokoly došlo před necelými deseti lety v Kostelci na
Hané, kde se osamostatnili
místní házenkáři. Také v Prostějově fungují dvě jednoty. TJ
Sokol I. zaštiťuje nohejbal, volejbal, zápas a judo, TJ Sokol
II. pak házenou.

Po roce opět za erotikou:
V Jesenci povládne LESBI SHOW
Jesenec/red – Už tuto sobotu 2.
března 2013 se uskuteční devátý ročník Společensko-erotického plesu v Jesenci. Letošní
klání se ponese v duchu brazilského karnevalu, který vás
rozhodně nenechá v klidu...
Můžete se těšit na módní přehlídku luxusního spodního prádla,
dámskou exclusive strip show,
žhavou pánskou strip show s
ohněm MR. Mária. Hřebem ve-

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

phetaminy, methamphetaminy
aminy a extázi. Po
poučení se podrobil lékařskému
ařskému vyšetření
a další jízda mu byla zakázána.
Ve stejný den kolem půl
ůl
druhé odpoledne byll
policisty zastaven čty-řiadvacetiletý řidič osobního
obního
vozidla v Olšanech u Prostějova.
V
jeho případě byl test na drogy pozitivní na
marihuanu. K požití této návykové látky se
doznal,“ uvedla k případům z předminulého
víkendu Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.

srážka u Vrbátek
V Kladkách se lyžaři řítili bílým peklem Těžká
Nedal přednost, teď bojuje o život
Na prodloužené sjezdovce se zde v sobotu konaly tradiční závody

Kladky/mls - Otevřený závod v
obřím slalomu pro děti a dospělé
„Kladecká lyže“, ale i každoroční „Medvědův pohár se konal
v sobotu 23. února v lyžařském
areálu v Kladkách. Do závodu
se v osmi věkových kategoriích
přihlásilo stodeset lyžařů. Letos
se tyto tradiční závody poprvé
konaly na prodloužené sjezdovce
a za počasí, v němž by psa nevyhnal. Avšak i přes husté sněžení
si závodníci, ale i několik desítek
přihlížejících přišli na své...
Navzdory kalamitní situaci byla
účast v Kladkách srovnatelná s
předchozími ročníky. „Před devátou hodinou jsme měli parkoviště
plné. V té době ještě takový pro-

blém s hustým sněžením nebyl.
Ten nastal až během prvního kola, v
druhém to už bylo lepší. Závodníci
se však s podmínkami popasovali
na výbornou. Jen doufám, že se od
nás všichni bez problémů vrátili do
svých domovů...,“ vyjádřil se exkluzivně pro Večerník Jiří Křeček,
předseda místních sokolů, kteří mají
lyžařský areál na starosti.
Právě oni začali před přibližně
sedmi lety na místní jezdovce s
pořádáním závodů o Kladeckou
lyži. Do toho se pak zapojili také
organizátoři z Domu dětí a mládeže
v Olomouci. Právě děti z této organizace začaly v Kladkách soutěžit o
Medvědův pohár a celková úroveň
závodů se hodně pozvedla. Nyní

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

v nich v zástupci skutečně všech
věkových kategorií. Na sjezdovce
jste v sobotu mohli obdivovat
pětileté špunty i ty desetinásobně
starší. Dosažené časy pak všem
bez rozdílu měřila elektronická časomíra. Připravena byla i záchranná
služba, která však naštěstí zasahovat
nemusela.
Oproti předchozím ročníkům se
letos v Kladkách jelo na prodloužené sjezdovce, čímž závody dostaly
mnohem větších grády. Nahoru
lyžaře kromě nového vleku mohl
vyvést i ten starší, který nedávno Myšáci na lyžích. Na start závodu na lyžích se v Kladkách postavili
Foto: Petr Hofman
vyhořel. Po opravě však už byl v i opravdoví špunti.
průběhu celého minulého týdne
opět v provozu. Oba vleky včetně veni svést lyžaře i v nadcházejícím podmínky v Kladkách měly být pro
lana pro ty nejmenší jsou připra- týdnu. Právně v něm by sněhové lyžování vskutku ideální.

jaké byly lyžařské závody v Kladkách 2013
3x foto: Petr Hofman

Nejkontrolovanější obec
v regionu obnovuje tradice
Pavlovice u Kojetína/mls Život v nejrozhádanější obci
regionu se po vypjatém období, které začalo po volbách v
roce 2010, opět vrací do normálních kolejí. Úřad malé
obce loni na základě řady
udání prověřilo hned několik
státních institucí počínaje Ministerstvem vnitra ČR přes
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže až po Zemský archiv v Opavě. Nyní už se zde
lidé mohou konečně věnovat i
běžnějším aktivitám.
„Samozřejmě, že život v obci
okoření nějaká ta sousedská
hádka jako všude. Ale ten
největší nápor jsme snad už
přežili,“ doufá starosta Pavlovic u Kojetína Milan Lešikar.
Důkazem jeho slov by mohlo
být například obnovené vítání
občánků, které se po osmi letech uskutečnilo v prostorách
obecního úřadu. „Rovněž jsme
položili základy novým tradicím. Jedná se o setkání seniorů,
domácí zabijačku spojenou s

čera budou náruživé sexy kočičky, které vám předvedou Lesbi
show live. Po celou dobu bude
obsluha nahoře bez a večerem
Vás bude provádět moderátor
Láďa Sovět Rus. Můžete se těšit také na bohatou tombolu. K
tanci a poslechu Vám zahraje
skupina Kreyn. IX. ročník Společensko-erotického plesu začíná
v 19hod. v Kulturním Domě v
Prostějov/peh - Holčičky a
Jesenci.
kluci z Čech pod Kosířem si
uplynulé sobotní odpoledne
pořádně užili karnevalového
veselí. Zájem byl jako každoročně obrovský a ve společenPROSTĚJOVSKÝ Večerník ve spolupráci s agenturou MA- ském sále tak bylo plno.
MUT AGENCY připravil pro všechny čtenáře i přívržence Sobotní karnevalový rej nepřeerotiky atraktivní SOUTĚŽ O VSTUPENKY! Ti z vás kdo kazil ani náhlý příval sněhu a tak
správně odpoví na naši zveřejněnou otázku, nahlásí ji včas do se společenský sál v Čechách
redakce, mají dosti reálnou
pod Kosířem zaplnil dětmi v
nejrůznějších kostýmech a masSOUTĚŽNÍ OTÁZKA
kách. Jakmile se dostavili piráti,
Jak se jmenuje zakladatel kapely Kreyn, která letos vystoupí indiáni, kovbojové i čarodějnice,
na Společensko-erotickém plese v Jesenci?
pořádný karnevalový mejdan
A) Leopold Färber
mohl začít. „Karneval pořádáB) Ivo Kučera
me každoročně ve spolupráci s
C) Bryan Adams
obecním zastupitelstvem, vždy
Na vaše odpovědi čekáme do čtvrtka 28. února 2013. Ze správných koncem února a milou tradicí
odpovědí vylosujeme čtyři výherce, kteří získají volnoun vstupenku je i vysoká účast,“ pochlubila
na ples. Všechny budeme ještě v tentýž den večer, případně v pátek se ředitelka základní a mateřské
telefonicky kontaktovat. Své odpovědi zasílejte na e-mailovou ad- školy v Čechách pod Kosířem
resu: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „PLES”. Můžete Iveta Slámová. „Zájem o karnám ale také volat na telefonní číslo 582 333 433, či zasílat SMS neval nás opravdu moc těší, jen
zprávy na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do re- se někdy obáváme, jestli se sem
dakce Prostějovského Večerníku v Olomoucké ulici 10.
všichni vejdeme...,“ dodala s
úsměvem organizátorka akce v

koštem slivovice a řadu dalších
akcí,“ dodal Lešikar. Díky obětavosti několika maminek byl
v obci také položen základní
kámen Baby klubu Čtyřlístek,
kde jsou děti vedeny k tvořivé
výtvarné činnosti, cvičení při
hudbě a dalším aktivitám.
Na to navázali i místní fotbalisté, kteří pro děti připravovali
různé sportovní hry a soutěže.
Pod křídly mateřské organizace
TJ Pavlovice také vznikl oddíl
zaměřený na cykloturistiku a
poznávání krás okolí. „Příslušníkům TJ Pavlovice a nejen
jim patří velký dík za pomoc
při údržbě a zkrášlování obce,“
zdůraznil starosta.
Ještě loni byla přitom činnost
obecního úřadu okořeněna
smrští kontrol ze strany nejrůznějších státních institucí. Úřad
se opakovaně ocitl v hledáčku
Úřadu pro ochranu osobních
údajů (dvakrát), Ministerstva
vnitra ČR (čtyřikrát), Oblastního inspektorátu práce
(třikrát), Úřadu pro ochranu

hospodářské soutěže, Zemského archivu v Opavě (shodně dvakrát), jednou pak i Finančního úřadu v Olomouci
a dokonce také stavebního
úřadu! „Za to, že má naše obec
v současné době vysoký kredit
u těchto úřadů a institucí, můžeme poděkovat bývalé starostce a jejímu příteli z Brna, kteří
těmto institucím zaslali podněty
k prošetření...,“ ohlédl se za minulostí Milan Lešikar.
Nyní se ještě Obecní úřad v
Pavlovicích u Kojetína musí
stále potýkat s tím, že třetina
jeho rozpočtu jde na umoření dluhů předcházejícího
zastupitelstva. „Přesto jsme
opravili některé místní komunikace a provedli výsadbu kolem
polních cest. V letošním roce
nás pak čekají další finančně
náročné kroky, ať se již jedná o
opravu střechy obecního úřadu,
vybudování parkovacích míst
v Pavlovicích či úpravu okolí
zastávky v Unčicích,“ dodal
Lešikar.

Rej masek zaplnil společenský

sál v Čechách pod Kosířem

SOUTĚŽ O VSTUPENKY

Soutěžilo se ostošest. Pro maskované návštěvníky byly připraveny
i hry a soutěže o ceny.
Foto: Petra Hežová
souvislosti s nevelkými prostorami nové multifunkční budovy.
Ve Společenském sále tak sice
bylo doslova a do písmene
opravdu našlapáno, to ale dětem ani v nejmenším nebránilo
v zábavě pod taktovkou trojice klaunů, kteří měli pro malé
návštěvníky připravené nejen
soutěže, ale i sladké odměny.

„Program je tu parádní, jsme
tu poprvé a jsme moc nadšení,“ ocenil snahu organizátorek akce tatínek Tomáš, který
na karneval doprovázel svého
pětiletého synka. Závěr rozdováděného odpoledne patřil tradiční tombole, v níž na každého maskovaného návštěvníka
čekal drobný dárek.

Vrbátky/mik - V sobotu 23.
února kolem půl dvanácté
dopoledne došlo k závažné
dopravní nehodě na silnici ve
směru od Vrbátek. Šofér škodovky doplatil zřejmě na vlastní nepozornost, na křižovatce
totiž přehlédl či nerespektoval
„stopku“ a srazil se s bavorákem jedoucím po hlavní komunikaci.
„K nehodě došlo přímo na křižovatce směrů Vrbátky, Kralice na Hané, Prostějov a Dub
na Moravě. Šestapadesátiletý
řidič osobního auta značky
Škoda Octavia nerespektoval
dopravní značku „Stůj, dej

přednost v jízdě“ a v křižovatce se střetl s právě projíždějícím osobním autem značky
BMW. Toto vozidlo jelo ve
směru z Prostějova na Dub na
Moravě. Při nehodě došlo k
těžkému zranění řidiče Octavie, který byl převezen do nemocnice,“ popsala Večerníku
ošklivou bouračku Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci. Alkohol u obou
řidičů byl vyloučen dechovou
zkouškou. „Při nehodě nebyl
nikdo jiný zraněn a škoda na
vozidlech činí 340 tisíc korun,“
dodala Marta Vlachová.

Řidič kamionu to na dálnici

NAPÁLIL DO SILNIČÁŘŮ!
Dva z nich lehce zranil…

Pomalu ožívá. Nová škola bude fungovat v budově staré fary, kde dříve působilo učňovské středisko.
V lednu už v ní proběhl zápis.
Foto: archiv Martiny Zbořilové

Po období hádek se Pavlovice u Kojetína vrací do normálu

Další „odchyt“ zfetovaného řidiče následoval
dova minulý týden v úterý. „V odpoledních hodinách byl policejní hlídkou za
oobbc Určice kontrolován řidič vozidla
obcí
Ford
Escort. U dvacetiletého mladíka
F
Fo
byla
by provedena dechová zkouška na
alkohol,
alkohol která byla negativní, zato test na
návykové látky byl pozitivní na marihuanu.
Také jemu pochopitelně další jízdu policisté
zakázali. Lékařskému vyšetření v nemocnici spojenému s odběrem biologického materiálu se však muž odmítl podrobit,“ řekla
mluvčí prostějovské policie.

Prohlídka tratě. Obhlídka tratě probíhala postupným se- Ostrý start. V kategorii Masters se utkali závodníci starší Ty nejlepší. Šťastné vítězky kategorie starší dívky byly
souváním po sjezdovce.
41 let.
poprávu oceněny.

Čelechovicím se podařilo zrealizovat spoustu nákladných akcí, u Romů ve Studenci ale pokrok nenastal

„Zkrátka nedodržují to, co ostatní občané považují za samozřejmé,“
Čelechovice na Hané - Starostkou Čelechovic na Hané
je již sedmým rokem Jarmila Stawaritschová. Krátce po lituje starostka Jarmila Stawaritschová
jejím nástupu do funkce finišovala stavba domu s chráněným bydlením Trilobit, v němž je všech padesát bytů
využívaných, v posledních několika letech pak přišla na
řadu hned vlna nákladných akcí. S pomocí dotace zbudovaná splašková kanalizace v Čelechovicích i dvou
místních částech, ve spolupráci s Olomouckým krajem
oprava průtahu Čelechovicemi včetně zřízení chodníků,
parkovacích míst a vjezdů, rozsáhlá rekonstrukce sokolovny sloužící též jako tělocvična místní základní školy,
nový přivaděč vody pro Kapli, bezdrátový rozhlas a tři
měřiče rychlosti. Loni navíc obec z vlastních zdrojů postavila nové veřejné osvětlení ve Studenci. To všechno
byly důvody k tomu, abychom v uplynulém týdnu právě s
touto ženou k zasedli k exkluzivnímu rozhovoru...
Jiří Možný
V průběhu minulého roku
jste zkolaudovali kanalizaci
v Kapli a ve Studenci. Znamená
to, že již máte odkanalizovanou
celou obec včetně místních částí?
„Výjimku tvoří takzvaná ´ulička´ v
části Kaple. Narazili jsme na výrazný problém s již uloženými sítěmi
a nyní s projektantem hledáme řešení. Bavíme se ale o asi pěti šesti
domech, to je při celkovém počtu
1280 obyvatel zanedbatelné množství. Na kanalizaci bychom chtěli
navázat rekonstrukcí vozovky a
dešťové kanalizace v ulici Příční,
opravou komunikace Pod Kosířem,
vybudováním chodníků v Ruské
ulici a ve Studenci, opravou chodníků v Kapli. Otázkou je rekonstrukce krajské silnice ve Studenci,
o ní budeme muset opět jednat s
vlastníkem.“
Podle reformy týkající se
přerozdělování daní byste si
mohli polepšit až o tři miliony
ročně. Takže už víte, na co prostředky použít?
„Nové rozpočtové určení daní jsme
velice uvítali a optimistické výpočty
hovoří opravdu až o 2 890 000 pro
naši obec. Při sestavování rozpočtu
na letošní rok jsme se ale drželi

dost při zemi a příjmy jsme nastavili jako loni. Pro nás je letošní rok
zásadní v tom, že začínáme splácet
sedmimilionový úvěr, který jsme
si vzali na kanalizaci v Kapli a ve
Studenci. Do žádných velkých investičních akcí se tak nepouštíme,
ale počítáme s tím, že bychom zainvestovali do již zmíněných akcí a
pprioritou jje rovněž výměna
ý
oken, zateplení a kotelna ve škole. Určitě
tak budeme vědět, co s penězi
udělat!(smích)“
JJakou zátěž pro
vás představuje
splácení
úvěrů?

„Obec momentálně splácí tři úvěry.
Sedmnáctimilionový pro dofinancování domu s chráněným bydlením nás nijak nezatěžuje a neomezuje, dům si na sebe vydělá. Dalším
je desetimilionový na patnáct let
pro dofinancování kanalizace v Čelechovicích, což byla akce za téměř
stodvacet milionů korun. A v letošním roce začínáme splácet sedm
milionů. Na jednu stranu je to zátěž,
na druhou stranu se za poměrně
krátkou dobu podařilo uskutečnit
velké akce. Na dofinancování se
prostředky lépe shánějí, z vlastních
zdrojů by se nám to nepodařilo udělat. Byly to smysluplně vynaložené
p
prostředky
na velké akce.“
Loni jste začali pracovat na
novém územním plánu.
Počítáte v něm s výraznými
změnami?
„Návrh je hotový a v polovině roku
by mohl být schválený. Vzniká za
přispění POV a snažili jsme se vyjít
vstříc požadavkům občanů, které
postupně přinášeli na obecní úřad.
Máme tu ppoměrně dost pplochy pro
výstavbu, nicméně pozem
pozemky nejsou v majetku obce a vvlastníci
zpravidla buď nemají zájem

prodat, nebo to nabízejí za dost vysokou finanční částku. Počítáme v
něm i s využitím areálu bývalého
cukrovaru.“
V co byste rádi bývalý cukrovar přeměnili?
„Máme dlouhodobou vizi, co se
zchátralým objektem udělat. Dovedu si představit průmysl, že odtamtud průmysl zcela vytěsníme.
Záměrem obce je část více do dědiny přeměnit v oblast s rodinnými
domy a v zadní části bychom si
dovedli představit plochu pro zeleň.
Hlavně z toho důvodu, že do ní významně zasahuje záplavové území
Českého potoka, které je závazné.
Důležité slovo tak bude mít Povodí
Moravy. Vlastník areálu má sídlo u
Liberce a pokud vím, snaží se sehnat kupce. Zatím ale žádné jednání
mezi ním a obcí neproběhlo.“
S Čelechovicemi se pojí i další tradiční téma - Romové
ve Studenci. Došlo zde k nějakému posunu?
„Jde o další vhodné téma pro novináře...(úsměv) Ve Studenci máme
jeden dům obydlený početnou romskou rodinu od bývalé kolonie u
svaté Anny. Že jsou tam problémy,

„Na jed
jednu stranu je to zátěž,
na druhou stranu se za poměrně
do podařilo uskutečnit
krátkou dobu
velké aakce. Byly to smysluplně
vy
vynaložené prostředky...“

JARMILA STAWARITSCHOVÁ
o splácení trojice úvěrů
je všeobecné známé. Stále probíhá
spolupráce s organizací Člověk v
tísni, teď by tam měl nastupovat
nový terénní pracovník, který nám
pomáhá řešit problémy v lokalitě. Osobně si myslím, že nenastal
žádný výrazný posun. Nepořádek
kolem chalupy je pořád, přetékající

žumpa je otázkou času. Problém
se neposunul ani k lepšímu, ani k
horšímu. Oni zkrátka nedodržují
to, co ostatní občané považují za
samozřejmé. Častým problémem
jsou pobíhající psy, ale dlouho jsem
o nich neslyšela, takže se jich možj zbavili.“
ná nějak
Vaše obec má téměř třináct set obyvatel, jak žije
kulturně?
„Chtěla bych vyzdvihnout spolky,
které se na kulturním a společenském životě podílejí. Velice dobrá
spolupráce je se školou, s Tělocvičnou jednotou Sokol, hasiči se
také zapojují. Sbor pro občanské
záležitosti dělá každoročně dvě
významné akce – na jaře posezení
s důchodci, na podzim vítání občánků. Těší mě, že si mladí lidé našli
cestu do Čelechovic a dětí přibývá.
Třeba loni jsme po dlouhé době
měli dvojčátka, to mě obzvlášť
potěšilo. V obci funguje pěvecký
sbor, aktivní jsou rovněž myslivci.
Pořádají hojně navštěvovaný ples,
významně se angažují při sázení
stromků. Třeba loni odvedli veliký
kus práce, kdy v jedné lokalitě vysadili asi 1600 stromků. Patří jim
velké poděkování.“
Které další akce byste
mohla zmínit?
„Snažíme se lidem nabídnout širokou škálu akcí, kde by si mohl
každý vybrat. Některé si získaly
velkou oblibu a jsou již tradiční.
Plesy, šibřinky, dětský karneval,
ve spolupráci s dechovým orchestrem prostějovské ZUŠ aprílový koncert, zahradní slavnost v
září, kde se sejde opravdu spousta
lidí. Potom drakiáda, adventní výstava, zpívání u stromečku, kdy se
vždy v pátek před Štědrým dnem
sejdeme před obecním úřadem.
Sokoli také připravují sportovní
akce, jako je putování přes Kosíř, cyklovýlet ,,Hanáckó rovinó
a kopcama“, volejbalový turnaj.
Akcí je opravdu hodně.“

Prostějovsko/mik - Lehké
zranění si vyžádala dopravní nehoda, ke které došlo ve
středu krátce po desáté hodině dopoledne na rychlostní
komunikaci ve směru z Prostějova do Olomouce. Kuriózní
na karambolu je skutečnost,
že šofér kamionu to napálil do
auta silničářů, kteří opravovali
vozovku!
„Z dosavadního šetření vyplývá, že dvaapadesátiletý řidič
nákladního vozidla DAF s návěsem se během jízdy dostatečně
nevěnoval situaci na komunikaci, nezvládl řízení a v okamžiku, kdy před ním jedoucí jiné
nákladní vozidlo náhle odbočilo
do levého jízdního pruhu, pozdě
zareagoval na světelný ukazatel,
umístěný na speciálním náklad-

ním vozidle Fiat Ducato a narazil do něj. Po nárazu přejel vlevo mimo komunikaci, poškodil
středová svodidla a najel zpět
do levého jízdního pruhu, kde
zůstal stát,“ popsala Večerníku
nevšední havárii Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Karambol měl bohužel následky,
i když naštěstí nijak vážné. „Během nehody došlo k lehkému
zranění třiapadesátiletého řidiče
a o čtyři roky mladšího spolujezdce z vozidla Fiat Ducato,
kteří byli převezeni sanitkou na
ošetření do nemocnice. Podle
lékařské zprávy utrpěli lehká zranění. Hmotná škoda byla vyčíslena na 610 tisíc korun,“ uvedla
Irena Urbánková s tím, že dopravní nehoda je nadále v šetření.

Nedával pozor. Řidič tohoto kamionu se ve středu dopoledne na
dálnici věnoval bůhví čemu, narazil do auta silničářů a na dvě hodiny
ochromil silniční provoz...
Foto: HZS Olomouckého kraje

Nezvaný host v Protivanově:
V hospodě „ŠLOHNUL FLEK“!

Protivanov/mik - Něco podobného se stalo před třemi týdny
v jednom z barů v Mostkovicích. Podobně řádil jiný zloděj v
hospodě v Protivanově, kdy zdejší obsluze ukradl číšnický flek
s penězi.
„Policisté podezírají z trestného činu krádeže zatím neznámého
pachatele, který v sobotu 16. února 2013 využil v jednom z restauračních zařízení v Protivanově chvilkové nepozornosti obsluhy a
ze zásuvky za barem ukradl číšnický flek s penězi. Škoda byla vyčíslena na téměř 6 400 korun,“ uvedla k případu Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.

V Bohuslavicích
kradl elektrikář?
Bohuslavice/mik - Koničtí policisté nyní pasou po zloději, který
se vloupal do zemědělského areálu v Bohuslavicích. Lapka měl
tady zájem hlavně o elektrikářské potřeby a materiál.
„Ze spáchání trestného činu krádeže je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který se v době od 15. do osmnáctého února vloupal do
jedné z budov v areálu v Bohuslavicích. A zaměřil se výhradně na
elektrikářské věci. Do areálu vnikl po poškození plotu a z jedné z
budov ukradl elektrickou svářečku, kabely a další věci. Celková
škoda byla vyčíslena na pětašedesát tisíc korun,“ sdělila tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově Irena Urbánková.

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce
ŠÍP SI DO VŠECHNOPÁRTY pozval T. Blumensteina

Předseda české Mensy a prostějovský
zastupitel by IQ změřil všem voličům
Pro Tomáše Blumensteina to nebyla první účast v zábavném televizním pořadu. „Asi před dvěma roky jsem už byl
hostem v pořadu MR.GS. S Genzerem a Suchánkem to bylo
hodně o přímočaré legraci, u pana Šípa jsem se cítil příjemněji. On nemá potřebu se projevovat na úkor svého hosta.
Přitom dokáže navodit opravdu pohodovou atmosféru,“ svěřil se Večerníku se svými pocity Blumenstein.
lím, že sestříhané to měli hezky,
nic mi tam nechybělo. Jenom mě
překvapilo, že se jim to podařilo
tak rychle, obvykle je mezi natáDivácky velice oblíbená Všech- čením a uvedením pořadu více
nopárty se v divadle Semafor na- jak měsíční prodleva,“ dal nám
táčela v úterý, v pátek se objevila nakouknout do principů televizní
na televizní obrazovce. „Oproti práce Tomáš Blumenstein.
původnímu rozhovoru to bylo v Spolu s ním byli dalšími hosty u
televizi sestříhané a asi o polovi- Karla Šípa populární herec Pavel
nu zkrácené. To je u podobného Trávníček a také textařka Gábina
typu pořadu běžná praxe. Mys- Osvaldová. „Pavel Trávníček se

Foto: archív ČT
narodil v Konici a tak jsme na to
konto prohodili pár vět. S paní
Osvaldovou jsme se pak bavili
především o naší organizaci,“
zmínil se ještě Blumenstein, který
účinkování v televizi bral především jako možnost, jak propagovat Mensu ČR, jíž je předsedou.
Tato organizace sdružuje lidi s IQ
nad 130 a připravuje i řadu akcí
pro nadané děti.

Hororový ples v Apollu 13 aneb
PROSTĚJOVSKÝ MASAKR RUČNÍ PILKOU

Prostějov/peh - Hrůza a děs
obcházela v pátek večer hudební klub Apollo 13, který
se stal dějištěm Klementova
hororového plesu. V nápojovém lístku nechyběla Bloody
Mary ani Krvavá záda, zatímco na pódiu děsil, zpíval
a hrál Klementův Lazaret...
Koho přestaly bavit tradiční
bály v nadýchaných róbách a
na
obleku s kravatou, nechyběl na
video rnikpv.cz
hororovém plese ve známém
.vece
prostějovském music klubu.
www
Kdo si nepřipadal dostatečně
děsivě, nechal si vylepšit vizáž Děsivá podívaná. Team Leader Studia IN Hana Puklová s jedním
u profesionálních kadeřnic a ze svých „děsivých“ výtvorů...
kosmetiček Studia IN ve stylu
Mrtvé nevěsty nebo Drákuly. skutečný gothic líčení i hororo- „Při práci si nemůžeme dovolit
Vizážistky a vlasové stylistky vý účes a dodávaly tak přítom- takhle si hrát, každý tah musí být
Studia IN se totiž postaraly o ným „kreaturám“ patřičný lesk. na svém místě a líčení je většinou decentní. Tady se můžeme
pořádně vyřádit,“ zaradovala se
vizážistka Jana Arivová při práci
na jedné z mnoha příšer, které
zavítaly na hororový ples.
A jako na klasickém plese se
„příšery“ vrhly na parket a
v doprovodu hudby stylově
nalíčené skupiny Klementův
Lazaret a děsivé videoprojekce to pořádně roztočily.
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, který byl opět mediálním
partnerem, nabízí pár ukázek
Tvoří strašidýlko. Kadeřnice Studia IN finišují s úpravami jedné zde, rozsáhlou fotogalerii spoz „příšerek“.
2x foto: Petra Hežová lečně s videoukázkami pak najdete na www.vecernikpv.cz.
INZERCE

TESTOSTERON: ryze pánská jízda v Pointu!

Prostějov/peh - V Divadle
Point řádil testosteron a
rovnou v sedmi rozdílných
variantách. Členové prostějovského divadla uvedli
na pódium drsnou komedii
polského herce a režiséra
Andrzeje Saramonowicze,
na kterou se sál v Olomoucké
ulici zaplnil do posledního
místečka. Už několik dní před
samotnou premiérou bylo
jasné, že obě únorová představení se budou moci pochlubit zaplněným hledištěm,
které se už několik minut po
začátku hry otřásalo smíchem...
Co se stane, když svatba a
především její nevšední finále
svedou dohromady sedm mužů
různých povah, předvedli divákům herci Divadla Point.
Přestože na pódiu žádnou ženu
nezahlédnete, děj se točil právě

kolem zástupkyň něžného pohlaví, které dle zkušeností jednotlivých postav jsou mnohdy
všechno, jen ne něžné...
„Je to vynikající, a navíc
hodně ze života. Výborně se
bavíme,“uvedly shodně na dotaz
Večerníku, jak se jím Testosteron
líbí, dvě návštěvnice, které byly
představením v ryze pánském
provedení opravdu nadšené. A
nebyly samy, ve hře totiž kromě silných slov, díky nimž bylo
představení přístupné až od patnácti let, nechyběl humor, nadsázka i živá hudební vystoupení
samotných protagonistů. „Byl to
masakr,“ zhodnotil se smíchem
replikou z právě zhlédnutého
představení jeden z diváků výkony herců. Rozesmáté obecenstvo se hercům odměnilo za
brilantní výkon několikaminutovým vytrvalým potleskem a
uznalým hvízdáním.

na
video rnikpv.cz
e
.vec
www

Humor ze života. Salvy smíchu ze strany publika provázely celé
premiérové vystoupení herců Divadla Point. Foto: Petra Hežová
Herci ve spolupráci s prostějovským fotografem Davidem
Vybíralem připravili pro diváky
originální překvapení v podobě
limitované edice kalendářů se
speciální dávkou testosteronu.
Několikaminutovou přestávku si tak mohli všichni kromě
drobného občerstvení zpříjem-

nit prohlídkou výstavy uměleckých fotografií z vystoupení.
Čtvrteční i sobotní premiéra
byly beznadějně vyprodané, ale
diváci mají možnost využít
ještě některého z březnových
termínů - 15. 3. a 28. 3. Nejhorší na světě jsou prý ženy...
a muži. Přijďte si to ověřit!

SVATEBNÍ INSPIRACE NEJEN V BÍLÉ
Prostějov/peh - Nastávající nevěsty a ženiši mohli načerpat
inspiraci pro svůj velký den ve
smržické restauraci U Hřiště
na Dni otevřených dveří se
zaměřením na svatby. Nabídka elegantních svatebních
šatů byla bohatá, stejně jako
ochutnávka sladkých i slaných
laskomin a návštěvníci nevěděli kam dřív s očima.

Restaurace U Hřiště v nedalekých Smržicích otevřela dveře
nastávajícím novomanželům i
všem těm, kteří plánují velkolepou oslavu narozenin či firemní
večírek a neví, kam usadit hosty.
„Jsme poměrně nová restaurace
a touto cestou bychom návštěvníkům rádi předvedli, že jsme
schopni zorganizovat nejen
svatby, ale i oslavy narozenin,

Fo
Fotoreportáž
o to
oreportáž

firemní večírky i promoce na
úrovni srovnatelné s velkými
městskými restauracemi,“ představila akci majitelka restaurace
Alena Coufalová. Program byl
opravdu bohatý, kromě přehlídky svatebních šatů zajištěných
olomouckým svatebním centrem CAXA a elegantních účesů
vytvořených Salonem Charme
byly k vidění i originální šperky

vhodné pro všechny společenské příležitosti z dílny korálkářky Marty Nevrlé. Zástupkyně
prostějovského svatebního DD
Salonu radily nastávajícím nevěstám nejen s výběrem svatebních šatů a doplňků...
Více si můžete přečíst na www.
vecernikpv.cz, kde také najdete
rozsáhlou fotogalerii a videoukázky.

zábava pro dobrou věc

2x foto: Petra Hežová

na
video rnikpv.cz
e
c
w.ve

ww

Krásky v bílém. Přehlídka nejnovějších módních trendů v oblasti Krása ve všech barvách. Dokonale barevně sladěné slavnostní
svatebních šatů rozhodně nesměla chybět.
tabule, elegantní společenské šaty a nádherné květinové dekorace.

Okrašlovací spolek bilancoval činnost

Hlavním úspěchem byly MALBY NA HRADBÁCH
Prostějov/red - V pátek 22.
února odpoledne se opět
sešli členové Okrašlovacího
spolku města Prostějova,
aby na každoroční výroční
valné hromadě zhodnotili svou činnost za poslední
rok. Účastníci jednání se
shodli, že hlavním úspěchem
loňského roku se pro spolek,
jehož hlavní náplní činnosti
je „okrašlovat“ Prostějov
i duše jeho obyvatel, stala
realizace maleb starých
židovských uliček na hradbách ve Školní ulici.

Zeleň do našeho města
Spolek ovšem také navazuje
na činnost ze svých historických počátků, kdy se věnoval
zejména výsadbě stromů a
budování sadů či parků. „V
uplynulém roce jsme proto
například obnovili a upravili
zeleň v areálu mateřských
školek v ulicích Dvořákova
a
Rumunská,“
uvedla
předsedkyně Okrašlovacího
spolku Milada Sokolová.

Foto: OS Prostějov

Pomoc potřebným
Důležitou součástí aktivit jednoho
z nejviditelnějších prostějovských
spolků tvoří od jeho obnovení v
roce 2007 již tradičně i charitativní
činnost. Spolek například pomáhá
dětem z dětských domovů, což
činí třeba podporou soutěže
v lezení na horolezecké stěně
„Mikuláš na laně“ či podpořil
akci Nadace Zdeňky Žádníkové
pro dětské oddělení prostějovské
nemocnice. Nově loni členové

spolku připravili ve spolupráci s
olomouckým sdružením Dobré
místo pro život akci „Splněný
strom vánočních přání“ pro děti
z dětských domovů Prostějov a
Plumlov. Šedesátka dětí tak našla
díky akci spolku pod stromečkem
vánoční dárek, který si nejvíce
přála.

Podpora prostějovského umění
Spolek, jehož bohatá činnost je
financována výhradně ze soukromých zdrojů, vystupuje také

v roli mecenáše, kdy finančně
podporuje zejména umělecké
aktivity řady tvůrců nebo jiných
občanských sdružení a spolků.
V uplynulém roce spolek na
tomto poli například podpořil
vydání knihy pohádek spisovatelky Marcelly Dostálové
nebo několik fotografických
výstav. „Opět jsme také zorganizovali koncert cimbálové
muziky Šumica ve Smetanových
sadech s ochutnávkou vína z
moravských sklepů,“ podotkl
Večerníku místopředseda spolku
Jiří Svatoš.
Valná hromada spolku se
samozřejmě točila i kolem
toho, co podnikne spolek pro
„okrášlení“ města letos. „Chtěli
bychom se na základě podnětu
našeho člena Josefa Dekastella
pokusit společně s památkáři o
jednotné a odpovídající označení
všech významných a zajímavých staveb v Prostějově, a to i
mimo památkovou zónu v centru
města,“ odhalila některé plány
spolku v dalších měsících jeho
předsedkyně Milada Sokolová.

Koncert SPOLEČNÁ VĚC
již příští úterý

Prostějov/red - Biotronik Tomáš
Pfeiffer rozeznívá starodávný
nástroj Vodnářský zvon. Rezonanční tóny tohoto nástroje jsou
spojeny s unikátní velkoplošnou
parabolickou projekcí.
Samotný koncert je členěn do
jednotlivých skladeb, návštěvníky čekají záběry majestátní
přírody - vysokých hor i obrazy
našeho světa, které vedou k zamyšlení. Uvidíte také nádherné
záběry vesmíru, které jsou ukázkou hloubky prostoru a tajemného
řádu. Na závěr koncertu můžete

uvidět Vodnářský zvon zblízka.
Je úžasné pozorovat krásu levitujících kapiček vody, kterou je zvon
naplněn.
Pokud budete chtít zažít jedinečný kulturní zážitek, jste srdečně zváni na koncert, který
se koná v sokolovně na Skálově
náměstí 4 již příští úterý 5. března v 19:00 hodin. Předprodej
vstupenek probíhá na e-shop:
www.dub.cz, a v prodejně
CD+DVD Kramářská 4. Bližší
informace na www.dub.cz a telefonním čísle 604 851 466.

inzerce

Ze života města
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ZASTUPITELÉ VZALI ZAVDĚK „NÁRODEM“

INZERCE

Jednání proběhlo rekordně rychle, ještě bez primátora

Jelikož obřadní síň prostějovské radnice je nyní ve
stavu totální rekonstrukce, muselo se úterní jednání
Zastupitelstva statutárního města Prostějova uskutečnit v přednáškovém sále Národního domu. Nejvyšší
orgán města zasedal stále bez nemocného primátora
Miroslava Pišťáka, jednání tak předsedal jeho první náměstek Jiří Pospíšil. A Večerník byl u toho!
Prostějov/mik
Prostějovští zastupitelé v úterý
rokovali a hlasovali o bezmála
třech desítkách bodů programu,
ovšem největší diskuze se točila
okolo udělování veřejných finančních podpor. Jak uvádíme
na straně 21 dnešního vydání
Prostějovského Večerníku, necelých osm milionů korun bylo
přiřknuto takzvaně prioritním
sportům.
„Oproti loňskému roku jsme veřejné finanční podpory ´osekali´ v průměru o padesát procent.
To samé se týká i sociální oblasti

a kultury. Doba je hrozně těžká
a časy, kdy jsme všechny organizace podporovali celkovou
částkou přes čtyřicet milionů
korun, jsou bohužel pryč...,“
komentoval rozhodnutí i pozdější konečný návrh podpor
Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního města
Prostějova.
Finanční injekci ve výši 360
tisíc korun obdržel také Azylový dům v Prostějově, ovšem
při jeho ročním rozpočtu sedm
milionů korun se tato podpora
podobá kapce v moři. „I tady se
projevila nutnost šetřit veřejné

peníze, vedení azylového domu
žádalo příspěvek ve výši osmisetpadesáti tisíc korun. Toto
sociální zařízení má ale několik
sponzorů, navíc za služby klienti platí, takže může ´azylák´
počítat i s nějakými výnosy,“
řekla Alena Rašková, náměstkyně primátora zodpovědná za
sociální oblast.
S výsledky jednání zastupitelstva mohou být spokojeni občané, které Večerník už dříve
informoval o plánovaných investicích města. Schválena byla
například výstavba cyklostezky
v Okružní ulici, podíl na rekon-

Peněz je méně. Hlavním bodem úterního jednání zastupitelstva bylo
schvalování veřejných finančních podpor. Radní museli často ostatním
zastupitelům zdůvodňovat, proč město letos tak šetří. Foto: Michal Kadlec
strukci křižovatky Olomoucká
versus Barákova, revitalizace
drozdovického rybníka, regenerace parku u kostela svatého
Petra a Pavla, financování projektu dešťové kanalizace a komunikace v ulicích Jano Köhlera a Hrázky ve Vrahovicích a
další investice.

Ostrou diskuzi samozřejmě opět
vyvolala plánovaná výstavba
obchodního centra společností
Manthellan, o čemž ale taktéž
informujeme na jiném místě
dnešního vydání Večerníku.
Další zastupitelstvo města Prostějova se koná zase v dubnu
tohoto roku.

pro Manthellan: VODA!
Primátor je ZPĚT HROZBA
Zastupitelé žádají vyjádření společnosti,
www.vecernikpv.cz
Prostějov/mik - Po bezmála
dvou měsících pauzy zaviněné
zdravotními problémy se primátor statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák znovu
ujal žezla! Večerník jej v pátek
zastihl už na radnici. Viditelně
pohublý, ale s jiskrou v očích, se
nám svěřil s prvními dojmy po
návratu do práce...
„Jsem zde první den, ale vše proběhlo jako jindy. Co bylo zapotřebí řešit, do toho jsem se hned
pustil. Pochopitelně nezakrývám,
že po nedávné operaci jsem krapet fyzicky zesláblý, což je na
mně ostatně určitě vidět,“ usmál
se první muž prostějovského
magistrátu. Jak už dříve Večerníku sdělily jeho náměstkyně Alena
Rašková s Ivanou Hemerkovou,

dohlédnou na to, aby se primátor
šetřil a zapojil se do pracovního
procesu s opatrností. „Nevím, co
to je, pracovat opatrně. Každopádně si starostí mých kolegyň vážím
a slibuji, že budu sám na sebe
dávat větší pozor. Nicméně předpokládám, že některé věci, které
mě v blízké době čekají, budou
náročné a budou znamenat určitý nápor. Ale cítím se odpočatý a
čerstvý. Zhubl jsem ale za ty dva
měsíce pobytu v nemocnici devět
kilo! To víte, tam to nebyla žádná
výkrmna... Ale co už, prostě jsem
upustil něco ze svých zásob,“ bral
všechno s humorem primátor Miroslav Pišťák.
Primátora na Silvestra loňského roku hospitalizovali v prostějovské nemocnici s přechozeným zápalem plic, před dvěma
týdny navíc prodělal operaci
v nemocnici ve Vyškově.

čeká je vysvětlující seminář

Prostějov/mik - Projekt výstavby obřího obchodního centra u
Špalíčku dostává první trhliny.
Investor, kterým je společnost
Manthellan, i prostějovská radnice stáhly z Krajského úřadu
Olomouckého kraje své žádosti
o posouzení regulačního plánu
pro výstavbu Galerie Prostějov.
Důvodem je voda, která proudí
pod pozemky v okolí současného Společenského domu.
„Město vyjádřilo souhlas se stažením žádosti,“ potvrdil Večerníku Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního města Prostějov. Zjištění, že zhruba čtyři
metry pod pozemky u Špalíčku je voda, tak může veškeré
projektové plány obchodního
centra zhatit. Hlavně proto, že

investor počítá i s výstavbou
podzemních garáží až v hloubce
patnácti metrů pod povrchem!
„Jaká bude reakce společnosti
Manthellan, to je spíše otázka pro
zástupce této společnosti. V žádném případě nechci předjímat, co
bude dál. Vyčkejme na výsledky
hydrogeologických průzkumů a
na rozhodnutí samotného investora,“ dodal Jiří Pospíšil.
Jakékoliv vyjádření společnosti Manthellan je však dlouhodobě nedobytné. Ovšem po
stanovisku společnosti, zda
od projektu může ustoupit,
prahnou i prostějovští zastupitelé. „Z diskuze na posledním
jednání Zastupitelstva města
Prostějova vzešel od zástupců
opozice požadavek uspořádat

Radní pod palbou
ZRUŠÍ MĚSTO HERNY jako sousedé v Olomouci?
„Pomalu si v Prostějově začínám připadat
jako v Las Vegas,“ krčí rameny A. Rašková

Prostějov - Sousední Olomouc to vzala s hazardem pěkně od
podlahy! Tamní magistrát má v plánu zrušit sedmapadesát heren v
celém městě a nahradit je dvěma velkými kasiny. Je něco takového
v budoucnu možné i v Prostějově? Zdá se, že ano. Není totiž žádným tajemstvím, že už od prosince loňského roku funguje při Radě
statutárního města Prostějova pracovní skupina, která se problematikou „přemnožených“ heren u nás zabývá a má za úkol vypracovat koncepci dalšího postupu proti hazardu. Na toto téma Večerník
v rámci své pravidelné rubriky vyzpovídal Alenu Raškovou, náměstkyni primátora, která je zároveň předsedkyní této pracovní skupiny.
Michal Kadlec
Paní náměstkyně, proč
vůbec vznikla pracovní
skupina, která má v Prostějově řešit
problematiku heren a hazardu vůbec?
„Už na podzim loňského roku navrhoval klub zastupitelů za TOP 09 vydat
novou vyhlášku města, která by v podstatě zakázala provoz všech heren na
území města Prostějova. To je hodně
obtížná záležitost, načež jsme z každého politického klubu vybrali zástupce
a byla ustanovena pracovní skupina. Ta
se zabývá tím, jak alespoň omezit počet
míst, kde se provozují hazardní hry. Je
pravda, že ve městě máme neskutečné
množství heren. Myslím, že už nejsme
daleko od Las Vegas, alespoň si takto
u nás kolikrát připadám...“
Řekla jste však, že zrušení heren je obtížné.
V čem?
„Jakákoliv městská vyhláška v tomto
směru může narazit na různé zákony.
Například to někdo může brát jako omezování podnikání. Zatím je v Prostějově
v platnosti vyhláška, která jasně říká, že
herny nesmí být v blízkosti menší než sto
metrů od škol, dětských hřišť či zařízení,
která hojně navštěvují právě školáci.“
Platí ještě nějaká omezení pro hazard?
„Ano. Ani jednu hernu nemáme v nemovitosti, která je v majetku města.
A pokud vypisujeme výběrové řízení
na obsazení volného nebytového pro-

storu, jako jedna z podmínek je ta, že
herna či jiné zařízení spojené s hazardními hrami v ní nesmí být. Takže tam,
kde můžeme ovlivnit možnost existence těchto zařízení, tam neváháme ani
okamžik. Bohužel například na náměstí je městských domů jen pár, takže to
pak v centru vypadá tak, jak to vypadá.
Samá herna či kasino!“
Existuje možnost, že
by Prostějov následoval sousední Olomouc a herny prostě
nechal zrušit?
„To není nic jednoduchého. My nemůžeme žádnou hernu ze dne na den
zrušit. Existují dlouhodobé smlouvy
s majiteli objektů, takže pokud bychom
nyní rozhodli, že v Prostějově nebude ta
či ona herna, trvalo by to dva roky až
deset let, než by takové zařízení bylo
nuceno skončit.“
Zabýváte se v pracovní skupině problematikou gamblerství podrobněji?
„Určitě! Nedávno jsme s kolegyní Miladou Galářovou byly v jedné z olomouckých poraden pro tuto závislost
a vyslechly si přednášku o těchto problémech. Mě osobně hodně překvapilo, že
závislostí na automatech netrpí lidé na
spodní hranici sociální úrovně, uživatelé
drog, kriminálníci a podobně, ale právě
naopak i lidé, kteří netrpí nedostatkem
financí. Například jde o podnikatele,
kteří jsou tak v hazardu schopni prohrát
všechny své vydělané peníze, přijít o
firmu nebo o velmi dobře placené místo.
O rodině ani nemluvě...“

Foto: archív Večerníku
Hodně lidí ale v Prostějově poukazuje na
to, že v hernách v našem městě tráví
hodně času děti i mládež. Existují
vůbec nějaké kontroly ze strany
magistrátu?
„Pochopitelně! Už několik let jsou
kontroly ze strany městské policie
hodně nesmlouvavé. Ale popravdě
řečeno, příliš mnoho přestupků v tomto směru odhaleno nebylo. Co se ale
týká dětí, já vidím z hlediska hazardu
mnohem větší nebezpečí úplně někde
jinde, a to v počítačových hrách. Dnes
se na sázkové či loterijní internetové
stránky dostane každý malý capart
a pokud má nějaký přístup k financím,
dá se i tady prohrát spousta peněz a narušit tak rodinný život.“
Ať už vaše komise či
pracovní skupina vypracuje jakýkoliv návod k tomu,
zda zrušit herny v Prostějově či nikoliv, uvědomujete si i druhou stranu mince, že magistrát má z provozu heren velmi slušné zisky?
„No právě, z provozu výherních hracích automatů plynou městu velmi
slušné peníze, vloni to bylo okolo třiceti milionů korun. A my tyto peníze
můžeme okamžitě ´rozpustit´ na veřejné finanční podpory do sportu, kultury
i sociální oblasti, postavíme za ně nová
dětská hřiště, sportovní zařízení a podobně. Takže rozhodnout o tom, zda
v Prostějově herny nebo ne, to bude
velmi složité. Musíme zohlednit
všechny aspekty.“

INZERCE

seminář, na kterém by investor
prezentoval záměr výstavby
Galerie Prostějov. Vedení města
návrh přivítalo,“ řekl Pospíšil s
tím, že v současné době nejsou
k dispozici žádné podrobnější
informace. Investor připravuje
podklady pro řízení. „Po jejich
vypracování je povinností investora informovat o dalším
postupu radu města. Trvám na
tom, aby všechny informace
získali členové zastupitelstva
a samozřejmě také veřejnost,“
uvedl náměstek primátora.
Podle jeho slov s pořádáním
semináře pro zastupitele vedení města jednoznačně počítalo.
K dané problematice se zastupitelé ostatně sešli již na třech
seminářích.

Zpravodajství nejen
z města Prostějova shlédne
více jak 1000 čtenářů denně!
DĚKUJEME!

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

www.facebook.com/
vecernikpv.cz
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
ě?

PRIMULKY - poslové jara!

Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?

Tyto různobarevné kytičky na nás teď vykukují doslova na každém rohu. Dnes se už můžeme setkat s mnoha odrůdami. Přestože ještě
před pár lety byly nejrozšířenější žluté odrůdy, teď na nás každoročně z výloh mrkají stále
krásnější a výraznější odstíny bílé, oranžové,
růžové, červené, modré i modrofialové.
Některé druhy jsou jednobarevné, jiné vícebarevné, existují i odrůdy s nařasenými, plnými nebo poloplnými květy. Primulky většinou
pěstujeme jako jednoleté rostliny a po odkvětu se jich zbavíme, víte však, že jsou to trvalky? K tomu, aby nám primulky krásně kvetly
Foto: internet
i napřesrok, vyžadují nízké teploty. Po odkvětu, přes léto, je můžeme přenést ven na stinné lévat a opět udržovat v chladu. Pokud se vám
místo. Koncem léta byste je pak měli přesadit to povede, potěší vás tento posel jara krásnými
do úrodné půdy, začít je více a pravidelně za- barevnými květy.

pobavíte.
je Večernice Nikol Hlochová (na snímku).

Rady pro pěstování:

Jak si správně VYFOUKAT Malý
VLASY?
rituál
Umýváte si vlasy kvalitními prostředky,
používáte kondicionéry a i přesto jsou
pořád zplihlé a vypadají nezdravě?
Přemýšlíte, čím by to mohlo být? Třeba
je špatně sušíte! Existují totiž určitá
pravidla pro to, jak vaši hřívu udržet
krásnou, kulatý kartáč a fén totiž nejsou všechno!
Umyjete si vlasy, vysušíte ručníkem
a jdete si lehnout. Častý problém mnoha
z nás. Pokud totiž ležíme s mokrými vlasy, mohou se více lámat a být náchylné
ke třepení - a co hůř, ráno nás pohled do
zrcadla moc nepotěší, ale pozdě bycha
honit. Podobně můžete vaší hřívě uškodit
i fénováním, i to má totiž svá pravidla. Nejčastějšími chybami, kterých se
dopouštíme, je zajíždění fénem do vlasů
nebo zacuchávání jednotlivých pramenů
prsty. Správně bychom měly sušit vlasy na nejnižší teplotu (nebo studeným
vzduchem) a prohrabávat je jemně prsty
v jednom směru (nejčastěji seshora dolů).

Foto: internet

při vysoušení vlasů:

* Svědčí jim chladnější, ale světlé místo s teplotou do 15 °C.
* Jsou odolné, můžeme je umístit i venku. Pokud mají přijít mrazy, stačí je přenést do domu nebo
přikrýt netkanou textilií.
* Rostliny zaléváme do spodní misky a opatrně, důležitý je dostatek vláhy, nesmí být však přelité.
* Pravidelně kytičku kontrolujte a odstraňujte odkvetlé květy, zažloutlé listy nebo oschlé části,
primulka tak bude lépe prospívat a udělá vám radost dalšími květy.

TIP!

Pokud máte pocit, že pro vaši primulku udeřila poslední hodinka i přes veškerou vaši
- po umytí je vysušte ručníkem
péči, máte ještě jednu možnost na její záchranu. Zkuste ji vysadit do zahrádky. Po- naneste ochranný přípravek směrem od kud jí totiž odumřely jen listy a květy, můžou se v zemi uchytit její kořeny a vaše malinká seschlá
kořínků ke konečkům, skvělý je bezo- kytička vám může zdobit svými nádhernými pestrobarevnými květy zahrádku ještě celé léto!
plachový kondicionér nebo ochranný
sprej pro fénování
- začněte
fénovat
vlasy;
nejprve
v předklonu a bez použití hřebenů nebo
kartáčů – dosáhnete tak většího objemu
- polosuché vlasy rozčešte a na konečky
použijte kulatý kartáč, ale pozor!
Nefoukejte dlouho na jedno místo
a kartáčem pořád otáčejte, zabráníte tak
vysušení nebo spálení.
- na vrchní části hlavy fénujte vlasy přes
kulatý kartáč směrem dozadu, docílíte
důležitých látek, například
tak objemu a rovnoměrné úpravy
vlákninu, fruktózu, glukózu
- po vyfénování vlasy ošetřete ochranným
a sacharózu, právě díky těmto
sprejem nebo tužidlem, poté je uhlaďte
látkám jsou výbornou součástí
kartáčem a můžete vyrazit do města
nejrůznějších dietních jídelníčnebo na párty!
ků. Zapomenout nesmíme ani
na kyselinu listovou, která je
důležitá pro tvorbu nových buněk a dozrávání červených krvinek. Nezbytná je také v těho* Velký, větší, největší
tenství pro zdravý vývoj plodu.
Francouzská lékařská encyklopedie z roku
Na co si ale dávat pozor?!
1813 se zmiňuje o ženě, jejíž klitoris měDužnina citrusů dodává našeřil neuvěřitelných jednatřicet centimetrů!
mu tělu nezbytné látky, to se
Nejmenovaný muž z Ameriky se prý zase
pyšní chloubou o velikosti čtyřicetjedna
však o jejich kůře říct určitě
centimetrů. Popravdě, tyto míry ani jednedá. Varovné tabulky s nápiFoto: internet
nomu z nich asi moc radosti nepřinesly...
sem „Chemicky ošetřeno“ nejsou v obchodech pro nic za nic.
* „Třešnička“ na závěr
Mandarinky,
pomeranče, funguje náš imunitní systém Dnes už sice kůra neobsahuje
37 800 dívek! Přesně tolik jich měl prý grepy, citrony - zkráceně ci- a naše tělo se tak lépe brání tolik škodlivé chemikálie, ale
v posteli za celý svůj život Fatafehi Paula- trusové plody. Dříve se na infekcím a virům. Kromě toho pořád jich citrusy v sobě mají
ně stávaly fronty, ale dnes už je tento vitamín také silným víc než dost.
hm, král Tonga, země v Oceánii.
snad nechybí v žádné domác- antioxidantem, který napomá- A jak se těchto látek zbavit?
nosti, kupujeme je všichni. A há při léčbě nádorových one- Není to tak složité, stačí, když
aby taky ne, obsahují plno mocnění. K pokrytí doporuče- si každý citron nebo pomezdraví prospěšných látek a né denní dávky „céčka“ vám ranč před rozkrojením nebo
vitamínů. Ale opravdu se tak denně stačí zkonzumovat oloupáním důkladně umyjete
v nich skrývá jen to dobré?
2 větší pomeranče, mandarin- pod horkou vodou, pak už by
Citrusy mají obrovský obsah ky nebo grep. Kromě vitami- vám žádné nebezpečí hrozit
vitaminu C. Díky němu dobře nu C obsahují mnoho dalších nemělo.

rady
rady a tipy pro snadné zahradničení...

CITRUSOVÉ PLODY... ochránci zdraví,
nebo NEBEZPEČNÍ ZABIJÁCI?

ZNÁTE PIKANTNÍ LECHTIVÉ REKORDY?

Existují věci, které jsou v našem životě běžné - výchova dětí, milostný život
apod. Existují však lidé, kteří jsou v určitých oblastech více či méně obdařeni. Pro zajímavost vám v následujícím
článku prozradíme pár zajímavých rekordů...

* Největší počet dětí
Celkem 888! Ano, přesně tolik potomků
měl marocký sultán Mulaj Isamail, který
žil na přelomu sedmnáctého a osmnáctého
století.

* Nejstarší „vibrátor“
Archeologové objevili v Pákistánu tyto
předměty, jejichž stáří bylo odhadnuto asi
na 4000 let před naším letopočtem. Údajně se prý používaly při sexuálně-náboženských rituálech.

* Nejlevnější prostitutky
V Indii nabízely před sedmnácti lety
místní lehké ženy „potěšení“ za deset
rupií, což je v přepočtu na české koruny
podle tehdejšího kurzu necelých deset
korun.

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

rozhovor se zajímavou osobností...
kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...
„Děda míval kytky i v maštali. Právě on mě kdysi přivedl k myšlence
stát se květinářkou...,“ vzpomíná na dětská léta Marcela Študáková
JARNÍ ZÁVITKY

Prostějov - Sympatická Marcela Študáková vystudovala Střední zahradnickou školu v Olomouci.
Pochází z Prostějova a lásku ke květinám zdědila po dědečkovi. I když teď kvůli novému koťátku
fandí nejvíce trávě pro kočky, na svoje květiny a
zahrádku nedá dopustit. Tato mladá maminka
Večernici například prozradila, jaké květiny jsou
nejvhodnější pro jarní dekorace nebo co můžeme
právě teď udělat s našimi pokojovými rostlinami.
Zajímá vás víc? Přečtěte si následující exkluzivní
rozhovor...
Nikol Hlochová
Práce květinářky musí
být určitě krásná, jak
jste se k tomuto povolání dostala?
„Mezi květinami jsem prakticky vyrůstala. Spoustu času
jsem jako malá trávila u dědečka na vesnici. Ten si na své zahrádce zakládal. Všechno měl
vždycky krásně rozkvetlé, kytky míval i v koňské maštali...
(smích) Právě on mě k myšlence, že se stanu květinářkou
a zahradnicí, přivedl. A tak
jsem, co jsem a jsem za to
ráda...“ (smích)

Můžete našim čtenářům prozradit, jaké
druhy rostlin se nejvíc hodí
pro jarní dekorace?
„Určitě, a ráda. Jarní dekorace
by měly být především veselé a hravé. Do truhlíků byste
tak měli zvolit různobarevné
rostlinky. Pro toto období jsou
nejvhodnější tulipány, hyacinty,
modřence, primule, sasanky,
pomněnky nebo konvalinky a
petrklíče. Takovým nepsaným
pravidlem pro jarní truhlíkové dekorace je využití nižších
rostlinek. Kytičky, které dáváte
ven, by měly být umístěny v závětří a jejich velikost by neměla

přesáhnout třicet centimetrů.
V březnu nebo dubnu přece jen
ještě nebývá až tak pěkné a stabilní počasí, takže by se vyšší
a převislé druhy mohly snadno
polámat. Kromě vytváření jarních dekorací ale můžete dělat
ještě spoustu jiných věcí.“

bím pro jejich přesazení, protože
se pomalu začínají probouzet
po zimním spánku. Přesazování je důležité proto, aby rostliny
a jejich kořeny měly dost místa a
mohly tak dobře prospívat. Vždy
je nutné zvolit květináč asi o čtyři centimetry větší, než byl ten

Máte vy sama nějakou
oblíbenou květinu?
„Budete se divit, ale nemám.
Mám jakýsi citový vztah ke
všem rostlinám. Jako malá
jsem zbožňovala růže a pivoňky, teď byste mě potěšili třeba i buxusem nebo okrasnou
trávou. Doma nám teď nejvíc
frčí tráva pro kočku, máme jí
všude plno, protože dcerka
dostala k šestým narozeninám
kočičku...“ (smích)

„Doma nám teď nejvíc frčí
tráva pro kočku, máme jí
všude plno, protože dcerka dostala
k šestým narozeninám kočičku.“

MARCELA ŠTUDÁKOVÁ miluje
květiny,ale ráda má také zvířata

A k čemu je teď na jaře
třeba ještě vhodná doba?
„Kromě jarních dekorací byste
měli věnovat pozornost také trvalkám doma. Jaro, konkrétně
březen, je totiž nejlepším obdo-

původní a správnou, kvalitní zeminu. Samotné přesazení je pak
hračka. Kromě domácích rostlin
nastává vhodná doba také pro
vysazování stromů, ovocných
stromků, růží a keříků.“

Co vy a váš volný čas?
„Pokud se zrovna nehrabu
v zemi, ráda si přečtu dobrou
knížku nebo něco dobrého upeču. Nejvíce času však stejně trávím s dětmi, naší Mícou a mezi
kytičkami, dodává mi to sílu
a energii.“

Foto: internet
Ingredience: 200 g mletého masa, 200 g bílého zelí, žlutá a
červená paprika, lžička solamylu, 3 lžíce strouhanky, pepř, sůl,
vejce, rýžový papír, olej, worchestrová a sójová omáčka
Postup:
Nejprve si nastrouháme nebo nakrájíme bílé zelí a papriku.
Do nastrouhaného obsahu přidáme mleté maso, lžičku soli,
pepř dle chuti, vejce, lžičku solamylu a pár lžic strouhanky,
aby těsto nebylo řídké, ale ani moc tuhé. Vše promícháme a
zakápneme worchestrem a sójovou omáčkou. Necháme odpočinout zhruba deset minut, aby maso do sebe vsáklo všechny chutě. Mezitím si vezmeme rýžový papír a z obou stran jej
potřeme teplou vodou, aby nám změkl. Do změklého papíru
vkládáme směs, kterou jsme si připravili, a poté závitek srolujeme tak, aby nám nikde nezůstal otvor či díra. Rozpálíme si
pánev s olejem (cca 1,5 cm oleje) a závitky smažíme z každé
strany zhruba šest minut - hotové poznáme podle barvy, měly
by být do zlatova, až lehce do hněda.
Dobrou chuť!

Zpravodajství
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GANGSTEŘI SI V PŘEMYSLOVICÍCH

VYSTŘÍLELI 30 MEGA!
Policisté mají před sebou výzvu: CHYTIT LUPIČE „STOLETÍ“!
Profesionální ozbrojené komando zmizelo. Nikdo neví, kam...

Prostějov/Michal Kadlec - Střelba z brokovnice a samopalů, výbušnina na
dveřích auta převážejícího desítky milionů korun, zakuklení lupiči, pokus o
zapálení vozidla a pak zběsilý úprk napříč vesnicí. Tak na podobné výjevy
chodili občané Přemyslovic až do minulého čtvrtka jedině do kina, nebo je
sledovali v televizi. Jednadvacátého února ráno ale měli stejnou akční scénu
přímo před očima v nefalšovaně reálné podobě! A tak v tuto chvíli už pátý den
pátrají stovky policistů i z těch nejelitnějších jednotek z celé Moravy po trojici lupičů, kteří ve čtvrtek přepadli v Přemyslovicích transportní auto pražské
bezpečnostní agentury Loomis s penězi. A šlo o život! Maskovaní lumpové
prostříleli bezpečnostní vozidlo jako řešeto. A kolik ukradli? Z toho jde všem
hlava kolem...
vydání finanční hotovosti. Pod
hrozbou střelby ze zbraní posádka peníze vydala. Jednalo se o
„Dne jednadvacátého února 2013 několik desítek miliónů korun.
kolem osmi třicet hodin ráno jsme Při střelbě došlo k poškození
přijali oznámení o přepadení vo- vozidla, žádná z osob nebyla
zidla převážejícího finanční ho- zraněna. Okolnosti ozbrojeného
tovost. Tři ozbrojení maskovaní přepadení jsou předmětem dalšího
pachatelé přinutili dvoučlennou policejního vyšetřování. Přivolali
posádku transportního vozidla k jsme na místo policejní vrtulník

Místo činu: první
vyjádření policie

a k výjezdové skupině policistů
Olomouckého kraje také odborné speciální vyšetřovací týmy z
Krajského ředitelství Policie ČR
Moravskoslezského kraje,“ sdělila
Večerníku ještě v tentýž den krátce
po desáté hodině přímo na místě
činu v Přemyslovicích Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.

Okolí uzavřely desítky
policistů se samopaly
Už když Večerník přijížděl ve čtvrtek ráno k Přemyslovicím, bylo jasně poznat, že se stalo něco závažného. Již kousek za Kostelcem na
Hané zastavila redakční vozidlo
po zuby ozbrojená policejní hlídka. To samé se dělo na desítkách jiných míst v okolí Přemyslovic. Policisté kontrolovali doklady osádek
zastavených vozidel, mnohdy byly
prohledávány i zavazadlové proMísto činu. Rozstřílené auto bezpečnostní agentury svědčilo o
tom, že v Přemyslovicích došlo k neuvěřitelně brutální loupeži.
story. V tu chvíli už ale lupiči byli
Foto: Policie ČR
zřejmě pryč a mnohem dál, než by
si kriminalistické týmy přály. Po
li znovu do terénního auta a odjeli. gaunerech i s třiceti miliony korun
Dozvídáme se
Kterým směrem, v tom se svědec- se slehla země...
další podrobnosti
ké výpovědi rozcházejí... „Přímo u
Kolik vlastně ukradli?
Od některých policistů i očitých místa loupeže jsme po příjezdu zasvědků přepadení se Večerník v jistili několik svědků, kteří čin viděli Přesná suma je zatím jednou velPřemyslovicích postupně dozvídal nebo poté co uslyšeli střelbu, vyběhli kou neznámou. „Půjde o několik
další a další podrobnosti neskutečně rychle ven a viděli pachatele ujíždět. milionů,“ zaslechl Večerník první
brutální loupeže. Některé zprávy Určitě bychom uvítali ještě další informaci z řad policistů na místě
zapadaly do sebe, jiné byly úplně z svědectví a tímto žádáme veřejnost činu. Podle zatím nepotvrzených
cesty. Jak už to bývá, spekulací se o pomoc,“ sdělil Večerníku jen pár informací ovšem ozbrojenci
okamžitě vyrojila celá řada... Prav- metrů od místa loupeže Pavel No- ukradli okolo třiceti milionů
korun, a to podle očitých svědků
dou zůstává, že tři maskovaní pacha- vák, šéf prostějovské policie.
telé s kuklami na hlavách a v černém
oblečení vyskákali z údajně černého
terénního vozidla poté, co pod hrozbou použití střelných zbraní zastavili
dodávku bezpečnostní agentury. V pátek 22. února, tedy druhý vu vozidlo ozbrojených lupičů
Faktickou střelbou do čelního skla den po loupeži policisté pokračo- mělo. Z taktických důvodů a s
i bočních dveří vozidla a přilože- vali v intenzivním pátrání po pa- ohledem na vyšetřování nebudením výbušniny na dveře kabiny chatelích ozbrojeného přepade- me v této fázi zveřejňovat kondonutili posádku vystoupit a otevřít ní. Prověřovali a vyhodnocovali krétnější postupy v pátrání,“ sděi prostor, ve kterém byly převáženy veškeré poznatky, které získali lila v pátek odpoledne Večerníku
peníze. Zakuklení gangsteři poté, na základě svědeckých výpově- Marie Štrbáková, tisková mluvčí
co z vozidla ukradli skříňky s ně- dí, ale také vlastním šetřením. Krajského ředitelství Policie ČR
kolika desítkami milionů korun, „V této chvíli můžeme potvrdit, v Olomouci. „Stále ovšem platí
se pokusili pár metrů za autem že pachatelé stříleli z automatic- výzva k případným svědkům,
bezpečnostní agentury pomocí kých zbraní a při loupeži použili kteří si všimli podezřelého vozihořlavé kapaliny založit požár a vozidlo terénního typu. Bohužel dla, osob nebo byli přímo svědvyhodit tak auto do luftu. To se svědci události nejsou jednotní ky přepadení, aby se policistům
jim naštěstí nepodařilo. Nastoupi- ve výpovědích o tom, jakou bar- přihlásili prostřednictvím linky

VÝZVA POLICIE

Byl to fofr. Brzy po spáchání loupeže se do Přemyslovic sjely desítky policistů z celé Moravy.

2x foto: M. Kadlec

z auta stačili sebrat jen několik
málo kovových trezorků. Podle
neověřených informací mohlo
vozidlo bezpečnostní agentury
převážet až 150 milionů korun.
„Přesnou částku, kterou pachatelé
loupeže odcizili, zveřejňovat nebudeme, můžeme pouze uvést, že
její výše se pohybuje řádově v desítkách milionů korun,“ uvedla v
pátek oficiální cestou mluvčí krajských policistů Marie Štrbáková.

Zajišťování stop skončilo
až pozdě odpoledne
Desítky kriminalistů ihned po
příjezdu na místo zločinu začaly
zajišťovat veškeré stopy. Policie
dosud nechce zveřejnit, zda se kriminalistům podařilo získat stopu
nějak obzvláště významnou. Že
si ale policisté dali velkou práci
s touto činností, o tom svědčí skutečnost, že vyšetřování na místě
loupeže skončilo ve čtvrtek až po
šestnácté hodině. Teprve tehdy byl
na silnici napříč Přemyslovicemi
obnoven provoz pro běžnou dopravu.

158
158 nebo se dostavili osobně na
kteroukoliv policejní služebnu.
Je možné, že někdo z občanů
si podezřelého vozidla všiml i
v některé ze sousedních obcí.
Zmíněné auto mohlo někoho
zběsilým způsobem předjíždět
nebo projíždět některou obcí
viditelně rychle a riskantně.
Kriminalistům by pomohla
každá maličkost,“ dodala Marie
Štrbáková.

FANTOMAS, HLAVOŇ, „GEBLS“ Podle dalšího svědka šlo o FALEŠNÉ POLICAJTY

a ti další. KDO Z NICH LOUPIL?
Zjišťovali jsme, zda za loupežným přepadením
mohl stát některý ze známých gangsterů regionu

Prostějovsko/mls - Zorganizovat
a provést loupežné přepadení s
takovou profesionalitou a razancí, s jakou proběhlo ve čtvrtek
v Přemyslovicích, to zvládne
jen poměrně úzká skupina lidí.
Večerník se pokusili zjistit, kdo
z „našich gangsterů“ by něco
podobného zvládl. Mezi zasvěcenými v této souvislosti kolovalo
jméno Františka Zbořila z Čelechovic na Hané, v podsvětí známého jako „Fantomas“. Vydali
jsme se tedy po jeho stopách...
Všichni oslovení experti se shodují na tom, že třem lupičům z
Přemyslovic musel dát přesný tip
někdo z bezpečnostní agentury.
Kdo však byl schopný vzít samopal
i útočné brokovnice a pálit s nimi
proti sklu automobilu, ve kterém
seděli lidé, kterým pak ještě vyhrožovat výbušninou? Byl to někdo
z Prostějovska? Náš soused, či
někdo z druhého konce regionu?
Na tuto otázku je nyní těžké hledat odpověď. V každém případě
muselo jít nepochybně o hodně
„ostré chlapce“, kteří si neberou
servítky a se zbraněmi, výbušninami a převozy velkých peněz mají
bohaté zkušenosti. I v případě

přepadení v Přemyslovicích šlo
pravděpodobně buď o lidi s pestrou kriminální minulostí, nebo o
bývalé či současné zaměstnance
bezpečnostních agentur.
Z lidí, kteří působili i v našem regionu, připadala v úvahu trojice
lupičů, kteří mimo jiné v roce
2005 přepadli automobil bezpečnostní agentury ve Frýdku-Místku. Tehdy brutálně napadli
ochranku a z místa činu si odnesli
16 milionu korun. Jan Grabl,
známý jako Gebls, za to dostal
trest 13,5 roku, jeho komplicové
Zdeněk Ševčík alias Hlavoň a
Petr Šimulák pak po dvanácti
letech. Právě oni by toho asi byli
schopni, tresty jim však dosud
nevypršely.
V úvahu ještě připadal František
Zbořil z Čelechovic na Hané,
známý pod přezdívkou Fantomas. Ten byl známý krádežemi
motorek, v minulosti byl odsouzen za loupežné přepadení, které
provedl s nebývalou brutalitou.
V samotných Čelechovicích na
Hané o něm už několik let nikdo
neslyšel. Navštívili jsme proto
muže, kterému Zbořil stále dluží
650 tisíc korun!

Po stopách lupičů
PŮJDEME DÁL!

Jednu loupež už Přemyslovičtí zažili,

Brutální loupež v Přemyslovicích
nenechává chladného nikoho
z nás. Prostějovský Večerník se
bude pochopitelně i nadále tomuto
tématu věnovat a zjišťovat další
okolnosti tohoto nevšedního kriminálního případu. Další aktuální
zpravodajství a naše zjištění najdete i v příštích vydáních Večerníku.
Žhavé novinky okolo loupeže najdete také na www.vecernikpv.cz !
Své náměty, domněnky a názory nám můžete posílat i vy,
vážení čtenáři. Pokud máte
cokoliv na srdci, piště na
redakce@vecernikpv.cz!

Přemyslovice, Prostějov/mik - Čtvrteční drastické přepadení
dodávky třemi ozbrojenými „zakuklenci“ není jediný závažný
kriminální čin, který se v historii obce odehrál. Pořád ještě neznámý
lupič přepadl v polovině července 2003 poštu v Přemyslovicích.
Byla středa ráno, kdy poštovní vůz krátce předtím přivezl na
přemyslovickou poštu dva vaky. V jednom byly peníze. „Pachatel zezadu napadl doručovatelku. Poštu prohledal a odcizil pytel s finanční hotovostí. Muž úřednici překvapil, když se vracela do služební místnosti.
K hlavě jí zezadu přiložil kovový předmět a přinutil ji, aby mu vydala
peníze. Ženu ale nezranil. Vzal pytel a odešel,“ popsala tehdy loupež
Alena Slavotínková, tehdejší mluvčí prostějovské policie. Policie neuvedla, jakou částku si odnesl. Pošťačka stála po celou dobu k pachateli
zády, takže ho nebyla schopna popsat. „Z pošty uprchl zřejmě motorovým vozidlem tmavé barvy směrem k hlavní silnici na Konici,“ doplnila
mluvčí Slavotínková.

„Nevím, co s ním je. Ty peníze po
něm ale stále chci. Před lety se za
mnou stavoval i Vlado Rožič, že
ode mě tuhle pohledávku převezme. Nabízel mi za to Volkswagen Sharan, k tomuto obchodu
ovšem nakonec nedošlo,“ prozradil Večerníku obchodník ze
Slatinic, který se však na rozdíl
od „Fantomase“ či Rožiče žádné trestné činnosti nedopouštěl.
K celé záležitosti se dostal přes
jednu ze svých zaměstnankyň.
„Nedávno mi říkala, že její bratr
je stále ve vězení,“ vyjádřil se neurčitě muž.
Avšak, skutečně je tomu tak? Nakonec jsme navštívili Zbořilovy
rodiče, žijící stále v Čelechovicích.
„Náš syn už ve vězení na Mírově
není, sedí v Heřmanicích. Je možné, že bude brzy propuštěn, ale
zatím k tomu nedošlo,“ reagovali
na náš dotaz.
Nemůžeme to tedy tvrdit na sto
procent, ale zdá se, že za přepadením tedy zřejmě nestojí nikdo
z regionu. Nejspíše půjde o lidi,
kteří měli kontakt na zaměstnance agentury a do regionu dorazili
pouze za účelem samotného loupežného přepadení. Uvidíme...

z pošty ukradl lump PYTEL PENĚZ

Svatoslav Brijar: „Já těm zakuklencům dokonce fandil!“

Prostějov/mik - Večerníku se
v neděli odpoledne podařilo
najít svědka, který drastickou loupež viděl od samého
začátku. Bydlí totiž v Přemyslovicích v domě hned
naproti místa činu. Svatoslav
Brijar byl přesvědčen, že
v případě černě zakuklených
lupičů jde o zásahové komando policie. „Já těm zakuklencům dokonce fandil, myslel
jsem, že jsou to policisté a
zasahují proti nějakým dealerům drog nebo co...,“ svěřil
se exkluzivně Večerníku důchodce z Přemyslovic.
„Bylo po osmé hodině ráno,
s manželkou jsme ještě byli
v lůžku, když jsme z ulice
před barákem uslyšeli střelbu. Šlo o takové jednotlivé
rány. Ještě si manželka dělala
legraci, že tak brzy opravují
silnici,“ začal vyprávět příběh plný strachu a obav Svatoslav Brijar z Přemyslovic,
který bydlí jen pár metrů od
místa čtvrtečního loupežného
přepadení. „Vykoukl jsem
z okna a viděl jsem bílou
dodávku, jak couvá z kopce dolů a kolem ní lítají dva
zakuklenci se zbraněmi. Měli
oblečení české policie. Určitě

měli na zádech nápis policie,
tak jak to vidíme v televizi
při nějakých akcích policejního komanda. A musím se
vám přiznat, že jsem si až do
poslední chvíle myslel, že to
skutečně policajti byli!“ řekl
upřímně Svatoslav Brijar.
Najednou jsem viděl, jak ti
zakuklenci začali po autě
střílet. Pak se otevřely levé
dveře dodávky a řidiče vytrhli z kabiny ven. Musel si
lehnout na silnici, hlavou
dolů a mířili mu na ni samopalem. Křičeli i na druhého
spolujezdce, ten ale nechtěl
vylézt. Jeden z těch černě oblečených chlapů začal střílet
do zámku dveří, až muž v dodávce dostal strach a vystoupil taky. I on si musel lehnout
vedle svého parťáka na zem,
přičemž ti se zbraněmi na
ně sprostě křičeli, nadávali
jim do hajzlů a podobně,“
pokračoval ve svém vyprávění
důchodce z Přemyslovic. Pak
už šlo podle něho všechno ráz
naráz. „Maskované komando
požadovalo po osádce otevření
dveří od nákladového prostoru, muži mu však tvrdili, že
od něj nemají klíče. Takže
jeden z černooděných chla-

Tady se střílelo! Přemyslovický občan Svatoslav Brijar kousek
od místa loupežného přepadení. Až z televize se dozvěděl, že
nešlo o policejní akci.
Foto: Michal Kadlec
pů vytrhl ze zapalování auta
klíče a pokoušel se jimi nákladový prostor odemknout.
Nešlo to, takže začali do
bočních i zadních dveří
střílet jako na střelnici.
Přiznám se, že toto bylo to
poslední, co jsem viděl. Dostal jsem strach a utekl jsem
od okna. Celý den jsem pak
byl roztřepaný, zvláště když
pak v televizi říkali, že to

byli skuteční lupiči a žádná
policie,“ uvedl pro Večerník
Svatoslav Brijar. „Přiznám
se vám, že do poslední chvíle jsem byl přesvědčený, že
jde o policejní zásah. Já těm
zakuklencům u okna dokonce fandil! Říkal jsem si,
že jde o zásahovou jednotku
policie a že snad zatýkají
nějaké převozce drog nebo
co,“ svěřil se senior.

„VIDĚL JSEM TO, BYLA TO HRŮZA,“
svěřil se důchodce Alois Krč z Přemyslovic

Přemyslovice/mik - Bydlí
v domě jen pár desítek metrů
od místa, kde došlo k drastické
loupeži. Devětasedmdesátiletý
Alois Krč se stal nechtěně očitým svědkem celé události. Desítky minut ho pak vyslýchali
policisté, poté i televizní štáby
a pochopitelně u toho nemohl
chybět ani PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.
„Přišla za mnou do obýváku
snacha, že se na silnici pod kopcem něco děje. Prý tam nějací
zakuklenci v černém oblečení a

s flintami zastavili dodávku. Zřejmě prý policajti. Vyšel jsem ven
podívat se, co se to vlastně stalo.
Řeknu vám, byla to hrůza...,“ rozpovídal se Alois Krč z Přemyslovic. „Připadal jsem si jako někde
v kině. Všechno se odehrálo velice rychle. Byli tam chlapíci v
kombinézách a kuklách, opravdu
se zbraněmi, jeden měl snad dokonce samopal. A fakt vypadali
jako policejní komando při cvičení! Začali řvát na řidiče dodávky,
ať otevře dveře, když se mu to
nepovedlo, začali do auta střílet.

Opravdu střílet!“ hovořil o přepadení třesoucím se hlasem senior
z Přemyslovic. „Viděl jsem, jak
potom prostříleli i zadní dveře té
dodávky, ty se jim ale otevřít nepodařilo, nakonec se do ní dostali
bočními dvířky. Vytáhli pár trezorků, naházeli je do auta a odjeli.
Stál jsem před barákem jako opařený. Předtím jsem se při střelbě
několikrát schoval za dveře, měl
jsem strach, aby se nechtěli zbavit
nepohodlného svědka nebo aby
mě netrefila jedna z kulek z jejich
zbraní,“ přiznal se Alois Krč.

Nakonec jen pokrčil rameny ve
chvíli, kdy jsme se ho zeptali,
kterým směrem gangsteři ujeli.
„Jenom vím, že se s černým teréňákem otáčeli na silnici pod
kopcem a nejdřív ujížděli do centra Přemyslovic. Pak jsem ale slyšel kvílení brzd, možná se znovu
otáčeli. To už jsem byl ale schovaný v domě,“ řekl očitý svědek
události.
Jiná svědkyně si ale naštěstí stačila poznamenat značku toho
vozila, které tak policisté mají k
dispozici.

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

A GRATULUJEME!!!

Sofie Alena Černošková
15. 2. 2013 47 cm 2,75 kg
Prostějov

Klára Kuchařová
16. 2. 2013 52 cm 3,45 kg
Tovačov

Eliška Růžičková
17. 2. 2013 50 cm 2,85 kg
Prostějov

Anna Novotná
18. 2. 2013 52 cm 4,00 kg
Prostějov

Štěpán Petružela
14. 2. 2013 51 cm 3,70 kg
Prostějov

Šimon Ječmínek
18. 2. 2013 52 cm 3,50 kg
Prostějov

Jakub Vyplel
18. 2. 2013 47 cm 3,35 kg
Prostějov

Santino Čureja
19. 2. 2013 50 cm 3,65 kg
Určice

David Milar
20. 2. 2013 48 cm 3,10 kg
Lešany

Policisté uctili památku kolegů,
kteří zahynuli při výkonu služby
Po roce 1989 umírali v kraji nejvíce
prostějovští strážci zákona

Smutný okamžik. Krajský policejní ředitel Jaroslav Skříčil společně s prezidentem IPA Josefem Nerudou odhalili pietní místo k uctění památky zahynulých policistů. Mezi ně patří i čtveřice Prostějovanů.
Foto: Policie ČR
Olomouc/mik - Minulé pondělí
bylo ve vestibulu budovy Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje odhaleno
pietní místo věnované policistům, kteří položili své životy
v činné službě. Slavnostní akt
zahájil nástup policistů čestné
jednotky Policie ČR.
Krajský policejní ředitel Jaroslav
Skříčil vysvětlil myšlenku s realizací důstojného místa k uctění
památky policistům, kteří od
roku 1990 zaplatili při plnění služebních povinností cenu nejvyšší.
„Společně s prezidentem Mezinárodní policejní asociace IPA
Josefem Nerudou odhalil samotné pietní místo. Následovaly pro-

slovy autora pomníku PhDr. Jiřího Hastíka a prezidenta IPA. Před
samotným závěrem pietní místo
požehnal probošt Mgr. František
Hanáček a minutou ticha uctili
všichni přítomní památku osmi
zahynulých kolegů,“ informovala Večerník o průběhu pietní akce
Marie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Na pomníku má vytesáno své
jméno celkem osm policistů
z Olomouckého kraje. Bohužel přesně polovina z nich
je z Prostějova! Prvním je
podporučík Antonín Šoustal,
který zemřel v listopadu 1990
na následky střelného zranění

při zákroku proti ozbrojenému
pachateli ve skladišti zeleniny
ve Sladkovského ulici. O této
kauze Večerník obsáhle informoval naposledy v loňském
roce. Druhým z nich je Milan
Bartošek, který tragicky zahynul
ve výkonu služby při dopravní
nehodě v listopadu 1993. „Pan
Bartošek jel k případu vloupání
a při přejíždění železničního přejezdu v Lutotíně se srazil s vlakovou soupravou,“ připomněl
dvacet let starou událost Zdeněk
Riedinger, bývalý ředitel Policie
ČR v Prostějově.
Poslední tragédii prostějovských
policistů má veřejnost ještě
v živé paměti. Kapitán Radovan Doba a poručík Ivo Kučera
zahynuli společně 1. října 2004
na následky tragické dopravní
nehody za Kosteleckou ulicí,
při které do služebního vozidla
čelně narazilo protijedoucí auto.
Autonehody se staly osudnými
i pro olomoucké policisty Jana
Trnu, Františka Záhoru a Josefa
Vlacha. Stanislav Podepřel ze
Šumperku pak zahynul ve službě v dubnu 1999 na následky
popálení při výbuchu nalezených výbušných systémů přímo
v přerovské služebně....

Švehlova střední škola polytechnická
Prostějov a
Prostějov/pr - V průběhu měsíce prosince byly na partnerských školách a na Švehlově
střední škole polytechnické realizovány školní veletrhy nápadů
a workshopy.
Na Švehlově střední škole
workshop proběhl dne 11. prosince 2012. Zúčastnilo se jej
čtyřiapadesát žáků. Workshop
probíhal na stanovištích mikrobiologie, chemie a technologie
a podíleli se na něm tři pedagogové.
Na partnerské škole v Kroměříži workshop probíhal ve
dnech 7. a 8. prosince 2012,
a to v prostorách laboratoří, kde
bylo šest různých pracovišť.
Workshop byl zaměřen zejména na senzorické hodnocení
potravin živočišného původu.

WORKSHOPY

Workshopu se zúčastnilo 138
žáků a podílelo se na něm pět
pedagogů.
Na partnerské škole v Bzenci workshop probíhal dne 6.
prosince 2012 na pěti stanovištích. V chemické laboratoři
probíhaly ukázkové pokusy a
rozbor vína, v mikrobiologické
laboratoři probíhalo mikroskopování, na třetím stanovišti poté
senzorické hodnocení pečiva,
zbylá dvě stanoviště pokryla
senzorické hodnocení ostatních
vybraných potravin a značení
obalů. Workshopu se zúčastnilo dvaatřicet žáků a podílelo se
na něm šest pedagogů.
Na partnerské škole v Šilhéřovicích workshop probíhal dne
18. prosince 2012. Workshopu
se zúčastnilo 232 žáků, podíle-

lo se na něm osm pedagogů.
Workshop probíhal na čtyřech
stanovištích - přednáška o výrobě čokolády a stanovení její kvality, senzorické hodnocení potravin - zejména koření a pochutin,
chemické pokusy – kvalitativní
stanovení látek v různých vzorcích, stanoviště kvízů a testů.
O průběhu všech workshopů
jsou pořízeny videozáznamy a
fotodokumentace, které se archivují v projektové kanceláři,
jak ze všech partnerských škol,
tak i ze Švehlovy střední školy
polytechnické.
Všechny školní workshopy přispěly k publicitě projektu, další
jsou plánovány na první dekádu roku 2013, v níž by podle
předpokladů měly proběhnout
celkem čtyři.

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!

CIPÍSEK SLAVÍ ČTRNÁCTÉ NAROZENINY
nabízí nejen programy pro rodiče s dětmi od narození do pěti
let, ale také vzdělávací kurzy
a semináře pro rodiče týkající se
výchovy a komunikace v rodině, psychologické i právní poradenství, besedy s odborníky,

Prostějov/red - Mateřské centrum Cipísek- komunitní centrum pro rodiny s dětmi oslavuje v těchto dnech 14. výročí
od svého založení. V rámci
oslav proběhl od 18. února
ve všech programech centra
narozeninový týden, kde nechyběly čepičky, dortíky ani
balonky, prostě všechno to,
co ke správné dětské oslavě
patří... Již zítra, tj. v úterý 26.
února pak oslavy ukončí tradiční Cipískuv karneval pro
rodiče s dětmi v Národním
domě, který už je vyprodaný.

Součástí narozeninového týdne
byl také kreativní večer pro maminky na téma Sladké pokušení
aneb báječné dortíky. Pod vedením prostějovským cukrářek
Mandliček v čele s A. Faltýnkovou si maminky vyzkoušely
cukrářské umění a každá si odnesla domů svů narozeninový
dort. Večer se konal za finanční podpory prostějovské radní
Mgr. M. Galářové.
„Mateřské centrum Cipísek
vzniklo před čtvrnácti lety
z iniciativy maminek na mateřské dovolené. Dnes Cipísek

programy pro sólo rodiče nebo
akce pro celé rodiny. Denně nás
navštíví přes čtyřicet dětí s rodiči nebo prarodiči,“ ohlédla se
do minulosti Markéta Skládalová, programová koordinátorka
MC Cipísek.

2x foto: MC Cipísek

Na prostějovské
„zdravce“ studují všechny generace
Ovšem že na škole v lavicích kamarádi. Prošly si celou školu, v nemocnici, spoustu dalších po-

Prostějov/mm - Že na Střední
zdravotnické škole v Prostějově studují v oboru zdravotnický asistent žáci od 15 do 18
let, to víme. Že na té samé škole
studují i naši spoluobčané vyššího věku v rámci pravidelných
kurzů pro seniory, víme také.

narazíme i na naše nejmenší, to
bychom nečekali. A vida, stalo
se...
Konkrétně minulé pondělí 18.
února školu navštívily děti z Mateřské školy Mánesova, aby se
podívaly, jak se učí jejich větší

F o t o ree p o rtt á ž

seděly jako pěny v hodině somatologie, kde se i seznámily s modely, které se na škole používají
při výuce tohoto předmětu.
Úplně nejvíc se jim líbilo v odborných učebnách, kde mohly
vidět i „pacienty“ v postelích jako

můcek, modelů a nákresů.
Celá návštěva se dle mínění obou
stran velmi vydařila a je možné,
že za pár let někteří z malých
návštěvníků usednou do lavic
na prostějovské „zdravce“ již
naostro...

malé
m
aléé d
děti
ětii p
pronikají
ro
onikkají d
do
o zzdraví...
dra
aví....
33x foto:
f t S
SZŠ Prostějov

Co, kdy, kde, kam ...?


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

Rekondiční pobyt
Okresní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Prostějově, pořádá i
v letošním roce ve dnech 23.
- 30. června rekondiční pobyt
v hotelu Cherry na Horní Bečvě v Beskydech. Přihlásit se
mohou i nečlenové SPCCH.
Předběžné přihlášky a bližší
informace na tel.: 739 513
Půjčovna rehabilitačních a 405, p. Pařízek. Omezený
kompenzačních pomůcek LA- počet míst.
ZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje or- SYSTEMA Russian martial
topedické vozíky, WC křesla, art oznamuje stále probíhající
chodítka – pevná, pojízdná, nábor nových členů se zápodpažní, servírovací stolky a jmem o ruskou školu bojovépolohovací lůžka (mechanická, ho umění v Prostějově. Bližší
elektrická). Kontakt po telefonu informace tel.: 774 142 382
pí. V. Zapletalová 776 054 299 nebo koblasap@seznam.cz
Regionální pracoviště
TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým
a slabozrakým
občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.

Výstava studentských prací „Ostravské trio“ probíhá
od 10. ledna až do 28. února
v Kravařově ulici. Své práce
představí Markéta Krupíková,
Dita Langerová a Markéta Slámová

Český zahrádkářský svaz
Základní organizace Prostějov pořádá výroční členskou
schůzi ve čtvrtek 28. února
v 15.00 hodin, Daliborka 3.
V sobotu 2. března
od 14.00 proběhne
Gořalka roku.
Degustace pálenek proběhne
v Kulturním domě
ve Víceměřicích.

V úterý 26. února od 9.00
hodin pokračuje IV. ročník
výtvarné dílny v půjčovně
Městské knihovny Prostějov. Tentokrát budeme vyrábět velikonoční přání. Tato
akce je určena především
seniorům. Zájemci se mohou
hlásit v půjčovně.

Promítej i ty!
Tato akce proběhne
Lazariánský servis vás zve
ve středu 27. února
opět i v roce 2013 na ozdravný
v 17.00 hodin
pobyt v Chorvatsku. Pobyt je
vhodný pro rodiče s dětmi, se- v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Prostějov.
niory i handicapované. Bližší
informace a přihlášky na tel.
čísle 776 054 299 paní Zaple- Přednáška Cyril a Metoděj na
Velké Moravě se uskuteční ve
talová.
čtvrtek 28. února v hlavní buXI. ročník soutěže o nejlepší dově muzea na nám. T.G.M.
domácí pálenku „Vranovská v 16.30. Přednášet bude prof.
Štamprla“ se koná v sobotu 9. PhDr. Miloslava Pojsla.
MC Cipísek,
března od 15.00 hodin v restauSídliště Svobody 6, Prostějov raci „ U TOMA“ v Kelčicích.
Domovní správa, s.r.o
Individuální psychologické
víceúčelová hala - zimní stadion
poradenství - na objednání
Svaz tělesně postižených
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
Odpolední herny pro rodiče v ČR, o.s., místní organizaA VEŘEJNOST
a prarodiče s dětmi do 5 let - ce v Prostějově, Kostelecká
vždy v pondělí a středu 15.00 17 zve své členy i nečleny na
pondělí 25. 2.
- 17.00
zájezd 22. 3 .2013 do Veĺkého
18.30 - 19.30 hodin
úterý 26. února - tradiční kar- Mederu - pobyt ve slovenúterý
19.
2.
neval k výročí založení MC ských termálech. Jste srdečně
9.45 - 10.45 hodin
Cipísek v Národním domě.
zváni. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
BRUSLENÍ
Akademie seniorů
588 008 095, 724 706 773.
PRO VEŘEJNOST
v prostorách OS Lipka,
středa 23. 2.
Tetín 1, PV
Menažérie, výstava obrazů
15.00 - 16.00 hodin
úterý 26. února
Vladimíra Svobody v Mupátek
24.
2.
v 13.30 hodin
zeu Prostějovska trvá do 31.
17.15 - 18.15 hodin
března.
Hrátky s pamětí

Chcete GRANT Zdravého města? Hlaste se!
na nejvyšší kategorii.
Stejně jako v loňském roce
chce Zdravé město Prostějov
pokračovat v úspěšných projektech a získat ke spolupráci
nové partnery. V plánu pro rok
2013 je vedle prohlubování
spolupráce s podnikatelským
sektorem také organizace
osvětových akcí pro seniory a
mládež. Také letos proběhnou
Prostějovanům již známé kampaně Den Země, Dny zdraví,
Den bez aut a další. Pokračovat budou veřejná projednávání s občany okrajových částí

TIP Večerníku
V+W 2013

WOHNOUT & VYPSANÁ FIXA
KDY: v pátek 1. března, od 19:00 hodin
KDE: Apollo 13, Barákova ulice

V pondělí 25. února od 17.00
hodin se koná seminář Cesta
k úspěchu v Městské knihovně v Němčicích nad Hanou.
Koučuje Roman Tománek.

SEMTAMNÍK SONS
středa 27. února
Od 14.00 do 16.00 hod. Beseda s psychologem PhDr.
Zbyňkem Galvasem na téma
„Efektivní komunikace a seberozvoj“, jejíž součástí bude
trénink paměti.
čtvrtek 28. února
13.00 - 16.00 hod. Pletení z
pedigu v klubovně SONS.

Prostějov/mik - Prostějovští
konšelé na své poslední schůzi schválili plán projektu
Zdravé město na tento rok.
Zároveň byly vyhlášeny letošní okruhy grantového systému, jejichž uzávěrka je 13.
března 2013.
Jak Večerník na sklonku loňského roku informoval, Prostějov obhájil své vynikající
hodnocení v rámci mezinárodního programu místní Agenda
21, který je součástí projektu.
Momentálně mezi pět měst v
České republice, která dosáhla

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

Prostějovský hudební klub
Apollo 13 slaví své desáté
narozeniny a jako dárek pro
všechny příznivce uspořádali
výjimečný koncert dvou kapel,
které spolu s klubem začínaly.
Jedná se o pardubickou skupinu Vypsaná fixa mající
základy v rocku, obohaceném
o prvky jiných žánrů, sama
kapela se někdy označuje za
Pop punkovou. Tato čtyřčlenná
skupina vznikla v roce 1994
a hraje v sestavě Márdi,
Mejla, Mejn a Pítrs. Druhá

česká všemi velmi oblíbená
kapela se nazývá Wohnout.
Tvoří ji bratrská dvojice Jana
a Matěje Homolových dále
Jiří Zemánek a Zdeněk Steiner
alias Fenek. Skupina vsadila na
pestré, tvrdé a zároveň melodické kytary, české texty a energické koncerty, tím si brzy získala přízeň posluchačů. Pokud
chcete spolu s klubem oslavit
narozeniny nebo se přijít jen
pobavit, raději si rezervujte
vstupenky, protože v pátek
bude v klubu narváno.

Ve čtvrtek 28. února od 13.00
hodin se v aule Gymnázia J. Wolkera, Kollárova 3 koná přednáška Prof. Milana Hejného: Matematika podle Hejného metody.
Přihlášku, aktuální informace a
odkazy na články najdete na:
http://akce.mensa.cz/hejny.htm

Občanské sdružení Pomocná
ruka pořádá charitativní sbírku, která se koná v pátek 15.
března 2013 od 10.00 do 15.30
hod. v ZŠ Jana Železného na
Sídlišti svobody a ZŠ a RG
Studentská ul. Sbírá se: oblečení, hračky, lůžkoviny, závěsy,
utěrky, ručníky, kabelky, knihy
aj. vše balené v sáčcích a pytlích
Info na adrese: OS Pomocná
ruka, Školní 32, Prostějov.
Tel.: 582 335 251, 734 575 711

V neděli 3. března od 15.00
se pořádá dětský maškarní
karneval v sokolovně Dubany.

Každé sudé úterý v centru
BANKSIA probíhá Společen- DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARské harmonizační kreslení od NEVAL V SELOUTKÁCH
- OÚ Seloutky a jeho kulturní
18.00 v Kramářské ulici.
výbor pořádá v sobotu 2. března
Koncert Společná věc Tomáše 2013 od 14.30 hod. na sále v
Pfeiffera se koná v úterý 5. břez- Seloutkách odpoledne plné
na od 19.00 hodin v sokolovně her, soutěží a kouzel. Občerna Skálově nám. 4, info na stra- stvení a bohatá tombola zajišně 10 dnešního vydání.
těna.

GRANTY Zdravého města pro rok 2013
1. Oblast celoživotního vzdělávání
2. Vzdělávání dětí a mládeže
3. Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví
4. Škola podporující zdraví
5. Prevence v dopravní výchově
6. Popularizace vědy
7. Ochrana životního prostředí, odpady
8. Zdravý pohyb
9. Žijeme spolu - podpora handicapovaným občanům
10. Den pro podnikatele - zapojení podnikatelské sféry do
aktivit Zdravého města, seminář
11. Volné téma - S úsměvem jde všechno líp
Zájemci o granty mohou své projekty předkládat do
13. března 2013 k rukám koordinátorky projektu Zdravé město Prostějov Aleny Dvořákové nebo posílat na
e-mail: alena.dvorakova@prostejov.eu, tel. 582 329 128.

Ceny Města Prostějova za rok 2012

Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.
Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Dana Pánová 1976
Mostkovice
Josef Koukol 1936
Vranovice
Bohumil Přikryl 1932 Bedihošť
Marie Kučerová 1935 Prostějov
Ing. Ladislav Diduška 1928
Čechovice
Růžena Honzlová 1915 Lutín
Hedvika Kalová 1927
Domamyslice

Anna Němcová 1926
Čelechovice na Hané
Milada Pospíšilová 1919
Klopotovice
Marie Kozáková 1930 Dobrochov
Jan Paul 1926
Myslejovice
Anežka Kolaříková 1920 Dětkovice
Marie Školařová 1921 Radslavice
Ing. Řezáč Antonín 1930 Vyškov

Rozloučíme se...
Pondělí 25. února 2013
Božena Zahradníčková 1925 Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Petr Janeček 1960 Čechy pod Kosířem
14.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 26. února 2013
Věra Čadová 1924 Olomouc
10.00 Obřadní síň Olomouc
Středa 27. února 2013
MUDr. Jarmila Maráková 1925 Podivice 11.00 Obřadní síň Prostějov

návštěvnost webu roste...

www.vecernikpv.cz

Denně nás navštívilo téměř 1000 čtenářů

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

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

inzerce

Kino Metro 70
pondělí 25. února
14.00 Sněhurka - Pondělní
Bijásek
17.30 Nádherné bytosti
americké fantasy drama
20.00 Nádherné bytosti
úterý 26. února
14.00 Sněhurka - Úterní
Bijásek
17.30 Nádherné bytosti
20.00 Hašišbába
francouzská komedie
středa 27. února
17.30 Nádherné bytosti
20.00 Hašišbába
čtvrtek 28. února
17.30 Babovřesky
česká komedie
20.00 Jeníček a Mařenka:
Lovci čarodějnic
americká akční komedie
pátek 1. března
15.30 Snížek, bílý kožíšek
španělský animovaný film
17.30 Babovřesky
20.00 Jeníček a Mařenka:
Lovci čarodějnic
sobota 2. února
15.30 Snížek, bílý kožíšek
17.30 Babovřesky
20.00 Ječmínek a Mařenka:
Lovci čarodějnic
neděle 3. února
15.30 Snížek, bílý kožíšek
17.30 Babovřesky
20.00 Ječmínek a Mařenka:
Lovci čarodějek

Městské divadlo
v Prostějově

středa 27. února
19.00 Sofoklés: OIDUPÚS
VLADAŘ - Divadlo pod
Palmovkou Praha

Apollo 13

pátek 1. března
19.00 V+W 2013 - WOHNOUT & VYPSANÁ FIXA.
V březnu slavíme 10 let klubu
Apollo 13, tak tu máme jeden
výjimečný koncert dvou kapel,
které u nás spolu s námi začínaly!!! Předprodej začne již 21.
1. 2013. Předprodej: Hudební
nástroje Zdenek Tyl, Kramářská č. 1, Prostějov a Apollo 13.
Vstupenky možno zakoupit
přes: http://www.smsticket.cz/
akce/1070-wohnout-vypsana-fixa.aspx

Kinoklub DUHA

středa 27. února
15.00 Ministr

Kulturní klub DUHA
pondělí 25. února
14.00 Setkání jubilantů
města Prostějova
čtvrtek 28. února
9.30 Akademie třetího věku
- Pozapomenuté osobnosti
Prostějova - Edvard Valenta
čtvrtek 28. února
8.30 Spádové kolo přehlídky recitátorů sólistů Wolkerův Prostějov 2013

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 25. 2. DO 3. 3. 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná
v pondělí a ve čtvrtek v 14.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 18.30 hodin a ve středu v 17.30 hodin. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKU O PRINCI SATURNOVI A JEHO PRSTÝNKU nabízíme dětem ve středu v 15.30 hodin. Vstupné 20 Kč.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK se sejde ve středu v 16.30 hodin.
Klub GEMINI se sejde ve čtvrtek v 16. 30 hodin.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV a expozici OPTIKA spatříte
na začátku výše uvedených pozorování. Školám, spolkům, obcím apod. zdarma zapůjčujeme výstavy OD SPUTNIKU PO
RAKETOPLÁN a ÚCHVATNÉ SNÍMKY Z VESMÍRU.

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
1. 3. Společenský večírek ZŠ Dr. Horáka
Městské divadlo
Prostějov
KPŠ ZŠ Dr. Horáka
2. 3. Reprezentační ples ROTARY klubu
Městské divadlo
Prostějov
ROTARY KLUB Prostějov
2. 3. 3. Maškarní bál
Sokolovna Určice
Určice
SDH Určice
2. 3. Velký sportovní ples
Sokolovna Čechovice
Čechovice
TJ Sokol Čechovice
2.3. Šibřinky
Sokolovna Kralice
Kralice
TJ Sokol Kralice

Od šíření demokracie, přes celoživotní práci v divadelnictví
až třeba po činnost literární
či hudební,“ uvedla vedoucí
Odboru kanceláře primátora
Magistrátu města Prostějova
Jaroslava Tatarkovičová.
K nominaci je třeba uvést jméno a příjmení osoby navržené
na ocenění, dále za jakou činnost by měl navržený kandidát
cenu získat a podpis a kontakt
na navrhovatele. Nominace
doručí navrhovatelé v písemné Prostějov/mik - Odbor školství a kultury Magistrátu města
formě na podatelnu Magistrá- Prostějova vypsal zápis dětí do mateřských škol v Prostějově.
Ten se koná ve středu 27. února 2013 od 8.00 do 17.00 hodin.
tu města do 28. února 2013.
„Na jednotlivých pracovištích budou rodičům k dispozici konkrétní informace. Termín zápisu je stanoven po dohodě všech
ředitelů a ředitelek základních a mateřských škol ve městě Prostějově,“ uvedla Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského
magistrátu.
Dne: 13. 3. 2013 od 7:30 do Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy. „K zápisu
16:00 hod. Vypnutá oblast: se dostaví s dětmi rodiče nebo jejich zákonní zástupci a předloží
celá obec Kobeřice vč. farmy občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte. V případě
Cropagro, celá obec Hrad- nepřijetí dítěte je možno se odvolat ke Krajskému úřadu Oločany včetně farmy ZD, celá mouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy,“ přiobec Dobromilice mimo část pomněla základní podmínky zápisu Jana Gáborová.
vymezenou čísly 336, 135,
193, 279 po konec obce sm.
Doloplazy vč. postranních
ulic s č. 305, 299, 303.
Obec: Tištín
Dne: 15. 3. 2013 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce od č. 81 a 170 po
konec obce sm. Nezamyslice
vč. nových řadovek.
www.facebook.com/vecernikpv.cz
E.ON Česká republika, s.r.o.

Zápisy do mateřských
škol už ve středu

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: Prostějov-Vrahovice
Dne: 12. 3. 2013 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Vrahovice s celými ulicemi: Smetanova, B.
Martinů, O. Nedbala, V. Nováka, O. Ostrčila, J. Křičky,
J. Suka, J. Rokycany, Kpt. J.
Nálepky, Zátiší, V. Talicha od
ul. Smetanova po ul. O. Ostrčila, ul.Majakovského od

fary po fa. Navrátil vč., ul.
Majakovského č.6 a č.8 výpravní budova ČD a strážní
domek, ul. Hrázky, Čs. odboje - celé, Čs. armádního sboru oboustranně od č. 2 po č.
32 a 37, ul. K. Světlé objekt
Krajského ředitelství policie
ČR, CO. Farma ZD Vrahovice včetně BPE.
Obec: Obědkovice
Dne: 13. 3. 2013 od 7:30 do
17:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Obědkovice vč.
podnikatelských subjektů.
Obce: Kobeřice, Hradčany,
Dobromilice

Prostějovský Večerník
také na
Facebooku!

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s hvězdou nekonečného seriálu Ulice ´Miriam Hejlovou´

„JSEM VE FÁZI, KDY SI MOHU ROLE VYBÍRAT A TO
SI MOC UŽÍVÁM,“ USMÍVÁ SE HANA MACIUCHOVÁ
Prostějov navštívila další z českých nezapomenutelných hereckých legend!

Prostějov - Městské divadlo navštívila další legenda české herecké scény.
Hana Maciuchová se představila s inscenací Žena vlčí mák a jak již Večerník
informoval v minulém vydání, za své představení sklidila zasloužený bouřlivý potlesk. Někdejší představitelka veselého Ančete z Krkonošských pohádek se publiku představila již v nesčetném množství filmových i divadelních
inscenací, a tak není divu, že i v Prostějově má řadu oddaných fanoušků,
kteří na jejím prvotřídním vystoupení nesměli chybět. V exkluzivním interview
pro čtenáře Večerníku poodhalila jedna z nejoblíbenějších českých hereček
Hana Maciuchová něco ze svého soukromí a zavzpomínala i na herecké
kolegy, kteří ji doprovázeli na cestě za uměleckou nesmrtelností...
Petra Hežová
Kterou roli považujete
ve své dosavadní kariéře za zásadní a proč?
„To je velmi obtížná otázka, na
kterou vlastně ani nemůžu odpovědět, protože za ta léta v mé
profesi jsem odehrála tolik rolí,
že zvolit jednu by podle mě ani
nebylo správné. Milovala jsem
například roli Lízy ve hře Obchodník s deštěm, Marty v Kdo
se bojí Virginie Woolfové nebo
Claire v Křehké rovnováze.
V každém věku a etapě života
je ta pozice trochu jiná, každá
ta role s sebou nese něco jiného a vlivem nabytých životních
zkušeností jsem každou nich
vnímala a vnímám jinak i teď,
s odstupem času...“
Mohli jsme vás vidět v
mnoha filmových, divadelních i televizních rolích. Které odvětví je vám
nejbližší?
„Určitě neřeším, které z uvedených odvětví je mi bližší, řeším
pouze dobré a špatné role, přičemž ty se mohou objevit jak na
divadle, tak v televizi. Zásadní
je pro mě samozřejmě divadelINZERCE

„Určitě ano, herectví je povolání jako každé druhé, mnohdy i celkem náročné, takže mi
nedělá problém po představení roli v šatně odložit a stát
se opět Hanou Maciuchovou
(úsměv).“
Jistě máte mnoho příznivců mezi ženským i
mužským publikem. Neměla
jste někdy na základě některého z fanouškovských dopisů chuť se s některým svým
obdivovatelem sejít?
„Ne, to mě nenapadlo...
(smích) A proč? Své ctitele
bych ráda ušetřila zklamání...“

Je nějaká vysněná role,
kterou si toužíte zahrát?
„Role si nikdy nevysnívám,
mnohem raději se jimi nechávám příjemně překvapovat
(úsměv). Navíc mohu říct, že
jsem ve fázi, kdy si role mohu
opravdu vybírat a to si moc užívám.“
Kdybyste nebyla herečkou, čím byste byla?
„S největší pravděpodobností bych byla asi muzikantkou.
Nej
Nejsem
si sice jistá, hře na který
hud
hudební
nástroj bych se věnovala, ale tohle umělecké odvětví
mě vždy fascinovalo.“

ní práce,
áce, protože mám nejvíc
času se s tou svojí rolí potkat
a namlouvat
mlouvat ji, oproti roli, kterou odehrajete
dehrajete ve studiu a pak
už se s ní nesetkáte.“
Máte nebo měla jste
nějaký herecký vzor?
v šatně, abych ji tam další natáčecí
„Nemám
mám a ani jsem žádný
la. Herectví je povoláneměla.
ní, při
ři kterém se nedá od nikoho ´opisovat´. Na ten svůj
příjemné ocenění mé práce, když
způsob
ob tady musí přijít každý
cítím a vidím, že je tolik oblíbená...“
sám. Můžu jen říct, že jsem obdivovala
vala herce, jako byl Karel
Šternberská rodačka Hana Maciuchová
Höger,
r, nebo svého muže, Jiřího
září jak na obrazovce, tak i na prknech
Adamíru.“
míru.“
S kterým hercem či herečkou byste nikdy neJaká je vaše oblíbená
odmítla
ítla spolupráci?
kniha?
itě bych neodmítla
„M
„Určitě
„Mou oblíbenou knihou je
spolupráci
upráci s žádnou ze
vžd
vždy ta, kterou právě čtu, takže
svýchh kolegyň ani
teď je to třeba autobiografická
s žádným
dným ze svých
kni
kniha indického spisovatele
kolegů,
gů, pokud by
Sal
Salmana Rushdieho Joseph
výsledek
edek měl aleAn
Anton - vzpomínky. Autor se tu
spoň trochu smyve vzpomínkách vrací do roku
sl...“
1989, kdy byl odsouzen k smrti
198
Daří se vám
za autorství románu Satanské
verše. Popisuje to tak autenticky,
po odehraver
Herecká legenda. Hana Maciuchová - žena mnoha nezapomenutelných
ném představení
že tto člověka vede k úvahám na
rolí, držitelka bezpočtu ocenění předvedla své herecké umění i prostějovským
téma existence a jak je vlastně
žit roli a stát
tém
odložit
divákům, a to v divadelní inscenaci Žena vlčí mák. Po něm poskytla Večernívšechno v životě tak nějak pronovu Hanou
vš
se znovu
ku exkluzivní rozhovor! Fotografovat se ale odmítla...
Foto: internet
uchovou?
ppojené...“
Maciuchovou?

Studovala jste v nedaleké Olomouci, vzpomenete si při příležitosti
účinkování v Prostějově na
studentská léta a léta vašich
hereckých začátků?
„Ano, studovala jsem na olomouckém gymnáziu, ale na
vzpomínání v průběhu hostování a vystupování po divadlech bohužel není moc času.
Ani na to, zajet na známá
místa. Ale snad někdy bude...
(úsměv)“
Převládají spíše příjemné či nepříjemné
zážitky?
„Určitě hlavně ty příjemné.“
Jak si vysvětlujete popularitu vámi ztvárněné postavy Miriam Hejlové
z televizního seriálu Ulice?
„To musí posoudit hlavně diváci. Dávám do role, kterou

hraji, vždy vše a jsem ráda,
pokud ji diváci přijmou. Je to
pro mě příjemné ocenění mé
práce, když cítím a vidím, že
role, kterou ztvárňuji, je tolik
oblíbená (úsměv).“
Hrála jste po boku skvělých herců a hereckých
legend, jakými byli například
Jiří Sovák, Vladimír Menšík,
Ilja Prachař a další. Jaký je to
pocit být nyní jednou z těch
legend, s nimiž se touží mladší
herci objevit na jevišti či ve
filmu?
„Samozřejmě je to moc příjemný pocit, jsem nesmírně ráda, že
jsem měla tu možnost a čest být
na jevišti nebo stát před kamerou se všemi těmi skvělými herci a herečkami. Je to jako bych
se držela za ruce se všemi těmi
bardy českého divadla a filmu.
Moc si toho vážím...“

kdo je
hana maciuchová

Nestárnoucí česká herečka, představitelka bezpočtu divadelních, filmových a televizních rolí se narodila 29. listopadu
p
1945
ve Šternberku. Už při studiu na gymnáziu
v nedaleké Olomouci se věnovala ochotnickému divadlu a
později se stala členkou Studia při Státním divadle Oldřicha
Stibora v Olomouci. Po absolvování pražské DAMU hrála
v Divadle Za branou, Divadle na Vinohradech a je držitelkou mnoha uměleckých ocenění, mimo jiné ji diváci zvolili jednou z desíti nejoblíbenějších českých hereček. Jejím
manželem byl známý český herec s nezaměnitelným hlasem,
Jiří Adamíra (+67). Hanu Maciuchovou jste mohli vidět například v televizní pohádce Krkonošské pohádky, v seriálech
Nemocnice na kraji města, Chalupáři, Lucie, postrach ulice
a mnoha dalších. V současnosti ztvárňuje jednu z nejoblíbenějších postav televizního seriálu Ulice, Miriam Hejlovou.

sportovní menu
www.tkplus.cz
fotbal extra
OKRESU VLÁDNE 1.SK "B"

Další díl seriálu
jsme zamřili na
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
čtěte
na straně

23

rozhovor
"PROSTĚJOV BYCH ODMÍTL!"

Exkluzivní interview
s fotbalovým koučem
Petrem Uličným
čtěte
na straně

volejbal

TRHÁK TÝDNE

FOTBALOVÉ URČICE MAJÍ
OD PÁTKU NOVÉHO PŘEDSEDU

32

ČTVRTEK 28. 2.

16:30
Nový předseda. Květoslav Petružela nahradil v čele oddílu minimálně do konce příštího roku Milana Sosíka.Foto: Karel Pařenica.

PŘÍPRAVNÉ UTKÁVÍ

PO NĚKOLIKA MĚSÍCÍCH OPĚT V KOMPLETNÍM SLOŽENÍ SE
MŮŽE SCHÁZET VÝBOR FOTBALOVÉHO ODDÍLU TJ SOKOL
URČICE. PÁTEČNÍ VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA V TAMĚJŠÍ
SOKOLOVNĚ URČILA, ŽE NOVÝM PŘEDSEDOU SE STAL
KVĚTOSLAV PETRUŽELA, NA POZICI MÍSTOPŘEDSEDY BYL
ZVOLEN KAREL PAŘENICA, V POZICI SEKRETÁŘE BUDE
POKRAČOVAT DOČASNÝ PŘEDSEDA KLUBU PETR KOUŘIL.
„VALNÁ HROMADA PROBĚHLA BEZ VĚTŠÍCH EMOCÍ
A PŘESNĚ PODLE PROGRAMU. VÝKONNÝ VÝBOR
PRACUJE V TÉMĚŘ SHODNÉM SLOŽENÍ, ZMĚNILA
SE JEN DVĚ JMÉNA,“
ZHODNOTIL PRŮBĚH A
VÝSLEDKY PETR KOUŘIL.

VK AGEL PROSTĚJOV
VK DOPRAVSTAV BRATISLAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

SOBOTA 2. 3. 10:00 a 14:00

Kvitová slaví jubilejní titul, Berdych došel až do finále
mifinále zdolal Rusa Tursunova, jenž mu předtím odklidil z
cesty Janka Tipsareviče, čtyřku
turnaje. Ve finále na Berdycha čekal domácí Jo-Wilfried
Tsonga a prostějovský hráč
začal dobře. V prvním podání
sebral domácímu hráči jedno

EXTRALIGA KADETEK - 9. a 10. KOLO NADSTAVBY

VK AGEL PROSTĚJOV
VK MADETA ČESKÉ BUDĚJOVICE
Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

SOBOTA 2. 3.

podání a vyhrál 6:3, ve druhém
si pak v tie-breaku dokonce
vypracoval mečbol. Zkrácenou
hru nakonec ztratil 6:8 a rozhodla třetí hra poslední sady,
kdy svůj servis neudržel Berdych. Francouz si tak dokráčel
k výhře 6:3, 6:7 a 6:4.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 13. KOLO

SOKOL II PROSTĚJOV
HÁZENÁ LEGATA HUSTOPEČE
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

házená

SOBOTA 2. 3.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 13. KOLO

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
TJ SOKOL TELNICE

Dočkala se. Petra Kvitová si užívá první letošní triumf, s trofejí pro vítězku se doslova mazlila.
Foto: www.wtatennis.com

Sportovní hala Kostelec na Hané

lední hokej

SOBOTA 2. 3.

17:00

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF 2. LIGY, SK. "VÝCHOD" - 1. ZÁPAS

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC BANÍK KARVINÁ
Víceúčelová hala-ZS v Prostějově

NEDĚLE 3. 3.

OD 7:00

VELKÁ CENA MĚSTA
PROSTĚJOVA
Víceúčelová hala-ZS v Prostějově

volejbal

NEDĚLE 3. 3. 10:00 a 14:00

EXTRALIGA JUNIOREK – 9. a 10. KOLO NADSTAVBY

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ
Hala Sportcentra DDM Prostějov

Dubaj, Marseille, Prostějov/
jim – Nejúspěšnější turnajový týden letošního roku mají
za sebou české tenisové jedničky a členové TK Agrofert
Prostějov Petra Kvitová s
Tomášem Berdychem. Dvaadvacetiletá Kvitová ovládla
královsky dotovaný turnaj
ve Spojených arabských
emirátech a po pěti měsících
si dokráčela pro titul, o pět
let starší Berdych na pobřeží
Středozemního moře nestačil
až ve finále na Francouze Jo-Wilfrieda Tsongu.
Předloňská vítězka Wimbledonu šla do turnaje v Dubaji jako
nasazená šestka a cestou za

titulem musela vyřadit jedno
slavné jméno vedle druhého. V
prvním kole si ve dvou setech
poradila se Slovenkou Danielou Hantuchovou, ve druhém
poslala domů po dvou napínavých koncovkách bývalou světovou jedničkou Anu Ivanovičovou ze Srbska. Ve čtvrtfinále
nezastavila dvojnásobnou fedcupovou vítězku ani třetí hráčka světa Agnieszka Radwaňská, set neztratila Kvitová ani
proti další bývalé hráčce číslo
jedna Dánce Caroline Wozniacké. Tu vyřadila poměrem 6:3
a 6:4. Malé drama se konalo až
ve finále. Kvitová sice získala
první sadu 6:2, druhou ale ještě

jasněji ztratila 1:6. V rozhodujícím dějství ovšem nebylo co
řešit, Kvitová nejprve odvrátila
jeden brejkbol a poté dvakrát
sebrala Italce podání. Čistou
hrou si pak dokráčela pro
výhru v setu 6:1 a celkově
svůj jubilejní desátý titul na
okruhu WTA.
Do turnaje ATP v Marseille
vstupoval Tomáš Berdych
jako nasazená jednička a na
úvod měl volný los. Ve druhém kole zdolal po boji Lotyše
Gulbise a oplatil mu loňskou
hodně nečekanou porážku z
Wimbledonu. Ve čtvrtfinále si
taktéž ve třech setech poradil
s Polákem Janowiczem, v se-

Finálový den Česko-Slovenského poháru BYL ODLOŽEN!
Prostějov/son - Termínová
kolize dvou důležitých zápasů
mužského týmu VK Dukla Liberec zapříčinila to, že se vyvrcholení
Česko-slovenského
volejbalového poháru 2013
neuskuteční v plánovaném
termínu 27. února. Akce,
kterou pořádá VK AGEL
Prostějov v hale Sportcen-

tra DDM, byla odložena a
proběhne pravděpodobně až
někdy v dubnu.
„Pokud by Evropská volejbalová federace dodržela svůj
původní termínový kalendář,
k žádnému problému by nedošlo. Jenže CEV v lednu přesunul datum prvních utkání semifinále Challenge Cupu mužů

na středu 27. února, což byl už
dlouho dopředu stanovený termín finále Česko-slovenského
poháru. Tam vznikl zárodek
současných potíží,“ prozradil sportovní ředitel VK Peter
Goga.

Raději se schovat. Tomáš Berdych byl blízko triumfu na halovém
turnaji v Marseille, nedokázal však proměnit mečbol, Tsongovi nakonec podlehl ve třech setech.
Foto: AP

sportovní zprávy
hledejte také na
www.vecernikpv.cz

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Správná odpověď z č. 7 na snímku byl dům v ulici Wolkerova
v Prostějově. Vylosovaným výhercem je Mojmír MUCHA,
Rejskova 23, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově
najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte
582 333 433 DO ČTVTRKU 28. ÚNORA 2013, 16.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 4. BŘEZNA
2013. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.



Profitex Prostějov
PRONÁJEM REKLAMNÍ PLOCHY !

Poznáte, kdo je na fotografii?
I v posledním únorovém vydání
vám v rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“
přinášíme na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika
vaše oblíbené zápolení, v němž
se znovu setkáváte s fotografií
jisté známé osobnosti veřejného
života, jenž je graficky mírně
„poupravena“.
Vaším úkolem je odhalit náš
záměr a správně vysondovat, kdo
se pod „retušem“ skrývá. Ti z vás,
kterým se to podaří, nám mohou

své tipy nahlásit do redakce a v
případě, že budete mít štěstí při
losování, máte šanci na výhru.
DNES přitom můžete již podruhé usilovat o ZAJÍMAVOU
CENU v podobě možnosti libovolného výběru PRODUKTu
od firmy PHYTO CZ V HODNOTĚ 1 160 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
sedmadevadesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Hanu

VELKÁ
PODZIMNÍ AKCE!

(NAPROTI ČERP.ST. SHELL)

KŘIŽOVATKA ulic:
- WOLKEROVA
- ÚJEZD
- DOLNÍ

PRONÁJEM

průjezd
12 000 aut denně
pronajem37@seznam.cz
Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

OPĚT O VIBROVÁNÍ!

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
NEDÁVNO BYLA V PROSTĚJOVĚ OTEVŘENA
NOVÁ POBOČKA VIBROSTATION,
STALO SE TAK V ULICI...
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. února 2013

TIP
k obrazovce
TŘICET PŘÍPADŮ
MAJORA ZEMANA (8)
SERIÁL ČSSR (1974-1979)

PONDĚLÍ 25. 2. 2013

20:00 HODIN

Režie: Jiří Sequens starší
Hrají: Vladimír Brabec, Rudolf
Jelínek, Miloš Willig, František
Němec, Ladislav Mrkvička,
Vladimír Ráž, Josef Větrovec,
Emil Horváth ml., Jaroslava
Obermaierová, Renáta Doleželová, Ivana Andrlová, Pavla
Maršálková
Legendární seriál uvádí každé
pondělí v hlavní vysílací čas televize Barrandov. Nejinak tomu
bude i dnes, kdy je na pořadu
osmý díl. Dle leckoho komun
nistická
propaganda, dle většiny
ukázka
tehdejší doby a vcelku
u
dobře zpracované příběhy, jejichž
hlavní hrdina, příslušník
j
SNB Jan Zeman se postupně vypracoval z řadového čekatele na
náčelníka pražské kriminálky...

Maciuchovou. Jednu z největších hvězd české herecké scény
a diváky tolik populární osobnost, která se objevuje nejen na
prknech, co znamenají svět, ale
mimo jiné i na obrazovkách
komerční televize v rámci nekonečného seriálu Ulice, poznala už
tradičně celá plejáda soutěžících.
V osudí se nakonec objevilo dohromady hned 598 správných
odpovědí!
Z losovacího koše se znovu
usmálo štěstí na výherce,
kterým se stal Jiří MUSIL,
T.G.Masaryka 130/14, Prostějov. Od Večerníku obdrží
zajímavou cenu v podobě
poukázky od firmy BRUTUS na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do sportovních vod a graficky mírně poupravili jednoho
z velkých sportovních nadšenců.
Jeho nezměrná vůle a oddanost
na první pohled malému, ale
tradičnímu českému odvětví jej
vynesla ke skvělým počinům,
když jako trenér dovedl své svěřence k řadě týmových i individuálních úspěchů. Sám bodoval
i v nedávné anketě „Sportovec
Olomouckého kraje 2012“...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z osmadevadesátého kola čekáme v redakci ZNOVU DO ČTVRTKU
28. 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 opět v pondělí,
tj. 4. BŘEZNA 2013.
Takže, hodně štěstí při bádání!

S PI-BU-BU POTŘETÍ...

Již ve dvou číslech Večerníku
jste měli šanci dobře se najíst s restaurací PI-BU-BU z
prostějovské Netušilovy ulice,
s níž luštíme o zajímavé ceny.
V rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika
„JEŠTĚ VĚTŠÍ“ se tak u populární hry, která si už dávno
získala své věrné a početné
publikum, dnes už potřetí setkáváte právě v zápolení třeba o 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:

V osmém dílu se tři muži (Josef
Vinklář, Jan Tříska a Oldřich
Vízner) chystají na útěk za hranice. Na okraji Prahy přepadnou
sanitku, osádku přivážou ke stromům v lese a omámí chloroformem. Poté přepadnou a zavraždí
příslušníka SNB a ze služebny
uloupí zbraně. Pachatelé těchto
hrůzných činů jsou včas dopadeni. Lídě Zemanové se narodí
dcera...

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

Osmé kolo velké zimní soutěže najdete na straně 21
Večerníku

AROMA, ARTUŠ, BANJO, DRÁP, GRAND, HŘÍCH, JASAN,
JESLE, KONVE, NÁVNADA, NISA, ODDYCH, OGAM,
PCHÁČ, PIJAN, PŘEDÁK, PŘÍRODA, PŮVAB, RÁNY,
SENDVIČ, SESUV, ŠÁJÍD, ŠTÍT, ŠUTR, VADIT
... 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 28. ÚNORA 2013, 16:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„PLENKOVÉ DORTY“. Další vylosovaným výhercem se stal
Ondřej KOTRYS, Salajky 263, Brodek u Prostějova jenž se
tak může jako vůbec PRVNÍ V HISTORII těšit na originální
cenu v podobě POUKAZU NA NÁKUP VE FIRMĚ DORTY
PRO MININKA V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Ti, kdo nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás si budou znovu moct zacvičit! Dnes má totiž
pro vás nejčtenější regionální periodikum připravenou možnost, zapojit se do tohoto zápolení s již známým partnerem,
kterým se nedávno stala firma VIBROSTATION. Ti z vás,
kdo správně vyluští tajenku, mají šanci získat POUKAZ NA
TŘI PŮLHODINOVÉ CVIČENÍ ZDARMA PRO JEDNU
OSOBU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
PROSPĚŠNOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku a to konkrétně v pondělí 4. března.

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 28.
ÚNORA 2013, 16:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 5 - 4 - 3 - 9, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově osmaosmdesátým výhercem stal
Ladislav MÜLLER, Lesnická 471, Plumlov, jenž si tak
může vyzvednout cenu od
partnera soutěže, kterým se
nedávno stala zmíněná restaurace 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
4. BŘEZNA 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.

Lenka Dokládalová

Kvalitní
služby
od roku
1992

realitní a pojišťovací kancelář
777 251 878

Rodinné domy:

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

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

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

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

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

Prodej RD 4+1 v obci Mořice s garáží, zahrad.
domkem a zahradou. Plyn. vytápění, plast. okna,
udržovaný. Po D1 10min. do Kroměříže a
20min. do Brna.
Cena DOHODOU!
-------------------------------------------------------Pronájem obchodu 200m2 u centra PV.
Cena 16 500Kč/měs. + DPH + ink.

Čechy pod Kosířem, okr. Prostějov. RD 1+1, garáž.
Cena: Kč 550.000,Zastavěná plocha 133 m2.

Vícov, okr. Prostějov. RD 4+1 s průjezdem. Zast.
plocha 200 m2, zahrada 172 m2. Cena: Kč 1.390.000,-

Ptení, okr. Prostějov. Prodej RD se dvěma byty 3+1.
Zast. plocha 79 m2, zahrada 800 m2. Cena: Kč 590.000,-

Mostkovice, okr. Prostějov. Stav. pozemek 714 m2 s
projektem na výstavbu RD. Nyní kompletně vybavený
mobilní dům 3 + kk, terasa, bazén, skleník.
Cena: Kč 1.248.000,BYTY – PRODEJ:

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

Kč 890.000,Kč 819.000,Kč 940.000,Kč 1.050.000,Kč 1.200.000,Kč 1.299.000,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)
3+1, Pv, ul. Hvězda Kč 10.000,-/měsíc + ink. (cca 2.500)
4+1, Pv, ul. Hvězda Kč 11.000,-/měsíc + ink. (cca 2.500)
Pronájem garáže, Krasická ul.
Kč 950,-/měsíc
Aktuální nabídku bytů a dalších nemovitostí
najdete na: www.jhreality.cz

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

Byty - prodej:

Byt 3+1, ul Kostelecká, pěkný DB, 73
m2, 4.NP, panel, pokoje na V aZ, dům
po revitalizaci.
CENA: 1.090.000,-Kč
BYT 3+1, ul. Jezdecká, OV, 97 m2,
zděný, 2. patro, pokojenaJV,budovase
4 byty.
CENA: 1.570.000,-Kč
VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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

Tip týdne: Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Brněnská

Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Svatoplukova

Petra Sedlářová

604 487 707

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

BYTY – PRODEJ:

Byt je po rekonstrukci s lodžií a sklepem, Prodej cihlového bytu po rekonstrukci,
Cena 1740000,-Kč 110m2,
cena: 1000000,-Kč

Prodej bytového domu, Prostějov ul. Fanderlíkova

Prodej bytu 3+1, Prostějov sídl. Svobody

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

2+1, Šárka,DB, 53 m2, 3.patro, prostorný byt
690.000,-Kč
! ! ! SUPER NABÍDKA – VHODNÉ JAKO INVESTICE ! ! !
3+1, Šárka, DB, 68 m2, 3.patro 795.000,-Kč

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

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@vecernikpvv.cz
Tel.: 582 333 433 | Mobil: 608 723 849, 608 960 042

3+1, Okružní, DB, 72 m , 1.patro 890.000,-Kč
3+1, Nezamyslice, OV, 86 m2, 1.patro 850.000,-Kč
3+1, Hlubočky, DB, 72 m2, 6.patro 999.000,-Kč
2

DOMY – PRODEJ:

RD Krumsín, 5+1 ,798 m2, celopodsklepený,
samostatně stojící, garáž, předzahrádka,
zahrada,krásné prostředí
info o ceně v RK!
RD Vrahovice, 4+1, 120 m2, po rekonstrukci
2.150.000,-Kč
RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada 1.100.000,-Kč

RD Domamyslice, 4+1, 220 m2, garáž, dvůr,
po kompletní rekonstrukci, kolaudace v roce
2006, velmi pěkný
2.590.000,-Kč

CHATY – PRODEJ:

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

POZEMKY – PRODEJ:

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

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

800 107 014

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: U stadionu 1 (hotel Gól), Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík  777 192 434
Hledáme:
 RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou do 1.000.000,v okolí Prostějova
Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
Pronájem bytu 1+1, 2+1
Zeměd. usedlost v okolí Prostějova, cena a stav
nerozhoduje
Orná půda k.ú. Výšovice, Vřesovice, Skalka, Pivín
Prodejní prostory v centru 70-100 m2
Byty – prodej

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

ní ul., 2. NP, 68 m2, volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu.
Cena: 890.000,- Kč
Byt OV/cihla, 3+1 Kralice na Hané, 1. NP, 67 m2. Byt po kompletní
rekonstrukci, v ceně garáž.
Cena: 1.200.000,- Kč
NOVINKA! Byt OV/cihla,3+1,6kmodProstějovasměrBrno,
2. NP, 87 m2, v ceně garáž.
Cena: 990.000,- Kč

Rodinné domy

NOVINKA! Samostaněstojící,
přízemní novostavba RD 4+kk Sněhotice, s terasou a garáží na 2 auta, CP
pozemku1.900m2,obytnápl.140m2,
vodaobecníivl.studna,topeníÚT/plyn,krbsrozvodytepla. Klidnálokalita kousek od lesa.
Cena : 3.800.000,NOVINKA! Řadový RD 4+kk
Kralice na Hané, přízemní s obyt.
podkrovím, po celkové rekonstrukci,
CP pozemku 211 m2, obytná pl. 125
m2, voda obecní, topení ÚT/plyn.
Cena : 2.400.000,Samostatně stojící , přízemní
RD 3+kk s terasou a koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku
1.702 m2, obytná pl. 100 m2,
voda obecní i vl. studna, topení
ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy.
Cena v RK
SLEVA! RD 2+02 se zahradou Kaple
– Čelechovice na
Hané, zast. pl. 194 m , zahrada 186 m2, obecní vodovod, plyn
před domem, volné ihned,
cena: 480.000,- Kč
SLEVA! Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s2obytným
podkrovím, rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m , zast. pl.
Cena: 2.590.000,- Kč
112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
SLEVA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007, celková plocha pozemku
639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
240 m2.
Cena: 2.750.000,- Kč
NOVINKA! Nedokončená hrubá stavba RD, Víceměřice,
ZP 270 m2, voda vl. studna, přípojky el., plynu, kanalizace, zahrada
519 m2.
Cena: 340.000,- Kč
Pozemky

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

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

Komerční prostory

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

návštěvnost
webu
roste...

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

tel.: 607 915 184

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

Novinky:

1) RD 5+1 v blízk.Olomoucké ul. - zahr., bazén 2.800 tis.Kč
550 tis.Kč
2) Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2 3) Sklad.a výr.prostory - vytápěné, sociál.záz., od 300 Kč/m2/rok
4) Kancel.prost. - se sociál.zař., od 100 Kč/m2/měsíc vč.služeb
5) Pozemek s chatou 1+1, 1354 m2 - u lesa - Otaslavice - 330 tis.Kč
6) Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. - 790 tis.Kč
7) 3+1 DR Holandská, po část.rek. 990 tis.Kč
8) RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž 3.700 tis.Kč
9) RD Ptení - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr.
3.600 tis.Kč
10) 1+1 Joštovo nám. 300 tis.Kč + provize
11) 2+1 DR Holandská 680 tis.Kč
12) 2+1 OV Kpt.Jaroše 720 tis.Kč
13) 3+1 OV s alkovnou, Sídl.Svobody 950 tis.Kč
5.990 tis.Kč
14) Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2
15) Nájemní dům blízko centra - 3 byty, po rekonstr.5.700 tis.Kč
PRONÁJMY:

1+1 Dr.Horáka
3,5 tis.Kč + inkaso
1+1 Čelechovice
5 tis.vč.ink.
2
4,5 tis.+ ink., trv.pobyt
2+1 Huserl.nám., 85 m
6,5 tis.Kč + ink.
2+1 Olomoucká - 80 m2, podkroví 7 tis. + ink.
3+1 Daliborka - 105 m2 3+1 Partyzánská 5,5 tis. + inkaso
6,9 tis.+ ink., trv.pobyt
3+1 Husserl.nám., 140 m2 Výběr nemovitostí z naší nabídky:
BYTY:
1+1 Joštovo nám. 300 tis.Kč + provize
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
679 tis.Kč
2+1 DR Holandská 680 tis.Kč
2+1 OV Kpt.Jaroše 720 tis.Kč
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2 3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
990 tis.Kč
3+1 DR Holandská, 74 m2
1.200 tis.Kč + prov.
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.299 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
2
790 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m
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
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
410 tis.
RD 3+1 Čehovice, 220 m2, garáž
550 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2 RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
660 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
2
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , 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
2.200 tis.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m , velmi pěkný
RD 5+1 v blízk.Olomoucké ul. - zahr., bazén
2.800 tis.Kč
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:

- Sklad.a výr.prostory v Pv - vytápěné, sociál.záz.,
od 300 Kč/m2/rok
- Kancel.prost. - se sociál.zař., od 100 Kč/m2/měsíc vč.služeb
- Pronájem sýpky - 12 sil, po 40 t
1 tis.m2 - 57 Kč/m2/měs.
- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2, 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 či pronájem dohodou
790 tis.Kč
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
Další komerční prost. - viz. web RK.
GARÁŽE:

Novinky:
- Pronájem garáže na ul.V.Škracha - v RD + 1 místnost 1 tis.Kč/měs.
- 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:

1+1 Otaslavice, zahrada - 1354 m2, u lesa 330 tis.Kč
470 tis.Kč
2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2 689 tis.Kč
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr. 2
650 tis.Kč + provize RK
3+1 Seč, zděná, 102 m 1.100 tis.Kč
2+1 Raková, 300 m2 POZEMKY:

Novinky: Otaslavice - poz. s chatou 1+1, 1354 m2, u lesa - 330 tis.Kč
Držovice 20 tis. m2 - ke komerč.
účelům 1 tis.Kč/m2
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
650 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 m2,
2
Čechovice - zasíťov., 3300 m
2200 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
375 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

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

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie 440.000Kč
1+1 Husovo nám.
k jednání 420.000Kč
1+1 Svornosti OV cihla
530.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
550.000Kč
1+1 Šárka cihla po rek.
555.000Kč
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 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
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
1.339.000Kč
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
Volejte: 739 322 895
RD Palackého po rekonstrukci 3.900.000Kč
RD 4+kk Brodek u Pv garáž
2.880.000Kč
St. pozemek Myslejovice 480m2 100.000Kč
Pole v obci Lešany 28.705m2
487.955Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Dobromilice
195.000Kč
RD 1+1 Zdětín
320.000Kč
RD 2+1 Jednov
275.000Kč
RD 3+1 Klopotovice zahrada
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 400.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
730.000Kč
RD 2+1 Nerudova část.rek.
1.500.000Kč
RD 3+1 Niva po rek., zahrada 1.295.000Kč
RD 4+1 Němčice zahrada
699.000Kč
RD 2x 4+1 Manharda zahrada, 2x garáž cena v RK
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 3+1 Kostelec n.H. zahrada
750.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 930.000Kč
RD 3+1 Myslejovice, zahr. u lesa
900.000Kč
RD 2+1 Kostelec n.H. velká zahr. 1.180.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.249.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1.549.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.640.000Kč
4+1 Mostkovice po rek. dvůr zahr.
2.899.000Kč
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
6+kk Kostelec n.H. novostavba dvojgar. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
RD 4+1 Pv-Domamyslice gar., zahr.
3.650.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 3+kk Pv-Vrahovice
1.731.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.960.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.415.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.370.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.450.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.970.000Kč
RD 4+kk Bystročice
2.510.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 5+kk Šafaříkova zděný, garáž, terasa,
3.920.000Kč
RD 4+1 Šafaříkova zděný, garáž, terasa,
3.340.000Kč
Výstavba domů Prostějov – DOMAMYSLICE,
ul. Pod Vinohrádky. Dispozice 3+kk a větší,
celkem 9 stavebních míst.
Cena již od 2.162.000Kč
Volejte: 732 285 189
RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané 2.459.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. cihla 30m2
4.000Kč+ink
1+1 Husovo nám cihla 50m2
4.500Kč+ink
1+kk Svornosti cihla
5.500Kč vč.ink
1+1 Dobrovského po rek.
5.900Kč vč. ink
1+1 Dolní zařízený
5.900Kč vč.ink
2,5+1 Sidl. Svobody po rek.
7.000Kč 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

Řádková a sloupcová inzerce
REALITY

REALITY

KOUPÍM

FINANCE

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

KOUPÍM POZEMEK v PV nebo do
5km, pole, zahradu, ornou půdu, trvalý
travní porost, ostatní plochu. RYCHLÁ PLATBA. Tel.: 608 601 719

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

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 2+kk, cihla, Raisova740 000 Kč
* Byt 2+1, Dolní
740 000 Kč
* Byt 2+1, Špály
680 000 Kč
* Byt 2+1/C, Kollárova 820 000 Kč
* Byt 2+1, po rek.
850 000 Kč
* Byt 3+1, Dolní
890 000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1 200 000 Kč
* Byt 3+1, C. Boudy 1 380 000 Kč
* Prodej/pronájem obch.prostor 64 m2
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
Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Pronajmu byt 1+1. Ne RK. 774 280 516

Koupím pole do 30 km od Prostějova, platba v hotovosti. Tel.: 773
631 631
Pronajmu byt 1+1 v centru PV, ul.
Dolní, cena 5 900 Kč vč. inkasa
a služeb, zařízený. Volný ihned.
Tel.: 608 606 532
Hledám dlouhodobý pronájem
chaty, okolí Ptení, Zdětín, Hluchov
(není podmínkou), pozdější odkup
možný. T.: 774 088 866
Prodáme hospodářství, byt 100 m2,
hospod. budovy 900 m2, zahrada
4 500 m2. Hvozd. 585 241 076
Vyměním DB 1+1 na sídl.
E.Beneše za byt 3+1 s doplatkem.
Tel.: 775 905 191
Prodám byt 2+1 v OV. Tel.:
774 409 430
Pronajmu 1+1, ul. Dobrovského,
PV. Cena 6 000 Kč + kauce. Tel.:
603 792 629

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

SLUŽBY

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

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

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
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 2+1 podk. 723 565 897
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,
77 m2. 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 byt 1+1 v Plumlově. RK
nevolat. Tel.: 721 578 670
Pronajmu byt 2,5 + 1, Sídl. Svobody, vybaven, 7 000 Kč vč. inkasa,
2 nájmy kauce. Tel.: 608 318 992
Pronajmu byt 1+1 v PV. Tel.:
607 919 040
Vyměním státní byt 2+1 za menší.
Dohoda. Tel.: 604 389 367
Pronajmu byt 1+1 v RD, nájem 6 000
Kč. Tel.: 776 300 976, 775 230 100
Pronajmu atraktivní prostory na ulici
Újezd – 130 m2 + zázemí + 70 m2
+ krásná terasa. Velká výloha š. 7m.
Info: 602 553 222
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 byt 3+1 po rekonstrukci,
Sídl. Svobody, nájem 7 000 Kč +
inkaso. Trvalý pobyt možný. Tel.:
604 510 675 volat po 18.00 hod.
Pronájem 2+1, Sídl. Svob., 7 500 Kč
vč. ink. T.: 608 452 400

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.
P
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
Provádím zednické, obkladačské
a dlaždičské práce. Opravy a renovace koupelen. Práce menšího
rozsahu. Tel.: 606 317 530, e-mail:
zednictvivanek@email.cz
Rekonstrukce bytových jader (i bez
bourání). Nyní sleva 20% na obklady,
dlažbu a sanitu. Datum předání do 2
pracovních týdnů. Tel.: 777 19 80 46
Zahrajeme na plese, svatbě, večírku
apod. Tel.: 608 539 783
Provádím veškeré práce domu a bytu.
Zednické, vodo-topení, elektroinstalace. Platí stále. Tel.: 603 498 695
Prodej a distribuce jídel do firem
a domácností vč. žlučníkových a tabetických diet. 603 479 833
Nabízíme tesařské, pokrývačské a
klempířské práce, rekonstrukce i novostavby, pergoly. Tel.: 777 690 311
Teplovzdušné vytápění – navrhnu,
dodám a namontuji teplovzdušné
rozvody ke krbu, nebo krbovým
kamnům pro Váš dům s minimální
tlakovou ztrátou, rychle, levně celé
ČR a SR. R.salajka@seznam.cz,
tel.: 773 200 057
Malířské a natěračské práce, i s úklidem. Tel.: 777 818 463

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo
je v PÁTEK

1. března 2013
v 10.00 hodin
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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
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
Prodám novou králíkárnu, 6 kotců.
Tel.: 720 588 170 volat po 19.00 hod.
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
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.

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

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
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.
Seriozní 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

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
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.
Do zavedeného salonu v PV přijmu kadeřnici/níky, kosmetičku
a nehtovou designérku. Výhodné
podmínky. Tel.: 774 875 201
Stavební firma Gama stavby s.r.o.,
hledá zedníky pro své stavby v
Prostějově a okolí. Nástup možný
ihned. Tel.: 724 268 156
Motorest Podkova Kelčice vypisuje výběrové řízení na pozici provozního, praxe v oboru nutná. Tel.:
776 808 808, 776 808 000

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
Přijmeme svářeče, zámečníky,
klempíře a účetní. Nástup možný
ihned. Tel.: 733 340 484
Hledám zkušeného, spolehlivého
lektora AJ schopného doučovat
dospělého, cca 1x-2x týdně dle nabídnuté ceny. Pouze osobně v PV.
Nepřijímám Skype či jiné doučování na dálku. Tel.: 605 979 536
Bezpečnostní a úklidová firma
přijme do HPP ženy v invalidním
důchodu. Místo výkonu Kralický
Háj, pracovní úvazek zkrácený,
pracovní doba od 16.00 - 22.00
hodin, měsíční mzda 6 000 Kč.
Informace na tel. č.: 602 786 692
v době od 9.00 – 12.00 hodin.
Nabízíme přivýdělek-brigádu, roznos letáků do domovních schránek
ve vašem okolí. Pro bližší informace nám volejte na tel.: 723 917 250
Přijmeme pracovnice na třídění second hand oděvů. Pracovní doba:
PO-PÁ 6.00 – 14.30. Mzdové
ohodnocení 10 – 15 000 Kč. Praxe
v textilu výhodou. Výběrové řízení
se koná 28.2. od 9.00 do 11.00 hod.
na ulici Kojetínská 1a, fa. Goratex.
Letní zahrádka přijme na sezonu
brigádníky/-nice, praxe v oboru
vytána. Tel.: 773 951 889

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

Přijmeme telefonisty/-ky k firemním účelům. Možnost z domu.
S nástupem 15 - 26 000 Kč/měs.
Tel: 702 484 305

Peníze do 24. hodin. T.: 776 087
428 pracuji pro 1 věřitele

Bar herna Ponorka přijme kuchaře.
Tel.: 608 712 431

NOVÁ ZASTAVÁRNA Svatoplukova 35, PV Peníze IHNED proti
zástavě - ZLATO, STŘÍBRO v
různé formě, ELEKTRONIKA,
STAROŽITNOSTI, HODINKY.
Nejvyšší ceny v PV. Prodej LEVNÝCH ŠPERKŮ. Po-Pá 8:3017:30, So 8:30-13:30. Tel.: NONSTOP 607 399 777
www.zastavarna-prostejov.cz
Potřebujete půjčit, až 150 000 Kč
poraďte se s námi. Možno i na zástavu. Tel.: 774 965 730 pracuji pro
více věřitelů.
Půjčka 5 000 až 50 000 Kč rychle, diskrétně až do domu bez polatku předem. Tel.: 777 96 57 34
pracuji pro více věřitelů

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
Hledáme provozovatele podnikové
prodejny balených, hotových jídel
a lahůdek. Tel.: 774 491 911
Do nových poboček přijmeme 9
lidí pro obchodní zastoupení. Nový
systém, nové možnosti! Nabízíme
vysoké finanční ohodnocení. Info:
777 131 839
Možnost jednoduché práce z domu
či přivýdělku i pro důchodce a
ženy na MD. Info: 725 943 243

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

Zpravogajství, anketa, soutěž
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Zastupitelé schválili veřejné finanční podpory. Kolik si odnesly sportovní kluby? anketa
Největší přízeň si vysloužili hokejoví Jestřábi

Je bezmála osm milionů korun z městské kasy pro
takzvaně strategické sporty dostačující příspěvek v
rámci veřejných finančních podpor? Ne každý si to
myslí, nicméně Zastupitelstvo statutárního města
Prostějova vzhledem k úsporám v rozpočtu snížilo
finanční injekce některým sportovním klubům až o
polovinu. V úterý zastupitelé nejenom že hlasovali
o výši podpor, ale také o nich široce diskutovali...
Prostějov/mik
„Pro letošní rok jsme schválili
veřejnou finanční podporu pro
takzvaně prioritní sporty ve výši
sedm milionů a devět set dvacet
tisíc korun. Rada města se letos
pečlivě zabývala tím, jaké sporty
do této oblasti zařadit. Nakonec
nyní zastupitelům předkládáme
návrh na udělení finanční podpory
Volejbalovému klubu Prostějov,
Basketbalovému klubu Prostějov,
LHK Jestřábi Prostějov, Dělnické
tělocvičné jednotě Prostějov, Tenisovému klubu Prostějov a fotbalistům 1.SK Prostějov,“ prozradila
na úvod zastupitelům při předložení návrhu Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního
města Prostějova. Jak ji vzápětí
doplnil první náměstek primátora
Jiří Pospíšil, radní letos uvedli v
platnost již dlouho avizovanou
změnu při rozdělování dotací do
sportu. „Paní kolegyně Hemerko-

vá debatovala na toto téma s mnoha zástupci sportovních klubů. Na
tomto základě jsme rozhodli, že letos se budeme zabývat veřejnou finanční podporou, kterou budeme
věnovat prioritně mládeži, a podporovat budeme organizace, které
právě s dětmi a mládeží dlouhodobě pracují. A zároveň podpoříme
jen některé činnosti. V roce 2013
jsme tedy až na pár výjimek podpořili jen mládežnickou činnost
a dali jsme jim peníze na nájmy,
pronájmy, úhradu energií, v malé
míře pak na dopravné,“ vypočítal Jiří Pospíšil s tím, že město na
nic jiného letos finanční podporu
neudělilo. „Výjimku v jednom
ohledu tvoří strategické sporty, u
některých z nich jsme podpořili i
seniorská družstva. Stalo se tak u
LHK Jestřábi, který však finanční
částku má přísně vázánu na úhradu výroby ledové plochy, a pak u
Dělnické tělocvičné jednoty, kdy
kromě mládežníků jsme podpoři-

Hlasování o Sportovní hvězdu
prostějovských médií skončilo

Přesně v poledne pátku 22.
února poznala svého vítěze
i poslední z deseti kategorií
9. ročníku ankety Sportovec
města Prostějov 2012. Právě
tehdy totiž bylo ukončeno
hlasování veřejnosti o Sportovní hvězdu prostějovských
médií, kam své hlasy poslalo
e-mailem či odevzdalo osobně v podobě kuponů téměř
tisíc respondentů.
Konečné pořadí v tuto chvíli
samozřejmě nelze
prozradit, stejně
Slavnostní vyhlášení
jako u dalších
devíti kategorií
9. ročníku ankety
(Sportovec roku,
Talent roku, Tým Sportovec města Prostějov
roku,
Mládežse koná v pátek 8. března
nický tým roku,
Trenér mládeže,
Sportovní událost, Neprofe- hlášení. To proběhne v pátek 8.
sionální sportovec, Síň slávy března od 19.00 hodin v konprostějovského sportu, Cena ferenčním sále Hotelu Tennis
komise pro mládež a tělo- Club, pozvánku s podrobnostvýchovu) zůstává v přísném mi o celém chystaném večeru
utajení až do slavnostního vy- přineseme za týden.

návštěvnost webu roste...

www.vecernikpv.cz

Zpravodajství nejen
z města Prostějova shlédne
více jak 1000 čtenářů denně!
DĚKUJEME!

li i extraligové mužstvo,“ dodala
Ivana Hemerková.
Než radní nechali zastupitele
diskutovat, ještě připomněli,
že u drtivé většiny sportovních
oddílů oproti loňskému roku
výrazně „osekali“ přidělené
peníze. „Nejmarkantnější to je u
volejbalového a basketbalového
klubu. Těmto sportovcům jsme
přidělili veřejnou finanční podporu o polovinu nižší než v roce
2012,“ uvedla Ivana Hemerková.
Radní vzápětí čelili i kritickým
hlasům ze strany svých politických odpůrců. Zastupitelům z
TOP 09 se už dlouhodobě nelíbí
členění sportovních oddílů v Prostějově na strategické a „obyčejné“,
na které se tolik peněz už nedostává. „To je věc, kterou řešíme a
vysvětlujeme už několik let. Je tu
hokej a fotbal, které patří k nejnavštěvovanějším sportům v Prostějově a mají nejširší základnu příznivců, ale hlavně aktivní mládeže.
Volejbalistky, basketbalisté, boxeři
a tenisté zase dosahují špičkových
výsledků, a to nejenom v rámci
České republiky. Tímto tyto sporty a oddíly jednoznačně nejlépe
propagují město Prostějov, a proto
jsou zařazeny do kategorie prioritní,“ zdůvodnila Ivana Hemerková.
Opoziční zastupitel Josef Augustin (KSČM) potom poukázal na
známý fakt, že rok od roku jsou

Jak jste spokojeni
s přidělenou veřejnou
finanční podporou
od města Prostějova?
Petra LANGROVÁ,
ředitelka TK Prostějov:

Kolik nám přiklepnou? Jednání zastupitelstva v Národním domě pozorně sledoval i šéf prostějovského hokeje Michal Tomiga (na snímku vpravo). Jeho Jestřábi získali z koláče největší díl, kritickou
situaci klubu to však nevyřeší..
2x foto: Michal Kadlec
veřejné finanční podpory nižší a
město tak vyjadřuje ztrátu zájmu
o podporu sportu vůbec... „Podívejte se do ostatních měst, mnohá
z nich v současnosti nejsou schopna
zabezpečit finančně ani své zákonné
povinnosti, natož podporovat sport,“
namítl Alois Mačák, radní Prostějova a první náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

Ze souboje o miliony z letošního přídělu veřejných finančních
podpor vyšli nejlépe hokejisté.
„Zdá se mi ale podivné, že takto
podporujeme klub, který je na
hranici insolvence a má ještě staré
závazky vůči FTL za dopravné,“
podivil se opět Augustin. „Hokejisté mají tuto veřejnou finanční
podporu přísně vázánu, peníze

Veřejná finanční podpora pro strategické sporty
oddíl
schválená částka
BK Prostějov
880 000 korun
LHK Jestřábi Prostějov o.s.
2 130 000 korun
LHK Jestřábi Prostějov s.r.o.
700 000 korun
BC DTJ Prostějov
610 000 korun
TK Agrofert Prostějov
1 600 000 korun
VK Agel Prostějov
1 400 000 korun
1. SK Prostějov
600 000 korun
CELKEM:
7 920 000 korun

vlastně v drtivé většině půjdou
rovnou na účet Domovní správy, která klubu Jestřábi Prostějov
pronajímá prostory a zabezpečuje
výrobu ledové plochy,“ odpověděl na kritiku Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
Veřejným finančním podporám
jak do sportu, tak rovněž do sociální a kulturní oblasti se obšírněji budeme věnovat v příštím
vydání Večerníku.
MÁTE NA ROZDĚLENÍ VFP SVŮJ
NÁZOR? ZDÁ SE VÁM PODPORA
SUBJEKTŮ DOSTAČUJÍCÍ, NEBO
SI MYSLÍTE, ŽE SPORT SE V
PROSTĚJOVĚ STÁVÁ POPELKOU?
KOLIK BYSTE KOMU DALI VY?
PIŠTE DO DISKUZE POD TENTO
ČLÁNEK NA
WWW.VECERNIKPV.CZ!

Kdo všechno už je v Síni slávy prostějovského sportu?
Nejen to se dozvíte v poslední části našeho vzpomínání

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 zůstaly beze
změny zachovány od začátku
až do současnosti, zatímco
další vznikaly a zanikaly, případně setrvaly v programu.
Jejich pilířem je Síň slávy prostějovského sportu. Přibyla
v roce 2006 s jasným záměrem ocenit největší osobnosti,
které celý svůj život zasvětily
sportovnímu dění a v našem
městě se díky tomu i zásluhou vynikajících dosažených
úspěchů staly až legendami.
Momentálně v tomto hvězdném ansámblu figuruje už
devatenáct známých jmen,
jejichž kompletní výčet naleznete níže.
Stejně tak si můžete projít přehled toho, jak se rok po roce
některé kategorie měnily a
kdo se v nich dočkal zasloužených vavřínů. Stálicí přitom
je Sportovní hvězda prostějovských médií, jež od vzniku
ankety nikdy nechyběla a zná
tedy již osm vítězů. Asi nikoho moc nepřekvapí, že nejčastěji (dvakrát) zatím triumfovali tenista Tomáš Berdych
a volejbalistky VK Prostějov.

Souhrn výsledků ankety Sportovec města Prostějov
v dalších kategoriích mimo čtyři hlavní
Síň slávy
prostějovského sportu
Rok 2006: Oldřich Machač (lední
hokej), Otokar Hořínek (sportovní
střelba), Jan Mrázek (atletika), Miroslav Černošek (manažer).
Rok 2007: Vladimír Vačkář (cyklistika), Antonín Přikryl (lukostřelba), Ivan Hoššo (parašutismus).
Rok 2008: Karel Menyház (box),
Stanislav Bábek (lední hokej), Josef Pavlata (parašutismus).
Rok 2009: Robert Změlík (atletika), Vlastimil Zeman (fotbal), Milan Čečman (atletika).
Rok 2010: Jaroslav Šalamoun
(plavání), Jan Hrbatý (lední hokej), Rostislav Václavíček (fotbal).
Rok 2011: Naděžda Hořínková
(sportovní střelba), Ivo Skoták
(parašutismus), František Gašparík (box).
Sportovní osobnost
Rok 2005: Miroslav Černošek
(manažer).
Sportovní čin
Rok 2005: Uspořádání mistrovství Evropy v parašutismu.
Rok 2007: Přivedení špičkového
ženského volejbalu do města.
Rok 2008: Podíl na organizaci
mistrovství světa v orientačním
běhu, Volejbalová Champions

League žen v Prostějově, Uspo- ství republiky v boxu, Zorganiřádání Final Four české extraligy zování Grand Prix – Memoriálu
v korfbalu.
Otmara Malečka v cyklistice,
Uspořádání Mezinárodních sporHandicapovaný sportovec tovních her mládeže.
Rok 2006: Martina Fedorová Rok 2011: Uspořádání Letní
olympiády dětí a mládeže, Orga(stolní tenis).
nizace tří špičkových tenisových
Cena Komise pro mládež
akcí, Zorganizování Final Four
a tělovýchovu
Středoevropské ligy volejbalistek.
Rok 2007: Zřízení sportovní třídy
Neprofesionální sportovec
na Gymnáziu Jiřího Wolkera.
Rok 2011: Nejaktivnější učitel Rok 2010: Petr Ejem (cyklistika),
tělesné výchovy Martin Šnévajs. Michal Sitter (kulturistika), Kurt
Herlich (atletika).
Trenér mládeže
Rok 2011: David Ohlídal (paragliRok 2009: Pavel Buriánek (bas- ding), Lenka Nasadilová (korfbal),
ketbal), Vladimír Vačkář (cyklisti- Luděk Skopal (cyklistika).
ka), Tomáš Gross (fotbal).
Sportovní hvězda
Rok 2010: Pavel Švécar (basketprostějovských médií
bal), Ivo Šilhánek (tenis), Magdalena Majarová (lukostřelba).
Rok 2004: Parašutisté
Rok 2011: Jaroslav Matěj (volejDukla Prostějov.
bal), Ivo Horák (lední hokej), Voj- Rok 2005: Jiří Gečnuk
těch Szilva (zápas).
(parašutismus).
Rok 2006: Tomáš Berdych
Sportovní událost
(tenis).
Rok 2009: Podíl na přípravě pro- Rok 2007: Tomáš Berdych
(tenis).
jektu Rozvoj volnočasové aktivity
ve městě Prostějov – sportovní Rok 2008: Volejbalistky
VK Prostějov.
areál E. Beneše, Postup do finále
tenisového Davis Cupu, Organi- Rok 2009: Jana Horáková
(cyklistika).
zace mistrovství Evropy a Světového poháru v akrobatickém Rok 2010: Volejbalistky
VK Modřanská Prostějov.
parašutismu.
Rok 2010: Uspořádání mistrov- Rok 2011: Petra Kvitová (tenis).

INZERCE

VELKÁ ZIMNÍ SOUTĚŽ
AKTUÁLNÍ INFO KE HŘE...

Jak je již pěkných pár týdnů známo, ve
spolupráci s obchodními partnery vyhlásila redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku „VELKOU ZIMNÍ SOUTĚŽ“, jejíž
hlavní cenou bude ZÁJEZD K MOŘI.
VYHRÁT ALE BUDETE MOCT TAKÉ
SPOUSTU DALŠÍCH CEN, které mají
celkovou hodnotu 150.000 KORUN!
Co je potřeba pro to vykonat? Nic složitého. Stačí v každém z jednotlivých kol znát
správnou o dpověď na níže položenou
otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do
redakce Večerníku a pak jen čekat, zda-li
se právě na vás usměje štěstí při losování z
osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 10. prosince 2012
a bude prodloužena až do pondělí 15. dubna
2013. Nadále platí, že celkem se bude soutěžit v plném TUCTU KOL, přičemž momentálně máme za sebou sedm dějství. A to je
právě okamžik, kdy se v útrobách redakce
ladí závěrečný finiš, jenž by měl být spuštěn
již v prvním březnovém vydání nejčtenějšího regionálního periodika. Momentálně se
totiž čeká na další speciál, který vyjde právě
4. března 2013...

Určitě netrpělivě čekají ti z vás, kdo
zápolili v sedmém kole a správně věděli
či odtušili, že
PROSTĚJOVSKÝ HOKEJ
V LETOŠNÍM ROCE SLAVÍ
100. VÝROČENÍ ZALOŽENÍ!
Pro dárkový koš v hodnotě 300 korun
si může od zítřejšího dne, tj. úterý 26.
února 2013 stavit p.František KOUDELKA, Plumlovská 76, Prostějov.
Jako sedmý v pořadí také získává bonus do celkového hodnocení.
A JAK JSME SLIBOVALI:
AKTIVNÍ PŘEDPLATITELÉ DOSTANOU O JEDNU MOŽNOST NAVÍC!

V KAŽDÉM KOLE VÁS ČEKÁ
RŮZNÉ ZÁPOLENÍ
OD VĚDOMOSTNÍ PŘES KVÍZOVÉ AŽ PO OBRAZOVÉ ZADÁNÍ!

„Podle nás je podpora
města odpovídající vůči
výsledkům, kterých náš
tenisový klub dosáhl v
uplynulém roce 2012. Jsme
nejlepším oddílem nejen v České
republice,aleinacelémsvětě,neboť
nikde se nekoncentruje tolik
špičkových hráčů na jednom místě,
v jednom klubu. Městu Prostějov
tím děláme ohromnou reklamu a
prezentaci. Když to vezmu z pohledu mládeže, tak ta se dlouhodobě
těší bezkonkurenčnímu postavení v
Česku, když pravidelně získáváme
týmové i individuální tituly. Staráme
se o rozvoj mladých lidí, v klubu
tráví čas děti i jejich rodiče. S podporou města jsme spokojení.“

František JURA,
GSM 1.SK Prostějov:

„Jsme spokojeni s tím,
jak nás město v posledních letech podporuje a
vážíme si toho. Vždy
bychom si dokázali představit
více peněz, ale současně
vnímáme možnosti města.
Budeme se snažit ještě koncem
roku získat finanční prostředky z
výherních automatů, pokud to
ještě jde. Spolupráce probíhá
úspěšně, město nám pomáhá
nejen finančně, ale i při
zajišťování obou areálů.“

Michal TOMIGA,
předseda
LHK Jestřábi Prostějov:

„Peníze dostáváme na
občanské sdružení, pod
nímž funguje mládež, a
to pouze na úhradu ledové plochy, finance jdou přímo
na účet Domovní správy.
Následně dostaneme čtyřista tisíc
a ty půjdou oproti fakturaci přímo
dopravci, nikoliv jak si někdo
myslí, Tomigovi do kapsy! Co se
týče mužů, kteří fungují pod
hlavičkou s.r.o., na ty nám město
přispěje částkou sedmiset tisíc a
opět jen na ledy, a zase přímou
platbou na Domovní správu.“

Petr CHYTIL,
předseda Správní rady
VK Agel Prostějov:

„Jsme rádi, že město
Prostějov se rozhodlo
opět podpořit volejbalový klub, který v posledních letech zaznamenal velký
rozmach. Už jen z pohledu
narůstající mládežnické základny
děláme městu dobrou službu. Je
pravdou, že jsme žádali o vyšší
sumu, ale chápu, že doba je složitá
a obecně se musí šetřit všude.
Opakuji, těší nás současná podpora, byť jsme věřili, že může být
lehce vyšší. I vzhledem k tomu,
jakých výsledků jsme v poslední
době dosáhli, a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, kde si
Prostějov udělal vynikající jméno.
Ponížená podpora pro nás v tuto
chvíli není existenčním problémem, rozpočet do konce sezony
máme zajištěný. Současně ale
doufáme, že v další budoucnosti
ještě nějaké prostředky získáme...“

Jaroslav KOŘÍNEK,
předseda
BC DTJ Prostějov:

„Spolupráce s městem
probíhá
výborně.
Jsme radnici vděčni
již za to, že u nás po
nějaké době oddíl boxu znovu
vznikl. Veřejná podpora se sice
každým rokem snižuje, nemyslím
si ale, že je to vinou města, nýbrž
vlády. Vždyť mezi sedmadvaceti
státy Unie jsme třetí od konce ve
financování sportu. Dotklo se nás
to poměrně hodně. Našimi
největšími sponzory jsou totiž
Olomoucký kraj a město
Prostějov, dohromady jsme od
nich letos dostali o 170 000 korun
méně. V našem případě je to
hodně a kdybychom měli mít o
zápas víc, nezbyly by nám na něj
finance. Bez města a kraje by ale
box do roku skončil!“

Ivan POSPÍŠIL,
předseda BK Prostějov:

„Vážíme si příspěvku, i
když poměrně razantně
klesl. S tím se musely
vypořádat i některé
další oddíly. Je zkrátka těžká doba
a všichni se s tím musí nějak vyrovnat. Z příspěvku a svazových
dotací pokryjeme mládežnické
týmy. Rozpočet prvního mužstva
musíme zajistit z jiných zdrojů.“

Vzpomínky a gratulace, sport
VZPOMÍNÁME
VZPOMÍNÁME

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
Dne 25. února 2013
uplyne 25 let,
kdy nás navždy opustil
pan František KULAS
z Mořic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Anna s rodinou,
manželka
a rodina Vránova.

Dne 28. února 2013
vzpomeneme
1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka,
maminka, sestra
a babička, paní
Jarmila SVOBODOVÁ
z Prostějova - Čechovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.

Dík za to čím
jsi nám v životě byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.

Dne 28. února 2013
si připomeneme
25. výročí úmrtí pana
Jaroslava KAPRÁLA.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Děkuje manželka,
syn a dcera s rodinami.

Dne 23. února 2013
tomu bylo 9 let,
co nám navždy odešel
náš milovaný přítel
a tatínek pan
Pavel ODSTRČIL
z Prostějova.
Stále vzpomínají Daneček,
Zuzanka
a družka Gabriela.

Dne 26. února 2013
uplyne 8 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan
Zdeněk VYMAZAL
ze Ptení.
S láskou stále vzpomíná
dcera Dana s rodinou.

UZÁVĚRKA

ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo
v PÁTEK 1. března
v 10.00 hodin

VZPOMEŇTE NA ZESNULÉ
A PŘIPOMEŇTE JE
ZNÁMÝM I PŘÁTELŮM
široká nabídka
ozdobných rámečků
tel.: 582 333 433,
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz
GRATULACE

Přejeme zdraví,
štěstí, spokojenost,
pohodičky
ať je vždycky dost.
Humor, ať tě provází,
optimismus neschází.
Zvedáme sklenku slivovice
jednu, dvě... a možná i více.

Prostějovský nohejbalista KRISTIAN PACEJKA
byl vyhlášen nejlepším juniorem v ČR za rok 2012
Praha, Prostějov/pk - V pátek 15.
února proběhlo v pražském hotelu
ILF slavnostní vyhlášení nejlepších
hráčů a hráček uplynulé nohejbalové sezony roku 2012. Jako ostatně
téměř každoročně se na předních
místech v mládežnických kategoriích objevili i nohejbalisté TJ Sokola
I Prostějov. Vynikajícím úspěchem
a vizitkou skvělé práce s mládeží se
stal triumf prostějovského hráče
Kristiana Pacejky (na snímku), který
se stal nejlepším hráčem roku 2012 v
juniorské kategorii!
Mezi nejlepší desítkou juniorů se umístili i další dva hráči Sokola I - velký
talent prostějovského nohejbalu Tomáš Roba a další výborný všestranný
hráč Lukáš Pírek. Neztratili se ani žáci
TJ Sokol I, kteří byli hned tři v nejlepší
TOP desítce. Na čtvrtém místě se umístil Jakub Ftačnik a na šesté až sedmé
pozici pak další dva hráči Sokola I Jan
Matkulčík a Miroslav Nykl.

Foto: internet

„Umístění svých svěřenců si velmi
cením a i když je to pouze anketa
trenérů a odborníků je jistým vyjádřením výkonnosti i kvality našeho
prostějovského mládežnického nohejbalu,“ usmíval se Richard Beneš, kouč mladých prostějovských

Dne 27. února 2013
slaví své krásné
70. narozeniny pan
Jaroslav HRABÁLEK
z Mořic.
S láskou přejí děti
s rodinami
a švagrová Zdena.

nohejbalistů. „Na umístění kluků
mají zcela jistě vliv výsledky na
republikových šampionátech mládeže, Pacejka byl společně s Robou
a Pírkem na stříbrném stupni na
mistrovství ČR trojic a dvojic dorostu, Tomáš Roba byl navíc mistrem republiky v nejtěžší disciplíně
singlu. Žáci Ftačnik, Matkulčík a
Nykl dovezli stříbrnou a bronzovou
medaili z republikového šampionátu trojic a dvojic žáků a zvítězili na
Olympiádě mládeže ve slovenské
Trnavě,“ zrekapituloval skvělé výsledky svých svěřenců z uplynulé
sezony Beneš. „Pevně věřím, že i
letošní rok nám přinese nějaký ten
republikový titul a medaile,“ dodal.
My pro úplnost dodejme, že v hlavní kategorii mužů byl vyhlášen nejlepším nohejbalistou sezony Pavel
Kop ze Sokola SDS Exmost Modřice před Janem Vankem z Liaporu
Karlovy Vary a Radkem Pelikánem

rovněž ze Sokola Modřice. V ženách patřila první příčka Lucii Vokáčové, na dalších místech skončily
její týmové kolegyně z Českého
Brodu Lenka Cibulková a Lucie
Fischerová. V juniorech skončil za
prostějovským nohejbalistou Jan
Chalupa z Českých Budějovic a
Martin Strejček ze Sokola Stratov.
V žácích vyhrál jasně Jirka Kalous
z Čakovic před Martinem Sehringem z Chabařovic a Petrem Pivničkou z Horažďovic.
Že umístění mladých prostějovských nohejbalistů není nahodilé,
dokazuje i pohled do historie. V minulosti zvítězil v žákovské kategorii
prostějovský hráč Tomáš Drobil a v
TOP trojici byli v minulých létech
i Jakub Klaudy, Kristián Pacejka,
Lukáš Pírek, Jan Valenta a další, v
dorostencích kromě letošního vítěze
Kristiána Pacejky vyhrál za výsledky roku 2011 i Lukáš Rosenberk.

Exkluzivní rozhovor s novým trenérem boxerské reprezentace České republiky

„Po odchodu vynikajících boxerů do profesionálního ringu
si musíme nějakou chvíli na úspěch počkat,“
objasnil aktuální situaci Vasilij Larionov
Prostějov - Po neúspěchu boxerů
na letní olympiádě v Londýně sáhlo vedení české boxerské asociace
k razantnímu kroku a tím byla
výměna hlavního trenéra seniorské reprezentace. Na tento post
byl nakonec dosazen (kandidátem
byl i prostějovský Petr Novotný
- pozn.red.) jeden z dosavadních
členů, vedoucí kouč mládeže Severočeské oblasti a trenéra kadetů Vasilij Larionov. Ten přišel do
České republiky před téměř čtrnácti lety, aby se usadil v Ústí nad
Labem a prakticky ihned působil
v tamním klubu. Podle jeho slov
sám jako bývalý boxer nedosáhl
na výraznější umístění, přesto se
v trenérské činnosti doslova našel.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jenž
byl před třemi týdny svědkem
sparingového tréninku domácích
boxerů s reprezentací ČR, novou
hlavní postavu seniorského výběru trochu vyzpovídal....
Josef Popelka
Původem pocházíte z Ruska. Kdy jste se rozhodl opustit svou zem a zakotvit v České republice?
„Narodil jsem se v Sovětském svazu

a bydlel na Severním Kavkaze, ve
městě Stavropol. Po ukončení střední školy jsem šel na vysokou školu
pedagogickou, fakultu tělovýchovy
a sportu, poté pracoval jako trenér
boxu a kickboxu. V roce 1999 jsem
se z důvodu nestabilní ekonomické
situace rozhodl změnit místo a vybral si právě Českou republiku. V
roce 2001 založil boxclub SK Barkas o.s., od roku 2010 jsem pak trenérem reprezentace kadetů.“
Jak se zrodilo vaše jmenování trenérem hlavní seniorské
kategorie?
„Na poslední olympiádě v Londýně
se českým boxerům příliš nedařilo a
vedení se tak rozhodlo pro změnu na
postě hlavního trenéra. Já se do výběrového řízení přihlásil, předložil
svou koncepci a vyhrál jej.“
V týmu máte několik prostějovských borců. Všímáte si i
jejich výkonů v extralize a jak se
vám Prostějov jako klub jeví?
„V Prostějově dělají svou práci
velice dobře. Trenér Duba či Petr
Novotný jsou velice schopní, díky
nim je klub tam, kde je. Osobně si
myslím, že v současnosti je to nejsilnější družstvo, které má šanci na
letošní titul. Slyšel jsem, že mají vel-

kou podporu města, což je opravdu
důležité. S klukama se tu pracuje na
vysoké úrovni, odrazem jsou jejich
výkony jak v extralize, tak samozřejmě v reprezentaci, což mne nejvíce zajímá.“
Jaké máte ambice a od koho
z vašich svěřenců můžeme
očekávat nejlepší výsledky?
„Po odchodu některých
kterých borců do
profesionálního boxu nemůžeme
očekávat příliš velké úspěchy od
těchto mladých boxerů.
oxerů. Dobrý
boxer se tvoří pět let, dalších
pět let trvá, než vám začne
dělat úspěchy na mezinárodme za sebou
ní scéně. My máme
pouze několik měsíců,
takže medailové ambice neočekáváme.
áme.
Samozřejmě se v
každém souboji pokusíme o co nejlepší
pší
výsledek, kam se
nám podaří dojít,
ít,
ukáže až samotná
ná
bitva.
Jmenovat
at
konkrétního borce
ce
je zbytečné, všichni
ni
mají stejné šance,
ce,
pro všechny to bude
stejně náročné.“

V jaké fázi se momentálně
reprezentace nachází?
„Jsme ve fázi příprav a soustředění.
Dnešní sparing je vlastně součástí
našeho ostravského soustředění, je
to takové zpestření a prověrka připravenosti jednotlivých kluků. Jsem
rád, že jsme se s Pavlem Dudou
dohodli a mohli se tohoto tréninku
zúčastnit. Máme naplánováno několik mezinárodníc
mezinárodních turnajů, v květnu
sezo - evropské mispak vrchol sezony
trovství v běloru
běloruském Minsku.“
Co vy a aktivní boxerská
činnost
činnost?
„I já se sa
samozřejmě věnoval
boxu, ale vvýrazných úspěchů
jsem nedosáhl. Přece
jen boxerská základna v Rusku byla a je
opr
opravdu
obrovská,
takž probojovat se
takže
na vrchol bylo velmi
těžk Trenér mi stále
těžké.
říka že ze mě nikdy
říkal,
boxe
boxer nebude a to mě
neust
neustále
motivovalo.
Snažil jsem se vše dohnat aalespoň pílí, to však
nestači
nestačilo. Později jsem se
dal na ddráhu trenéra, které
se věnuj
věnuji již od roku 1989.“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Cyklisté Prostějova makali v Krkonoších

Prostějov/oš - Jak je již v posledních
letech tradicí, kondiční příprava
cyklistů SKC TUFO Prostějov byla
zahájena v Krkonoších. Na chatu
Světlanka do Rokytnice nad Jizerou odcestovala v termínu 2. až 9.
února více jak dvacítka převážně
prostějovských cyklistů, doplněných o některé další cyklisty z oddílů zařazených do SCM Prostějov.
V Krkonoších byly zastoupeny
všechny mládežnické kategorie
chlapců i dívek, včetně několika závodníků mužské kategorie. „Část

týmu mužů se ovšem nyní připravuje na Mallorce a druhá část nabírala
kondici právě na společném soustředění v Krkonoších,“ objasnil předseda SKC Prostějov Petr Šrámek s tím,
že realizační tým byl složen z trenérů
Vladimíra Vačkáře, Martina Cetkovského a Tomáše Bohatého, které doplnil Ondřej Šrámek.
Závodníci byli podle výkonnosti
rozděleni do tří skupin. Tým „A“,
složený převážně z cyklistů seniorské kategorie, polykal hodiny
tvrdého tréninku pod vedením kon-

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž
Dne 28. února 2013
oslaví 60 let společné cesty
životem manželé
Drahoslava a Karel
PROFANTOVI.
Ke krásnému výročí
svatby gratulují
a další léta ve zdraví
a lásce přejí
dcera Naďa s manželem,
vnučka Lucinka,
vnučka Markétka
s manželem, pravnuci
Mikulášek a Matoušek.
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dičního kouče Tomáše Bohatého.
„Většina tréninkových jednotek
sestávala z jednoho celodenního
tréninku, kdy závodníci strávili na
běžkách i přes osm hodin,“ prozradil
lodivod. Této skupině, doplněné o ty
nejlepší z „B“ výběru, se podařilo
pokořit i značně vzdálenou Sněžku.
Tým „B“, vedený Martinem Cetkovským, v letošním roce o mnoho
za „áčkem“ nezaostal a i jim se podařilo atakovat čtyřicetihodinovou
hranici odtrénovaných hodin za jeden týden! Dobrý pocit může mít i

tréninková skupina „C“, neboť i této
nejmladší skupině se podařilo překonat třicítku tréninkových hodin.
„Během týdne panovalo poměrně
slušné počasí s teplotami pohybujícími
se do mínus pěti stupňů Celsia a na pár
dní se ukázalo i příjemně hřející sluníčko. Na soustředění panovala dobrá
nálada a závodníky může hřát dobrý
pocit z odpracovaných hodin tréninku.
„Nikdo se nezranil ani neonemocněl,
a tak je možné soustředění považovat
za úspěšně zakončené,“ uzavírá hodnocení trenér Martin Cetkovský.

SKC vyrazil místo kol na běžky...
3x foto: SKC Prostějov

Sport
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"Eskáčko" do Čáslavi necestovalo, nehrála ani další mužstva Kralicím se zranil gólman,

Prostějovsko/jim – Nečekané dva
dny volna získali o víkendu fotbalisté 1.SK Prostějov. Vinou přívalu
sněhu se vedení klubu dohodlo
s Čáslaví na odložení nedělního
utkání, a protože ani prostějovská
umělka nebyla způsobilá k hraní,
dopřál kouč František Jura svým
ovečkám neplánovaný odpočinek.
Vydatná sněhová nadílka zasáhla
do harmonogramu i jiných fotbalových oddílů, své zápasy tak
musely mimo jiné odvolat i Určice,
Kralice na Hané, Jesenec, Přemyslovice.
„Vše hrálo proti nám. Nevím, zda
bychom se do Čech dopravili, když

někteří naši hráči měli velké problémy jen na cestě z Olomouce do Prostějova. Hřiště by také nebylo ideálně
připraveno,“ uznal Jura. Volno tak považoval za logický krok. „Program na
soustředění i po něm byl náročný, tak
si myslím, že nám to neublíží a odpočinek přijde klukům vhod,“ doplnil.
K duelu se čtrnáctým celkem druhé
ligy ale pravděpodobně ještě dojde,
Východočeši na svých webových
stránkách informovali, že by generálku na jarní část chtěli sehrát v úterý.
„Nabízí se úterý, nebo středa. Ale
budeme o tom ještě v pondělí jednat. Přece jen někteří naši hráči mají
zaměstnání a záleží také, jaké bude

počasí,“ nechává vše otevřené Jura.
V sobotu pak plánuje sehrát utkání v
Uničově.
Nenadálé volno pocítili i v Určicích.
Fotbalisté místního Sokola plánovali
cestu do Mohelnice, rozhodli se ji
však zrušit. „Je to škoda, Mohelnice
je velmi kvalitním soupeřem, který
by nás hodně prověřil. Ale vím, co
od kluků mohu čekat a je to rozhodně
lepší než se zranit,“ hledal v tom pozitiva trenér Evžen Kučera. Na hráče
tak čeká až úterní, středeční a páteční
trénink, poté sobotní zápas s dorostem 1.SK Prostějov. „Žádný vložený
přátelák neplánujeme. Říkáme si, že
čím méně zápasů odehrajeme, tím

více se budeme těšit na mistráky,“
doplnil s úsměvem Kučera.
Radost mu dělá, že všichni hráči
jsou v pořádku, jedinou výjimku
představuje Ondřej Petržela. Roman
Kocourek se oficiální posilou zatím
ještě nestal, jednání mezi kluby probíhají a neskončila. „Romanovi jsme
umožnili, aby hrál v Určicích, teď se
musí vyjádřit klub, zda o hráče má
zájem, nebo ne. Zatím jsme ještě nic
nepodepsali,“ ozřejmil aktuální stav
generální sportovní manažer 1.SK
František Jura.
Na víkendový duel marně čekali i v
Kralicích. Výběr Petra Gottwalda se
podle plánu měl ve svém posledním

utkání základní skupiny utkat s domácím výběrem, nakonec se tak stane až
ve čtvrtek v 18 hodin.
Nedošlo ani na vzájemné měření
sil Jesence s Přemyslovicemi, jež
se původně mělo odehrát v sobotu
v Konici, aby bylo odloženo na neděli do Prostějova a posléze zrušeno úplně. „Sešlo se mi třináct hráčů,
tak jsme alespoň potrénovali. Zatím
trénujeme pouze v pátek, od poloviny března k tomu přibude i středa,“ pověděl jesenecký kouč Josef
Takáč s tím, že další utkání odehraje
mančaft v neděli. Soupeř je zatím
neznámý, ve hře jsou Přemyslovice
a Jevíčko.

Branky Čechovic: 8. Jansa, 43. Jahl

Kralice na Hané/jim – Vytouženého středního záložníka s
rychlostní vybaveností i citem
pro rozehrávku se dočkal kouč
Kralic na Hané Petr Gottwald.
Jan Nečas přijde z Kroměříže
na hostování či přestup a zaplní
prázdné místo v sestavě, komplikací je naopak stav gólmana
Davida Krejčího, jenž si poranil
kolenní vazy a není zcela fit.
„Honza je posledním doplněním
kádru, teď už budu jen vyřazovat. Vyztuží nám střed zálohy,
kde jsme potřebovali tvořivého
a běhavého hráče, který má přehled, rozehraje,“ těší se Gottwald
na spolupráci Nečase s Dočkalem, Vybíhalem či Petráskem.
„Je adaptabilní a může zahrát i
uprostřed obrany. Jsem rád, že to
vyšlo a že nám pomůže,“ jásal nad
příchodem kroměřížského hráče
kralický kouč.

Sestava Čechovic:
Brablec – Hatle, Zacpal, Chmelík, Suchomel – Pytela, Hodulák,
Kolečkář, Haluza, Jansa – Jahl. Střídali: Hruda, Pospíšil, Vinklárek.
Trenér: Jaroslav Liška.

hráčů, sbohem jim dal Labounek

Čechovice testovaly dorostence a těsně nestačily na Troubky
Chropyně, Prostějov/jim – Jedním z mála oddílů, které o víkendu sehrály svůj přátelák, byly Čechovice. Ovšem i ty musely řešit
komplikace a vinou sněhu nehrály v sobotu, nýbrž až v neděli
večer. Po výhře nad Kralicemi
tentokrát na turnaji v Chropyni
nebodovaly, když neudržely poločasové vedení a o gól podlehly
Troubkám.
Kouč Čechovic Jaroslav Liška
zkoušel dva dorostence i nasazení
hráčů na méně obvyklých postech,
důležitější než výsledek tak pro něj
byl herní projev a schopnost přizpůsobit se novým podmínkám. „Hra
z naší strany byla dobrá, výsledek
bohužel tolik ne. Byli jsme ale

rovnocenným soupeřem mužstvu z
krajského přeboru a splnilo to účel.
Musíme však proměňovat šance,“
čišela z něj přes stav 2:3 spokojenost.
Do vedení se Čechovice dostaly
již v prvních deseti minutách, když
po Pytelově akci a přihrávce Jahla
skóroval Jansa. Troubky po chybě
uprostřed hřiště vyrovnaly, ale ještě do pauzy vrátil třetímu týmu I.A
třídy náskok Jahl, když zužitkoval
centr Haluzy. Obrat přišel po pauze
dvěma smolnými brankami. Nejprve polovlastní brankou po teči
obránce, poté potrestaným nepovedeným odkopem gólmana a přesném lobu z více než třiceti metrů.
Jaroslav Liška nasadil do hry i dva

dorostence a jak Martin Pytela, tak
Martin Pospíšil ho potěšili. „Pytela se uvedl excelentním výkonem,
podal to, co jsem od něho čekal.
Jeví se velmi dobře a je vidět, že
se posunul opět dopředu. Odehrál
super zápas,“ nešetřil chválou. Zaujal ho sedmnáctiletý Pospíšil. „Nic
nezkazil, naopak se svou výškou
a talentem má šanci. Těší mě, že
dorostenci se posouvají na úroveň
mužů,“ radoval se.
Na hřišti nebylo poznat, že by o den
dva dříve napadla velká vrstva sněhu, i tak si ale počasí s hráči pohrálo.
„Hřiště měli dobře připravené, nebyl
žádný problém. Jenže asi šedesát
minut jsme hráli za hustého deště, to
není nikdy dobré. Míč klouzal a pra-

novicem je kroměřížský Nečas

TJ Sokol Čechovice
FK Troubky

2:3
(2:1)

Klenovice zkoušejí čtveřici

Klenovice na Hané/jim – Bez
důrazného útočníka Romana
menily z toho chyby. Ale pršet bude jící týden pak nejprve sehrají zápas Labounka se bude muset na
i na jaře,“ dodal Liška s úsměvem.
o konečné umístění a brzy nato se jaře obejít trenér Klenovic na
V sobotu nastoupí jeho hráči k due- vydají na několikadenní soustředění Hané Milan Nekuda. Devětalu s domácími Troubkami, následu- do Loučné nad Desnou.
dvacetiletý 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
(2:0)
a Jan Sigmund.
„Máme tu Miroslava Rece, jenž
naposledy chytal za Slavonín,
Branka Mostkovic: Dadák
Tomáše Lakomého, Frýborta
Sestava Mostkovic:
a Richarda Prokopa z Kralic.
Jsou u nás do konce února, pak
Lukáš – Hanák, Kroupa, Milar, V. Vojtíšek – Kapounek, O. Zaplese rozhodneme. Chtěl bych mít
tal, M. Vojtíšek, Musil – Bureš, Dadák. Střídali: Karafiát, Stodola.
k dispozici osmnáct hráčů,“
Trenér: Jiří Kamenov.
prozradil po úvodním přáteláku
Milan Nekuda.
vedoucímu celku „B“ skupiny ví měřítko a ukáže, jak na tom Oželet naopak musí přítomnost
I.A třídy očekává Kamenov opět jsme,“ předeslal mostkovický zatím třígólového Labounka,
jenž se do přípravy vůbec nelepší projev. „Kojetín nám nasta- kouč.

Mostkovice hrály, ale vysoko prohrály

Holice/jim – Třetí přípravný
duel sehráli o víkendu fotbalisté Mostkovic. Po těsné porážce
od smíšeného výběru Konice a
výhře nad nekompletním Jesencem zajížděl třináctičlenný
výběr Jiřího Kamenova do
Holici. Na tamější umělé trávě
se střetl s Velkou Bystřicí a soupeři hrajícímu odlišnou skupinu I.B třídy podlehl vysoko 1:6.
Hned čtyřikrát se do jejich sítě
trefil exprostějovský Pavel Los.
Jiří Kamenov se musel obejít bez
nemocného Šlambora či pracovně vytížených Pospíšila a Petra
Zapletala, přesto ho výrazný roz-

díl v kvalitě hry i výsledku nepříjemně zaskočil. Na jednu stranu
uklidňoval, že je teprve únor a
výsledky ho ještě tolik nezajímají, na druhou stranu takovou facku nečekal.
„Soupeř byl pohybově, kombinačně, herně jinde než my. Vůbec
jsme se nedostali do hry, kazili
jsme přihrávky, zpracování a v
prvních patnácti minutách jsme
se zmohli jen na odkopy. I proto
jsme brzy prohrávali 0:2,“ nestačil zírat Kamenov.
Potěšitelná tak pro něj byla skutečnost, že se jedná pouze o přípravu
a je spousta času nedostatky od-

stranit. „Je potřeba, aby se hráči
chtěli chopit šance a ukázat se.
Nejde přece, aby pouze dva chtěli
hrát a zbytek ne,“ mrzelo jej.
Většina týmů svůj víkendový
duel odložila, Mostkovice vyčkávaly do poslední chvíle a nakonec
se rozhodly hrát. „Sníh byl odstraněn, na kvalitě hřiště to nebylo vůbec poznat. Kluci potřebují
hrát, ne jen trénovat, takže jsem
možnost uvítal. Netušil jsem ale,
že budeme o tolik zaostávat,“ připustil Kamenov.
Nyní se Mostkovičtí utkají v
sobotní podvečer na chropyňské umělce s Kojetínem a proti

Nástupcem Milana Sosíka zvolili
členové TJ Sokol Květoslava Petruželu
Určice, Prostějov/jim - Sekretáře
fotbalových Určic Petra Kouřila
nepřekvapilo, že na post předsedy
kandidoval na valné hromadě jediný člověk a osobně si oddechl, že
se mohl vrátit na svou tradičnější
pozici. „Je to jen práce. Za dva
měsíce jí bylo dost a nějakým způsobem se to zvládlo. Připravovali
jsme valnou hromadu, organizovali jsme fotbalový ples, probíhala výměna průkazek a placení
průkazek na FAČR. Myslím, že
se to povedlo,“ zhodnotil období
od rezignace bývalého předsedy
Milana Sosíka.
Květoslav Petružela působí v určické kopané již několik desetiletí a byl

jediným kandidátem na předsedu. O
svých plánech a vizích ovšem krátce
po zvolení hovořit nechtěl, vyjádřit
se hodlá až po ustavující schůzi na
počátku tohoto týdne. Sdílnější byl
nový místopředseda klubu Karel
Pařenica. Do této pozice šel zejména
z lásky k fotbalu a touhy pomoci s
řešením agendy. „Věřím, že i nadále
zůstane výbor tou výbornou partou,
jako tomu bylo dosud. Chceme pokračovat v nastoupené cestě a minimálně udržet určický fotbal na takové úrovni, na jaké je dnes. Na tom se
shodl celý oddíl,“ sdělil s odkazem
na první místo mužů v krajském
přeboru Karel Pařenica. Osobně poděkoval sponzorům i partnerům za
spolupráci a věří, že dosavadní praxe
bude pokračovat i nadále. „Zvláštní ocenění zaslouží obecní úřad v
čele se starostou obce Vlastimilem

Konšelem. Obec je naším hlavním
partnerem a má velkou zásluhu na
chodu celé tělovýchovné jednoty,“
připomněl.
Nejužší fotbalové vedení kromě
výše uvedených dále tvoří hospodářka Jaroslava Soušková, pokladnice
Miluše Hýblová, členové František
Hýbl s Jindřichem Lakomým a
dvoučlenná revizní komise Jaroslav
Fréhar s Davidem Múdrým. Funkční období nového vedení zahrnuje
roky 2013 a 2014, další volební
valná hromada je tak plánována na
konec příštího roku.

Prostějov/jim – Někdejší velký
talent prostějovské kopané a
načas i člen kádru prvoligových
Teplic Pavel Los přerušil své
angažmá v Rakousku a na jaře
si opět zahraje na Moravě. Pro
zbytek sezony totiž posílil aktuálně desátý celek „B“ skupiny
I.B třídy Velkou Bystřici, jednoho ze soupeřů Protivanova.
V neděli odpoledne si vyhlášený
kanonýr odbyl v novém dresu
premiéru a hned se proti Mostkovicím uvedl čtyřmi brankami. Zejména jeho zásluhou tak Bystřice

zvítězila 6:1. „Jsem spokojen. Je tu
výborná parta, tak snad pomůžu k
lepším výsledkům. Loni sice klub
skončil třetí, přes léto se ale hodně
omladilo, proto jsou letos níže,“
vyjádřil se k novému působišti
Los.
Nyní devětadvacetiletý útočník v
minulosti prošel mládežnickými
výběry LeRKu Prostějov, za mužský tým naskakoval ve druhé lize.
Jako posilu si ho před lety vybraly Teplice, šanci ale dostal pouze
v třetiligovém béčku a odešel tak
do druholigových Vítkovic. Pět let

strávil v Holici, hostoval v Bystrci
a roku 2010 odešel hrát kopanou k
jižním sousedům. Nyní se na půl
roku vrátil do České republiky.
„Na vysokou soutěž to ve svém
věku již nevidím. Mám tu dobrou
práci, která se dala dobře skloubit
s tréninky a zápasy v Rakousku. A
v létě se tam opět vrátím, už jsem
na tom domluven,“ předeslal Pavel Los. V I.B třídě Olomouckého
kraje tak má před sebou zřejmě
jen dvanáct utkání, duelu s Protivanovem se však vinou podzimní
předehrávky nedočká.

Velká Bystřice
TJ Sokol Mostkovice

Těžkosti mu naopak v minulém
týdnu nadělal stav jeho brankářské
jedničky a další zimní posily Davida
Krejčího. Kmenový fotbalista 1.SK
Prostějov pociťoval stupňující se bolest v koleni a doktor odhalil poškozený křížový vaz. „Posledního tři čtvrtě
roku jsem byl zraněný hodně často a
nerad bych dalšího půl roku nehrál.
Zkusím, jestli půjde chytat s ortézou,
a pak se uvidí, co dál,“ vyjádřil se ke
svému aktuálnímu stavu Krejčí.
V přípravném utkání proti Kojetínu
tak vyzkoušel novou součást výstroje a zatím se zdá, že to půjde.
„Zvládl to úplně v pohodě, bez problémů. Měl nasazenou ortézu, ta ho
vůbec nelimitovala,“ s úlevou konstatoval Gottwald. A co by se dělo,
kdyby to opravdu nešlo? „Musela
by se hledat náhrada. Do 6. dubna
ale ještě máme čas, teprve pak končí přestupní termín,“ nestresuje se
kralický trenér.

6:1

zapojil 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.

Fotbalové oddíly mohou opět žádat o dotaci v programu Zelený trávník

Prostějov/jim – Okresní fotbalový svaz na svých stránkách
zveřejnil podmínky, za nichž
je možno žádat o finance na
rekonstrukci
fotbalového
hřiště. Fotbalové asociaci tak
mimo jiné budou navrženy
pouze takové akce, u nichž
je závazně prokázáno, že
poskytnuté prostředky jsou
určeny pro majetek ve vlastnictví či dlouhodobém nájmu
občanských sdružení patřících
pod FAČR.
Investiční akce se navíc musí týkat
buď přímo travnaté hrací plochy,
tedy vybudování nového trávníku,
přeměny starého povrchu na trávu,
rekonstrukce travnaté hrací plochy,
eventuálně instalace zavlažování.
Stavba musí být ukončena a
finanční zdroje proinvestovány v
kalendářním roce poskytnutí dotace. Zásadní práce pak bude kontrolovat komise FAČR.

Návod na vyplnění tabulky:
1) Číslo žádosti – identifikace
žádosti v rámci FAČR – vyplní
sekretariát FAČR
2) Název předkládajícího regionálního sdružení nebo republikového sportovního svazu
3) Název subjektu, který bude akci
realizovat (TJ/SK)
4) IČ subjektu, který bude akci realizovat (TJ/SK)
5) Obec, (případně čtvrť, katastrální území či adresa), kde bude akce
realizována
6) Priorita akce v rámci KFS (vyplní příslušný KFS FAČR)
7) OFS – vyplňte název
příslušného OFS
8) Výstižný název akce (např.
„Rekonstrukce
fotbalového
hřiště“, „Instalace zavlažovacího
systému“)
9) Plánovaný termín realizace
navrhované investiční akce (např.
05/2013 – 10/2013)

10) Plánovaný rozpočet všech
finančních zdrojů na požadovanou
akci – za celou dobu její realizace
11) Plánovaná proinvestovaná
částka k 31. prosinci kalendářního
roku
předcházejícímu
roku
poskytnutí dotace
12) Částka proinvestovaná v roce
poskytnutí dotace (součet dotace
a všech dalších finančních zdrojů)
13) Součet všech plánovaných
zdrojů mimo státní dotaci – v
kalendářním roce, na který je dotace požadována
14) Požadovaná částka z
prostředků státního rozpočtu –
prostřednictvím FAČR
15) Stručný popis (zdůvodnění)
plánované investiční akce
16) Vlastník rekonstruované
nemovitosti – uvedený v bodě
A příslušného listu vlastnictví
(výpisu z katastru nemovitostí)
17) Číslo listu vlastnictví, na
kterém je předmětná nemovitost

zapsána (uvedeno na výpisu z
katastru nemovitostí)
18) U majetku jiného subjektu
uvést nájemce / uživatele (TJ /
SK), který bude investiční akci
realizovat
19) U majetku jiného subjektu
uvést smlouvu např. (o nájmu, o
výpůjčce) a dobu platnosti smlouvy
20) Přílohy – uvést soupis
předkládaných povinných i ostatních příloh
21) Kontaktní údaje na osobu
zajišťující akci v rámci TJ. Vyplňte
zejména č. mobilního tel. a e-mail.
Pro další dotazy kontaktujte
na telefonu 739 524 186 nebo
prostřednictvím e-mailu drab@
fotbal.cz odborného poradce
KSHP FAČR Marka Drába.
Formuláře a doplňující informace jsou k dispozici na webu
www.kshp.cz.

Pavel Los se vrací do vlasti, FC RELAX přezul střevíce a bavil se
posílil Velkou Bystřici na jubilejním 10. fotbalovém plese

Jesenec posílil Burget,

Kralice na Hané,Prostějov/jp
– Že je plesová sezóna v plném
proudu, to každý jistě dobře
ví, proto nikoho nepřekvapilo,
když se v kralickém kulturním
domě objevili muži v oblecích a
půvabné ženy v různorodých
róbách. V pátek 22. února se
zde totiž konal již desátý ročník
fotbalového plesu, jehož pořadatelem je veřejnosti dobře
známé futsalové mužstvo FC
RELAX Prostějov, vedené panem Františkem Kocourkem.
Prostějovský Večerník jakožto

mediální partner akce samozřejmě na jubilejním ročníku
nesměl chybět.
Futsalová sezóna týmu FC RELAX Prostějov o víkendu završila
svoji letošní pouť s bilancí dvou
mistrovských titulů (Liga Veteránů, I. třída Prostějovska), jednou
stříbrnou pozicí (Krajský přebor)
a pátým místem (III. třída Prostějovska). Sbírání skvělých umístění
je tradicí tohoto nejúspěšnějšího
týmu Prostějovska, stejně jako se
stalo již tradicí pořádání fotbalového plesu. Ten poslední byl v pořa-
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dí již desátým, což je na tak mladý
tým významné jubileum.
„Především bychom chtěli poděkovat pořadatelům za prostory a
sponzorům za jejich dary, bez nichž bychom nedošli až tak daleko.
Jsme rádi, že se ples stal tradičním
zakončením naší sezóny a věříme,
že budeme i nadále pokračovat v
této skvělé tradici,“ zamyslel se
výhledově organizátor akce František Kocourek.
Členové týmu společně se svým
dámským doprovodem vyměnili
palubovku za taneční parket a do-

kázali, že nejsou jen skvělými fotbalovými hráči, ale neztratili by se
ani na poli tanečním. Hudební doprovod obstarala skupina Tandem,
která svým výběrem repertoáru
vždy zaplnila parket kralického
„kulturáku“. Asi na žádném plese
nechybí bohatá tombola, stejně tak
díky několika štědrým sponzorům
nemohla chybět ani na tomto jubilejním fotbalovém plese.
Zástupce prostějovského regionu ve futsalu tak od svého vzniku dokazuje, že se dokáže bavit
nejen s líným míčem.

... jaké bylo jubileum

3x foto: Josef Popelka

Klicpera s Václavkem na odchodu
Jesenec/jim – Se třemi změnami v sestavě musí před jarní částí I.B třídy počítat trenér SK Jesenec Josef Takáč.
Hostování z Kladek skončilo
Lukáši Václavkovi, za I.A
třídou Jihomoravského kraje odchází do Rájce-Jestřebí
Martin Klicpera, nováčkem je
naopak Hubert Burget z Brodku u Konice.
Dvaadvacetiletý Václavek strá-

vil posledních několik sezon na
pravidelně prodlužovaných hostováních, nyní se rozhodl zkusit
vyšší soutěž. „Zahájil zimní přípravu v Konici, což je pro nás
určitě velká ztráta, se kterou se
však budeme muset vyrovnat.
Každopádně Lukášovi přeji, aby
se v Konici prosadil,“ rozloučil
se s oporou defenzivy. Druhou
ztrátou je puštění Klicpery do
vyšší soutěže, o čemž se speku-

lovalo již od konce podzimu.
Hostování z Brodku u Konice se
jeseneckým funkcionářům podařilo prodloužit u Luboše Burgeta, jenž momentálně marodí s
kotníkem, novou tváří a posilou
pravděpodobně pro zadní řady je
Hubert Burget. I on přichází na
hostování. „V jednání se ještě jeden hráč, do dvou týdnů by mohlo být jasno,“ doufá v další rozšíření kádru kouč Josef Takáč.

Ve znamení tance. Fotbalové boty vyměnili hráči
FC Relax Prostějov za taneční střevíce a zaplnili
parket kralického „Kulturáku“ .

Obdivovatelky. Krásné ženy se objevují po boku
těch největších světových hvězd, nejinak tomu
bylo i na jubilejním ročníku fotbalového plesu.

Kanonýr. Nejúspěšnější střelec v historii Relaxu
Michal Spáčil byl jedním z několika hráčů na plese,
kteří mají za tento klub již mnohé odkopáno.

Fotbal
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Rezervní tým 1.SK Prostějov „B“ prošel podzimní částí jako nůž máslem a II. třídě vládne. Krok drží jen Hvozd, na chvostu tabulky se sešlo poměrně překvapivé kvarteto
V dnešním vydání Večerníku nacházíte další díl oblíbeRezerva 1.SK Prostějov kraluje jako nováček po IV. a III. třídě i okresnímu přeboru:

ného servisu FOTBAL EXTRA, který je po dobu zimní
přestávky tradiční součástí nejčtenějšího regionálního
periodika. Pravidelný seriál vyplňující pauzu mezi jarní a podzimní částí sezony, se každoročně ohlíží za
všemi soutěžemi, ve kterých má Prostějovsko nějaké to své želízko. V minulém čísle jsme dodatkem za
I.B třídou zakončili servis soutěží Olomouckého KFS,
abychom se tak nyní mohli přesunout na pole pod hlavičkou Okresního fotbalového svazu Prostějov.
Jako první dostává pochopitelně přednost nejvyšší
soutěž, tedy Okresní přebor alias II. třída. Toto klání
zcela opanovalo „béčko“ 1.SK Prostějov, které se tím
vyhradilo nejen nejlepší výchozí pozici do jarních odvet, ale i právo být součástí první části monitoringu za
nejvyšší okresní soutěží. Vedle rozhovoru s koučem
rezervy třetiligového prostějovského klubu vám přinášíme také kompletní tabulky, statistický servis, úvodní
část velké ankety mezi jednotlivými účastníky Přeboru
OFS a nechybí ani tradiční redakční komentář.
Už příště najdete dokončení rozsáhlé ankety klubů,
perličky a zajímavosti z podzimní části i častečný výhled do jara. A i nadále pojedeme vesele dál, na řadě
bude III. třída, následně mužské zápolení zakončí nejnižší klání v podobě IV. třídy, abychom se pak s chutí
vrhli do ženských a dorosteneckých kuchyní...
Takže, vězte, že se máte pořád na co těšit!
Připravil: Petr Kozák,
texty a statistiky: Jiří Možný, foto: Josef Popelka

konečná tabulka přeboru OFS prostějov - II. třídy
 Mužstvo

Z

V

R

P

S

B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
16
15
16
16
15
15

12
11
8
8
9
8
7
7
6
6
5
5
3
3
2
1

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

2
4
3
4
7
5
5
5
5
7
7
7
9
11
10
10

53:15
51:31
40:31
34:22
32:39
29:20
32:22
33:32
37:22
26:33
31:34
33:34
25:44
22:41
19:39
16:44

38
34
29
28
27
26
24
24
22
20
19
18
13
11
9
7

1.SK Prostějov „B“
FC Hvozd
TJ Sokol Otaslavice
TJ Smržice
TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Čechovice „B“
SK Sokol Vrahovice
TJ Sokol Zdětín
TJ Sokol Brodek u PV
TJ Sokol Olšany u PV
TJ Sokol Přemyslovice
TJ Otinoves
TJ Sokol Držovice
FC Kralice na Hané „B“
TJ Haná Prostějov „B“
FC Výšovice

DOMA:
1. 1.SK Prostějov „B“
2. Otaslavice
3. Zdětín
4. Hvozd
5. Smržice
6. Čechovice „B“
7. Brodek u PV
8. Určice „B“
9. Vrahovice
10. Držovice
11. Přemyslovice
12. Otinoves
13. Olšany u PV
14. Kralice „B“
15. Haná PV „B“
16. Výšovice

8
8
8
8
8
7
7
8
7
8
8
8
8
8
8
7

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

VENKU:
1
2
2
0
3
0
1
0
2
4
2
1
1
1
2
1

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

26:3
20:11
25:14
27:18
24:9
22:9
21:12
18:17
12:7
14:15
15:17
15:20
13:18
13:17
11:20
8:22

19
17
17
15
15
15
13
12
11
10
8
7
7
7
5
4

1. 1.SK Prostějov
2. Hvozd
3. Určice „B“
4. Smržice
5. Vrahovice
6. Olšany u PV
7. Otaslavice
8. Čechovice „B“
9. Otinoves
10. Přemyslovice
11. Brodek u PV
12. Zdětín
13. Kralice „B“
14. Haná PV „B“
15. Držovice
16. Výšovice

8
8
8
8
8
7
8
8
7
8
8
7
8
7
8
8

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

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

1
1
3
3
3
2
2
3
2
3
3
4
6
5
7
5

27:12
24:13
14:22
10:13
20:15
13:15
20:20
7:11
18:14
16:17
16:20
8:18
9:24
8:19
11:29
8:22

19
19
15
13
13
13
12
11
11
11
9
7
4
4
3
3

Nejlepší střelci:
18 – Petr Zapletal (Otinoves), 15 – Michal Kaláb
(Otaslavice), 12 – Petr Halouzka (Určice „B“),
11 – Zbyněk Poles (Hvozd), 10 – Lubomír Keluc
(Zdětín), 9 – Jiří Vánský (Hvozd), 8 – Jaroslav
Hošák (Smržice), David Piňos, Roman Šimeček
(oba Brodek u PV), Marek Pořízka (1.SK Prostějov „B“), Martin Řehulka (Zdětín), 7 – Ondřej Dostál (1.SK Prostějov
„B“), 6 – Vojtěch Bílý (Hvozd), Jan Dvořák (Vrahovice), Lukáš Konečný
(Otinoves), Zbyněk Lošťák (Haná Prostějov „B“), Tomáš Vlachynský
(Otaslavice).

Hattricky:
2 – Michal Kaláb (Otaslavice), 1 – Jaroslav Hošák,
Josef Filgas (oba Smržice), David Piňos (Brodek
u PV), Ondřej Dostál (1.SK Prostějov „B“), Tomáš
Pudil (Výšovice), Petr Zapletal (Otinoves), Josef
Klváček (Čechovice „B“), Martin Vybíhal (Haná
Prostějov „B“), Pavel Farný (Vrahovice), Zdeněk
Petržela, Matěj Vybíhal (oba Kralice „B“), Oldřich Kovář (Přemyslovice).

Počet diváků
1372 – 1.SK Prostějov „B“ (662+710), 1341 – Smržice (675+666), 1293 – Brodek u PV (642+651),
1185 – Otaslavice (743+442), 1181 – Vrahovice
(634+547), 1087 – Držovice (400+687), 973 – Zdětín
(510+463), 953 – Haná Prostějov „B“ (435+518),
948 – Kralice „B“ (528+420), 938 – Přemyslovice
(405+533), 904 – Výšovice (485+419), 900 – Otinoves (420+480), 878
– Olšany u PV (536+342), 868 – Čechovice „B“ (411+457), 837 – Určice
„B“ (348+489), 700 – Hvozd (345+355).

Hon na zajíce je zatím neúspěšný, „eskáčko“ „JEŠTĚ TO PRO HRÁČE NENÍ TAKOVÉ MĚŘÍTKO, I.A TŘÍDA BY BYLA OPTIMÁLNÍ,“
domnívá se kouč David Mezuliánek, který vede tým ke třetímu postupu v řadě
vládne po nižších soutěžích i okresní elitě
• komentář •

Loni patřil okresní přebor
Protivanovu. Tým z Drahanské vrchoviny ovládl téměř
všechny statistiky a s jasnou
převahou přes jarní výkyvy dokráčel k postupu do I.B třídy
Olomouckého KFS. Letos jde
v jeho stopách rezerva 1.SK
Prostějov. Výběr vedený dvojicí
David Mezuliánek - Petr Ullmann si počíná ještě suverénněji a zdatně sekundovat mu
zvládá pouze Hvozd. Ostatní již
nabrali citelnější manko...
Jméno současného lídra se v
souvislosti s šancemi na postup
nejčastěji skloňovalo již v létě,
přesto představoval předešlý vítěz IV. a III. třídy velký otazník.
Na jednu stranu se zmiňovala
rozsáhlá a kvalitní mládežnická základna klubu, elán
i možnost doplnění ze strany
třetiligového „áčka“, na druhou stranu si nikdo netroufal
přesně odhadnout, jak výrazný
bude rozdíl mezi druhou a třetí
třídou a zda i tady půjde o sólový koncert.
Hodně napovědět mohl již
první duel ve Vrahovicích.
Domácí sice prohráli vysoko
0:5, ovšem po velkých zkratech jednotlivců a s vědomím,
že sami spoustu jasných šancí
zahodili. Hosté si také vzali z
tohoto utkání ponaučení a rovněž dalších osm zvládli za tři
body. V Otinovsi a s Olšany to
i vinou soupeřových problémů

Měli navrch. Tak jako v tomto souboji s druhým celkem tabulky, měli po celou podzimní část hráči rezervy
1.SK Prostějov nad svými týmy výkonnostní převahu.
se složením sestavy skončilo
jasným rozdílem, v Brodku u
Prostějova, Přemyslovicích i
Čechovicích činil rozdíl pouze
jednu branku.
Rezervní „eskáčko“ skutečně
těžilo z širokého kádru mladíků i zkušených matadorů, ani
pravidelná obměna základní
jedenáctky neměla dlouho vliv
na bodový přísun. Klopýtnutí přišla až ve druhé polovině
podzimu. Načala je porážka u
„B“-týmu v Určicích, po těsné
a šťastné výhře nad Zdětínem
následovala překvapivá remíza
u posledních Výšovic, na bezbrankové skóre se Smržicemi
navázala šokující porážka s

Přemyslovicemi. I tak patří
1.SK primát v počtu výher,
nastřílených i obdržených branek, bodů.
Podzimní část ale přichystala
i řadu překvapení. K těm pozitivním rozhodně patří pozice
Hvozdu, Otaslavic i Smržic ve
vedoucí čtyřce. Druhého Hvozdu se v létě ujal divizí proškolený Karel Procházka, po vyjití
z konického drostu se navíc
domů vrátilo několik mladíků.
Tým „z hor“ se stal ofenzivním
postrachem, jednapadesát branek za šestnáct duelů je vynikající bilance. Skóre navíc není
zkresleno několika nadílkami,
ale hráči dávali spoustu branek

pravidelně. Pouze čtyřikrát nasázeli méně než tři góly, zatímco
hned šestkrát zaznamenali čtyři
góly a jednou ještě o zásah víc.
Otaslavicím se pranic nepovedla minulá sezona, kdy za celý
podzim uhrály jen patnáct bodů
za pět výher a nakonec skončily až třetí od konce. Nyní je to
úplně jiná písnička a pouhé tři
porážky ruku v ruce se šestizápasovou sérií bez porážky i vydařeným závěrem dávají týmu
Michala Štefky dostatečný klid
i reálnou šanci bojovat o absolutní čelo.
Smržice pak coby druhý nováček nespadly do průměru či
podprůměru soutěže a naplňují

své ambice. A nebýt překvapivých porážek s Výšovicemi a
Přemyslovicemi, mohli být právě Smržičtí hlavními pronásledovateli vedoucího týmu. Mnozí
trenéři se navíc shodují, že jde
o mužstvo s nejlepším herním
stylem, které toho na jaře ještě
hodně ukáže.
Důvody ke spokojenosti mají
i v Určicích a Čechovicích, v
obou případech platí, že forma
„áčka“ se přesunula i do rezervy. To ostatně platí jak pro
Kralice na Hané „B“, jež loni
atakovaly absolutní špici a letos
se připravují na záchranářské
jaro, tak pro Hanou Prostějov
„B“. „A“ tým se jako nováček
chytá stébla v I.A třídě, „béčko“
taktéž jako novic ostýchavě sbírá body mezi okresní elitou.
Výše rozhodně pomýšleli také
ve Vrahovicích a Olšanech u
Prostějova, na úspěšnou vlnu
se po mnoha letních změnách
nemohou naladit Přemyslovice.
Až výhry v Otinovsi a zejména
na hřišti zálohy 1.SK Prostějov
vyšvihly mančaft výš s nadějí na
horní polovinu tabulky.
O záchranu a jednoho či více
„Černých Petrů“ si to tak pravděpodobně rozdá pouze čtveřice
Držovice, Kralice na Hané „B“,
Haná Prostějov „B“ a Výšovice. Otázkou však zůstává, kolik
mužstev nakonec bude padat.
Závisí to nejen na situaci v I.B
třídě Olomouckého KFS a vyšších krajských soutěžích, ale i
na postoji nového vedení OFS
Prostějov k uspořádání seniorských soutěží.

návštěvnost webu roste...

www.vecernikpv.cz

Prostějov - Po roce má s mužstvem 1.SK Prostějov
„B“ znovu nakročeno na postup jeho hlavní kouč
David Mezuliánek. Jeden ze čtyř nováčků Přeboru
Okresního fotbalového svazu Prostějov ovládl podzimní bilanci doma i venku, zaznamenal nejvíce
nastřílených a také nejméně obdržených branek,
přičemž zejména díky vydařené první polovině soutěže se pevně usadil na vedoucí pozici II. třídy. V jarní
části by tak Mezuliánek rád dovedl tým i ke konečnému prvnímu místu a právu postoupit do krajských
soutěží. Co prozradil v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník?

Do soutěže jste vstupovali jako malá neznámá.
Ukázalo se, že jste ze všech
nejkvalitnější?
„Dovolím si při úctě ke všem
soupeřům tvrdit, že jsme na tom
fotbalově nejlíp. Ze šestnácti
utkání dvanáct vyhrát, to je dost
na to, abychom byli na prvním
místě.“
Co vám k převaze pomohlo?
„Skoro všichni hráči prošli mládežnickými výběry někdejšího
LeRKu. Přestože mnozí měli
rok dva pauzu, než začali hrát v
trojce, to se nezapomíná. Nechci
nikoho podceňovat ani přeceňovat, ale okresní přebor pro
ně ještě není takové fotbalové
měřítko. I.A třída by pro ně byla
optimální.“
Na podzim jste nasázeli
nejvíce branek, spolu s
Hvozdem přes padesát. Budete
ve zbytku sezony útočit na
stovku?
„Kdyby se to povedlo, tak to
bude dobře. Je ale pravda, že sestava se měnila hodně a typického útočníka jsme na podzim neměli, neboť Filip Laník odešel do
Klenovic a David Ošlejšek kvůli
práci nehrál. Ale v této soutěži se
prosazují i mladí kluci a všichni,
co hrají na postech od obrany do
útoku, jsou schopni dát branku.“
Podíleli se na tomto výsledku výrazněji hráči z
třetiligového „áčka“?

„Hráčů z áčka chodilo málo.
Nejčastěji to byl Ondra Dostál,
který měl hroznou chuť, za což
jsem hodně byl rád. Jednou
byli rovněž Svozil a Mazouch.
Brankáři se střídali s dorostenci, pak se ale Martin Hubál zranil a s gólmany byl problém.“
Jakými
schopnostmi
vám byl Ondřej Dostál
nejvíce nápomocen?
„Ondra je hráč kvalit minimálně divize. Trénuje s áčkem
ještě víc než my, takže jeho výkonnost byla na hřišti vždycky
znát. S jeho nástupem šel výkon celého mužstva nahoru. Plnil roli vůdce. Ne verbálně, ale
zápalem pro hru a přístupem,
bojovností, uměním strhnout
ostatní. To si myslím, že bylo
nejdůležitější. Třeba Drahoš
Zelina víc mluví a dokáže nabudit tímto stylem.“
Měli jste výborný start
do soutěže. Neříkali si
hráči ke konci podzimu, že to
půjde samo?
„To ne. Osobně si myslím, že s
postupem času spíše přibývala
zranění. V dorostencích jsou
kvalitní a dobře trénovaní hráči, ale pokud s námi netrénují a
chodí za nás pouze na zápasy,
tak je to na hře mančaftu znát.
Posledních pět šest zápasů jsme
sestavu točili a kluci hráli každý víkend na jiném postu. Tím
si myslím, že byly méně suverénní výsledky způsobeny.“

Které zápasy považujete za nejzdařilejší?
„Povedených bylo hodně, hrozně se mi líbil například duel ve
Vrahovicích, vyzdvihl bych i
utkání v Čechovicích, kde jsme
po poločase prohrávali 0:1 a
domácí tým byl v tu dobu lepší.
Nepovedl se nám naopak zápas
s Přemyslovicemi na závěr podzimu.“
Plánujete před jarními
odvety změny v kádru?
„Laník zůstává v Klenovicích,
chce hrát vyšší soutěž. Má ambice, což je dobře, také jsem je
měl, když jsem hrával...(úsměv)
. Zdá se, že se opět zapojí David
Ošlejšek, naopak pět zápasů se
budeme muset obejít bez Olejníka, který dostal trest za červenou kartu v posledním zápase.
Jinak to vypadá, že posilovat
moc nebudeme, ale kosmetické
změny nemohu vyloučit. Hráčů mám třináct, což není moc,
takže doufám, že se všichni zappojí
j do ppřípravy...
p y Budeme se

tedy domlouvat s Fanou Jurou
a Radimem Weisserem, kdo z
mladých půjde hrát. Tak tomu
bylo na podzim a myslím si, že
to bude platit i na jaře“
Vyjasnila se přes zimu
gólmanská otázka?
„Situace se zatím nezměnila
a s gólmany tedy možná bude
problém. Budeme využívat
Kofroně z áčka, mladého Zelinku nebo Hubála. Ten je však po
operaci kolene a nevím, jak na
tom bude, navíc Zelinka má po
posledním zápase pochroumaný
kotník.“
V závěru podzimní části
jste se vůbec museli vypořádávat se zraněními. Jak
vypadá situace s marody
nyní?
„Martin Krátký má nadále problémy s kolenem a u něj se teprve uvidí. Ostatní by měli být v
pořádku.
Jak jste na tom daleko s
přípravou?
„Zimní ppřípravu
p
jjsme začali teprve minulý týden, pprotože loni
jsme do ní vstoupi
vstoupili celkem
brzo, odehráli jsme devět přá-

teláků a bylo to na nás koncem
sezony znát. Teď jsme zahájili až
v polovině února, protože první
mistrák hrajeme až 30. března.
Myslím si, že by to mohlo být
dostačující. Hráči se ale udržovali. Skoro všichni hrají sálovku a
od Vánoc jsme si chodili každý
týden zahrát fotbálek do haly.“
Jakou podobu má zbývající harmonogram?
„Začali jsme v pondělí 18. února
a máme naplánováno trénování
dvakrát týdně na hřišti a jednou týdně kondiční přípravu. K
tomu jsem zatím domluvil čtyři
přáteláky. V sobotu to byl Plumlov (výsledek hledejte na straně
23), v pátek 1. března máme
místo tréninku od půl sedmé
Lutín, pak v neděli 17. března
od pěti večer hostíme na umělce
Kostelec na Hané a o týden později jedeme do Lipové. Je to pro
ně generálka na I.B třídu, nás
čeká první zápas až v dubnu.“
Cílem pro jaro je udržet
první místo?
„To je samozřejmé. Byl bych
hrozně rád, kdybychom první
místo udrželi, a doufám, že nám

„Hráčů m
mám třináct, což není moc,
dou
takže doufám,
že se všichni zapojí
příp
do přípravy...
Budeme se tedy
domlouvat s Fanou Jurou a Radimem
Weisserem, kdo z mladých půjde hrát. “

Kouč „„béčka“ 1.SK DAVID MEZULIÁNEK
o
očekává problémy se složením kádru
to vyjde. Bylo by to pro mě i
kluky nejlepší ocenění sezony.
Druhý postup za sebou, takže
perfektní. Hned první mistrák
jedeme do Hvozdu, tam to bude
hodně těžké. Je hned za námi
a nevím sice, jaké mají ambice, ale doma určitě budou chtít
uspět. My tam jedeme také s cílem vyhrát, abychom se od nich
odtrhli. Půjde o to získat klid na
další jarní kola.“

HRÁČSKÉ STATISTIKY

1.SK PROSTĚJOV

(rok narození, počet odehraných zápasů, góly)
Brankáři:
Martin HUBÁL
1981
5
0
Zdeněk KOFROŇ
1987
4
0
Tomáš ZELINKA
1994
7
0
Obránci:
Martin KRÁTKÝ
1988
6
0
Jakub KVAPIL
1994
8
2
Lukáš MARTÍNEK
1987
15
0
Martin OLEJNÍK
1990
6
0
Tomáš PEKA
1989
9
1
Aleš RUS
1994
1
0
Petr SEDLÁČEK
1989
13
0
Jan VLACH
1994
1
1
Drahomír ZELINA
1970
13
3
Lukáš ZELINA
1995
1
0
Záložníci:
Ondřej DOSTÁL
1985
7
9
Daniel JODL
1994
7
3
Miroslav KOMÁREK
1988
15
4
Tomáš LAKOMÝ
1992
15
5
Alois LEXA
1994
4
1
Tomáš MAZOUCH
1983
1
1
Miroslav OVČÁČEK
1992
11
1
Marek POŘÍZKA
1990
15
8
Martin SVOZIL
1985
3
1
Útočníci:
Roman BALLEK
1987
15
3
David GRYGLÁK
1990
14
5
Vít KOPEČNÝ
1993
2
4
Josef MERDITA
1995
1
0
David OŠLEJŠEK
1989
4
0
Trenér:
Asistent:

Realizační tým
David MEZULIÁNEK
Petr ULLMANN

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Anketa: Pro postup si dojde 1. SK Prostějov, na paty mu budou šlapat Smržice
O zhodnocení první
poloviny II. třídy,
přiblížení aktuální
situace i představení
vyhlídek pro jarní část
jsme požádali rovněž
trenéry zbylých
patnácti účastníků
soutěže. Všem jsme
položili níže uvedenou šestici otázek a v
tomto čísle přinášíme
ohlasy z mužstev na
druhém až sedmém
místě tabulky.
1. Jak jste spokojeni s podzimní částí
okresního přeboru?
2. Co stálo za vašimi
výsledky?
3. Lze vyjmenovat
hlavní osu mužstva?
4. Plánujete přes zimu
nějaké změny, jak se
vyvíjí příprava?
5. Kde byste se chtěli
pohybovat ve zbytku
sezony?
6. Koho tipujete na
postup a na sestup?

FC HVOZD
„I kdybychom skončili první,
3. „Nedá se mluvit o hlavní
tak určitě postupovat nebudeme,“ ose, ale o kolektivu. Hráči tvoří
dobrou partu, navzájem se dobře
míní trenér Karel Procházka
znají. Jsou buď přímo z Hvozdu,
1. „Spokojenost s umístěním je, nebo z okolních obcí. Hrají spoale myslím si, že na jaře to tolik lu odmalička, již od žáků, takže
nepůjde. Trošku se nám někte- nebylo potřeba mančaft sehrávat.
ré zápasy povedly a některé ne. Dobře zapadly posily z Konice,
Jsme ale hrozně mladý mančaft, jsou to mladí kluci, kteří s námi
ještě nezkušený. Zatím jsme toho hráli v přípravkách, mladších
moc nepotrénovali, připravuje- žácích, žácích, teď se vrátili a
me se jedenkrát týdně v pátek. neměli problém zapadnout. NaNecháváme tomu volný průběh. víc spolu chodí na sálovku, takže
Nejpovedenější utkání jsme se- problém s adaptabilitou nebyl.
hráli zejména ke konci sezony. Byly zápasy, kdy nám někteří
Ani v létě jsme moc netrénovali a hráči chyběli, ale nahradili jsme
byli jsme dobře rozjeti v závěru, je fotbalisty z lavičky. V mužstvu
kdy jsme si přáli, aby se pokra- panuje taková pohoda.“
čovalo. Ale OFS rozhodl jinak.“
4. „Nepřišel ani neodešel nikdo,
2. „Nebylo to tak, že bychom zůstávají všichni hráči pohromaněkoho převálcovali, ale padalo dě. Moc jsme ale nepotrénovali,
nám to tam, což je na výsled- soustředění žádné nebylo, protocích poznat. Za to jsem rád, ale že nemáme postupové ambice.
nemusí to tak vydržet a na jaře Budeme hrát to, na co budeme
může být vše jinak. Typického mít. Proč trénujeme pouze jedkanonýra nemáme, o branky nou týdně? Bydlíme na horách a
se dělí více kluků. Naše vý- teď momentálně tu máme třicet
sledky byly jako na houpačce. centimetrů sněhu. Tolik v ProstěTo je problém každého trené- jově určitě není. Chodíme aspoň
ra. Prostě jsou zápasy, které do haly zahrát si fotbal a potrénám sedly a které nám nesedly. nujeme těsně před soutěží. ZačíSpoustu zápasů jsme odehráli náme proti 1.SK, to bude těžký
kvalitně, i proti kvalitnějším zápas. Hraje se u nás, ale otázkou
týmům, jako byly Smržice či je, zda se bude hrát, protože je
Prostějov, které nás přehrály. to zhruba za měsíc. A navíc na
Třeba na Hané, která proti nám Velikonoce, to se možná ani nepostavila hráče z „A“ mužstva, sejdeme (smích). Určitě se budejsme měli spoustu štěstí. I když me chtít vytáhnout, ale když se
nám neuznali dvě branky, tak to nepovede, tak se to nepovede.
jsme jich dali hned šest a 4:3 Budeme chtít podat takový výkon, abychom doma nezklamali.
jsme vyhráli.“

TJ SOKOL OTASLAVICE
Trenér Michal Štefka:
„Body se dělají na podzim
a my jsme je udělali“

1.

5. „To vůbec neřešíme. Byli by-

chom rádi, kdybychom skončili
co nejvýš, ale zda skončíme druzí nebo třetí, to pro nás žádný význam nemá. I kdybychom skončili první, tak určitě postupovat
nebudeme. Budeme pokračovat
v okresním přeboru, Hvozd není
vesnice, která by měla na to, aby
hrála krajské soutěže. To by také
mohl být rychlý zánik místního fotbalu. Stačí se podívat na
Protivanov, jak na tom chudáci
jsou. Mezi okresem a I. B třídou
musí být velká výkonnostní díra.
Skončit mezi prvními pěti by
bylo hezké. Pro Hvozd by to byl
úspěch, ještě nikdy jsme tak vysoko neskončili. Kdyby se podařilo vylepšit loňské šesté místo,
byl bych spokojen. Hlavně aby
to kluky bavilo, hráli jsme krásný
fotbal, na který se dá dívat. Nemusíme tolik bránit, hlavně musíme vstřelit o gól víc než soupeř.
To je základ. Proto v našich zápasech padá hodně gólů.“

6. „Jak to dopadne? Je ještě
spousta zápasů do konce, takže
těžko předjímat. Velice silné jsou
Smržice a Otaslavice, ty se začaly soukat hodně nahoru. Dobrých
mančaftů je hodně, tak šest sedm
zápasů klidně můžeme prohrát.“

„Spokojený jsem určitě,
protože devětadvacet bodů je
dost. Jsme třetí za osm výher,
pět remíz a tři prohry, to hovoří
za vše. Je vidět, že se nám to
povedlo. Jednou jsme již ale
po podzimu tolik bodů měli,
ale stejně jsme skončili šestí.
Takže to nepodceňuji a chce
to, bychom šli i dál zápas od
zápasu a snažili se každý vyhrát. Uvidíme, jak se to povede. Jedna věc je jasná, že body
se dělají na podzim. A my jsme
je udělali. Pak se hraje bez
nervů a líp, než když musíte
doma vyhrát a máte v hlavách,
zda sestoupíte, nebo ne. I od
jiných mužstev jsme slyšeli,
že hrajeme pěkný fotbal. Už
jsme sehranější a škoda pouze,
že máme čtrnáct patnáct kluků,
a když někdo omarodí nebo se
zraní, tak je to problém a na
zápas nás třeba jede jen dvanáct. Na 1.SK jsme vydrželi
poločas 1:2, ale byli jsme tam
v jedenácti a druhý poločas nás
přehráli. Proto jsme tak dostali
šestku.“

hrál stopera a dirigoval to jako
starý chlap. Před ním Jindra
Koudel, to je dříč, který vše
odmaká a odjezdí. Před ním
hraje Dominik Drmola, sekundoval mu a také hrál výborně.
A v útoku podával excelentní výkony Michal Kaláb, dal
patnáct gólů. Střelecky se mu
dařilo, proto jsme tak excelovali a vyhrávali. Ale makalo
celé mužstvo. Povedla se nám
dlouhá série bez porážky, bylo
tam ale hodně remíz. Závěr
byl fantastický, to překvapili i
mě. Měli jsme tři zápasy venku a vyhráli jsme v Určicích i
v Čechovicích a je škoda, že
se nehrál poslední zápas na
Hané. Kluci byli nachystaní a
věřil jsem, že bychom vyhráli
i tam.“

4. „Je to problém i u jiných

klubů. Hráči a všichni kolem
to dělají z lásky k fotbalu a nejdůležitější je práce. Tréninky
máme úterky a pátky, v úterý nás přijde míň, ale v pátek
vždy deset dvanáct. Hráči jsou
pracovně vytíženi, jinak to nejde. A plánujeme dva přáteláky
před sezonou. Myslím si, že
změny nenastanou. Jsme chudý klub a posily jsou finančně
2. a 3. „Kolektiv. Prostě náročné.“
jsme se semkli a složili jsme
sestavu tak, jak by měla být. 5. „Kdybychom získali pětMě vzadu nahradil Martin Vo- ačtyřicet bodů, byl bych spogel úplně perfektně, hrál tam kojen. I když jsem tu již pátým
výborně. Je to mladý kluk. Osa rokem, nejvíce jsme získali
mužstva je nejdůležitější, on dvaačtyřicet bodů a bylo by

TJ SMRŽICE
„Kluci fotbal hrát umí, dokázali to nejen proti 1. SK,“ těší
trenéra Jaroslava Řeháka

krásné, kdybychom udělali
lepší výsledek. Může nastat
podcenění, u českých hráčů
to tak bývá. Jsme relativně
zachráněni a může vše dopadnout i tak, že skončíme třeba
desátí. Ale já si myslím, že
máme zkušený kádr, a pokud
budeme bojovat, tak bychom
do pátého místa mohli skončit.
Stačí ale třikrát prohrát a můžete být desátí. To znamená nepřecenit dosavadní výsledky a
hrát každý zápas na vítězství.“

6. „Eskáčko půjde na postup.
Jsou to mladí kluci, kteří pořád trénují. Chceme jim to
znepříjemnit a budeme bojovat. Máme je doma stejně
jako druhý Hvozd a hrát se
dá s každým. Ambice mají i
Smržice, navíc hrály výborný
fotbal. Co se týče sestupujícího, otázkou je, kolik jich půjde dolů. Namočená je Haná,
kterou máme v prvním kole.
Může se tam stát cokoliv, budou potřebovat vyhrát, aby
se rozjeli. Kralice se asi také
zachrání. Jsou velké změny
ve vedení OFS a nevíme, co
bude.“

1. „Celkově určitě panuje
spokojenost. Na začátku jsme
si stanovili cíl hrát klidný
střed, předvádět solidní fotbal
a bavit jím sebe i naše fanoušky. Ve většině zápasů se nám
to dařilo. Říkal jsem, že bych
chtěl hrát tak šesté místo v
opravdu klidném středu a co
bude navíc, to bude jen dobře.
Odehráli jsme dobrá utkání,
byť jsme někde zbytečně ztratili. Zhruba to odpovídá tomu,
na co máme. Je potřeba poděkovat oddílovému vedení i
obecnímu úřadu, protože kluci
mají solidní podmínky. Teď u
nás navíc vzniká nové hřiště,
takže i jaro odehrajeme v Bedihošti, jíž bych chtěl také poděkovat.“
2. „Kádr je prakticky stejný,

přišel jen Jara Hošák a v průběhu podzimu jsme z ekonomických důvodů vyměnili brankáře. Kluci v přípravě pracovali
velice dobře, tým se postupně
tvořil už ve „trojce“. Zavládla
i trocha euforie po postupu,
faktory se tak naskládaly jeden
k druhému. Pár zápasů se nám
ale nepodařilo. Patří mezi ně
prohra ve Výšovicích, dobře
rozehraný duel s Přemyslovicemi. A pak horor podzimu
ve Zdětíně, kde jsme prohráli
0:4. To je největší prohra za

celé mé působení u mužstva
Smržic. Kluci fotbal hrát umí,
dokázali to nejen proti 1. SK,
ale i proti dalším kvalitním
celkům, jakými jsou Hvozd,
Určice, Čechovice, Otaslavice.
S nikým z nich jsme nepropadli, to mě také těší. Fotbalem se
bavíme a uvidíme, co bude dál. věřili. Odejít by měl Bernard
Chceme těšit naše fanoušky, Bošek, jenž u nás hostoval z 1.
SK Prostějov. Jsem rád, že jde
protože si to zaslouží.“
do krajského přeboru, protože
3. „Pro mě jsou důležití všich- je mladý kluk, tak ať jde zkuni hráči i ti střídající. Vsázím sit vyšší soutěž. Jinak by měl
na dobrou partu, která táhne za mančaft zůstat pohromadě.
jeden provaz. Nechci někoho Oslovili jsme tři čtyři hráče a
vyzdvihovat. Postihla nás zra- uvidíme, co z toho vyjde.“
nění, takže stejně museli naskočit i jiní a každý si zaslouží 5. „Chceme hrát vršek tabulky plus minus tam, kde jsme
podíl na úspěchu.“
teď. Když se to podaří vylep4. „Účast je malinko slabší, šit, bude jen dobře. Nechceme
máme plno zraněných a ne- hrát druhé housle. Pokud by se
mocných, k tomu školní po- podařilo přivést nové hráče,
vinnosti. Ale musíme se s tím hodně bychom posílili a mohli
vypořádat, na této úrovni je bychom prohánět i ty nejlepto tak asi všude. Od pátku do ší.“
neděle jsme byli na třídenním soustředění v Orlických 6. „Na postup by měl být
horách, v plánu byly i dva 1. SK Prostějov. Potrápit ho
přípravné zápasy. V pátek se může Hvozd a ostatní už asi
starším dorostem Zábřehu, mají smůlu, ztráta je veliká.
který hraje moravskoslezskou Solidní mančaft mají Otaslavidivizi, v neděli pak se starším ce a černým koněm mohou být
dorostem Letohradu, který Olšany. Sestup nikomu nepřehraje Českou fotbalovou ligu. ju. Podle tabulky je vidět, kdo
Začátkem března nás v Chro- je tam namočen, nechci ale nipyni čekají Vizovice a Pivín, koho tipovat. Výšovice, Haná,
17. března hrajeme v Lutíně a Kralice, Držovice nemají příliš
23. března generálku s áčkem velký rozestup při tříbodovém
Kostelce na Hané. Dost kvalit- systému. Nechtěl bych být tak
ní soupeři na to, aby nás pro- dole.“

TJ SOKOL URČICE „B“
Kouč David Múdrý:
„Kluci si dali říct s plněním
taktických pokynů, zlepšila
se i tréninková morálka“

1.

„Nečekali jsme umístění tak
vysoko a samozřejmě panuje spokojenost. Zápasy byly ovlivněny
tím, v jakém počtu jsme se sešli, a
zpočátku i potížemi s registrací pod
FAČRem. Toto se podepsalo pod
skóre 0:8 v Brodku, kde jsme měli
dorostence a hráče, kteří obvykle
nehrávají. Pokud jsme se ale sešli
v kompletním složení a byli jsme
konkurenceschopní, dokázali jsme
porazit i 1.SK Prostějov. To byl náš
nejlepší zápas. Kluci šli do utkání
nabuzení, chtěli se vytáhnout na
kvalitního soupeře. Přehrávali nás,
herně byli lepší, ale my jsme dali o
gól navíc. Myslím si však, že v soutěži jsou i kvalitnější. Třeba Smržice
podávaly fantastické výkony a proti
nám měli nevýhodu, že jsme mohli
využít hráče z áčka. Musím říct, že
Smržice předváděly nejkrásnější
fotbal.“
2. „Je to úplně jiná sezona než
loni. Bývalí dorostenci jsou o rok
starší a zkušenější, určitě je to dáno
i fungující spoluprací s áčkem a dorostem. Chtěl bych poděkovat jejich
trenérům. Dokážeme se domluvit a
kluci, kteří přijdou z áčka, potvrzují svou výkonnost. Ne nadarmo
je „A“ tým tak vysoko. Kluci z
béčka si navíc dali říct s plněním
taktických pokynů, zlepšila se i tréninková morálka. Podzim nám sedl
a uvidíme, co na jaře. Že jsme ani
jednou neremizovali? Je to zvlášt-

nost soutěže, preferuji ale pravidlo,
že je lepší dvakrát vyhrát a jednou
prohrát, než třikrát remizovat.“
3. „Tohle nerad hodnotím. Každému říkám, že fotbal hraje jedenáct
hráčů plus další připravení na lavičce. Je úplně jedno, kdo na hřišti je,
hlavně když podá optimální výkon.
Není to tenis, kde člověk hraje za
sebe.“
4. „Hrajeme prakticky ve stejné
sestavě, nejsou žádné změny. Schází se nás kolem desíti, trénujeme
dvakrát týdně a pracujeme na fyzické kondici. V polovině března
nás pak čekají dvě přátelská utkání.
Áčko i béčko se připravuje zvlášť,
nicméně když si někdo z béčka
bude chtít zatrénovat s áčkem, není
problém.“
5. „Klidný střed tabulky můžeme
hrát. I bez výpomoci z áčka bychom ho měli být schopni uhrát. U
nás je prioritou zachránit dorosteneckou soutěž a dorost nám hraje
předzápas, takže je moc využívat
nebudeme. Možná když to vyjde
den po sobě.“
6. „Postup je asi jasný – 1. SK
Prostějov. Největší hrozbu pro něj
představují Smržice, hrají nejhezčí
fotbal. Na sestup je to zamotané.
Zklamaly mě Výšovice, myslím
si, že herně mají na víc. Záleží, kolik týmů bude sestupovat, ale viděl
bych to na Hanou.“

Lední hokej
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Vrchol sezóny je tady, hokejisté Prostějova vstupují do play off druhé ligy
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JESTŘÁBI JIŽ V SOBOTU VYZVOU ZKUŠENOU KARVINOU

SK KARVINÁ

2:3

0:2

2:2

Branky a nahrávky: 20. Jedlička (Ševčík), 20. Novák (Berčák, Zezula), 47. Šebek
(Jedlička), 51. Jedlička (Ševčík, Šebek) - 5. Saliji (Samiec, Ivan), 12. Mikšan (Ivan,
Luka), 14. Luka (Mikšan), 35. Moravec (Ivan), 37. Luka (Mikšan, Moravec), 52.
Mikšan (Ivan), 56. Samiec (Saliji) Vyloučení: 2:6 Využití: 1:1 V oslabení: 0:0

Sestava lhK jestřábi
Vrba (Vydržel)
Kaluža, Jedlička,
Jirák, Tomiga, Finkes

Zezula, Arnošt,

Prostějov/jim

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

Trenéři:
Petr Zachar a
Martin Kužílek

Sestava sk karviná:

Iláš (Smolka) - Zajac, Saliji, Badžo, Samiec, Blatoň, Flašar Miczek, Moravec, Kowalczyk, Mikšan, Rosůlek, Ivan, Javín,
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konečná 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 Slezan Opava
HC Nový Jičín
HC Frýdek-Místek
HC Bobři Valašské Meziříčí

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

23
24
18
18
19
16
16
16
13
5

8
4
5
3
3
5
3
4
4
3

2
5
4
5
1
6
5
1
5
8

9
9
15
16
19
15
18
21
20
26

150:103
166:100
152:148
138:124
142:133
153:150
138:144
126:130
132:165
117:217

87
85
68
65
64
64
59
57
52
29

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

Havířov
21 13
Vsetín
21 15
Přerov
21 13
Karviná
21 12
Prostějov 21 11
Poruba
21 11
Nový Jičín 21 10
Opava
21 10
Frýdek-Místek 21 7
Val. Meziříčí 21 4

4
1
4
2
3
1
3
1
1
2

TABULKA VENKU

2 2 92:45 49
1 4 87:54 48
0 4 82:54 47
3 4 89:69 43
2 5 77:63 41
1 8 71:56 36
0 8 53:53 36
2 8 64:63 34
4 9 63:92 27
5 10 71:116 21

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

Přerov
21 10 4 2 5 68:49 40
Havířov
21 11 0 3 7 74:55 36
Poruba
21 7 2 4 8 67:68 29
Prostějov 21 7 2 2 10 75:85 27
Frýdek-Místek 21 6 3 1 11 69:73 25
Opava
21 6 2 3 10 74:81 25
Nový Jičín 21 6 1 1 13 73:77 21
Karviná
21 4 3 3 11 64:81 21
Vsetín
21 4 2 0 15 55:79 16
Valašské Meziříčí 21 1 1 3 16 46:101 8

STATISTIKA LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - ZÁKLADNÍ ČÁST
# BRANKÁŘI
Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
0 Raszka Ondřej 3 121 74
6 68 2,98 91,89
0 0 0
1 Vrba Adam
35 1841 1079 102 977 3,32 90,55
2 0 0
3 Vydržel Lukáš 13 579 319 35 284 3,63 89,03
1 0 2
_____________________________________________________________________
#
76
19
17
11
27
20
23
9
12
18
#
13
14
30
69
24
29
26
7
28
15
66
16
10
21

OBRÁNCI
Kumstát Pavel
Jedlička Robert
Kolibár Jan
Arnošt Adam
Janota Michael
Kaluža Marek
Tomiga Michal
Jirák Adam
Dufka Martin
Finkes Martin
ÚTOČNÍCI
Černý Michal
Šebek David
Novosad Zdeněk
Duba Lukáš
Zachar David
Ševčík Robin
Handl Pavel
Korhoň Lubomír
Kryl Martin
Popelka Michal
Stráněl Tomáš
Kotásek Martin
Novák Jakub
Berčák Tomáš
Kovařík Lubomír
Zezula Michal
Skácel Kamil
Matoušek Jaromír

Z
41
38
23
36
12
30
37
6
9
38
Z
42
42
24
41
33
29
42
9
39
17
31
7
21
31
12
2
4
1

G
11
10
3
1
1
1
0
0
0
0
G
21
19
14
9
9
9
9
10
7
3
2
4
3
3
2
0
1
0

A
18
14
8
3
2
2
2
0
0
0
A
31
28
20
22
20
13
12
6
4
4
5
1
2
2
1
1
0
0

B
29
24
11
4
3
3
2
0
0
0
B
52
47
34
31
29
22
21
16
11
7
7
5
5
5
3
1
1
0

+/+22
+11
+10
+7
+6
-8
-29
0
+5
-17
+/+19
+17
+19
+8
+12
+3
+2
+9
-8
-1
-3
-6
-2
-6
-8
+2
+1
0

Z nejlepší pozice od posledního pádu do druhé ligy
vstoupí do play off prostějovští Jestřábi. Trenérskému
duu Petr Zachar - Martin Kužílek se podařilo o jedno místo vylepšit loňský výsledek po základní části a
lepší než jejich výběr byly pouze družstva Přerova a
Havířova. Konečné pořadí tabulky svedlo pro čtvrtfinále
Jestřáby proti Baníku Karviná. Slezané skončili šestí,
když po více než čtyřiceti kolech zaostali za svým nynějším soupeřem pouze o čtyři body. Od pátého Vsetína
je dělila bilance vzájemných utkání, na čtvrtou Porubu
chyběl ekipě Aleše Flašara jeden bod.

TM
94
55
18
28
8
22
45
4
2
38
TM
14
20
6
100
26
30
38
6
8
10
32
6
4
16
12
0
4
0

Vysvětlivky sloupců
Brankáři: # - číslo dresu, Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil, Min - počet odchytaných
minut, Stř - počet střel vyslaných na brankáře, Ink - počet inkasovaných gólů, Zás - počet zásahů, Prů - průměr gólů na zápas, Úsp - úspěšnost zásahů, SO - shut-outy, vychytané nuly,
A - asistence, TM - trestné minuty
Hráči v poli: # - číslo dresu, Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil, P - post (obránce nebo
útočník), Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil, G, A, B - góly, asistence, body

Hráči tak splnili předsezónní cíl
i přání realizačního týmu a první kolo vyřazovací části zahájí
na vlastním ledě. Konkrétně v
sobotu 2. března od 17 hodin.
Doma se představí i ve středu 6.
března, kdy je na programu třetí
duel, a případně i v neděli 10.
března, kdy by se za stavu 2:2
hrál rozhodující pátý duel.
Přáním hlavního kouče Petra
Zachara je přejít přes první
kolo, pak se podle něj může
stát cokoliv. „Přechod přes první kolo nakopne i slabší mužstvo, odbourá psychické zábrany
a tlak,“ vysvětluje. Ačkoliv tak
svůj tým řadí co do kvality na
šesté sedmé místo, proklouznutím mezi nejlepší čtyřku, by
mohli hráči získat nový impulz a
třeba projít ještě dál. Vždyť loni
měl Havířov s Jestřáby hodně
práce a rozhodl až v napínavé
koncovce pátého semifinále.
Pro vyřazovací část již může
Zachar počítat s obráncem
Pavlem Kumstátem, jenž vynechal poslední kolo, a možná
i Zdeňkem Novosadem, který
se již zapojuje do přípravy.
Po nemoci se také vrátil Martin Kotásek, naopak David
Zachar a Jan Kolibár budou
připraveni až na příští sezonu.

Otázkou je pozice gólmana. Z
trojice je nejvíce zdravý Adam
Vrba a ve středu proti Karviné
mu kryl záda Lukáš Vydržel.
Toho sice klub pustil na střídavé
starty do Plumlova a po jednom
ze zákroků v krajském přeboru
byl na chvíli na marodce, ale při
potížích Ondřeje Raszky se opět
chopil pozice jestřábí dvojky.
Nejnovější gólmanská akvizice
laboruje podle Zachara s kolenem a o tom, koho do brány pro
úvodní čtvrtfinále nasadí, se teprve rozhodne.
V základní části se Prostějov
střetl s Karvinou čtyřikrát,
přičemž zvítězil pouze na první pokus. To si ze severu přivezl tři body za jasnou výhru 6:1.
Následně však doma prohrál
1:2 po nájezdech a v novém kalendářním roce se zrodily dva
divoké výsledky - 2:6 a 4:7. V
obou případech doplatili Jestřábi
zejména na množství oslabení, v
nichž inkasovali hned čtyřikrát.
A k tomu jednou i při vlastní
přesilovce.
„Karviná je zkušený mančaft se
zkušeným trenérem. Mají jednu
výbornou lajnu, na kterou si musíme dát pozor,“ charakterizoval
soupeře nejproduktivnější a nezkušenější člen prostějovského
výběru Michal Černý. Neočekává ale, že by se opakoval scénář

Do sestavy se vrací Kumstát s Novosadem,
otazník visí nad gólmanem Raszkou

z minulé středy, kdy Karviná
rychle utekla na tři branky a
náskok již uhájila. „Bude to určitě o něčem jiném než naposledy,
oba týmy k tomu přistoupí jinak.
Nemůžeme se pouštět do bezhlavého útočení, ale musíme si
dávat pozor v obraně,“ nabádá.
Při srovnání obou týmů je patrné, že Karviná má mírně navrch
co do počtu zkušeností. Nejvyšší
domácí soutěž si z bronzového týmu zahráli obránce Pavel
Kumstát (Vítkovice, Znojmo)
a útočníci Michal Černý (Olomouc, Vítkovice), Lukáš Duba
(Vsetín, Kladno), Martin Kotásek (Zlín, Vítkovice, Slavia,
Vsetín). Dalšími třicátníky jsou
pak gólman Adam Vrba a vracející se útočník Zdeněk Novosad.
Karviná se může pochlubit v

průměru o tři roky starším mužstvem a delším výčtem z extraligy známých jmen v čele s
olympijským vítězem a dvojnásobným mistrem světa Davidem
Moravcem. V útoku ho doplňuje čtyřiatřicetiletý Marek Ivan
(Zlín, Vítkovice, Třinec), pětatřicetiletý David Mikšan (Vítkovice, Třinec), se zkušenostmi ze
Slovenska již čtyřicetiletý Garip
Saliji a brzy jednatřicetiletí Marek Badžo, Vladimír Luka.
Pilířem obrany je i ve svých
čtyřiačtyřiceti letech bývalý
hráč Vítkovic, Popradu, Zlína,
Jihlavy, Havířova, Slovanu Bratislava, Košic, Žiliny či Zvolena Miroslav Javín, jen o šest
let mladší je Pavel Kowalczyk,
jenž na nejvyšší úrovni prošel
Zlínem, Vítkovicemi, Karlový-

mi Vary, Zvolenem, Vsetínem i
Košicemi. Jednatřicet je Lukáši
Vnenkovi a Martinu Zajacovi, o
rok starší je gólmanská jednička
David Iláš.
„V play si nevyberete, ať narazíte na kohokoliv. Každý má své
přednosti i nedostatky. Karviná
má vícero zkušených hráčů, zatímco Vsetín to nahrazuje nasazením a bojovností,“ srovnával
Zachar týmy na pátém a šestém
místě, mezi nimiž se až do poslední chvíle rozhodovalo o soupeři Jestřábů pro čtvrtfinále.
Hanáčtí Jestřábi se mohou
inspirovat třeba svými „příbuznými“ Černými jestřáby
ze Chicaga. Těm se v NHL
nesmírně daří a bodováním v
úvodních sedmnácti utkáních
vytvořili nový rekord soutěže...

Play-off 2. hokejové ligy - skupina východ
čtvrtfinále
(1.)

HC Zubr Přerov vs. HC Nový Jičín

(8.)

(2.)

HC AZ Havířov 2010 vs. HC Slezan Opava (7.)

(3.)

LHK Jestřábi Prostějovvs.HC Baník Karviná (6.)

(4.)

HC RT TORAX Poruba vs. VHK Vsetín

(5.)

Hrací termíny jednotlivých sérií:
1. zápas - sobota 2. března; 2. zápas - pondělí 4. března;
3. zápas - středa 6. března; 4. zápas - pátek 8. března; 5. zápas - neděle 10. března
Každá série začíná na ledě lépe postaveného týmu v tabulce po základní části, následně se dějiště utkání
mění po jednom duelu (pravidelné střídání doma - venku)

Jak je to s přesunem „A“-týmu Jestřábů

aneb PRODÁVÁ SE PROSTĚJOVSKÝ HOKEJ?
Michal Tomiga: „Budu se bránit soudní cestou!“

Prostějov/pk - Stínem oslav sto
let prostějovského hokeje, které
proběhly předminulou sobotu
v rámci exhibičního duelu mixovaného výběru Jestřábů proti
hvězdnému HC Olymp Praha
(ohlédnutí přineseme v příštím
čísle - pozn.red.) se stala spekulace týkající se stěhování
„A“-týmu do jiného města!
Na základě této informace by
prý již co nevidět měli Jestřábi
působit ve Vyškově! Večerník
se tedy vydal za mužem
nejpovolanějším zjistit, co že
je na tomto šprochu pravdy
trochu...
„Prakticky nic! Mrzí mě, že
se v tisku takové věci stávají.
Budujeme tady tři roky něco,
co jedním článkem jistý pisálek
zhatí, jen aby se jeho noviny
prodávaly... To, že vůbec takové
lži pustí do světa, je jen ukázkou,
jak v dnešní době majitelé novin
přemýšlí a jaké lidi zaměstnávají.
Je jasné, že se budu bránit soudní
cestou. Jsem již v kontaktu se

za dvacku,“ poskytl logický příměr
Tomiga, který dodal: „Další variantou by bylo hrát, na co máte peníze,
a to by nyní v Prostějově stačilo
stěží na krajský přebor...“
Z vašich slov vyplývá, že jste tedy o
jistém přesunu či změně působiště
jednal. Mají se tedy fanoušci
Jestřábů obávat stěhování? „Já s
nikým nejednal vyloženě o tom,
že bychom tam prodali hokej.
To důrazně odmítám! Celá věc
vznikla asi takto: Po extempore
některých hráčů Plumlova mi bylo
sděleno, že příští rok pan Muzikant
nebude už podporovat tento klub.
Volal jsem mu a on mi to potvrdil.
Vzhledem k obavám o budoucnost
našich mladých hokejistů jsem
tedy zkontaktoval pana Přikryla z
Vyškova a ten mi řekl, že se snad
bude krajský přebor hrát právě
ve Vyškově. Tk jsem mu nabídl
hráče, které máme v Plumlově a
kteří budou odcházet z juniorky.
Jen tak jsme hovořili o podpoře
radnice Vyškova a podobně. A on
se ptal, zda přemýšlím o tom, že by

tam hráli Jestřábi a já mu řekl, že
kdyby byly podmínky daleko lepší
jako v Prostějově, tak se dá o tom
uvažovat. Nic víc, nic míň. Pouze
diskuze mezi lidmi, kteří se znají. O
přechodu do Vyškova, či nějakém
konkrétním jednání ani řeč. Stejnou
nabídku hráčů na tento rok a příští
sezonu jsem dával i panu Palinkovi
do Uničova a panu Šebkovi do
Boskovic. Akorát ty nenapadlo mi
dát otázku, zda uvažuji o přesunu
hokeje, protože vědí, že tu v
Prostějově máme dobré zázemí.
Tedy kromě peněz...,“ vysvětlil s
lehkým úsměvem M. Tomiga.
Takové zprávy obyčejně klub
poškodí. Jaké jste na to zaznamenal reakce, ať už od fanoušků,
sponzorů či od zástupců města? „Je
jasné, že každý s kým jsem jednal,
má teď strach do klubu dát peníze,
takže finanční újma tu je!“
Jaká je tedy možná budoucnost
a co se dá očekávat? „Stát se
může cokoliv, vše je o penězích!
Tři roky je dostatečně dlouhá
doba, aby jste vše táhl skoro

sám. Čekal jsem větší odezvu
od veřejnosti a více nových
sponzorů. Bohužel, opravdu ve
městě je málo těch, kteří chtějí
podporovat sport. Pamatuji si,
jak chodilo na hokej sto dvacet
diváků, jak po nich fanoušci házeli pracovní rukavice a podobně.
Teď ti samí lidé, nadávají na to,
že jsme jen třetí a zabývají se
jen pomluvami kolem hokeje...
To mě hodně mezí,“ neskrýval
šéf Jestřábů jisté rozladění ze
současné situace. A jen příští
dny ukáží, jak ovlivnila mužstvo
před boji ve vyřazovacích bojích.
„Kluci ví, že to, co se objevilo v
tisku je hloupost! Nic takového
nezaznamenali, jsme spolu již
nějakou dobu na jedné lodi a ještě
budeme,“ dodal Michal Tomiga.
Obsáhlý rozhovor s předsedou
LHK Jestřábi Prostějov o
všech ožehavých otázkách
připravujeme do příštího vydání Večerníku. CHCETE SE
NA NĚCO ZEPTAT? PIŠTE
NA VECERNIK@PV.CZ!

Pavel Handl
1. „Jak jinak než kladně. Málokdo totiž před sezonou čekal, že
skončíme na třetím místě, což je
Adam Vrba
určitě úspěch.“
1. „Třetí místo je pro náš man- 2. „Rozhodně bychom chtěčaft úspěch, i když ten závěr li přejít první kolo. Vybrat si
nebyl přesně podle představ, soupeře pro play-off v podstatě
ale pěkné umístění jsme doká- nejde, všechny týmy jsou vyzali udržet, což je práce všech rovnané, hrát se dá s každým.“
kluků a trenérů.“
David Šebek
2. „Cíl je samozřejmě postoupit přes první kolo, to si urči- 1. „Kdyby mi řekl někdo na
tě přeje celé mužstvo. Soupeř začátku sezony, že skončíme
bych řekl, že je nejzkušeněj- třetí, tak bych se mu vysmál.
ším týmem celé ligy, mají tam Klobouk dolů, že se nám s tímstarší hráče, kteří jsou pravými to mančaftem podařilo dosáhtahouny do play-off. Věřím, že nout až na třetí místo. Bohužel
potvrdíme naše umístění a pro- v novém roce jsme měli trochu
útlum, přišla zranění, tak doujdeme dál.“

fám, že do play-off půjdeme
v co největší síle.“
2. „Dostat se co nejdál jako
každý rok a co se týče soupeře,
tak je naprosto jedno, na koho
narazíte. Pokud se chceme dostat co nejdál, musíme porazit
každého.“

Pavel Kumstát
1. „Dopadla nad očekávání
dobře, vzhledem k tomu, že tu
máme mladší ročníky. Ani jsme
nečekali, že budeme tak vysoko.
Škoda, že přišla zranění, kádr se
zúžil a nebylo dostatek prostředků
na případné posílení mužstva.“
2. „Cíle jsou snad u každého mužstva stejné, postoupit co nejdál.
Karviná je těžký soupeř, ale dá
se s nimi hrát. Měli horší start,
naopak konec sezony díky posílení několika zkušenými hráči jim
vyšel lépe. Play-off se hraje od
začátku, od první minuty, a i když
mají techničtější mužstvo, mohli
bychom je zdolat bojovností. Pro
naše mladé hráče to bude rozhodně obrovská zkušenost.“

svým právním zástupcem, který
připravuje žalobu, případně
trestní oznámení,“ poznamenal
pro Večerník Michal Tomiga,
předseda LHK Jestřábi Prostějov.

Pokud se tedy jedná
o holou spekulaci,
jaká je tedy realita?
„Podívejte, já za poslední tři roky
zapojil do seniorského hokeje
dalších šest hráčů z vlastních
odchovanců, a fakt, že zde hrají z
devadesáti procent vlastní hráči,
není skoro nikde. Tento tým má
budoucnost před sebou a proto by
byla škoda ho teď rozprodávat po
jednotlivcích. Proto když bych
zvažoval přesun do jiného města,
tak jako celku, se zapojením jejich odchovanců, ale jen těch,
kteří si místo zaslouží. Když vám
někdo nabídne podmínky jako v
Prostějově a dá vám i tři miliony
korun na provoz, tak proč toho
nevyužít? Taky nebudete nakupovat chleba v Prostějově za sto korun, když ho v Olomouci koupíte

ANKETA: Jak byste zhodnotil základní část?
Co říkáte na soupeře pro play-off a s jakým cílem
do něj vstupujete?

Lukáš Duba
1. „Hodnotím ji rozhodně kladně, po základní části jsme zůstali na krásném, třetím místě.
Vzhledem k věkovému průměru naší obrany je to opravdu
úspěch.“
2. „Určitě to nebude jednoduché,
Karviná je hodně kvalitní mančaft, mají tam zkušené hráče,
ale my si věříme a chceme přes
ně přejít do další fáze. Liga byla
letos velice vyrovnaná, soupeře
pro play-off si v podstatě už nevyberete, dáme do toho všechno,
abychom to zvládli.“

Robert Jedlička
1. „Ze začátku sezony se nám
hodně dařilo, dostali jsem se na
horní pozice, které jsme s občasnými potížemi udrželi až do
konce.“
2. „Bude potřeba zatnout zuby
a dát ze sebe všechno. Víme,
že Karviná je zkušené mužstvo,
jsou spolu sehraní, naše dravé
mládí by na ně mohlo ale platit.“
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Kouč Jestřábů Petr Zachar uznává velké oslabení letními odchody a slabší formu po Novém roce, přesto touží alespoň po zopakování loňského výsledku:

„Chtěli bychom minimálně do druhého kola. Pak už mužstvo může potrápit kohokoliv“

Prostějov – Více než čtyřicet kol základní části je minulostí a pozornost
se začíná stále více upírat na vyřazovací část. Jestřábi do ní vstoupí v
sobotní podvečer ze třetího místa a
jelikož play off startuje až o víkendu, přinášíme obsáhlý rozhovor s
hlavním koučem prostějovských
hokejistů Petrem Zacharem. Úspěšný trenér se v něm ohlíží za dosavadním průběhem sezony, přemýšlí
nad blížícím se play off a touží po
uskutečnění postupu minimálně do
semifinále.

Jiří Možný
Několikrát jste se vyjádřil, že
třetí místo neodpovídá kvalitám týmu. Berete tedy současné
umístění jako nadplán?
„Když se na to budeme dívat objektivně, tak tvrdím, že mužstvo má na šesté
sedmé místo ve skupině před play off.
Mužstva jsou velmi vyrovnaná, vše
je v pěti šesti bodech. My jsme se dostali na třetí místo zásluhou excelentně
odehrané první části soutěže, kdy se
zejména Michalu Černému a Zdeňku
Novosadovi dařilo. Úvod mužstvo nakopl a je tam, kde je.“
Není to trochu taktický tah,
abyste snížil tlak na hráče?
„To určitě ne. Mluví o tom statistika,
my jsme snad čtvrté nejvíce inkasující
mužstvo. Je to o tom, že naši útočníci
Černý, Šebek, Novosad dokázali v první části góly dát a dneska už to není tak
jednoduché. Každý se před zápasem
podívá na tabulku a dá si na vás pozor.
Musíme se s tím nějak vyrovnat a hru
hlavně dozadu zlepšit.“
Přesto, mohla hrát roli i psychika hráčů, že se zpočátku

prezentovali uvolněněji než ke konci?
„Mužstva do začátku soutěže nastupují s tím, co mají, a teprve v průběhu sezony se reaguje na výkonnost
nebo případná zranění. Týmy se tak
oproti začátku sezony dost změnily.
Například do Karviné přišli v průběhu sezony Ivan, Luka, Patrik Flašar,
Zajac, Kowalczyk a družstvo je hned
úplně jinde než na začátku sezony.
Nás celou sezonu trápí obrana. Počet
inkasovaných branek se blíží čtyřem
na zápas, což je hodně špatné. Ovšem
vzhledem k tomu, že jsme soupeře
dokázali přestřílet, dařilo se nám bodovat.“
Soupeři tedy hojně posilovali
a ve vašem případě to tolik
neplatilo?
„Také jsme se snažili posilovat. Přišel
Korhoň, po něm Kotásek, objevil se
Ševčík, junioři ze Zlína. Snažili jsme
se hledat, měli jsme tu nějaké obránce
na zkoušku. Ale nebylo mezi nimi nic
adekvátního, co by nám ve stávající
situaci mohlo pomoci. Nebylo to ale
jen posilováním. Mužstva se rovněž
sehrávala, postupem času se začala
soustředit na defenzivu a již to nebyl
tak otevřený hokej jako ze začátku.“
Zmiňoval jste také, že horší
výsledky souvisí hodně se
zraněními. Kdyby tedy zdravotní
problémy přišly dříve, bojovali byste
třeba jen o sedmé osmé místo?
„Těžko říct. Důležité je, že nám opravdu dobře vyšel začátek. Mužstvo to
nakoplo, nebylo pod enormním tlakem
a hrálo v klidu. To si myslím, že bylo
nejdůležitější. Po zraněních se muselo
improvizovat, družstvo se dostalo pod
tlak a nastaly problémy.“

Co tedy bylo receptem pro
třetí místo?
„Určitě to byly výkony hlavně Michala
Černého, který držel druhou pětku, a
Zdeňka Novosada v prvním útoku.
Potom výkony obránců Kumstáta, Kolibára a Jedličky. To byly stěžejní body,
které mužstvo nakoply. Do Vánoc tým
táhly jen první a druhá pětka. Třetí do
té doby dala snad jen šest sedm gólů,
to je hodně málo. A ve chvíli, kdy došlo
ke zraněním, tak už góly chyběly, protože na tři čtyři obdržené góly se těžko
vyhrává.“
To potvrzuje statistika. Podle
ní jsou body rozprostřeny
mezi velmi málo hráčů.
„Je to dané tím, že nám po loňské sezoně odešlo z mužstva hrajícího play
off asi jedenáct hráčů. Nejvíc je to
vidět právě v obraně, kde zůstali jen
Kumstát, Kolibár. Zde nás bota nejvíc
tlačí. Chybí nám podpora útoku, rychlá
přihrávka. Pokud si to útočníci nevypracují sami, tak se góly těžko dávají.
Pavel Kumstát se dokázal hodně prosazovat v přesilovkách a najížděl si na
přihrávky od Michala Černého. Jedlička zase těží z toho, že je velmi dobrý
bruslař. Sice sem tam někdy propadne,
ale dokáže si najet, což nám u ostatních
pěti šesti obránců chybí.“
Letní obměna kádru tedy
nejvíce zasáhla obranu?
„Rozhodně. Loni šlo na naši branku
pětadvacet osmadvacet střel za zápas,
dneska jsme na čtyřiceti. Bohužel se
to projevuje i na obdržených brankách.
Je vidět, že obrana zkušenostmi zaostává, ale na druhou stranu jsou všichni
kromě Janoty kmenovými hráči Prostějova a věřím, že do dvou tří let jsme
schopni vychovat si další obránce. V

některých zápasech prokázali, že jsou
hry schopní a že to může být přínos.“
Nemůže být horší defenziva
dána i nezapojováním útočníků do obrany?
„To bych neřekl. Jak Zdeněk Novosad,
tak David Zachar to hráli poctivě dozadu, pomáhali obraně. Ale třeba v posledním zápase proti Karviné šly první
čtyři góly jasně po chybách našich
obránců. Buď nepokryli volného hráče
před bránou, nebo doslova namazali
soupeři. Bohužel chybí rozehrávka,
jistota na puku. Je to dlouhodobá záležitost. Kolibár s Jedličkou se to také tři
roky učili, To nebude ze dne na den.“
Po Karviné jste říkal, že někteří hráči ukázali, že na tuto
soutěž nemají. Znamená to, že pokud zůstanete trenérem, schyluje se
v létě opět k výrazným změnám v
kádru?
„Myslel jsem to tak, že na to momentálně nemají, že to chce trpělivost a čas.
Když si vytáhnete statistiky Kolibára s
Jedličkou z jejich prvních sezon, byli
hluboko v minusu Například vzpomínaný Honza Koribár ve své první
sezóně skončil v hodnocení +/- se zápornou bilancí -26 bodů a dneska patří
k nejlepším. To stejné se týká mladých.
Momentálně mají na to, aby naskočili a
mužstvu pomohli, ale ne na to, aby se
to na nich stavělo. Zabere to několik let,
než se vypracují.“
Znamená to, že by pomohlo,
kdyby mladíci naskakovali
vždy vedle někoho zkušeného?
„Určitě by to pomohlo. Snažíme se dát
zkušenější s mladými a doufáme, že
to do budoucna přinese ovoce. Jelikož
je však Kolibár dlouhodobě zraněný,
máme jen Kumstáta, vedle něhož pra-

videlně od začátku sezony naskakuje
jeden junior. Po výpadku Kolibára hraje vedle Jedličky Kaluža, také junior.
A třetí dvojici Tomiga, Finkes jsme
nechali stejnou jako loni. Momentálně
se tam ještě objevuje další junior Jirák.“
Produktivitu táhla dvojice
Černý, Šebek ze druhé formace. Nejsou výkony první řady
zklamáním?
„Za očekáváním je trošku Lukáš Duba,
který jako centr není takový jako loni.
Na druhou stranu ho chápu, loni se mu
narodila dvojčata a není to jednoduchá
situace. Musí se jinak starat, než když
byl svobodný a měl hromadu volného
času. Teprve teď v play off se ukáže
jeho síla i síla celého mužstva. Doufám, že přestože jsme s Karvinou prohráli 4:7, do play off půjdou kluci úplně
jinak a dokáží být Karviné minimálně
vyrovnaným soupeřem.“
Pro čtvrtfinále jste si přál více
Karvinou než Vsetín. Je to
dáno opravdu úzkým kluzištěm na
Lapači?
„Středeční zápas s Karvinou se odehrál
slušně, ani jedno utkání se nehrál příliš
fyzicky agresivní hokej. Naopak se
Vsetínem se to vždy vyznačuje spoustou bruslení, nepříjemnou hrou do těla,
popotahováním, sekáním, hákováním.
To si myslím, že zejména našim starším hráčům nevyhovuje. Ale v play si
nevyberete, ať narazíte na kohokoliv.
Každý má své přednosti i nedostatky a
Vsetín i Karviná jsou momentálně na
zhruba stejné úrovni. Karviná má vícero zkušených hráčů, zatímco Vsetín
to nahrazuje nasazením a bojovností.“
Jestřábi se v základní části
často vezli na sérii výher,
nebo porážek. Čím si to vysvětluje-

te?
„Kdybychom věděli, v čem je příčina,
drželi bychom se trvale na vlně. To je
prostě sport a jednou je člověk nahoře,
jednou dole. Pokud se podaří nějaká
série, vždy to mužstvu psychicky pomůže. Pokud je série proher, je potřeba
s klukama mluvit, snažit se jim to vysvětlit, snažit se je znova nakopnout.
Vemte si Brno, které loni bylo ve finále
a letos ze šestnácti utkání vyhrálo snad
jen třikrát. Není to jednoduchá situace
pro žádného trenéra.“
Občas se mluvilo i o problémech s výplatami. Mohlo i
tohle mít vliv na rozdílnou výkonnost hráčů?
„Myslím si, že ne. I loni měli hráči
nějaké problémy a v play off se dostali
téměř do finále. Co vím, tak mají většinu pohledávek uhrazených, teď se
bude vyplácet leden.“
Překvapilo vás něco během
dvaačtyřiceti kol základní
části?
„Jednoznačně náš vstup do soutěže,
od začátku jsme se pohybovali v klidných vodách. Nečekal jsem nevyrovnané výkony Havířova, podle kádru
by se měli pohybovat někde jinde.
Dále se určitě projevilo, že v Přerově
chytá Vojtek, dodal jim klid do zadních řad a tým dostává nejméně gólů.
Trošku mě překvapila výkonnost
Opavy. To je mužstvo, které čtyři pět
let pracuje se stejným kádrem, přišel
tam jen obránce Galvas, jinak mají
stejné mužstvo. Přesto až do poslední
chvíle neměli jistotu play off. To dokazuje, že soutěž je nesmírně vyrovnaná a jediné Valašské Meziříčí bylo
od počátku na chvostu. Soutěž neupadla a drží si úroveň jako loni. Pouze

Vsetínu skončili Heš se Spitzerem,
jinak hráči zůstali. Soutěž tak oproti
loňskému roku určitě není v úpadku
jak někteří tvrdí.”
Ke konci základní části chodilo na vaše domácí zápasy
sedm set osm set diváků. Vnímáte
jejich počet adekvátní výkonům?
„Neberme to tak. Minulý týden jsem se
díval na Slavii, loni jsem na ní byl i živě
a přišlo tam tehdy něco přes dva a půl
tisíce diváků. Na to, kde je a co předvádí, taky má problémy s diváky. Stejně
tak prostějovský volejbal, basketbal, na
který chodí dvě tři stovky lidí, přestože
se zde hrají nejvyšší soutěže. Pokles
je všude. Havířov měl loni tři tisíce a
když letos přijde čtrnáct set, jsou rádi.
Na derby Prostějov Přerov také nebylo jako loni kolem tří tisíc diváků, ale
méně.“
O čem to podle vás svědčí?
„Ukazuje to, že finanční situace
rodin není v současnosti jednoduchá
a každý peníze několikrát obrátí, než
je vydá. Měli jsme minimálně stejné
výsledky jako loni, bohužel propad diváků se v základní části objevil i u nás.“
Očekáváte, že na play off se
návštěvy opět zvýší?
„Vše ukáže první zápas. Pokud ho
zvládneme a podáme dobrý výkon,
naše návštěvnost poroste. Pokud bychom první zápas prohráli a působili
odevzdaným dojmem, určitě nemůžeme očekávat nějakou velkou návštěvu.“
Jak daleko se můžete ve vyřazovací části dostat?
„Chtěli bychom minimálně jako loni
do druhého kola. Odehrát co nejlépe
sérii s Karvinou a pak už mužstvo
může potrá

„Se špičkou jsme hráli vyrovnané zápasy, máme
šanci,“ těší se na play off nejlepší ´Jestřáb´ Michal Černý
Zkušený matador ovládl individuální statistiky, radost mu udělaly též výsledky mužstva a skvělá parta v kabině

Prostějov – Nejlepším střelcem, nahrávačem a
tedy i nejproduktivnějším ze všech Jestřábů se za
dvaačtyřicet kol základní části stal Michal Černý.
V polovině června již čtyřicetiletý útočník posbíral
celkem dvaapadesát bodů a výrazně dopomohl
ke třetímu místu ve východní skupině druhé ligy.
Vítěz prvního ročníku české extraligy s Olomoucí a
bronzový medailista z mistrovství světa dvacetiletých se nyní již plně koncentruje na play off a věří,
že i s pomocí fanoušků se Prostějovu podaří přejít
minimálně přes Karvinou.
Jiří Možný
Předpokládám, že s umístěním hned za Havířovem
a Přerovem můžete být spokojeni.
„Poté, kdy nám před sezonou
Olomouc nepustila čtyři hráče,
se kterými jsme stabilně počítali
a kteří byli oporami týmu, tu spokojenost určitě je. Důležité bylo,
že jsme chytli začátek a sbírali
jsme hodně bodů. To se vám hned
lépe hraje. Můžete si dovolit prohrát i nějaký zápas venku, protože
doma opět vyhrajete. Teď už jsme
ale na základní část zapomněli a v

hlavách máme play off.“
To se tolik vydařila předsezonní příprava?
„Abych pravdu řekl, tak na začátek si už ani moc nevzpomínám
(smích). Přípravné duely nám
tuším tolik nevyšly, ale v sezoně
jsme šli zápas od zápasu a dařilo
se nám vyhrávat. Začátek je v této
soutěži enormně důležitý. Posbíráte body a žijete z toho celou sezonu. Do Vánoc jsme hráli dobře
a hlavně jsme dělali body. Bohužel jsme to ale téměř celou sezonu
táhli na dvě lajny a i tyto lajny se
ke konci rozpadly. Po Vánocích
se už muselo improvizovat a bylo

to stále těžší. Přidala se k tomu
únava, ale skončili jsme třetí a s
tímto umístěním může panovat
spokojenost.“
Bodově jste mužstvo táhl
hlavně vy a váš kolega z
druhé formace David Šebek.
Znamená to, že jste si skvěle vyhovovali?
„Ano. Hráli jsme spolu již loni a
kluci pochopili mě, já jsem pochopil je. Oni jsou bruslaři, bojovníci, kteří získají puky, já se
snažím čekat na to, co vybojují, a
pak jim to vrátit zpátky. Fungovalo to a jsme všichni rádi. Každý
zápas se nám samozřejmě nepovedl, nastaly výkyvy, ale v hokeji
to tak je, celou sezonu si formu
neudržíte. Vždyť jsme hráli dvaačtyřicet zápasů. Podařenějších
utkání bylo ale rozhodně víc než
těch nepovedených.“
Patříte mezi nejzkušenější
hráče a hlavní tahouny
týmu. Vnímáte sám sebe jako
lídra?
„Nejsem žádný řečník, že bych
ostatní v kabině neustále burcoval, ale snažím se vůdcem být na
ledě a góly i nahrávkami mužstvu pomáhat. Letos mi to vyšlo
a jsem za to rád. Po této stránce

jsem rozhodně spokojen. Jsem tu
nejstarší, mám něco za sebou. Je
jasné, že se tato role očekává ode
mě a ne od mladých kluků.“
Těsně před play off vložil
kouč Petr Zachar několik
tréninků zaměřených na kondici. Jak jste si poradil s nimi?
„Dohromady jich na nás čekalo
šest, v mých letech to rozhodně
příjemné není. Zvládám to, ale
není pochyb o tom, že bych si raději zahrál bago (smích).“
Ve čtvrtfinále vás čeká
Karviná. Právě s ní jste se
utkali v posledním kole.
„Zkušený mančaft se zkušeným
trenérem. Mají jednu výbornou
lajnu, na kterou si musíme dát
pozor. Jak říkal trenér, máme poslední duel natočený. Doufám,
že si na některé věci dáme pozor.
Středeční zápas bych nepřeceňoval, přece jen jsme hráli na čtyři
lajny, nehráli někteří kluci. Bude
to určitě o něčem jiném a oba
týmy k tomu přistoupí jinak než
naposledy.“
Trenér také opakovaně
upozorňoval na nedisciplinovanost a dopouštění se stále stejných chyb. Jak to lze nyní
odstranit?

„To opravdu nevím. Potýkáme se
s tím celou sezonu. Pořád děláme
zbytečné fauly v útočném pásmu,
kde to nemusí být. Klukům to
řeknete dvacetkrát a oni to stejně
pojednadvacáté udělají znovu. Je
to v hlavách a v přístupu k hokeji.
Mávnutím proutku to neodstraníme a pokud si například neuvědomí, že je potřeba dostat puk ze
třetiny a ne něco vymýšlet, tak na
to jenom doplatíme.“

Prostějov/jim - Nultý zápas play
off Jestřábům nevyšel. V posledním kole základní části hostil
prostějovský výběr soupeře z
Karviné a po děsivých chybách
v obraně prohrál 4:7. Ani tento
výsledek ovšem nic nezměnil na
tom, že Jestřábi skončili po základní části třetí a Slezané šestí.
Znamená to, že na sebe znovu
narazí ve čtvrtfinálové sérii hrané na tři vítězství. První dějství
se odehraje v sobotu 2. března
od 17 hodin na prostějovském
ledě.
Hosty přivedl na Hanou bývalý
kouč Jestřábů Aleš Flašar, jenž
se mohl spolehnout na početnou
skupinu hráčů s extraligovými
zkušenostmi včetně olympijského
vítěze a mistra světa Davida Moravce. Obranu jistily čtyřiačtyřicetiletý Miroslav Javín s osmatřicetiletým Pavlem Kowalczykem, v
útoku byl opět platní Marek Ivan
s exprostějovským Vladimírem
Lukou a již čtyřicetiletým Garipem Salijim. A právě tato jména
se postarala o import všech bodů
k polským hranicím.
Domácí měli velice špatný start
do utkání a hned na konci úvod-

MIC
MICHAL
ČERNÝ o výsledkovém
p
propadu
po vánočních svátcích

Očima trenérů

„Občas mi to někdo připomene
nebo se zeptá, zda jsem u toho
titulu opravdu byl. Ale medaili
vystavenou nemám, to ne. Samozřejmě se moje kariéra mohla
vyvíjet úplně jinak, ale je to život.
Už s tím nic nenadělám.“

Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
„Hodně to ovlivnila první třetina, kde jsme byli
slušně řečeno jen o třídu horší, a Karviná nás přehrála. Vedla 3:0 a my jsme dělali neskutečné chyby
v obraně. Pak znova dva zbytečné fauly, dva góly v
přesilovce a bylo po zápase. Znova to je o disciplíně,
ale hlavně o zodpovědnosti (důrazně). Nejsme schopni dodržet to,
co máme. Myslím, že to nebylo těžkými tréninky. V poslední třetině
jsme to stáhli na tři pětky a kluci to chvílemi dokázali udržet. Chyby spíše pramenily z toho, že někteří na tuto soutěž momentálně
nemají.“

Aleš FLAŠAR - HC Baník Karviná:
„Od samého začátku jsme měli hru pod kontrolou. Až na
několikaminutové výpadky, kdy jsme polevili. Ale odehrávalo se to v klidném tempu a podle toho, co jsem slyšel,
narážíme znovu na Prostějov a za týden tu bude úplně jiný
mančaft a bude nás čekat úplně jiný zápas. Většina kluků v
týmu si přála zahrát si s mužstvem, které hraje hokej, ne takovou „holomajznu“ jako Poruba. Jsme tedy celkem rádi, že se to tak vykrystalizovalo. Mrzí
mě pouze zranění Patrika. Handl je blázen a jeho zákroky loktem nahoru
se mi vůbec nelíbily. Vůbec se nedivím mladému, že mu to oplatil a šel na
dvě plus deset. Jsou utkání, kdy se každý šetří na play off, a on je jak blázen.
Nechápu to.“
lovce i na čtvrtý zásah a rázem byli
opět na dostřel. Poprvé se nejlépe
zorientoval David Šebek, podruhé
uspěl nápřahem Robert Jedlička.
Jenže ještě na konci této početní
výhody ujeli Ivan s Mikšanem a
druhý jmenovaný uklidil za Vrbova záda. A poslední úder vyfasovali Jestřábi čtyři a půl minuty před
koncem. Do přihrávky z pravé

strany vložil hůl David Samiec a
poslal puk do horního růžku – 4:7.
Na tahu byl ještě Prostějov, když
tři minuty před koncem fauloval
Kowalczyk. Poslední přesilovku
ale domácí nevyužili. Díky výhře
Vsetína nad Frýdkem-Místkem však zůstalo v platnosti, že
Prostějov se střetne s Karvinou
a Poruba vyzve Vsetín.

Vánocích jsme je výkony nijak
neuchvátili. Uvidíme, co přinese
play off. Bude asi záležet na prvním zápase, jak to rozehrajeme.
Pokud bychom to dobře nastartovali, jsou podle mě schopni opět
přijít.“
V Prostějově jste zažil několik období. Lze současný kolektiv porovnat s předchozími?
„Co se týče kabiny, tak určitě,
protože parta je tu jako vždy
skvělá. Co se týče hry, je třeba si
uvědomit, že jde o druhou ligu.
Oproti první lize je to rozdíl.“
Příští rok tomu bude již
dvacet let, co jste po
úspěšné cestě play off vyhrál
extraligu. Vzpomenete si na to
ještě někdy?

„Bohužel js
jsme to téměř celou
tá na dvě lajny
sezonu táhli
a i tyto lajny se ke konci rozpadly.
Vánocí se už muselo
Po Vánocích
improvizova a bylo to stále těžší.
improvizovat
s k tomu i únava.“
Přidala se

Jestřábi podlehli Karviné. Tu mají i ve čtvrtfinále
ní čtvrthodinky prohrávali 0:3.
Nejprve se dorážkou nad beton z
hranice brankoviště prosadil Garip
Saliji a po Kotáskově netrefení
prázdné brány přidali hosté dva
slepené góly. Ten první z nich
připravili domácí ztrátou puku po
kličce v obranném pásmu, kdy
David Mikšovský zakončil kombinaci uvnitř rozhozené obrany,
tříbrankový náskok zařídil střelou
z mezikruží pod víko Vladimír
Luka. A to ještě několikrát při
nebezpečných situacích zachránil
Vrba.
Jestřábi se zcela nevzdali a dvěma
góly do šatny v rozmezí půlminuty
se dokázali dotáhnout na jedinou
branku. Nejprve zničehonic snížil
Robert Jedlička, přečíslení dva na
jednoho zakončil po přesném pasu
Jakub Novák střelou do prázdné
brány – 2:3.
Po pauze Jestřábi nevyužili dvě
přesilovky brzy po sobě a za odmítnutí možnosti pykali. Karviná
dostala také dvě přesilové výhody
a obě zužitkovala. Lukovu střelu
z mezikruží po vinklu ještě Vrba
ukázkově lapil, na Moravcův
průnik z pravé strany již nestačil
– 2:4. A minutu a půl na to přišla
i pátá branka, když podražení
na červené čáře potrestal Luka.
Hosté tak opět utekli na třígólový
distanc.
V poslední třetině nastalo krátké
drama, když Jestřábi po třetí brance dosáhli díky dvojnásobné přesi-

Přesto, kam můžete v play
off dokráčet?
„Je to otevřené. Hráli jsme vyrovnané zápasy jak s Havířovem,
tak s Přerovem, s Karvinou. Bude
záležet na momentální formě a na
přístupu. Nemůžeme se pouštět
do bezhlavého útočení, ale dávat
si pozor v obraně. Nevím, kdo
nastoupí v bráně, ale potřebovali
bychom, aby nám dobře zachytal. Od toho se bude vše odvíjet.
Netuším, koho má trenér
v plánu nasadit, jen si
přeju, aby nás podržel.“
Očekáváte i větší
podporu od fanoušků?
„Fanoušci nějak přestali chodit. Možná
to bylo tím, že po

Foto: Josef Popelka

„Kdybychom takto pokračovali, po třech

zápasech bude po sezoně,“ nabádal kouč
Petr Zachar hráče k zodpovědnějšímu přístupu
Prostějov/jim – Spoustu nedostatků na výkonu svých hráčů
našel kouč Petr Zachar po zápase
s Karvinou. Ve dvaačtyřicátém
kole utekl Jestřábům hned úvod
a chyb se nezbavili ani v dalším
průběhu. Více než polovinu branek soupeři sami připravili a jak
Zachar opakovaně upozornil,
mužstvo se nachází výše, než odpovídá jeho momentální kvalitě.
„Musíme se s tím poprat. Hrát ze
zajištěné obrany, hrát důsledně,
důrazně, rychle přistupovat. To je
to, co tam dneska chybělo. Všude
jsme byli pozdě, nedohrávali jsme
hráče, pouštěli jsme je do nájezdů,
do přečíslení,“ hodnotil jen pár minut po skončení středečního duelu
Petr Zachar.
Poslední utkání před play off naproti tomu ukázalo, jak by to vypa-

dat nemělo, pokud se Jestřábi nechtějí s touto sezonou rozloučit již
na začátku března. „Kdybychom
takto pokračovali dál, tak po třech
zápasech budeme rychle hotoví a
bude po sezoně. Kluci mají týden
na to, aby si to v hlavách srovnali,“
promlouval hokejistům na dálku
do duše. Čtvrtý zápas s Karvinou
si kouč nechal natočit na kameru
a vypracoval si poznámky, hráči se
tak před prvním čtvrtfinále mohou
těšit i na videorozbor. „Jsem nachystaný, že jim to po pětkách pustím a že jim k tomu něco řeknu. A
bude na nich, jak k tomu přistoupí,“
poznamenal Zachar.
Jako generálku ale souboj s Karvinou nebral, spíše mu šlo o to, aby
se nikdo nezranil. „Chtěl jsem,
aby kluci ukázali, jak na tom jsou,
čeho jsou schopni. A myslím si,

že někteří to ukázali,“ konstatoval
s kyselým úsměvem. Druhým
dechem ale dodal, že v play off to
bude vypadat jinak. „Co si budeme
vykládat, chyběl nám Kumstát, v
útoku se objevili další dva junioři,
hráli jsme na čtyři útoky, zatímco v
play off budeme hrát na tři útoky,“
nepřeceňoval vystoupení z poloviny minulého týdne.
Pavel Kumstát vynechal jedno
utkání kvůli zablokovaným zádům,
v sobotu již ale bude připraven.
„Rozhodli jsme se, ať se vykurýruje, dá si čtyři dny volna a nastoupí
do tréninku až další týden. Dneska
nešlo o život, proto jsme raději
Kumstáta nechali mimo hru,“ podotkl Zachar. Osobně předpokládal, že Jestřáby Karviná nemine a
doufá, že dokáže hráče na čtvrtfinálovou sérii kvalitně připravit.
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Prostějovští Orli padli v Ostravě až po prodloužení. Jinak bojují, seč můžou...

Město zkrátilo basketbalistům podporu.
O VÍCE JAK ŠEDESÁT PROCENT!

103 NH OSTRAVA
94 BK PROSTĚJOV
39:33

čtvrtiny: 14:16, 25:17, 22:26, 25:22
Trestné hody:
Střelba 2 b.:
Trojky:
Doskoky:

33/26:26/15
35/22:42/29
28/11:24/7
29:32

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

17:5
25:26
7:8
10:12

Rozhodčí: Matějek, Macela, Večeřa
Diváků: 200

Sestava a body Prostějova:
Sleezák 22
Švvrd
Švrd
rdlílílíkk 1155
K ho
Ko
hout
u 14
ut
Prášil 144
Pandula 133

Maarkko 12
Mark
12
Brat
attče
č nk
nkov
ov 4
Boohhaačí
čík 0

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Dufault 23, Barnes 20, Stehlík 20, Ames 13, Greene 10, Pelikán 6, Číž 5,
Gniadek 4, Jurečka 2, Medvecký 0, Wilson 0, Zbránek 0

tabulka a1 skupiny nadstavbové části
Z

V

P

Skore

Body

1. ČEZ Basketball Nymburk

25

24

1

2238:1610

49

2. NH Ostrava
3. BK JIP Pardubice
4. BK Prostějov

25
24
25

18
17
15

7
7
10

2038:1892
2032:1851
2174:2042

43
41
40



5. BK Děčín

25

14

11

1976:1889

39

6. BC UNIKOL Kolín

24

14

10

1953:1988

38

tabulka A2 skupiny nadstavbové části
Z

V

P

Skore

Body

1. Astrum Levice

26

13

13

2030:2047

39

2. USK Praha
3. QANTO Tuři Svitavy
4. Levharti Chomutov

26
27
26

12
9
9

14
18
17

1966:2033
2143:2310
2068:2320

38
36
35

5. BK Lions Jindřichův Hradec

27

7

20

2209:2393

34

6. BK Opava

26

7

19

1942:2117

33

7. SLUNETA Ústí nad Labem

26

7

19

1908:2185

33



Tým

koše Mattoni nbl v číslech:
1. kolo nadstavby, skupina A1: Ostrava - Prostějov 103:94 po prodl. (14:16, 39:33, 61:59, 86:86) Nejvíce bodů: Dufault 23, Barnes
a Stehlík po 20, Ames 13, Greene 10 - Slezák 22, Švrdlík 15, Kohout a Prášil po 14,
Pandula 13, Marko 12. Rozhodčí: Matějek, Macela, Večeřa. Trestné hody: 33/26 26/15. Fauly: 25:25. Trojky: 11:7. * Nymburk - Děčín 79:66 (18:13, 35:33, 61:51)
Nejvíce bodů: Rančík 22, Efevberha 17, Benda 16 - Stria 14, Landa 12, Pope 11,
Kinter 10. Rozhodčí: Hruša, Hošek, Kučerová. Fauly: 18:21. Trestné hody: 15/10
- 15/10. Trojky: 9:8. * BC UNIKOL Kolín - BK JIP Pardubice hraje se 20. 3., 17:45
3. kolo nadstavby, skupina A2: Opava - Svitavy 90:72 (17:24, 40:41, 61:63) Nejvíce bodů: Blažek 24, Martin 19, Dokoupil 16 - Sýkora 16, Miloš, Macela a Deloach po
12. Rozhodčí: Dolinek, Nejezchleb, Remenec. Trestné hody: 24/18 - 21/14. Fauly:
19:23. Trojky: 6:8. Diváci: 500. * Jindřichův Hradec - USK Praha 90:109 (17:26,
41:49, 66:85). Nejvíce bodů: Tomanec 22, Venta 18, Vošlajer 17, Pavlík a Dygrýn po
10 - Votroubek 26, Cvek 25, Meno 20, Mareš 17, Šotnar 14. Rozhodčí: Lukeš, Baloun,
Karásek. Trestné hody: 21/16 - 17/11. Fauly: 21:21. Trojky: 12:14. * Levice - Chomutov bylo kvůli sněhové kalamitě odloženo

KAM PŘÍŠTĚ na mattoni nbl
Skupina A1, 2. kolo, středa 27. února 18:00 hodin: BK Prostějov BK JIP Pardubice (úterý 26. 2., 18:00), BK Děčín - BC UNIKOL Kolín (20:00, NH Ostrava - ČEZ Basketball Nymburk(17:30)
Skupina A1, 3. kolo, sobota 2. března, 18:00 hodin: ČEZ Basketball
Nymburk - BK Prostějov (přeloženo ma neděli 10.04., 18:00), BC
UNIKOL Kolín - NH Ostrava (17:45), BK JIP Pardubice - BK Děčín
Skupina A2, 4. kolo, středa 27. února, 18:00 hodin: Levharti Chomutov - BK Opava, Astrum Levice - USK Praha, SLUNETA Ústí nad Labem - Lions J. Hradec
Skupina A2, 5. kolo, sobota 2. března, 18:00 hodin: Astrum Levice
- SLUNETA Ústí nad Labem, BK Opava - USK Praha, QANTO Tuři
Svitavy - Levharti Chomutov

Basketbalistky posílí
rozehrávačka Horáková
Prostějov/lv – V závěru dobře rozehrané sezony doplnily svůj
kádr basketbalistky TJ OP Prostějov hrající středomoravský
oblastní přebor. Družstvo, které má šanci postoupit do druhé
ligy, posílila rozehrávačka Veronika Horáková z Univerzity
Palackého Olomouc. Kvalitní basketbalistka s prvoligovými
zkušenostmi přichází na hostování do konce sezony.
„V sezoně jsme zatím prohráli jediné utkání a s OSK Olomouc
bojujeme o postup. Chceme uspět, a proto rozšiřujeme sestavu.
Horáková je posila, která nám pomůže,“ uvedl předseda TJ OP
Prostějov Ivan Pospíšil.
Není vyloučeno, že ještě do kabiny přijde v průběhu krátké
doby jedna hráčka, kterou vedení sleduje. „Chytřejší budeme
v průběhu tohoto týdne,“ poznamenal Pospíšil.
Družstvo TJ OP Prostějov v dosavadním průběhu soutěže
nestačilo až do uplynulého víkendu pouze na OSK Olomouc,
se kterým prohrálo 58:69. A i když v sobotu padli na palubovce
zlínské rezervy, v předchozích zápasech Hanačky uspěly a díky
tomu drží šance na postup do vyšší soutěže.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Prostějov/lv - Prostějovský basketbal není pouze prvoligové
áčko, které hraje Mattoni NBL.
Kromě prvního týmu o mistrovské body bojují hráči ve všech
věkových kategoriích. A mezi
odchovanci a kmenovými hráči
se někteří prosazují do reprezentačních výběrů. V reprezentač-

ním výběru do 17 let figurují David Pekárek a Stanislav Kořínek,
účastníci loňského evropského
šampionátu šestnáctiletých a v
širším kádru této věkové kategorie bojují o svoji šanci František
Váňa a Adam Goga.
„Před časem nám někteří basketbaloví funkcionáři předhazovali,

že nejsme klub, který by se staral
o mládež. Výkony našich mladých
kluků ale dokazují opak,“ tvrdí
předseda občanského sdružení BK
Prostějov Ivan Pospíšil.
Klub nezapomíná ani na vlastní
odchovance, kteří se neprosadili
do ligového výběru. Pod hlavičkou
BK Prostějov B vedou muži dva-

Prostějov/lv

Sestava ostravy:

Tým

„Vážíme si příspěvku, i když
poměrně razantně klesl. S tím se
musely vypořádat i některé další
oddíly. Je zkrátka těžká doba a
všichni se s tím musí nějak vyrovnat,“ říká šéf občanského sdružení BK Prostějov Ivan Pospíšil.

Snížení příspěvku v praxi znamená,
že ligový tým neuvidí z městských
peněz ani korunu. Veškeré finance
půjdou výhradně do dorosteneckých a žákovských kategorií „Z příspěvku a svazových dotací pokryjeme mládežnické týmy. Rozpočet
prvního mužstva musíme zajistit z
jiných zdrojů,“ potvrdil Pospíšil.

Ligová sestava se soustředí především na ligové duely ve skupině A1. V programu zápasů došlo
k několika změnám. Tou první
je posunutí utkání proti Pardubicím, které se mělo hrát 27.
února. Střetnutí proti Východočechům bylo posunuto už na 26.
února od 18 hodin. „V původním
termínu měl Prostějov původně
hostit finálové duely Česko-Slovenského poháru ve volejbalu, a
proto jsme naše utkání posunuli,“
vysvětlil generální manažer BK
Prostějov Petr Fridrich.
V náhradním termínu nastoupí
Orli také v domácím vystoupení proti Děčínu. Tento souboj se
odehraje 7. března se začátkem
v 18 hodin.

V loňském roce podpořila prostějovská radnice
sportovní úsilí občanského sdružení BK Prostějov
částkou 2 450 000 korun, o rok později už ale tak
štědrá není. V rámci podpory sportu na území města vyčlenila na basketbal pouze 880 tisíc korun, což
je o více než šedesát procent méně. Přesto vedení
počítá s tím, že se i nadále postará o všechny stoje
týmy na odpovídající úrovni.

S Ostravou o fous. Orli sice utrpěli porážku, ale pozitivem pro ně
může být že se do hry vrátil Jaromír Bohačík. Foto: archív Večerníku

Orli vychovávají hráče pro reprezentační výběry
náctičlennou tabulku oblastního
přeboru, když prohráli jediné utkání. „Usilují o postup do druhé ligy,“
poznamenal Pospíšil.
V prvním týmu již několik let rozvíjí svůj talent Jaromír Bohačík,
který byl loni oporou reprezentace
do 20 let a patří mezi opory Orlů.
Do reprezentace po návratu ze

Spojených států amerických dorostl Kamil Švrdlík. Prostějovský
pivot pomohl nároďáku k postupu
na letošní mistrovství Evropy ve
Slovinsku a touží po nominaci. Pro
ligový basketbal Hanáci objevili
Ondřeje Kohouta. Ten hraje Mattoni NBL prvním rokem a pravidelně
ukazuje svůj velký potenciál.

SPOLEČNÁ LIGA NEBUDE! Česko-slovenský pohár
o prize money možná ano!

Praha, Prostějov/red - Po posledním jednání ALK NBL, které
proběhlo ve středu 13. února, je
jasno. Společná Česko-Slovenská
liga mužů v příští sezoně nebude
a její projekt byl odložen na neurčito k ledu. Jiná „federální“ varianta společné soutěže však ve hře
stále je, při té by se však souběžně
hrály jak NBL, tak slovenská extraliga!
Společná liga nevznikne kvůli rozdílnému pohledu obou stran na početní zastoupení klubů. Češi navrhovali model 11+5, tedy s maximálně

pěti slovenskými týmy, což bylo
podmíněno výkonnostním hlediskem. Slovenská klubová asociace
ZMBK však požadovala zastoupení
všech svých devíti extraligových
celků, na což ale česká strana nepřistoupila.
„Hlavní slovenský argument byl,
že rozdíl mezi extraligou a druhou
nejvyšší soutěží je propastný a pro
zbývající čtyři kluby by to kvůli nezájmu sponzorů znamenalo hrozbu
zániku. A tento argument chápu,“
uvedl sportovní ředitel Mattoni
NBL Zdeněk Ringsmuth, který se

má být ČEZ, by vznikl i Česko-Slovenský pohár s účastí všech
týmů z nejvyšších soutěží obou
slovenskými kluby jednal.
zemí. V této soutěži by se NymJe tak jasné, že NBL se příští se- burk připojil až do play-off.
zonu bude hrát dál ve víceméně V poháru by byly ve hře zajímavé
standardní podobě. Rozhodovat prize money a ALK už zájem o něj
se však bude, zda čtyřkolově s odsouhlasila. Do 19. února se bude
Nymburkem až v play-off (zá- čekat na stanovisko slovenských
jmem většiny klubů je podle ře- klubů a poté by přišlo na řadu vyjáditele NBL hrát co nejvíc zápasů, dření ČEZu, zda do projektu půjde.
Nymburk by však čtyřkolový Bez této podpory by soutěž vznikprogram při všech svých soutě- nout nemohla.
žích nestihl odehrát), nebo dvou- Důležitou otázkou je i letošní syskolově (tentokrát i s Nymbur- tém baráže o NBL. Ta by se hrála
kem) s tím, že v případě souhlasu pouze v případě, že by se jí chtěli
obou stran a přistoupení silného zúčastnit finalisté play-off první
marketingového partnera, jímž ligy. Pokud by se do finále nedostalo

Ostrava/lv – Pět sekund chybělo basketbalistům Prostějova
k vítězství v Ostravě v prvním
kole nadstavbové skupiny A1.
Stehlíkova trojka ale poslala
duel do prodloužení a v něm se
z vítězství 103:94 radovala domácí Nová huť.
Vstup do utkání patřil hostujícímu výběru, který získal vedení 7:2 a po pěti minutách držel
náskok 12:9. Ostrava se bodově
dotáhla až v 10. minutě, první
čtvrtinu přesto ovládli Orli zásluhou dvou trestných hodů Slezáka.
Úsek mezi 15. a 20. minutou Ost-

rava vyhrála 14:6 a díky tomu odcházeli její hráči do kabiny s šestibodovým náskokem. Po sedmi
minutách třetí čtvrtiny byl však
stav opět vyrovnaný (49:49) a jen
díky dalekonosné trojce Barnese
domácí drželi alespoň hubený
náskok (61:59).
V poslední čtvrtině ze sebe
oba soupeři dolovali všechny
síly. Dominovaly tvrdé obrany,
přesto se zdálo, že se budou radovat Hanáci. Necelé tři minuty
před koncem vedli o 9 bodů,
ale Ostrava se nevzdala a díky
trestným hodům náskok Orlů
pomalu snižovala, přesto ani
ne 30 vteřin před koncem hosté
vedli šestibodovým rozdílem.
V infarktovém závěru nejdříve
Barnes svou další dalekonosnou

trojkou snížil na 83:86, aby pak
Stehlík 5 vteřin před koncem
unikl taktickému faulu a neomylně z perimetru zavěsil. Pandula následující střelu neproměnil a šlo se do prodloužení.
V něm již dominovali domácí,
i když po dvou odehraných minutách ještě prohrávali 86:89.
Orli i v osmi hráčích odehráli
skvělou partii a byli k vítězství
hodně blízko. Hru výborně dirigoval Pavel Slezák a oba pivoti
Švrdlík a Kohout dělali Ostravě
velké problémy. Hosté možná
doplatili i na poměrně nízkou
úspěšnost ve střelbě trestných
hodů. Na straně domácích se
proti bývalému týmu hodně
předvedl Austin Dufault, autor
třiadvaceti bodů.

Brno, které už deklarovalo zájem o
NBL, bude ve hře například divoká
karta ČBF. Už dříve bylo rozhodnuto, že příští sezonu bude v NBL maximálně čtrnáct týmů, prostor pro případný další celek nyní tedy existuje.
Zatím nevyřešeno je téma příštího
působení Levic v NBL. Ať už při
čtyřkolovém systému, nebo dvoukolovém a Česko-Slovenském poháru
by souběžné hraní slovenské extraligy znamenalo pro jeden tým extrémní porci zápasů. Zdeněk Ringsmuth
zatím předpokládá, že na základě
letošního umístění by Levice (týmu
nehrozí sestup) nárok na další působení v NBL měly. „Bude to předmětem dalších jednání,“ dodal.

Ostravskou bitvu rozhodlo až prodloužení
Očima trenérů
Dušan MEDVECKÝ - NH Ostrava:
„V prvním poločase jsme výborně bránili, třiatřicet
obdržených bodů od Prostějova je skvělé číslo. Soupeř nám
dal jen jednu trojku. Po přestávce jsme ale trochu polevili
a hosté se okamžitě chytili, dali nám mnohem více trojek.
Závěr se nám vůbec nepovedl, a když jsme těsně před koncem prohrávali
o těch devět bodů, vypadalo to s námi hodně špatně. Ale dokázali jsme se
zvednout, snížit a pak nám vyšly dvě těžké střely. V prodloužení už jsme
hosty k ničemu nepustili.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Samozřejmě, že nás porážka mrzí, byli jsme velmi blízko
vítězství. V prvním poločase nás hodně trápil Dufault
a taky jsme se trochu hledali střelecky. Ostrava dobře
zahušťovala prostor pod košem a bylo pro nás těžké se
prosadit. Druhá půle už z naší strany byla lepší, ale když jsme před koncem
vedli o 9 bodů, nechali jsme Ostravu snížit a pak nefaulovali Stehlíka,
ten dal těžkou trojku a vyrovnal. V prodloužení už stálo štěstí na straně
domácích. Srážela nás i malá úspěšnost v trestných hodech.“

„Chvíli potrvá, než se dostanu do provozní teploty,“
řekl po svém návratu na palubovku Jaromír Bohačík

Ostrava - Téměř po třech měsících se k mistrovskému zápasu dostal Jaromír Bohačík (na snímku). Prostějovského křídleníka v rozletu zastavilo
zranění zad a ze sestavy vypadl ve druhé polovině
listopadu po utkání v Jindřichově Hradci. Návrat na
ligovou palubovku zažil v Ostravě. „Bylo to jenom
na chvilku, ale i to potěšilo. Jsem zpátky,“ řekl po
utkání Bohačík.
Ladislav Valný
Záda už jsou naprosto v
pořádku?
„Nic mě nebolí, už týden trénuji
naplno. Jen chvíli potrvá, než se
dostanu do provozní teploty. Přece
jen pauza byla dlouhá. Téměř tři
měsíce jsem mohl maximálně
rychle chodit, což nebylo ideální.“

Jak se cítíte po fyzické
stránce?
„Musím přiznat, že první tréninky
nebyly úplně bez problémů.
Bolelo mě celé tělo, ale s tím
se muselo počítat. Určitě se to
zlepší.“
Berete
nadstavbovou
část jako možnost nachystat se pořádně na play off?

„To také, ale skupinu A1
rozhodně nebereme
ebereme na lehkou
váhu. Právěě zápasy proti silům nám naznačí,
ným soupeřům
jaké budemee mít šance ve
vyřazovací části na konci
sezony. Chceme
eme vyhrávat.“
V Ostravě
stravě jste v
závěru
u základní části
zství. Nešlo
přišli o vítězství.
poslední
útok
soupeře zastavit?
tavit?
„Pochopitelně
elně
jsme se o to
snažili,
ale
soupeř rychle
chle
rozehrál a dostal
ostal
se ke střele. Je
to škoda, byli
jsme blízko k
úspěchu.“

Teď vás čekají Pardubice. Co očekáváte od tohoto duelu?
„Doufám, že nějaké
odehraji.
minuty
Vždy je příjemné
hrát proti bráchovi.

Půjde o náročný souboj. A věřím,
že po jeho skončení budeme
spokojenější než v Ostravě.“

Fotbal
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FUTSAL V ČÍSLECH

FC RELAX „B“ díky zaváhání Griffinů obhájil titul

Kostelec na Hané/jp – Je dobojováno! Futsalová sezona
2012/2013 je minulostí. Známe
vítěze, postupující, ale také černé Petry jednotlivých soutěží. V
nejvyšší soutěži o vítězi rozhodl
až symbolicky poslední zápas,
druhá třída odtajnila postupující o týden dříve, v nejnižší se
také rozhodovalo až v posledních víkendových bojích. Závěr
v kraji nabídl vzájemný souboj
dvou nejúspěšnějších týmů, ve
kterém se lépe dařilo zástupci
prostějovského regionu.
Závěrečný turnaj v nejvyšší soutěži měl rozhodnout o tom, kdo se
nakonec bude radovat z letošního
titulu. Dosavadní lídr a obhájce
trofeje, rezerva FC Relaxu, měl
již před tímto turnajem všechna utkání odehrána. Z trůnu jej
mohlo sesadit jen mužstvo SK
Griffins 98 Prostějov, jenž mělo
před sebou poslední dva zápasy,
ze kterých potřebovalo vytěžit
alespoň čtyři body.
Úvod nedělního turnaje obstaral zápas Botafogy a Aristonu
Prostějov, v němž se z vítězství
radovali druzí jmenovaní, hráči
Aristonu. Ti pak společně s diváky sledovali první ze dvou bitev
prostějovských Griffinů v honbě
za titulem. Soupeřem jim byly

houževnaté Nezamyslice, které
po celou sezonu podávaly velice dobré výkony. Také v tomto
zápase nenechaly nikoho na pochybách, že by si přijely jen tak
zahrát a usnadnit soupeři možnost
zisku postu nejvyššího. V první
půli diktovaly tempo hry, nastřelily dvě tyče a zaslouženě se také
ujaly vedení. Jedinou vážnou
příležitost Griffinů měl brankář
Kofroň, který tentokrát nastoupil
v poli. Poloprázdnou branku se
mu však trefit nepodařilo. Nakonec přece jen došlo k dělbě bodů,
když se Menšík ve druhé půli
prosadil ranou z dálky a stanovil
tak finální skóre na 1:1.
Nedostavení se mužstva FC
Anděl darovalo body hráčům
Aristonu a Nezamyslic. Ti si tak
připsali i další tři za vítězství v
předposledním zápase sezony
proti týmu Botafoga Prostějov.
Ten poslední obstarala dvojice
SK Griffins a Ariston Prostějov.
Griffini potřebovali naplno bodovat, aby se mohli radovat z
celkového vítězství. A nezačali
vůbec špatně. Pavučinku soupeřovy branky vymetl Klimeš a
favorit se ujal vedení. Namísto
navýšení skóre však přišel dokonalý obrat, když se v krátkém časovém rozmezí podařilo Aristonu

odskočit na dvoubrankový rozdíl.
Do konce poločasu se však skóre
ještě změnilo, dokonce mohlo
být srovnáno. To by ale musel
Popelka ve vyložené šanci trefit
prázdnou branku. Přesto v úvodu
druhého poločasu k vyrovnání
přece jen došlo. Ariston se ale podruhé ujal vedení, Griffini museli
opět dotahovat. Po neodpískané
jasné malé domů pak dostali od
nebránící obrany rozhodující
úder. V závěru při hře bez brankáře pečetil výhru Aristonu Frýbort
ml. šestou trefou svého týmu do
prázdné branky.
„Měli jsme vše ve svých rukou,
prohráli jsme si to sami. Dnes
nám to vyloženě nesedlo, neměli
jsme ani to potřebné štěstíčko, a
když se lámal chleba, zaúřadovali
svými výroky páni rozhodčí. Na
ně to rozhodně svádět nechci, ale
mělo by se s tím už něco udělat,“
ulevil si znepokojený lodivod
Griffinů Martin Popelka.
Poslední krok se tedy Griffinům
nepodařilo naplnit. Útěchou jim
jako jediným zůstává pouze
skalp lídra, na vítězství to však
nestačilo. FC Relax „B“ k loňskému triumfu přidává i vítězství z právě ukončeného ročníku.
Spousta emocí, krásných akcí a
gólů je již minulostí a jen tou nej-

KRAJSKÝ PŘEBOR:
neděle 24.2.2013, Šumperk
FC RELAX Prostějov “A” – DELTA REAL Šumperk “B” 4 : 2 (4 : 1), Voráč 3x,
Spáčil, FC RELAX Prostějov “A” – MORAVEC Vikýřovice 10 : 4 (3 : 1), Bárta
3x, Spáčil 3x, Voráč 2x, Kiška Petr, Bokůvka, GRÁC TEAM Plumlov – DELTA
REAL Šumperk “B” 4 : 8 (4 : 2), Hrstka 2x, Piňos, Křupka, GRÁC TEAM Plumlov – MORAVEC Vikýřovice 2 : 5 (4 : 2), Piňos, Ježek

1. TŘÍDA NADSTAVBOVÁ ČÁST:
Je dobojováno! Nedělními boje završily letošní ročník futsalu na
Prostějovsku.
Foto: Josef Popelka
lepší vizitkou pro nadcházející
ročník. Bude se opět z vítězství
radovat Relax? Nebo vzrůstající
tendence Griffinů přeruší jejich
sérii či se dočkáme korunovace
někoho úplně jiného? Na to si
budou muset příznivci futsalu
nějaký ten měsíc počkat.
V kraji se hrál šlágr mezi dvěma
nejúspěšnějšími týmy, prostějovským Relaxem a šumperskou
Deltou Real „B“. První vzájem-

ný duel vyzněl lépe pro hráče
Delty, tentokrát byli úspěšnější
hráči Relaxu. Přesto ani toto vítězství na obhajobu titulu nestačilo, o vítězství Delty rozhodlo
lepší skóre. Nepovedený ročník
mají za sebou také hráči Plumlova, kteří nezaznamenali ani
jedno vítězství a s jedním bodem
skončili beznadějně poslední v
tabulce krajského přeboru Olomouckého kraje.

V závěru utkání přišly „Oděvářky“ o vítězství na půdě rezervy Zlína
Zlín,Prostějov/jp - Na půdu rezervy Zlína zajížděly v nedělním
dopoledni prostějovské basketbalistky. Přestože se Zlíňankám
v probíhajícím ročníku příliš nedaří, trenérka Dobešová se může
opřít také o služby několika
hráček z „A“ týmu. To však nic
neměnilo na cílech, se kterými
Prostějovanky do Zlína odjížděly. Po celé střetnutí měly utkání
pod kontrolou, v závěru však
o svůj náskok přišly a ztratily
dobře rozehrané utkání.

Proton Zlín „B“
TJ OP Prostějov
65:61
(16:21, 12:15, 12:13, 25:12)
Sestava a body Prostějova:
Kalábová M. 19, Melková 12,

Svobodová G. 11, Svobodová
N. 6, Chytilová 6, Šnajdrová 4,
Krátká 3, Maťovčíková, Hrabovská. Trenérka: Václava
Mazalová.
Oděvářky, vědomy si důležitosti utkání, nastoupily na zlínskou
palubovku v tradiční sestavě,
přesto širokým kádrem v posledních zápasech nedisponují.
Stejně jako v prvním vzájemném střetnutí z úvodu sezony
kontrolovaly prostějovské hráčky vývoj zápasu. První čtvrtinu
vyhrály o pět bodů.
Ve druhé se již oběma týmům
tolik střelecky nedařilo. Nepřesné pokusy střídaly nedovolené
zákroky, pohledný basketbal se
v této části vytratil. Nikdo na
sebe nevzal tu tíhu zodpovědnosti, proto se také skóre příliš

nezměnilo. V poločase tak měly
Oděvářky osmibodový náskok
a vstupovaly do druhé půle v
lepší výchozí pozici.
Třetí dějství nepřineslo žádnou
změnu. Výrazně se nedokázal
nikdo prosadit, zlínské plejerky
těm prostějovským dobře sekundovaly a stále se držely na dostřel. I tato část nakonec vyzněla
lépe pro hráčky Prostějova, což
znamenalo udržení slibného
náskoku.
Bohužel přišla poslední čtvrtina
a s ní zcela vyměněné mužstvo
Prostějovanek. Několik ostřejších faulů, které zůstaly nevyslyšeny, dokázalo naprosto rozhodit prostějovské hráčky. Ztráta
koncentrace, nervozita, nepřesná
střelba či individuální pojetí hry
byly hlavními důvody velkého

obratu. Zlíňanky brzy srovnaly
krok, aby nakonec zcela ovládly
závěrečnou část utkání, ve které
si připsaly rozhodující třináctibodový rozdíl ve skóre. Ve výsledku to znamenalo vítězství
domácích basketbalistek 65:61,
pro které to bylo teprve druhé
vítězství v sezoně, naopak Prostějov v cestě za postupem zaznamenal již druhou ztrátu.
Nic však není ztraceno, sezona
zdaleka nekončí, Oděvářky se
stále drží na druhé příčce, kterou budou moci potvrdit v nadcházejícím zápase. Na domácí
palubovce přivítají v pátek 8.
března rezervu UP Olomouc,
jejíž dvě kmenové hráčky by
měly posílit prostějovský celek
ve zbývající části krajského přeboru v basketbale žen.

Nekompletní Prostějov schytal výprask od Telnice

Telnice, Prostějov/jim – Osmou porážku z dvanácti utkání zaznamenali v neděli večer
házenkáři Sokola II Prostějov.
Do Telnice odjížděli v hodně
kombinované sestavě, když
jim kromě zraněných chyběli například Kosina, Valach,
Gazdík, Michal Nevrlý a nazpátek si dovezli hned devítibrankový příděl.
„První půlku jsme poměrně
solidně odbránili, ale byli jsme
málo pilní v útoku a nedávali
jsme šance. Ve druhém poločase
jsme my ani soupeř moc nebránili, padlo tam hodně branek,“
ohlédl se za výsledkem trenér
poražených Josef Zedníček.
K dispozici měl pouze dvě
spojky a mrzelo ho zejména až
patnáct technických chyb, které
vedly k deseti úspěšným trhákům Telnice, i větší aktivita a
produktivita v útoku. „Chybělo

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

nám všechno. Gólmanům se
nedařilo jako v přípravě, nezahrála nám levá křídla ani pivoti.
Soupeři jsme nahrávali, těžko
jsme se prosazovali,“ chyběla
mu větší kvalita.
Ocenil tak pouze výkon střelecky nabuzených Kozlovského,
Jurečky a Michala Jurika, potěšili ho i dorostenci. „Budík a
Mikulka v obraně i Pavel Procházka v útoku zahráli dobře.
Jenže ti nemohou utkání rozhodnout,“ uvědomuje si Zedníček.
Osobně očekával, že duel v Telnici bude náročný, domácí totiž
disponují mnohem zkušenějším
kolektivem a navíc jim úvody
soutěže vždy vycházejí. Ve třináctém kole druhé ligy se Prostějov představí v sobotu od 15
hodin doma a přivítá druhé Hustopeče. Ty překvapivě prohrály
v devátých Ivančicích a potřetí
v sezoně nebodovaly. „Měl
bych už mít Kosinu a teoreticky
i Valacha. Kdo bude dál, to zatím nevím. Je potřeba, aby kluci
přišli na trénink,“ nabádal po
těžké porážce Josef Zedníček.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA DRUHÉ LIGY

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

Mužstvo
Bohunice
Hustopeče
Brno „B“
Kuřim
Telnice
Velké Meziříčí
Maloměřice
Sokolnice
Ivančice
Kostelec na Hané
Sokol II Prostějov
Havlíčkův Brod

Sokol Telnice
Sokol II Prostějov
32:23 (13:8)

Z
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
11

V
11
9
7
7
6
6
4
5
4
4
3
0

R
0
0
1
1
2
0
2
0
1
1
1
1

P
1
3
4
4
4
6
6
7
7
6
8
10

S
375:288
340:277
339:337
317:315
327:314
301:317
336:314
301:341
311:308
271:297
305:343
276:348

B
22
18
15
15
14
12
10
10
9
9
7
1

Ostatní výsledky 12. kola:

Maloměřice – Velké Meziříčí
31:18, Sokolnice – Brno „B“
Rozhodčí: Douda – Škroch. ŽK: 1:2. 27:28, Ivančice – Hustopeče 31:27, Bohunice – Kuřim
Vyloučení: 2:6. Diváků: 62.
Sestava a branky Prostějova: Hrubý, 28:13, Havlíčkův Brod - KosteZacpal – Kozlovský 9, Burget, M. Ju- lec na Hané nehlášeno
výsledek najdete během
rik 4, R. Nevrlý, Jura, Chytil, Jurečka
dnešního dne na
6, Procházka 2, Šestořád 1, Mikulka 1,
www.vecernikpv.cz
Budík. Trenér: Josef Zedníček.

Pohledem trenérky:
Václava Mazalová
TJ OP Prostějov
„Po celou dobu utkání jsme
vedly a měly jej pod kontrolou.
Rozhodla až poslední čtvrtina,
ve které se vytratila kolektivní
hra, každá chtěla hrát individuálně, což se vůbec nedařilo.
Měly jsme rozhodně vyhrát,
využít naší výškové převahy,
ale vůbec se mi nelíbil výkon
rozhodčích v závěrečné fázi.
Bohužel se holky nechaly rozhodit, ale některé zákroky byly
opravdu nad rámec únosnosti.
Musíme se oklepat, v týdnu by
se k nám měly přidat dvě nové
hráčky, a v domácím prostředí
již nezaváhat.“

www.
vecernikpv
.cz

neděle 24.2.2013, Kostelec n.H.
SK ARISTON 92 „A“ – BOTAFOGA 3 : 2, SK GRIFFINS 98 – ŽE-STAV Nezamyslice 1 : 1, FC ANDĚL – SK ARISTON 92 „A“ 0 : 5 K, BOTAFOGA –
ŽE-STAV Nezamyslice 1 : 5, SK GRIFFINS 98 – SK ARISTON 92 „A“ 3 : 6,
ŽE-STAV Nezamyslice – FC ANDĚL 5 : 0 K
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Konečná tabulka 1. třídy (nadstavbová část):
FC RELAX Prostějov “B”
9 6 2 1 36:17 20+4
SK GRIFFINS 98 Prostějov 9 6 1 2 36:22 19+2
ŽE-STAV Nezamyslice n.H. 9 5 1 3 25:17 16+1
MECHECHELEN Prostějov 9 5 1 3 29:33 16+0
AC ZAVADILKA 2000 “A”
9 3 2 4 24:28 11+3
SK ARISTON Prostějov 92 “A” 9 4 2 3 32:24 14+0
FC ANDĚL Prostějov
9 3 1 5 22:30 10+0
JIŘINA Prostějov
9 3 1 5 28:29 10+0
BOTAFOGA Prostějov
9 3 0 6 21:32
9+0
BEXIM PALETTEN
9 1 1 7 21:42
4+0

24
21
17
16
14
14
10
10
9
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
- o pořadí na 5.-6. a 7.-8. místě rozhodl výsledek vzájemného zápasu:
AC ZAVADILKA 2000 “A” – SK ARISTON Prostějov 92 “A” 5 : 4, FC ANDĚL Prostějov – JIŘINA Prostějov 4 : 3

3. TŘÍDA NADSTAVBOVÁ ČÁST:
neděle 24. 2. 2013, Kostelec n.H.
SK ARISTON 92 „B“ – 1.FC BETIS 3 : 1 FC PEPINO Konice – FC MENPHIS
0 : 5 K, FC MENPHIS – 1.FC BETIS 5 . 1, FC PEPINO Konice – SK ARISTON
92 „B“ 0 : 5 K

Konečná tabulka 3. třídy (nadstavbová část):
1. FC MENPHIS Prostějov
9
8
1
0
40:12
2. SK ARISTON Prostějov 92 “B” 9
7
1
1
37:12
3. SOKOL Zdětín
9
5
1
3
39:34
4. KMK KATASTROFA
9
4
2
3
17:19
5. FC RELAX Prostějov “C”
9
4
0
5
26:27
6. 1. FC BETIS Prostějov
9
4
0
5
23:23
7. FC PEPINO Konice
9
3
2
4
24:35
8. FK AGRO Vláčil Čehovice 9
3
0
6
32:30
9. FC MASUCKER
9
2
0
7
21:42
10. KULCAO Prostějov
9
0
1
8
9:38
- o pořadí na 5.-6. místě rozhodl výsledek vzájemného zápasu:
FC RELAX Prostějov “C” – 1.FC BETIS Prostějov 3 : 2

25
22
16
14
12
12
11
9
6
1

Krasobruslaři pořádají v neděli

Velkou cenu Prostějova

Prostějov/jim – Sto třicet pět
dětí z krasobruslařských oddílů napříč republikou se od
nedělní sedmé hodiny ranní
do půl osmé večer představí na prostějovském zimním
stadionu u příležitosti dalšího
ročníku Velké ceny Prostějova
a přeboru Olomouckého kraje.
Nebude mezi nimi chybět ani
čtyřiadvacet dětí z pořádajícího oddílu Kraso-bruslení Prostějov.
„Bude to svátek pro všechny děti
našeho oddílu, které se předvedou
v různých kategoriích před domácím publikem. Doufáme, že aspoň
některé z nich budou tak úspěšné,
aby ochutnaly pocit z vystupování
na stupně vítězů,“ přeje si necelý
týden před soutěží prostějovská
trenérka Monika Tanečková.

Program zahájí už v sedm ráno
mladší dívky, po nich na led vyjedou dívky. Následuje přestávka
na oběd vyplněná úpravou ledu
a hokejovým tréninkem, od čtvrt
na jednu se pak představí mladší
chlapci a program po absolvování
všech kategorií završí od čtvrt na
osm do půl osmé žačky.

Ilustrační foto

Program Velké ceny Prostějova
a přeboru Olomouckého kraje:

7.00-8.40: mladší dívky – nováčci (skupina A), 8.55-10.45:
dívky – nováčci (sk. A), 12.15-12.30: mladší chlapci – nováčci
(sk. A), 12.30-12.50: mladší dívky + chlapci – nováčci (sk. B),
12.50-13.30: dívky – nováčci (sk. B), 13.30-15.00: přípravka,
15.15-17.30: nejmladší žačky (sk. A), 17.45-18.05: mladší žačky (sk. A), 18.05-18.45: nejmladší žačky (sk. B), 18.45-19.15:
mladší žačky (sk. B), 19.15-19.30: žačky (sk. B).

Boxeři nechtějí stříbro, pauzu jim vyplní i Velká cena Ústí nad Labem
Prostějov/jim – Před týdnem
deklasovali boxeři BC DTJ Prostějov Chimeru Plzeň a pojistili
si vedení v extralize, nyní mají
ještě měsíc na to, aby se připravili na další duel. V něm nastoupí opět doma proti dosud poslední Ostravě, která má však za
sebou jen dvě střetnutí, zatímco
Prostějov již čtyři. Tři výhry a
jedna remíza řadí Hanáky do
role hlavního favorita na zlato,
to je i cíl kouče Pavla Dudy.
Velmi neúplnou tabulku vede Prostějov společně s výběrem České
Kamenice a Mostu, jenž nastřádal
dvě výhry a jednu remízu. Právě
družstvo ze severu Čech pasuje
Duda na spolufavorita a hlavního
vyzyvatele. „Doufám, že na titul
nedosáhnou, ten bych chtěl do
Prostějova. Ale mohli by být na
medailové pozici,“ domnívá se.
Pro další vývoj podstatný a možná rozhodující tak bude vzájemný
souboj, k němuž se na dalekou
cestu vydají Prostějovští o víkendu 4. a 5. května. „Pokud my tam
uspějeme a přinejhorším remizujeme, tak si myslím, že už může
být rozhodnuto,“ přitakal Duda.

Jen pro připomenutí, ve druhém
kole se borci BC DTJ se soupeřem
příliš nemazlili a vypráskali ho
14:2. Uštědřili mu tak jeho jedinou
porážku.
Toto střetnutí je tak na pořadu až za
více než dva měsíce a do té doby
se může mnohé změnit. Mimo jiné
soupisky, jako tomu bylo nedávno
v případě Plzně. „Ostrava měla na
soupisce již dva cizince, Most jednoho. Ale mají možnost nabrat ještě další tři. Zda někoho získali, to
si opravdu netroufám odhadnout,“
nebyl si Duda jistý, jak výraznými
změnami prošla konkurence.
Osobně také uvažuje o angažování
ještě jednoho nového cizince, vše
je ale závislé na budoucích jednáních. „Mám v hlavě jednoho,
který by u nás mohl nastoupit. Ale
uvidíme, jak se domluvíme. Zda
bude mít zájem, jaké bude mít
požadavky, zda ho pustí reprezentace,“ vysvětlil, že bude nutné vyřešit řadu otazníků. Premiéru by si
nová posila mohla odbýt třeba již
za čtyři týdny proti Ostravě. „Protože pro nás je každý zápas důležitý. A přestože Ostrava je na konci
tabulky, pokud by nám sebrala ně-

jaký bod, mohlo by nás to mrzet,“
odkázal Duda na aktuální podobu
tabulky a velmi malé rozdíly.
Není žádným tajemstvím, že případná posila by naskočila buď
do nejnižší hmotnostní kategorie,
tedy do 56 kilogramů, nebo naopak na opačný konec, nad 91 kilo.
„Kromě spodku a vrchu máme
s výjimkou ústeckých Zdeňka
Chládka a Roberta Bilíka prakticky to nejlepší, co může Česká
republika nabídnout,“ dělá radost
prostějovskému kouči.
Pět ze zbylých šesti vah totiž
obhospodařují mistři republiky
Hamo Aperjan, Miroslav Šerban,
Emil Kocvelda, Vít Král a Petr
Novotný, v jednaosmdesátce se
navíc velkolepě uvedl mladík
David Hunanyan. „Poprvé jsem
ho viděl až na mistrovství České
republiky, do té doby jsem o něm
vůbec nevěděl. Překvapivě se dostal až do finále, snad každý duel
vyhrál před limitem a ve finále
se Standou Stárkem prohrál jen o
bod,“ ocenil Duda jeho výkony. I
proto se rozhodl po něm sáhnout
a přivést ho z Prahy na hostování.
„Je to mladý kluk a má vše před

sebou. Dal se teď na thajský box,
což je pro nás jen dobře. Do budoucna to bude určitě reprezentant,“ má jasno kouč BC DTJ. Na
dotažení příchodu Čecha s arménskými kořeny se podílel i prostějovský Armén Hamo Aperjan a
právě národnostní blízkost hrála
velkou roli.
Aktuálně má nejnabitější program
Miroslav Šerban. Nyní je na soustředění v Tatrách s reprezentací,
poté ho ve dnech 13. až 16. března
čeká Velká cena Ústí nad Labem.
V jeho váze do 64 kilogramů se
představí i bronzový z loňské

olympiády Erdene UranchimePRŮBĚŽNÁ TABULKA po 3. kole
gev z Mongolska, barvy Prostějova pak budou hájit i Hunanyan,
Z V R P
S
B
 Mužstvo
Aperjan, Král a Kocvelda. „Každá
1. 1. BC DTJ Prostějov
4 3 1 0
44:20
7
váha je specifická. Věřím, že něja2. 2. BC Česká Kamenice + KB Baník Most
3 2 0 1
26:22
4
ký Čech by aspoň na bronzovou
3. 3. SKP Sever Ústí nad Labem
2 1 0 1
16:16
2
medaili mohl dosáhnout. Mirek
4. 4. Chimera Fighters Plzeň
3 0 1 2
16:32
1
Šerban je podle reprezentačního
5. 5. BC Ostrava
2 0 0 2
10:24
0
kouče perfektní, tak doufejme, že
na medaili dosáhne,“ je Duda v
prognózách opatrný.
Ke společné přípravě se tak celý
5. kolo (23. a 24. března): Plzeň – Ústí nad Labem, Prostějov – Ostrava.
tým sejde asi až těsně před duelem
s Ostravou, jenž je na programu slední víkend v březnu. Do utkání finanční podpory ze strany prostýden po čtyřiačtyřicátém ročníku vstoupí domácí za hlasitého po- tějovské radnice i Olomouckého
tradičního turnaje, tedy předpo- vzbuzování fanoušků i pokračující kraje.

KAM PŘÍŠTĚ

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Volejbal

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. února 2013
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Prostějovské volejbalistky tentokrát nezaváhaly, vyřídily Frýdek-Místek i Olomouc

Místo finále ČSP si prostějovské volejbalistky zahrají
ve čtvrtek doma přátelsky s Doprastavem Bratislava

Čas: 1:02 hodiny
Rozhodčí: Trumpeš a Gall.
Diváků: 300
1. set: 25:11 19 minut
2. set:
et: 25
25:15
25:1
:155 20
:1
20 minut
minu
nu
ut
3. set: 25:20 25 minut
minu
mi
nutt

Sestava Prostějova:

„Je pravda, že nehrát v této
fázi sezony tak dlouhou dobu
žádné střetnutí by rozhodně
nebylo ideální. Proto jsme
předběžně dohodnutí s Doprastavem Bratislava na přátelském zápasu, který plánujeme na našem domácím hřišti
ve čtvrtek 28. února od 16.30
hodin. Soupeř však ještě musí
během pondělka vše potvrdit. Pokud by si to rozmyslel

Miletičová
Žarkovová
de Assisová
Soaresová
Kossányiová

Připraveny byly: Melichárková,
Kočiová, Hippeová, Hrončeková

Sestava Frýdku-Místku:
Dudová, Holišová, Jurčíková, Chudobová, D. Pavelková, Závodná, libero
Spáčilová. Střídaly: Kojdová, A. Pavelková. Trenérka: Alexandra Dedková.

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:12 hodiny
Rozhodčí: Kostka a Trumpeš
Diváků: 72
1. set: 19:25 22 minut
2. set: 16:25 22 minut
3. set: 22:25 28 minut

Košická, Tinklová, Rutarová, Vanžurová, Kojdová, Nachmilnerová, libero Maléřová. Střídaly: Rašková, Polášková. Trenér: Jiří Teplý.

Sestava Prostějova:
Vincourová

Miletičová
Hrončeková
de Assisová
Soaresová
Kossányiová
Střídaly: Melichárková, Hippeová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Olymp Praha - Přerov 3:0 (19, 10, 21). Nejvíce bodů: Mlejnková 18, Kvapilová
12, Patočková 10 - Rosenbergerová 7, Gáliková 6 * Prostějov - Frýdek-Místek 3:0
(11, 15, 20). Nejvíce bodů: Kossanyiová a Soaresová po 13, Miletičová a Assisová po
11 - Holišová 10, Kojdová 8. * SK UP Olomouc volný los
Skupina
p o 6.- 10. místo: Slavia Praha - Ostrava 2:3 (-18, 17, -24, 15, -10). Nejvíce
bodů: Caithamlová a Hanzlová po 16, Vašutová 14,, Vinecká 13,, Ančincová 11 Kadlecová 21, Elblová, Langová
g a Zemanová ppo 10 * VK KP Brno - Šternberk 1:3
(-23, 27, -22, -17). Nejvíce bodů: Širůčková 31, Marešová 12, Vyklická 6 - Oborná 15,
Holásková a Janečková ppo 13 * SG Brno volnýý los
NADSTAVBOVÁ ČÁST 23. KOLO:
Skupina
p o 1.-5. místo:
Frýdek-Místek - Olymp Praha 3:1 (22, -17, 19, 26). Nejvíce bodů: Kojdová 21,
Závodná 12, Mukařovská a D. Pavelková po 10 - Mlejnková 23, Kvapilová 17,
Mudrová 9. * Olomouc - Prostějov 0:3 (-19, -16, -22). Nejvíce bodů: Rutarová
10, Vanžurová, Nachmilnerová a Tinklová 8 - Soaresová 15, Kossanyiová 10,
Assisová 9. Přerov volný los
Skupina
p o 6.- 10. místo:
Ostrava - KP Brno 3:1 ((-20, 23, 20, 18).
) Nejvíce
j
bodů: Kadlecová 13, Elblová
a Langová po 10 - Širůčková 25,, Marešová 14, Vyklická 10. * SG Brno - Slavia
(hraje se v úterý 26.2., 18:00) * Šternberk volný los

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

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

Z

V3 V2 PB

P

PS

PM

B

22
22
22
22
22

19
14
11
11
9

2
3
7
8
7

61:13
53:29
48:37
46:37
49:35

1799:1345
1899:1666
1891:1841
1876:1758
1845:1720

58
47
40
38
38

1
2
3
1
4

0
3
1
2
2

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

Z

V3 V2 PB

P

PS

PM

B

6.
7.
8.
9.
10.

23
21
22
22
22

7
7
8
5
0

10
8
13
12
20

41:48
37:44
32:45
32:52
7:66

1901:1942
1667:1766
1600:1701
1722:1880
1192:1773

30
28
26
23
2

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

3
1
1
3
0

3
5
0
2
2

V první části probíhající sezony toho moc neodehrála, většinu zápasů trávila na lavičce. Za poslední
dva měsíce se však slovenská blokařka Veronika
Hrončeková (na snímku) stále víc dostává do základní sestavy VK AGEL Prostějov a postupně se
přibližuje kvalitním výkonům z minulého soutěžního
ročníku. Sobotní duel v Olomouci absolvovala celý
a byť nedosáhla nijak zázračných statistických ukazatelů, přispěla svým dílem k hladkému triumfu 3:0.
Marek Sonnevend

Sestava SK UP olomouc:

libero Gomesová

Blokařka VK vnímá, že soupeři letos cítí větší šanci Prostějov
zaskočit, leč Agelky nic takového nehodlají připustit

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

V čem jste byly oproti
soupeřkám lepší?
„Sice jsme se v některých
fázích trochu trápily na
přihrávce, ale bojovností se
z problémů vždy dostaly.
A v důležitých momentech
jsme pak zabraly hlavně v
útoku, navíc i naše obrana na
síti byla celkově dobrá.“
Zdálo se, že jste na
hřišti
mnohem
živějším týmem s mnoha
úsměvy, vzájemným povzbuzováním,
lehkostí.
Všimla jste si toho?
„My jsme do Olomouce
přijely si to utkání hlavně
užít. Předchozí venkovní
zápas v Přerově nám vůbec
nevyšel, proto se teď snažíme

ke každému novému střetnutí
přistupovat s co největší
chutí, elánem a především
zodpovědností. No a když se
pak daří, přijde i ten úsměv.“
Vy osobně nastupujete
v porovnání s úvodem sezony mnohem častěji. Cítíte se
díky tomu lépe, herně
jistěji?
„Určitě ano. V minulém
ročníku
jsem
hrávala
pravidelně a od začátku nové
sezony ne, což pro mě nebylo
jednoduché. Člověk ale k takové situaci musí správně
přistoupit a jakmile dostane
šanci, udělat na hřišti pokaždé
všechno, co je potřeba. O
to se snažím. A pocity? Jakmile se mi daří, cítím se
samozřejmě lépe, v opačném
případě hůře. Podstatné je jít

pořád dál a snažit se o neustálé zlepšování.“
U VK Prostějov je
každá
porážka
s českým soupeřem problém.
Jak jste skousávaly výsledkový neúspěch z Přerova?
„Ten zápas byl pro nás velmi
náročný tím, že jsme se po
finále Českého poháru v Teplicích vrátily do Prostějova
až v pátek nad ránem a týž
den měly trénink, na kterém
bylo vidět, že se hůř hýbeme.
A totéž se potom dělo i v sobotu v Přerově. Na únavu se
každopádně nechceme vymlouvat, ta prohra nás všechny
moc mrzela. A bylo nám jasné, že se z ní vyvodí nějaké
důsledky. Jsme dost velké
profesionálky na to, abychom ke každému střetnutí
přistupovaly s maximální
zodpovědností. Prostě musíme víc makat, aby se podobný výpadek už neopakoval.“
Když jej pomineme,
od nového roku vypadáte jako tým herně stále
lépe. Souhlasíte?
„Ve většině zápasů ano.
Hlavně doma působíme víc
uvolněně a jistěji, na vlastním
hřišti vítězíme poslední dobou přesvědčivým způsobem.

Foto: Josef Popelka
Potíže občas přicházely venku,
viz těsná výhra na Olympu nebo zmíněná porážka
v Přerově. Ale dobře zvládnutý souboj v Olomouci snad
potvrdil, že nabíráme lepší
formu.“
Přesto asi protivníci cítí
větší šanci vás zaskočit
než v předchozích letech.
Očekáváte během extraligového play off problémy s obhajobou titulu?

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

„Zřejmě každý to vidí a je mu
jasné, že letos mají soupeři proti
nám víc nadějí než dřív. Do
vzájemných utkání nastupují ještě
vyhecovanější, pokaždé šlapou na
sto procent, snaží se nás rozhodit.
Ale pokud my dodržíme nastoupený trend rostoucí výkonnosti,
měly bychom všechno zvládnout.
Nechceme jen znovu obhájit titul,
cílem je pokud možno neprohrát
žádný další zápas. Uděláme pro to
maximum.“

Volejbalové
aktuality
hledejte
také na

kp

0
3

SK UP OLOMOUC

Veronika Hrončeková: „Nechceme už prohrát žádný zápas“

rn
i

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

a odřekl, seženeme na stejný
termín jiného protivníka,“
prozradil kouč našich volejbalistek Miroslav Čada.
Co se UNIQA extraligy týče,
mají Agelky již téměř jisté prvenství po dlouhodobé části.
V polovině nadstavbové fáze
totiž vedou před Olympem
Praha o výrazných jedenáct
bodů, což čtyři mače před
koncem znamená, že k definitivnímu potvrzení prvního
místa stačí jedno vítězství VK

c

Vincourová

Prostějov/son

zat, že v Přerově šlo o výpadek, který se už nebude opakovat,“ přeje si Čada.
Ve výše zmíněném odložení
finálové bitvy ČSP proti Slávii
EU Bratislava vidí i pozitivní
dopad. „Jak se říká, všechno
špatné je k něčemu dobré. Pokud Česko-slovenský pohár
přijde na řadu až někdy v dubnu, aspoň jej budeme moci absolvovat v kompletním složení.
Jestli se tedy některé z holek
do té doby nic nestane. Markéta Chlumská v Olomouci
už podstoupila předzápasovou
rozcvičku i rozehrávání, byť
Místo finále "přátelák". Volejbalistky si ve čtvrtek zahrají s Brati- zatím jen opatrně. Každým
slavou aby neztratily formu...
Foto: archív Večerníku dalším dnem by se ale její stav
po operaci kolena měl zlepšoči jedno klopýtnutí Olympu. zvládli další dvě utkání velice vat. A snad se v dohledné době
„Já mám hlavně radost, že dobře. Zlepšenou výkonnost uzdraví také Míša Jelínková,“
jsme po přerovské porážce je teď potřeba udržet a doká- zadoufal Čada.

w.
ve

libero Gomesová

Odloženým finále Česko-slovenského poháru
vznikla ženám VK AGEL Prostějov neplánovaně
dlouhá zápasová přestávka, která by trvala plných
dvanáct dnů. Téměř dva týdny však Hanačky bez
utkání nezůstanou, neboť náhradním řešením bude domlouvaný přípravný duel.

v.c
z

TJ SOKOL
FRÝDEK-MÍSTEK
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VK AGEL PROSTĚJOV

MEZINÁRODNÍ KLÁNÍ SE 27. ÚNORA NEKONÁ
Prostějov jej bude hostit v jiném termínu, nejspíš až během dubna

Prostějov/son - Následně
došlo k tomu, co málokdo
čekal: volejbalisté Liberce
ve Vyzývacím poháru postoupili až do výše zmíněného
semifinále a začátkem tohoto
týdne navíc ovládli Final
Four Českého poháru. Ve
stejný den tedy měli odehrát
důležité mezinárodní mače
jak s italskou Piacenzou,
tak se slovenským UNICEF
Bratislava. A bylo jasné, že
celou záležitost je nezbytné
vhodně vyřešit.

neuskuteční a bude odložena na ball Teamu UNICEF Bratislaneurčito. S tím, že se průběžně va si na pohárové boje mezi
někdejšího
bude hledat nový termín vyh- reprezentanty
ovující všem zainteresovaným. federálního státu tedy musí
S největší pravděpodobností nějakou dobu počkat. Stejně
připadne až na některý dubnový jako fandové volejbalu. „Jakmile bude nové datum finále
den,“ doplnil Goga.
druhou navrženou možnost, že Dámy VK AGEL Prostějov a ČSP dohodnuto, příznivce
by se finálový den ČSP rozdělil Slávie EU Bratislava i pánové samozřejmě hned informuna dva, ženy by své střetnutí VK Dukla Liberec a Volley- jeme,“ ujistil Peter Goga.
absolvovaly v původním termínu a muži v nově dohodkam příště...
nutém,“ pokračoval Goga ve
vysvětlování.
24. kolo, sobota 2. března, 17.00 hodin: Nadstavbová část - skupina
Jednání mezi českou a sloven- o 1.-5. místo: Olomouc - Olymp, Frýdek - Místek - Přerov, VK AGEL
skou stranou tak dospěla k patu. Prostějov volný los
„Nakonec vznikla domluva, že 24. kolo, sobota 2. března, 17.00 hodin: Nadstavbová část - skupina o
se celá akce ve středu 27. února 6.-10. místo: SG Brno - KP Brno (předehráno 0:3), Ostrava - Šternberk

vs.
„Český volejbalový svaz navrhl,
aby ČR v mužském finále
Česko-slovenského poháru zastupoval místo Liberce poražený
finalista ČP z Příbrami. Dukla se
však možnosti získat nadnárodní
trofej nechtěla vzdát a s daným
řešením nesouhlasilo ani vedení Slovenské volejbalové
federace. To následně odmítlo i

Volejbal, šipky
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„Agelky“ vrátily Frýdku předvánoční porážku i s úroky
VK Pv
S F-M

3
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Bodový vývoj – první set: 0:1,
2:1, 3:3, 10:3, 12:4, 14:7, 20:7,
20:9, 23:10, 25:11. Druhý set:
2:0, 2:3, 4:3, 4:5, 6:5, 8:8, 12:8,
15:9, 15:11, 20:12, 23:13, 25:15.
Třetí set: 0:3, 1:5, 3:5, 4:7, 6:7,
8:8, 10:9, 11:13, 13:13, 21:14,
22:16, 24:16, 25:20.

Velkou motivaci napravit sobotní klopýtnutí v Přerově a zároveň
odčinit hladkou prosincovou
prohru z vlastní palubovky
přetavily prostějovské volejbalistky v suverénní vítězství. Ve
22. kole UNIQA extraligy ČR
2012/13 jasně přehrály TJ Sokol Frýdek-Místek, čímž se
svému předvánočnímu katovi výsledkově pomstily i
s patřičnými úroky. Náskok žen
VK AGEL v čele tabulky zůstal
po přesvědčivém triumfu na
osmi bodech.

Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov:

Katarina DUDOVÁ - TJ Sokol Frýdek-Místek:
„Co k tomu říct? Vůbec jsme nezopakovaly výkon z minulého vzájemného utkání, Prostějov netrápily servisem
jako tehdy a také útočně to z naší strany bylo mnohem
slabší. Nemluvě o přihrávce. Až ve třetím setu jsme se
trochu zvedly, předtím se na naší hře projevoval zbytečně
velký respekt. Naopak soupeř si dal pozor a proto tak jasný výsledek.“

prostějovského arbitra Jakuba Galla začalo střetnutí pouze s desetiminutovým zpožděním. Vyrovnané
pak bylo jen malou chvíli, přesně
do stavu 3:3. Pak domácí plejerky
udeřily šňůrou sedmi bodů a rozjely se k velmi dobrému výkonu
ve všech činnostech, čemuž
zaskočené soupeřky nedokázaly
čelit. Koncentrovaný favorit tak
v úvodní části dominoval drtivě
25:11.

ubránily a nějakou dobu se skóre
překlápělo na tu či onu stranu.
Ovšem jakmile hanácké družstvo
zatlačilo kvalitním servisem, dostávaly se hostující volejbalistky do
velkých problémů jak na příjmu,
tak v mezihře. Hlavně vůbec nezvládaly odvracet výborné útoky
VK ze všech možných pozic a tím
rozdíl znovu rychle narostl z 8:8
na 15:9. I koncovka poté vyzněla
jednoznačně pro lídra soutěže –
25:15.

„Náš dnešní výkon se mi líbil díky podstatně zlepšenému
hernímu projevu oproti minulému utkání v Přerově. Tam
to bylo křečovité a bez chuti, dneska naopak uvolněné,
s velkou energií i nasazením a celkově kvalitní. Tím pádem
jsem spokojený, slabších pasáží se tentokrát objevilo
minimum. Většinu času jsme dobře přihrávali a mohli
se opřít o výborný útok, čímž nedošlo k žádnému delšímu ujetí Frýdku
v jednom postavení. Holky přidaly též dobrou obranu a dohromady pak vše
proběhlo v klidu.“

Alexandra DEDKOVÁ - TJ Sokol Frýdek-Místek:
„Z naší strany nešlo zrovna o kvalitní utkání, kupily jsme
spoustu chyb hlavně na přihrávce. Teprve od třetího setu
nastalo trochu zlepšení, jenže k obratu to nestačilo. Domácí
si na nás po předchozí porážce určitě dávali velký pozor,
zvlášť když podlehli i v minulém kole. Dostali se tím pod
větší tlak nutnosti zvítězit a tomu odpovídala jejich vysoká
herní aktivita. My jsme naopak nezvládaly kromě příjmu ani bloky, absence
Martiny Mukařovské byla znát. A rovněž nasazení zdaleka nedosahovalo
potřebné úrovně.“

naplno a zvýšeným nasazením
včetně oživeného pole razantně
odvrátit vzepětí TJ. AGEL přitom
nejvíc bodoval tehdy, když
podávala Kossányiová, právě
takto zaznamenal další osmibodovou sérii (13:14 – 21:14).
Jen s proměněním mečbolu
v úplném závěru měly obhájkyně
titulu poněkud trable, vyšel až
pátý pokus – 25:20 a 3:0.

Další kvalitní výkon = bezpečné vítězství v Olomouci
Bodový vývoj - první set: 1:0,
1:2, 5:3, 5:5, 7:5, 7:8, 8:12, 10:14,
12:14, 13:17, 14:21, 16:21, 18:22,
18:24, 19:25. Druhý set: 0:1,
2:1, 3:8, 8:12, 8:15, 11:16, 14:18,
15:23, 16:25. Třetí set: 2:0, 2:2,
4:2, 5:6, 7:6, 7:11, 14:11, 14:18,
16:18, 17:22, 19:22, 21:23, 22:25.

Olomouc/son - Venku řádila
sněhová kalamita, v olomoucké
sportovní hale naše volejbalistky.
Ve 23. kole UNIQA extraligy
ČR 2012/13 podaly koncentrovaný a až na občasné výjimky
kvalitní výkon, kterým přehrály
výběr pořádajícího Sportovního
klubu Univerzity Palackého.
Vítězstvím ženy VK AGEL
zvýšily svůj náskok v čele soutěže
na jedenáct bodů, neboť Olymp
Praha padl ve Frýdku-Místku.

Očima trenérů

Očima kapitánek
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Veronika TINKLOVÁ - SK UP Olomouc:
„Udělaly jsme moc chyb včetně mnoha zbytečných, s tím
se proti Prostějovu hrát nedá. Hlavně jsme nečapaly balóny v poli a proto nezískaly ani set.“

Solange SOARESOVÁ
- VK AGEL Prostějov:
„První dva sety jsme hrály soustředěně a koncentrovaně.
V této hale máme vždy problémy s přihrávkou, ale dokázaly jsme se s tím vyrovnat. Ve třetí sadě nás soupeř zatlačil, ale odpověděly jsme hned šňůrou bodů a máme radost,
že jsme to zvládly.“

vedly (5:3, 7:5). Stačilo však, aby
Agelky příjem zlepšily, a průběh
hned otočily (7:8). Kvalitní útok
podpořily několika bodovými
bloky, rázem byl na světě slibný
náskok 8:12. Pouze jednou se pak
úpéčko trochu přiblížilo (12:14), jinak vedoucí družstvo tabulky stále
víc kralovalo mimo jiné i účinným
servisem (14:21). Až v závěru se
dění na palubovce znovu vyrovnalo, ovšem jen částečně – 19:25.

tava výborně útočila i bránila a
to vedlo k obratu z 3:2 na 3:8.
Naopak Olomoučanky dost kazily ve všech činnostech, tudíž
na nějaké zdramatizování vývoje
dlouho nemohly pomýšlet. Opět
teprve s blížící se koncovkou trochu zahrozily (8:15 – 14:18), ale
chyběla jim větší stabilita výkonu.
Tu naplno šlapající obhájkyně
titulu nepostrádaly, a proto nadále
dominovaly – 16:25.

První sada

Druhá sada

Třetí sada

Domácí hráčky v úvodu působily
svým soupeřkám potíže dobrým
podáním a dokud VK moc nefungovala přihrávka, vysokoškolačky

Získanou pohodu naše děvčata
dokonale zúročila též v nástupu
do druhé části. Skvěle zapodávala
Kossányiová, celá základní ses-

Nejnadějněji to pro SK vypadalo
zkraje třetího setu zásluhou riskovaného servisu, který vycházel (5:3). Hostitelky mohly vést

V Plzni radost i smutek mladých Agelek:
kadetky skvěle bojovaly, juniorky propadly
Prostějov/son - Náročný výjezd extraligových mládežnic VK AGEL Prostějov zasněženými cestami do daleké Plzně se obešel
bez dopravního karambolu a výsledkově
přinesl zisk šesti bodů ze dvanácti možných.
O všechny se postaraly kadetky, jež domácí Slavii VŠ dvakrát porazily a čtyři zápasy
před koncem nadstavbové části ve skupině
o 1. až 6. místo jim stačí jediné vítězství
k potvrzení druhé příčky. Ta zajišťuje pořadatelství úvodního ze dvou finálových
turnajů o titul. Mnohem hůř jsou na tom
naše juniorky, které na západě Čech dvakrát podlehly a ještě je čeká nelehký boj o
záchranu. V nadstavbové grupě o 7. až 12.
pozici jsou desáté se čtyřbodovým náskokem před jedenáctým postem, a pokud se
chtějí vyhnout baráži, musí své současné
postavení před Frýdkem-Místkem uhájit.

JUNIORKY
VŠ Plzeň – VK Prostějov
3:0 (19, 14, 24)
a 3:1 (-22, 9, 24, 15)
Sestava v prvním utkání: Zatloukalová,
Adamčíková, Mlčáková, Růžičková, Kolderová, Lakomá, libero Uličná – Přibylová, Macková, Chludová, Koblerová, Meidlová. Sestava
v druhém utkání: Zatloukalová, Adamčíková,
Mlčáková, Růžičková, Kolderová, Lakomá, libero Přibylová – Uličná, Koblerová.

holky v noci před zápasem skoro nespaly a na
jejich výkonu se to logicky projevilo, soupeř
nás jasně předčil ve všech směrech. Odveta o
den později začala slibně zvládnutou koncovkou zahajovací sady, jenže pak přišel doslova
hrozný druhý set se spoustou našich hrubek.
Vše následně rozhodl závěr třetí části, kdy nestačilo vedení 23:22 vinou dvou zkažených podání. Plzeň střetnutí zlomila na svou stranu, dvě
porážky bez jediného získaného bodu pro nás
znamenají velkou komplikaci.“

KADETKY
VŠ Plzeň – VK Prostějov
1:3 (14, -18, -16, -15)
a 1:3 (23, -23, -8, -30)
Sestava v prvním utkání: Koblerová, Meidlová, Lakomá, Stavinohová, Přibylová, Chludová,
libero Kratochvílová – Adamčíková, Gogová.
Sestava v druhém utkání: Gogová, Přibylová,
Chludová, Stavinohová, Meidlová, Kočařová –
Kratochvílová.

Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„Kvůli sněhové kalamitě jsme dorazili až deset
minut před začátkem zahajovacího střetnutí a
než se děvčata pořádně rozhýbala, ztratila první
set. Pak ale tým zapnul na plné obrátky, odvedl kvalitní výkon a nepříznivý vývoj naprosto
v pohodě otočil. Do odvety šel mančaft jen
v sedmi lidech, neboť časově kolidovaly zápasy
Hodnocení trenéra
juniorek a kadetek. Přesto holky maximálně boJaroslava Matěje:
jovaly, makaly, v minimálním počtu se semknu„K úvodnímu duelu řeknu jednu stěžejní větu: ly a srdnatě došly za dalším vítězstvím. Patří jim
po maturitním plese se nedá vyhrát. Podle mě velká pochvala.“

návštěvnost webu roste...
..

www.vecernikpv.cz

Zpravodajství nejen z volejbalu shlédne
více jak 1000 čtenářů denně! DĚKUJEME!

EXTRALIGA Olomouckého kraje

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

fázi duelu získaly převahu díky
zlepšenému podání i několika
bodovým blokům, najednou
odskočily do náskoku 1:5. Ten
Čadovy svěřenky zlikvidovaly a
otočily na 10:9, ale vzápětí opět
První sada
ztrácely 11:13. Protivník se totiž
Druhá sada
Jeden z dvojice delegovaných
chytil, bojoval a délka výměn
Třetí sada
sudích Jaromír Antušák sice uvízl Hned od startu nového setu se však
se podstatně prodloužila. Leč
v zácpě na dálnici, ale díky opera- průběh srovnal. Sokol přestal to- Další zápletka přišla zkraje třetího týmu Prostějova za dané situtivnímu sehnání náhrady v osobě lik chybovat, naopak Agelky méně dějství. Severomoravanky v této ace nedělalo potíže také zabrat

SK UP
VK Pv

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Očima trenérů

Očima kapitánek

„Zápas jsme měly pod kontrolou. Všechno se odvíjelo od
dobrého servisu a přihrávky, náš projev byl po odpočinku a důkladné přípravě velice dobrý. Po prohře v Přerově
jsme se maximálně soustředily, problémy měly jen v úvodu třetí sady vinou několika vlastních chyb. Ale celé družstvo zabojovalo a střetnutí zvládlo tak, jak mělo.“

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

Jiří TEPLÝ - SK UP Olomouc:
„Utkání jsme začali velice dobře, ale vlastními chybami se
připraviliokontaktsesoupeřem.Tonásrozhodilo,takžejsmepak
Prostějovu pomáhali vlastními chybami i nekoncentrovaností.
Ve druhém setu byl protivník jednoznačně lepší a nám v něm
nešlo nic, třetí sadu jsme pak Prostějovu také vyhráli spíš my.
Po získání vedení 14:11 a šťastném otočení hostů jsme dali čtyři
balóny do autu, čímž jsme rozhodli o osudu setu i celého zápasu.Aspoň jednu sadu
jsme mohli získat, ale udělali jsme moc chyb.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Podali jsme celkově dobrý výkon a vyrovnanější koncovku
připustili jen ve třetím setu, kdy jsme v jednom postavení
inkasovali sedm bodů za sebou. Jinak jsme se takových
výpadků vyvarovali, i když soupeř dost riskoval podání a tím
nám chvílemi působil problémy na přihrávce. Naopak jsme
hodně těžili z výborného útoku, herně tým držely zejména
Solange Soares a Flávia de Assis. V závěru navíc pomohlo
střídání Saskie Hippe, jež dala několik důležitých příjmů i
vítězných míčů.“

dokonce ještě větším rozdílem,
jenže kromě vynucených chyb
pod tlakem vyráběly také vlastní
zbytečné, což je sráželo. A dámám
v červenobílých dresech naopak
pomáhalo zase nabírat herní i
výsledkovou převahu (5:6, 7:11).
Tentokrát však prostějovský tým
rozhodila sedmibodová šňůra při
podání Nachmilnerové na 14:11,

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
14 Dobří bobři Olomouc
14 Hanácká šipka
14 Pitbulls Prostějov
14 Vetřelci Prostějov

Hosté
Zavadila o jedličku Čechovice
Olomouc Poslanci Bělkovice-Lašťany
Miagi Mohelnice
Sportingbet.cz Olomouc

BD
13
11
11
10

BH
5
7
7
8

LD
29
26
24
23

LH
12
18
18
22

Body

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

Legy

1 Atlant Olomouc

Tým

11

8

2

0

1

0

0

127:74

284:177

29

2 Dobří bobři Olomouc

13

7

3

0

1

2

0

144:94

333:238

28
28



3 Pitbulls Prostějov

12

9

0

0

1

2

0

132:85

301:233

4 Vetřelci Prostějov

13

8

1

0

1

3

0

142:94

321:247

27

5 Miagi Mohelnice

12

5

0

0

2

5

0

102:116

250:278

17

6 Zavadila o jedl. Čechovice

12

4

1

0

1

6

0

101:117

249:286

15

7 Sportingbet.cz Olomouc

11

3

0

0

0

8

0

93:105

236:251

9

8 Hanácká šipka Olomouc

13

2

0

0

1

10

0

78:157

213:348

7

9 Poslanci Bělkovice-Lašťany

11

0

1

0

0

10

0

61:138

178:307

2

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

1. liga - prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
14 Berini Ivanovice na Hané
14 Darts Club Držovice
14 KRLEŠ Kralice na Hané
14 Mexičani Čelčice
14 Seniors Hamry
14 Jiřina Black Bears Prostějov

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

BD BH LD LH
12
6
25 21
7
11 21 23
7
11
16 26
2
16
8 34
10
8
23 21
přeloženo na 24. 2. 2013

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

1 Berini Ivanovice na Hané

14

11

2

0

0

1

0

169:85

374:231

37

2 Orli Kojetín

14

9

2

0

1

2

0

163:92

366:245

32

3 Jiřina Black Bears Prostějov

13

10

0

0

1

2

0

146:89

334:223

31

4 Darts Club Držovice

14

9

0

0

0

5

0

155:97

355:250

27

5 V Zeleném Prostějov

14

7

0

0

2

5

0

138:116

332:280

23

6 O tečku Prostějov

13

6

2

0

1

4

0

123:114

289:286

23

7 Asi Prostějov

14

7

0

0

0

7

0

121:131

292:302

21

8 Rafani Čelčice

14

5

0

0

1

8

0

125:128

298:310

16

9 Mexičani Čelčice

14

4

0

0

0

10 0

103:149

263:344

12

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

14

3

1

0

0

10 0

91:162

230:362

11

11 KRLEŠ Kralice na Hané

14

3

0

0

1

10 0

84:169

231:370

10

12 Seniors Hamry

14

2

0

0

0

12 0

83:169

220:381

6

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

naštěstí jen dočasně v tomto jediném postavení. Vzápětí oplatila
stejnou mincí v podobě série sedmi bodů za sebou Vincourová a
zbytek utkání si následně Čadovy
svěřenky pohlídaly, byť s dílčími
problémy. Pomohla je překonat
střídající Hippe, zápas tak skončil
v nejkratším možném čase tří sad
– 22:25 a 0:3.

1. liga Ženy - Olomoucký kraj
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
3 Divošky od Jany Přerov
Tým

Hosté
Ladies u Jedličky Čechovice

BD BH LD
6 5 14

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

LH
13
BO

1 Pitbulky Prostějov

2

2

0

0

0

0

0

13:7

28:17

6

2 Dračice od Jedličky Čechovice

2

1

0

0

1

0

0

13:8

29:21

4

3 Divošky od Jany Přerov

3

0

2

0

0

1

0

16:16

37:37

4

4 Šipkařky od Golema Olomouc

2

1

0

0

0

1

0

10:10

21:23

3

5 Ladies u Jedličky Čechovice

3

0

0

0

1

2

0

10:21

29:46

1

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

13),
Znojmo - Přímětice - Bílovec 3:2 (21,-21,23,-23,13) a 2:3 (24,23,-18,-25,11), Litovel - Jehnice 3:0 (17,21,22) a 0:3 (-18,-22,-18), Česká Třebová
- Vsetín 3:0 (21,21,21) a 3:1 (-20,14,18,19), Přerov B - Lanškroun 3:0
(15,11,14), Přerov B - Lanškroun 3:1 (16,-24,20,22) a 3:0 (15,11,14)

 Tým

Z

V

P

PS

1. TJ Sokol Palkovice

30

26

4

82:25

2539:2008 77

PM

B

2. PVK Přerov

30

25

5

80:25

2501:2048 76

3. TJ Sokol Česká Třebová

30

22

8

75:41

2612:2384 63

4. TJ OP Prostějov

30

18

12

63:55

2610:2528 51

5. VO TJ Lanškroun

30

13

17

49:63

2407:2532 38

6. VK Austin Vsetín

30

12

18

49:63

2334:2450 37

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
14 Capa team U Jedličky Čechovice
14 Hroši od Jedličky Čechovice
14 Twister Kroměříž Soběsuky 49
14 Věčná žízeň Ivanovice na Hané
14 Žabáci Ivanovice na Hané

Hosté
Němčická střela
Fénix Prostějov

BD BH LD LH
neznámo v době uzávěrky
5 13 14
29
neznámo v době uzávěrky
U Žida Ivanovice na Hané neznámo v době uzávěrky
ŠK Brablenci Kojetín
neznámo v době uzávěrky

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

Legy

BO

12

11

354:160

35

2 Twister Kroměříž

12

10

0

0

1

1

0

177:40

380:142

31

3 Fénix Prostějov

13

8

0

0

0

5

0

120:114

284:274

24



Tým

1 ŠK Brablenci Kojetín

1

0

0

0

0

158:59

7. ŠSK IR - PROGRES Bílovec

30

12

18

52:69

2530:2680 37

4 Soběsuky 49

12

6

1

0

1

4

0

105:113

244:265

21

8. VK Pegas Znojmo

30

8

22

44:72

2360:2610 30

5 U Žida Ivanovice na Hané

11

5

1

0

0

5

0

90:109

231:267

17

9. TJ Tatran Litovel

30

10

20

38:72

2254:2598 27

6 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

11

5

0

0

0

6

0

84:114

224:268

15

10. TJ Sokol Jehnice

30

4

26

35:82

2389:2698 14

7 Capa team U Jedl. Čechovice

12

4

0

0

2

6

0

92:126

229:298

14

8 Skalní Na Nové Doloplazy

12

3

1

0

2

6

0

93:126

238:299

13

9 Němčická střela

12

3

1

0

1

7

0

86:132

219:299

12

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...
31. a 32. kolo, sobota 9. března, 10:00 a 14:00 hodin:
Palkovice - Přerov, Lanškroun - Česká Třebová (9:00 a 13:00),
Vsetín - Litovel (9:00 a 13:00), Jehnice - Znojmo-Přímětice, Bílovec - Prostějov

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

10 Hroši od Jedličky Čechovice

13

2

1

0

0

10 0

111:124

268:303

8

11 Žabáci Ivanovice na Hané

12

2

1

0

0

8

79:138

215:311

5

1

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

Šipkaři Šmudlová a Malíšek jsou stříbrní

Prostějov/zš - Krásného úspěchu dosáhla prostějovská hráčka Romana Šmudlová z družstva Soběsuky 49 na republikovém turnaji
jednotlivců v elektronických šipkách, který se konal předminulý
víkend v Českých Budějovicích. Její spanilou jízdu hráčským polem
zastavila až sama vítězka turnaje Hana Bělobrádková z Jičína. Co
však těší nejvíce, je právo Romany Šmudlové zúčastnit se turnaje
TOP 12, který je určen pro nejlepších dvanáct hráček České republiky. Své místo v této nejprestižnější soutěži bude obhajovat 20.
dubna 2013 v Bystřici nad Perštejnem.
Také v kategorii mužských dvojic dali naši hráči o sobě vědět. Mužská
dvojice ve složení Jiří Malíšek (Pitbulls Prostějov) a Jaromír Bednařík
(Hornets Adamov) v konkurenci 107 nejlepších dvojic obsadili druhé
místo a domů odvážejí cenné stříbrné trofeje!

Rozhovor Večerníku

32

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. února 2013

Exkluzivní interview s fotbalovou legendou nejen olomoucké Sigmy

„FOTBAL MI NECHYBÍ, PŮSOBÍM JAKO PORADCE MLÁDEŽE V SIGMĚ“
Petr Uličný převzal v Prostějově po skončení trenérské kariéry Cenu Olomouckého kraje

Prostějov - Ikona olomouckého fotbalu, strůjce historického úspěchu Sigmy v Českém poháru a patron
olomouckých fotbalistek má za sebou kariéru protkanou angažmá řady prvoligových mužstev. Po ukončení
kariéry v květnu uplynulého roku se Petr Uličný dočkal
dalšího významného úspěchu v anketě o „Nejlepšího
sportovce Olomouckého kraje za rok 2012“, ve které
získal Cenu Olomouckého kraje. Tak jako bylo vítězství
v tuzemském poháru bonusem závěru jeho trenérské
kariéry, je i toto ocenění důkazem skvěle odvedené
práce fotbalového profesionála. Předminulou neděli
u příležitosti předávání cen v Městském divadle požádal PROSTĚJOVSKÝ Večerník fotbalovou legendu o
exkluzivní rozhovor. Vždyť na naše město má nemalé
vazby - manželka odtud pochází a syn od podzimu působí v 1.SK Prostějov jako trenér...
Josef Popelka
Po ukončení trenérské
kariéry jste se ještě dočkal dalšího významného ocenění. Co na něj říkáte?
„Jsem opravdu šťastný, je to
pro mě velká čest, zvláště když
jsem viděl na projekci předešlé
vítěze. Měl jsem asi to štěstí, že
jsem dokázal udržet Sigmu v lize
a taková ta třešinka, to bylo ještě vítězství v poháru. Pro mě to
byl moc dobrý rok. Jak se říká:
´konec dobrý, všechno dobré´,
tak i já skončil v tom nejlepším.
Navíc manželka je z Prostějova,
kde přebírám i toto významné
ocenění.“
Nechybí vám fotbal?
„Nechybí, protože já stále
chodím na všechny možné zápasy. V Sigmě jsem teď ve funkci
takového poradce pro mládež,
takže navštěvuji nejen na juniorku, ale samozřejmě i zápasy prvního týmu. Celý víkend i některé
dny v týdnu je tedy můj program
i nadále o fotbale.“
Co nějaké trenérské angažmá, na to byste už
případně nekývnul?
„Ono člověku je po takové době
smutno... Teď jsem si odpočinul
INZERCE

a přemýšlel jsem, že bych i něco
vzal, ale pak jsem si uvědomil, že
bych dokázal trénovat snad už jen
doma. Nějaká štace v jiném koutě republiky by už nepřipadala
v úvahu. Spíš si budu užívat toho
důchodu a vnoučat, ale nudit se
ale rozhodně nebudu.“ (úsměv)
Sigma má za sebou povedený podzim, dá se říct, že
pokračuje v dobrém tempu,
který jste s hráči zažil na konci
minulého ročníku. Jaké vidíte
šance týmu v jarní části sezony?
„Samozřejmě bych si přál, aby
byla Sigma mistrem, ale vzhledem k tomu, v jaké formě je
v současné době plzeňská Viktorka, tak to bude mít nesmírně
těžké. Diplomaticky bych řekl,
že bude hrát určitě o poháry, na
ten titul by musela být asi ještě
o trošičku silnější.“
Jak moc vnímáte dění
okolo
prostějovské
kopané?
„Fotbal se v Prostějově rozjíždí,
což je také zásluha pana Černoška, který vládne nejen tenisu.
Tady vždycky býval vynikající
fotbal, s tchánem jsme se dříve
chodívali dívat na Železárny a
byl bych opravdu rád, kdyby
nově složené mužstvo šlo nahoru

a v Prostějově byl znovu fotbal na
výborné úrovni.“
Neobjevily se i náznaky,
že byste u toho mohl působit?
„Ne, to vůbec. Abych byl upřímný, působil jsem ve vrcholovém
sportu a nemám potřebu teď trénovat nižší soutěže. Jistěže do ligy
bych nějakou nabídku zvažoval,
ale spíš bych ji nepřijal. Jo, kdyby
jednou Prostějov hrál ligu a stále
by o mě stáli, kdo ví... (úsměv) Ale
jsou tu mladší trenéři.“
Celkem jste v průběhu
kariéry odtrénoval 413
zápasů. Vzpomenete si, který
byl ten nejslavnější?
„Nejslavnější byl pro mě ten poslední zápas, to mi kluci udělali
obrovskou radost, protože jsme
vyhráli Český pohár. Škoda, že
jsme potom nehráli evropské poháry, ale bylo to ukončení mé kariéry a to bylo opravdu nesmírně
krásné i hektické. Byl jsem moc
šťastný, nikdy na to nezapomenu!“

Jak se vlastně zrodila vaše
přezdívka „Džon“?
„(úsměv) Někdy sedmdesátých
letech jsem působil v Plzni, a protože jsem Hanák, neboť pocházím
z Kroměříže, tak jsem každému
říkal Žanku. A Pepík Čaloun to neuměl říkat, tak mi říkali Džonku.“
V úvodu jste zmínil vnoučata, jsou mezi nimi i kluci? A pokud ano, snažíte se je
nasměrovat na fotbalovou
dráhu?
„S manželkou máme několik
vnoučat a třeba Martina Uličná, li-

gová házenkářka Zory Olomouc, „Miša Ordoš si to určitě zasloumá s mým synem taky kluka, na ží, v klubu mu to střílí, dostal se
kterém je vidět, že už ho to s mí- i do národního mužstva. Hraje
čem začíná bavit. Ještě tam pove špičkovém
ligovém klutřebuji trošku zapracovat já, aby
eme,
bu, kde patří
to bylo kvalitní. Pořád kopeme,
ochu
k těm stěžejmusíme se s tím míčem trochu
me...
ním hráčům,
mazlit, ať to řádně vychytáme...
proto i ta nomi(smích)“
Co říkáte na Ordošovo
šovo
nace a nakonec skvělé
ocenění v kategorii jedtunotlivců, když přece jen zastupuje týmový sport a zařadil se
za taková jména, jako je Tová?
máš Berdych a Petra Kvitová?

umístění nejen pro něj, ale i pro
celou Sigmu.“
Světový fenomén, volba krále. Michal Ordoš
zvolil Ronalda, koho vy preferujete?
„Já jsem spíše pro
toho druhého, Messiho. Je to opravdu pan
hráč, už tolikrát
se na něj snažili
něco vymyslet, nachystat
obra-

„Nemám potřebu trénovat nižší soutěže.
Jistěže do ligy bych zvažoval nabídku,
ale spíš bych ji nepřijal. Jo, kdyby jednou
Prostějov hrál ligu a pořád by o mě stáli,
kdo ví... Ale jsou tu mladší trenéři...“

Olomoucký patriot PETR „džon“ ULIČNÝ
se rozesmál nad variantou, že by jej oslovil 1.SK

Foto: internet

nu, zkouší
na něj všelijaké
fígle, ale on se
z toho vždy s noblesou dostane. Michal volil Ronalda,
protože ten je hezčí
a on se taky rád parádí... (smích)“

kdo je petr uličný

Další vítězství. Po triumfu ve finále Českého poháru si Petr Uličný přišel pro další významné ocenění, Cenu Olomouckého kraje
za rok 2012.
Foto: Josef Popelka

Bývalý český fotbalista a později fotbalový trenér, který naposledy vedl klub SK Sigma
Olomouc se narodil 11. února 1950 a je rodákem z Kroměříže. Mezi přáteli je znám pod
přezdívkou „Džon“ nebo Ulička. Během své hráčské kariéry nikdy nepůsobil vyloženě v
zahraničí. Začínal pprávě v Kroměříži, odkud ppřešel do ppražské Sparty,
p y následně do pplzeňské Škodovky a posléze do olomoucké Sigmy. V závěru ještě hrával jako hrající asistent
trenéra v Hranicích a v Uničově.
S trénováním začínal v tehdy druholigovém Havířově. Následně vystřídal prvoligové kluby ze Zlína, Brna,
Ostravy, Plzně, dále žižkovskou Viktorku a Opavu. Poté působil v té době v druholigovém Hradci Králové,
s nímž dokázal postoupit do první ligy. Dále pak vedl Olomouc a opět Zlín. V roce 2007 odešel na své první
zahraniční angažmá, a sice do slovenského Ružomberoku, které ale za půl roku ukončil. V české lize pak
pokračoval v Brně, odkud po nuceném odchodu v roce 2008 zamířil po delší pauze do 1. HFK Olomouc.
Zde však v červnu 2011 skončil, neboť nesplnil požadavek postupu do druhé ligy. Na začátku prosince 2011
byl jmenován trenérem Sigmy Olomouc, která se v té době pohybovala na předposledním místě tabulky 1.
ffotbalové ligy.
gy Ve středu 2. května 2012 vybojoval
y j
Petr Uličnýý s Olomoucí vítězství v českém ffotbalovém ppoháru
(Pohár České pošty) finálovým vítězstvím 1:0 nad Spartou Praha, na neutrálním hřišti ve Štruncových sadech
v Plzni. Již dříve avizoval, že po této sezoně ukončí trenérskou kariéru, přičemž hlavním cílem bylo zachránit
Olomouc v Gambrinus lize, což se podařilo. Vítězství v poháru bylo neplánovaným bonusem a Petr Uličný tak
v závěru dlouhé kariéry získal svou první trofej. V posledním ligovém zápase Olomouce s Duklou Praha 12.
května 2012 (Olomouc vyhrála 2:1) Petr Uličný úspěšně zakončil trenérskou kariéru, celkem odkoučoval 413
zápasů. Petr Uličný je ženatý a s manželkou Alenou vychovali dva syny, staršího Petra a mladšího Tomáše,
který je dnes hlavním trenérem Sportovního centra mládeže 1.SK Prostějov Dále má tři vnoučata: staršího
Patrika a mladší Nikolu, což jsou děti Petra, a Tomáše juniora, který je synem Tomáše.

