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KOMANDO zatýkalo V Jesenci ŘÁDILY
LESBIČKY
v Domamyslicích!
BYLI JSME
U TOHO!

Ozbrojený zloděj nenastoupil do vězení,
„zakuklenci“ si pro něj přišli domů

Místo drsné razie. V pondělí si do tohoto domu v Domamyslicích přišlo pro hledaného zloděje speciální policejní komando. Ještě v pátek
po něm zbyly beranidlem rozbité dveře…
2x foto: Michal Kadlec + internet
Domamyslice, Prostějov/mik

Až z Ostravy si přijelo speciální policejní komando
pro mladíka z Domamyslic, jehož zatčení bylo vskutku nekompromisní! Minulé pondělí odpoledne to totiž v ulici ´V Loučkách´ vypadalo jako v akčním filmu.

Sousedé nevěřícně zírali, rodina mladého zloděje se
strachem sledovala, jak se zakuklenci pomocí beranidla dobývají do baráku. A podařilo se!
Večerník se vydal pro podrobnosti k policii a informaci jsme zjišťovali i přímo na místě pondělního zásahu...
čtěte na straně 6

... ale Láďa se svlékl zadara
a stal se miláčkem publika...

Jesenec/mls - Vystoupením dvojice divokých lesbických šelmiček převlečených za policistky
vyvrcholil v sobotu po půlnoci
devátý ročník erotického plesu
v Jesenci. Pokud by tyto dámy
nachytaly přítomné muže na
silnici, většina z nich by o výši
pokuty asi nediskutovala. Oproti
loňskému roku, kdy závěrečná
live show představovala dosti tvrdou práci heterosexuálního páru
a diváci viděli až skutečné porno,
byla letošní lesbi show spíše (jen)
o mazlení a dotecích. Dvojice dívekdokázalapřítomnéběhemsvého vystoupení zaujmout... Vůbec
největší ohlas však vzbudil jeden
z přítomných diváků Láďa, který
využil výzvy moderátora a před
početným publikem následoval
na
video rnikpv.cz
příklad profesionálního striptéra.
e
c
.ve
Více o erotickém plese se dowww
čtete na straně 9, lechtivou scénu pak můžete zhlédnout na Mezi námi děvčaty. Eva s Martinou si to o sobotní noci rozdávaly
www.vecernikpv.cz, kde také na pódiu před početným publikem a za plného osvětlení. Jejich show
najdete rozsáhlou fotogalerii! však skončila dříve, než všichni přítomní čekali... Foto: Josef Popelka

INZERCE
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Prostějovský Večerník také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Uvázal ho u značky!
V průběhu předminulé
neděle strážníci vyjížděli na
oznámení týkající se údajně
týraného psa. Na linku
156 bylo přijato sdělení o
německém ovčáku, který
byl uvázán u dopravní
značky v Olomoucké ulici. Oznamovatelka měla
obavu o opuštění či týrání
zvířete. To se ale nepotvrdilo. Strážníkům se podařilo
zkontaktovat majitele. Ten
se jen zastavil v restauraci a o psa se stará. K protiprávnímu jednání nedošlo.

GANGSTEŘI z Přemyslovic unikají

Existuje stopa? Nevíme, policie utnula informace!
Už dvanáctý den úspěšně uniká i s desítkami milionů korun gangsterské komando, které ve čtvrtek 21.
února ráno v Přemyslovicích přepadlo a rozstřílelo
dodávku pražské bezpečnostní agentury Loomis.
Bohužel, přestože se Večerník po celý minulý týden
pídil po podrobnostech o průběhu vyšetřování, informační prameny ze strany krajské policie, která si
případ od prostějovské kriminálky prakticky okamžitě převzala, totálně vyschly. Olomoučtí kriminalisté
totiž vyhlásili tradiční, avšak v tomto případě pochopitelné, informační embargo.
Olomouc, Prostějov/mik
Přestože veřejnost lační po jménech, kdo že je od předminulého
čtvrtku bohatým člověkem, policejní zdroje mlčí. Jejich postup
ale lze v tomto případě chápat.
To, k čemu došlo předminulý
čtvrtek v Přemyslovicích, je natolik závažné, že nyní je potřeba

Mladistvá se neskryla
Předminulý pátek o půl
deváté večer v ulici Sádky
si strážníci povšimli slečny,
která si po jejich spatření
začala schovávat obličej do
kapuce. Toto jednání se hlídce
zdálo být podezřelé, a proto
dívku vyzvali k prokázání
totožnosti. Následně vyšlo
najevo,
j , že se jjedná o osobu
hledanou Policií ČR. Sedmnáctiletá mladistvá skončila
na policejní služebně.

nechat vyšetřovatele v klidu
pracovat, aby měli možnost
celou bandu ozbrojených a
nebezpečných pachatelů dopadnout.
„Co se týká loupežného
přepadení v Přemyslovicích,
v současné době probíhá intenzivní vyšetřování. Z taktických důvodů ale nebudeme

Bezdomovec cvičit
nešel

Ve středu po dvacáté hodině byl
ohlášen problém s bezdomovcem, který přišel do tělocvičny
jedné z prostějovských škol.
Tu nemínil opustit. Hlídka
sedmačtyřicetiletého muže bez
domova ze zmíněných prostor
vykázala. O dvě hodiny později
se s výše uvedenou osůbkou
strážníci setkali znovu. Tentokrát dotyčný ležel na zemi
před restaurací v ulici Libušinka.
Nebyl schopný chůze a zcela
nekontroloval své jednání. Po
vypití dvou litrů vína nadýchal
2,90 promile. Následně byl
převezen na záchytnou stanici
do Olomouce.

Lepili načerno
Plakáty se mohou lepit jen na
určená místa. Toto si zřejmě
neuvědomil dvaatřicetiletý
muž, který byl přistižen při
vylepování plakátů na ulici.
Plakáty lepil na veřejně
prospěšná zařízení. Pro
přestupek proti veřejnému
pořádku mu byla udělena
bloková pokuta v polovině
nejvyšší možné částky, která
se mohla vyšplhat až na
1000 korun.
Další dva řešili strážníci v
průběhu týdne. Ty skončily
u správního řízení, kde
přestupci hrozí pokuta až do
20 000 korun.

Vylekaná, ale v pořádku
Ve čtvrtek v ranních
hodinách vyjížděli strážníci
k otevření bytu, kde si
maminka zabouchla dveře
a uvnitř zůstala její malá
dcerka. Hasiči dveře otevřeli
a našli holčičku sice vylekanou, ale v pořádku. Vše
dobře dopadlo.

k případu sdělovat jakékoliv
informace,“ sdělil Večerníku
Josef
Bednařík,
tiskový
mluvčí Krajského ředitelství
uci.
Policie ČR v Olomouci.
Z jiných zdrojů se ale
Večerníku podařilo zjistit, že kriminalisté zatím marně pátrají po
či
vozidle, kterým lupiči
u
zablokovali
cestu
ní
dodávce bezpečnostní
ící
agentury
převážející
aké
peníze a kterým také
odjeli neznámo kam.
no, což
„Není zatím vypátráno,
je skutečně podivné. V podobných případech se vždy pachatelé auta zbavují po pár kilometrech, většinou ho zapálí,
aby zametli stopy. V tomto
případě tomu ale tak není,“
uvedl zdroj, který si z pochopitelných důvodů nepřál být
jmenován.

KRKAVČÍ MATKA

Zpila se do němoty, dítě
běhalo nahé po chodbě!

Kousnul ho do nohy
Rovněž předminulou neděli řešila hlídka ve Vrahovické ulici pokousání
psem. Třiapadesátiletý muž
měl drobné poškrábání na
noze. Lékařské vyšetření
nevyhledal. U majitelky
byly
zkontrolovány
potřebné doklady. Pes měl
platná očkování, a proto
byla protentokrát událost
vyřešena domluvou.
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Problém nejen s alkohlem... Matka, která se zpila pod obraz
bude teď mít co vysvětllovat „sociálce“.
Koláž Večerníku
Prostějov/mik - Dvouleté
dítě běhalo po chodbě, jeho
matka přitom spala v bytě. A
totálně zpitá pod obraz! I takové případy jsou nuceni řešit
strážníci prostějovské městské
policie. K neuvěřitelnému
selhání ženy v roli matky
vyjížděla hlídka ve čtvrtek
ráno uplynulého týdne.

„Ve čtvrtek osmadvacátého
února deset minut po půl
deváté ráno nám obyvatelé
domu poblíž centra města
nahlásili na tísňovou linku,
že po chodbě bytového domu
pobíhá spoře oděný plačící
chlapeček. Strážníci na místě
zjistili v jednom z bytů spící
opilou ženu, které dítě patřilo.

Hlídka jeho dvaatřicetiletou
matku vzbudila. Dechová
zkouška u ní vyšla s pozitivním výsledkem, strážníci jí
naměřili 1,66 promile,“ prozradila Večerníku k otřesnému
případu Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Není snad třeba ani podotýkat,
že strážci pořádku okamžitě
přivolali na místo „sociálku“.
„Jelikož žena pro svůj stav
nebyla schopna se o malého
syna postarat, byl hoch
předán přivolané rodinné
přítelkyni. Ta přislíbila jeho
pohlídání až do vystřízlivění
matky. Celá událost byla
samozřejmě postoupena sociálnímu odboru Magistrátu
města Prostějova,“ potvrdila
Adámková.

Mají stopu? Policisté zatím nechtějí k případu
ozbrojené loupeže zveřejňovat žádné informace. Není tedy jasné, jaké stopy se jim podařilo
získat přímo na místě činu. Foto: Michal Kadlec
Hovořit se také začalo tom,
že šéfové bezpečnostní
agentury, jejíž vozidlo bylo
přepadeno, údajně zvažují
odměnu
za
dopadení
pachatelů...

Další informace a zajímavosti z oblasti podobných loupeží si lze přečíst
na straně 13 dnešního
vydání.

Prostějov/mls
„Host do domu, čagan do
ruky.“ Tak tohoto hesla se v
případě Romana Veselého měl
držet majitel penzionu Alberta.

Svého hosta nejenže ubytoval,
i s jeho přítelkyní jej navíc
hostil, půjčil mu peníze, zaplatil kredit za telefon a na závěr
ho ještě vyprovodil na vlak. Od
svého mladého „kamarádíčka“

HROZIL BOMBOU!

Olomouc/lef,mik - „V Globusu je bomba. Vybouchne za 45
minut!“ Tuto informaci pořádně vyděšeným hlasem zavolal
v sobotu večer neznámý telefonní terorista na linku 112. Policie následně z olomouckého hypermarketu a přilehlého obchodního centra Olomouc City evakuovala na sedmnáct set
lidí. Mezi nimi byly bezpochyby i desítky Prostějovanů!
Pyrotechnici naštěstí žádnou bombu nenašli, přesto jdou škody,
které anonym způsobil, k částce až třista tisíc korun. Policisté přijali hlášení o pumové hrozbě v 19 hodin a 23 minut. „Na místě
okamžitě zasahovalo šestnáct policistů, kteří z obchodního domu
Globus a centra Olomouc City evakuovali sedmnáct set osob,“
uvedl olomoucký policejní mluvčí Josef Bednařík. „Pyrotechnici následně důkladně všechny prostory prohledali, ale žádný
výbušný systém naštěstí nenašli. V průběhu akce nebyl nikdo
zraněn,“dodal.
„Všichni jsme museli okamžitě přerušit nákupy a opustit Globus. Strach jsem až takový neměla, spíše jsem si říkala, kdyby
to náhodou byla pravda...,“ svěřila se Večerníku Prostějovanka
Katka, která byla v inkriminovanou dobu právě na olomouckých
nákupech.
Po neznámém telefonním teroristovi policisté intenzivně pátrají.
Za trestný čin šíření poplašné zprávy mu hrozí až dva roky vězení.
Hypermarket už vyčíslil první škody na tržbách na 300 tisíc korun.
Bližší podrobnosti a další reakce evakuovaných najdete na
www.vecernikpv.cz!

oblečení a botách Adidas. To
vše si zřejmě pořídil za lepších
časů, od loňského léta už je
totiž jeho bankovní konto bylo
kvůli exekucím zablokováno.
Poté, co se z penzionu Alberta
Veselý odstěhoval, přesunul se
do Mostkovic. Přespával zde
v jedné z chat, kterou si dovybavoval věcmi ukradenými
ze sousedních chalup. A to až
doby, než jej právě tam zadrželi
policisté. Vzhledem ke své
nepoučitelnosti putoval Veselý
do vazby. Nyní už je však na
svobodě. Prostějovský soud
mu za opakované podvody a
drobné krádeže napařil 300

hodin veřejně prospěšných
prací. Zároveň musí docházet
k probačnímu úředníkovi,
který by mu měl pomoci s
řešením jeho zoufalé životní
situace.
„S ohledem na váš věk je na
místě vám dát ještě šanci.
Pokud se však nevzpamatujete, je jasné, že vás vězení nemine. Každá hodina práce se v
případě nedodržení podmínek
může přeměnit v den trestu
odnětí svobody,“ zdůraznila
na závěr soudkyně Ivona
Otrubová.
Rozsudek na místě nabyl
právní moci.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

Čtyřiadvacetiletý muž z Prostějova byl ve čtvrtek
po
třiadvacáté
hodině na ulici
Okružní v Prostějově kontrolován jako
řidič vozidla
Mazda. Při kontrole byla u muže
provedena dechová zkouška
s negativním výsledkem.
Dále policisté vyzvali muže
k testu na přítomnost omamných a psychotropních látek,
kterou odmítl,, jjakožto i lékařské vyšetření. Řidič uvedl, že
předešlý den večer vykouřil
jednu cigaretu marihuany.
Podezřelému byla zakázána
další jízda a zadržen řidičský
průkaz.

Zatím neznámý lump

Roman Veselý si s budoucností těžkou hlavu nedělal...
však po téměř půl roce neviděl
ani korunu...
„Působil na mě slušným
dojmem, neměl jsem důvod
mu nevěřit,“ vysvětlil u
Okresního soudu v Prostějově
Břetislav Večerka. Tam totiž
jeho „vyčůraný“ host nyní
kvůli podvodu stanul. „Chtěl
jsem za ubytování a jídlo zaplatit tak, že dostanu peníze
od rodičů. Ti mi však řekli, že
jsem dost starý na to, abych
se o sebe postaral sám. Peníze
mi nakonec nedal ani nikdo z
mých kamarádů,“ zdůvodnil
Veselý, který před soud
předstoupil ve značkovém

Vykouřil jointa,
sedl za volant...

Nebyli jste nakupovat v Globusu?

ze soudní síně...
VYŽÍRKA SI ŽIL JAKO KRÁL, PLATIT VŠAK NEHODLAL
K mládí patří bezstarostnost. Své o tom zcela jistě
ví i čtyřiadvacetiletý Prostějovan Roman Veselý,
který si podobně jako řada mladíků a slečen v jeho věku s budoucností hlavu nelámal. Jelikož však
delší dobu nepracoval a rodiče už odmítli dotovat
jeho nákladný životní styl, nakonec velmi tvrdě narazil. Kvůli své nepoučitelnosti skončil ve vazební
věznici, načež nyní si bude muset trest za své podfuky odpracovat!

ČERNÁ KRONIKA

Vybílil dodávku
Trestných činů krádeže
vloupáním a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku se
dopustil neznámý pachatel,
který v pondělí po třinácté
hodině na ulici Dolní v Prostějově vnikl do uzamčené kabiny vozidla Citroën Jumper.
Z auta odcizil kožený kufřík
s doklady, peněženkou s finanční hotovostí 400 korun,
platební kartou, CCS kartou
a s finanční hotovostí firmy
ve výši 3 000 korun.

Zfetovaný v poledne
Z přestupku řízení pod vlivem
návykové látky je podezřelý
šestadvacetiletý muž z Prostějova, který byl v úterý před
polednem v Rovné ulici kontrolován jako řidič vozidla Daewoo Lanos. Muž byl vyzván
k provedení dechové zkoušky
na alkohol, která byla negativní. Jelikož se jeho chování
policistů nezdálo, provedli
test na ppřítomnost drog,
g, který byl pozitivní. Řidiči byla
zakázána další jízda a byl mu
zadržen řidičský průkaz.
Za řízení pod vlivem drog
hrozí podezřelému sankce do
50 000 korun, zákaz činnosti
až na dva roky a ztráta sedmi
bodů. Za odmítnutí vyšetření
hrozí podezřelému sankce od
25 000 Kč do 50000 korun,
zákaz činnosti od jednoho
roku do dvou let a ztráta sedmi bodů.

Vysál i buldozer
Neznámý pachatel v noci
ze středy na čtvrtek odstranil visací zámek z nádrže
buldozeru odstaveného na
volně přístupném místě na
poli vedle drátěného oplocení bioplynové stanice u
Smržic. Ze stroje následně
odcizil 50 litrů motorové
nafty. Dále pachatel po rozpletení oplocení vnikl do
areálu bioplynové stanice,
kde z odstaveného traktoru
odcizil 290 litrů motorové
nafty. Celkově tak způsobil
škodu přes 12 400 korun.

Vykradl dům

STANISLAV FRÉHAR

RADEK TRUNDA

MILADA NAVRÁTILOVÁ

JIŘÍ MAJER

se narodil 18. ledna 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 27. února 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 19
do 20 let, měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou k dispozici.

se narodil 21. prosince 1997
a trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 26. února
2013. Jeho zdánlivé stáří je 16
let, měří mezi 175 až 180 centimetry, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědé vlasy.

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

se narodil 16. prosince 1956 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 26. února 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 57
do 60 let, měří 175 centimetrů,
má střední postavu, hnědé oči a
šedé rovné vlasy.

Trestných činů krádeže vloupáním a porušování domovní
svobody se dopustil neznámý
pachatel, který v době od 1.
ledna do 28. února 2013 po
rozbití okna vnikl do domu
v obci Pěnčín. Celý objekt
následně prohledal a odcizil
zahradní bazén, dvě travní
sekačky, elektrický přímotop,
porcelánový servis a notebook.
Celkově tak majiteli způsobil
škodu kolem 154 000 korun.

Zpravodajství

Ve Švýcarsku NAŠLA SMRT. Nechala tu dvojče
Rodačka z Mostkovic spáchala v zahraničí sebevraždu

Velice citlivou a tragickou událostí žijí v těchto
dnech občané Mostkovic. Ženy, které od narození pojilo vůbec nejsilnější pouto, jaké si
lze představit, rozdělila zbytečná tragická událost. Místní rodačka Dana P., která před několika lety odjela za výdělkem do Švýcarska, se
totiž domů vrátila mrtvá! Jak Večerník zjistil,
šestatřicetiletá žena v zemi helvetského kříže
spáchala sebevraždu. Středečního pohřbu,
jež proběhl v rodinném kruhu, se pochopitelně zúčastnilo i její dvojče...
Mostkovice/mls
Osud si s lidmi někdy opravdu ošklivě pohrává. Mladá
žena z Mostkovic, která do
Švýcarska odjela za prací
a lepší budoucností, našla nakonec v této krásné zemi plné
horských panoramat SMRT.
„Byla to moc šikovná mladá
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holka. Nechápu, co za jejím
rozhodnutím,
dobrovolně
odejít ze světa, mohlo stát...,“
kroutil hlavou zdroj, který
informaci Večerníku poskytl.
Mladá žena Dana P. z Mostkovic odjela do Švýcarska zhruba před pěti lety. Domů se od
té doby vracela velmi nepravidelně a jen na krátký čas.

„V zahraničí pracovala,
údajně někde v továrně a po
čase si tak zvykla, že si zařídila i soukromý osobní život.
Proslýchá se však, že jí vztah
se Švýcarem, s nímž se před
lety seznámila a žila v jedné
domácnosti, nevyšel. Po rozchodu se měla trápit, až situaci vyřešila tím nejhorším
možným způsobem... Nikdo
přitom nechápe, proč se
v takovém případě nevrátila
zpět domů?! Vždyť tu měla
rodinu, která by její návrat
uvítala a určitě by jí pomohla znovu začít,“ prozradila
Večerníku jedna z obyvatelek Mostkovic.
Následně se nám podařilo
zjistit, že přímo v obci stále žije dvojče ženy, která v
alpské zemi spáchala sebevraždu. Právě pro ni musí
být smrt milované sestry ob-

Přehradu rozebírají
Budeme mít jako puzzle
písečnou pláž?

Ilustrační foto
zvláště bolestivá. Pouto mezi
dvojčaty totiž bývá dokonce
silnější než mezi matkou
a dítětem.
Rodinu jsme se kvůli vzpomínce na mladou ženu pokusili zkontaktovat, úspěšní jsme
ovšem v pátek ani v sobotu
nebyli. Rodiče nebyli ve svém
domě k zastižení...

Foto: Martin Zaoral
Je fuč. Po mostku u vypouštěcí věže plumlovské přehrady se v nejlepších letech procházely během letní
sezóny tisíce rekreantů. Nyní by mělo dílo dostat nový kabát, zda se však podaří obnovit i turistický ruch, to
ukáží až následující roky. Každopádně mezi lidmi už se začíná hovořit o písečné pláži...

Aktuální informace kolem plumlovské přehrady hledejte na straně 8!

Podpora sportu v Prostějově se snižuje! V budoucnu má být závislá jen na HAZARDU...
Primátor M. Pišťák: „Neztratili jsme zájem o sport, ale kde ty peníze brát?“
Ještě před několika lety plynuly z rozpočtu města do sportu, kultury
a sociální oblasti desítky milionů korun v rámci veřejných finančních
podpor. Na konci devadesátých let minulého století a ještě v roce
2000 nebylo nic výjimečného, když radní a zastupitelé rozdělovali
částky přesahující celkovou sumu třiceti milionů. Doslova „zlatá léta“ a natažená dlaň ze strany města nastaly pak v roce 2005 a 2006,
kdy do různých organizací shodně plynuly částky v celkové hodnotě
přes čtyřicet milionů korun. Z toho vždy více jak polovinu „zhltnuly“
sportovní kluby. Nejvíce pak ty prioritní, které si komunální politici
vybrali jako nejprestižnější a konající městu Prostějov největší čest
a propagaci. Jenže, to všechno už odvál čas...
Prostějov/mik
Jaká je tedy současnost? Jedním
slovem, mírně řečeno, je to bída!
Sportovci, kulturní a sociální
organizace se například v roce
2013 musejí spokojit s tím, že
z rozpočtu města urvou s bídou
šestnáct milionů. Ale zaměřme se
nyní ryze na oblast sportu, neboť
tady je pomoc magistrátu čím
dál tím menší, což pochopitelně
vyvolává rozpačité reakce funkcionářů, kteří si neví rady s rozpočtem, ale zvedá se také bouře nevole mezi sportovními fanoušky.
„Chápu, že se někdo rozčiluje
nad stále se zmenšující finanční

podporou, ale kde ty peníze
neustále brát, to ať nám někdo
poradí,“ reagoval pro Večerník
Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova. Vzápětí jsme ho požádali o vysvětlení, proč se nyní rok od roku
dává i do sportu méně peněz.
„Důvod je naprosto jednoduchý. Dříve jsme částky vyčleněné jako veřejné finanční podpory posilovali z našeho vlastního
rozpočtu města. Pochopitelně
s přihlédnutím k tomu, že daňové příjmy se často vychylovaly
a nemáme už ani dostatek finančních rezerv, vycházelo se postupem let jen z výnosů hazardních

Přiznání investora:

TOUŽIL KOUPIT

Jezdecká kasárna!

Místo této ruiny
mohl dnes fungovat
domov seniorů!

Foto: Michal Kadlec

Zpověď prostějovského podnikatele, jehož
mrzí odmítnutí města, si přečtěte na straně 6!

her. Pro někoho se to může zdát
absurdní, ale nyní podpora sportu
závisí právě na tom, co nám přijde od státu jako výtěžek z provozu hazardu...,“ konstatoval první
muž našeho magistrátu.
Pro letošní rok se rada města se souhlasem zastupitelů
rozhodla vyčlenit na veřejnou finanční podporu celkovou částku „jen“ zhruba
šestnáct milionů, přičemž do
sportu poplyne pouze polovina. „Rozhodli jsme, že zbytek
z výtěžku hazardních her půjde
například na podporu sportovní
infrastruktury. Třeba konkrétně
letos pomůžeme Sokolu II část-

kou zhruba pěti milionů korun
na výstavbu nové sportovní
haly,“ dodal konkrétní případ
primátor Miroslav Pišťák.
Podle toho, co Večerník zjistil
při rozhovorech s vedoucími představiteli sportovních
klubů v Prostějově, které
jsme vám přinesli v minulém
vydání, někteří z nich mají
pocit, že město rok od roku
ztrácí zájem sport podporovat. „Jestliže mají takto zjednodušenou představu, pak ať
se postaví před zastupitele a

jménem desetitisíců občanů jim
doporučí, aby omezili například
financování výstavby nových
silnic, chodníků či jejich oprav.
Jiné peníze tady totiž prostě
nejsou! A ty z hazardu všechny
využijeme jednak na podporu
jednotlivých oddílů a jednak na
výstavbu sportovních zařízení.
Proti tomu přece nemůže nikdo
protestovat,“ nesouhlasil Pišťák
s názorem, že by město Prostějov mělo přestat podporovat
sport. „To se nestane,“ přislíbil.
Dokončení na straně 6

Veřejná finanční podpora prioritních sportů
(v milionech korun)

Zdroj: Magistrát statutárního města Prostějova

Koláž Večerníku

Veřejná finanční podpora prioritních sportů
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Celkem:

(v milionech korun)
Hokej Basketbal Volejbal
Box
4,5
0,012
0,27
3,75
0,014
0,62
5,85
4,5
0,05
0,78
11,01
7,5
0,12
1,65
7,0
8,3
0,15
0,8
6,0
6,0
0,45
1,0
4,27
5,0
1,45 1,012
4,0
5,0
1,55
1,0
3,5
3,11
3,4
0,89
3,1
2,35
2,3
0,8
3,08
2,43
2,43
0,67
2,83
0,88
1,4
0,61
58,89
45,07
13,33
10,1

Tenis Fotbal
3,15
1,0
2,8
0,59
0,85
0,5
1,05
0,4
6,07
0,3
0,8
0,35
0,28
0,2
1,73
1,0
1,14
3,8
2,45
1,6
0,6
15,15 15,51

Zdroj: Magistrát statutárního města Prostějova

WOLKER se obrací V HROBĚ! ŠÉFOVAT divadlu
Oblastní kolo „jeho“ Prostějova bylo ZRUŠENO chce JEDENÁCT LIDÍ!
Prostějov/peh, mik - Tak to
je šok pro všechny milovníky
poezie! Uplynulou středu se
mělo uskutečnit oblastní kolo
tradičního a ministerstvem
kultury finančně podporovaného Wolkrova Prostějova.
Přání bylo ale otcem myšlenky. Recitátoři zřejmě v Prostějově vymírají, kvůli jejich
nedostatku totiž byla soutěž
bez náhrady zrušena!
Kvalifikace na účast v prestižním klání recitátorů, která se
měla konat 27. února, se neuskutečnila z důvodu podstatně
menšího počtu přihlášených
účastníků, než jak tomu bylo
zvykem v předchozích letech
a jak stanovují podmínky soutěže. „Přihlásilo se nám pouze osm recitátorů, proto jsme

se rozhodli ani nesvolávat
porotu. Přihlášení účastníci
rovnou postupují do krajského kola,“ potvrdila Večerníku neblahou realitu ředitelka
Kulturního klubu DUHA Alice
Gregušová.
Slavný prostějovský rodák
Jiří Wolker se tak musí obracet v hrobě. „No, pomalu
bych řekla, že skutečně ano.
I když jsme v posledních letech registrovali určitý úbytek
účastníků, toto je už opravdu
extrém! Co ale chcete dělat, když současná mládež
spíše upřednostňuje hry na
počítači nebo návštěvy barů
a restaurací. Zabývat se poezií bylo doménou mojí generace, mladší už mají zřejmě
jiné priority a zájmy. To není

naříkání, to je bohužel holá
skutečnost...,“ posteskla si pro
Večerník Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora statutárního města Prostějova, do
jejíž sekce kultura spadá.
Krajské kolo přehlídky recitátorů-sólistů se i s osmičkou
bez boje postupujících Prostějovanů bude konat 22. března
v prostorách Kulturního klubu
DUHA. Doufejme, že rodiště
jednoho z nejvýznamnějších
českých básníků přece jen najde pro nadcházející ročníky ve
svých řadách další pokračovatele Wolkrova odkazu. „Snad
se alespoň na krajské kolo
sjede z regionu více účastníků a nedojde tak ke stejnému
fiasku,“ přeje si náměstkyně
primátora Ivana Hemerková.

Prostějov/mik - Jak Večerník jako vůbec první už na konci ledna informoval veřejnost, končí k 30. červnu ve funkci
ředitelky Městského divadla v Prostějově na vlastní žádost
Alena Spurná. Magistrát ihned poté, co přijal její rezignaci,
vypsal výběrové řízení na tento post a minulý pátek výběrová
komise rozlepovala obálky s došlými přihláškami.
„Mohu potvrdit, že do konkurzu na funkci ředitele či ředitelky divadla se přihlásilo celkem jedenáct kandidátů. Jejich jména vám
ale v tuto chvíli sdělit nemohu, jsou tajná,“ řekla Večerníku v pátek
odpoledne Ivana Hemerková, náměstkyně primátora zodpovědná
za kulturu v Prostějově. Podle ní si během března bude komise jednotlivé kandidáty zvát na pohovory. „Komise zatím pouze posoudila, zda kandidáti mají v pořádku patřičné dokumenty, vzdělání
a předpoklady pro výkon funkce. Všichni se nyní zúčastní psychologického testu a stanou před komisí, kde by měli obhájit svůj
koncept a motivaci,“ dodala náměstkyně primátora.
Na začátku dubna výběrová komise předloží radě města
pořadí vítězných kandidátů a radní pak vyberou nového ředitele či ředitelku Městského divadla v Prostějově. Vybraný
muž nebo žena se po schválení zastupitelstvem ujme funkce
1. července tohoto roku.
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REKORDY!

V novém roce mají
naše stránky již téměř

200 000
zhlédnutí!!!

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

12,5

J
Jaro
jje tady!
d !N
Nevěříte,
ěří žže dl
dlouhé
hé a mrazivéé
zimě je konec? Zajděte si na Husovo
Čím dál
náměstí a poznáte, že nepíšeme do větru.
tím méně.
Svědkem je i náměstkyně primátora
Když jsme si miAlena Rašková, které obyvatelka
nulý týden nechali spoze zmíněné lokality přinesla
čítat, jak během posledních
kytici kočiček. A ty
let prostějovský magistrát podpojsou přece posruje sport v našem městě, vyšlo nám,
lem jara!
že peněz na podporu klubů je rok
od roku méně a méně. Kam zmizely
finance na prostějovský sport?

Osobnost týdne
JIŘÍ
JIŘ
Ř LANGMAJER
Char
Charismatický
pražský
herec
Diva
Divadla pod Palmovkou je v Prostějově pomalu už jako doma. Po loňpři divadelním festivalu
ské účasti
ú
Aplaus nadchl i minulou středu proAplau
stějovské divadelní fanoušky precizně
stějov
zvládnutou
rolí ve hře Oidipús vladař.
zvládn
Svéráznému
oblíbenci žen se u nás
Své
prostě daří!

Začne to co nevidět! Za dvanáct a půl milionu korun nechá město zrekonstruovat komunikaci a parkovací plochy
ve Svolinského ulici na sídlišti
Hloučela. Jedna z největších
letošních investic přinese po
nějakou dobu také dopravní
problémy v této lokalitě.

-

Výrok týdne
„ASPOŇ
ASPOŇ
ŇP
PÁR
ÁR DNÍ
ÁR
DNÍÍ
JSME VŠICHNI
ŠLAPALI PO SNĚHU
A NIKOLIV
PO PSÍCH
HOVNECH!“
Na začátku minulého týdne
výstižně zkonstatoval postarší
muž kráčející parkem
v centru našeho města

O jednom Prostějovanovi, jenž stojí za článek i v The New York Times

Analýza
Martin Mokroš
Jedná se o JUDr. Ivo Ducháčka,
prostějovského rodáka, jehož
osudy jsou protknuty chvílemi na vrcholu, na absolutním
dně a nakonec oceněními venku i doma. To, že byl oceněn
i venku, lze dokladovat i statí
v prestižních The New York
Times.
Ivo Ducháček po prostějovských mladických letech v roce
1935 absolvoval studium práv
na MU v Brně a začal se věnovat žurnalistice. Od roku 1936

Ve své poslední analýze jsem se zabýval „vítězným“
únorem, zmínil jsem knihu Osobnosti Prostějovska
a k ní dodal, že ne na každého bojovníka proti komunismu
se v ní dostalo, což je pochopitelně logické, neboť ona kniha prostě nemůže být nafukovací. Dnes bych chtěl přiblížit jednu z oněch osobností, která měla „Černého Petra“,
neboť nedávno uplynulo sto let (přesně 27. 2. 2013)
od jejího narození...
působil jako pařížský zpravodaj Lidových novin, po březnu
1939 působil v exilovém tisku. V emigraci se stal blízkým
spolupracovníkem úřadujícího
místopředsedy Československého národního výboru v Paříži
a předsedy exilových vlád v
Londýně Msgre. Jana Šrámka
a ministra dr. Huberta Ripky.
Působil i v rádiu BBC. Na konci
druhé světové války se účastnil
osvobozování Plzně jako styčný
důstojník u 3. americké armády
generála George Pattona. V letech 1945 až 1948 patřil k ve-

doucím politikům Československé strany lidové, za niž od října
1945 do února 1948 vykonával
funkci poslance a předsedy zahraničního výboru Národního
shromáždění. Jako člen tohoto
výboru usiloval o rovnocennou
spolupráci se všemi spojenci
tehdejšího Československa, což
mu samozřejmě nepřidalo na
oblibě u prosazujících se komunistů, obzvláště když své názory prezentoval ve spolupráci
s Pavlem Tigridem v politickém
týdeníku Obzory. Proti týdeníku
byly vedeny represe, byl i zasta-

SPRAVEDLNOST JE SLEPÁ, HLUCHÁ, KULHÁ
NA JEDNU NOHU A ZJEVNĚ JI TRÁPÍ REVMA

Petra Hežová
Před několika týdny se
konečně dočkal verdiktu i
zlodějíček, který o loňských
letních prázdninách strhával bezmocným seniorkám
z krku zlaté řetízky. Že

okradených babiček nebylo
málo, dokazuje i to, že celková hodnota ukradených
šperků přesáhla sedmdesát
tisíc korun.
A hádejte co - zloděj si půjde
na pár měsíců posedět do nápravného zařízení a oloupené
stařenky se kromě toho, že
se proběhly po soudech, nedočkají ani desetikoruny na
autobus. Pokud by se ale k
soudu nedostavily v určeném
termínu, hrozila nebohým stařenkám ještě několikatisícová
pokuta. Takže pokud seniorka měla to štěstí, že přestála bez újmy šok z krádeže,
nejenže nemůže očekávat
návrat svých šperků, ale ještě k tomu jí hrozí pokuta.
Spravedlnost je holt spravedlnost a myslím, že už dnes
nikoho nepřekvapí, když ve

vlastním domě nachytá zloděje, který po příjezdu policie
odchází v klidu domů, zatímco vás odvádějí v poutech za
užití nepřiměřeného násilí,
když jste v tom chvatu na nezvaného pobertu vytáhli to, co
bylo nejblíž po ruce -– v tomto případě plastovou zahradní
židli. A pokud spravedlnost
přece jen zasáhne a lupič se
skutečně ocitne za mřížemi,
dostane jídlo, pití, ubytování
pěkně v teple, zcela zdarma
na účet všech daňových poplatníků.
Spravedlnost by si asi měla
zažádat o ZTP/P průkazku,
protože tohle už ani slepota
neomluví.

Konstelace hvězd Prostějova

...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. Drobné neshody s partnerem
vůbec neřešte, co se škádlívá, rádo se mívá. Zaměřte
se tento týden spíše na to, abyste zbytečně netrávili
čas v práci, místo toho, abyste byli s rodinou. To by
pak mohlo být hůře.
Štíři - 22.10.-20.11. V těchto dnech bude slavit
narozeniny či svátek řada vašich kolegů. Co se dá
dělat, nějaká ta flaška v pracovní době bude vypita.
Jenom to proboha nepřehánějte, váš nadřízený není
totiž nakloněn flámování.
Střelci - 21.11.-20.12. Vy se tento týden vyhýbejte
jakýmkoliv supermarketům. Reálně totiž hrozí, že
bezhlavě nakoupíte vše, co vám přijde pod ruku.
A to by vám udělalo takový průvan v peněžence, že
byste se nestačili divit.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Vy byste potřebovali
pořádně prokysličit mozek, v tuto chvíli totiž nedokážete reálně uvažovat a vymyslet něco kloudného.
Seberte celou svoji rodinu a odjeďte na hory. Jedině
tady přijdete na jiné myšlenky.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Už hodně dlouho váš štve
jedna a tatáž osoba. Nejhorší je, že proti ní nemáte žádnou zbraň, vždycky vás něčím uzemní. A co
kdybyste tak zapátrali v minulosti tohoto člověka?
Ta je totiž opravdu pikantní!
Ryby - 19.2.-19.3. Zatoužíte po něčem, čeho nejde
bez pomoci druhých dosáhnout. Jestli to kýžené
opravdu chcete, budete se muset i ponížit a požádat
o pomoc. Touha ale bude tak silná, že nějaká ta úlitba vám vůbec vadit nebude.

a politologických věd. V roce
1975 byl jmenován vedoucím
doktorandského programu v
oblasti politologie tamtéž. V
roce 1980 odešel pak do řádného důchodu, ale byl i nadále
činný v univerzitním dění, neboť byl hostujícím profesorem
na univerzitě v Berkeley.
Bohatá byla i jeho publikační
činnost. Kromě kratších statí
napsal osm knih, které se zabývají mezinárodními vztahy - namátkou Konflikty a spolupráce
mezi národy z roku 1960, Práva
a svobody v současném světě z
roku 1975 atd.
Stal se také spoluzakladatelem
exilové Společnosti pro vědy
a umění, což byla instituce založená českými a slovenskými intelektuály emigraci, která spojovala nakonec krajany nejen
v USA ale i v západní Evropě
a Austrálii. Letos uplyne pětapadesát let od jejího založení
a lze se o ní mnoho dozvědět

v knize Miloslava Rechcígla
„Pro vlast“.
Životní pouť JUDr. Ducháčka se završila v roce 1988,
tedy před 25 lety, kdy zemřel
na rakovinu ve svém domě
v americkém Kentu. Byl dvakrát ženatý, měl syna a dceru.
Jeho činnost byla posmrtně
oceněna, když mu byl prezidentem Havlem udělen řád
T. G. Masaryka III. třídy in memoriam.
Nestává se každý den, aby bylo
možno psát o někom z Prostějova, kdo je oceněn vysokým
státním vyznamenáním a o
němž píše americký tisk. Pokládám si za čest, že jsem o
takovém člověku dnes mohl
napsat pár řádek, a myslím si,
že by se mohl stát vzorem bojovníka proti bezpráví, které
se bohužel děje dnes a denně
v různých formách i v našem
takzvaně demokratickém státě
a světě.

fejeton Kdo uteče, vyhraje…

glosa týdne

Začněte už přemýšlet o létě a zkuste zajít „pro bronz“ do některého
z prostějovských solárních studií. Okamžitě tím získáte na atraktivitě, možná se stanete i terčem milostných návrhů. Ve městě si pak
dejte pozor na policejní hlídky, tento týden jich bude všude plno.

Berani - 20.3.- 18. 4. Sundejte si růžové brýle
a přestaňte se dívat na svět s naprosto nereálnými
názory. Naučte se nazývat věci pravými jmény.
Pokud konečně procitnete, určitě to pomůže vaší
profesní kariéře. O víkendu neflámujte.
Býci - 19.4.-19.5. Konečně se potkáte s někým,
s kým byste byli ochotni strávit delší dobu než jeden večer nebo noc. Ale pozor, nemluvte ze začátku
vašeho vztahu příliš o sobě, to by mohlo toho druhé
odradit. Čeká vás velká láska.
Blíženci - 20.5.-19.6. Nikam tento týden nejezděte,
druhým by bylo po vás moc smutno. Pokud přece
jen budete muset nějak nutně odjet, vezměte s sebou rodinu, za to nic nedáte. Každopádně vás čekají
hodně veselé dny plné zábavy.
Raci - 20.6.-21.7. Čeká vás už za pár dní romantický výlet ve dvou. Užijte si ho naplno, protože nikdy
nevíte, jestli se něco podobného bude ještě opakovat. Na druhé straně při vaší zálibě neustále cestovat
to není vyloučeno. A brzy!
Lvi - 22.7.-21.8. Vy si dáváte až moc nedosažitelné
cíle, proto máte neustále pocit, že se vám nic nedaří. Začněte plánovat opatrně, a hlavně přestaňte být
zbrklí. Pokud se naučíte být trpěliví a spokojíte se
s menším úspěchem, uspějete.
Panny - 22.8.-21.9. Neumíte čelit problémům zpříma, neustále se za někoho schováváte. V nejbližších
dnech vás ale tato slabost samotné naštve, takže si
konečně pořádně zadupete a potíž vyřešíte kupodivu neobvykle razantně.

ven jeho tisk ještě před „vítězným únorem“...
Únorové události Ducháčka
smetly. Byl vyloučen levicovými lidovci z vlastní strany,
a protože viděl, že mraky
se nad ním stahují, uprchl
v březnu 1948 přes česko-bavorskou hranici z vlasti,
aby posléze přibyl do Anglie a
následně do USA. Zde v únoru
1949 spoluzaložil Radu svobodného Československa. Od října
1949 až do své smrti připravoval
pod jménem Martin Čermák populární relaci československého
vysílání Hlasu Ameriky Zápisník o USA o tamním životě
(vysílal téměř 2 000 rozhlasových pořadů).
Věnoval se významně vědecké činnosti, neboť přednášel
na univerzitě v Yale a dále na
New York College, kde se stal
plnohodnotným členem sboru
v roce 1954 a v roce 1963 řádným profesorem politických

Nikol Hlochová
Jednoho krásného únorového dne jsem po škole dostala chuť na něco dobrého, a tak jsem se vypravila
na nákup do obchoďáku.
Už u vchodu jsem začínala
mít trochu stísněný pocit,
ale až pozdě mi došlo, že
právě v ten onen den začínají nové akce a slevy. Nenechala jsem se ale rozhodit
a spolu s valícím se davem
jsem se drala do obchodu.
Z živoucího pochodujícího
„hada“ jsem se vymanila

až u ovoce a zeleniny. Zalíbila se mi tam totiž veliká
cedule s nápisem „čerstvé
jahody - vanička 250g“. V
ten moment se mi začaly
produkovat sliny snad desetkrát rychleji a já jsem se
jako pes, který se žene za
kusem flákoty, drala k regálu. Cestu mi však zkřížila
paní, která si do vozíčku začala postupně skládat jednu
vaničku za druhou. Doteď
nevím, jak se jí to povedlo,
ale než jsem ji stačila oběhnout, měla v košíku na kolečkách navrstvené všechny
krabičky s jahodami, až na
jednu, která mávala na mě.
Co čert nechtěl, její ruka-šmátralka se chystala i
na tu poslední krabičku a
to jsem nemohla připustit!
Před očima už mi probíhal
scénář, jak sedím v křesle a
cpu si do pusy jednu ocukrovanou červenou dobrůtku
za druhou. Už…už jsem ji
držela! Ale pozdě! Paní byla
rychlejší. Když jsem viděla
její „náklad“, neodpustila
jsem si drobnou poznámku
o solidaritě a rozdělení. To

jsem ale šlápla do vosího
hnízda! Paní zrudla, zasupěla, div se jí nehrnula pára
z uší a spustila na celý krám
řev sirény…Tuším, že křičela něco o nevychovanosti
a nadutosti mládeže. Chvilku jsem se snažila bránit,
na mou stranu se přidala i
skupinka „náhodných kolemjdoucích“ a jahod chtivých nakupujících, ale na
paní, která v tu chvíli opravdu připomínala přesycený
papiňák, to bylo málo. Navíc byla ozbrojená hůlkou,
kterou se evidentně nebála
použít k tomu, aby „své“ jahůdky před všemi ubránila,
a hrdě si razila cestu k pokladnám. Chvilku jsem tam
ještě vykuleně stála a pak
jsem se rozhodla jít lovit jinam, ale chuť na jahody mě
jaksi přešla... Nakonec jsem
o pár regálů dál objevila
sympatickou malou modrou
plechovku, která se pyšnila
názvem mandarinky a tu
jsem si také odnesla domů.
A věřte mi, že ty oranžové
měsíčky ve sladkém sirupu
byly určitě daleko lepší!

Agentura
Kéž by loupil Jánošík!

Tak nám to v těch Přemyslovicích pořádně zhoustlo! Agentura Hóser v tom zatím nemá
jasno, zda trojici samopalníků
zakuklených jako policejní
komando tleskat, nebo je proklínat až do horoucích pekel.
A proč ostatně proklínat? Dejme si všichni ruku na srdce,
kdo jim nezávidí? „Já mít těch
třicet mega, tak mě z toho picne!
Co všechno já bych si pořídil a co
bych vyřešil,“ povzdychl si v redakci Agentury Hóser náš pravidelný čtenář František Dokapsyhluboko. Podobných reakcí jsme
zaznamenali přehršel. Zatím
nikdo neposílal na adresy lupičů
slova jako lumpové, grázlové, zločinci. „Jsou to frajeři, jenom by
mi mohli něco odsypat,“ glosoval
loupežné přepadení z Přemyslovic Jindřich Hladomor.

A jsme u toho! Našinec je
prostě schopen omluvit všechno, ale hlavně, aby mu z toho
taky něco káplo. „Je jen velká
škoda, že v Přemyslovicích nepřepadl auto s penězi Jánošík.
Prostě bohatým brát, chudým
dávat. Kdyby tak každému
v Prostějově dali aspoň tisícovku,“ zasnila se před redaktorem Agentury Hóser Věromíra
Lakomá. Jó, milá paní, to by
těm Jánošíkům z Přemyslovic
toho moc nezbylo. Ti zcela jistě budou lakomí, jako je vaše
jméno.
Ostatně Hóser je stoprocentně
přesvědčen o tom, že všichni tři
loupežníci jsou v tuto chvíli už
někde na Tahiti a dávají si na
naše zdraví nějaký ten koktejl
na prosluněné pláži!
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která
se tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády
vašich podnětů a příspěvků
jsme vybrali kvarteto nejzajímavějších, kterou vám nyní
předkládáme...

I na vodě to jde
Jsem jen obyčejný zedník,
ale docela jsem se podivil, že
někdo hledá komplikace ve
zjištění, že výstavba Galerie
Prostějov u Špalíčku může
zkrachovat jenom na tom, že
v podzemí proudí voda. Můj
otec pomáhal stavět Společenský dům, jehož základy na
pilotech také „plavou“, a celý
kolos stojí dodnes. Jenom se
podivuji nad tím, že projektanti přišli na vodu v podzemí
až nyní, když je to už několik desetiletí naprosto známá
a samozřejmá věc...
Jiří Daněk, Prostějov

Byli domluveni!
Loupež v Přemyslovicích
nemohla být náhodná, to mi
nikdo nevymluví! Ti lupiči
nepřepadli jen tak zbůhdarma nějakou dodávku jenom
proto, že by snad něco mohla
převážet. Ti gangsteři museli
moc dobře vědět, že členové
agentury převážejí peníze.
Prostě dostali echo buď přímo
z firmy nebo z banky. Co se
týká jejich dopadení, nejsem
příliš velkým optimistou. Za
takové peníze bude každý
mlčet a zatloukat. A bůhví,
jestli ti tři lupiči už dávno nejsou za kopečkama...
Jan Vyhlídal, Prostějov

Za pětikorunu už ne
Po dlouhých letech jsem nedávno navštívil holiče. Doposud mě stříhala manželka,
jenomže po její dlouhodobé
hospitalizaci v nemocnici
jsem musel chtíc nechtíc navštívit profesionála. Musím
podotknout, že u holiče jsem
byl naposledy snad v sedmdesátých letech minulého století, když ostříhání „na havla“
stálo pět korun. A nyní jsem
po desetiminutovém sezení
v křesle a pár úkonech kadeřnice nevycházel z údivu. Pětasedmdesát korun! Takže zas
dlouhá léta k holiči nepůjdu,
to se radši amatérsky ostříhám sám!
Jan Dvořák, Prostějov

Pokaždé problém!
Zadlužený klub, snaha prodat
ho do jiného města, dlužné
mzdy hráčům. Vůbec mě nepřekvapují problémy prostějovského hokeje. I když jsem
jeho velký fanda, ani jednou
jsem nezažil vedení, které by
podobné patálie neřešilo. Je
vůbec možné, aby do tohoto
sportu někdo nasypal pořádné
peníze a začal se tu konečně
hrát na úrovni a hlavně klidu? Naposledy pamatuji prvotřídní úroveň hokeje za dob
Roberta Koláře. Ale tenkrát to
šlo nakonec všechno taky do
„kytek“. Tehdy však ovšem
z jiných, než ekonomických
důvodů...
Jindřich Opletal, Prostějov
Máte něco na srdci?
Myslíte si své,
o tom co se děje na
Prostějovsku?
Chcete vyjádřit
svůj názor k článku,
který jste si právě přečetli?
PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce, či na e-mail:

VECERNIK@PV.CZ!

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
V očích turistů je Prostějov známý hlavně jako město módy a tenisu, rodiště Jiřího Wolkera, Edmunda Husserla či Mileny Dvorské,
přesto k nám davy turistů zrovna nemíří... Do města obvykle zavítají lidé z okolních obcí, kteří sem jezdí za nákupy a volnočasovými
aktivitami. A to i přesto, že Prostějov a okolní obce či menší města
v regionu mají co nabídnout. Pravdou je, že zdaleka ne tolik jako
Olomouc, která je obvykle turistickým cílem Hané. Proto jsme se
vás tentokrát v prostějovských ulicích ptali...

Napsali jsme Braunerovi:

MYSLÍTE SI, ŽE JE PROSTĚJOV
DOSTATEČNĚ ATRAKTIVNÍ PRO TURISTY?
Jaroslav SEDLÁK,
Prostějov

Daniela ŠLÉZAROVÁ,
Přemyslovice

ANO

NE

„Jak se to vezme. V Prostějově
máme krásné divadlo a kostel, netradiční radnici, pěkný
zámek, nedaleko pak taktéž
krásný Plumlovský zámek.
Bohužel mi připadá, že město těchto atraktivit nevyužívá.
Nevím o tom, že by radnice vytvořila produkt, který by turisty
nalákal, čímž by samozřejmě
přibyly i peníze. Na každém
rohu je supermarket, což asi
moc turistů neoslní. Nedaleké
turisty sem lákají snad jen koncerty, které bývají v Plumlově
nebo v Mostkovicích.“
napsáno před
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Karty jsou znovu rozdány! Krajský
soud v Brně vynesl letos 9. ledna
2013 rozsudek v případu brutální
vraždy ze dne 2. března loňského
roku v Okružní ulici. Tehdy o půl třetí
odpoledne zde byl brutálním způsobem zavražděn jednaosmdesátiletý
důchodce. Hlavní obvinění, Roman
Mička a David Brauner, dostali spravedlivé tresty: Mička vyfasoval osmnáct let basy, jeho komplic Brauner,
muž, který nebohého seniora „vytipoval“, šest let natvrdo. Jak Večerník ovšem v předchozích vydáních
informoval, oba se proti rozsudku
odvolali! A tak soudní líčení bude
pokračovat...
Brno, Prostějov/mik

Role Romana Mičky v případu byla naprosto
jasná a mnoha důkazy prokázána. David Brauner však lhal a maskoval svůj podíl na nechutném mordu až do poslední chvíle. Po celý čas
svého vazebního stíhání byl v kontaktu s redakcí Večerníku, kromě mnoha dopisů nás dokonce několikrát pozval na návštěvu přímo do
Vazební věznice v Olomouci. „Vraždil Mička,
já jsem vůbec netušil, co v tom bytě dělá a proč
tam je. Celou dobu jsem stál venku na ulici a
čekal na něho. Říkal mi předtím, že budeme
stěhovat nějakou paní a že nám za to zaplatí.
Byl jsem v tu dobu bez práce a tak mi byla

Bude mluvit? Takto vypadal David Brauner
pár týdnů před spácháním vraždy seniora
v Okružní ulici. Zda-li se vyjádří Večerníku ke
své roli v případu nechutného mordu, to se necháme překvapit.
Foto: archiv Večerníku
každá koruna dobrá,“ valil všem dříve klíny
do hlavy David Brauner. Tímto a podobnými
tvrzeními zásoboval nejen Večerník, ale i
vlastní rodiče v dopisech a při osobních našich návštěvách ve Vazební věznici v Olomouci. Věřili jsme mu to, stejně důvěřiví
byli i jeho rodiče.
Po vynesení rozsudku a prokázání toho, že
právě Brauner byl první, kdo fyzicky napadl jednaosmdesátiletého seniora s cílem ho
okrást o sbírky známek a starých mincí, si
však hraje na bobříka mlčení. Komunikuje
pouze se svým obhájcem, nijak od té doby
nekontaktoval své rodiče, natož naši redakci.
Přitom pro něj máme připravenu jednu jedinou hlavní otázku: „Davide, proč jsi lhal?“
Ještě před jednáním odvolacího soudu,
tedy Vrchního soudu v Olomouci, jsme Davidu Braunerovi poslali dopis do Vazební
věznice v Olomouci. S jediným cílem: aby
svůj čin vysvětlil a zkusil tak trošku ulevit
svému svědomí. Vyjádří se k našim otázkám? Popravdě řečeno tomu moc nevěříme, ale co kdyby…

OD OLTÁŘE DO BASY! Vražda barmanky po roce objasněna

Stalo se to, v
co už věřili
jen ti největší
optimisté.
Kriminální policii se podařilo
objasnit vraždu barmanky
z baru Eso v Plumlovské
ulici! Není tajemstvím, že
prostějovští detektivové začali
brát tento případ z 18. ledna
2002 více než osobně. Šlo jim

lety

„Myslím, že Prostějov pro
turisty příliš atraktivní není.
I když je tu pár zajímavých
míst, které stojí za to navštívit.
Podle mě by turisty nejvíce
přilákala zprovozněná přehrada. Pokud tam bude čistá
voda, pěkné prostředí, dobré
občerstvení a třeba i něco navíc, je možnost, že by sem turisté opět ve větším množství
zavítali. K tomu však bude zapotřebí i dostatečná investice
do reklamy, aby i lidé z okolí
věděli, že je přehrada opět v
provozu a má co nabídnout.“

VYJÁDŘÍ SE?

přece jen i o prestiž a kriminalistickou čest!
„Policejní rada Služby kriminální policie a vyšetřování
zahájil trestní stíhání proti
třicetiletému muži z Prostějova,
kterému nyní hrozí trest odnětí
svobody až na patnáct let.
Tento muž dosud nikdy nebyl
trestán, je však vášnivý hráč
na automatech. Vzhledem

k tomu, že prohrál značné
částky v různých hernách,
potřeboval nutně finanční
hotovost. Jeho motivem pro
vraždu mladé barmanky byl
finanční prospěch a nutnost
uhradit dluhy,“ sdělila Alena
Slavotínková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Kdo
tedy
zavraždil
šestadvacetiletou
barmanku

v prostějovském baru Eso?
Žena zemřela na následky
poranění hlavy a zardoušení.
Pachatel pak z číšnických
fleků a z automatů ukradl
celkem šedesát tisíc korun.
Jedná se o třicetiletého Petra
Novotného z Prostějova, který
pochází z velmi dobře situované rodiny. Jak Večerník
zjistil, jeho otec vlastnící

jak šel čas Prostějovem ...

Kostelní ulice

Příště: Kostelní
... tentokrát ze sortimentu:

MÁSLO A TUK

Dr. Halíř
máslo 250g

Perla
máslová příchuť
500g

Rama classic
500g

Zlatá Haná
250g

Hera
tuk na pečení
250g

Pomazánkové
máslo
200g

-

35,90

41,90

19,90

20,90

26,90

-

-

41,90

21,90

20,90

28,90

31,90

35,90

41,90

20,90

20,90

17,90

-

35,90

41,90

19,90

20,90

18,90

29,90

35,90

41,90

19,90

20,90

18,90

-

29,90

41,90

21,90

15,90

22,90

Návrat ke

„starým” případům

KOUPIL SI V BAZARU FABII,
TEN SAMÝ DEN MU SHOŘELA.
POMŮŽE MU SOUD?

soukromou firmu mu den
před vraždou dal sedmdesát
tisíc korun na nákup materiálu. Tyto peníze však jeho
syn prohrál v automatech a
potřeboval je získat zpět.
Policie ho zatkla tři dny
poté, co vyšel z radnice jako Prostějov/mls
novopečený manžel. Vrah
se totiž krátce před svým
ÚNOR 2012
Jedno svezení ojetou fabií z Olomouce do Smržic může přijít
zatčením oženil!
důchodce až na šestaosmdesát tisíc korun. Dvacet roků dvaasedmdesátiletý František Kébl šetřil, aby mohl ve čtvrtek 23. února
2012 vyrazit do olomouckého autobazaru PP CARS. Zde koupil
vysněný vůz Škoda Fabia. Těšil se z něj necelé dvě hodiny. Při
nákupu vůz otestoval při zkušební jízdě a následně vyrazil domů
do Smržic. Už když zaparkoval před domem, vycházel z motoru
kouř. Zanedlouho vůz vzplanul a začaly z něj šlehat plameny.
Nakonec motor automobilu zcela shořel. Majitel autobazaru
PP CARS v Olomouci, ve kterém František Kébl fabii koupil,
byl dle svých slov připraven důchodci ze Smržic peníze vrátit.
„Nejdříve musím zjistit bližší informace o tom, co se vlastně stalo, a následně se domluvit s předchozím majitelem vozu. Když
jsme auto přebírali, bylo v dobrém technickém stavu. Stálo u nás
měsíc, absolvovali jsme s ním pět zkušebních jízd a nebyl s ním
žádný problém,“ nechal se slyšet Petr Nastoupil.
Jak se má situace dnes?

Vstup do Špalíčku. Ulice byla nazvaná v květnu 1881 podle směru k farnímu kostelu. Do roku 1892 a v letech 1940
až 1945 byla zvána německy Kirchen-Gasse. Vede od
podchodu pod muzeem až ke Špalíčku starých židovských
domů v Úprkově ulici. Stará židovský zástavba byla zbourána v sedmdesátých letech minulého století. Dům u muzea
č. 6 byl zván U Dobrého pastýře, dům č. 8 patřil mydláři
Josefu Bö. V domě č. 10 na rohu s Úprkovou ulicí se narodil
pianista a skladatel Ignác Brü.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Vybíráme pro vás „půltucet“

Auto je snad nejběžnějším místem k sexu hned po ložnici. Je to útočiště pro milence při náhodném vzplanutí, ale
i v prvních fázích vztahu. Ačkoliv sex v autě je i velmi nákladnou či pro manželství nebezpečnou věcí. Stalo se totiž
jednomu našemu známému, že mu slečna roztrhla podpatkem kožené obložení palubovky ve fungl novém autě.
Zuřil tenkrát tak, že dodnes se nesmí v okolí jeho auta o
sexu ani mluvit, nemluvě o jeho praktickém provozování.
Jiný ženatý kamarád
měl pro změnu milenku, se kterou také
jezdil provozovat sex
v autě. A vynalezli
snad všechny způsoby, jakými se v autě
milovat dá. Jednou v
zimě si však slečna
opřela nožičky o přední sklo auta. Známý
druhý den ráno někam vezl manželku a
když nasedli do auta,
a lehce ho zadýchali,
tak se na zamlženém
předním skle vylouply
otisky
slečniných
něžných tlapiček. No
a onen „záletník“ je
dnes už šťastně rozFoto: internet
veden. Takže, pozor!

Naše RESUMÉ
Tentokrát jsme vyrazili k regálům, z nichž si vybereme
máslo pro každý den i heru
na pečení. To od Dr. Halíře
je nejlevnější v Lidlu, Perla v Tesku a pomazánkové
máslo v Intersparu. Tzajímavé je, že tradiční Zlatá
Haná je výhodná hned na
třech místech - Albert, Lidl
a Kaufland, Rama classic
pak dokonce na všech šesti! A abychom na nic nezapomněli, tak tuk na pečení
Hera zakoupíte nejvýhodněji v Tesku.

ÚNOR 2013
Ani po roce od uvedené události však nedostal František
Kébl za ohořelý vůz zpět ani korunu. Ve spolupráci se
svou právničkou tedy před časem podal soudní žalobu na
bývalého majitele škodovky pocházejícího ze Skalky. Ještě
před tím ovšem František Kébl musel zaplatit dalších dvanáct
tisíc za vypracování analýzy určující příčiny požáru a další čtyři
a půl tisíce za podání žaloby. Celý problém spočívá v tom, že
automobil byl nabízen v komisním prodeji, pro který neplatí
záruka. Nebyl ani pojištěn. Z provedené expertízy ovšem vyplynulo, že požár vznikl kvůli zadřenému ventilátoru chlazení.
„Na požáru jsem neměl žádný podíl. Vůz byl před prodejem havarovaný, jeho původní majitel ho krátce před prodejem nechal
opravit. Během toho byl vyměněn i ventilátor, jehož závada byla
příčinou požáru. O ničem z toho mě však nikdo před prodejem
neinformoval. Kromě toho jsem v zákonné lhůtě odstoupil od
kupní smlouvy. Na vrácení peněz tedy mám nepochybně nárok,“
je přesvědčen František Kébl, který původního majitele už
několikrát vyzval, aby mu peníze vrátil. Ten to však pokaždé
odmítl a nyní připravuje vypracování vlastní odborné analýzy
příčin požáru. Celou věc tedy rozhodne až soud. Smutné...

návštěvnost webu roste...

nikpv.cz

www.vecer

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

Zpravodajství
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„CUNDR“ JE NA SVOBODĚ! VRÁTÍ SVÉ DLUHY?
ne exkluzivní interview. Tento
svůj slib však zatím nedodržel.
V Prostějově přitom stále žije
jeho maminka, je tedy velmi
pravděpodobné, že se tu už
po svém propuštění minimálně objevil, případně zde začal
znovu žít!
Stejně jako Jaroslava Melku je
možné v prostějovských ulicích
čas od času potkat někdejšího
obchodníka s LTO Jiřího Večeře. Ten si už odseděl dvanáctiletý
trest za zprostředkování vraždy
obchodníka s lehkými topnými

Také Jaroslav Melka má být produktem amnestie...
To se ho skoro ani nevyplatilo zatýkat, deportovat až z
Los Angeles a vůbec zavírat za mříže! Jaroslav Melka
alias „Cundr“ či „Meloun“, který byl přesně před rokem
zatčen v USA a následně vrácen zpět do vlasti, je znovu
na svobodě! I jemu tak zřejmě pomohla Klausova tolik
kritizovaná amnestie. Přestože měl na svědomí řadu
„leváren“, do vězení putoval pouze kvůli finančnímu podvodu. A nedávno byl podmíněně propuštěn. Jak však
dosud vypovídají hlasy z podsvětí, své četné dluhy hned
tak vrátit nehodlá. Splní tedy alespoň ne tak dávný slib, že
poskytne Večerníku exkluzivní rozhovor?
Prostějov/mls
Prostějovan Jaroslav Melka prchl
za moře v roce 1996, když řadu let
předtím páchal na našem území
trestnou činnost. V USA jej loni
v březnu američtí „lovci lebek“

zatkli a koncem července tak
putoval zpět do České republiky.
Ještě neuvěřitelnější než to, že
se ho po téměř dvaceti letech
podařilo zatknout, je fakt, že už
po pár měsících je Melka opět
na svobodě! „Jaroslav Melka byl

podmíněně propuštěný z výkonu
trestu. Do délky trestu se mu započítala i doba, kterou strávil v americké vazbě,“ potvrdil Večerníku
rychle se šířející zvěsti Vladimír
Váňa, předseda prostějovského
soudu. Právě on Jaroslava Melku
už před téměř dvaceti lety odsoudil k nepodmíněnému trestu.
Přestože toho měl na svědomí
nepochybně více, Melka byl odsouzen za jediný trestný čin, kdy
vybral čtyři sta tisíc od Zbyňka
D. z Prostějova, za které mu slíbil
sehnat auto. Vůz však nikdy nedodal a peníze nevrátil. Místo toho,
jak už bylo zmíněno, frnkl za
velkou louži. Za to pak byl v nepřítomnosti odsouzen k ročnímu
trestu odnětí svobody. Škodu se
však musí snažit uhradit, jinak mu
hrozí, že se opět vrátí do vězení.

„Jestli mě Melka kontaktoval,
aby mi vrátil peníze, co mi dluží? To si ze mě děláte legraci...,“
nevěřil svým uším Zbyněk D. z
Prostějova, kterému tak „Cundr“ finanční prostředky stále
dluží. Přitom právě kvůli tomuto dluhu Melka putoval do
vězení...
Někdejší provozovatel pneuservisu Zbyněk D. se s Melkou
seznámil v době, kdy „Cundr“ v
Krátké ulici vlastnil opravnu aut.
Zbyněk D. mu dal čtyři sta tisíc
korun, za které podle smlouvy
měl dostat auto. To však nikdy
neviděl, stejně jako své peníze. „Docela by mě zajímalo,
kde Melka teď je. Pokusím se
to zjistit,“ reagoval na informace o svém dávném dlužníkovi
Zbyněk D. A není sám. I Pros-

Tohle je i na českou justici moc! Vyšetří věc policie?

ŽALOBY na vedení OP jsou po dvou letech STÁLE U LEDU
Prostějov/mls - Více jak dva
roky uplynuly od doby, kdy
tehdejší insolvenční správce
Jaroslav Svoboda podal žaloby
na hlavního akcionáře Oděvního podniku Prostějov Františka Tuhého a zástupce bank
i bývalého generálního ředitele
OP Jiřího Tuvoru. Tito lidé se
měli před soudem zodpovídat
z údajně nevýhodných služeb,
prodejů obleků či neoprávněného vyplácení odměn. Ani
po tak dlouhé době však soud
dosud neproběhl. Proč? To tak
trochu hlava nebere...
Situací kolem zkrachovalého OP
Prostějov se naštěstí už zabývá
policie ČR. Ta nedávno nazna-

čila, že vyšetřování neslavného konce někdejšího oděvního
gigantu by se už mohlo blížit
svému konci. Výsledkem tohoto
vyšetřování by měly být žaloby podané státním zástupcem.
Přitom už před dvěma lety žaloby vycházející z velmi dobré
znalosti fungování OP podal
tehdejší insolvenční správce
Jaroslav Svoboda. Jenže s těmi
se stále nic neděje. „Co se týče
podaných žalob původním insolvenčním správcem, nebyla
prozatím nařízena soudní jednání,” potvrdila Večerníku současná insolvenční správkyně Miloslava Horská. Tato informace
je určitě s podivem. Dva roky

jsou i na poměry české justice
prostě moc! O důvodech, proč
tomu tak je, by šlo jen živě spekulovat…
Insolvenční správkyně by také
měla zajistit uspokojení co možná největšího množství věřitelů. Zajímalo nás, zda na jejich
uspokojení bude vymáhat také
majetek od současných případně bývalých odpovědných členů
představenstva OP Prostějov.
Ani v tomto bodě jsme se však
zatím mnoho nedozvěděli. „Čekáme na výsledky šetření Policie ČR a podle těchto výsledků
budou zvažována další opatření.
Co se týče strategie vymáhání,
není možné tyto kroky dopředu

zveřejňovat, neboť by to mohlo
mít na celou věc negativní dopad...,“ reagovala na náš dotaz
Miloslava Horská.
Z toho všeho vyplývá, že pokud po více jak třech letech
policie nezjistí, kdo se na
OP Prostějov navzdory jeho
krachu nejvíce napakoval, a
státnímu zástupci se nepodaří
připravit žaloby, které uspějí u
soudu, pak vše dopadne přesně tak, jak všichni od začátku
očekávali – prakticky veškeré
nekalosti a průšvihy vyzní do
ztracena. A lidem, kteří z podniku vyvedli nemalé peníze, tyto
finance zůstanou na jejich kontech i v nemovitostech.

Soud povolil prodej školy Art Econ i značek OP

Prostějov/mls - Pokud budete
chtít vyrábět obleky pod značkou OP Prostějov Profashion
či džínsy s logem William &
Delvin WD The Express Original Jeans stačí, abyste si v
probíhajícím insolvenčním řízení některou z těchto značek
zakoupili a následně se vrhli
do díla. Chcete-li provozovat
soukromou střední školu zaměřenou na grafiku a design,
máte rovněž šanci!
Jak už jsme totiž informovali
v čísle 3 letošního roku kdysi
prestižní značky OP Profashion
a OP Prostějov Profashion jsou
k mání. V průběhu uplynulého
týdne totiž soud posvětil jejich
prodej. Právě pod těmito značkami někdejší prostějovský oděvní

gigant dlouhá léta prodával v
Česku i v zahraničí svoji hlavní produkci pánské a dámské
konfekce. Název OP Profashion
nesla také síť jeho podnikových
prodejen. Znalci hodnotu těchto dvou hlavních značek Oděvního podniku stanovili na 868
000 korun. Předpokládá se, že
budou i po prodeji nadále využity pro výrobu oděvů. Značka William & Delvin WD The
Express Original Jeans je pak
k mání za 600.000 korun.
Společně s těmito značkami
soud schválil i prodej střední
školy Art Econ, která se z areálu Oděvního podniku v ulici Za
drahou přestěhovala na Husovo
náměstí v Prostějově. Hodnotu
zavedené školy, která prošla vý-

Lékaři nemocnice podpořili
v pátek PROTEST symbolicky

Prostějov/mik - Lékaři v prostějovské nemocnici podpořili v pátek 1. března protest České lékařské komory. Podle
Hany Szotkowské, mluvčí společnosti Agel, která provozuje
naši nemocnici, se však nejednalo o klasickou stávku a pacienti tak nepostřehli žádné omezení ve zdravotní péči.
„Od Sdružení odborových organizací skupiny Agel jsem obdržela vyjádření o podpoře kroků vedených ze strany České lékařské komory. Naše odbory zásadně nesouhlasí s úhradovou
vyhláškou pro rok 2013, která významně snižuje příjmy zdravotnických zařízení a tím ohrožuje kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro občany a také ohrožuje mzdy a sociální benefity
všech zaměstnanců ve zdravotnictví,“ sdělila Večerníku Hana
Szotkowská.
Jak během uplynulého víkendu dodala, pacienti skutečně ani
vůbec nepoznali, že dochází k nějakému protestu, či snad dokonce ke stávce. „Lékaři protest České lékařské komory podpořili pasivním souhlasným způsobem, všechny ordinace na
odděleních fungovaly jako kterýkoliv jiný den,“ uvedla mluvčí
prostějovského „špitálu“.

Podpora sportu v Prostějově...

(dokončení ze strany 3)
Pokud nahlédneme do historie, ve finanční podpoře města
sportovním klubům byla v posledním tuctu léta tučná i hubená. Jak vyplývá z následující
tabulky, rozhodně si nemohou
stěžovat provozovatelé ledního hokeje v našem městě, kteří
v uvedeném období získali absolutně nejvíce finančních prostředků z rozpočtu města. Nutno
však podotknout, že drtivá většina z nich zamířila na úhradu
pronájmu ledové plochy. Na samotnou činnost už je to v porovnání s ostatními městy přece jen
slabší. Na druhou stranu, radnice se od hokeje neodvrátila ani
v dnešní době, kdy je současné
občanské sdružení LHK Jestřábi
pod správou insolvenčního řízení. „Jsme si toho vědomi, ale ve-

dení hokejového klubu fakticky
nyní takzvaně na ruku nedostává ani korunu. Veškerá finanční podpora hokeji jde vlastně
přímo Domovní správě, která
zajišťuje výrobu ledu a pronajímá klubu prostory na zimním
stadionu,“ vysvětluje primátor.
Jak následně vyplývá z přiložených statistik, největších finančních částek od města se v posledních letech dočkaly takzvaně
prioritní sporty, do kterých radní
postupem doby zařadili hokej,
basketbal, volejbal, box, tenis
a fotbal. Podpora ostatních sportovních klubů a institucí se už
pohybuje „pouze“ v řádech desetitisíců a statisíců.
Jak je na tom Prostějov v porovnání s ostatními srovnatelnými
městy, vám Večerník přinese
v jednom z nejbližších čísel.

raznou modernizací a v současasnosti nabízí jak vyučení tradiční
ční
krejčovině, tak i obory zaměřeěřené na design, grafiku a propagagaci, vyčíslili znalci na přibližně
žně
1,547 milionu korun...

Ještě jako mladík. Takto
vypadal Jaroslav Melka před
svým útěkem. Jak vypadá
nyní?
Foto: archiv
tějovskému Večerníku Jaroslav
Melka ještě z ruzyňské vazební
věznice přislíbil, že hned po
svém propuštění nám poskyt-

oleji Lubomíra Holého a přípravu vraždy novináře Stanislava
Čecha. Nedávno byl propuštěn
na svobodu, v současnosti však
stále čeká na rozhodnutí Vrchního
soudu v Olomouci, který se bude
zabývat odvoláním státní zástupkyně v další obžalobě. V tomto
případě Večeřovi hrozí dalších
téměř dvacet let vězení. „Veřejné
zasedání ve věci Jiřího Večeře je
plánováno na druhou polovinu
měsíce března,“ informoval Petr
Angyalossy, tiskový mluvčí Vrchního soudu v Olomouci.

Viděli jste JAROSLAVA MELKU?

Víte, kde se pohybuje a co právě dělá? Máte s ním nebo
s jinými lidmi, kteří sklouzli na šikmou plochu osobní
zkušenost? Napište do redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku e-mail na editor@vecernikpv.cz, případně
poštou na adresu: Olomoucká 10, Prostějov a podělte
se s našimi čtenáři o své zážitky!

ze soudní síně...
Násilníkovi a zloději Jiřímu
Grulichovi soud protáhl trest
Na svobodě představoval stálou hrozbu

Prostějov/mls - Pořádnou
kupu problémů si po svém
návratu z vězení stihl nadělat
Jiří Grulich. Své přátele soustavně okrádal, vyhrožoval
jim zbraní, přičemž se také on
sám se chtěl zastřelit pistolí na
prasata (informovali jsme v čísle 36/2012). Ze svých „úletů“
se však nikterak nepoučil a v
krádežích pokračoval i nadále. Proto se nelze divit, že mu
to prostějovský soud spočítal.
Za řadu drobnějších trestných
činů Grulich vyfasoval TŘICET MĚSÍCŮ NATVRDO!
Čtyřiačtyřicetiletý Jiří Grulich
stanul v úterý opětovně před
Okresním soudem v Prostějově
kvůli loupeži. V baru Mefisto
totiž násilím sebral svému známému mobil, načež jej prodal
v zastavárně, kde za něj dostal
asi pět set korun. Případ byl klasifikován jako loupež. A za tu
Grulichovi hrozil trest od dvou
do deseti let vězení. Obžalovaný
se u soudu bránil tím, že člověk,
kterému mobil vzal, byl na drogách a navíc jemu samotnému o
něco dříve ukradl kolo.
Tyto skutečnosti sice soudkyně
Adéla Pluskalová nevyvrátila, upozornila však, že nejsou
předmětem daného hlavního
líčení. Tím totiž byl právě uloupený mobil. Řada důkazů přitom

Nedal si pokoj. Jak vynesl prostějovský soud, Jiří Grulich život
na svobodě nezvládal, své známé okrádal a vyhrožoval jim i se
zbraní v ruce.
Foto: Martin Zaoral
svědčila o tom, že ho Jiří Grulich
svému známému skutečně vzal.
Obžalovanému nepomohla ani
jeho minulost, když byl několikrát trestán. Loupež přitom
spáchal několik měsíců poté, co
svým známým v Konici vyhrožoval pistolí, že je zastřelí. Za to
byl teprve nedávno odsouzen k
nepodmíněnému trestu. Ten mu
kvůli loupeži soud navýšil na
konečných třicet měsíců nepodmíněně.

„Obžalovanému přitěžuje, že se
opakovaně dopouštěl několika
trestných činů. Vzhledem k jejich okolnostem se však soud nakonec rozhodl pro samou spodní
hranici trestní sazby,“ projevila
předsedkyně soudu Adéla Pluskalová jistou dávku pochopení.
Navzdory relativně nízkému
trestu, rozsudek dosud nenabyl
právní moci, obě procesní strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

ŠOK: o Jezdecká kasárna byl ZÁJEM!
„Utajený“ investor chtěl chátrající objekt opravit
a zřídit zde domov pro seniory, město odmítlo…

Prostějov/mik - Prostějovský
magistrát mohl ušetřit miliony
korun za dlouholetou údržbu
a následně i plánovanou demolici Jezdeckých kasáren. Tento
zchátralý objekt využívaný nyní
jedině bezdomovci a feťáky
chtěl totiž předloni koupit jeden
z prostějovských podnikatelů.
Dlouho „utajený“ investor měl
přitom s objektem kasáren bohulibé plány, které by určitě
uvítaly stovky lidí, jež dosud
bezúspěšně žádají magistrát o
umístění v sociálních ústavech.
Jezdecká kasárna totiž po rekonstrukci měla fungovat jako
domov seniorů!

„Začátkem předloňského roku
jsem si na informační nástěnce
na radnici přečetl, že město vyhlásilo záměr prodeje Jezdeckých
kasáren. V té době jsem sháněl
podobně velkou nemovitost, kterou bych opravil a zřídil v ní domov pro seniory. Okamžitě jsem
sepsal žádost na koupi objektu a
jednadvacátého února 2011 jsem
ji podal na odboru správy a majetku města panu Hofmanovi,“
prozradil Večerníku podnikatel z
Prostějovska, který si však nepřál
být jmenován.
Redakce ovšem nejenže zná
jeho identitu, ale disponuje
také kopiemi zmíněných žádostí s potvrzením přijetí odborem
prostějovského
magistrátu.
„Když jsem si nedávno ve Večerníku přečetl článek o tom, jak

si radní stěžují, že nikdo nemá
zájem o koupi nabízených nemovitostí, hodně mě to dohřálo. A
proto jsem se vám ozval!“ objasnil původ svého rozhořčení. Ten
nám také popsal, jak vše probíhalo. „Po podání mé žádosti v únoru
2011 mě kontaktovala úřednice
magistrátu, která mi nabídla prohlídku Jezdeckých kasáren. Ta
proběhla s tím, že jsem znovu o
ně projevil zájem. Úřednice mi
řekla, že moji žádost registrují a
bude o ní jednat rada města. O to
větší bylo moje zklamání, když
mi za dva měsíce přišel dopis, že
radnice objekt už nenabízí, a tudíž
není na prodej. Stejně tak jsem
dopadl, když jsem radnici požádal o prodej nemovitostí ve Vodní
i Svatoplukově ulici. Nejdřív je
město nabízelo, pak mi odpově-

děli, že nejsou na prodej. Tak co
je to za logiku?!“ láteří prostějovský podnikatel.
Nejen na tento přístup se Večerník zeptal na radnici člověka nejpovolanějšího. První náměstek
primátora Jiří Pospíšil, jež má na
starosti majetek města, však ke
konci uplynulého týdne neměl
dostatek relevantních informací.
„V tuto chvíli opravdu nedisponuji potřebnými fakty. Zda je to
pravda a proč byly žádosti tohoto
pána zamítnuty, musím tedy prověřit v příštím týdnu,“ reagoval
na přímý dotaz Jiří Pospíšil.
Druhý muž radnice nám stoprocentně nezodpověděl ani otázku,
jak je možné, že město nabízelo
uvedené nemovitosti k prodeji a
pak zájemcům oznámilo, že jsou
neprodejné... „Jak jsem řekl, ne-

znám podrobnosti. Může se stát, že
rada města vyhlásí záměr prodeje,
ale nakonec na základě předložených projektů a návrhů se rozhodne záměr neuskutečnit. A co se týká
Jezdeckých kasáren, město už má s
tímto objektem své vlastní plány,“
nechal se slyšet Jiří Pospíšil a dodal,
že domy ve Vodní a Svatoplukově
ulici možná budou přece jen znovu
nabídnuty k prodeji...
„Je to podle mého názoru škoda.
Už v tuto chvíli mohl v Jezdeckých kasárnách fungovat domov
seniorů. Místo toho město vynakládá spoustu peněz na údržbu
polorozpadlého objektu a zhruba deset milionů korun vydá
za v současnosti naplánovanou
demolici. Tyto obrovské finance
mohla radnice ušetřit,“ doplnil na
závěr muž, který sám chtěl do Jezdeckých kasáren investovat desítky milionů korun.
Večerník bude vznikající kauzu
podrobně sledovat a vás čtenáře
průběžně informovat.

Vystrašení sousedé: „ZATČENÍ ´UŽOVKY´BYLO NEKOMPROMISNÍ“
Domamyslice, Prostějov/mik Prostějovská policie a kriminální
služba vyhlásily nesmiřitelný boj
se zločinem. Dokladem toho je
případ z úvodu minulého týdne,
kdy si pro vypátrání osoby
skrývající se před nástupem trestu odnětí svobody, přivolali strážci
zákona posily ze speciální zásahové jednotky Policie ČR z Ostravy. Cíl? Rodinný domek v ulici
V Loučkách v Domamyslicích...
„Mohu potvrdit, že v pondělí
pětadvacátého
února
došlo

k zadržení osmadvacetiletého
muže, na kterého byl Okresním
soudem v Prostějově vydán příkaz
k dodání do výkonu trestu odnětí
svobody. K jeho zatčení došlo
v Domamyslicích za přispění
zásahové jednotky,“ potvrdil
Večerníku naše získaném informace Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově.
Podle dalších kusých zpráv, které
jsme postupně obdrželi od obyvatel této příměstské části Prostějova,
zatčený muž byl nedávno odsouzen
za celou sérii krádeží, především
věcí z aut, na osmnáct měsíců

vězení nepodmíněně. Nastoupit
do kriminálu se však neobtěžoval.
Místo toho se schoval v domku své
matky v Domamyslicích, přičemž
se na občasných výletech po okolí
dopouštěl výtržností se zbraní. S
plynovou pistolí měl vyhrožovat
několika lidem, že je zastřelí!
Zřejmě i proto si pro něj přišlo
speciální komando. „Okolnosti,
které vyplynuly při pátrání po jeho
pobytu a při dalších úkonech policie, si vyžádaly zásah jinou formou,
než je v podobných případech obvyklé. Z důvodu nebezpečnosti hledané osoby byla přivolána speciální
jednotka v počtu sedmi policistů

z Krajského ředitelství v Ostravě,“
uvedl exkluzivně pro Večerník šéf
prostějovské policie Pavel Novák
Večerník se vydal zjišťovat i
další podrobnosti přímo na místo
pondělního zásahu. „Bylo to hrozné, co udělali mému synovi. Ale
já vám nic říkat nebudu, mám
strach,“ odmítla podat bližší informace matka zatčeného zloděje.
„Uslyšel jsem vedle rány do dveří
a křik. Když jsem vyšel ven,
stálo tam černé zakuklené komando se samopaly v rukách. Za
chvíli vyváděli vzpouzejícího se
´Užovku´. Tak tady tomu chlapovi
všichni říkají. Ještě jsem si říkal,

že takhle to nějak asi vypadalo
v těch Přemyslovicích, když
lupiči přepadli to auto s penězi.
Ale hned jsem poznal, že toto jsou
policisté a že si přišli pro syna naší
sousedky. No řeknu vám, nedivím
se, on byl pěknej hajzlíček,“ svěřil
se Večerníku muž, který si nepřál
zveřejnit své jméno.
Není snad třeba dodávat, že osmadvacetiletý muž byl okamžitě
převezen do věznice, kde si nyní
odpyká osmnáctiměsíční trest.
Jenomže za ukrývání se před
nástupem trestu mu teď hrozí další
soud, který mu může prodloužit
pobyt za mřížemi o další tři roky!

Téma Večerníku

Milí čtenáři,
i dnes pro vás máme zajímavou tematickou stranu,
tentokrát zaměřenou na vše, co se týká auto-moto
a autoškol. Zima už nám totiž za chvilku skončí
a právě na stránkách Večerníku vám poradíme, jak
byste po ní měli správně ošetřit svá auta. Mimo to
také obdržíte pár rad týkajících se nákupu „nového“
vozu, jak se chovat po dopravní nehodě a nádavkem
přidáváme vzpomínky na slavné "wikovky". Věříme,
že pro vás budou následující informace přínosné
a zajímavé a přejeme vám krásné první březnové dny!
Připravili: Nikol Hlochová,
Michal Kadlec, Martin Zaoral

7

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. března 2013

Jarní péče o auto - co je třeba udělat?

Zima je kruté období pro lidi,
zvířata, ale i pro naše plechové miláčky – pro auta. Začátkem jara potřebují alespoň
základní ošetření a péči. Víte,
co všechno byste měli v tomto
období každoročně udělat?
Vy vyměníte zimní bundu za
jarní, záhonky na zahrádce
odkryjete a vaši chlupáči tráví
více času venku na sluníčku,
co ale potřebují po zimě auta?
Měli byste jim každoročně poskytnout alespoň základní péči.
A co do ní patří?

ze spodku auta pryč, s rostoucí
venkovní teplotou se totiž agresivita chemických posypů zvyšuje a postupně by mohl utrpět
nejen ochranný nástřik na podvozku, ale třeba i brzdové hadičky, gumové držáky apod. Vyčistit byste měli také interiér vozu
– naleštěná palubovka a vysáté
koberečky budou vypadat lépe.

Voda, saponát a houba
= přátelé
Nejprve by si vůz zasloužil
pořádnou koupel. Při mytí
se zaměřte hlavně na podvozek. Zbytky soli ze silnic musí

Foto: internet

Důvěřuj, ale prověřuj
I když máte pocit, že je v autě
všechno v pořádku, měli byste to pro jistotu zkontrolovat.
Zaměřte se hlavně na dostatek
kapalin - brzdovou a chladicí a
olej v motoru, ale také na výkon
a dobíjení baterie. Pokud se o
auto staráte pravidelně, stačí
se podívat do servisní knížky,
zda již neuplynuly příslušné

intervaly pro výměnu brzdové
(1 x za 3 roky) a chladicí kapaliny (1 x za 2 roky) nebo oleje
(cca 1 x za rok). Kromě kapalin zkontrolujte také osvětlení,
ostřikovače a stěrače, právě ty
často po zimě potřebují výměnu gumiček.

A co dál?
Kromě výše zmíněných věcí
byste měli vyzkoušet, jak vaše
autíčko šlape na suché silnici. Pokud budete mít pocit, že
někde něco klepe, motor bručí hlasitěji než obvykle nebo
že vůz špatně brzdí, měli byste
navštívit autorizovaný servis,
aby vám plechového kamaráda
prohlédli a seřídili a vy jste tak
mohli ujet další stovky šťastných kilometrů.

JAK NEPROHLOUPIT PŘI KOUPI AUTA
Ne každý si může dnes dovolit
koupit nové auto, mnoho z nás
proto obhlíží inzeráty nebo
obchází autobazary s ojetými
vozy. Pokud se rozhodnete
koupit ojetinu, rizika spojená
s nákupem jsou samozřejmě
větší než u fungl nového stroje. Dá se jim ale předejít a my
vám v následujícím článku
řekneme jak! Nejdříve si dejte dohromady své požadavky
a maximální možnou částku,
kterou chcete nebo můžete
investovat, od toho se totiž pak
celý výběr odvíjí.

Víte, jak se chovat po dopravní nehodě?
Dopravní nehody jsou bohužel
na denním pořádku. Každý
motorista, vyjede-li se svým
vozem, se může stát jejím
účastníkem. Víte, jak se
správně zachovat?
Co dělat při dopravní nehodě a
bezprostředně po ní? K 1. lednu
2009 nabyla účinnosti novela zákona, kterou se mění
některé předpisy v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Došlo tak
k podstatným změnám v souvislosti s ohlašovací povinností
dopravních nehod.
Jste-li účastníkem dopravní
nehody nebo jejím svědkem:
* zastavte vozidlo a vypněte motor.
* zajistěte místo nehody
(trojúhelník, reflexní vesta,
výstražná světla apod.).
* zjistěte, v jakém stavu jsou ostatní účastníci nehody, v případě
zranění poskytněte první pomoc
a zavolejte složky Integrovaného
záchranného systému.
* stala-li se dopravní nehoda
na dálnici, je nezbytné, aby její
účastníci neprodleně opustili
vozovku na její pravou stranu,
až na bezpečné místo za svodidla.

Víte to? Pokud při nehodě nezraníte nikoho druhého a škoda
nedosáhne 100 tisíc korun, není třeba volat policii. Foto: internet
* zdržte se veškerého jednání, které by mohlo ovlivnit
vyšetření dopravní nehody.
Kdy musíte k dopravní
nehodě volat
Policii České republiky:
* došlo-li při dopravní nehodě ke
zranění nebo k usmrcení osoby.
* dosáhne-li škoda na některém
z havarovaných vozidel částku
převyšující 100 000 korun, a to
včetně přepravovaných věcí.
* dopravní nehodou došlo ke
škodě na majetku třetí osoby,
například k poškození oplocení nemovitosti, dopravního
značení, zaparkovaných vozidel, a to v jakékoliv výši.
* došlo-li následkem autonehody ke škodě na životním
prostředí, například únikem
provozních kapalin z vozidla.

Kdy není nutné na místo
autonehody volat
Policii České republiky:
* dopravní nehoda se obešla
bez zranění či usmrcení osob.
* škoda na havarovaných vozidlech nedosahuje částky
100 000 korun.
* nebyl poškozen majetek třetí
osoby - plot, dopravní značení
a podobně.
* následkem autonehody není
ohroženo životní prostředí nedochází k úniku provozních
kapalin.
* zákon platný od 1. ledna
2008 přímo účastníkům
dopravní nehody, ke které
není nutné volat Policii ČR,
ukládá povinnost sepsat
společný záznam o dopravní
nehodě.

Co, jak, kde, proč?

Pokud už máte několik kandidátů, snažte se je co nejvíce
prověřit. Základem je ptát se, ať
už v autobazaru nebo soukromé
osoby. Zjistěte, jestli byl vůz
bouraný, zda se s ním můžete na
zkoušku projet nebo jestli si ho
můžete nechat prohlédnout ve
vámi vybraném servisu. Snažte
se dopídit co nejvíce informací
o tom, čím si auto v minulosti
prošlo, odkud pochází aj. Nezapomeňte také zkontrolovat
datum poslední technické pro-

hlídky. Pokud do ní moc času
nezbývá, připravte se na to, že
budete asi muset ještě investovat
do nutných oprav. Rozhodně se
při výběru neunáhlujte, jde přece
o vaše peníze!

Tachometr

Na uvedená čísla se moc nespoléhejte, často u nás totiž
dochází k přetáčení tachometrů. Všímejte si spíš toho,
jak auto vypadá uvnitř i venku. Počet najetých kilometrů totiž nemusí až tak moc
souviset se stavem vozidla,

záleží totiž také na tom, jak pu si hlavně dávejte pozor na
se o auto starali majitelé před podezřele levné vozy. V první
vámi.
fázi nákupu byste sice ušetřili,
ale následné investice by se
Nerozhodujte se sami!
vám už vyplatit nemusely!
Vždy je dobré nechat před
koupí auto zkontrolovat v servisu, kde vám objektivně sdělí, v jakém je opravdu stavu. Pokud si sami nevíte rady, přeNebo můžete celou koupi čtěte si příručku, kterou vydalo
konzultovat s někým, kdo se Sdružení na ochranu vlastníků
v této problematice vyzná. automobilů. Dozvíte se v ní
Auto si důkladně prohlédněte, krok za krokem třeba to, jak
jakákoli odchylka od normálu můžete sami posoudit stav
může znamenat budoucí po- auta, jak poznáte havarované
tencionální problém. Při náku- nebo kradené auto atd.

TIP!

Automobily se vyráběly i v Prostějově
V roce 1924 začala z podnětu
Ing. Dr. Františka Kováříka
výroba automobilů Wikov,
která však trvala jen do roku
1940. Cílem firmy byla malosériová produkce vozů pro
bohaté zákazníky. Firma začala experimentovat s prvními
prototypy automobilů v roce
1924, ty ale byly vyrobeny jen
v počtu několika málo kusů.
Za první sériově vyrobené
auto firmy Wikov se tak považuje až model Wikov 7/28 z
roku 1925. Vzhledem k vysoké

ceně vzniklo těchto automobilů nakonec jen 280 kusů.
Následoval technicky ještě
dokonaleji provedený model
Wikov 35 z roku 1932, jehož
výhodou byla velmi dobrá aerodynamika. Ani tento vůz nezaznamenal výrazný prodejní
úspěch a za tři roky se vyrobilo
jen 150 kusů. Zajímavostí je,
že tento vůz byl již vybaven
volantem na levé straně tak,
jak to známe dnes, a to i přesto,
že strany provozu byly změněny až později. Již ve třicátých

letech se ale o této změně uvažovalo a firma Wikov se na to
připravila. Na podvozku modelu 35 vznikl vzhledově nejzajímavější vůz továrny Wikov
- Kapka, což byl první aerodynamický vůz vyráběný v Československu a jeden z prvních
na světě. Za celou dobu se ale
vyrobily jen tři kusy (podle některých pramenů až šest). Problém tohoto vzhledově aerodynamického vozu byl v tom, že
jeho skutečné aerodynamické
vlastnosti nebyly příliš dobré.

Přidané aerodynamické štíty zvýšily váhu vozu o více
jak 100 kg. V roce 1933 bylo
vyrobeno několik luxusních
vozů typu Wikov 70 a v roce
1934 se začal vyrábět model
Wikov 40, jehož vzniklo 330
kusů.
Celkově bylo ve firmě Wikov
vyrobeno za dobu její existence asi jen 800 osobních automobilů a 100 nákladních, ale
díky tomu jsou dnes vozy této
značky vysoce ceněny mezi
sběrateli.

Krasavci. Wikovy patří mezi milovníky historických aut k naprostým sběratelským raritám a jsou ozdobou každého veteránského srazu.
Foto: František Omasta
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Ve Vranovi
Vranovicích
icííchh poz
pozvednou
ozvveddnou
štamprle už pojedenácté
Vranovice-Kelčice/mls - Přes
sedmdesát vzorků letos budou
moci ochutnat návštěvníci
jedenáctého ročníku soutěže
o nejlepší domácí pálenku
Vranovská štamprla. „Je to
o něco méně než loni, kdy
lidé mohli ochutnat celkem
devadesát šest vzorků,“
uvedla Ivana Hasalová,
předsedkyně
pořádajícího
Českého zahrádkářského svazu Vranovice-Kelčice. Akce
se koná v sobotu 9. března od
15.00 hodin v restauraci „U
Toma“ v Kelčicích.
Němčice plánují opravu
další památky
Němčice nad Hanou/mls Kříž Floriánek pocházející
z roku 1851 chtějí opravit v Němčicích nad Hanou. Využít k tomu chtějí
dotační program „Obnova
kulturních památek v Olomouckém kraji“. Celkové
náklady na restaurování
kříže jsou 234 000 korun, pokud Němčice se
svojí žádostí uspějí, tak
by na tento projekt z kraje
mohly dostat polovinu z
uvedené částky. Samotnou
opravu kamenné sochy by
provedl Martin Parobek ze
Šternberku. Kamenný kříž
Floriánek by tak byl další z
řady kulturních památek v
Němčicích, které se v městě
v posledních letech opravily.
Konický klub přátel hudby
vystaví fotky
Konice/mls - Plán výstav
pořádaných v konickém
zámku Městským kulturním
střediskem počítá s další z
řady expozic. V březnu budou v zámku k vidění fotografie z četných akcí zdejšího
dlouhodobě
velmi
aktivního Klubu přátel hudby.
Slavnostní vernisáž výstavy
v zámecké galerii proběhne
ve čtvrtek 7. března v 18.00
hodin a bude zde umístěna až
do 28. března. Za Klub přátel
hudby všechny srdečně zve
jeho předsedkyně Ludmila
Kopečná Nedomanská.

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

V Ponikvi se pustí do záchrany kaple

PROTIVANOVSKO

Ponikev/mls - Rozpadající se schody a praskliny ve zdích.
Tak vypadá kaple v Ponikvi. Ještě letos se zde chtějí pustit
do záchrany památky, kterou trápí vlhkost. Další rekonstrukce by měla následovat.
Snad už na jaře by se dělníci měli pustit do záchrany pěkné
kaple Růžencové Panny Marie nacházející se v centru Ponikve. „Důvodem je vlhkost, která stavbu ničí. Náklady na odvodnění a statické zajištění budou asi půl milionu korun. Žádali
jsme o dotace, ty jsme však nedostali. Jelikož jsme nemohli
déle čekat, budeme muset opravu kapličky financovat z vlastního rozpočtu,“ prozradila Večerníku Jana Grézlová, starostka
Ludmírova, pod nějž Ponikev spadá. „Je to první krok. Pokud to bude možné, chtěli bychom se v budoucnu pustit i do
rekonstrukce poškozené a popraskané fasády kaple,“ uzavřela
Grézlová.
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776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Policejní
lesbičky
dohlédly
na
eroťák
v
Jesenci!
PÍSEČNÁ PLÁŽ ´U VRBIČEK´ ZATÍM NENÍ V PLÁNU
Revitalizace plumlovské přehrady: hledali jsme odpověď na četné dotazy našich čtenářů

Povodí Moravy ale její vznik nevyloučilo. Co však s odpadem z chat?

Lidé sledující pravidelně dění na plumlovské přehradě se kromě řady poznámek k probíhajícím pracím
stále častěji ptají na jednu věc. Zajímá je, zda před
plánovaným dubnovým napouštěním přehrady
vznikne „U Vrbiček“ nová písečná pláž. Kromě aktuálního postupu prací na přehradě jsme zjišťovali také
odpověď na tuto otázku...
Mostkovice/mls
Se zajímavým nápadem se na
redakci Večerníku obrátilo hned
několik čtenářů sledujících
aktuální dění na plumlovské
přehradě. „Měl bych takový
návrh a jsem zvědavý, co tomu
kdo řekne. U Vrbiček by mohla
vzniknout písečná pláž, která by
posloužila pro kvalitnější rekreaci návštěvníků. Navézt tam pár
tatrovek písku by snad neměl
být takový problém?” prozradil
Večerníku Jiří Kočík z Prostějova, který však rozhodně nebyl
sám. Avšak Povodí Moravy dle
svých slov zatím žádný podobný podnět nedostalo. „Pokud jej
ze strany širší veřejnosti obdržíme, nebráníme se další diskusi
na toto téma. V současné době
však prioritně řešíme stavební

záležitosti, jako jsou osazení
srážedel, sečení, vápnění a další
okolnosti související s plánovaným napouštěním,“ reagovala
na dotaz Večerníku Gabriela Tomíčková, tisková mluvčí Povodí
Moravy.

Starý most už je minulostí
Současnému postupu prací na
plumlovské přehradě jednoznačně vévodí demolice starého
mostu u vypouštěcí věže. „Podařilo se ho zbourat dříve, než
bylo v plánu. Svědčí to o tom,
že harmonogram prací se mění
každým dnem,“ poznamenala k
tomu Tomíčková. Práce přitom
v minulém týdnu nezastavila
ani rozsáhlá obleva. Stavbaři
nyní na hráz položili speciální
těsnící fólii, kterou zasypávají
filtrační vrstvou a vrstvou z lo-

mového kamene. Zaměřovat by
se stále více měli také na práce
na koruně hráze a na vlnolamu.
Rekonstrukce plumlovské hráze za 136 milionů korun je dle
Povodí Moravy jednou z nejnáročnějších vodohospodářských
akcí v republice.

Co na to říkáte?

Líbil by se vám nápad na písečnou pláž
U Vrbiček? Napište nám svůj názor
na email editor@vecernikpv.cz!
V přehradě končí splašky
ze stovek chat
Na přítocích do přehrady se v
také současnosti instalují srážedla, která by měla čistit přitékající
vodu a to až do chvíle, kdy budou obce kolem přehrady kvalitně odkanalizovány. Jak usedlíci,
tak zemědělci totiž podle Povodí
Moravy do vody vypouští příliš mnoho odpadů obsahujících
živiny pro jedovaté sinice. To
však jednoznačně není jediný
problém. Do přehrady totiž vede
hned několik trativodů, přičemž
ten největší do ní přivádí splašky
ze stovek chat. Obzvláště v létě

Pláž „U Vrbiček“. Čtenáři Večerníku navrhují, aby právě sem byl
jak se podaří zamezit vypouštění splašků ze stovek okolních chat.
je to skutečný problém. „Přímo nad přehradou jsou rozesety
stovky chat. Myslím, že jich celkově může být tak dvanáct set.
Ani jedna z nich není napojena
na kanalizaci. Jejich obyvatelé s
odpady zacházejí velice volně.
Existuje přitom velký trativod,
do něhož chataři odpad ze záchodů a kuchyněk vypouštějí. Ústí

O „gořalce“ roku rozhodl až rozchlast

Gořalečníci roku. V soutěži pálenek ve Víceměřicích zvítězil Jaroslav Horák. Za pořádající zahrádkáře mu cenu předal Petr Buriánek,
jehož slivovice byla nakonec třetí.
Foto: Martin Zaoral

Víceměřice/mls - Celkem pětadvacet vzorků se v sobotu ve
Víceměřicích utkalo v klání
domácích pálenek „O gořalku
roku“, přičemž slivovice doplnilo
devatero domácích likérů. Všichni z přítomných návštěvníků
košíkárny „Domova u rybníka“
hodnotili kvalitu pálenek opravdu svědomitě.
Za přibližně dvě hodinky zvládli
milovníci domácích kořalek okusit
všech pětadvacet soutěžních vzorků. A která slivovice jim nejlépe
chutnala? „Tak to kdybych si pamatoval...,“ reagoval bezprostředně
po dopití posledního kaléšku jeden
z nich. Jelikož se po sečtení všech
hlasů dostaly do čela dvě pálenky se

stejným počtem bodů, musel o vítězi rozhodnout až závěrečný rozstřel,
v tomto případě spíše rozchlast.
V něm nakonec zvítězila slivovice
vypálená Jaroslavem Horákem
následovaná šnapsy Patrika Vybírala a Petra Buriánka. Mezi domácími likéry nejvíce chutnal ten,
který z karamelu připravila Marie
Martelová.
„Doufejme, že letošní rok bude
na úrodu příznivý a že se tu příště
v dobré pohodě opět setkáme. A
všechny, kteří jsou netrpěliví už
teď, bych rád pozval do nedalekých
Dobromilic. Tam se podobná akce
bude konat už za čtrnáct dní,“ uzavřel Ludvík Ševčík, předseda místních zahrádkářů, kteří akci pořádali.

nedaleko pláže u Vrbiček,” poznamenal k danému tématu další
z našich pozorných čtenářů.

Plnou přehradu letos
nečekejme!
Ani po plánovaném dubnovém
napouštění se nedá očekávat, že
plumlovská přehrada bude v
létě zcela plná vody. „To bychom

počátku věku až po budoucnost.
Diváci budou moci postupně
sledovat, kterak se proměňovalo postavení ženy od ráje, přes
dobu kamennou, gotickou, renesanční, obrozeneckou a moderní
až po budoucnost.
Kromě řady známých herců početného DS Na štaci sehrají v
inscenaci svoji úlohu i výpravné
kostýmy. Známý režisér Zdeněk
Podskalský napsal scénář insce-

Foto: archiv DS Na Štaci

nace v roce 1982, po pěti letech
podle něj vznikl televizní film
s Jiřinou Jiráskovou, Dagmar
Veškrnovou a Viktorem Preissem v hlavních rolích. Po třiceti
letech od jejího vzniku se hry v
Němčicích ujalo režisérské duo
Jaroslav Lejnar a Zdena Gregorová. Fotografie ze zkoušek napovídají, že se diváci v případě
inscenace DS Na štaci mají opět
skutečně na co těšit.

Na koupališti ve Stražisku
poškodil zloděj čerpadla

Stražisko/mik - Pokud budou chtít provozovatelé koupaliště na Stražisku letos
otevřít svůj areál pro návštěvníky, budou
muset sáhnout hluboko do kapsy. Minulý
týden totiž zloděj ve strojovně koupaliště
poškodil čerpadla na vodu a kovové části
ukradl.

„Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil
zatím neznámý pachatel, který v době od čtvrtka
28. února do soboty 2. března vnikl do objektu
koupaliště na Stražisku. Zde částečně demontoval a ulomil na patce motoru dvě jednotky
oběhových čerpadel s třífázovými motory, které
vzápětí odcizil,“ uvedl Josef Bednařík, tiskový

středisko pak 1 600 000 korun
a místní mateřinka 800 000 korun. Příspěvky od města půjdou
i neziskovým organizacím, jakými jsou Charita Konice, která letos dostane 200 000 Kč.
V neposlední řadě pak finance
poputují i místním dobrovolným hasičům v Konici, Nové
Dědině, Runářově, Křemenci a
Čuníně. TJ Sokol Konice pak
pro svůj fotbalový oddíl obdrží
od města obdrží 100 000 korun.

www.vecernikpv.cz

Starší řidič to nezvládl, napálil do škodovky a převrátil se

Ohrozim/mik – Uprostřed týdne došlo k velmi závažné dopravní nehodě na silnici mezi
Ohrozimí a Prostějovem. Starší
řidič osobního vozidla po smyku neudržel svůj vůz v pravém
pruhu a v protisměru narazil
čelně do škodovky!
„Ve středu sedmadvacátého
února těsně před patnáctou hodinou na silnici mezi Ohrozimí
a Prostějovem došlo k vážné
dopravní nehodě. Osmašedesátiletý řidič s vozidlem Daewoo
Matiz nezvládl řízení a dostal
smyk. S vozidlem přejel do pro-

mluvčí policie Olomouckého kraje. Podle všeho
neznámý lapka toužil jen po něčem kovovém, co
by mohl odnést do sběrny druhotných surovin
a zpeněžit to. Kvůli pár korunám však mnohem
víc poškodil provozovatele koupaliště. „Pachatel
celkově způsobil škodu přes jednatřicet tisíc korun,“ potvrdil mluvčí krajské policie.

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Hrůza na silnici. Při cestě z Ohrozimi nezvládl muž v letech své
vozidlo, těžce zranil sebe a po nárazu do škodovky lehce i její řidičku.
2x foto: Policie ČR

Každý si přišel na své. Zatímco dívky na pódiu si během lesbi show slízly smetanu ze svých těl, většina
přítomných na ně chtivě zírala, někteří si jejich vystoupení nahrávali na mobil a další se věnovali svým
partnerům...
Foto: Martin Zaoral

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

PADESÁTIMILIONOVÝ rozpočet
Konice byl schválen

Konice/mls - S padesáti miliony korun bude letos hospodařit město Konice. Vyrovnaný rozpočet byl jednohlasně
schválen v pondělí 25. února
na zastupitelstvu města. Celkem šest milionů z něj půjde
na provoz příspěvkových organizací zřizovaných městem
Konice. Kdo kolik dostane?
Nejvíce, tedy 3 600 000 korun,
obdrží Základní škola a Gymnázium Konice, Městské kulturní

Dobrá zpráva: s celulitidou bojují i divoké striptérky...

Jesenec/mls - Letos už
podeváté se v Jesenci odehrál
populární erotický ples, jehož
mediálním partnerem byl
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
a na který dorazilo něco kolem
čtyř stovek návštěvníků. V programu se postupně představily
dámy v luxusním spodním
prádle, striptérka i striptér
a nakonec jako hlavní bod
celé noci také tolik očekávané
náruživé kočičky v lesbi show.
Největší ohlas u publika však i
přes veškeré profesionální výkony jednoznačně sklidil Láďa,
který vyslyšel výzvu moderátora a před všemi lidmi se svlékl.
A to zcela zadarmo! Zatímco
na jiných akcích by byl Láďa
po tomto kousku z plesu coby
exhibicionista rychle vypronavezen písek. Otázkou zůstává,
vozen, v Jesenci se stal hlavním
Foto: Martin Zaoral...
hrdinou večera...
„Jsem tu už poosmé a pořád se
ji tam museli donést v kýblech,” mi tu moc líbí. Za celých těch
poznamenal trefně generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. Otazník stále visí také nad
rekonstrukcí hráze Podhradského rybníku v Plumlově, která
by měla být dokončena už před
letošní letní sezonou. Podle posledních informací tu však práce
zatím vůbec nezačaly...

Divadlo na Štaci uvede Ženu v trysku století OTŘESNÁ BOURAČKA dvou aut u Ohrozimi!

Němčice nad Hanou/mls Divadelní hru Zdeňka Podskalského Žena v trysku století uvede v sobotu 8. března
„Divadelní spolek Na štaci“
z Němčic nad Hanou. S vtipnou hrou o ženách a nejen pro
ženy vystoupí domácí soubor
v místním kině OKO od devatenácti hodin.
Autoři inscenace slibují veselé
zamyšlení nad myšlením žen od
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devět let jsem tedy chyběl pouze
jednou. Bylo to zrovna vloni, to
jsem chodil s Mirečkou, která
byla věřící, takže jsme zůstali
doma,“ smál se u vchodu do
kulturáku v Jesenci jeden z
návštěvníků. Jak dále Večerníku
prozradil, po výměně partnerky už mu nic nebránilo ve
štěstí. „Čekáme spolu dítě, ale
moje nová přítelkyně nějakými
většími předsudky netrpí, takže
jsem s ní mohl na erotický ples
bez problémů vyrazit,“ prohlásil
Jonáš Proser z Prostějova.
Návštěvníky postupně do varu
dostala přehlídka luxusního
párdla a dámská exklusive strip
show. „Ta nás letos moc nebavila. Striptérka měla takový
nanicovatý prsa, snad to příští
rok bude lepší,“ shodli se mužští
návštěvníci. Naopak ženy byly
s vystoupením pánského
striptéra spokojeny. Vůbec
největší ohlas však vzbudil
Láďa, který využil výzvy
moderátora a před početným
publikem následoval příklad

jak se eroticky plesalo v Jesenci

1x foto: Martin Zaoral
2x foto: Josef Popelka

profesionálního
striptéra.
Před lidmi se zcela zdarma svlékl, aniž by na něm byl znát
vliv alkoholu. „Proč bych se
nesvlékl, rozhodně se nemám za
co stydět. A opilý tedy zdaleka
nejsem. Naopak jsem na ples
přivezl své přátele, takže pít ani
nemůžu,“ reagoval Láďa.
Plánované vyvrcholení plesu
přišlo v podobě závěrečné
lesbi show. „V těch policejních
uniformách to holkám slušelo,
taky se pěkně kroutily. Ale jinak to se sexem nemělo moc
společného, čekal jsem určitě
víc! Zaujalo mě hlavně to, že
obě byly výrazně tetované a
jedna z nich měla navzdory
svému mládí pořádnou celulitidu...,“ zhodnotil představení
dvaatřicetiletý Martin. Na
vystupujících holkách Evě
a Martině bylo akutečně
vidět, že si vystoupení celkem
užívají, podle názoru publika
však skončily dříve, než se jejich společná show pořádně
rozjela...

Co naopak téměř nemělo chybu,
byla produkce kapely Kreyn.
Ta se v Jesenci představila ve
velmi dobré formě a všechny
tanečníky jednoznačně dokázala dostat do varu. V Jesenci
to přitom byla její premiéra.
Pro letošek na plese nahradila
oblíbenou skupinu Arest, která
tu odehrála všechny předchozí
ročníky tradiční akce. „Jedeme
v celkem zajetých kolejích,
a tak jsme aspoň v něčem chtěli
udělat změnu,“ vysvětlil nám
pořadatel Tomáš „Mamut” Grepl, který myšlenkami už nyní
zalétá k jubilejnímu desátému
ročníku erotického plesu. Ten se
v Jesenci bude konat už za rok.
Stejně jako devět předchozích
bude moci řadě zamilovaných
párů posloužit jako inspirace
pro horečné strávení zbytku
chladné březnové noci. A nejen
jí, ale vlastně i celého nadcházejícího jara, které se už
hlásí o slovo. Kdo toto volání
přírody nevyslyší, ten bude jistě
řešit zcela zbytečné problémy...

Opilý jako Dán vjel
málem až do baráku

Čelčice/mik - Tak, chlape, ty to
máš spočítané! Devětadvacetiřili
letý šofér předminulou neděli
Řidiči naměii
neudržel své auto na silnici a
po havár
naboural do elektrické rozvodné skříně u rodinného
v Čelčicích !
domu v Čelčicích. A co myslíe
2,92 promil
te? Byl zpitý pod obraz!
„Z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky je podezřelý devětadvacetiletý muž z ProNečekaná změna. Tradiční kapelu Arest, která hrála za- Ples táhl. Navzdory nepříliš optimistickým očekáváním byla Sada erotických hraček pro ženy. Oblíbený moderátor stějovska, který v neděli čtyřiadvacátého února jel s vozidlem Seat
tím na všech erotických plesech, letos překvapivě nahradila letošní návštěvnost ještě lepší než ta loňská! I tento rok některé Láďa „Sovjet“ Rus ukazuje jednu ze stylových cen v tombo- Toledo po silnici v Čelčicích směrem na Klenovice na Hané. Na
konci Čelčic chtěl odbočit vlevo na místní komunikaci, ale tenskupina Kreyn. A u tanečníků jednoznačně obstála.
páry díky vyvýšenému pódiu tančily nad hlavami ostatních.
le, kterou byla i sedmidílná erotická sada Glamour ...
to manévr nezvládl, vyjel mimo silnici, kde narazil do elektrické
rozvodné skříně a drátěného plotu. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
Dechová zkouška u řidiče byla pozitivní s výsledkem měření 2, 82
promile alkoholu v dechu,“ uvedl k havárii Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci. Celková
škoda na vozidle i majetku byla stanovena na 41 500 korun. „Jelikož řidič s naměřeným výsledkem nesouhlasil, byl proveden odběr
Za obecní peníze jsme opravili nezajímají! Doslova je odřezávají
Platí i u vás, že co občan, krve a lékařské vyšetření,“ dodal Josef Bednařík s tím, že nehoda je
Bedihošť - Krok do neznáma učinil před komunálními chodníky v ulici Boženy Něm- od světa a přitom velkoměsta by
to hasič?
i nadále v šetření dopravní policie.
volbami 2010 nynější starosta Bedihoště Jiří Zips (na cové a částečně i Prostějovské.“ bez vesnic také nebyla. Ať už „Ne, neplatí. Máme zhruba tisíctřiA do čeho se pustíte le- pořádáte cokoliv, ze všeho musí- cet obyvatel, ale dneska se každý
snímku). Do té doby nebyl v obecní politice aktivní
te odvést daň. Například u plesu ptá, co z toho bude mít?! (rozezlea zastával jen pozici starosty tamějšího hasičského „Zatímtos?
se mi podařilo sehnat tři to znamená daň z tomboly, daň ně) Takže máme asi dvaatřicet člesboru, při volbách ale získal takovou podporu obča- dotace. Z Mikroregionu Prostě- ze vstupného, poplatek pro Osu. nů, kteří tvoří jedno soutěžní družnů, že ho následně zastupitelé vybrali do čela obce. jov-venkov jsme získali peníze Každý to dnes už dělá s nechutí, stvo žen, desetičlennou zásahovou
výměnu vrat a opravu střechy ale co jiného chcete na obci pro jednotku mužů, kteří musí absolNejvýznamnější uskutečněnou akcí za více než dva na
vovat pravidelná školení. Byl bych
hasičské zbrojnice, dále jsme do- lidi udělat?“
roky jeho působení je bezpochyby oprava silnice v stali dotaci na nový bezdrátový
Jaké kulturní akce plá- raději za novou zbrojnici, ale pět
nujete na letošek?
milionů nenajdu na ulici a potřebomístní části Václavovice, jíž mimo jiné připomíná rozhlas. A třetí dotace ve výši
jednoho a čtvrt milionu je určena „Veškerou kulturu nám zajišťují val bych je i na silnice. A podal jsem
pamětní deska věnovaná bývalým místostarostou na
obnovu zeleně v parku. Podle hasiči, sbor pro občanské zále- opět požadavek na kraj, tentokrát na
Vladimírem Vláčilem současnému starostovi...
projektu nyní probíhá těžba a žitosti, zahrádkáři, sportovci a zánovní auto. Potřebujeme na obci
Napraný jako dělo. Řidič tohoto auta měl po bouračce v dechu
ořez stromů, na ně naváže nové myslivci. Plesy pořádají hasiči, cisternu.“
Měli jste na tuto investici vysázení. Dále plánujeme udě- sportovci, zahrádkáři a poslední
Podařilo se vám již všech- skoro tři promile alkoholu. Není divu, že se v Čelčicích neudržel na
Jiří Možný
Foto: Policie ČR
něco našetřeno?
ny inženýrské sítě uložit silnici…
lat chodníky po obou stranách dobou i škola. Další akce, jako
Co vás přimělo vstoupit „Ano, protože s touto cestou se Prostějovské ulice. Jsou již v jsou dětský den a pálení čaro- pod zem?
do komunální politiky? počítalo. Žiju tady čtyřiapadesát kritickém stavu a požádali jsme dějnic, zajišťují opět hasiči. Ale „Ano. Máme vodu, plyn i va„Žádal jsem o dotaci na opravu let a již dvakrát tu byly naveze- o dotace na Státní fond doprav- tak je tomu převážně na všech kuovou podtlakovou kanalizaci
hasičské zbrojnice a nikdo mi ny roury na novou kanalizaci a ní infrastruktury (SFDI) a Olo- vesnicích.“
na veškeré fekálie, která vede
ji nebyl schopen zajistit. To mě komunikaci, ale nikdy na to ne- moucký kraj (POV).“
do přečerpávací stanice za obcí
Máte představu, jak
popudilo, abych šel do voleb a došlo. Bylo tedy mým volebním
a pak do čistírny odpadních vod
se vás dotkne zvýšedokázal, že to jde. Podpora obča- slibem, že jim tam komunikaci
v Kralickém háji. Můžeme tedy Vřesovice/mls - Fámy kolující o tom, že novou ředitelku škonů mě ale velice mile překvapila. udělám. Přišlo to pět minut po ní příjmů od státu?
dělat nové chodníky bez obav, že ly ve Vřesovicích vybral pouze sám starosta, nejsou pravdivé!
Nevím, možná si všichni mysleli, dvanácté, dneska ale obyvatelé „Ještě nikdo pořádně neví,
je budeme muset rozkopat. Toto Martina Zbořilová loni na podzim ve výběrovém řízení uspěla
že jsem ´huba´ a že vše dokážu nepoznají, že jim auto jede před kolik dostaneme. A nebojte
hrozí pouze v případě havárie. v konkurenci dalších dvou uchazečů.
Každá nová věc, ať už je sebeprospěšnější, vzbuzuje u některých
zařídit...(úsměv)“
domem. Největší problém je se, oni nám to zase někde
Jak jste zatím ve shánění vždy s Českými dráhami, musel seberou. Taková už je bohulidí minimálně podezření, když už ne přímo závist. O tom svědčí
„Žiju tady čtyřiapadesát let
financí úspěšný?
i případ školy ve Vřesovicích, která by se měla otevřít letos v září.
jsem zajistit chybějící smlouvu, žel naše vláda... Vše
„Myslím si, že se mi daří plnit to, abyy se stavba mohla realizovat.“ se cpe do Prahy a
Na naši redakční adresu došel dopis, který nám „za všechny občany
a již dvakrát tu byly navezeny
Které menší akce se po- velkých měst,
co jsem pro toto volební období
Vřesovic“ poslali „manželé Procházkovi“.
roury, ale nikdy na to nedošlo.
dařilo uskutečnit?
slíbil. Podařila se nám zejmé„Rádi bychom jako řadoví občané Vřesovic byli seznámeni s konvesnice nikoho
na loňská oprava půl kilometru „V roce 2011 dostali z Programu
Bylo tedy mým volebním slibem, kurzním řízením na místo ředitelky nově zřizované ZŠ Vřesovice.
dlouhé komunikace v místní části obnovy venkova (POV) peníze
Pokud je nám známo, tak v této věci neproběhlo žádné výběrové
že jim tam komunikaci udělám.“ řízení,”
Václavovice, kterou sice hradil na část chodníků v Husově ulici,
napsali nám „Procházkovi“ s tím, že bychom se v této věci
Bedihošťský starosta JIŘÍ ZIPS o našetřené investici měli obrátit na odbor školství prostějovské radnice. Zřizovatelem
Olomouckého kraj, ale my jako na obecním úřadě jsme vyměnina opravu komunikace v místní části Václavovice školy coby příspěvkové organizace ovšem není město Prostějov,
obec jsme vložili pět a půl milionu li všechna okna a dvoje vstupní
ale obec Vřesovice!
na zhotovení nových chodníků a dveře. Bez dotace jsme pak před
kompletně nového osvětlení. Vy- obecním úřadem vytvořili parZe služeb pak můžeme nabídnout „Nová ředitelka byla vybrána v řádném výběrovém řízení, které
kopala se nová kanalizace, odvez- koviště, do té doby tam vždy
obchody, vlak, autobus, lékaře, zu- proběhlo loni na podzim. Účastnili se ho tři kandidáti, členy výla se stará cesta z kočičích hlav, po dešti bývalo jezero a spousta
baře, lékárnu, knihovnu, poštu. Tu běrové komise byli mimo jiné zástupci České školní inspekce či
udělala se nová izolace, zásypy, bláta. Museli jsme tské vyčistit
nám zatím ještě nezrušili, přestože Krajského úřadu v Olomouci,“ reagoval na dotaz ohledně výběropoložila se balená. Na jaře bude- kompletně celou kanalizaci od
se na tom pracovalo. V Prostějově vého řízení na novou funkci starosta Vřesovic Josef Fica. „Říkáte,
me ještě dodělávat terénní úpravy, závor až po říčku Valovou, tedy
je pošta na každém rohu a na ves- že vám to poslali nějací manželé Procházkovi? Pokud je mi známo,
tak nikdo takový ve Vřesovicích nežije...,“ dodal Fica.
vyseje se tráva a vysadí stromy.“ asi devět set metrů dlouhý úsek.
nicích se ruší, což je špatně.“

JIŘÍ ZIPS: „Vše se cpe do Prahy a velkých měst, vesnice nikoho nezajímají!“

Starostu Bedihoště naopak těší nová silnice na Výšovice, nyní by rád opravil další chodníky

Ředitelka školy ve Vřesovicích
zvítězila v řádném výběrovém řízení

tisměru, kde se střetl s protijedoucí škodovkou, kterou řídila
osmatřicetiletá žena z Lipové.
Po střetu vyjel s vozidlem mimo
silnici, kde se převrátil na levý
bok. Při střetu osmašedesátiletý
řidič utrpěl těžké zranění a řidička z protijedoucího vozidla
lehké zranění. Dechová zkouška u řidičů byla negativní. Celková škoda na vozidlech činí
devadesát tisíc korun,“ popsala
Večerníku závažný karambol
Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.

Kultura v Prostějově a okolí
na
video rnikpv.cz
e
c
.ve
www

V+W NAŠLAPALI
Apollo 13 až po strop!

son
vat do rytmu známých songů svých oblíbených punk-rockových partiček. „Tuhle
písničku miluju!“ zakřičela
jedna z fanynek, když se z reproduktorů ozval Svaz českých
bohémů od kapely Wohnout,
která stejně jako pardubická
Vypsaná fixa musela na žádost
publika několik písní v závěru
vystoupení přidat.
Oslava desátých narozenin
Apolla 13 prostě proběhla ve
velkém stylu a na jedničku!
Fotogalerii s videoukázkou najdete na www.vecernikpv.cz!
Exkluzivní rozhovor s Matějem
Homolou najdete v příštím čísle
Večerníku.

Prostějovskému hudebnímu klubu Apollo 13 přišli poblahopřát k jubilejním desátým narozeninám V+W! Pod známou
zkratkou se ale tentokrát neskrývá dvojice komiků Voskovec
a Werich, avšak známé hudební partičky Vypsaná fixa a
Wohnout! Je jasné, že u této prestižní akce nemohl chybět
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který je již řadu roků mediálním
partnerem klubu.
Nadšení z vystoupení obou
Prostějov/peh
kapel byli i ostatní návštěvPokud bylo někdy v music clu- níci klubu, kteří se neváhali
bu Apollo 13 totálně narváno, nacpat do omezených prostor
bylo to v pátek 1. března, na a spolu s kapelami si zanotokoncertu k desátým narozeninám klubu. Nátřesk měla tentokrát na svědomí pražská čtyřka
hudebníků skupiny Wohnout a
pardubická Vypsaná fixa, u čehož žádný pravověrný rocker či
punker nemohl chybět. „Těším
se hlavně na Vypsanou fixu,
jsou fakt dobří. Ale mohly by se
tu taky opakovat akce typu Hororový ples. Kapela Klementův
Lazaret byla prostě výborná,“
nešetřil chválou Martin, častý
Atmosféra byla skvělá. Vystoupení obou kapel sklidilo nadšenávštěvník prostějovského muné
ohlasy.
Foto: Petra Hežová
sic klubu.

Král Oidipús opanoval divadlo

Prostějov/peh - Příběh nejznámějšího syna antické
mytologie převyprávěli prostějovskému publiku herci Divadla pod Palmovkou v čele
s Jiřím Langmajerem. Dramatickou pointu o útrapách
thébského vladaře Oidipa
z pera jednoho z nejvýznamnějších řeckých dramatiků starověku měli možnost
zhlédnout návštěvníci prostějovského divadla v ústředních rolích s již zmíněným Jiřím Langmajerem a Zuzanou
Slavíkovou.
Už samotný název inscenace
Oidipús vladař napovídal, že si
pošmáknou všichni milovníci
klasického dramatu s nádechem doby současné. „Čekal
jsem víc zmodernizovanou
verzi příběhu, ale i tak se mi
zpracování líbilo,“ zhodnotil
herecké výkony divák Tomáš.

Nesmrtelný příběh znovu ožívá. Populární herec Jiří Langmajer
exceloval na pódiu Městského divadla v Prostějově v roli nešťastného krále Oidipa.
Foto: internet

matky podtržený hereckým výkonem všech účinkujících herců a zejména nezaměnitelným
hlasem Jiřího Langmajera byl
nadmíru příjemným zpestřením
středečního večera pro každého
divadelního fajnšmekra.

Kandidátů na Cenu města
Prostějova je DVAADVACET

Prostějov/mik - Při určování
držitelů Ceny města Prostějova za rok 2012 bude v polovině března opravdu z čeho
vybírat. Občanská sdružení,
jednotliví Prostějované i různé organizace navrhli celkem
dvaadvacet kandidátů!
Ve středu 27. února byl poslední
den, kdy radnice mohla registrovat přihlášky. „K dnešnímu dni
evidujeme šestadvacet nomina-

cí, ovšem ve skutečnosti je jen
dvaadvacet kandidátů. Některé
nominované osobnosti byly totiž
navrženy hned několika subjekty. Ještě však nějaká přihláška
může přijít poštou, pro registrace
je rozhodující datum posledního
únorového dne na podacím razítku,“ vysvětlila Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu
statutárního města Prostějova.
Radnice však dlouhodobě odmí-

tá sdělit jména nominovaných
osobností před tím, než zastupitelé schválí jednotlivé držitele tohoto prestižního ocenění.
„Nyní bude utvořena pracovní
skupina, která doporučí radě
a rada následně zastupitelstvu
osobnosti na Cenu města. Konečné slovo má zastupitelstvo,
ještě i na jeho jednání může padnout další návrh,“ doplnila Jana
Gáborová.

OKEM „ŠÉFKY”

prostějovské kultury
„Také v letošním roce vás se
s vámi hodlám potkávat na
stránkách nejčtenějšího prostějovského periodika, kde
pravidelně na konci měsíce
otevírám své kulturní okénko. Nyní tak činím v letopočtu 2013 podruhé, ale celkově
už potřiadvacáté. S radostí
mohu opětovně konstatovat,
že i nadále se setkávám především s pozitivními reakcemi, a tak doufám, že jako
předsedkyně kulturní komise Rady města Prostějova je
vám moje přibližování novinek a aktualit z prostějovské
kulturní scény i nadále přínosem...“

Pohádková Duha
Kdo zajde v těchto dnech
do Kulturního domu Duha,
bude se cítit jako v pohádce,
protože narazí na draky i čarodějnice. Děti z němčické
Základní umělecké školy tam
totiž vystavují svá díla v rámci pohádkově laděné výstavy „Kelti - Elfové - Hobiti
- Draci - Rytíři krále Artuše

nejvýznamnější kulturní akce

Vanda Hybnerová a Ondřej Vetchý přivezli
do prostějovského divadla Prachy!!!

a Merlin“. A jejich umělecké
výtvory jsou tak povedené,
že určitě nemusíme mít ani
do budoucna strach o kulturu
a umění v našem regionu.

Opravdoví chlapi v divadle
A kulturní únor v Prostějově
dokázal, že do dění se tu zapojují opravdu lidé všech generací. Na ty nejmenší z „pohádkové“ Duhy navazují o něco
starší „borci“ z Divadla Point.
Nebojím se dokonce jejich
únorovou premiéru „mužského“ představení s všeříkajícím
názvem Testosteron označit za
kulturní vrchol tohoto měsíce.
O místa v divadle Point je na
každé představení opravdová
rvačka. A asi to není proto, že
celé představení začíná rvačkou mezi hlavními postavami.
Příběh představení dokonale
ukazuje mužský svět, ve kterém se všichni hned hádají a
perou, ale stačí, aby se objevila žena jednoho z nich, byť
jen telefonicky, a hned všichni stojí při sobě jako „jeden“
muž...

Pomoc tancem
Mladí lidé stáli i u třetího počinu, který bych chtěla ocenit.
Byl jím už druhý ročník plesu
„Pomáháme tancem“, který
osobně považuji za příklad
toho, že když se chce, všechno jde a ještě to může pomoci
těm, co to potřebují. Pár mladých lidí se dalo dohromady
a pořádají charitativní ples, na
kterém se baví jejich vrstevníci
a desítky tisíc korun za to získají nemocní lidé.
Březen bude patřit zase akcím
jiného druhu. Ráda bych vás pozvala třeba do Duhy na Přehlídku cestovatelských filmů „Expediční kamera,“ do Galerie umění
Prostějov na výstavu malíře Prostějovska Viktora Hohause nebo
na vernisáž fotografií Boba Pacholíka v galerii U Hanáka.
Milada Sokolová,
radní a předsedkyně
kulturní komise
při Radě města Prostějova

četná zranění důrazně domáhá
svých peněz. Svižná komediální
jízda v podání Vandy Hybnerové,
Ondřeje Vetchého, Nely Boudové a dalších byla skvělým hereckým vystoupením pro milovníky
humorných situačních komedií.
„Tento typ divadelních her není
zrovna moje parketa, dávám
přednost vážnějším inscenacím,“

Prachy!!! Nález kufříku s třičtvrtě milionem
liber dokáže pořádně
zamotat hlavu.
Foto: Petra Hežová
Prostějov/peh - Bláznivá komedie o kufříku plném peněz
a zvětšující se hromádce lží rozesmála prostějovské divadlo.
V inscenaci předvedla své komediální umění plejáda herců
v čele s Vandou Hybnerovou a
Ondřejem Vetchým.
Co byste dělali, kdybyste náhodou přišli ke kufříku plnému
peněz? Ušlápnutý účetní Henry hodlá sbalit to nejnutnější a

v duchu hesla „celý život jsem
dřel jako kretén, tak si teď vybírám prémie“ spolu s manželkou
pláchnout do Barcelony dřív,
než se o kufřík a jeho náplň přihlásí právoplatný majitel. Shodou okolností a vlivem několika
nešťastných příhod se ale v jeho
domě sejdou postupně přátelé
Johnsonovi, taxikář Bill, dva
policejní komisaři a ozbrojený
mafiánský kmotr, který se přes

přiznala jedna z divaček, která
přesto v závěru vystoupení nešetřila potleskem na adresu herců,
kteří předvedli vynikající výkony. Divadelní inscenace Raye
Cooneyho Prachy!!! je dokladem
toho, že i jednoduchá zápletka se
může pořádně zamotat a stát se
vynikající volbou pro oddychový
divadelní večer.

Happy end. Všichni přeživší odjíždějí do Barcelony i s kufrem
plným peněz.
Foto: Petra Hežová

rozhovvorr se zajím
mavoou ossobnosstíí...

Hebké a lesklé snění Jitky Jarmarové: „Malování
na hedvábí je pro mě relaxace i závislost...“
Prostějov - V pořadí již třetí LiveArt zdánlivě nesourodých výtvarnic Nao Higano a Jitky Jarmarové
se odehrál předminulý týden v prostějovské
Galerii N7. Česká výtvarnice při té příležitosti
stvořila přímo před zraky návštěvníků originální
hedvábný šál a poskytla i bezpočet výtvarnických rad a doporučení začínajícím tvořilkám. Na
PROSTĚJOVSKÝ Večerník si pak udělala čas
pro exkluzivní rozhovor...
Petra Hežová

Básnický text v kombinaci se
současnými reáliemi nenásilně
aktualizoval známé více než dva
tisíce let staré Sofoklovo dílo Král
Oidipús. Nesmrtelný příběh zavrženého syna, vladaře, zachránce
Théb, vraha a manžela vlastní
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Co vás přivedlo k malbě
na hedvábí?
„K výtvarnu jsem tíhla už od
dětství. Rodiče zastávali názor,
že jakmile si splním školní povinnosti, můžu si dělat co chci,
takže jsem zkoušela různé výtvarné techniky.“
Co vše si můžeme pod
pojmem „malba na hedvábí“ ve vašem podání představit?
„Je to malba s pomocí speciálních barev na hedvábí, kontur,
vosku a třeba soli, která se využívá pro speciální efekty. Barva

se musí poměrně rychle nanášet
na navlhčené hedvábí, protože
pokud začne zasychat před nabarvením celé plochy, vytváří
na hedvábí nehezké mapy, které
se pak jen těžko maskují a to třeba na šátku moc pěkně nevypadá. Pomalovat se dají hedvábné
šátky, šály, kravaty, pouzdra na
mobil nebo brýle, možností je
spousta, stačí jen fantazie.“
Malba na hedvábí ale
není vaším povoláním, že?
„Ne, to není, je to takový můj
kůň, protože označení ‚koníček‘ by v tomto případě zdaleka nebylo dostatečné (smích).

Umění na dosah. Malba na hedvábí a keramika jsou pro Jitku Jarmarovou obrovským koníčkem a odreagováním. Foto: Petra Hežová
Studovala jsem zdravotní školu a poté patnáct let učila na
zvláštní škole, kde jsem vyučovala hlavně pracovní výchovu,
což byla zejména keramika.
Práce s hlínou a na kruhu mě
úplně nadchla a začala jsem se
výtvarnu věnovat.“
Vaše hedvábné obrazy
zaujmou svou lehkostí
až snovostí, děláte si před samotnou malbou náčrtky
k jednotlivým výrobkům?
„Náčrtky si nedělám, začnu
lehkou akvarelovou technikou,
kterou potom doplňuji liniemi

speciálních kontur na hedvábí
nebo zdobím s pomocí soli či
sava, které na hedvábí vytváří
originální efekty. Navíc každé
mé dílo je originál, takže vzniká spontánně.“
Co pro vás malba na
hedvábí znamená?
„Pro mě je to určitě relaxace,
terapie a zároveň závislost. I
když několik dní před Vánoci, kdy se sejde spousta objednávek na vánoční dárky,
zpravidla téměř nestíhám. Ale
samozřejmě se snažím všem
vyhovět. (úsměv)“

Koncert SPOLEČNÁ VĚC
JIŽ V 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

inzerce

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 toto 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.

V Olomoucké otevře penzion „U Jelínka“
Už v sobotu se zde koná první společenská akce

Prostějov/pr - Komfort,
pohodlí a čistota nedaleko
centra Prostějova. Právě
na těchto atributech byl začátkem roku 2008 založen
penzion U Paroháče. A jak
se ukázalo, dokázal přijít s
něčím, na co lidé opravdu
slyší. Po pěti letech se tak
provozovovatel úspěšného
penzionu fungujícího ve
Wolkerově ulici rozhodl rozšířit nabídku svých služeb...
Kromě komfortního ubytování, vynikající kuchyně a wellness služeb chce svým hostům
nabídnout možnost v příjem-

RESTAURACE
a PENZION

U JELÍNKA
ném prostředí uspořádat větší
svatby, rauty a večírky, případně školení. Právě za tímto
účelem otvírá v bývalém Europenzionu v Olomoucké ulici
nový penzion U Jelínka. Od
11. března se zde kromě ubytování naplno rozjede i nová
kuchyně, která nabídne výborné grilované specialitky. Mezi
nimi nebudou chybět grilova-

né klobásky, vepřová žebírka
či steaky. Mlsné jazýčky si
zde pak budou moci vybrat z
široké nabídky zákusků.
Nově otevřený penzion U Jelínka bude jako stvořený pro
pořádání nejrůznějších společenských akcí. K dispozici tu
jsou nekuřácké prostory pro
70 hostů a kuřácké pro 40 návštěvníků, dále pak hrací místnost s billiardem, šipkami a
jukeboxem. Přímo u penzionu
je k dispozici parkoviště pro
přibližně 20 aut. Premiérovou
akcí v nově otevřeném penzionu U Jelínka bude maškarní

karneval určený nejen dětem,
ale i dospělým. Zatímco nejmenší si v penzionu přijdou
na své v sobotu 16. března od
14.00 hodin, dospělí se budou
moci bavit od 19.00 hodin. Na
každého návštěvníka tu bude
čekat zajímavé překvapení,
navíc vstup je zdarma. Na
maškarní ples po dvou týdnech naváže pyžamová párty.
Pokud budete mít i vy sami
originální nápad, jaká další
podobná akce by se zde mohla pořádat, přímo v penzionu
všechny vaše podněty rádi
uvítají.

Ze života města

Radnice „utopí“ ve Svolinského ulici TUCET MILIONŮ
Už na jaře začne oprava komunikací, přibude parkovacích míst

Dvanáct a půl milionu. Tolik peněz se bude už letos
investovat z městského rozpočtu do rekonstrukce
silnic a parkovacích ploch ve Svolinského ulici na
sídlišti Hloučela. Radnice se tak rozhodla po zjištění, že komunikace je v zoufalém stavu a už dávno
neodpovídá provozu dnešní doby. A o nedostatku
parkovacích míst v této části sídliště ani nemluvě!
Prostějov/mik
V letošním roce se jedná o jednu z největších investic města. Rekonstrukce komunikací
a parkovacích ploch v ulici
Karla Svolinského až po ulici
Cyrila Boudy spolkne celkovou
sumu dvanáct a půl milionu korun, za něž nechá magistrát rozšířit vozovku, opraví chodníky
a zvýší kapacitu pro parkování
vozidel. Výběrové řízení na
provedení této investice vyhrála společnost Skanska, která
stavbu zahájí s největší pravděpodobností už na začátku jara.

Rekonstrukce se samozřejmě
neobejde bez dopravní uzavírky.
„Silnice se bude rekonstruovat od bývalé prodejny Luto
až k odbočce do ulice Cyrila
Boudy. Spíše než o rozšíření
komunikace půjde hlavně
o parkovací plochy, kterých
je tady zoufalý nedostatek.
Město tak reaguje i na časté
podněty občanů,“ prozradil
Večerníku náměstek primátora
statutárního města Prostějova
Zdeněk Fišer,, který je zodpovědný za stavební investice
města.

Zastupitelé žádali vysvětlení,
proč radní nechtějí další školu
Prostějov/mik - Jak Večerník
informoval veřejnost už před
dvěma týdny, rada města se
rozhodla nevyhovět žádosti
Cyrilometodějského gymnázia, které chtělo v Prostějově
zřídit novou základní školu.
Této zprávě se však při úterním zasedání podivovali někteří zastupitelé, kteří žádali
radní o vysvětlení...
„Chtěl bych znát oficiální stanovisko rady, proč neumožnila
zřízení tak bohulibého zařízení,
jakým bezesporu základní škola je. Navíc by šlo o zcela soukromou školu, jejíž provoz by
město nestál ani korunu,“ přednesl svoji otázku Josef Augustin (KSČM). „K žádosti CMG
jsme nepřistoupili pozitivně
z jednoho prostého důvodu.

V posledních letech jsme totiž
byli zvyklí na to, že se rodilo
hodně dětí a tím vznikala i potíž s jejich umístěním nejenom
v prvních třídách základních
škol, ale také v mateřinkách.
Jenomže silné ročníky jsou už
bohužel minulostí a rok od roku
zaznamenáváme úbytek dětí.
Nechci předjímat, ale za pět
nebo šest let můžeme být sami
postaveni před otázku, zda se
nerozhodneme pro zrušení
další městské základní školy. A
v takové chvíli povolit působení
jiné školy v Prostějově? To by
bylo velmi nerozumné,“ vysvětlila nejen Josefu Augustinovi, ale celému plénu zastupitelů
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora, která je na radnici
zodpovědná za školství.
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Jak Večerník společně s ním měl
možnost nahlédnout do plánu
rekonstrukce, systém parkování
se po rekonstrukci v této lokalitě
hodně změní. „Jako první přijde na řadu odfrézování starého
asfaltového povrchu na silnici,
vybudování nových chodníků
a doplnění parkovacích míst
tam, kde se pro ně vytvoří místo.
Upraví se současné parkovací
plochy, nové přibudou i mezi
stromy, kde dříve tato místa nebyla pro parkovací účel využita,“ vysvětlil Fišer.
Podle náměstka primátora je
současný stav v této lokalitě

Auto na autě. Ve Svolinského ulici na sídlišti Hloučela už není kde
parkovat. Plochy k tomu určené jsou obsazeny, řidiči tak parkují
u domů po obou stranách silnice. Připravovaná rekonstrukce má
tento problém částečně vyřešit.
Foto: Michal Kadlec
z dopravního hlediska už neudržitelný. „Majitelé aut bydlící
v této lokalitě jsou navyklí parkovat po obou stranách komunikace, čímž se průjezdný prostor
stává velice úzkým. Kromě
jiných odborníků nás na tento
neutěšený stav upozornili i hasiči, kteří by se v případě požáru
v panelových domech jen těž-

ko prodírali s těžkou technikou
mezi osobními vozidly,“ dodal
Zdeněk Fišer.
Rozsáhlá rekonstrukce ve Svolinského ulici by měla skončit
do letních prázdnin, po tuto
dobu budou muset obyvatelé
sídliště počítat s uzavírkou této
lokality a nutností používat objízdnou trasu.

RADARY ještě letos!

OPRAVDU?

Prostějov/mik - Situace s měřením rychlosti vozidel pomocí jedenácti stacionárních
radarů, stále zabudovaných
na původních místech i dva
roky po ukončení měření,
se podobá houpačce. Vloni
v prosinci radnice zrušila
připravené výběrové řízení
na pronajímatele radarů, ale
nyní připravuje druhé. Velitel prostějovských strážníků
tak předpokládá, že na konci
letošního roku by se už mělo
začít konečně měřit. Večerník se ptá: Skutečně, nebo
plány zase něco zhatí?!
Termínů znovuzahájení měření rychlosti už totiž prostějovská radnice v nedávné
minulosti uvedla několik. A
žádný splněn nebyl. „Nyní
bude vyhlášeno další výběro-

Po radnici se stavbaři pustí do náměstí

„KUŽELNA“ PROJDE REKONSTRUKCÍ!

Prostějov/mik - Staré plány
se oprášily. Už několik let
leží radním v šuplíku projekt
na rekonstrukci centrálního náměstí T. G. Masaryka.
Z důvodu obrovské finanční
náročnosti se zatím k uvedenému záměru nepřikročilo,
ovšem letos se projekt s největší pravděpodobností přece jen využije. Magistrát statutárního města Prostějova
má totiž šanci získat dotaci,
byť jen na opravu „kuželny“, tedy ostrůvku uprostřed
náměstí.
„Máme letos jedinečnou šanci dosáhnout na dotační titul
z programu regenerace centrálních náměstí v českých
městech. A my těchto státních
peněz chceme využít, protože

Radní pod palbou

Bude odstraněna. Žulovobetonová žardina na květiny v rámci rekonstrukce „kuželny“ zmizí z náměstí T.G.M. Celý středový
prostor bude navíc nově vydlážděn.
Foto: Michal Kadlec
středová plocha prostějovského náměstí je skutečně v
katastrofálním stavu,“ uvedl
pro Večerník Zdeněk Fišer.

Náměstek primátora dále
potvrdil, že díky šanci získat
dotaci radní skutečně vytáhli
z šuplíku pět let starý projekt.

„Z plánované rekonstrukce
celého náměstí se nyní vytáhnou pouze plány na opravu
´kuželny´. Je zapotřebí středovou část zbavit staré kostičkové dlažby a nahradit ji zbrusu
novou. Vymění se i žulové
obrubníky po celém obvodu,
z náměstí zmizí žulovobetonová žardina na květiny a počítáme také s úpravou veřejné
zeleně. Předpokládané náklady se pohybují předběžně
ve výši deseti milionů korun,
ovšem na většinu této investice získáme dotaci,“ uvedl
Zdeněk Fišer.
Magistrát nyní odesílá žádost
o poskytnutí dotace, a pokud
bude brzy kladně vyřízena,
mohly by práce na nové „kuželně“ začít ještě letos.

vé řízení na pronájem nebo
prodej stacionárních radarů.
Uvidíme, která alternativa
bude pro město výhodnější.
Co se týká možného pronájmu, hodnota zakázky je ve
výši 4,2 milionu korun na
čtyři roky. Pokud bychom
měli všech jedenáct radarů
odkoupit, počítáme s částkou až deseti milionů korun.
Samozřejmě zvítězí firma,
která nabídne nejvýhodnější podmínky, tedy nejnižší
cenu,“ nastínila současné
plány Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějova.
Konkurz a snad i výběr vítěze
by měl být ukončen v dubnu
s tím, že provoz samotných
radarů by mohl být obnoven
už v září.

PIETA u hrobu

Hany
Wichterlové

Prostějov/mik
Vedení
prostějovského magistrátu si v
pátek připomenulo položením
kytice na prostějovském
hřbitově u rodinné hrobky
v severní arkádě 110. výročí
narození první dámy českého
sochařství Hany Wichterlové.
Ta se narodila 2. 3. 1903 v
rodině významného podnikatele a spolumajitele továrny
na hospodářské stroje. Její
sochařský talent odhalil rodinný přítel architekt Jan Kotěra,
který jí doporučil studia na
Akademii výtvarných umění
v Praze. Hana Wichterlová
zemřela v roce 1990 v Praze.
Fotografie najdete na
www.vecernikpv.cz

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

Platit za parkování se bude i ve dvou ulicích. LIDÉ Z VODNÍ: „JE TO DISKRIMINACE!“
První náměstek primátora Jiří Pospíšil má ale naopak kladné ohlasy

Prostějov - Jak Večerník před časem informoval, prostějovská radnice zrušila kvůli technickým nejasnostem
výběrové řízení na správce městských parkovišť. Nový
systém počítá kromě dohledu nad již placenými parkovišti v centru města i se zpoplatněním parkování pro občany
Vodní a Komenského ulice. Zdejší občané to ovšem považují za diskriminaci. „Proč byla vybrána naše ulice? V
čem jsme jiní než lidé z Rejskovy nebo Plumlovské ulice?
V ničem, pak tedy nevíme, proč bychom za parkování
svých aut měli platit a jinde ne,“ durdí se lidé z Vodní ulice. Na téma nového parkovacího systému jsme v rámci
pravidelné rubriky vyzpovídali Jiřího Pospíšila, prvního
náměstka primátora statutárního města Prostějova.
Michal Kadlec
Pane první náměstku, můžete v krátkosti vysvětlit, proč
byl nedávno zrušen konkurz
na správce parkovacího
systému?

„V průběhu výběrového řízení
se vyskytla celá řada dotazů
k celému systému, proto jsme
chtěli podmínky zkonkretizovat. Dále pak ve studii existovaly na parkovišti v ulici Újezd
závory, jejichž vybudování by
bylo velmi nákladné, protože

by se zde musela zřídit přípojka elektrické energie.“
Proč vůbec radnice chce, aby
parkování vozidel v centru
města a jeho okolí spravoval
někdo druhý? Proč magistrát
systém parkovacích míst neprovozuje sám?
„To ale ještě není jasné a už
vůbec ne rozhodnuté. Radě
města bude předložen materiál, který bude obsahovat
varianty řešení. Je tu možnost
spravovat celý systém prostřednictvím specializované
firmy, nebo opravdu provozování vlastními silami.“
Nedávno jste
uvedl na tiskové konferenci rady města,
že zpoplatněno bude také
parkování v ulicích nedaleko centra, například ve

Vodní. Zdejší lidé ale hodně
nahlas protestují a ptají se,
proč je takto jejich ulice
diskriminována oproti jiným?
„Tak já osobně mám zcela
jiné postřehy! Dokonce jsem
měl dotazy od občanů z Vodní
ulice, jestli budou moci tamní
občané využít rezidentní karty,
aby měli jistotu, že budou mít
kde zaparkovat...“
Nehodlá magistrát ve Vodní
ulici vybudovat raději placené
parkoviště vedle budovy Centra zdraví? Nebo máte s volným pozemkem jiné plány?
„Pozemek byl nabídnutý
k prodeji, vše už bylo schváleno zastupitelstvem, nyní se
připravují smlouvy o prodeji.
Pokud by k prodeji nedošlo,
pak by zde skutečně byla

Zastupitelé si pochvalují klid na nádraží

Klid a mír. Kromě strážníků městské policie hlídá pořádek a bezpečnost na nádraží i bezpečnostní agentura, kterou do Prostějova vysílají
České dráhy ze sousední Olomouce.
Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik - Na podzim loňského
roku došlo na hlavním nádraží k brutálnímu přepadení mladíka, kterého zmlátila čtveřice násilníků. Od té doby se ale
situace na prostějovské hlavní stanici
rapidně zklidnila. A to především díky
rozsáhlým bezpečnostním opatřením ze
strany Českých drah, města Prostějov
i Olomouckého kraje.
„Já bych za tuto skutečnost chtěl poděkovat
naší městské policii, která má lví podíl na
zklidnění situace. Celá záležitost se probírala i na bezpečnostní radě Krajského úřadu
Olomouckého kraje a jsem osobně rád, že se
podařilo dohodnout s Českými drahami na
dalších bezpečnostních opatřeních. Dráhy
dodneška zabezpečují pořádek na nádraží
prostřednictvím bezpečnostní agentury,“
konstatoval prostějovský radní a první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois
Mačák.
A je pravdou, že od zmíněného incidentu vloni
na podzim nezaznamenala městská policie na
hlavním nádraží v Prostějově žádný významný incident, který by byl pro cestující nějak
nebezpečný. „Řešili jsme zde od té doby jednu
kapesní krádež a několik menších problémů
s bezdomovci,“ uvedl Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.

INZERCE

možnost parkoviště vybudovat. Ano, je to možná varianta.“
Pokud se brzy
zavede
nový
parkovací systém v Prostějově, má radnice zajištěnou dostatečnou kontrolu jeho plnění? Budou například
strážníci kontrolovat, zda řidiči parkují na daném místě
oprávněně a po zaplacení?
„Ano. To je základní předpoklad.“
Pane první náměstku, bude se
konat další kolo konkurzu na
správce parkovišť? A kdy?
„Rada města by měla na svém
zasedání už pátého března rozhodnout o systému provozování placeného parkování na území města Prostějova a z toho
vyplynou další kroky.“

I to je možnost. První náměstek primátora Jiří Pospíšil připouští,
že parkovací systém by mohlo provozovat i město samo.
Foto: Michal Kadlec a archiv Večerníku
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?

TRÁPÍ VÁS KAŠEL? Vyrobte si
sami své přírodní přípravky

Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Milé kamarádky Večernice,
srdečně vás vítám u dalšího dílu populární Večernice. Pohodlně
P h dl ě se usaďte
ďt

nechybí další zajímavý rozhovor.
Příjemné a třeba i poučné čtení vám opět přeje
Večernice

poradna
d

Drahé kameny pro harmonizaci čaker
Kromě toho, že se drahé kameny používají na ozdobu,
jsem vás již před časem informovala o jejich léčených
účincích. Pověděli jsme si
o tom, jak kameny působí,
kdy nepůsobí a v neposlední
řadě jsme si je rozdělili podle
nemocí. Dnes se podíváme,
které drahé kameny jsou
vhodné k harmonizaci čaker.
Téměř zázračnou až nadpřirozenou sílu přisuzuje drahým
kamenům lidstvo už od počátku civilizace. Lidé věřili,
že kameny mají vliv na jejich
zdraví, štěstí, osud a vůbec
celý život. Výzkumy magických, mystických a léčivých
vlastností drahých kamenů
byly započaty již před tisíciletími. Prováděli je chaldejští
mágové, staroegyptští kněží,
čínští astrologové či středověcí alchymisté. Nejpropracovanější systém údajně měli
staří Indové. Kameny člověka
harmonizují svými vibracemi.
Drahé kameny mají díky své
chemické, geometricky přesné
krystalické struktuře schopnost
nejenom vibrace generovat,
ale také je pohlcovat a transformovat. Co se týče čaker,
tak ty drahé kameny dovedou
harmonizovat a značně posílit.
Čakry jsou podle hinduismu
energetická centra člověka.
Čakry jsou zdrojem veškeré
energie, která nás udržuje naživu. Tato energie proudí všemi
energetickými centry a začíná zdola, podél páteře nahoru
a spojuje se v sedmé čakře
(na temeni hlavy). Nejdůležitější je sedm hlavních čaker
a sedm párů vedlejších čaker.
Spousta z nás má některé ča-

udržovat srdce takové, jaké
má být. Stimulovat ji můžeme růženínem, smaragdem, aventurinem, jadeitem,
nefritem či turmalínem.

PUPEČNÍ NEBOLI
SOLÁRNÍ ČAKRA
Ztělesňuje vitalitu, osobnost, pevnou vůli a snahu
pomáhat. Bývá spojována
s jantarem, tygřím okem,
záhnědou, citrínem, topasem
a malachitem.

Foto: internet
kry zablokované, což způsobuje neprůchodnost energie
a následně vznik zdravotních
potíží. Blokace jsou často
způsobeny strachem, šokem,
traumaty, emocemi, negativním myšlením a postojem vůbec… Blokace, poruchy čaker
se projevují nejen jako nemoci,
ale i potíže v chování, v životních situacích, mezilidských
vztazích apod. Nedostatečnou
funkci čaker a blokády lze harmonizovat několika způsoby,
jedním z nich je právě použití
drahých kamenů…

ČAKRA ČELA NEBOLI
TŘETÍ OKO
Tato čakra představuje centrum duchovní síly, intuice a
intelektu. Ovlivňuje ji ametyst, indigově modrý safír,
azurit, fluorit a nachový
apatit.

KRČNÍ ČAKRA
Krční čakra je považována
za centrum komunikace,
inspirace a vyjadřovacích
schopností. Tato pátá čakra
je harmonizována a posílena
tyrkysem, akvamarínem, laKORUNNÍ ČAKRA
pisem, lazulinem, celestinem
Je sídlem nejvyšší dokona- a chalcedonem.
losti. Jejím prostřednictvím
SRDEČNÍ ČAKRA
člověk přijímá kosmickou
energii. Posiluje ji křišťál, Hlavním posláním srdeční
ametyst, jadeit, diamant, ce- čakry je navozovat harmonii, probouzet radost a lásku,
lestin a zlatý kalcit.

kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...

ŘECKÁ POLÉVKA
Ingredience:
2 citrony
1 vejce
1 šálek rýže
oregano
petržel
sůl
pepř
1 slepici nebo kuře

Foto: internet

Postup:
Slepici nebo kuře dáme vařit, okořeníme a osolíme. Jakmile
bude drůbež měkká, vyndáme ji a do vývaru dáme vařit rýži.
Mezitím si do misky vymačkáme dva citrony, do druhé misky
dáme žloutek a do třetí bílek. Z něj ušleháme tuhý sníh, nalijeme k němu citronovou šťávu a rozšlehaný žloutek s trochou
vývaru. Jakmile je rýže měkká, pomalu lijeme do vroucího
vývaru vaječno-citronovou směs a mícháme. Přidáme obranou
a nakrájenou nebo natrhanou drůbež, lžičku oregana a sekanou
petržel. Nezapomeneme osolit a jemně opepřit. Výsledkem je
lahodná bílá, ale hlavně nesražená polévka, protože právě citronová šťáva brání sražení. Podáváme na talíři nebo v miskách
na polévku. Doprostřed polévky můžeme umístit plátek citronu
Přejeme dobrou chuť!
a malou petrželku.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

KŘÍŽOVÁ ČAKRA
Křížová čakra je sídlem
emocí, tvořivé síly a sexuální
energie. Také je považována za středisko ženství. Tato
čakra ovlivňuje mezilidské
vztahy, zejména k opačnému
pohlaví. Nejvíce na ni působí
tygří oko, karneol, citrín či
zlatý topas.
ČAKRA KOŘENE
Tato první čakra nás spojuje
s fyzickým světem, dává nám
stabilitu a vnitřní sílu. Této
čakře tedy odpovídají drahé
kameny jako hematit, granát
a rubín.
Léčivá síla kamenů je vhodná pro všechny, tedy skoro
pro všechny. Pokud je člověk
sobecký a nepřátelský k okolnímu světu, tak s ním nerosty
odmítají komunikovat a on
potom není schopen registrovat ani sebehlubší sílu
nebo energii, popřípadě tento
proces trvá daleko déle. Cítí-li kámen, že energie člověka
je příjemná, přátelská, otevře
se a začne komunikovat, a to
tak, že hřeje na přiloženém
místě.

Určitě si každý z nás vzpomene na nějaký ten recept, který nám radily naše maminky nebo babičky. Postupem
času, kdy jsou lékárny přeplněné všemožnými léčivy a
reklamy se nám snaží namluvit, jak pouze jejich výrobky
jsou to, co nám pomůže, jsme
se začali spoléhat jen na prodávané léky. Přitom právě
přírodní produkty, které si
sami vyrobíme, jsou mnohdy
účinnější, jen se na ně prostě
zapomnělo. Pojďme si tedy
oživit recepty, které s kašlem
raz dva zatočí…

Zábal se sádlem

Na hrudník si namažeme pěknou dávku sádla. Přikryjeme
igelitovým sáčkem nebo fólií a
následně ručníkem. Nejlepší je
nechat zábal působit přes noc.
Pokud je to možné, aplikujte
dvakrát denně, jinak alespoň
přes noc.

centku zahřátou maximálně
na 70°C a v ní rozpustíme kávovou lžičku medu a dolijeme
mlékem zchlazeným taktéž na
70°C. Nápoj pijeme ještě teplý
dvakrát až třikrát denně.

Mrkvový sirup

Bezinková šťáva

Do hrnce dáme půllitr čerstvé
mrkvové šťávy a čtyři lžíce
medu. Občas promícháme,
tak aby vznikla sirupová konzistence, ale nevaříme. Opět
podáváme několikrát denně,
ale po polévkových lžících.

Jitrocelová šťáva

Nasekáme česnek a přidáme
do vody nejlépe se třtinovým
cukrem. Zamícháme a zlehka
vaříme deset minut. Necháme uležet několik hodin a pak
scedíme. Šťávu uchováváme
v ledničce. I česnekovou
šťávu podáváme několikrát
denně, opět po polévkových
lžících.

Máme-li k dispozici pěkně
vyzrálé bezinky, rozmačkáme
je v hrnci a přecedíme přes
cedník. Na litr šťávy dáme 700
gramů cukru (nejlépe třtinového) a zvolna vaříme tak dlouho, až se šťáva, když ji kápneme třeba na talíř, roztéká. Pak
ji lijeme do láhve a uzavřeme.
Při kašli popíjíme celý den.

Lístky jitrocele napěchujeme
do sklenice, zasypeme cukrem
(nejlépe třtinovým) a necháme
alespoň jeden den luhovat. Jitrocel postupně pouští šťávu, ta
se pak musí uchovávat v chladu. Užíváme několikrát denně
po lžičkách. Vhodné je si přiVincentkové mléko koupit jitrocelový čaj a během
Převaříme mléko, nejlépe však dne střídat vodu s čajem a přikozí. Do hrnku nalijeme vin- dávat šťávu po lžičkách.

Česneková šťáva

Cibulový vývar

Na cibulový vývar budeme
potřebovat dvě větší cibule
nebo tři až čtyři menší. Cibuli nakrájíme na velké plátky a dáme na patnáct minut
vařit. Následně do vývaru
přidáme med. Užíváme několikrát denně po polévkových lžících.

Březen - na zahradu trochu vlezem

Probuzení nádobových
rostlin
Ve druhé půli měsíce března
bychom se měli začít věnovat
přezimujícím
balkonovým
rostlinkám. Aby fuchsie, pelargonie a další rostlinky koncem
dubna silně obrazily a nasadily
na květ, seřízneme nyní slabé
výhonky, které se vytvořily
během zimy, a případně ošetříme rostliny proti škůdcům.
Nádobové rostlinky je třeba
přesazovat, a to každé dva
roky a zároveň dodat do půdy
dlouhodobě působící organické hnojivo.

Narcisky rozdělme ještě
před kvetením
Také se vám stalo, že vám loni
nevykvetly narcisky a vytvořily více listů nežli květů? Pak
je na místě rozdělit příliš husté trsy. Narcisky se totiž rozmnožují dceřinými cibulkami
tvořícími se přímo na mateřské
cibuli. Nerozdělené trsy mají
totiž nedostatek živin a vody.
Až nám začnou narcisy rašit,
opatrně je vyjmeme z půdy

Foto: internet
a rozdělíme je po čtyřech
až šesti rostlinkách. Půdu je
vhodné předtím vylepšit kompostem. Vysazujeme na vzdálenost asi čtvrt metru.

Přehazujeme kompost
Podzimní kompost je třeba z
jara přeházet. Svrchní vrstvy
během zimy nestíhají zetlít
a jejich přemístěním dovnitř

kompostu urychlíme rozkladný proces. Přeházený kompost můžeme nechat letos zrát
a použít ho v průběhu léta jako
mulč. Rozhodně si všímejte
i kvality kompostované hmoty, jestliže je suchá, je třeba ji
prolít, aby mohlo probíhat tlení. Naopak, pokud je kompost
příliš vlhký, chráníme ho fólií
před srážkami.

rozhovor se zajímavou osobností...

„Stejně jako pleť a vlasy odráží náš celkový stav, tak i podle nehtů
se ledasco pozná...,“ vysvětluje designérka VĚRA PIŇOSOVÁ
Prostějov - V dalším díle zajímavých rozhovorů se
Večernice opět rozhodla věnovat vašim dotazům.
Oslovili jsme tak nehtovou designérku a pedikérku Věru Piňosovou, která nám poradí, zda je lepší
nehty na rukou stříhat nebo raději upravovat pilníkem, jak si poradit se zarostlými nehty na nohou,
jak je stříhat a nejen to….
Aneta Křížová
Je lepší nehty na rukou stříhat nebo je
vhodnější používat pilník?
„Nehty na rukou se nesmí stříhat nůžkami. Přírodní nehty
doporučuji upravovat skleněným pilníkem nebo pilníky
s hrubostí 180/240, to jsou
semišové pilníky, flexi pilníky a podobně. Díky správnému pilování, nikoli stříhání,
dosáhneme ideálního tvaru
nehtu, který se nebude dvojit.
Ovšem nehty nepilujeme tam a
zpět, tím vzniká třepení. Nehty pilujeme od vnější strany
k vnitřní.“
Jak je to s nehtovou
kůžičkou,
stříhat
nebo nestříhat?

„Nehtovou kůžičku můžeme
stříhat kleštěmi na kůžičku.
Vhodné je používat i pomerančové dřívko na zatlačení kůžičky zpátky do lůžka. O kůžičku
bychom měli pravidelně pečovat regeneračními olejíčky na
nehty, dále krémy na nehtovou
kůžičku a podobně.“
Spousta žen trpí lámavostí nehtů. Čím
to je, že se nám nehty tak lámou?
„Ano, skutečně mnoho žen
trpí lámavostí nehtů. Většinou je to způsobeno stříháním nehtu, ale může to být
i nesprávným jídelníčkem,
absencí vitamínů, stresem,
neklidem, nemocemi v těle
a špatným životním stylem vůbec. Stejně jak pleť

a vlasy odráží náš celkový
stav, tak i podle nehtů se ledasco pozná....“
Jaké jsou hlavní zásady při úpravě nehtů
na nohou?
„Nehty se musí stříhat v rovné
ose, v žádném případě nehty na
nohou nestříháme dokulata. To
jsou staré a špatné zvyky. I nehty
na nohou bychom měli krémovat vhodným krémem na nohy,
také občas používat peeling,
parafín, různé oleje apod. Základem je nohy před obutím ponožek nebo obuvi řádně vysušit.“
Častým problémem
jsou zarostlé nehty.
Jak si můžeme sami pomoci
s tímto nešvarem kromě toho,
že můžeme navštívit vás nebo
podiatra?
„Zarostlé nehty vznikají špatným
stříháním nehtu, špatnou obuví
apod. Pokud vás trápí zarostlé
nehty, nedoporučuji domácí ošetření. Určitě je potřeba navštívit
pedikérku, která vás pomocí speciálních svorek tohoto nepříjemného problému zbaví. Je to nová
a účinná metoda, na kterou se již
také připravuji.“

Foto: internet

„V žádném případě nehty na nohou
nestříháme dokulata. To jsou staré
a špatné zvyky! Zarostlé nehty vznikají
špatným stříháním nehtu, špatnou obuví“
Pedikérka a designérka Věra Piňosová
upozorňuje na nebezpečná úskalí

Zpravodajství
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GANGSTEŘI SI V PŘEMYSLOVICÍCH

VYSTŘÍLELI 30 MEGA!

ZÁHADA i pro zkušené vyšetřovatele Policie vyhlásila na případ
Kde je auto lupičů?

INFORMAČNÍ EMBARGO

Slehla se po nich zem. A to nejenom po třech ozbrojených lupičích, kteří ve čtvrtek 21. února o půl deváté
ráno přepadli dodávku s penězi v Přemyslovicích,
ale také po autu, se kterým vůz bezpečnostní
služby zablokovali a s nímž také odjeli neznámým
směrem...
Přemyslovice, Olomouc/mik
A toto právě není vůbec obvyklé,
praxe v podobných případech je
úplně jiná. „Jen blázni by spáchali něco podobného s vlastním
autem, odjeli s ním a zaparkovali ho někde u svého bydliště. V
drtivé většině případů pachatelé
těsně před přepadením a podobnými loupežemi vozidlo odcizí
a mnohdy nikoliv jediné. Vůz,
se kterým se zapojí přímo do
akce, pak těsně po činu a po pár
kilometrech odstaví a zapálí, aby
zničili veškeré stopy a ztížili tak
práci kriminalistům. Pak nasednou do druhého auta a přesunou
se na jiné místo, kde se stejný

manévr může opakovat ještě
několikrát,“ popsal nám běžné
praktiky pachatelů ozbrojených
loupeží jeden z detektivů, který
si z pochopitelných důvodů nepřeje být jmenován.
Proč tedy po neskutečně brutálním přepadení v Přemyslovicích tak neučinili ozbrojení
lupiči? Policie dosud jejich
auto nenašla, což je i pro zkušené vyšetřovatele záhadou.
„Na místě jsme vyslechli několik svědků, kteří čin viděli nebo
sledovali únik pachatelů z místa
přepadení. Jedním z problémů je,
že jejich výpovědi se v mnohém
rozcházejí. Hlavně v tom, jakou barvu mělo vozidlo, v němž

Olomouc, Prostějov/mik V podobně závažných zločinech to tak prostě je. Krajská
policie po počáteční vstřícnosti k novinářům a televizním
štábům přímo na místě činu
v Přemyslovicích v těchto
dnech razantně změnila přístup. O vývoji vyšetřování
naprosto přestala informovat.
„Po pachatelích loupežného

přepadení se intenzivně pátrá,
ale v tuto chvíli si nemůžeme
dovolit uvolnit žádnou informaci na veřejnost. Z hlediska
vyšetřování by to nebylo taktické,“ sdělil Večerníku v pátek
odpoledne Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Z policistů a jejich mluvčích
jsme prostě během minulého

týdne nevytáhli o pátrání po
lupičích ani slovo. Snad jen vysvětlení jejich současného přístupu k novinářům. „Nedivte
se. I ti pachatelé z Přemyslovic
čtou noviny a dívají se na televizi. A pokud by policie prozradila například něco o zajištěných
stopách, mohlo by to lupiče
vyplašit,“ podotkl jeden z bývalých prostějovských policistů.

Pátrání pokračuje, svědci jsou vítáni

Prostějov, Olomouc/mik - Na případu loupež- místních občanů a dalších svědků. Jejich výponého přepadení vozidla bezpečnostní agentury vědi se různí, což bývá při takových událostech
Loomis v Přemyslovicích pracují kromě výjez- obvyklé. Všechny získané informace samozřejdové skupiny policistů z Olomouckého kraje mě pečlivě prověřujeme. Vyhodnocujeme jejich
také speciální vyšetřovací týmy z Moravsko- věrohodnost, abychom si mohli sestavit ucelený
později policisté v okolí Přemys- slezského kraje.
soubor informací, které povedou k dopadení palovic nenašli, a to měla policie Policie stále žádá svědky, kteří si podezřelého te- chatele,“ sdělila ještě předminulý víkend Marie
k dispozici i speciální vrtulník rénního vozu nebo trojice pachatelů všimli, aby Štrbáková, tisková mluvčí policie Olomouckého
s termovizí. Přitom najít auto, se obrátili na tísňovou linku 158 nebo se dostavili kraje. Bohužel byla to poslední informace, kterou
pomocí kterého byla spáchána na nejbližší služebnu. „Už jsme vyslechli řadu policisté „pustili“ ven.
loupež století na Prostějovsku, to
je první předpoklad úspěchu při pátráni po lupičích sledujte i na
dopadení brutálních lupičů..

Oproti zvyklostem. Lupiči většinou auto, které použijí při
přepadení, někde poblíž místa činu odstaví a zapálí. Jak je možné,
že k tomu nedošlo i po loupeži v Přemyslovicích? Ilustrační foto
ujíždělo trio zakuklenců a také
jakým směrem pachatelé odjeli,“
řekla Večerníku těsně po loupeži
Marie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Žádné hořící auto během předminulého čtvrtka ani nikdy

www.vecernikpv.cz

Podobné DRASŤÁKY pamatujeme naposledy v roce 2003 Po ozbrojeném přepadení
Drsní lupiči přepadli auto s penězi finančního úřadu i poštovní Avii

Prostějovsko/mik - Podobně
„velkolepé“ loupeže se na Prostějovsku v nedávné historii
přece jen staly, ale nikdy nebylo výsledkem odcizení tak
významné finanční částky, o
přímé střelbě na oběti přepadení nemluvě! Na přelomu konce
devadesátých let a nového milénia řádil v regionu gang okolo
Roberta Kovaříka, který po
odhalení i vynesení rozsudku
zmizel do Ameriky a dodnes
nebyl do České republiky vydán. Naposledy tak došlo k podobně drastickému přepadení
jako ve čtvrtek jednadvacátého února 2013, takřka přesně
před deseti lety - 14. března
2003. Tehdy maskovaní lupiči najeli v Komenského ulici
terénním autem do škodovky
bezpečnostní agentury ABL,
která vezla finančnímu úřadu
peníze na výplaty...
Jak jsme již předeslali, ozbrojenými loupežemi se v minulosti
živil Robert Kovařík a parta zločinců okolo něj. Bývalý prostějovský hokejista a člen úspěšné
party HKC, která na začátku
devadesátých let slavila postup
do první ligy, byl členem skupiny osob, která 9. listopadu 1999
černým bavorákem při sjezdu z
dálnice na Prostějov přehradila
cestu nákladnímu vozidlu Renault. Lupiči se chtěli zmocnit
nákladu, který převážel. Kovařík
a jeho společníci náklaďák pod
pohrůžkou použití střelné zbraně
zastavili, řidiče vytáhli z kabiny a

Malá kořist. Dne čtrnáctého března 2003 najeli ozbrojení gangsteři do
„škodovky“ bezpečnostní agentury na křižovatce Komenského a Netušilovy ulice. Ukradli peníze finančního úřadu.
Foto: internet
zavřeli do kufru svého auta. Poté
z nákladního vozidla ukradli celý
náklad textilu značky H.I.S. v
hodnotě přes dva miliony korun.
Banda okolo Roberta Kovaříka pak řádila i 27. dubna roku
2000. Na silnici mezi Hrdibořicemi a Štětovicemi mafiáni
svými vozidly vytlačili z komunikace auto majitele firmy
Alika, který si hodinu předtím
v bance vyzvedl částku ve výši
2,3 milionu korun na výplaty
zaměstnancům. Bočním nárazem ho smetli do příkopu, kde
narazil do sloupu. Zraněného
majitele firmy přinutili z vozidla
vystoupit a ulehnout na břicho v
příkopu a z auta mu odcizili plastový kufřík se zmíněnou finanční
hotovostí. Za tyto činy a ještě několik dalších loupeží byl Robert
Kovařík odsouzen v roce 2008 k
deseti letům odnětí svobody. Před

nástupem trestu však utekl do
USA, kde byl sice před rokem zadržen, Američané ho však dosud
do České republiky nevydali.
Další akční přepadení pamatujeme přímo v Prostějově v roce
2003. Přesně 14. března před
devátou hodinou ranní na křižovatce Komenského a Netušilovy
ulice terénní Opel Frontera s
černými skly narazil do bílé Škody Felicia soukromé bezpečnostní agentury ABL. Po čelní srážce jeden z trojice maskovaných
útočníků ozbrojených pistolemi
rozbil kamenem okénko u řidiče.
Ten se nestačil bránit, protože ho
lupič okamžitě paralyzoval sprejem. Auto bezpečnostní agentury
převáželo podle policie „jen“
několik desítek tisíc na výplaty
zaměstnanců Finančního úřadu v
Prostějově. „Našeho pracovníka,
který měl zasaženy oči i dýchací

Také miliony! Z tohoto poštovního vozidla ukradli mezi Olšanami
u Prostějova a Studencem ozbrojení lupiči v květnu 2003 několik
milionů korun.
Foto: internet
cesty, museli ošetřit lékaři,“ přiznal tehdy Kryštof Hajn z firmy
ABL. Řidičův stav sice nebyl
vážný, nicméně nebyl schopen
útočníky identifikovat. Ve felicii jela také jako spolujezdkyně
pracovnice Finančního úřadu v
Prostějově, kterému peníze patřily. I ona byla zraněna. „Byl nutný
chirurgický zákrok, nějaké stehy,
protože náraz byl podle našich
informací opravdu razantní,“ podotkl den po přepadení Hajn.
Lupiči nechali po přepadení kradené terénní vozidlo na místě činu,
u Společenského domu nasedli
do jiného auta a odjeli směrem na
Brno. Dodnes nebyli dopadeni...
Zatím poslední takto brutální
loupež se na Prostějovsku odehrála 12. května 2003. Ozbrojení lupiči přepadli v pondělí ráno
mezi Olšanami u Prostějova a
Studencem vůz České pošty.

Gangsterům nahrál fakt, že s nechráněným a nezajištěným vozem
jel pouze řidič. Penězi napěchovaná Avia vyjela z centrální pošty v
Olomouci. Poštovní vůz předjelo
stříbrné auto a zablokovalo mu
cestu. Z něj vyskákali tři maskovaní lupiči ozbrojení pistolemi
a podle všeho i samopaly. Pod
pohrůžkou užití zbraní, kterou
zdůraznili rozbitím čelního skla
poštovního vozu, přinutili řidiče
vystoupit. Svázali ho a z nákladního prostoru vybrali finanční hotovost. Spoutaného řidiče zavřeli
do nákladního prostoru a kurzovní vůz odstavili o kus dál za keři
v poli. Podle tehdy dostupných
informací vůz převážel peníze v
objemu několika milionů korun.
Všechny peníze zřejmě nebyly v
bezpečnostních schránkách. Ani
toto loupežné přepadení není dosud objasněno.

se vyrojilo několik FÁM

Prostějov/mik - Nebyli bychom v Čechách a hlavně na Prostějovsku, kdyby se ihned po loupežném přepadení vozidla
bezpečnostní agentury Loomis v Přemyslovicích nevyrojilo na
veřejnosti několik fám.
„Celé to údajné přepadení byla jen maškaráda, ty peníze už
v dodávce dávno nebyly. To střílení a následná jakoby loupež
měly zakrýt fakt, že desítky milionů korun už byly v tu chvíli
úplně někde jinde,“ míní zkušený kriminálník z prostějovského podsvětí, kterého Večerník během minulého týdne oslovil.
„Ti lupiči byli čtyři, jenomže tři z nich zazmatkovali, naskákali do auta a svého komplice nechali na místě. Ten utekl do
lesa k zámečku za Přemyslovicemi. Proto lupiči po přepadení
s autem nejprve jezdili tam a zpátky, hledali svého kolegu. A
policejní vrtulník pak po lesích toho čtvrtého pachatele taky
hledal,“ oznámil nám anonymně telefonicky muž, údajně přímo z Přemyslovic.
Bohužel ani jednu z těchto fám nelze u policistů potvrdit, ani vyvrátit. Jak informujeme na jiném místě, policie vyhlásila na celý
případ informační embargo.

Podobnost s Rousínovem
není náhodná, prověřuje se!
Prostějov, Brno/mik - Není
divu, že kriminalisté se po
loupeži v Přemyslovicích vracejí k podobným případům
z minulosti. Nejvíce se tomu
z Přemyslovic podobá loupežné
přepadení vozidla stejné bezpečnostní agentury (Loomis)
na dálnici D1 u sjezdu na Rousínov na Vyškovsku.
V listopadu roku 2011 tehdy trojice ozbrojených pachatelů zastavila dodávku převážející finanční
hotovost. Z vozidla si odnesli 70
milionů korun. Auto pachatelů se
později našlo ohořelé, zbyl z něj
jen vrak. „Kolegové, kteří loupež
v Přemyslovicích vyšetřují, samo-

Foto: internet
zřejmě mají k dipozici podrobné
informace o případu z Rousínova.
V současné době je vyhodnocují
a prověřují, zda stopy náhodou
nevedou ke stejným pachatelům,“
potvrdil médiím Bohumil Malášek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje v Brně.

JIŘÍ NETUŠIL: „LUPIČI MUSELI DOSTAT TIP A O PŘEVOZECH PENĚZ HODNĚ VĚDĚT...“
O okolnostech loupežného přepadení si Večerník povídal s odborníkem z bezpečnostní agentury SIDA

Prostějov - Převoz desítek milionů korun podléhá
přísnému zabezpečení, které má hned několik stupňů
ochrany. Překonat tyto překážky je pro normálního člověka naprosto nemožné. Jaká bezpečnostní opatření
to jsou a jak, proč a zda vůbec se je mohlo podařit trojici
lupičů z Přemyslovic nějakým vysvětlitelným způsobem
překonat si Večerník povídal s ředitelem prostějovské
bezpečnostní agentury SIDA Jiřím Netušilem. Co si zkušený „bezpečák“ o tom všem myslí?
Martin Zaoral
Když jste se dozvěděl o loupeži, co vás
napadlo jako první?
„Hlavou mně blesklo to, že v
bezpečnostní agentuře, která peníze převážela, musí být
zřejmě nějaká ´kafka´... Ta asi
dala lupičům tip a ti šli najisto. Podle toho, jak to provedli,
to vypadá, že šlo o lidi, kteří o
převozech peněz museli něco
vědět.”
Myslíte, že tip mohla dát přímo posádka vozu?

„To opravdu nevím, vyloučené
to úplně není, ale nepřijde mi to
jako příliš pravděpodobné. Běžná praxe je, že posádka vozu
ještě ráno neví, kam ten den
pojede, a už vůbec neví, kolik
peněz poveze. U tak vysokých
částek bývají transporty přísně
utajené. Spíš musel dát lupičům
tip někdo, kdo tuto cestu plánoval, nebo o ní věděl už dopředu.“
Proč si myslíte, že k
loupeži došlo zrovna
v Přemyslovicích, tedy v
obydlené obci a ne někde na
silnici mezi vesnicemi?

„Lidem, kteří tohle loupežné
přepadení udělali, bylo očividně úplně jedno, jestli je u toho
někdo uvidí, nebo ne. Šlo jim o
to, aby se jim auto s penězi podařilo zastavit, a hlavně, aby vše
proběhlo co nejrychleji. Naprosto klíčové pro ně bylo to, za jak
dlouho na místo dorazí policisté.
Dojezdový čas policejní hlídky
může být v případě Přemyslovic
kolem čtvrt hodiny. A za tu dobu
se toho dá stihnout poměrně
hodně.“
Běžnou praxí je, že
lupiči auto, s nímž
peníze ukradnou, někde odstaví a zapálí...
„Překvapuje mě, že se auto hned
nenašlo. Jsem však přesvědčen,
že v něm daleko nejeli. Možná
teď stojí v garáži v nějaké vesnici u Přemyslovic...“
Lidé převážející peníze mají přísný
zákaz zastavovat, jejich vůz by
měl být malou pevností. Jak je
možné, že lupiči auto zastavili
a posádku dostali ven?

„Když vám někdo ze samopalu
a brokovnice střílí do auta, následně vám přilepí výbušninu
na sklo, je celkem pochopitelné, že dál nejedete a raději
vylezete ven. Život a zdraví
zaměstnanců je vždy na prvním místě.“
Posádka nakonec
zraněna
nebyla.
Dostat se k penězům však
pro lupiče muselo být také
hodně těžké...
„Existuje několik stupňů zajištění. Jsou třeba auta, jejichž
trezory nemůžete během pře-

pravy žádným způsobem otevřít. Je to možné pouze před
odjezdem a po dojezdu. Jak
přesně ovšem byly peníze v
tomto případě zabezpečeny, to
nevím. Jinak všechny transporty jsou pojištěné. Způsob a
úroveň zabezpečení při převozu pak vždy závisí na konkrétní smlouvě mezi pojišťovnou a

„Je jisté, že pokud začnou
hned utrácet a splácet dluhy,
je větší pravděpodobnost,
že na ně policisté přijdou!“

Když vám někdo ze samopalu
a brokovnice střílí do auta, pak
vám přilepí výbušninu na sklo,
je celkem pochopitelné, že dál
nejedete a raději vylezete ven...“

Šéf známé agentury SIDA Jiří Netušil
má pro ´bezmoc´ posádky auta pochopení

bezpečnostní agenturou.“
Jisté je, že lupičům
se všechny jistící
mechanismy podařilo překonat. Jaká je pravděpodobnost, že peníze byly po loupeži
znehodnoceny barvícím práškem?
„Poměrně vysoká, ale ani to
úplně jisté není. Opět záleží na
podmínkách, za jakých byly
peníze převáženy. My jsme v
našich zásilkách barvící prášek
museli využívat už při částkách
nad čtyři sta tisíc korun. Práškem lze bankovky znehodnotit

buď z centrály, nebo se to udělá
automaticky při špatné manipulaci.“
Pokud by se peníze
nezničily, dostat je
do oběhu může být kvůli jejich sériovým číslům velký
problém. Myslíte si, že jestli
policie lupiče nechytí, tak si
peněz užijí?
„Nevím, existují případy, kdy
se jim to povedlo. Je však jisté,
že pokud peníze začnou hned
utrácet, splácet dluhy a tak dále,
je poměrně větší pravděpodobnost, že na ně policisté přijdou!“

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

Matyáš Synek
23. 2. 2013 51 cm 3,55 kg
Prostějov

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

Amelie Anna Paszek
24. 2. 2013 51 cm 3,60 kg
Smržice

Teodora Kvapilová
26. 2. 2013 46 cm 2,50 kg
Prostějov

Večerník podporuje!

PŘÍSPĚJTE NA KLOKÁNKA

Prostějov/red - Dar města
v podobě domu se zahradou v Západní ulici číslo 72
umožní Fondu ohrožených
dětí umožňuje otevřít v
Prostějově Klokánek - zařízení rodinného typu pro
děti vyžadující okamžitou
pomoc.

Fond se tedy nyní
obrací
na
občany
s prosbou o pomoc při vybudování prostějovského
Klokánku. Máte jedinečnou šanci, ukázat své dobré
srdce!
V prostějovském Klokánku
se plánuje vytvoření ale-

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

DO MATEŘSKÝCH ŠKOL SE HLÁSÍ 608 DĚTÍ
Přijmout mohou jen čtyři sta robátek, co s tím?

Ve středu se v prostějovských mateřských školách konaly zápisy dětí pro školní rok 2013-2014. Město letos čeká zřejmě poslední problém s obrovským náporem, které současný počet školek kapacitně nepojme. Jak totiž
Večerník v minulém čísle informoval, počet dětí hlásících
se do školek i základních škol bude nyní rok od roku klesat.
A stalo se tak vlastně už letos!
Prostějov/mik
„Zápisy dnes končí v sedmnáct hodin,
teď je čtvrt na dvě a do naší školky
se už přišlo zapsat pětapadesát dětí.
Přitom jich můžeme od prvního září
přijmout pouze třicet,“ povzdechla
si ve středu Jana Baarová, ředitelka
Mateřské školy ve Smetanově ulici ve
Vrahovicích.
Podobný problém budou mít letos
všechny prostějovské školky, příští
rok už ale vzhledem k nižší porodnosti
po roce 2007 bude k zápisům chodit méně dětí. „Do mateřských škol

v Prostějově bylo ve středu zapsáno
celkem 806 dětí. Následnou kontrolou
jsme ale zjistili, že mnohá jména dětí
figurují v zápisech několikrát. Přišlo
se na to, že rodiče se chtěli pojistit a
stejně jako každý rok přihlásili své dítě
do čtyř, pěti, a dokonce v jednom případě i do šesti mateřinek. Pokud jsme
tedy odpočítali tyto duplicitně přihlášené děti, přišlo jich k zápisům ve
skutečnosti šest set osm,“ informovala
v pátek Večerník o výsledcích letošních zápisů do mateřských škol Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějova, která je

ve městě zodpovědná za školství. Jak
ovšem vzápětí dodala, současná volná
kapacita prostějovských mateřinek
je 400 míst. „Z přebývajících 208
přihlášených dětí ještě vyškrtáme ty,
které nemají trvalé bydliště na území
Prostějova, a přesto se hlásí do našich
školek. Dále ty děti, jejichž matka je
na mateřské dovolené s jiným potomkem či je ženou v domácnosti.
Přednost dostanou především děti
zaměstnaných rodičů a podle zákona samozřejmě předškoláci. Ostatní
vezmeme až tehdy, zbyde-li nějaká
volná kapacita,“ uvedla dále Hemerková.
„Problémy“ s přebytkem dětí jsou
podle odborníků letos naposledy.
Předpokládá se totiž jejich výrazný
úbytek v následujících letech. „Letos
přišlo k zápisům do mateřských škol
608 dětí, vloni jich bylo 672. Příští
rok se zřejmě dostaneme na hranici
pouhých pěti stovek dětí,“ uzavřela
toto téma Ivana Hemerková.

spoň čtyř bytů. „V této souvislosti je nutno připomenout,
že zaměstnání v Klokáncích
najdou hlavně ženy ve věku
nad čtyřicet, padesát let,
které mají zkušenosti v péči
o dítě i zkušenosti životní,“
dodala náměstkyně primátora
Ivana Hemerková.

Dvojnásobný zájem. Ve vrahovické mateřské škole přivítali ve středu šest desítek
dětí, které se s rodiči dostavily k zápisům. Školka jich však může přijmout pouze
polovinu.
Foto: Michal Kadlec

návštěvnost webu roste...
DĚKUJEME!

Lukáš Hejda
21. 2. 2013 51 cm 3,95 kg
Kostelec na Hané

Amálie Konečná
23. 2. 2013 48 cm 3,50 kg
Ptení

www.vecernikpv
www.
vecernikpv.cz
.cz

A GRATULUJEME!!!

Vendula Poulíčková
22. 2. 2013 45 cm 2,80 kg
Prostějov

Pivínská mateřinka slyšela MASKOVANÁ DROBOTINA tancovala,
tlukot vlastního srdíčka cvičila a soutěžila na sokolských šibřinkách...
„Z cesty kolem světa už jsme zase doma“

Pivín/red - Minulý týden proběhl na pivínské mateřince
výukový program „Cesta
kolem světa“, v němž děti
poznávaly jednotlivé kontinenty na Zemi.
„V tomto týdnu jsme si povídali o rodině, povoláních
a řemeslech. Děti připravily
z rodinných fotografií svůj
strom života, pekly buchty
jako maminka nebo pekař, seznámily se s povoláním zdravotní sestry na besedě připravené ve
spolupráci s chirurgickou ambulancí
Nemocnice Prostějov,“ prozradila
Dagmar Zbožínková, ředitelka školy.
„Jedna z maminek
pracuje na tomto oddělení jako
zdravotní sestra,
připravila poutavé a zajímavé
vyprávění pro děti o našem
těle, zdraví i nemocech a úrazech, o správné životosprávě,
hygienických návycích, zdra-

Prostějov/peh - Princezny,
Spidermani, víly a ninjové
nedbali bohaté sněhové nadílky ze soboty 23. února
a přišli si zatancovat, zacvičit
i zasoutěžit do prostějovské
sokolovny na už tradiční dětské šibřinky pořádané TJ Sokol I Prostějov.
Děti, které předminulou sobotu
nevyrazily s rodiči na víkendovou lyžovačku, nemusely zůstat
jen tak sedět doma. Odbor všestrannosti TJ Sokol I v Prostě-

jově pořádal už tradiční dětské
šibřinky, které se pravidelně těší
velké návštěvnosti. A ani ty letošní nebyly výjimkou a sokolovna se tak už od začátku akce
hemžila dětmi v kostýmech
princezen, kovbojů, klaunů a
samozřejmě fotoaparáty ozbrojenými rodiči, kteří nestačili
mačkat spoušť. Pro děti byl totiž připraven bohatý program, u
kterého se maskovaní účastníci
karnevalu nestačili nudit. Nechyběly hry, soutěže a cvičení,

F o t o ree p o rtt á ž

tradiční průvod masek ani tombola.
„Ze zkušeností, které máme
z kurzů pro rodiče s dětmi a
cvičení pro předškoláky, víme,
že tak malé děti na tanečky
moc nejsou, nachystali jsme
tak pro ně trošku jinou zábavu,“
prozradila Večerníku župní náčelnice Zuzana Zikmundová.
Že organizátoři akce mysleli
opravdu na všechno, dokazovalo i připravené občerstvení.
„Ženy ze Sokola osobně napek-

ly pro malé i velké návštěvníky
něco malého k zakousnutí,“
pochlubila se lákavě vypadajícími zákusky a chlebíčky jedna
z organizátorek akce Božena
Jiříčková.
Zpříjemnit si sobotní odpoledne
v maskách přišlo do prostějovské sokolovny odhadem více
než sto návštěvníků a mezi maskovanou drobotinou byly k vidění snad všechny pohádkové
bytosti, které tancovaly a soutěžily až do pozdního odpoledne.

zp
pohádky
ohá
ádkyy d
do
op
pohádky...
oh
hádkky....
33x ffoto: Petra Hežová

2x foto: MŠ Pivín

vém životním stylu,“ objasnila, jakže si děti mohly osahat
a prohlédnout zblízka různý
zdravotnický materiál, se kterým se zatím setkávaly pouze

v roli pacienta. Nejsilnějším
zážitkem pak bylo pro děti
i učitelky poslechnout si tlukot
vlastního srdíčka. „Ráda bych
touto cestou poděkovala paní
Buchlákové a Němečkové za
ochotu a vstřícnost uskutečnit
tohle zajímavé a poučné povídání pro naše děti,“ vzkázala
prostřednictvím
Večerníku
Dagmar Zbožínková.

Setkání pohádkových postav. Na jednom místě jste předminulou sobotu mohli narazit na Sněhurku, Naruta i nefalšovanou ninja-želvu!

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká
17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři
č. 106 nebo na tel. č. 588 000 167.
Půjčovna
rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka - pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky a
polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.
SEMTAMNÍK SONS
pondělí 4. března
14.30 až 15.30 Rehabilitační cvičení pro posílení tělesné kondice
a zraku. Každé druhé pondělí
v měsíci pod vedením cvičitelky
Tai-či Světluše Kostrunkové.
středa 6. března
10.30 až 11.30 Trénink paměti
pro nevidomé a těžce zrakově
postižené ve městské knihovně - učebna v přízemí - lekce 1.
Tento kurz má čtyři lekce.
středa 6. března
17. 00 Automatická kresba
a čakry (podkrovní sál knihovny)
čtvrtek 7. března
9.00 - 12.00 Pletení z pedigu v
klubovně SONS v rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“. Materiál
podobný proutí - pleteme misky,
ošatky, zvonečky, dekorační předměty. Vhodné pro nevidomé.
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.: 739 513 405, p. Pařízek.
Omezený počet míst.
MC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov
Individuální psychologické
poradenství - na objednání
Odpolední herny pro rodiče a
prarodiče s dětmi do 5 let - vždy
v pondělí a středu 15.00 - 17.00

Ekocentrum Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
tvořivá dílna
pondělí 4. března Keramika
od 16.00 do 18.00 Kovárna
Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov. Pracovní oblečení s sebou.
pracovní výjezd
sobota 9. března Vyvěšování
budek na přírodovědně cenných územích. Sraz v 9.00
před ČSOP RS Iris na Husově
nám. 67

Společné
harmonizační kreslení
probíhá každé sudé úterý
v centru BANKSIA,
Kramářská Prostějov.
SYSTEMA Russian martial
art oznamuje stále probíhající nábor nových členů se zájmem o ruskou školu bojového umění v Prostějově. Bližší
informace tel. 774 142 382
nebo koblasap@seznam.cz

TIP Večerníku

ČTYŘLÍSTEK
VE SLUŽBÁCH KRÁLE
KDY: Čtvrtek 7. března v 17.30 hodin
KDE: Kino Metro 70

Režie: Michal Žabka
Hrají: Ivan Trojan, Tereza
Bebarová, Bohdan Tůma,
Ondřej Brzobohatý, Václav
Postránecký, Vladimír Brabec, Jiří Lábus a další.

DĚTSKÝ KARNEVAL
v Křenůvkách
Akademie seniorů v prostorách
se koná v sobotu 16. března
OS Lipka, Tetín 1, PV
2013 od 14 hod.
úterý 5. března
v místním kulturním domě
14.00 I dospělí si mohou hrát
Zajímavé soutěže
Populární komiksový seriál
úterý 12. března
o pěkné ceny,
14.00 Toulky po Turecku
ČTYŘLÍSTEK oslavil letos fem! Ten podnikl cestu časem
diskotéka, bohatá tombola.
už 40 let od svého „narození“, z minulosti do přítomnosti,
úterý 19. března
prvního vydání kresleného protože podle předpovědí
13.30 Hrátky s pamětí
císařských
Občanské sdružení Pomoc- příběhu autora a výtvar- věhlasných
úterý 26. března
14.00 Velikonoční dekorace
ná ruka pořádá charitativní níka Jaroslava Němečka. astrologů jenom Čtyřlístek
sbírku, která se koná v pátek Teprve nyní se však Fifinka, může získat císaři zázračný
Lazariánský servis vás zve 15. března 2013 od 10.00 do Myšpulín , Piňďa a Bobík kámen mudrců a zachránit
opět i v roce 2013 na ozdravný 15.30 hod. v ZŠ Jana Želez- dostávají na filmové plát- tak císaři život i korunovační
pobyt v Chorvatsku. Pobyt je ného na Sídlišti Svobody a no - a to v dobrodružném klenoty, o které usiluje provhodný pro rodiče s dětmi, se- ZŠ a RG Studentská ul. Sbírá příběhu autorů Josefa a Hany radný alchymista Kelly.
niory i handicapované. Bližší in- se: oblečení, hračky, lůžko- Lamkových, dynamickém, A tak se rozběhne kolotoč
formace a přihlášky na tel. čísle viny, závěsy, utěrky, ručníky, vtipném, moderním se spou- neuvěřitelných střetů, konfliktů
776 054 299 paní Zapletalová. kabelky, knihy aj. vše balené stou humorných a gagových a peripetií, Fifinka, Myšpulín,
situací, nečekaných zápletek a Piňďa a Bobík se dostanou i na
v sáčcích a pytlích
císařský dvůr, kde jim doslova
XI. ročník soutěže
Info na adrese: OS Pomocná překvapení.
o nejlepší domácí pálenku
ruka, Školní 32, Prostějov. Malý výlet do Prahy nabídne půjde o život… Ale nebyl
„Vranovská Štamprla“
Tel.: 582 335 251, 734 575 711 Čtyřlístku úžasné setkání - na by to Čtyřlístek, kdyby díky
Karlově mostě je nejdříve svému důvtipu a vynalézavosti
se koná v sobotu 9. března
přepadne obživlý lev ze sochy nevyřešil všechny nástrahy i
od 15.00 hodin v restauraci
ŽELEZNÝ ZEKON
Bruncvíka, který je pak za- nečekané překážky a nezach„U TOMA“ v Kelčicích.
v Křenůvkách
vede do podzemních chodeb ránil nejen císaře, korunovační
ve čtvrtek 14. března 2013
pražského Hradu, kde se setka- klenoty ale i celou zeměkouli
Menažérie, výstava obrazů Vlaod 19 hod. v místním
jí se samotným císařem Rudol- od návratu do doby ledové.
dimíra Svobody v Muzeu Propohostinství.
stějovska trvá do 31. března.
Posezení s populárním
silákem plné jeho zajímavých Svaz tělesně postižených Dále zveme své členy i nev ČR, o.s., místní organizace členy na zájezd 22. 3. 2013
Na koncertě Společná věc
kousků, veselých vtipů
v Prostějově, Kostelecká 17 do Velkého Mederu - pobyt
Tomáše Pfeiffera v útea příhod.
pořádá pro členy dne 13. 3. ve slovenských termálech.
rý 5. března můžete zažít
2013 ve 14.00 hodin členskou Jste srdečně zváni. Bližší inkrásu, tajemnost i hlubokou
Každý první čtvrtek
schůzi, která se koná v Národ- formace v kanceláři č.106
výpověď filmového příběhu
od 15.00 se bude pořádat
ním domě v Prostějově, Vojáč- nebo na tel.č. 588 008 095,
s všelidskými tématy, který
v Městské knihovně
724 706 773
kovo nám.1.
doprovází rezonanční tóny
PORADNA SOS.
Vodnářského zvonu. Sokolovna na Skálově nám. 4,
Domovní správa Prostějov s. r. o. - zimní stadion: www.dsp-pv.cz
info na www.dub.cz

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

BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 5. 3.
9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin

čtvrtek 7. 3.
14.00 - 15.00 hodin

BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 9. 3.

13.30 - 15.30 hodin

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

NOVĚ OTEVŘENÁ PŮJČOVNA BRUSLÍ
- ZIMNÍ STADION PROSTĚJOV

Prostějov/red - Měli byste
chuť si zabruslit a nechce se
vám investovat do nových
bruslí? Nevadí, přijďte na
zimní stadion v Prostějově,
kde vás rádi obujeme do
zbrusu nových bruslí - pánských, dámských i dětských.

Podmínky zapůjčení bruslí:
Při zapůjčení bruslí je nutné
složit vratnou zálohu ve výši
200 Kč a předložit platný
občanský průkaz.
Půjčovna bruslí je otevřena
v době bruslení pro
veřejnost na vrátnici zim-

ního stadionu, mimo tuto Provozní řád půjčovny bruslí:
dobu kontaktujte správu
1. Zapůjčení bruslí je možné
zimního stadionu.
půl hodiny před zahájením
Ceník
akce (bruslení pro veřejnost).
půjčovny bruslí:
2. Brusle musí být vráceny do
40 Kč - cena na jednu hodinu 30 minut po skončení akce.
60 Kč - cena na dvě hodiny
3. V zapůjčených bruslích se
(dle délky bruslení pro zákazník pohybuje výhradně
veřejnost uvedeného v plánu na ledě, případně na plochách
zimního stadionu)
krytých gumovým povrchem.
4. Je zakázáno brusle „okopáDostupné velikosti bruslí
vat“ či jinak úmyslně ničit jek půjčení :
jich zevnějšek.
pánské - 7, 8, 9, 10
5. Zákazník je také z hygiendámské - 4, 5, 6
ických důvodů povinen užít
dětské - 3, 4, 5
vlastní, čisté ponožky.

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

Nejsou již mezi námi...
Zdeněk Veruňák 1950 Prostějov
Dana Pánová 1976
Mostkovice
Josef Koukol 1936
Vranovice
Božena Zahradníčková 1925
Prostějov
Jaroslav Doubravský 1940
Čelechovice na Hané
Vlasta Doleželová 1936 Prostějov
Věra Čadová 1924
Olomouc

Petr Janeček 1960
Čechy pod Kosířem
MUDr. Jarmila Maráková 1925
Podivice
Margita Zápařková 1928 Prostějov
Věra Brodická 1935
Prostějov
Alois Hodinář 1935
Němčice nad Hanou

Rozloučíme se...
Úterý 5. března 2013
Ing. Lubomír Pátek 1938 Skřípov
Středa 6. března 2013
Marie Krchňáková 1923 Čelčice
Jiřina Čížková 1928 Maleny
Josef Surma 1926 Prostějov
František Bátěk 1932 Olšany
Pátek 8. března 2013
Karel Čepl 1924 Prostějov
David Ambrož 1979 Prostějov
Bedřich Dokoupil 1922 Výšovice

13.00 Obřadní síň Demelova
10.15 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
10.00 kostel P+P Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov

návštěvnost webu roste...

www.vecernikpv.cz

Denně nás navštívilo téměř 1000 čtenářů

DĚKUJEME!
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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: 18. 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: Kobeřice
Dne: 18. 3. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
kamenolom Kobeřice
Obec: Dobrochov
Dne: 18. 3. 2013 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Dobrochov od č.
60 a 98 a č. 45 a 66 po konec
obce sm.Kobeřice.
Obec: Hrdibořice
Dne: 19. 3. 2013 od 7:30 do
17:30 hod. Vypnutá oblast:
celá spodní část obce po hosti-

nec č. 76 a č. 36, osada Svárov
celá.
Obce: Krakovec, Laškov,
Dvorek, Kandie, Pěnčín
Dne: 19. 3. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celé obce Krakovec, Laškov,
Dvorek, Kandie, Pěnčín horní
část obce vč. ZD a po č. 59,
57, 46, 219 – včetně podnikatelských subjektů v uvedených obcích a vymezené
oblasti.
Obce: Držovice, Vrahovice
Dne: 20. 3. 2013 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Držovice s ulicemi:
SNP celá oboustranně mimo
Konfekci Vrána a SPŠ , ul. Z.
Fibicha od č. 147 a 30 po konec ulice sm. Vrahovice, celý
Háj, U hřbitova č. 476, Pod
školou č. 19, celá ul. Za branou, mýtná brána Držovice,
fa Nekr, část obce Vrahovice s
ulicemi: 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.
Obce: Čelechovice, Kostelec
na Hané
Dne: 20. 3. 2013 od 7:30 do
17:30 hod. Vypnutá oblast:

samota Kavan Čelechovice
Č
na
Hané, ČOV Kostelec na Hané
Obec: Vrahovice
Dne: 20. 3. 2013 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
levá strana ul. Košické
Obce: Kobeřice, Hradčany,
Dobromilice
Dne: 21. 3. 2013 od 7:00 do
8:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Kobeřice vč. farmy
Cropagro, celá obec Hradčany
včetně farmy ZD, celá obec
Dobromilice vč.farmy ZD.
Obce: Kobeřice, Hradčany,
Dobromilice
Dne: 21. 3. 2013 od 8:30 do
15:30 hod
Vypnutá oblast: celá obec
Hradčany
včetně
farmy
ZD, celá obec Dobromilice
vč.farmy ZD.
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 21. 3. 2013 od 7:30 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: celá obec Čechy pod Kosířem mimo farmu
ZD a ČOV
Obce: Mostkovice, Plumlov,
Ohrozim -chaty
Dne: 22. 3. 2013 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
Mostkovice chaty celá Čubernice vymezená chatami a objekty
s č. 1009, 827, 980, 1013, 982,
545, Farmak č. 30, 1043, 1024,
78, 23 a 22, 36, 50, 112, 93, 94,
Oáza, Jacht klub.( kú Mostkovice, Plumlov, Ohrozim),
E.ON Česká republika, s.r.o.

Kino Metro 70

pondělí 4. března
17.30 Královský víkend
anglická komedie
20.00 Královský víkend
úterý 5. března
17.30 Královský víkend
20.00 Královský víkend
středa 6. března
17.30 Královský víkend
20.00 Mistr
čtvrtek 7. března
17.30 Čtyřlístek ve službách
krále
animovaná komedie
20.00 Martin a Venuše
pátek 8. března
15.30 Čtyřlístek ve službách
krále
17.30 Martin a Venuše
20.00 Martin a Venuše
sobota 9. března
15.30 Čtyřlístek ve službách
krále
17.30 Čtyřlístek ve službách
krále
20.00 Martin a Venuše
neděle 10. března
15.30 Čtyřlístek ve službách
krále
17.30 Čtyřlístek ve službách
krále
20.00 Martin a Venuše

Městské divadlo
v Prostějově
pondělí 4. března
9.00 a 11.00 hodin Tomáš Javorský - Jakub Vašíček: VELBLOUD, RYBA, SLEPICE
- Naivní divadlo Liberec
úterý 5. března
9.00 a 11.00 hodin Tomáš Javorský - Jakub Vašíček: VELBLOUD, RYBA, SLEPICE
- Naivní divadlo Liberec
čtvrtek 7. března
18.00 hodin Muzikálové
hity: PAVLA BŘÍNKOVÁ - JAN JEŽEK

Apollo 13

sobota 9. března
20.00 Bikestrike Párty Ahoj všichni bikeři, bikerky, lidi, lidičky. Rád bych
vás všechny (kdokoliv, ne
jen bikery) pozval na první
tématickou párty v PV která se točí kolem cyklistiky
BIKESTRIKE Párty..... Dj:
Malda, scroogee Beatkox:
Zeus - Zelda Turnaj ve stolním fotbálku o ceny (max
počet týmů 10) Soutěž
o co nejdelší stání na kole
ve vymezeném prostoru
o věcné ceny! Soutěž v jízdě
po zadním kole - manual
o věcné ceny! Promítání
bike videa....

Simetrix

pátek 8. března
21.00 DJ Mirek Karásek
sobota 9. března
21.00 DJ Mark

Kinoklub DUHA

sobota 9. března
15.00 Kamarád kapříků
pásmo pohádek
17.30 Bourneův odkaz
americký akční thriller
20.00 Bourneův odkaz

Kulturní klub DUHA

pátek 8. března
18.00 - 22.00 Taneční večer
nejen pro seniory
od pátku 1. března
do pátku 29. března
od 9.00 do 13.00 výstava
- Hobiti, elfové, draci, rytíři krále Artuše a Merlin

SVÉ TIPY
na zajímavé akce
nám posílejte

na e-mail: vecernik@pv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

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

TELEFON 582 344 130

Ve čtvrtek v 18.00 hodin přednáška QUO VADIS, AMERICKÁ KOSMONAUTIKO? Mimojiné co v americké kosmonautice změní komerční firmy, proč jsou nyní Američané
závislí na ruských raketách atd. Přednáší ing. Tomáš Přibyl,
Brno. Vstupné 40 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná
v pondělí a ve čtvrtek v 15.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí v 19.30 hodin. Vstupné 20 Kč.
Pohádku KOMETA ŽANETA nabízíme dětem ve středu
v 15. 30 hodin. Vstupné 20 Kč.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK se sejde ve středu v 16.30 hodin.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV a expozici OPTIKA spatříte
ý uvedených pozorování.
na začátku výše

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
8.3. Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Trivis
9.3. Hasičský ples
Sokolovna Mostkovice
Mostkovice
SDH Mostkovice
9.3. Společenský večer Mého divadla Městské divadlo PV
Prostějov
Moje divadlo
9.3. Ples Gymnázia Čajkovského
Společenský dům PV
Prostějov
Gymnázium Čajkovského Olomouc
inzerce

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s nejkrásnějším hasičem České republiky roku 2012

„JE DOBŘE, ŽE U NÁS NENÍ TOLIK SOUTĚŽÍ KRÁSY PRO MUŽE, CHLAP BY SE MĚL
VYSTAVOVAT SPÍŠ V POSILOVNĚ,“ říká s úsměvem jednadvacetiletý Lukáš Dacík
Prostějov - V dnešním rozhovoru Večerník
ík
ta
vyzpovídal Lukáše Dacíka, mladého studenta
ho
Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého
m
v Olomouci, který se mimo jiné pyšní titulem
o„Nejkrásnější hasič roku 2012“. Kromě dobrodý
volnické činnosti hasiče se tento svalnatý mladý
vil
muž, který se narodil a část svého dětství trávil
ké
v Prostějově a jeho blízkém okolí, věnuje také
m
takzvaným ultimátním zápasům či mnoha dalším
tní
činnostem. Co přesně si pod názvem „ultimátní
tal
zápasy“ můžeme představit? Jak se vůbec dostal
ado soutěže o nejkrásnějšího hasiče a co mu sam
motná výhra přinesla? Na to všechno a mnohem
ovíc jsme se tohoto mladého fešáka a místního roví,
dáka zeptali v exkluzivním interview. Jste zvědaví,
co nám všechno prozradil?
Nikol Hlochová
Co pro vás znamenal
úspěch v soutěži „Nejkrásnější hasič roku
2012“ a jak se na něj díváte
s odstupem času?
„Byla to pro mě obrovská výzva. Nejtěžší asi bylo vůbec
se odhodlat a poslat přihlášku.
Když mě vyhlásili jako vítěze, nemohl jsem tomu uvěřit,
myslím si, že jsem se nijak výrazně neodlišoval od ostatních.
Ve finále jsme zůstali čtyři
a podle mě jsme měli všichni
vyrovnané šance vyhrát. Rozhodně ale nezastírám, že jsem
z vítězství měl obrovskou
radost a že mě mile překvapilo. S odstupem času vidím tu
obrovskou životní zkušenost
a hlavně spoustu nezapomenutelných zážitků. Po galavečeru
mě však čekal rychlý návrat
do reality, musel jsem se začít
opět věnovat škole a vrátit se
do ´starých kolejí´.“
Jak byste zhodnotil pro
a proti účasti? Co vám to
dalo, případně vzalo?

jsem se přidal, abych netrhal partu.
pprotože rád pomáhám lidem...“

Prostějovský rodák LUKÁŠ DACÍK
popisuje, jak si vybral svůj obor

„Velkou nevýhodou pro mě
osobně bylo, že jsem pořádně
nevěděl, do čeho jdu. Ani já, ani
moji soupeři jsme neměli s ničím
podobným zkušenosti. Po počátečním tápání jsem se do boje
o první místo ale vrhnul chlapsky, po hlavě a naplno. A myslím, že se to i vyplatilo... Dalo
mi to nové zkušenosti, spoustu
nových přátel a hlavně možnost
nahlédnout do takové té ´vyšší´
společnosti, kde je mimochodem
moc dobře. (smích) Vzalo mi to
hodně času a příprav, ale nelituji,
naopak jsem spíš rád.“
Mužských soutěží krásy
u nás zatím bohužel moc
není. V čem se liší „Hasič
roku“ třeba od všem známé
„miss“? A o co hlavně v soutěži
jde?
„Myslím si, že je celkem dobře,
že mužských soutěží krásy tolik
není. Muži by se měli spíš vystavovat v posilovně před zrcadlem
než se procházet po mole. Na
druhou stranu uznávám, že dámám můžou soutěže podobného typu trošku chybět... (smích)
Soutěž Hasič roku je svou kon-

Čerstvě oceněný. Lukáš Dacík
získal loni v listopadu první místo v
celostátní soutěži o nejkrásnějšího
hasiče České republiky.
Foto: archív Lukáše Dacíka
cepcí podobná miss. Soutěžní
disciplíny jsou téměř shodné
- obsahují řízený rozhovor se
slavnou osobností, museli jsme si
připravit také volnou disciplínu a
nechyběla ani oblíbená promenáda v plavkách. (úsměv)“
Chtěl jste být vždycky hasičem, nebo jste měl v dětství jiné představy o budoucím povolání?
„Já se hasičem narodil! (smích)
Ale opravdu, jde totiž o rodinnou
tradici, tatínek i sestra se věnují
hasičskému sportu, tak jsem se
přidal, abych netrhal partu. Mě
osobně tato činnost naplňuje, protože rád pomáhám lidem, třeba i
maličkostmi. Kromě těchto ´dobrých skutků´ se všichni v rodině
věnujeme také hasičskému sportu na profesionální úrovni, letos
v červenci se například chystáme
s českou reprezentací do Francie
na hasičskou olympiádu.“
A co modeling, nikdy vás
nelákal?
„No, popravdě, dřív ani
moc ne, ale po výhře v soutěži
nad tím poslední dobou čím
dál tím více přemýšlím. Dostal

jse už několik nabíjsem
dek a já jsem zastáncem
toh že je život příliš
toho,
krát na to, abychom
krátký
odmítali zajímavé nabídky a
zkušenos Jak se říká, zkusit
zkušenosti.
vš
se má všechno,
takže možná
se nakonec párkrát na to molo
přece jen podívám...(smích)“
Mimo jiné máte také zálibu v ultimátních zápasech, můžete nám říci, o
co přesně jde?
„Ano, jde o smíšené bojové
umění. Je to pravděpodobně
nejtvrdší bojový sport. Zápasy
se odehrávají v kleci, takzvaném
oktagonu, a povoleno je při nich
skoro všechno, kromě píchání
do očí a útočení na genitálie.
Tento sport dělám hlavně proto, že mě baví a můžu si v něm
sáhnout na dno sil. Nepotřebuji
si přitom nic dokazovat a konfliktům na ulicích se taky raději
vyhýbám, nemám to zapotřebí.“
Máte na kontě nějaké
ocenění i v této oblasti?
„Zatím jsem absolvoval
jeden velký zápas, a to loni v
Hodoníně. Odtamtud jsem si
přivezl ocenění za nejrychlejší
zápas galavečera. Po necelých
čtyřiceti sekundách byl konec.
Soupeře jsem tehdy ´upáčil´
na ruku. Sám moc nevím, jak
to přesně proběhlo, bylo to fakt
hodně rychlé... (úsměv)“

INZERCE

Pendolinem s místenkami
za akční ceny!
místenky

místenky

např. Praha ◀▶ Bohu

mín

◀▶ Pardubice
např. Olomouc

100

místenky

35 70
Kč

např. Pardubic

e ◀▶ Plzeň

Kč

místenky platí pro 2. vozovou třídu
zvýhodněná cena platí
ke všem druhům jízdenek

Neodkládejte nákup akčních místenek, jejich počet je omezený!

České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz 840 112 113

Kč

Co vy a plány do budoucnosti - hasič, model, zápasník nebo něco jiného?
„Plánů do budoucnosti mám
hodně, ale jestli všechny vyjdou, těžko říct. Chci na sobě
stále pracovat a zlepšovat
všechny části svého já - duševní, psychickou i fyzickou.
Chtěl bych určitě dokončit

„Velkou nevýhodou pro mě osobně bylo,
že jsem pořádně nevěděl, do čeho jdu.
Po počátečním tápání jsem se do boje Sexy dobrák od kosti. Nejenže je Lukáš kus
chlapa, ale je to také člověk se srdcem na svém
ale vrhnul chlapsky, po hlavě a naplno!“ místě. Nejšťastnější totiž je, když může pomoci
druhým.

univerzitu a pak se profesionálně věnovat managementu
krizových situací. Hasičina
je moc fajn, ale beru to spíš
jako rezervu, kdyby plány nevyšly. Rád pomáhám druhým
lidem, právě proto jsem si
také zvolil studijní obor s názvem ´Ochrana obyvatelstva´.
Podle mě je vzájemná pomoc
podstatou života tady na zemi.
Všichni to nemají v životě
jednoduché, ale každý z nás
může někomu druhému pomoci. Vždyť mnoho často dokáže ´obyčejné´ vlídné slovo,
úsměv a radost.“

kdo je
lukáš dacík

Foto: archív Lukáše Dacíka

Mladý muž, momentálně student oboru
Ochrana obyvatelstva na Fakultě tělesné
kultury v Olomouci se narodil před jednadvaceti lety. Miluje sport, což dokládají také jeho záliby
a koníčky. Kromě toho, že profesionálně závodí v požárním
sportu, atletice, ale i ultimátních zápasech, také rád plave,
jezdí na kole a běhá. Jak sám říká, snaží se v životě užívat
každou volnou chvíli a chytit za vlasy doslova každou příležitost, která se naskytne. A že svých šancí umí využít opravdu
dokonale, dokazuje jeho loňské vítězství v prestižní soutěži
Hasič roku…

sportovní menu
www.tkplus.cz
fotbal extra
OHLASY ZE ŠATEN...

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

24 A 25

rozhovor
HONEJSEK ZÁŘÍ VE ZLÍNĚ

Exkluzivní interview
s odchovancem
prostějovského hokeje
čtěte
na straně

lední hokej

18:00

3. ČTVRTFINÁLE DRUHÉ LIGY MUŽŮ

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

ČTVRTEK 7. 2.

18:00

MATTONI NBL - 4. KOLO NADSTAVBY

BK PROSTĚJOV
BK DĚČÍN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

PÁTEK 8. 3.

KŘUPKOVÁ S TOMIGOVOU VYHRÁLY
HOKEJOVOU EXTRALIGU
Praha, Prostějov/jim

32

STŘEDA 6. 3.

TRHÁK TÝDNE

Sobotní hokejový večer patřil Karviné. Mužské „áčko“ k
nelibosti Jestřábů zvítězilo na prostějovském ledě 2:1
v prodloužení, ženský výběr pak dobyl domácí extraligu
a ukončil šestileté nepřetržité panování Slavie Praha. A
úspěch Slezanek nese i nesmazatelnou regionální stopu, o titul se totiž zasloužily i dvě místní útočnice Martina
Křupková a Nikola Tomigová.
Jednadvacetileté Křupkové vyšlo bodově zejména semifinále proti Kladnu. V prvním utkání zaznamenala jednu
asistenci, ve druhém při výhře 4:1 nasázela hattrick a
poslala svůj tým do finále. V něm se do statistik zapsala
Nikol Tomigová
Martina Křupková
hlavně v nervózním prvním duelu, kdy v polovině utkání
dostala trest pět plus do konce za napadení a již v civilu sledovala výhru 7:2. Čas o půl roku starší
Tomigové naopak přišel až ve finálové sérii, kdy v obou duelech vstřelila
jednu branku. Po sobotní výhře 3:2 v hlavním městě tak Karviná celkově zvítězila 2:0 a mohlo se začít slavit.

Berdych zdolal Federera Bývalá olympionička
a v Dubaji došel opět až do finále

ZAZÁŘILA VE SKIKROSU

19:30

OBLASTNÍ PŘEBOR – 18. KOLO

Dolní Morava, Prostějov/jim – Již více než půl roku
uplynulo od verdiktu Mezinárodní cyklistické federace, který překazil člence SKC Prostějov a české reprezentantce v bikrosu a fourcrossu Janě Horákové
možnost zúčastnit se podruhé za sebou letních
olympijských her a třeba i vylepšit své umístění z
Pekingu. Její život se od té doby výrazně změnil, na
sport ovšem nezanevřela, o čemž svědčí její úspěšné vystoupení ve sportovní reality show České televize „Se Čtyřkou na vrchol“. V ní došla až do finále
a jen krůček jí chyběl k celkovému triumfu...
Jak hodnotí svoji účast v soutěži a jak vůbec prožívá
současné dny bez bojů o body se můžete dočíst na
straně 21 dnešního vydání!

BK PROSTĚJOV „B“
BJB VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Hala Sportcentra DDM Prostějov

florbal

SOBOTA 9. 3.
NEDĚLE 10. 3.

18:40
10:00

2. LIGA MUŽŮ, DIVIZE IV - 19. A 20. KOLO

&

FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
S.K. P.E.M.A. OPAVA
FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
Z.F.K. AQM PETROVICE
Hala ZŠ a RG Prostějov

volejbal

NEDĚLE 10. 3.

17:00

EXTRALIGA ŽEN – 26. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
PVK PŘEROV
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

NEDĚLE 10. 3.

17:00

22. LIGA, SK. „VÝCHOD“ - ČTVRTFINÁLE PLAY OFF, případný 5. ZÁPAS

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

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Jana Horáková

Opět druhý. Stejně jako o týden dříve v Marseille, i na turnaji v daleké Dubaji skončil hráč T Agrofert
Prostějov Tomáš Berdych těsně pod vrcholem. Tentokrát si ovšem připsal mimo jiné skalp Federera,
což se počítá. Na celkového vítěze Djokoviče to však bylo málo.
Foto: internet
Dubaj,
Prostějov/jim
–
Dvakrát ze sebou až do
finále prestižních a kvalitně
obsazených turnajů ATP
dokráčel prostějovský tenista Tomáš Berdych. Před týdnem nestačil v Marseille na
domácího Tsongu, v Dubaji ho
o vítěznou trofej připravil Srb
Novak Djokovič. Berdych tak
nenavázal na cestu Petry Kvitové, která o sedm dní dříve na
stejném místě kralovala.
Tomáš Berdych vstupoval do
turnaje s celkovým rozpočtem
téměř dva a půl milionu dolarů
jako číslo tři a první tři duely ho
příliš neprověřily. Na divokou
kartu startujícího Američana
Rama zdolal 6:1 a 6:3, Němce
Tobiase Kamkeho 7:5 a 6:1
a ve čtvrtfinále si poradil i
s přemožitelem Jana Hájka
Rusem Dmitrijem Tursunovem
6:3 a 6:2.

V semifinále čekal na
světového hráče číslo šest
rekordman v počtu týdnů
strávených na pozici světové
jedničky Švýcar Roger Federer.
Sedmadvacetiletý
tenista prohrál úvodní sadu
3:6, pak si ovšem vzpomněl
na výhry z olympiády v
Aténách či z loňského
čtvrtfinále US Open, druhou
sadu zvládl po tie-breaku
10:8 a do vítězství dotáhl
i rozhodující třetí set. Rozhodla pátá hra, v níž Švýcar
neodvrátil druhý brejkbol
a přišel o podání, namále
měl i při svých dalších dvou
servisech, které s vypětím
všech sil vyhrál. To Berdych
si poradil se svízelnou situací 0:30 za stavu 4:3 a poté
zápas ukončil čistou hrou.
Celkem zaznamenal osm es
a dvě dvojchyby.

Ve finálovém utkání zkřížila
Berdychovi cestu za titulem
úřadující světová jednička Novak
Djokovič. Srb má proti Berdychovi jasně pozitivní bilanci a
nedávnou výhru z Australian
Open potvrdil i ve Spojených
arabských emirátech. V prvním
setu byla česká jednička blízko
výhře, dokonce Djokovičovi
sebrala podání a vedla 3:2.
Poté i Berdych jednou zaváhal,
neproměnil další tři brejkboly a
první sadu ztratil 5:7. Ve druhém
setu si oba tenisté dlouho drželi
servis, až v předposlední hře
dokázal tuto sérii prolomit
Djokovič a protože následně sám
odvrátil jeden brejkbol, patřil
pohár po výhře 7:5 a 6:3 jemu.
Berdych tak svůj devátý titul na
okruhu ATP nezískal, ale připsal
si již celkově osmnácté finále
a potvrdil, že se mu v poslední
době velmi daří.

Kvitová otevřela halu

A vzhůru do Ameriky! Nejlepší česká tenistka, členka
prostějovského klubu a nedávná vítězka turnaje WTA v Dubaji
Petra Kvitová si zatrénovala se svým osobním koučem Davidem
Kotyzou v nové hale, která vyrostla v areálu u „starých kurtů“ ve
Sportovní ulici. „Pro přípravu na americké betony je prý skvělá,“
nechala se slyšet šestá hráčka světa, která zamířila do Spojených
států amerických na měsíční šňůru.
Foto: Zdeněk Pěnička

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 8 na snímku byl dům v ulici V. Outraty
v Prostějově. Vylosovanou výherkyní je Ludmila MUCHOVÁ,
Císařská 28, Brodek u Prostějova.
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 7. BŘEZNA 2013, 16.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 11. 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?
Také v prvním březnovém 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, jež
je graficky mírně „poupravena“.
Vaším úkolem je odhalit náš záměr
a správně vysondovat, kdo se pod
„retuší“ 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 potřetí usilovat
o ZAJÍMAVOU CENU v podobě poukázky od firmy BRUTUS
na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč! V minulém,
v celkovém součtu osmadevadesátém pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti,
kteří správně poznali, že se jedná o Richarda Beneše. Jednoho
z velkých sportovních nadšenců,
který se věnuje na první pohled

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...

CVIČTE S VIBROSTATION

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
CVIČEBNÍ STROJEM V NAŠEM STUDIU JE ...........
VIBRAČNÍ PLOŠINA!
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TIP
k obrazovce
TANKOVÝ PRAPOR
KOMEDIE ČR (1991)

SOBOTA 9. 3. 2013

20:00 HODIN

malému, ale tradičnímu českému
odvětví – nohejbalu, 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“. Nohejbalového nadšence
poznala řada soutěžících, byť jich
tentokrát bylo přece jen méně,
než tomu bývá obvykle. V osudí
se nakonec objevilo dohromady
hned 365 správných odpovědí!
Z losovacího koše se i dnes
usmálo štěstí na výherce, kterým se stal Karel SEKANINA,
Libušinka 10, Prostějov. Od Večerníku obdrží zajímavou cenu
v podobě možnosti libovolného
výběru PRODUKTU od firmy
PHYTO CZ V HODNOTĚ
1 160 Kč!!!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do politických vod a graficky mírně poupravili jednoho
z čelních představitelů oblastního
sdružení Občanské demokratické
strany a současně široko daleko známého zastupitele jedné z
obcí na Prostějovsku... Poslední
nápovědou budiž, že stejně jako
spolustranický manželský pár má
v příjmení druh ptactva...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z devětadevadesátého kola čekáme v redakci ZNOVU DO ČTVRTKU
7. BŘEZNA 2013, do 16.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu,
zveřejníme v příštím čísle, jež
vyjde opět v pondělí, tj. 11.
BŘEZNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Vít Olmer
Hrají: Lukáš Vaculík, Roman
Skamene, Miroslav Donutil,
Simona Chytrová, Vítězslav
Jandák, Martina Adamcová,
Ivana Velichová, Jiří Kodeš,
Martin Zounar, Martin Hron
Vojnu nemá nikdo rád, ale
každý o ní rád vypráví. Taky
Danny Smiřický si přišel na
své ve vojenském prostoru
Kobylec...
Hrdinou neradostného i když
p
převážně
humorného pohledu na vojenský život v roce
1953 je rotný Dany Smiřický
(s autobiografickými rysy J.
Škvoreckého), potýkající se
společně se svými kamarády s
tupostí a „buzerací“ důstojnic-

S PI-BU-BU POČTVRTÉ...

Již ve třech 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 dávno
získala své věrné a početné
publikum, dnes už počtvrté
setkáváte právě při zápolení
třeba o nějakou tu pizzu...
A jelikož pravidla této hry zcela jistě všichni znáte, můžete
se tak bez zbytečného ostychu
pustit do bádání a současně
začít usilovat o motivační prémii, kterou je dárkový poukaz
od RESTAURACE PI-BU-BU, sídlící v Netušilově ulici
v Prostějově, a to v CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete
posílat na známý e-mail:

SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká
10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo 582
333 433, a to do ČTVRTKU
7. BŘEZNA 2013, do 16.00
hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 4 - 8 - 5 - 1, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově osmaosmdesátým výhercem stal Stanislav FORET, Ohrozim 177,
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 11.
BŘEZNA 2013. Nezbývá, než
abyste již začali luštit...

kého sboru. Popisuje Danyho
milostnou avantýru s manželkou jednoho z důstojníků,
Janinkou Pinkasovou, jeho
vzpomínky na nepřístupnou
pražskou dívku Lizetku, a
především to, jak s přehledem
vzdoruje důstojnické blbosti,
útočící ze všech stran.

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

Deváté kolo velké zimní soutěže najdete na straně 21
AKLÉ, AKTY, ELEFANT, FETY, GUMY, HONBA, CHAMR,
CHATY, CHRUP, IDEA, KOUSATI, LÁKY, LÁVA, LOOK,
MÁNIČKA, MSTA, OHYB, PATENTY, PODFUK, PUKY,
ROTORY, STRUP, STYL, TAMTAMY, TOMA, UŘKNUTÍ
... 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, avšak POUZE DO
ČTVRTKU 7. BŘEZNA 2013, do 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„OLOMOUCKÁ“. Další vylosovanou výherkyní se stal Bohumil
VÉMOLA, Kelčice 79, jež se tak může těšit na originální cenu v
podobě POUKAZU na 3x 30 minut CVIČENÍ ZDARMA
PRO JEDNU OSOBU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak,
nejšťastnější z vás si bude moct opět zacvičit! Nejčtenější regionální periodikum má totiž znovu připravenou možnost zapojit se
do tohoto zápolení s již známým partnerem, kterým se nedávno stala firma VIBROSTATION. Ti z vás tedy, kdo správně
vyluští tajenku, budou zařazeni do slosování a jeden výherce
získá POUKAZ NA 3x 30 minut CVIČENÍ ZDARMA PRO
JEDNU OSOBU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
PROSPĚŠNOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, a to konkrétně v pondělí 11. března.

Vylosovaným výhercem z minulého čísla je Miloslava Legierská, Mostkovice 262
Cenu od Restaurace U Templáře si vyzvedněte v redakci Večerníku
Správné řešení z minulého čísla: U nás ochutnáte kvalitní Templářská vína
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte DO ČTVRTKU 7. 3. 2013.

-BoK-
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Nabídka realit a nemovitostí

BYTY- PRONÁJEM
1+1 ul. Krasická, PV
4000Kč/měs. + 2000Kč/měs. ink.
1+1 Šlikova, PV, zařízený
7000Kč/měs. vč. ink.
2+kk s lodžií, Krasická, PV, zařízený
architektem
10 000Kč/měs. vč. ink.
2+1, Petrské nám.,PV, cihl., 81m2, vl. vytápění,
po rekonstr.
4500Kč/měs. + ink.
3+1 s lodžií, ul. Hybešova, PV
5500Kč/měs. + ink.

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

Tel.: 606 922 838

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

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

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

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

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

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

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

Čechy pod Kosířem, okr. Prostějov. RD 1+1, garáž.
Zastavěná plocha 133 m2.
Cena: Kč 500.000,-

Bystročice, okr. Olomouc
Novostavba RD 4+kk. Zastavěná plocha: 111 m2,
zahrada 444 m2.
Cena: Kč 2.740.000,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:

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.

2+1, Biskupice, okr. Pv Kč 2.000,-/měsíc + ink. (cca 3.500)
2+kk, Pv, Raisova ul. Kč 4.000,-/měsíc + ink. (2.200,-)
2+1, Pv, Školní ul. Kč 5.500,-/měsíc + ink. (cca 2.000)
2+1, Pv, ul. Šárka
Kč 7.500,-/měsíc vč. inkasa
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

PLUMLOV BYT 3+1, 72m2,
cihla, OV, 1.patro, nové plynové ÚT, neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní
zahrádka. CENA: 770.000Kč.
PROSTĚJOV,
MOZARTOVA
UL. - BYT 1+1,
35m 2 , panel,
OV, udržovaný, 2.patro, lodžie,
sklep, dům po revitalizaci.
CENA: 660.000Kč.
PROS TĚJOV,
DVOŘÁKOVA
UL. - BYT 3+1,
72m2, panel, DB,
4.patro, plastová okna, neprůchozí
pokoje, sklep. CENA: 850.000Kč.
LAŠKOV - stavební pozemek,
výměra 600m2,
rovina, u pozemku je elektřina, plyn a vodovod,
přístupný z veřejné komunikace.
CENA: 170.000Kč.
PLUMLOV stavební pozemek, výměra
1450m2, jižní orientace, nově kompletně zasíťovaný,
je možné ihned stavět, exkluz. lokalita.
CENA: 1.750.000Kč.
PLUMLOV stavební pozemek, oplocený,
výměra 981m2,
jižní orientace, JEDINEČNÝ VÝHLED NA PLUMLOVSKOU PŘEHRADU. CENA: 1.070.000Kč.

www.reality-domino.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

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

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

Novinky:

1) RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr.
cena v RK
2) 3+1 OV na Sídl.E.Beneše
cena v RK
990 tis.Kč
3) RD Dobromilice - zahr., 406 m2 4) 1+1 Joštovo nám. 300 tis.Kč + provize
5 RD 5+1 v blízk.Olomoucké ul. - zahr., bazén
2.800 tis.Kč
550 tis.Kč
6) Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2 7) Sklad.a výr.prostory - vytápěné, sociál.záz., od 300 Kč/m2/rok
8) Kancel.prost. - se sociál.zař., od 100 Kč/m2/měsíc vč.služeb
9) Pozemek s chatou 1+1, 1354 m2 - u lesa - Otaslavice -330 tis.Kč
10) Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. - 790 tis.Kč
PRONÁJMY:
1+kk E.Beneše, po rek.
5,9 tis.Kč vč.ink.
1+1 Dr.Horáka
3,5 tis.Kč + inkaso
1+1 Čelechovice
5 tis.vč.ink.
4,5 tis.+ ink., trv.pobyt
2+1 Huserl.nám., 85 m2
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
3+1 OV s alkovnou, Sídl.Svobody 950 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
790 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
RODINNÉ DOMY:

RD 2+1 Unčice, k rek.
160 tis.+ provize
RD 2+1 Brodek u Pv 299 tis.+ provize
RD 1+1 Plumlov, po kom.rek.
1.150 tis.Kč
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
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.850 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
2.200 tis.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný
RD 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
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž 3.700 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr.5.700
tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY:

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

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

Prodej bytu 4+kk Hradební, novostavba, OV,
113 m2 s terasami v centru města Cena v RK
Prodej bytu 4+1 V. Špály, OV/panel, po kompletní rekonstrukci bytu i domu 1 590 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 Dolní, DB/panel, 1.patro s
výtahem, 74 m2, lodžie.
990 000,- Kč

Prodej bytu 1+1 E.Beneše, DB/panel, 39 m2,
1.p. lodžie
500 000,- 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@vecernikpv.cz
Tel.: 582 333 433 | Mobil: 608 723 849, 608 960 042

Rodinné domy
RD Čechovice 5+2 dvougenerační s malou zahradou. Po částečné rekonstrukci.
2 900 000,- Kč

790 tis.Kč

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
2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2 470 tis.Kč
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr. 689 tis.Kč
3+1 Seč, zděná, 102 m2 650 tis.Kč + provize RK
2+1 Raková, 300 m2 1.100 tis.Kč

Pronájem
Fanderlíkova ul. - pronájem kanceláří
v 1. patře objektu firmy Sezako.
150,-Kč/m2/měs.
POZEMKY
Stavební pozemek Ohrozim, 700 m2,
el., voda, plyn u pozemku, studna.
540 000,- Kč

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
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 Brodek u PV 2 byty 2+1 a 4+1
k jednání 1.750.000Kč
RD 4+1 Vrlova
2.800.000Kč
RD Palackého po rekonstrukci 3.900.000Kč
RD 4+kk Brodek u Pv garáž
2.880.000Kč
St. pozemek Myslejovice 480m2 100.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Dobromilice
195.000Kč
RD 1+1 Zdětín
320.000Kč
RD 2+1 Jednov
275.000Kč
RD 3+1 Klopotovice zahrada
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 400.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
730.000Kč
RD 2+1 Nerudova část.rek.
1.500.000Kč
RD 3+1 Niva po rek., zahrada 1.295.000Kč
RD 4+1 Němčice zahrada
699.000Kč
RD 2x 4+1 Manharda zahrada, 2x garáž cena v RK
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 3+1 Kostelec n.H. zahrada
750.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 930.000Kč
RD 3+1 Myslejovice, zahr. u lesa
900.000Kč
RD 2+1 Kostelec n.H. velká zahr. 1.180.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.249.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1.549.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.640.000Kč
4+1 Mostkovice po rek. dvůr zahr.
2.899.000Kč
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
6+kk Kostelec n.H. novostavba dvojgar. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
RD 4+1 Pv-Domamyslice gar., zahr.
3.650.000Kč

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

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+kk Beneše po rekonstrukci
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

POZEMKY:

Novinky: Otaslavice - poz. s chatou 1+1, 1354 m , 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
Domamyslice - 6000 m2,
1280 Kč/m2
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
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
2

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

WWW.SRDCEREALIT.CZ

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.

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3,
79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz

INZERUJTE ZDARMA ! ! !
B Y T Y PRODEJ
3+1, OV, MLÝNSKÁ ulice, 105 m2, prostorný,
velmi ppěknýý .................................................. 1.450.000,-Kč
,
5+1,FANDERLÍKOVA,dr.1.p.,velmi pěkný,
po rekonstrukci! ........................................... DOHODA !!!
5+kk,OV,VÁPENICE,160m
5+kk,OV
, V,VÁPENICE
,
,160m
m2, cihla,
po rekonstrukci ......................................... 1.770.000,-Kč
2
2+1,OV,Dolní,
2+1,OV,Dolní
, ,
í, 2. p
p. 60m
m , lodžie, výtah ....740.000,-Kč
m2 ............................630.000,-Kč
1+1,, dr.E.BENEŠE,, 43m
po
p rekonstrukci, lodžie.
1+1,dr.DOBROVSKÉHO .........................530.000,-Kč
3+1,dr.ZÁPADNÍ,78m2, cihla,po rek. ... 1.350.000,-Kč
4+1,dr.STUDETSKÁ,115m2, pěkný,
prostorný byt ............................................... 1.950.000,-Kč

Poptáváme pro klienty

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

Tel: 605 011 310

NOVINKY!!!
2+kk,OV,KOSTELEC NA HANÉ
cihla, po rekonstrukci ...................................650.000,-Kč
3+1,OV, sídl. SVOBODY, 74m2,po rek. 1.100.000,-Kč
3+1,OV,E.BENEŠE,79m2 , cihla,velmi pěkný 1.500.000,-Kč
3+1,OV,ZÁPADNÍ,72m2 , po část. rek. . 1.150.000,-Kč

TOP NABÍDKA!!!
3+1/ 4+1,OV,OLOMOUCKÁ4+1,OV,OLOMOUCKÁ-DRŽOVICE,170M
, ,
-DRŽOVICE,,170M
M2,
BAZÉN, SAUNA, TERASA, VELMI PĚKNÝ,
při financování hypoteční bankou možnost výrazné
slevy ............................................................... 1.900.000,-Kč
, ,
m2
2+1,OV,VRAHOVICE
, 55m
dvě lodžie,rekonstrukce ................................850.000,-Kč

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

PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1, RD
RD,2+kk,Melantrichova ..................................8.900,-Kč
1+kk,OV,E.Beneše .............................................3.900,-Kč
1+kk,cihla,T.G.Masaryka ................................3.800,-Kč
1+kk,cihla,OV,terasa,Újezd ............................7.000,-Kč
1+kk,cihla,OV,Újezd .........................................5.500,-Kč
1+1,cihla,OV,Újezd ............................................6.000,-Kč
2+kk,cihla,T.G.Masaryka ................................5.500,-Kč
4+1,cihla,OV,nám.Spojenců ............................9.500,-Kč
Kompletní nabídka na našich internetových stránkách

www.srdcerealit.cz

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

605 011 310

návštěvnost
webu
roste...

CENY VČETNĚ POZEMKŮ

- 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
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
Další komerční prost. - viz. web RK.

Tel.: 605 011 310

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 rodinného domu 5+1 na klíč
Provedení nízkoenergetická dřevostavba. Jedná se
o patrový dům. Pozemek 347 m2. Užitná plocha
109 m2. Cena 3.340.000Kč. Možnost vnitřních úprav
dispozice, přístavby garáže apod.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

www.vecernikpv
www.
vecernikpv.cz
.cz

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

Řádková a sloupcová inzerce
REALITY

REALITY

KOUPÍM

FINANCE

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

Prodáme hospodářství, byt 100 m2,
hospod. budovy 900 m2, zahrada
4 500 m2. Hvozd. 585 241 076

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, Raisova 740 000 Kč
* Byt 2+1/C, Kollárova 820 000 Kč
* Byt 2+1, OV, Špály 680 000 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, cihla, 86 m2 cena v RK
Pro klienty hledáme byty, domy,
pozemky.
* Zdarma inzerce, právní servis
* Zajistíme financování, odhady
* Rekonstrukce domů i bytů
* Průkazy energetické náročnosti
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
774 409 430
WWW.VNB-REALITY.CZ

Vyměním DB 1+1 na sídl.
E.Beneše za byt 3+1 s doplatkem.
Tel.: 775 905 191

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

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

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Pronajmu byt 1+1. Ne RK. 774 280 516
Mladá rodina hledá ke koupi byt
3+1 (3+kk) v PV-Krasicích. Platba
hotově, RK NE. Tel.: 732 181 597
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300
Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Tel.: 602 570 658
Pronajmu novou prodejnu na ulici
Újezd – 200 m2 + zázemí. Velká výloha š.7m pro reklamu. Info: 602 553 222
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov. Vyhlašuje
výběrové řízení na prodej pozemku
parc.č. 1 582 o výměře 403 m2, ostatní plocha v k.ú. Malé Hradisko za
minimální kupní cenu 51 000,00 Kč.
Další informace poskytne p. Hudcová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585, e-mail:
yveta.hudcova@uzsvm.cz
Hledáme byt 3+1, i k rekonstrukci,
776 460 300
Pronajmu 3+kk,příz. 723 565 897
Auto park nabízí kryté garážové
stání, Francouzská ul., sídl. Západ.
Tel.: 604 430 934
Pronajmu nový byt 1+1, 42 m2
a krásnou novou garsonku, 30 m2
s terasou. Info: 602 553 222
Koupím byt 3+1 v lokalitě Brněnská,
Libušinka, Mozartova, Manharda
a okolí. I družstevní. Platba hotově.
Spěchá. Tel.:739 322 895
Pronajmu garáž v Domamyslicích.
Tel.: 737 158 063
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
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 pěkný 1+1 v centru,
4 500 Kč + ink.T. 732 864 744
Pronájem 2+1, Sídl. Svob., 7 500 Kč
vč. ink. T.: 608 452 400
KOUPÍM POZEMEK v PV nebo do
5 km, pole, zahradu, ornou půdu, trvalý
travní porost, ostatní plochu. RYCHLÁ PLATBA. Tel.: 608 601 719
Koupím pole do 30 km od Prostějova, platba v hotovosti. Tel.: 773
631 631
Pronajmu 2+1, cihla, 60 m2, topení
WAW, přízemí, zahrádka. 5 000 Kč
měs + inkaso. Tel.: 608 776 089
Pronájem bytu 3+1, Krasice, ul. Západní, OV/P, 70 m2, lodžie, 3. patro.
Vaše nové bydlení, Tel.: 774 421 818

Prodám byt 2+1 v OV. Tel.:
774 409 430
Hledám ke koupi dům v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
Prodej nové garáže, ul. Moravská
– Západní, 30 m od Sandry. Tel.:
777 011 148
Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1,
PV, 10 – 11 tis./ měs, dle počtu os.
Tel.: 724 724 356
Hledám RD nebo pozemek
v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Hledám spolubydlící/-ho do 2+1
v Prostějově. Nájem 3 000 Kč. Tel.:
777 993 671
Prodám pěkný byt 3+1, v PV, 82 m2,
cihlový a v ov., nízký nájem, vlastní topení, 2 velké lodžie, prostorný sklep,
možnost parkování u domu, k dispozici ihned. V okruhu 20 m školka, škola,
nákupní středisko, aut. zastávka MHD.
Tel.: 736 625 802
Pronajmu cihlový byt 3+1, 75 m2
za 6 000 Kč + ink. Po rekonstrukci.
Volný ihned. Tel.: 604 308 672
Koupím rod. dům v Prostějově
a blízkém okolí. Velikost 4+1 nebo
větší s garáží a zahradou. RK nevolat. T.: 605 577 062
Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v PV. Tel.:
728 300 490 po 15.00 hod
Pronajmu byt 1+1, 4 100 Kč/měs.
+ ink. Tel.: 774 409 430
Pronajmu 2+1.
724 337 984

Levně.
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Tel.:

SLUŽBY
Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní, atd. Tel.: 774 062 253
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
S
Stěhování
bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343

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 březnu 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
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.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

Stěhování, autodoprava a vyklízení
bytů. Rekonstrukce bytových jader.
Hájek 606 020 248.

AUTO - MOTO

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

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

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269

Provádím zednické, obkladačské
a dlaždičské práce. Opravy a renovace koupelen. Práce menšího
rozsahu. Tel.: 606 317 530, e-mail:
zednictvivanek@email.cz

Ford Eskort Clio STK březen 2014,
tažné zařízení, nové gumy, r.v. 1991.
Tel.: 724 268 009

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

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

Nabízíme tesařské, pokrývačské a
klempířské práce, rekonstrukce i novostavby, pergoly. Tel.: 777 690 311
Malířské a natěračské práce, i s úklidem. Tel.: 777 818 463
Nabízím levné doučování AJ pro
začátečníky i pokročilé, k maturitě, či pracovnímu pohovoru…
Zkušenosti a 10 let pobytu v zahraničí. Vlastním certifikát CPE.
Zájemci volejte nebo pište na:
605 169 269
Geodetické práce rychle, levně
a bez DPH. Tel.: 602 746 447

Ojeté osobní a užitkové vozy na zakázku, možnost výhodného financování a pojištění. T.: 777 291 296
ivozmeskal@email.cz.

pro další číslo
je v PÁTEK

8. března 2013
v 10.00 hodin

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
Půjčky rychle a spolehlivě
PK SERVIS, Komenského 3, PV
Půjčujeme peníze oproti zástavbě
nemovitosti bez prověřování registru. Splatnost až 15 let. Vyplácíme exekuce. Tel.: 776 199 780,
777 696 836
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.

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmu obchodní zástupce pro
Olomoucký kraj, plat 17 000 Kč
až 25 000 Kč. T.: 725 704 409

Restaurace Jadran přijme servírku (brigádnice, studentky). Tel.:
604 890 305

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

Přijmu servírku do Moravské pivnice. Tel.: 721 120 292

Motorest Podkova Kelčice vypisuje výběrové řízení na pozici provozního, praxe v oboru nutná. Tel.:
776 808 808, 776 808 000
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
Nabízíme přivýdělek-brigádu, roznos letáků do domovních schránek
ve vašem okolí. Pro bližší informace nám volejte na tel.: 723 917 250
Do zavedeného salonu v PV přijmu kadeřnici/níky, kosmetičku
a nehtovou designérku. Výhodné
podmínky. Tel.: 774 875 201

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

Přijmu čtyři kadeřnice, kosmetičku
a manikérku na ŽL do salonu, který
se otevírá na přelomu dubna a května.
Tel.: 775 406 363, nilu76@centrum.cz

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

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

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

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.

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

Letní zahrádka přijme na sezonu
brigádníky/-nice, praxe v oboru
vytána. Tel.: 773 951 889
Přijmeme telefonisty/-ky k firemním účelům. Možnost z domu.
S nástupem 15 - 26 000 Kč/měs.
Tel: 702 484 308
Bar herna Ponorka přijme kuchaře.
Tel.: 608 712 431
Přijmu kosmetičku a nehtařku na
ŽL. Tel.: 607 634 098

Minipůjčka do 3 tis. z vlastního
kapitálu pro zaměstnané a ženy na
MD. Tel.: 773 996 600

Přijmeme obsluhu do herna-bar
v centru PV. Tel.: 605 279 445

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 15 lidí pro jednoduchou
práci s možností z domu, vhodné
i pro důchodce a ženy na MD. Tel.:
725 943 243

Přijmeme brigádně barmanku do
X-baru. Tel.: 721 120 292, 608 829 263
Pro Olomoucký kraj hledáme schopné a dynamické lidi do středního
i vyššího managementu. Min. SŠ
vzdělání, své životopisy zasílejte
na l.bibinkova@seznam.cz, tel.:
721 075 886

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

PODĚKOVÁNÍ
Vážení pracovníci kulturní komise.
Mám 17- letou dceru, která absolvovala taneční kurz pod vedením
pana Šindlera a jeho kolegyně
Šárky. Dcera dlouho zvažovala,
zda chodit či nikoli. Po pár týdnech byla natolik spokojená, že si
taneční prodloužila. Jako matka
jsem těmto lidem nesmírně vděčná
za jejich práci. Jsou to obětaví lidé,
kteří připravují mladé lidi do života
po všech etických stránkách. V této
době, kdy je město přeplněno
samými hospodami a bary, kde
se mladí lidé oddávají alkoholu a
automatům se utváří závislost a
následně brutalita. Proto si myslím, že pokud jako kulturní komise
pro město Prostějov máte nějaké
dotace, mohli byste podpořit takové lidi, jako je pan Šindler a
jemu podobní odborníci. Ráda
bych, abyste podpořili akce pro
mládež, která příliš neholduje diskotékovým tancům, ale ráda by
si zatančila společenské tance,
které se učí v kurzech tance a
společenské výchovy. Věřím, že by
se mnou souhlasili i jiní rodiče dospívajících dětí. Byla bych ráda za
váš názor k této problematice.
S pozdravem Karola Novotná

Sport
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Sportovec města Prostějov 2012 vyvrcholí slavnostním vyhlášením
Páteční ceremoniál doprovodí písničky známého zpěváka a baviče Vladimíra Hrona,
ocenění převezmou hvězdy v celkem deseti kategoriích
Pátek 8. března je letos dnem zasvěceným anketě
Sportovec města Prostějov. Tradičně v konferenčním sále Hotelu Tennis Club budou od 19.00 hodin
předány ceny největším sportovním osobnostem
našeho města za jejich výsledky a počiny v minulém roce 2012. A mediálním partnerem celé akce,
která dospěla už ke svému devátému ročníku, je
opět Prostějovský Večerník.
Prostějov/son
Anketu organizuje Komise pro
mládež a tělovýchovu Rady města Prostějov (KMT), jež stejně
jako loni zůstala u deseti vyhlašovaných kategorií: Sportovec
roku, Talent roku, Tým roku,
Mládežnický tým roku, Trenér
mládeže, Sportovní událost,
Neprofesionální sportovec, Síň
slávy prostějovského sportu,
Cena komise pro mládež a tělovýchovu, Sportovní hvězda
prostějovských médií.

„Kategorie naší ankety dospěly v průběhu let do ustálené
a dá se říct ideální podoby,
na které jsme se rozhodli
pro nadcházející ročník nic
neměnit. Totéž platí pro samotný slavnostní večer, jenž
bude mít tradiční podobu
setkání sportovního výkvětu Prostějova s politickými
špičkami regionu i kraje a
samozřejmě také s doprovodným kulturním programem,“ prozradil předseda
KMT Pavel Smetana.

Moderátorem večera se stane
osvědčený Michal Slavík, o
písničky mezi dekorováním
jednotlivých vítězů se postará
z České televize dobře známý
zpěvák a šoumen Vladimír
Hron. „Před rokem se nám
podařilo, aby na vyhlášení
osobně dorazila drtivá většina
oceněných. O totéž se pokoušíme znovu a situace vypadá
nadějně. Pouze u tenisových
hvězd Tomáše Berdycha a Petry Kvitové bohužel dostane
přednost jejich nabitý turnajový program v zahraničí,“ zmínil Smetana.
Součástí večera bude jako obvykle i předání charitativního
šeku na deset tisíc korun, a
to Mateřské škole pro děti se
zdravotním postižením. „Celý
slavnostní akt zase oživí videomedailonky všech laureátů,
které stejně jako v předchozích
letech připravil člen naší komi-

se Miloš Sklenka. Díky tomu
hosté na vyhlášení lépe poznají, jaké sportovní osobnosti
v našem městě vlastně máme,“
navázal Smetana.
Byť je vyvrcholení ankety
vyhrazeno pro pozvané hosty,
bude do hry zapojena také širší
veřejnost díky kategorii Sportovní hvězda prostějovských
médií. Z respondentů, kteří
do ní hlasovali, totiž v rámci
slavnostního setkání vylosují
výherce hodnotného zájezdu
od cestovní kanceláře Hellas
– nejen Řecko s.r.o., jenž si
po telefonickém kontaktování
osobně vyzvedne svou cenu
před nabitým sálem.
„Udělali jsme a nadále děláme
maximum pro to, aby devátý
ročník ankety proběhl na vysoké organizační i společenské
úrovni nastolené v minulých
letech. Pevně věřím, že to vyjde,“ ujistil Pavel Smetana.

Vrchnost. Boss marketingové společnosti TK PLUS Miroslav Černošek i druhý muž prostějovské radnice
Jiří Pospíšil jsou každoročně přítomni slavnostnímu vyhlášení nejlepších sportovců města. nejinak tomu bude
i teď v pátek. Bohužel, tenistka Kvitová u toho kvůli odletu do zámoří nebude.
Foto: archív Večerníku

KŘUPKOVÁ S TOMIGOVOU VYHRÁLY HOKEJOVOU EXTRALIGU

Praha, Prostějov/jim – Jak
informujeme na straně 17,
ženský výběr hokejistek
Karviné dobyl domácí extraligu a ukončil šestileté
nepřetržité panování Slavie
Praha. A úspěch Slezanek
nese i nesmazatelnou regionální stopu, o titul se
totiž zasloužily i dvě místní
útočnice - Martina Křupková
a Nikola Tomigová. „Bylo
to velké překvapení. Slavia
měla po základní části snad
dvacet bodů náskok. Hrály
jsme ale dobře, týmově a
tolik šancí jsme nedaly snad
za celou sezonu,“ radovala
se ze svého již druhého titulu
Křupková. Ten první získala
před několika lety právě v
dresu Slavie, s níž si rovněž

zahrála Final Four Ligy
mistryň.
Pro Karvinou je to první titul v
historii, oslavy tak byly velice
spontánní a hráčky se nakonec
z Čech vydaly společně slavit
až do Ostravy. „Slavily jsme
už cestou a skončily jsme ve
Stodolní. Měly jsme asi šest
beden šampaňského,“ vracela
se k bezprostředním aktivitám
Křupková. Hokejová sezona tak
pro ni, až na několik exhibičních
turnajů, skončila a plynule může
přejít k fotbalu, v němž hájí
barvy Kostelce na Hané.
Jednadvacetileté člence druhé
útočné formace vyšlo bodově
zejména semifinále proti
Kladnu. V prvním utkání zaznamenala jednu asistenci, ve
druhém při výhře 4:1 nasázela

hattrick a poslala svůj tým do
finále. V něm se do statistik
zapsala hlavně v nervózním
prvním duelu, kdy v polovině
utkání dostala trest pět plus
do konce za napadení a již v
civilu sledovala výhru 7:2.
„Trochu jsem do ní drbla, ona
se ale zrovna otáčela a narazila hlavou na mantinel. Nic jí
nebylo, hrála dál,“ vrátila se ke
svému vyloučení Křupková.
Čas o půl roku starší Tomigové
naopak přišel až ve finálové
sérii, kdy v obou duelech vstřelila jednu branku.
Důležitější z obou branek
přišla v sobotu, kdy dokonala
obrat na 2:1 a po konečném
výsledku 3:2 tak mohla se
svými spoluhráčkami začít
slavit. „Oslavy byly opravdu

bouřlivé, cestu zpět jsme si
užily. Hodně lidé nám věřilo
a fandilo, jednou to muselo
přijít. Sice jsme s nimi šestkrát
prohrály v základní části, často
ale jen těsně,“ těšily dvě výhry
nad Slavií a proměňování šancí
Tomigovou.
Česká reprezentantka se do
Karviné přesunula až koncem
listopadu, do té doby nastupovala v dresu švédského
Linköpingu. Nyní je pro ni
prioritou škola, hokej musí
jít na chvíli stranou. „Studovala jsem v Americe, ale český
systém je trochu jiný, tak si
teprve dodělávám maturitu a
navštěvuji přípravné kurzy na
vysokou školu,“ zmínila s tím,
že si jako svůj vysněný obor
vybrala fyzioterapii.

Bývalá olympionička Horáková

zazářila ve skikrosu

Repro: Česká televize
Dolní Morava, Prostějov/jim –
Již více než půl roku uplynulo
od verdiktu Mezinárodní cyklistické federace, který překazil
Janě
Horákové
možnost
zúčastnit se podruhé za sebou
letních olympijských her v bikrosu a vylepšit své umístění z
Pekingu. Její život se od té doby
výrazně změnil, na sport ovšem
nezanevřela, o čemž svědčí její
úspěšné vystoupení ve sportovní
reality show České televize Se
Čtyřkou na vrchol. V ní došla až
do finále a jen krůček jí chyběl k
celkovému triumfu.
„Tuto akci vymyslel můj bratr.
Občas soutěž sledoval v televizi, a
když se dozvěděl, že se to koná i na

Dolní Moravě, tak to chtěl zkusit.
No a co zkouší bratr, to většinou
zkouším i já,“ vyprávěla usmívající se Horáková.
A nejela se zúčastnit jako turistka,
jejím cílem bylo jako při každém
závodě vyhrát. „Žádným sportům
jsem se nevyhýbala ani předtím.
Je pravda, že na ně ale nebylo tolik času, jak bych si přála. Nyní se
jim můžu více věnovat,“ vysvětlila
s tím, že nezanevřela ani na kolo a
na jaře opět vytáhne nejen to bikrosové. Ve skikrosové kvalifikační
jízdě zajela nejrychlejší čas ze
všech a postoupila do finálového
dílu. V něm nestačila pouze na
jednu soupeřku a skončila celkově
druhá.

Dvouletým přerušením profesionální sportovní kariéry se jí ale denní režim změnil radikálně a chvíli
trvalo, než si na všechno zvykla.
„Stále to ještě není ustálené, jak
bych si představovala, ale je to jen
otázka času a cviku. Pracuji jako
exportní asistentka v jedné firmě,
takže pevná pracovní doba a sezení
u počítače. Mimo zaměstnání se
navíc věnuji výuce angličtiny pro
jednu jazykovku a trénuji budoucí
bikrosaře ve Vyškově. Občas zavítám i do Prostějova mezi cyklisty,“
prozradila náplň svého času. Za
dopingovou jizvou udělala tlustou
čáru a již to neřeší, protože neexistuje možnost, jak by se domohla
zrušení trestu.

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

INZERCE

Nejlepší hokejistky. Mistrovský tým Karviné měl po zisku extraligového titulu mezi ženami obrovskou
radost. A byly u toho i dvě Prostějovanky!
Foto: SK Karviná

Vzpomínky, nabídka práce
VZPOMÍNÁME
VZPOMÍNÁME

Vydavatelství HANÁ PRESS s.r.o., s přední pozicí mediálním trhu v regionu
(v portfoliu tituly Prostějovský Večerník, Olomoucký Večerník
a Radniční listy Prostějov)
Ruku už Ti
nepodáme,
abychom Ti mohli přát.
Jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 7. března 2013
vzpomeneme 5. smutné
výročí úmrtí
paní Jaroslavy KREJČÍ
ze Dzbelu-Borové.
Kdo jste ji znali,
věnujte ji společně s námi
tichou vzpomínku.
Děkuje rodina.

Dne 2. března 2013
by se dožil 50. narozenin
pan Václav HOLOUBEK
mladší z Prostějova.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku.
S láskou děkuje sestra
Iva s rodinou.

Na 7. března 2013
připadá 100. výročí narození
pana Ondřeje FRANTALA
z Prostějova.
Jsou to již 12. narozeniny,
ke kterým mu již
nemůžeme osobně popřát.
Pouze osud to nechtěl,
jinak věříme, že měl
na to oslavit toto trojciferné
jubileum ještě s námi.
Připomínají si ho stále
a alespoň v duchu mu přejí
za všechny příbuzné a známé
- dcera Olga, synové Václav
a Petr, 8 vnoučat
a 9 pravnoučat.

Čas prý rány hojí,
ale v životě jsou chvíle,
se kterými se člověk
nikdy nesmíří.

Dne 6. března 2013
by se dožil 85. narozenin
pan Miroslav GREPL
z Kostelce na Hané.
Bývalý pracovník n.p.
Agrostroj a ligový
rozhodčí kopané.
Za tichou vzpomínku
děkuje bratr Jiří s rodinou.

V hlubokém zármutku
vzpomeneme
6. března 2013
na 2. výročí, kdy nás
navždy opustil náš drahý a
všemi milovaný syn
pan Július ORAVEC.
S láskou vzpomínají rodiče,
sestry, synovec, babičky, tety
a všichni kamarádi, kteří ho
znali a měli rádi.

Dne 6. března 2013
vzpomeneme 15. výročí
úmrtí mého tatínka
pana Vlastimila
DOKOUPILA
ze Skalky,
který by se
16. března 2013
dožil 90 let.
S láskou vzpomíná dcera
s rodinou a manželka.

Dne 5. března 2013
by se dožil 67 roků
pan Antonín BUREŠ
z Držovic.
S láskou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

S největší láskou
co v srdci máme,
stále na Tebe vzpomínáme.

Dne 6. března 2013
vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka ŠATNÉHO
z Dobrochova.
S bolestí a vděčností
vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

HLEDÁ PRO ROZŠÍŘENÍ SVÉHO TÝMU MOTIVOVANÉHO
A ZKUŠENÉHO KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI:

Náplň práce:

Dne 27. února 2013
oslavila 70. narozeniny
paní Jaroslava JUROVÁ
z Hrubčic.
Za tichou vzpomínku
děkují a s láskou
vzpomínají synFrantišek
s celou rodinou.

GRAFIK/-ČKA
GRAFIK/ČKA
Nabízíme:

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

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

Dne 7. března 2013
uplyne 5. smutné výročí
úmrtí našeho tatínka,
dědečka a manžela
pana Zdeňka KRPCE
z Čechůvek.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku.
S láskou a úctou
děkuje rodina.

Po krátkých cestách
chodili jsme spolu,
na dalekou odešla jsi sama…

Jsou lidé, kteří pro
nás v životě znamenají
víc než ostatní. O to těžší je
naučit se žít bez nich!

Dne 7. března 2013
uplnyne10 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan František ZELINKA
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.
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Dne 1. března 2013
jsme vzpomenuli
smutné 10. výročí,
kdy nás opustil
pan Stanislav
SUCHOMEL
z Hrubčic.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče a sestry
s rodinami.

Dne 10. března 2013
uplyne 2. smutný rok
od doby, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička
paní Ludmila
PALÍČKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel Karel, synové Karel
s rodinou, Milan s rodinou
a snacha Jana s rodinou.

VZPOMEŇTE
NA ZESNULÉ
A PŘIPOMEŇTE
JE ZNÁMÝM
I PŘÁTELŮM

široká nabídka
ozdobných
rámečků
tel.: 582 333 433,
e-mail:
inzerce@
vecernikpv.cz

UZÁVĚRKA

ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo
v PÁTEK 8. března
v 10.00 hodin

?
CHCETE SE STÁT SPORŤÁKEM

V d
Vydavatelství
t l t í HANÁ PRESS s. r.o.
s přední pozicí na mediálním trhu v regionu
(v portfoliu tituly Prostějovský Večerník, Olomoucký Večerník, Radniční listy Prostějov, www.vecernikpv.cz,
www.vecernikol.cz)

HLEDÁ PRO ROZŠÍŘENÍ
SVÉHO TÝMU ADEPTY NA POZICI:

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

Fotbal
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1.SK s Čáslaví nehrál. Proti Uničovu zaspal úvod a prohrál

Uničov, Prostějov/jim – Pouze
jedno utkání měli na programu
fotbalisté 1.SK Prostějov. Na
očekávané střetnutí s Čáslaví
nakonec nedošlo, když Východočeši duel na poslední chvíli odvolali, hráči druhého týmu MSFL
tak museli vzít zavděk pouze víkendovým střetnutím v Uničově.
V něm hosté nezachytili vstup,
po půli prohrávali 0:3 a manko
již navzdory zlepšení po pauze
nedotáhli.
„Byl to zápas naprosto rozdílných
poločasů. Dostali jsme gól v první
minutě, pak z jasného ofsajdu, což
nás trochu ovlivnilo, pak v poslední minutě,“ neudělalo první dějství
radost kouči Františku Jurovi.
Uničov ho přitom nepřekvapil, jen
to výběru 1.SK nesedlo. „Byli na
tom dobře, hráli to, co jsme chtěli

my. Chyběl nám pohyb, nakopávali jsme, neměli jsme odražené
míče. Uničov hrál dobře, kombinačně, rychle. Zaostávali jsme
zejména v rychlosti,“ povšiml si
nedostatků prostějovský trenér.
Do druhé půle tak přichystal několik střídání a změnu pozic některých fotbalistů. Například po
odchodu Hunala a Hirsche se na
stopera posunul Hloch, jeho místo napravo zaujal Krejčíř, Dostál
šel na levého beka, Pančochář na
pravý okraj zálohy, opačnou stranu zaujal Kazár. „Kluci to vzali
za správný konec, bojovali, dřeli, chtěli se ukázat. Tak, jak by to
mělo být. Domácí pod dojmem
vysokého vedení malinko přestali
hrát, my jsme je k tomu ale donutili. Bylo to podle mého gusta,“
potěšilo Juru.

Snížení přinesl proměněnou penaltou Mazouch, druhého gólu dosáhl
Pančochář. Hosté mohli dokonce
vyrovnat, ale už se jim to nepodařilo.
„Ve druhé půlce byl obraz hry diametrálně odlišný, plně jsme dominovali my. Dali jsme dvě branky, měli
jsme dalších čtyři pět šancí. Kdyby
to skončilo remízou, bylo by to možná spravedlivé,“ porovnával Jura.
Na výkonu jeho hráčů se podle něj
odrazil náročný program, jednoduše na ně dolehla únava. „Odehráli
jsme šest zápasů v sedmnácti lidech,
někteří hráči to absolvovali komplet
celé,“ podotkl. Jedním dechem ale
dodal, že s něčím podobným v této
fázi počítal. „Přípravu máme rozpracovanou, víme, že nám zbývají
tři týdny. Pět šest týdnů bylo náročných, a když jsme polevili, tak se
únava nejvíce projevila. Věřím, že

SK Uničov
1.SK Prostějov

3:2
(3:0)

Zdeněk Petržela
s Martincem se nevešli
do kádru kralického „áčka“

Kralice na Hané/jim – K
částečnému zúžení kádru sáhl
dva týdny před startem jarní
Branky 1.SK: Mazouch z penalty, Pančochář
části krajského přeboru trenér
Kralic na Hané Petr Gottwald.
Sestava 1.SK Prostějov:
Pro čtrnáct jarních kol již
Bureš (46. Kofroň) – Hloch, Hunal (55. Kazár), Zbožínek, Krejčíř
nepočítá s dvojicí Jakub Mar– Hirsch (55. Dostál), Zelenka (55. Svozil), Mazouch, Pančochář –
tinec, Zdeněk Petržela. DvacePospíšil (50. Zatloukal), Machálek. Trenér: František Jura.
tiletý Martinec se tak vrací do
mateřského 1.SK Prostějov, o
nám vše vyjde a do prvního zápasu technicko-taktické věci. V sobotu jedenáct let starší Petržela si
půjdeme maximálně připraveni,“ odjede 1.SK k duelu se Slovác- může hledat jiné angažmá či
neobává se zatavení hráčů.
kem, došlo však ke změně času pomoci kralickému „béčku“ v
V pondělí tak připravil trénink i místa. Nově se podle Jury bude boji o záchranu.
boxu zaměřený spíše na techniku a hrát od 13 hodin v Otrokovicích. „Kubovi jsem přislíbil, že s námi
vstřebání únavy, po úterním volnu Týden po nich přijde na řadu gene- může trénovat i nadále, ale bude
se pak zaměří na herní stránku a

rálka s Vyškovem.

pro něj lepší, když půjde někam
hrát. Zdeněk neprojevil zájem
se zdokonalovat a dostat se do
základní sestavy, tak jsem mu
umožnil, že si může vybrat hostující mančaft,“ okomentoval
změny Gottwald.
Mladší a defenzivněji založený z
dua strávil v Kralicích dvě sezony a na podzim naskočil do pěti
duelů, druhý z jmenované dvojice toho v Kralicích zažil mnohem víc a v této sezoně stihl za
devět utkání vstřelit dvě branky.
Mimo jiné rozhodl v poslední
minutě o importu tří bodů z Ústí.

zkoušejí
Určice potrápily vedoucí tým divize, Kralice
exkonického Nakládala

teď prověří Zábřeh

Mohelnice, Určice/jim – Vyrovnanou partii s lídrem „E“ skupiny
moravskoslezské divize sehráli na
mohelnické umělé trávě fotbalisté
Určic. První tým krajského přeboru
dokázal díky Tomáši Losovi skórovat, domácí však vstřelili o branku
víc a zvítězili 2:1.
„Líbilo se mi prakticky všechno.
Byli jsme schopni vyrovnat se
diviznímu mančaftu v rychlosti,
kombinaci a dokázali jsme jej i
ohrozit. Nebyli jsme žádným outsiderem. Dostali jsme gól z penalty,
dali jsme gól ze hry a měli jsme
ještě jednu tutovku, zápas by pak
skončil 2:2,“ neskrýval nadšení z
předvedené hry trenér Určic Evžen
Kučera.
Bylo podle něj znát, že jde o mužstvo z vyšší soutěže a prvních
deset minut si jeho hráči nemohli
na rychlejší styl zvyknout. Pak
se ovšem rozdíly smazaly a ani v
divizi by tak Určice nemusely být
žádným otloukánkem. „Myslím

si, že ne, že bychom byli uprostřed
tabulky. Je to sice ode mě dost sebevědomé, ale když jsem viděl
pár divizních zápasů, tak tento byl
lepší. I s trenérem domácích jsme
se shodli, že to byl kvalitní zápas,“
těšilo Kučeru.
Pro tentokrát zvolil rozestavení
3-5-2, kde se Michal Skopalík
posunul do zálohy, jinak již moc
neexperimentoval. „Podobalo se
to tomu, jak by to mohlo vypadat
v soutěžních utkáních. Ale znovu
podotýkám, ještě nejsou některé
věci dotaženy do konce,“ připomněl Kučera a narážel třeba na
příchod Romana Kocourka, který
by chtěl během týdne dořešit,
aby v generálce proti Kojetínu
mohl nasadit to nejlepší.
Proti Mohelnici naskočil uprostřed obrany Pospíšil, variantami
jsou i Kocourek a Coufal. Stejně
tak se může zápas od zápasu lišit
i rozestavení, nabízí se rovněž
možnosti 4-4-2 či 3-4-3. „Bude to

záviset na soupeři, kde konkrétně
se bude hrát i na momentální formě hráčů,“ naznačil určický kouč
Evžen Kučera.
Po zápase odloženém z předchozího
víkendu na středu sehráli v sobotu
ráno Určice druhý přípravný duel,
tentokrát na prostějovském hřišti
proti staršímu dorostu 1.SK. Domácí mladíci favorita zaskočili, po půli
vedli 3:1 a díky Kováčovi se dočkali
i čtvrté branky. Určice ovšem alespoň částečně odvrátily překvapení
a zejména díky hattricku Petra Vodáka utkání zremizovali.
„První poločas byl ostudný, nelíbilo se mi nic, hlavně nasazení do hry.
Druhý poločas jsme se vrátili, ale
stále to nebylo ono,“ zamrzela Kučeru laxnost a přílišná namlsanost.
I v tomto týdnu sehrají hráči Určic dvojici střetnutí. Generálku na
jarní část krajského přeboru jim
obstará sobotní zápas s Kojetínem,
již ve středu od půl šesté pak přijde
na řadu vložený duel na hřišti tře-

FK Mohelnice/Moravičany
TJ Sokol Určice

2:1

Kralice na Hané/jim – Na druhý poločas nedělního duelu
(0:0)
proti „osmnáctce“ Sigmy se do
brány Kralic postavil bývalý
Branky: 68. Kuba z penalty, 74. Wolf – 87. Los
hráč Konice a kmenový člen
Hvozdu Vojtěch Nakládal. TaSestava Určic:
lentovaný mladík strávil podNejezchleb - Javořík, Pospíšil, Ján – Bokůvka, Matoušek, Skozim ve Slatinicích, kde toho
palík, Vaněk, Hochman - Vodák, Los. Střídali: Holly, Petržela,
však i vinou zranění moc neodKocourek, Halouzka. Trenér: Evžen Kučera.
chytal, nyní se snaží přesvědčit
v krajském přeboru.
„Chtěl by chytat výš, řekl jsem
mu, že není problém, podíváme
se na něj na poločas a uvidí se.
Druhý gólman je pro mistráky
(3:1)
potřeba. V úterý má přijít na trénink a pobavím se s ním. Zjistím
Branky: 23. a 34. Pekař z penalt, 28. Rus, 74. Kováč – 35. Los
jeho ambice, cíle, ochotu dojíždět
z penalty, 58., 74. a 78. Vodák.
na každodenní tréninky,“ sdělil
aktuální stav věcí kralický kouč
Sestava Určic:
Petr Gottwald.
Nejezchleb – Javořík, Kocourek, Ján – Bokůvka, Skopalík, MaPřipustil, že za pětačtyřicet minut
toušek, Vaněk, Hochman – Los, Holly. Střídali: Števula, Vodák,
příliš práce neměl, a při pozoPetržela, Coufal. Trenér: Evžen Kučera.
rování potenciální posily se tak
zaměřil na jiné věci. „Sledoval
jsem hlavně jeho pohyb na lajně a
tiligového Zábřehu. „Udělal na ně i když to pro nás bude obtížný ven, komunikaci s hráči, výkopy.
dojem náš duel s Mohelnicí a mys- soupeř. Je ale potřeba, aby si kluci Uvidíme. Je to mladý ambiciózní
lí si, že bychom pro ně mohli být sáhli na dno,“ těší se na význam- kluk, ale přijde mi, že dlouho nekvalitní soupeř. Souhlasili jsme, nou prověrku Evžen Kučera.
trénoval. Možná zůstane, možná

1.SK Prostějov U19
TJ Sokol Určice

4:4

ne,“ zmínil s tím, že si zatím netroufá odhadnout, která z těchto
dvou variant je pravděpodobnější. „Osobně jsme spolu na toto
téma nemluvili. Nevím, jaké má
ambice, zda by souhlasil dělat
dvojku, nebo raději půjde jinam,
kde bude moci chytat celé zápasy,“ vysvětlil.
Teprve devatenáctiletý gólman
zatím vůbec netuší, kde bude
pokračovat, ale vidí to spíše na
setrvání ve Slatinicích. „Odchytal
jsem tam před zraněním jen dva
zápasy, ale pro přípravu jsem byl
už fit. Do Kralic bych šel asi jen
jako jednička, abych mohl chytat,
ale ještě si o tom musím promluvit s trenérem,“ okomentoval
svou situaci Nakládal. Osobně již
s krajským přeborem zkušenosti,
při loňském trestu Petera Kmecika odchytal za Konici tři utkání a
připsal si i premiérové čisté konto

Kralice zdolaly Chropyni Čechovičtí neudrželi tříbrankový náskok
a ve finále vyzvou Troubky a po soustředění budou hrát o bronz

Chropyně, Kralice na Hané/
jim – Trojice divokých výsledků
přivedla fotbalisty Kralic k boji o
titul na zimním turnaji v Chropyni. Osmý tým krajského přeboru
Olomouckého kraje nejprve podlehl 3:6 Čechovicím, poté zdolal
4:1 svého kolegu ze soutěže, tým
Troubek a na závěr skupiny poprvé udržel čisté konto a nad bezbodovou Chropyní zvítězil 3:0.
Vzhledem k sobotní ztrátě Čechovic s Chropyní nastoupí Kraličtí
ve finále proti Troubkám.
Do vedení se Kralice dostaly v prvním poločase po faulu na Lehkého
a úspěšné penaltě Petráska. Ve druhé půli pak náskok navýšil nejprve
druhou proměněnou penaltou, tentokrát po faulu na Petráska, Dočkal
a konečnou podobu dal výsledku po
Lehkého akci Cibulka.
„Výsledek mohl být daleko větší.
Měli jsme více brankových příležitostí a Chropyně se dostala pouze k
jedné střele na bránu, kterou David
vyrazil na roh. Jinak jsme domácí k
ničemu nepustili,“ těšil herní projev i
výhra kouče Kralic Petra Gottwalda.
Radost mu dělaly křídelní útoky, na
které rozestavením 4-5-1 vsadil, i
obranná fáze, přesto to zpočátku v
defenzivě trošku skřípalo. „Pouze začátek jsme v mnoha případech nezachytili. Ve druhém poločasu se Chropyně již k ničemu nedostala, ani ke
standardní situaci,“ ocenil Gottwald.
K dispozici měl téměř nejsilnější
sestavu, ze širšího kádru mu chyběli
pouze Radek Jano a Bernard Bošek.
Na konci víkendu pak zajely Kralice ke druhému přáteláku, tentokrát

FC Kralice na Hané
FK Chropyně

3:0
(1:0)

Branky: Petrásek z penalty, Dočkal z penalty, Cibulka

Sestava Kralic:
Krejčí – Valtr (46. Vitásek), Martinka, Neoral (70. Novotný), Jamrich (60. Chvojka) – Petrásek, Nečas, Dočkal, Dvořák (46. Vybíhal),
Cibulka – Lehký (70. Šín). Trenér: Petr Gottwald.

SK Sigma Olomouc U18
FC Kralice na Hané

5:2
(4:0)

Branky Kralic: 49. Cibulka, 85. Bošek

Sestava Kralic:
Krejčí (46. Nakládal) – Valtr, Martinka, Nečas, Jamrich – Petrásek,
Dočkal, Vybíhal (70. Šín), Cibulka – Lehký (80. Bošek), Dvořák
(46. Novotný). Trenér: Petr Gottwald.
na půdu olomoucké Sigmy proti
místní „osmnáctce“. Petr Gottwald
již mohl počítat s Boškem, kromě
Jana mu však chyběla další dvojice
- Chvojka, Neoral. V prvním poločase zkoušel variantu 4-4-2 a vybízel hráče k vysokému napadání, ve
druhém již vsadil na tradičnější hru
na jediného útočníka a pětičlennou
zálohu.
„Bylo to dva rozdílné poločasy. V
prvním jsme měli hluchou desetiminutovku od 32. do 42. minuty,
během níž jsme inkasovali čtyřikrát.
Druhý poločas jsme to zkoordinovali a vyhráli jsme ho 2:1,“ konstatoval

Gottwald a připojil, že bylo jen otázkou času, kdy budou mít technicky
obdaření mladíci navrch. „Naše
mužstvo není zvyklé na tak kvalitního soupeře, na jejich techniku,
obratnost, koordinaci, ale chtěl jsem,
aby si to naši obránci vyzkoušeli,“
vysvětlil volbu soupeře. Ve druhé
půli už mu hráči udělali větší radost,
domácí téměř do ničeho nepustili a
mohli výsledek i více zkorigovat.
„Dostali jsme jeden gól po chybce,
ale měli jsme spoustu šancí, kdy
jsme to mohli zvrátit. Kdyby utkání
skončilo 6:6 nebo 7:7, nedivil bych
se,“ doplnil.

Chropyně, Čechovice/jim – Ani
obrat z 0:1 až na 4:1 nezajistil
čechovickým fotbalistům výhru nad domácí Chropyní a
postup
do finálového utkání
p
zimního
turnaje. Hosté totiž v
z
závěrečných
jedenácti minuz
tách
hned třikrát inkasovali a o
t
výrazný
náskok přišli. V poloviv
ně týdne se vydávají na soustředění do Loučné nad Desnou, po
návratu z něj pak zřejmě příští
středu sehrají duel s Chropyní
o třetí místo.
Trenér Čechovic Jaroslav Liška
k opět trochu experimentoval
a mimo jiné Klimeše poslal na
levého beka, Chmelíka zkoušel
na
n postu stopera a mohl počítat
i s uzdraveným Matulou. Úvod
jeho
hráčům nevyšel, ale velice
j
brzy
b dokázali zásluhou Hoduláka
srovnat a na přelomu poločasů
třemi
brankami dokonali obrat.
t
Dvakrát
byl úspěšný Jansa, jedD
nou
Hatle. Liška poté sestavu
n

opět prostřídal a domácí využili
zřejmě i trochu nekoncentrovanosti a v krátkém rozmezí také
třikrát udeřili. Remízu 4:4 zachránili v poslední minutě.
„Třiapadesát minut jsme odehráli
dobře, ale po prostřídání některých hráčů jsme konec nezvládli.
Jsou to ale přípravné zápasy a není
důležité skončit první nebo druhý
na turnaji,“ ocenil Liška zejména
možnost dát prostor širokému kádru a vyzkoušet dorostence.
Závěrečný úsek od 79. do 90.
minuty ho přesto také mrzel:
„Naplácali jsme chyby a soupeř
je potrestal. Po snížení jsme měli
dvě obrovské šance, které jsme
neproměnili, a přišel trest. Snížili
na jednu branku a bohužel v devadesáté minutě vyrovnali.“
Po zápase přiznal, že ho domácí
trochu překvapili, do té doby totiž
neměli žádné výsledky. „Hráli výborně, měli dobrý pohyb, rychlý
přechod do útoku, napadali nás.

TJ Sokol Čechovice
FK Chropyně

4:4
(2:1)

Branky Čechovic: 12. Hodulák, 38. a 51. Jansa, 53. Hatle

Sestava Čechovic:
Švéda – Hatle, Zacpal, Chmelík, Klimeš – Hodulák, Kolečkář, Haluza – Jansa, Matula, Jahl. Střídali: Šťastný, Szturma, Pytela. Žídek.
Trenér: Jaroslav Liška.
Zápas to byl vyrovnaný a remíza
asi spravedlivá,“ zhodnotil.
V tomto týdnu nastoupí Čechovičtí na hřišti divizního Šumper-

ka a Liška očekává,
očekává že již nasadí
sestavu, se kterou pravděpodobně
nastoupí i na začátku jara do I.A
třídy.

Konečná tabulka základní části turnaje:
1. FC Kralice na Hané
3
2
0
1
10:7
2. FK Troubky
3
2
0
1
8:7
3. TJ Sokol Čechovice
3
1
1
1
12:10
4. FK Chropyně
3
0
1
2
5:11

6
6
4
1

Haná na úvod přípravy zdolala Vícemelice
Prostějov/ol, pk - V rámci zimní
přípravy sehrála Haná Prostějov
v nedělní podvečer na „umělce“
Za místním nádražím zajímavý
přátelský zápas. V něm přivítali
tým TJ Vícemílice, který působí v
Přeboru OFS Vyškov.
Pro oba soupeře to bylo první utkání
z plného tréninkového procesu. V
zápase se na obou stranách vyskytlo několik nepřesných přihrávek a
také kombinace občas vázla. Přesto
deset zmrzlých diváků vidělo čtyři

branky, o které se rozdělili Tomáš
Krč po kombinaci celé ofenzívy,
Jiří Zbožínek z pokutového kopu a
Tomáš Zatloukal. Za hosty snižoval
za stavu 2:0 pro „Hanáky“ Martin
Vrána „Pro první zápas byli hráči z
Vícemílic zdatným soupeřem. Přes
vítězství, které nás podpoří v přípravě, jsme viděli v čem se ještě během
zimní přípravy musíme zlepšit,“
konstatoval po utkání Daniel Kolář.
I on si včera v rámci udržení kondice
zahrál...

TJ SK Jevíčko
SK Jesenec
3:1 (1:1)
Branka Jesence: 42. Čížek. Sestava Jesence: K. Laštůvka (46.
Kýr) – Žouželka, Takáč, H. Burget, Zajíček – Tyl, Čížek, Burian,
M. Laštůvka – Z. Tichý, Továrek.
Dále střídali: Vychodil, P. Tichý
st. Trenér: Josef Takáč.
Jesenecký trenér Josef Takáč stále
nemohl počítat s Lubošem Burgetem ani Josefem Konečným,
v práci byl Jiří Tichý a chyběli i

Zdeněk Horák s Petrem Tichým
mladším. Proti Jevíčku tak musel dát šanci i hráčům z „béčka“
a neměl z utkání příliš pozitivní
dojem.
„Opět jsme nastoupili v kombinované sestavě a bylo to znát. Fotbal
se mi moc nelíbil a tento stav je
celkem smutný. Věřím ale, že se
dáme do kupy,“ neztrácí naději
Takáč. Další možnost ke zlepšení
dostane Jesenec v sobotu, kdy se
střetně s Hvozdem, pravděpodobně na umělce v Konici.

TJ Haná Prostějov
TJ Vícemelice

3:1
(1:0)

Branky Hané: 27. Krč, 54. Zbožínek z penalty, 68.Zatloukal
- 64. M. Vrána. Rozhodčí: Dokoupil.
Sestava Hané:
Pastyřík - Vyskočil, J. Zbožínek, M. Kolář, Chum - Krč, Mašík,
Krupička, Trnavský - Strouhal, Zatloukal. Střídali: Varga, Světlík,
D. Kolář. Hrající trenér: Daniel Kolář

Přehled dalších přátelských utkání:

Slavoj Kojetín
TJ Sokol Mostkovice
2:3 (2:1)
Branky Mostkovic: Hanák 2,
Šlambor. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Musil, P. Zapletal, Milar,
V. Vojtíšek – Hanák, M. Vojtíšek,
O. Zapletal, Kapounek – Dadák,
Šlambor. Trenér: Jiří Kamenov.
Na trenéra Jiřího Kamenova
čekal v pátek a sobotu smutný
pohled do šatny, když zjišťoval,
které hráče skolila nemoc a kteří
nemohou z pracovních důvodů.

Proti Kojetínu tak posbíral pouze jedenáct hráčů, z nichž Dadák
se Šlamborem byli po nemoci, a
příliš si od utkání nesliboval.
„Nabádal jsem hráče hrát odzadu, nebláznit, dbát na zodpovědnost. Prohrávali jsme 2:0, před
půli jsme snížili a po přestávce
dokonali obrat na 3:2. A to ještě Dadák neproměnil ani jeden
ze tří svých nájezdů,“ popisoval
dění na hřišti Kamenov.
Na výkonu svých hráčů ocenil
zejména odhodlání, vůli a nasa-

zení, byl to diametrálně odlišný
přístup než o týden dříve proti
Velké Bystřici. „Dokázali jsme s
nimi hrát, přestože oni měli tak
šest hráčů na střídání a u ideální
sestavy jim chyběli jen dva hráči. Je to ale stále teprve příprava,“ podotkl. Jednalo se podle
něj o celkově kvalitní utkání s
množstvím střel, tutových šancí
ovšem měli víc Mostkovičtí. Od
zápasů mají nyní dva krátkou
pauzu, utkají se až za dva týdny
se Švábenicemi.

TJ Sokol Vrchoslavice
TJ Oresvo Sokol Plumlov
6:2 (2:0)
První přípravný duel pod novým
trenérem Lubomírem Kelucem
sehráli v neděli fotbalisté Plumlova. A poslednímu celku I.A
třídy se duel výsledkově vůbec
nepovedl. Druhý tým I.B třídy
Vrchoslavice dokázaly potrestal
individuální zaváhání a zvítězily
vysoko 6:2.
„Potřebujeme zkvalitnit hru, přeházet posty a odstranit tragické

chyby. Jinak budeme hrát stále
o záchranu. Kluci musí na sobě
pracovat,“ zdůraznil Keluc s tím,
že o věku to není, pokud si hráči
umějí přesně přihrát. Právě na výkonu soupeře ocenil kombinační
hru a schopnost přihrát si. I na
svém týmu ale našel pozitiva a
výsledek pro něj nebyl prvořadý.
„Je to pouze příprava a potěšilo mě, že kluci hráli za každého
stavu. Bohužel jsme ale soupeři
minimálně polovinu branek sami
připravili,“ okomentoval duel.

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
Také v dnešním vydání Večerníku nacházíte další díl oblíbeného 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 se přesunuli na pole pod hlavičkou Okresního
fotbalového svazu Prostějov, přičemž pozornost jsme upjali
na nejvyšší soutěž, tedy Okresní přebor alias II. třída.
Jak známo, 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 jsme vám přinesli také kompletní tabulky, statistický
servis a úvodní část velké ankety mezi jednotlivými účastníky Přeboru OFS. Nechybel ani tradiční redakční komentář. Dnes tak nacházíte dokončení rozsáhlé ankety klubů,
kdy jsme zavítali do šaten všech jedenácti oddílů.
A už příště pojedeme zvesela dál, na řadě ovšem bude
nejen letmý pohled do III. třídy, ale především servis před
jarní částí Přeboru Olomouckého KFS, jehož start se nezadržitelně blíží...
Takže, vězte, že se máte pořád na co těšit!
Připravil: Petr Kozák, texty a foto: Jiří Možný

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

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?

TJ Sokol Olšany
připravit na další půlsezonu a hrát tak,
„Chci hrát do pátého místa,
aby z toho lidé měli radost a podařilo
jinak mě to nebaví,“ věří ve
zlepšení trenér Tomáš Hrdlovič se hrát v pohodě.“

1. „Podzim jsme začali velice dobře.
Měli jsme pět zápasů venku, tři z nich
jsme vyhráli. Po této stránce se nám
zadařilo, jenže pak nás zasáhla zranění, vyloučení a nemáme tak široký
kádr. Každý soupeř v této soutěži je
silný, může se vyhrát nad druhým i
prohrát s posledním. Všechno záleží
na tom, jak se hráčům daří, jak se jim
vyhýbají zranění. Třeba v Prostějově
jsme byli v osmi lidech. Kádr nebyl
natolik široký, abychom to mohli doplnit. Trošičku jsme zaspali finálovou
část podzimu.“
2. „Šlo to jedno za druhým, červené

karty, zranění a v závěru podzimu
jsme ztratili to, co jsme nahráli. Třikrát
jsme doma prohráli a kdybychom neztratili devět bodů, mohli bychom být
mnohem výš, kolem čtvrtého místa.
Doufejme, že hráči jsou již v pořádku
a bude to dobré. Začali poctivě trénovat. Opět dostali příležitost někteří
mladí a realizujeme to, o čem jsem
mluvil před půl rokem i rokem, že
postupně budeme zapracovávat mladíky. To si myslím, že se nám trochu
povedlo. Z bodových ztrát neděláme
žádnou vědu, život jde dál. Musíme se

3.

„Pokud přijedou starší hráči z
Olomouce, jako je Martin Kotůlek,
tak je to hodně stabilizované. Dále
místní hráči z Olšan. Kolem nich se
to točí. Jsou tam Peťa Hansl, Martin nemám co dělat a nebaví mě to.
Míška, Poupera. Jsou domácí a hlav- Všechno se odvíjí od toho, jak jsou
ně na nich musíme stavět.“
hráči zdraví. Mužstvo je docela silné
a myslím si, že hráči mají na to být
4. „Myslím si, že k velkým změ- do pátého místa. Pokud se nám ponám nedojde, nechceme do toho vede smazat ztrátu na nejlepší, bude
moc zasahovat. Chceme mužstvo to dobré. Hlavně vyhrávat doma,
stabilizovat, aby mladíci dostali větší což se nám úplně nedařilo. Chtěl
šanci. Určitě někdo přijde, nechci to bych i všem soupeřům popřát, ať se
ale zatím zveřejňovat, dokud to není jim daří a vyhýbají se jim zranění.
hotové. Musíme to ještě chvíli držet Ať je to tak, jak má být, a fotbal na
pod pokličkou. V Olšanech máme Prostějovsku jde dopředu.“
nadstandardní podmínky pro trénování. A jestli je špatné nebo pěkné 6. „Já si myslím, že prostějovské
počasí, to na nás nemá vliv. Máme „béčko“ udělá maximum pro popravidelnou docházku, daří se. Ně- stup. Hrají celkem pěkný fotbal,
kteří omarodí, pokud jsou ale kluci jsou stabilizovaní a když jim pomůzdraví, mají snahu. Na okresní přebor žou ještě někteří hráči z „jedničky“,
je to dobré, průměrně nás chodí deset myslím si, že nebudou mít problém.
až dvanáct. V tomto jsme spokojeni.“ Co se týká dolní části tabulky, to
nevím. Nesleduji to detailně a nerad
5. „Doufám, že se nám povede bych někoho odepisoval. Já jen doumužstvo trošku doplnit, aby hráči fám, že tam nebudeme my. Máme
byli připraveni na jarní část. Čas slušný náskok a doufám, že když
ukáže. Vždycky říkám, že chci hrát budeme sbírat body doma, budeme
do pátého místa. Pokud ne, tak tam se postupně posouvat nahoru.“
kteří fotbal mají vyloženě jako úplnou zábavu. Ose to trošku kazí,
kde jsme vyhráli. Spousta utkání ale protože oni by chtěli
skončila propadákem, třeba zápas podávat lepší výkony,
vyhrávat, ale bohužel.
ve Hvozdu.“
Někteří jsou pro mě
2. „Kádr se až tak nezměnil, ale nej- opravdu zklamáním.“
důležitější změnou je odchod Svati
Bukovce. Byl nejlepším střelcem 4. „Měl by přijít Michal Novák z
soutěže a když se podíváte na naše Hrubčic, od něj si slibujeme velké
současné skóre, vstřelili jsme jen zlepšení záložní řady, protože naše
dvaadvacet branek. Je to znát. Ni- záloha také vždy nefungovala. Bukdo ho nedokázal nahradit. Neměli deme se muset spolehnout na pomoc
jsme střelce, který by dal rozhodující A-týmu, jinak to nevidím. Trénujebranky a postupem času začalo být me odděleně, to je pravda, na druhou
mužstvo stále nervóznější a prohrá- stranu pomoc „A“-týmu potřebujevali jsme i zápasy, které jsme měli me a vždy jsme ji nějakým způsovyhrávat. Odchod Svati Bukovce bem využívali. Když jsem klukům z
áčka zavolal, vždy přišli a myslím si,
byl pro nás kritický.“
že si i zahráli. S Peťou Gottwaldem
3. „Jsou tu hráči, kteří se pravidelně jsme se na spolupráci domlouvali a
účastní tréninku, ať je to gólman Ra- byl bych rád, kdyby nám kluci podim Miler, Přidálek, Filický, Němčík, mohli i na jaře a zachránili jsme se.
Laďa Dvořák, Lukáš Petržela. Snad Třeba posledních čtrnáct dní jsme
jsem na nikoho nezapomněl. Pak jsou odtrénovali ve dvanácti lidech, jenže
tu hráči, kteří chodí nepravidelně a pak přijdou tréninky, kdy je nás šest.

FC Kralice na Hané „B“
„Odchod Svati Bukovce byl
pro nás kritický,“ lituje ztráty
kanonýra kouč Vladimír Horák

1. „Nespokojenost, úplné rozčarování. V minulé sezoně jsme si
zvykli hrát na špici a teď hrajeme
o záchranu. Je pravda, že loni jsme
doma ztratili minimum bodů a těžili jsme z toho. Letos jsme doma
získali jen sedm bodů a vstřelili
třináct branek, tím je to dané. Loni
jsme venku získávali strašně málo
bodů a nemohli jsme spoléhat na
to, že to letos bude výrazně lepší.
Když body nezískáme doma, je to
špatné. Odehráli jsme dobrý zápas
v Držovicích, kde jsme sice remizovali, ale vedli jsme 3:1. Vlastní
nedisciplinovaností jsme to neuhráli. S 1.SK jsme prohráli, byli jsme
ale vyrovnaným soupeřem. První
poločas s Brodkem byl také dobrý
a vyšlo nám i utkání v Olšanech,

TJ Sokol Čechovice „B“
„Výsledek je dán dobrou
spoluprací mezi
áčkem a béčkem,“
těší kouče Tomáše Bilíka

2. „Loni jsme se umístili také hodně
vysoko. Myslím si, že je to dobrou
spoluprací mezi „áčkem“ a „béčkem“, kdy „A“ mužstvo má široký
kádr osmnácti hráčů a vycházíme
si vstříc s Jarkem Liškou. Hráče,
kteří za ně nehrají, nám nabídne, zda
bychom nechtěli, aby hráli za nás.
Výborné výkony jsme podali s Držovicemi, s Olšany, na úvod doma
s Výšovicemi. Toto utkání pro nás
bylo okořeněné tím, že kouč Stanislav Bilík stál na lavičce protivníka.
S 1. SK jsme vedli 1:0, měli jsme
i šance na navýšení vedení, ale bohužel soupeř potvrdil zkušenost hráčů,
po standardní situaci vyrovnal a pár
minut před koncem rozhodl náš bývalý hráč Tomáš Peka.“
3. „Nemyslím si, že bychom měli ne-

měnnou osu. Hráli zkušení hráči jako
Antoníček, Drešr, uprostřed jsem hrál
já s Martinem Horákem. Hodně jsme
to ale střídali.“

TJ Sokol Zdětín

Trenér
é Jan Ř
Řezníček:
íč
„Kdybychom dali polovinu
šancí, tak vedeme soutěž“

1.

„Úspěch to je, objevily se ale
i zápasy, které jsme mohli zvládnout
lépe. Několikrát jsme doplatili na to,
že máme hodně studentů či zaměstnanců, a museli jsme udělat změny
v sestavě. Šesté místo ale není špatné.
Od třetího do osmého místa je šestice
mužstev v pěti bodech, takže nic není
ztraceno. Můj příchod na pozici trenéra byl dán tím, že Martin Bilík odešel
s otcem do Výšovic. Nabídli to mně
a hodně komunikuji s koučem „áčka“
Jarkem Liškou. Pro mě se změnilo
pouze to, že mám funkci navíc a více
zodpovědnosti.“

SK Sokol Vrahovice

4. „Momentálně probíhá společná příprava, kdy v obou týmech
jsou studenti i zaměstnanci, takže
přítomnost hráčů se mění a jejich
počet není až tak vysoký, jak by se
mohlo zdát. Soustředění by mělo
být primárně pro „A“ mužstvo, ale
počítám, že trenér si vezme širší
kádr pro vyzkoušení. K rozdělení
ale dojde, máme i vlastní přáteláky. Na podzim to fungovalo tak,
že dva tréninky jsme měli společně
a pouze páteční byl rozdělen. Podoba našeho týmu se bude hodně
odvíjet od „áčka“ a hráči tedy spíše
přibudou.“
5. „Bude záležet, v jakém počtu se

budeme scházet, jak si sedneme. Na
půl roku nám pro zranění ze sestavy
vypadl Martin Horák, ale myslím si,
že i vzhledem k doplnění „A“ mužstva je pozice kolem čtvrtého pátého
místa hodně reálná. Kde momentálně jsme, hodně závisí na tom, jak se
daří „A“ mužstvu. A hodně je znát
i spolupráce s dorostem. Právě pro
toto bylo „B“ mužstvo zřízeno.“

6. „Na postup jednoznačně jede

1. SK Prostějov. Na sestup jsou
hodně namočené Výšovice, které
proti nám nepodaly příliš kvalitní
výkon. Ale uvidíme, co se změní
pro jaro.“

1. „Vypadá to sice pěkně, ale my
musíme být věčně nespokojeni.
Chtěli jsme být výš, ale čelo je celkem na dosah, takže uvidíme, co
z toho nakonec bude. Nejlepší výkon jsme podali určitě ve Hvozdě,
kde jsme otáčeli výsledek a vyhráli
4:3. To byl vůbec nejlépe odvedený
výkon, co jsem od tohoto týmu viděl.
Opravdu zápas na úrovni, soupeře
jsme drtili od první do poslední minuty. Hvozd má výborné standardní
situace, po nich jsme dostali dva
góly. Ale důležité bylo, že jsme se
nepoložili a že jsme s nimi hráli až do
konce. Otočili jsme to až v závěru,
šlo o perfektní zápas.“
2. „Opět za tím stojí nevyrovnané

výkony a neproměňování šancí. Dokážeme výborně zahrát, nedáváme
ale branky a od toho se vše odvíjí.
Hodně bodů jsme také poztráceli
doma. V prvním kole jsme dostali
pětku od Prostějova, pak jsme prohráli s Čechovicemi. Všeobecně
jsme nevyhrávali zápasy, které jsme
měli vyhrát. Třeba se Smržicemi
jsme doma měli spoustu šancí, ale
prohráli jsme 0:2. Nedali jsme ani
jeden gól a průměrné (důrazně) mužstvo soutěže nás porazilo. Takhle
to bylo i s Čechovicemi, které sice
hrály dobře, ale my jsme jen za první
půlku měli pět šancí. S výkony však
mohu být spokojen. Hrajeme opravdu tak, jak chceme. Bohužel nás
ale tlačí bota v proměňování šancí.
Kdybychom dali polovinu šancí, tak
vedeme soutěž. Hráči ale přistupují
laxně k tréninkům a chybí nám štěstí
v zakončení.“

Hrající předseda klubu
Jaroslav Navrátil: „Nechceme
nikam padat, nikam postupovat,
ale zahrát si pro radost“

1.

„Na páté až desáté místo
máme. Chybí nám odehrát zápas
s Čechovicemi „B“, který nám
odložili, když jsme byli v laufu.
Kdybychom ho vyhráli, tak jsme
se pohybovali kolem pátého místa. Začátek sezony jsme měli dobrý, vyhráli jsme první dva zápasy.
Jak s Hanou doma, tak v Otaslavicích. Tam sice s velkým štěstím, protože Otaslavice byly lepší
a my jsme dali dva góly, z toho
jeden dvě minuty před koncem.
Pak jsme jako mistři světa přijeli
do Smržic a utrpěli tam debakl
7:0, který jsme poté doma odčinili
podobným způsobem, když jsme
Smržice porazili doma 4:0. Soutěž
je nesmírně vyrovnaná a každý
může porazit každého i s každým
prohrát. Je to z naší strany dost
podobné jako loni, ale v některých
zápasech vyhrajeme se štěstím
a pak přijdou zbytečné ztráty. Ve
Vrahovicích jsme remizovali 1:1
tím způsobem, že jsme šli třikrát
sami na brankáře, dali jsme dvě
břevna a oni minutu před koncem
srovnali. Jsou tam rezervy, ale na
to, že se netrénovalo a scházíme
se jen na zápasy, jsou to celkově
solidní výsledky a jsme spokojeni.“

3.

„Určitě kapitán Marek Kočař,
gólman Víťa Uličný, Honza „Žaba“
Dvořák, který bohužel odchází.
To jsou hráči, na kterých jsme stavěli. I Jirka Doležel, mladý kluk na
pravém obránci. Honzu budu muset
oželet, ale něco vymyslíme.“

4. „Chtěl jsem říct, že je uspokojivá,
ale úplně spokojen nejsem. Před týdnem jsme ale měli hráčskou schůzi
a jsem zvědav, jak si hráči moje
a prezidentova slova vzali k srdci.
V tomto týdnu odjíždíme na soustředění, tak doufám, že tam něco
naběháme. Letos měníme místo,
jedeme do kopců na Rusavu kousek
od Bystřice pod Hostýnem. Penzion
je přímo v kopci, tam se nám bude líbit. Na hráče čekají výběhy, ale je tam
i hřiště s umělým povrchem, které přijde vhod, a sauna, takže by to mohlo
být fajn. Odchází náš nejlepší střelec
Honza Dvořák a bude těžké ho nahradit. Nikdo nový zatím nepřišel.“
5. „Kam bychom chtěli? To vám

neřeknu a nechám si to pro tebe.
Každopádně bychom chtěli být výš
než nyní.“

6. „Postup si asi pohlídá 1. SK Pro-

stějov, sestup těžko říct. Držovice asi
ne, viděl bych to na někoho z dvojice
Haná Prostějov „B“, Výšovice.“

Neúspěšný nováček. Výšovicím se zatím nedaří a na podzim získaly jen sedm bodů. Hned na úvod neuspěly v Čechovicích.

TJ Sokol Přemyslovice
Trenér
é Rudolf Š
Švehla:
„Škoda, že podzim ještě chvíli
nepokračoval, poslední dva
zápasy byly nejlepší“

1. „Dolní polovina tabulky je ne-

úspěchem, nedá se hovořit o úspěchu. Do Přemyslovic jsem přišel
těsně před začátkem sezony, některé kluky jsem znal, ale většinou
mě překvapili svých chováním
a přístupem. Než jsme si na sebe
zvykli a navzájem se pochopili,
tak to chvíli trvalo. Konec už nám
trošku vyšel. Je škoda, že podzim
ještě chvíli nepokračoval, poslední dva zápasy byly nejlepší. Kluci
hráli to, co jsme si řekli.“

2. „Hra nebyla zas tak špatná, ale

nevyužívali jsme vyložené šance,
které jsme měli. Hodně udělalo i
to, že se začínalo velmi brzy a někteří hráči základu, opory, byli na
dovolené. Než jsme se dali dohromady, bylo čtyři pět kol za námi
a teprve od šestého jsme začínali
hrát. Už jsme to nedotáhli, ale věřím, že to na jaře dotáhneme výš.“

„Mám v 1.SK jedenáctiletého
vnuka, který toho umí víc
než mnozí hráči,“ zklamalo
trenéra Vladislava Frňku

4. „O změnách se spekuluje, hovoří se o některých jménech, ale
uvidíme, jak realita bude vypadat.
Zimní příprava probíhá v rámci
možností a v ostatních klubech
je to určitě podobné jako u nás.
Pracovní zaneprázdněnost, škola... A fotbal musí jít až na další
kolej. Tréninky tomu odpovídají a
někdy se nás sešlo patnáct, někdy
deset, někdy pět. Bude záležet na
individuálním pojetí hráčů, osobní zodpovědnosti. Jak k tomu přistoupí, jestli sami budou trénovat
a pracovat na fyzičce. Společně
trénujeme dvakrát týdně, o víkendu pak hrajeme zápas. Zatím to
bylo běhání a posilování, prostě
nabírání kondice.“

1. „Spokojen nejsem, protože jsem

zápasu a budeme chtít vyhrávat. S
tím na hřiště půjdeme. Záleží, jak
se k tomu postaví ostatní mužstva
a hráči. Nelíbí se mi systém šestnácti týmů v okresním přeboru ani
3. „Fotbal je kolektivní hra a já to, aby se ve IV. třídě jelo na zápas
nerad někoho vyzdvihuji. Na vý- šedesát kilometrů. Nad tím by se
sledcích se podílí celé mužstvo a už konečně měl někdo zamyslet.

Peníze nejsou v žádných klubech
a přitom Kladky jedou do Pavlovic u Kojetína. Okres můžeme
zatraktivnit tím, že uděláme podle
polohy dvě skupiny po osmi, podzim by se hrál dvoukolově a první
čtyřka by šla hrát o postup a druhá
o sestup. Určitě by to získalo první náboj. Když do Brodku u Prostějova přijedou Přemyslovice,
přijde pár lidí. Kdyby ale hráli s
Otaslavicemi, zvýšila by se prestiž
fotbalu a na jaře by došlo k porovnání mužstev odznova. Dnes prostředek nemá o co hrát.“

6. „Záleží, jak se v ostatních klu-

bech k tomu postaví, kde se semknou hráči. Na postup se zdá být
1.SK, ale já si myslím, že mužstva
za ním, když zjistila, že se 1.SK
dá porazit i doma, vycítila šanci a
budou se chtít porvat o čelo tabulky. Sestup nikdy nikomu nepřeju
a jmenovat nebudu. To po mně
nemůžete chtít.“

Trénujeme v pátek, a aby zimní
příprava
měla nějaký význam,
p
domluvili jsme se i na neděli. V
týdnu se totiž nesejdeme. Přáteláky máme pouze dva, s Bedihoští a
Biskupicemi.“

3. „Nerad někoho chválím,
rozhodně naším nejlepším hráčem
je Lukáš Konečný. Problémem ale
je, že dva zápasy odehraje, dva ne.
Když nepřijede, hra mužstva vypadá úplně jinak. Dalším hráčem,
na kterém to stojí, je Petr Zapletal.
Mladý kluk, má třiadvacet let. K
nim Doseděl a Soldán, to je kostra.
Někteří to odkopou a spoléhají na
to, že hráči nejsou a stejně je musím postavit. Brankářem počínaje.
Kluk má kopačky za tři a půl tisíce,
ale stopnout balon neumí. Těžko
to někoho naučíte v pětadvaceti
2. „Je tu jeden velký problém v letech. Mám v 1.SK vnuka, který
podobě nedostatku hráčů, podzim- má jedenáct roků, a umí toho víc
ní část jsme odehráli ve dvanácti než mnozí hráči. Může se stát,

kluby v okolí a zkouším něco
aspoň na hostování do 30. června
a pak se uvidí. Horko těžko to
dáváme dohromady, mám ale
velkou snahu s tím něco udělat.
Zimní příprava probíhá, běháme
v okolí Otinovsi již od 18. ledna,
chodíme do tělocvičny. Hráli
jsme přípravné utkání s Kostel4. „Hledáme vhodné doplnění. cem, máme domluvené další
Jsou tu mladí ochotní kluci, ale čtyři zápasy na umělé trávě v
máme konec února a některé Brně.“
hráče jsem ještě od konce
podzimní sezony neviděl. Ve- 5. „Myslím si, že bychom se
dení je výborné, s předsedou mohli posunout do horní poloviny
nemám žádný problém, ve všem tabulky. Kdyby se nám dvakrát
nám vyhovuje, zázemí je v Oti- podařilo vyhrát, tak jsme hned
novsi perfektní. Ale nemohu se šestí. Cílem je stabilizovat tuto sesmířit s tím, že jsou tam dva zonu a od té příští být výš. Dříve
tři bývalí hráči, kteří jsou rádi, fotbalisté rostli na stromech, dnes
že se nám nedaří. Otinoves je dávají přednost všemu jinému,
mužstvo jako každé druhé, ale musí mít srdce pro klub něco
vím, že kdo nemá dorost, ten udělat. Musíme to dát nějakým
má potíže. Nemůžeme hrát za způsobem dohromady, aby
peníze jako ve Zdětíně a nechci vzniklo mužstvo a ten, kdo přijede
z toho dělat „domov důchodců“. do Otinovsi, to u nás neměl jedÚčast na trénincích je opět ve- noduché. Nejsme Prostějov, kde
lice špatná. Máme dohodu s jsou hráči čtyřikrát týdně na hřišti.
Plumlovem, gólmana jsme tam Vracím se k utkání s 1.SK, které
pustili na hostování, nemohou jsme doma prohráli 2:8. Vyběhli
ale na výměnu přijít hráči, kteří na nás se čtyřmi posilami z áčka
se ukáží několikrát za měsíc včetně Kofroně, Dostála. Pokud
nebo vůbec. Mám šedesát let, do budeme hrát tak jako na podzim,
čtyřiceti jsem tu hrál, takže znám sestupové starosti určitě mít

Překvapivě nízko. Držovicím ani Přemyslovicím se úvodní polovina
sezony nepodařila a zatím patří až do druhé osmičky tabulky.

Předseda Marek Valenta:
„Posunout se do středu kolem
osmého až desátého místa.
Pak budeme spokojeni“

1. „Nedařilo se nám, podzim nám

nebudeme. Jak se proslýchá, mají
být opět dvě třetí třídy a všechno
úplně jinak. Z okresu tak třeba
může padat více mužstev. Ale
spíše jsem optimista. Jsem ateista,
tak se modlit nebudu. Nebudu si
dávat ani žádné velké cíle, ale jak
to uděláme, takové to bude.“

Trenér Stanislav Bilík: „Cílem
bude pochopitelně záchrana,
ale kdyby se to nepodařilo,
hlavu nám neutrhnou“

1. „Nastoupil jsem do již roze-

hrajeme
od
na
h j
d ddesítii v Prostějově
j
umělce s Brodkem u Prostějova, o
týden později pak od půl druhé na
vyškovské umělé trávě s Rapidem
Radslavice.“

5. „Na špici tabulky, ale to už se

nám asi nepodaří (smích). Takže se
popereme o záchranu.“

6. „Docela fandím našemu tradičnímu soupeři z posledních let Smržicím, za poslední dobu šli hodně
dopředu. Sestup netipuji.“

2. Přivedlo nás k tomu zranění
dvou hráčů. Docházely nám síly
ke konci zápasu a nedokázali jsme
ty nepříznivé otočit na svou stranu.
Výsledky přicházely po hrubých
chybách, protože to někteří brali
na lehkou váhu. A nemohli jsme
se z toho vymotat, byli jsme
rádi, že podzim dopadl, jak dopadl. Dobře jsme zahráli doma
s 1.SK Prostějov, kdy jsme prohráli
jen 2:3. Kluci bojovali, dřeli. Dobré utkání bylo i v Kralicích, kde
jsme soupeře v prvním poločase
přehráli a ve druhém měli utkání ve
své moci, povedlo se nám to i proti
Určicím „B“ a Výšovicím doma.“

4. „Je to špatné. Vím ale, že se

všechno dělá při zaměstnání.
Trénujeme dvakrát týdně, máme
několik přáteláků, 8. března máme
v Prostějově na umělce Hanou
„B“, ale zimní příprava je velmi
špatná. V pátek máme posilovací
cviky a obratnost v tělocvičně,
v neděli běhání, z vytrvalosti
budeme přecházet na sprinty.
V jednání je odchod Lukáše Fryse,
hodně si ho považuji a nerad bych
ho ztratil. Jeho hra šla od loňské
sezony hodně nahoru a vede hráče.
Příchody jsou zatím v jednání.“

5. „Doufám, že jaro nebude takové jako konec podzimní části.
Nescházíme se na trénincích, jak
bychom měli, a je to poznat na
hře. Doufám, že vyjdou plánované
příchody. Chtěl bych, aby klukům
vydrželo zdraví. Na konci nám ještě
vypadli tři hráči a proti Smržicím
jsme měli zcela novou obranu. Dostali jsme 6:0 a bylo vidět, že obrana
nefungovala. Přál bych si také, aby
3. „Zakládám si na brankáři, který se kluci začali scházet.“
je docela kvalitní. V obranné fázi
Lukáš Frys a předstoper František 6. „Na postup 1.SK Prostějov,
Dobeš, tvůrce hry Roman protože hraje dobrý fotbal. Na
Šimeček, to je zkušený hráč, který sestup bych to viděl na Výšovice,
rozdá balony, na něm to stojí, v ale je to ještě předčasné a může tam
být kdokoliv.“
útoku Zatloukal.“

6. „O postupu jsem přesvědčen,
že to bude Prostějov. Podle mě
tam vůbec neměl být, soutěž je
trochu znehodnocená. Musí si
ale projít kolečkem a začít od
spodku. Hrají úplně jiný fotbal
než ostatní mužstva, jsou o dvě tři
patra výš. Na sestup nevím. Mohou padat jeden, dva, tři. Poslední
jsou Výšovice, které mají sedm
bodů, Haná „B“ má devět, pak je
„béčko“ Kralic. Protože „áčko“
má problémy, trápí se i „béčko“.
To stejné Určice. Jsou páté, ale v
Otinovsi prohráli 0:6, protože dva
hráči z „áčka“ u nás nehráli. Fotbal je jak ruleta.“

hrané soutěže, hráči za sebou
měli jeden dva zápasy. Já osobně jsem již trénovat nechtěl,
ale znám se se starostou panem
Oklešťkem a domluvili jsme se
na spolupráci. Dal jsem mu tip na
syna Martina s tím, že bych mu
pomáhal. Postoupilo se ze třetího čtvrtého místa a výkonnost
trošku zaostávala. Nebyl na nic
čas a když jsme do mužstva trochu sáhli, aby to vypadalo dobře
nejen fotbalově, ale i výsledkově,
tak jsme narazili na problémy s
nezkušeností.“

2. „Kluci nebyli zvyklí hrát tuto
soutěž a některé zápasy jsme

prohráli právě jen nezkušeností. Vedli jsme, snažili jsme se to
uhrát, dostali jsme ale smolnou
branku, kluci se zalekli a přišly další góly. Třeba Vrahovice,
Hvozd a jiné. Kluci se na soutěž těšili, ale výkonnost pravděpodobně nebyla. Okres nehráli
nějakou dobu, ale mužstvo je
mladé, a proto jsem u týmu zůstal i na jaro. Budeme se snažit,
aby se to zachránilo. Třeba poslední zápas ve Zdětíně jsme také
hráli velice dobře. Jeli jsme bez
gólmana a pouze ve dvanácti lidech, protože někteří byli zranění
nebo nemocní. Gólman měl úraz,
chytal nám levý obránce a zhostil
se toho velice dobře. Kluci se semkli a bojovali. Když nedostaneme hloupou branku a udržíme to
minimálně poločas, tak se kluci
semknou a bojují. Nesmíme ale
dostat hloupé branky.“

Šatný
a já, snažíme se mužstvo
Š
dávat dohromady. Dorost jsme
letos zrušili, protože jich bylo
málo. Pustili jsme je na hostování
do okolních klubů a momentálně
není z čeho brát, protože nemohou
za nás hrát. S mládeží je to u nás
špatné, není tady tolik kluků. Faktem je, že máme žáky, a doufám,
že letos někdo vyjde, abychom
opět mohli přihlásit dorost. Pokud
to jen trochu půjde, tak ano.“

nevyšel, jak jsme si představovali. Nebyli jsme všichni, nebylo
z čeho vybírat. Odešel i trenér,
teď to trénuje David Šatný. Ambice jsme měli na střed tabulky.
Mužstvo totiž stárne, je tam hodně
čtyřicátníků a o moc lepší to už 4. „Zimní přípravu tradičně začínebude.“
náme soustředěním, jezdíme druhý týden v únoru. Letos jsme byli
2. „Nedařilo se nám herně navázat v Jeseníkách, kde jsme trénovali,
na předchozí styl. Bylo to ale dáno běhali, hráli přátelská utkání. Příhráčským složením, kdy nebylo prava už tedy začala a teď se scház čeho vybírat, čím to doplnit. Hráli zíme jednou až dvakrát v týdnu
i dorostenci a bylo nás tak akorát. k udržení toho, co jsme naběhali.
Teď na jaro se nám vrací dva hráči, V úterý je to slabší, chodí nás tak
tak by to mělo být lepší. Jeden byl sedm osm, v pátek je nás tak jedev Anglii, druhý hraje hokej.“
náct dvanáct.“

3. „Nerad bych někoho vyzdviho- 5. „Chceme se zachránit a nebýt
val. Je to kolektivní hra a nechci mezi sestupujícími. Posunout se
říkat, že někdo hrál líp, někdo do středu kolem osmého až dehůř. Staráme se o to hlavně David sátého místa. Pak budeme spoko-

jeni. Je potřeba hlavně trénovat.
Přes léto je to horší, prakticky
všichni mají rodiny a jezdí na dovolené s dětmi. Všichni chodíme
do práce a musíme si čas udělat.
Nikoho nemůžete donutit, hrajeme to z vlastní vůle jen pro nás
a vlastní potěšení.“

6. „Na postup je to dané - 1.SK

Prostějov. Tlačí se tam Hvozd,
Otaslavice také nehrály špatně.
V sestupu jsme namočeni my,
Kralice, Haná a Výšovice. Ten
spodek se bude mlet mezi sebou
a ani Otinoves ještě nemá nic jistého a klidně mezi nás může spadnout. Šestnáct mužstev znamená,
že ve hře je stále dost bodů. Vše
se může zamotat a můžete skončit
pátí i poslední.“

www.facebook.com/vecernikpv.cz
v Čechovicích od dorostu. Spoustu
kluků znám již z dřívějška a chce
to čas. Musí si na soutěž zvyknout
a fotbalově se zlepšit. S přípravou je trošinku problém. Začali
jsme koncem ledna, ale s terény
to poslední týdny není dobré. Trénujeme na umělce v Bedihošti,
máme tam i tělocvičnu. Zatím se
scházíme jednou dvakrát týdně a
scházíme se tak v deseti jedenácti.
Pochopitelně někdo má směny, někdo jiné povinnosti.

FC Výšovice

„Chtěli bychom být na špici
tabulky, ale to už se nám asi
nepodaří,“ bere podzim s nadhledem trenér Pavel Ociepka

tradiční extrémně velká fluktuace
hráčů v týmu během sezony. Na
podzim si za „B“-tým zahrálo celkem třicet hráčů, což jsou téměř tři
jedenáctky. Například na veledůle1. „Výsledkově spokojeni být moc žitém místě libera si zahrálo sedm
nemůžeme. Vše ale rozhodně špat- fotbalistů, což je ale u nás docela
né nebylo. Scházeli jsme se v dob- normální. Na druhé straně je vidět,
rých počtech a ani pro nás zatím že máme široký kádr (úsměv).“
nezvyklý počet prohraných zápasů
nás zatím nepoložil. Většina zápa- 3. „Z herního pohledu to je dost
sů měla těsný výsledek a některé těžké, třeba právě už kvůli zmínědokonce i solidní hru (úsměv). né fluktuaci hráčů nebo i proto, že
Na druhé straně například přístup nám trochu chybí více typologicky
k tréninku ukázkový nebyl, i když středových hráčů. Víme, že to je
to je asi dáno i našim věkovým naše slabina. Nejvíce minut tradičprůměrem a nevýhodami z toho ně odehráli Ivan Jančiar, Petr Hlávvyplývajícími. To znamená zranění ka a Michal Ondráček.“
či povinnosti.“
4. „I když bychom rádi posílili,
2. „Bylo by to na delší povídání. zatím nelze říct, jestli se to podaří.
Mám-li zmínit aspoň jeden vi- Příprava už začala, máme tradičně
ditelný faktor, pak v negativním dva tréninky týdně s „A“ týmem
slova smyslu je to asi hlavně naše dohromady. V sobotu 9. března

to ale dáno také tím, že soutěž je
kvůli šestnácti týmům o hodně
delší než loni. Ještě tu máme předehrávku s Čechovicemi, takže
začínáme již 24. března na umělce 1.SK. Žádné společné tréninky neprobíhají, protože nemáme
halu. Připravujeme se v podstatě
individuálně a nesmíme zapomenout, že ve Zdětíne jsou dvě mužstva sálové kopané.“

1. „Trošku zklamání, protože
jsme na to určitě měli. Prvních
šest sedm zápasů se nám docela
dařilo, pak se zranili dva klíčoví
hráčů. Mladík David Piňos, dal
osm gólů, bohužel má poraněné
kolenní vazy, to je dlouhodobé.
V obranné řadě Radek Říha, který
má zlomené nártní kůstky. Už se
nezapojili do hry, museli jsme to
doplňovat hráči B-týmu a nebylo
to už takové, jaké by to mělo být.
Vypadá to na delší dobu, počítám s
nimi až od nové sezony. Máme ale
v hledáčku jednoho mladého kluka
a doufám, že to vyjde.“

TJ Sokol Držovice

že budeme hrát v osmi. Třeba ve
Hvozdu jsme chvíli hráli v deseti
lidech, než nám přijel jedenáctý.
Přesto jsme nakonec prohráli
nešťastně 3:4. Když nejste aspoň
jednou za týden na hřišti, můžete
být jaký chcete fotbalista, ale je to
vidět.“

TJ Haná Prostějov „B“

5. „Záchrana, to je pro nás jediný
cíl, kterému musíme podřídit všechno. Je potřeba zlepšit celkový přístup
hráčů k fotbalu, protože v některých
případech se mi to vůbec nelíbilo.
Musíme také zapracovat na fyzické
kondici, je na takové úrovni, že jsme
nebyli schopni odehrát pětačtyřicet
minut ve slušném nasazení.“
6. „Na postup jednoznačně vidím
1.SK, to je jasné. Sestup nedokážu
tipnout. Jen doufám, že to nebudeme my. Bude se rozhodovat mezi
poslední čtyřkou, to jsou adepti na
sestup. Po sehrání duelu Hané s
Výšovicemi se tabulka ještě trochu
změní. Držovice totiž mají třináct
a před nimi Otinoves už osmnáct a
Přemyslovice devatenáct bodů.“

si dal za úkol, že uděláme alespoň
čtyřiadvacet bodů. A klidně jsme je
mohli udělat, protože zápasy, které
jsme měli vyhrát, jsme prohráli.
Buď nešťastně, nebo lidově tím,
že nejsou lidi. Úspěchem je ale už
to, že jsme osmnáct bodů udělali.
Do Otinovsi jsem přišel s tím, že
to tam dám trošku do pořádku,
protože mužstvo bylo vnitřně
rozpolcené a minulou sezonu se
zachránilo na poslední chvilku.
Byly tam dvě partičky a mladí
tam nechtěli hrát, pak výsledky
nemohou být. Věděl jsem, že
za rok se nedostaneme tam, kde
byla Otinoves před časem, když
hrála I.B třídu. Bude trvat tak rok
dva, než se to dá dohromady a
mužstvo začne hrát. Vyhráli jsme
v Olšanech, venku proti silnému
Zdětínu. Máme šikovného kluka,
který dal za půl sezony osmnáct
branek.“

třinácti lidech a vždy dva tři hráči,
kteří by měli být oporou, nebyli.
Je to pochopitelně z pracovních
důvodů.
Jsem
odchovanec
Železáren Prostějov, po vojně
jsem šel do OP a neexistovalo, aby
mi na trénink přišlo pět hráčů. To
si můžeme rozdat karty. Ale práce
je přednější. Někteří dělají v lese,
další v Brně, v Čechách, ve státní
službě. Těžko jim můžu zařídit,
aby přišli. Nechci, aby se z toho
ale stalo to, co si mnozí myslí, že
se pouze v neděli přijdou vyvětrat
na hřiště.“

Trenér Rudolf Valný: „Doufám,
že jaro nebude takové jako
konec podzimní části“

5. „Ještě jsem se nedíval, jak nám
zápasy kolidují s B-týmem. Já si
myslím, že šestnáct bodů udělá3. „Je to úplně stejné jako mi- me, abychom jich měli čtyřicet
nulý rok, přibyl pouze Luděk a kolem středu tabulky budeme.
Zdráhal, který je tu druhý půlrok. Vyšší ambice nemáme. Nechceme
Luboš Keluc tvoří hru, dál je tu nikam padat, nikam postupovat,
pár mladých kluků z béčka, pár ale zahrát si fotbal pro radost.“
starých z áčka (smích). Jinak je
vše při starém. Připomněl bych, 6. „Četl jsem, že Hvozd postupože za „béčko“ hraje i Miloš Kru- vat nechce, takže na postup zbývá
pička, který bude mít v létě již še- asi 1.SK. Sestup nepřeju nikomu,
desát let, a pořád dává góly. Aby ale jakmile se rozšiřovala souněkdo hrál v devětapadesáti, to je těž, tušil jsem, že tam bude Haná
rarita.“
a Výšovice. Překvapilo mě, že
jsou tam docela namočené Kra4. „Zůstane to úplně stejné. Ni- lice a myslel jsem si, že na tom
kdo nepřichází, nikdo neodchází, bude hůře Otinoves. Hvozd je pro
alespoň o ničem nevím. Vím jen, mě docela překvapení, Otaslaviže Luboš Keluc bude trénovat ce mají solidní mančaft. Těžko
Plumlov, snad to nebude na ško- říct, kdo tam zůstane, kolik jich
du věci. Minulý rok jsme měli půjde dolů a jaký bude klíč. Noví
velice dobrou zimní přípravu, funkcionáři budou chtít změny,
odehráli jsme spoustu přáteláků. protože šestnáct mančaftů je fakt
Teď máme naplánovány jen tři, je hodně.“

TJ Otinoves

vždy nás bylo minimálně jedenáct
plus několik náhradníků. Výhodou Přemyslovic totiž je, že mají
i B-mužstvo.“

5. „Co nejvýš. Půjdeme zápas od

2. „Střídali jsme dobré a špatné
výsledky. Smržice jsme podcenili, měli jsme nosy nahoru. Možná
závěrečné minuty nestačíme fyzicky, protože je nás tam hodně
starších a netrénuje se. Taky to
závisí na tom, kdy hraje béčko,

s nímž spolupracujeme. S Přemyslovicemi krásný zápas na obě
strany a vzešla z toho pěkná remíza 3:3. Nad Hvozdem jsme po
poločase vedli 3:1, ale po našich
chybách prohráli 3:4. To byl velký zlom, tento zápas nás hodně
poznamenal a s průměrnou Otinovsí jsme doma prohráli 0:5,
v Olšanech 0:3. Deka se nás držela a zlomili jsme to až s Kralicemi, pak už se nám dařilo. V devátém kole na 1.SK jsme prohráli
0:1, když jsme zahodili dvě penalty a náš ligový hráč posrážel
všechny kaštany nad brankou. Po
zápase s Bedihoští jsem skončil
v nemocnici s trojnásobnou zlomeninou lícní kosti. Na tento
zápas nevzpomínám rád a de facto
jsem ho neviděl. Závěr byl hodně
dobrý a myslím si, že nebudeme
mít problémy se záchranou.“

TJ Sokol Brodek u Prostějova

3. „Nerad to říkám. Chci, aby kolektiv táhl za jeden provaz a nechci
jmenovat, kdo byl lepší a kdo horší.
Já se snažím, aby všichni kluci bojovali. Fotbal se hraje v jedenácti,
jsou tam šikovní kluci, osa tu je, ale
do novin bych to raději neříkal.“

5. „Jsme jednoznačně poslední
a budeme se z toho chtít nějak dostat.
Cílem bude pochopitelně záchrana,
ale vedení se chová velice vstřícně.
Nikdo nám nepřikládá nůž na krk a
kdyby se to nepodařilo, hlavu nám
neutrhnou. Chovají se k nám velice
4. „Máme šestnáct sedmnáct hrá- solidně, sami vědí, že mužstvo počů a nechceme do něj zasahovat. stoupilo ze třetího místa a příprava
Pravdou je, že mužstvo je mladé, na okres potrvá delší dobu.“
byť je tam můj syn, který naskočil do dvou zápasů, máme Lukáše 6. „Myslím si, že 1.SK to nepustí.
Karafiáta, kterého jsem trénoval již Oni chtějí a zaslouží si to. Pokud

jsou ve třetí lize, měli by mít béčko minimálně v krajském přeboru.
Radim Weisser určitě dává dohromady, aby mladíci měli výkonnost,
posunovali se nahoru a byli připraveni na mužský fotbal. Tak to
vidím já. Sestup po mně nechtějte.
Jsme tam namočení čtyři a všichni
se budeme chtít zachránit. Poslední
dobou máme tu smůlu, že Kralice proti nám postaví půlku áčka,
to stejné platí pro Určice. Jejich
„áčko“ odvolalo zápas s Konicí,
byla to finta Konice, protože se jim
den předtím zranilo několik hráčů
béčka. Vyhovovalo to ale Konici
i Určicím a pochopitelně členové
„áčka“ hráli proti nám. Postavili Vodáka, Jána, Javoříka a další.
Když máme hrát proti mužstvu,
které vede krajský přebor, není
se co divit. To stejné mi udělali
v Kralicích. Vyhověli jsme jim,
když měli rozbité hřiště, ale v náhradním termínu přijelo do Biskupic „áčko“. To se potom klukům
těžko hraje.“
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Hokejisté Prostějova vstoupili do play off druhé ligy nešťastně

1
2

DNES V KARVINÉ DRUHÝ DUEL, NA TAHU JSOU JESTŘÁBI

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

PP

Třetí souboj čtvrtfinálové série je na programu ve středu opět v Prostějově,
kde se případě odehraje i rozhodující pátý zápas

SK KARVINÁ

1:1

0:0

0:0

- 0:1

Branky a nahrávky: 8. Jedlička (Černý, Novosad) - 7. Ivan (Luka, Mikšan), 57. Ivan
(Javín, Kowalczyk). Vyloučení: 7:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Počet diváků: 1459

Sestava lhK jestřábi
Raszka (Vrba)
Kaluža, Kumstát,
Arnošt, Jirák, Finkes

Jedlička, Tomiga,

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

Trenéři:
Petr Zachar a
Martin Kužílek

Prostějov/jim

Sestava sk karviná:

Iláš (Smolka) - Zajac, Saliji, Badžo, Samiec, Blatoň, Krause,
Flašar, Miczek, Moravec, Kowalczyk, Mikšan, Rosůlek, Ivan,
Javín, Vnenk, Luka, Sznapka, Nystedt, Zuber

Play-off 2. hokejové ligy
- skupina východ
čtvrtfinále
(1.)
HC Zubr Přerov vs. HC Nový Jičín (8.)
5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 13. Sakrajda, 20. Kudělka (Kolář, Sprušil), 34. Sakrajda (Brančík, Málek), 34. Sprušil (Blinka), 46. Málek (Sakrajda, Kudělka) - 40. M. (Skaloš, Andrýsek), 42. Hradil (Zedník)
(2.)

HC AZ Havířov 2010 vs. HC Slezan Opava (7.)
6:4 (2:1, 1:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 18. Haas (Sztefek), 19. Rimmel (Kolařík, M.), 26. Stránský (Kanko), 42. Haas (Prokop), 51. Říčka (Sztefek), 60. Prokop - 3. Mlýnek (Kysela, Wolf), 31.
Galvas (Bednárek, Herman), 36. Mlýnek (Měch, Wolf), 53. Kocián (Chalupa)
(3.)

LHK Jestřábi Prostějovvs.HC Baník Karviná (6.)

1:2 (1:1, 0:0, 0:0) PP
Branky a nahrávky: 8. Duba (Černý, Novosad) - 7. Ivan (Luka, Mikšan), 57. Ivan
(Javín, Kowalczyk)
(4.)

HC RT TORAX Poruba vs. VHK Vsetín

(5.)

1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 36. Piják (Hašek)

Budějovice 2005 4:3 sn (0:2, 2:1, 1:0 - 1:0). Branky
nahrávky: 29. Jurásek (Stejskal), 39. Stejskal (Peš), 42.
Jurásek (Stejskal, Peš), ?. Jurásek - 4. Kovalský (Barták, Sobotka), 5. Prokš (Pometlo, Kuřítko), 29. Pometlo
(Prokš) * VSK Technika Brno - HC Lvi Břeclav 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
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kam za hokejem na play-off...
2. zápasy, pondělí 4. března, 18:00 hodin: HC Nový Jičín - HC Zubr
Přerov, HC Slezan Opava - HC AZ Havířov 2010, HC Baník Karviná - LHK Jestřábi Prostějov, VHK Vsetín - HC RT TORAX Poruba
3. zápasy, středa 6. března, 18:00 hodin: HC Zubr Přerov - HC Nový
Jičín, HC AZ Havířov 2010 - HC Slezan Opava, LHK Jestřábi Prostějov - HC Baník Karviná, HC RT TORAX Poruba - VHK Vsetín
případné 4. zápasy, pátek 8. března, 18:00: HC Nový Jičín - HC Zubr
Přerov, HC Slezan Opava - HC AZ Havířov 2010, HC Baník Karviná - LHK Jestřábi Prostějov, VHK Vsetín - HC RT TORAX Poruba
případné 5. zápasy, neděle 10. března, 17:00 hodin: HC Zubr Přerov - HC Nový Jičín, HC AZ Havířov 2010 - HC Slezan Opava, LHK
Jestřábi Prostějov - HC Baník Karviná, HC RT TORAX Poruba VHK Vsetín

Hokejové zpravodajsvtí
najdete na

www.

vecernikpv

Tenisovou terminologií brejknout soupeře a vyrovnat stav
série na 1:1 se dnes od osmnácti hodin pokusí na karvinském ledě hokejisté LHK Jestřábi Prostějov. V úvodním
duelu proti Slezanům je podržel zejména gólman Ondřej
Raszka, jenž z více než padesáti střel inkasoval pouze
dvakrát. V pondělním druhém střetnutí by tak hokejisté
potřebovali větší tlak směrem dopředu i efektivitu v koncovce, aby nemuseli spoléhat, že jim výhru přinese pouze jedna vstřelená branka a bezchybný brankář.
„Budeme se muset znova soustředit
na obranu, ale hlavně mít větší
odvahu v útoku. Bojíme se přejít
jeden na jednoho, udržet na puku,
což nám Karviná ukazovala. Její
hráči byli sebevědomí, to i našim
starším chybělo. Snad kromě Michala Černého a chvíli Šebka jsme
se jen zbavovali puku. To tak nejde,
to se musí trochu změnit,“ nabádal
po trpkém konci v prodloužení
trenér Jestřábů Petr Zachar.
Obdobně se na utkání díval i
Zacharův nadřízený, předseda
klubu Michal Tomiga. „Měli jsme
proměnit naše šance a mohlo to
vypadat jinak.. Dokud hráči plnili
pokyny trenéra, bylo to dobré.
Ale pak chtěli někteří útočit a
to byla chyba. Zápas se ale musel divákům líbit. Některé duely
v play-off se hrají méně na krásu a
více na účelnost, ale tento byl jeden
z těch hezkých. Problém mám jen

s výroky pana rozhodčího několik
minut před koncem, které nebyly
úplně stoprocentní,“ nechal se
slyšet šéf Jestřábů.
Od Karviné očekává, že bude
pokračovat v podobném stylu
jako na Hané, tedy dobře bruslit
a rychle si předávat puk. Od
svých hráčů naopak očekává
zodpovědnost a bojovnost. „Je
to play off, začíná se od nuly a
myslím si, že hratelné to je. Musíme k tomu hlavně v útočné fázi
jinak přistoupit,“ konstatoval
Zachar. V úvodním duelu trochu
překvapivě platilo, že Karviná z
přesilovek ani jednou neudeřila,
naproti tomu Prostějov hned svoji
první proměnil. „Aspoň jeden gól
nám z ní vyšel. Škoda, že další
akce a přečíslení jsme nedokázali
využít. Na rozdíl od Karviné,
která to perfektně zužitkovala,“
povšiml si.
Na duel se těší i jeho protějšek na
lavičce Karviné Aleš Flašar, ani

on si však výsledek duelu ani celé
série netroufl odhadnout. „Nerad
dopředu hádám. Každý zápas je dobré zvládnout, teď jsme na tahu my,
protože hrajeme doma. Bude to ale
boj, dřina. Oba jejich gólmani jsou
šikovní a jestliže si udrží formu, tak
bude rozhodovat minimum branek.
Věřím tomu, že první krok nás může
nakopnout, přestože jeden zápas v
hokeji nic neznamená,“ podělil se o
své dojmy z pokračování série.
Nejnebezpečnějším z řad soupeře
je po celou sezonu Marek Ivan.
Útočník s nespočtem extraligových zkušeností dokazuje, že by
stále mohl hrát i vyšší soutěž, a od
Prostějova očekává, že v Karviné se
představí s ještě defenzivnější taktikou. „Domácí přijedou asi ještě se
zataženější obranou a je těžké chodit
stále do pěti. Hráli 1-4, někdy až 0-5,
takže jsme stále chodili do plných,“
zmínil.
Jestřábům se v letošní sezoně
ovšem venku dařilo, především pak
zkraje sezony, kdy z prvních čtyř
duelů hned tři vyhrál, mimo jiné 6:1
v Karviné. „To ano, ale tehdy byli
v úplně jiné sestavě. Teď jsou posílení, navíc budou sebevědomí,“
neočekává snadný zápas a vysoké
vítězství jeden z mála zkušených
Jestřábů Pavel Kumstát.
V play off se často dějí neobvyklé
věci, které mají napomoci výsledku
jako například společná soustředění
či nastavení rituálů. Chystají něco

Uspěje napodruhé? V souboji dvou kapitánů uspěl v prvním
čtvrtfinále hostující kapitán. Oplatí mu tentokrát kapitán Jetřábů
porážku ?
Foto: Josef Popelka
podobného i Jestřábi? „Tak vždy je
holení, pouštění hudby a podobně.
Ale to by měli prozradit hráči, já se
jim do těchto záležitostí nepletu...,“
uvedl Večerníku s tím, že klub nic
speciálního neplánuje, Michal
Tomiga. Osobně prý nadále věří
v postup. „Já jsem stálý optimista,
jinak bych hokej nemohl dělat, a
věřím, že hráči se taky kousnou a
zkusí to otočit!“
Kdyby se to ovšem náhodou
nepovedlo, jak velké to bude
zklamání? A bude to mít nějaký
vliv na budoucnost prostějovského
hokeje? „Proč hovořit o zklamání?
Celou sezonu se hrál pohledný
hokej a když vezmeme v potaz, že
jsme jen asi desetkrát prohráli, tak
to s tímto týmem, který skládáme

S předsedou LHK Jestřábi o nelehké finanční situaci a „prodávání“ licence

„SOUDIT SE NEBUDU, JEŠTĚ BYCH TĚM LIDEM DĚLAL REKLAMU...“

Prostějov - V minulém čísle
Večerníku jste se mohli dočíst
první reakci šéfa prostějovského
hokeje Michala Tomigy na spekulaci o možném prodeji licence a
přestěhování „A“-mužstva do jiného
města. Předseda LHK Jestřábi něco
takového vyvrátil a pronesl, že bránit
se bude soudní cestou. Tuto variantu
si sice rozmyslel, přesto za všemi
odobnými zprávami i nadále vidí bojkot lidí, co jeho klubu nepřejí...
Petr Kozák
Jak se posunula situace kolem spekulace, podle níž zamíří „A“-tým do Vyškova, či jiného
města?
„Nijak, nikdo mne nekontaktoval
z Vyškova a já už od nejmenovaných
novin takovou nabídku taky nedostal...“
Probíhají nějaká jednání v
tomto směru, nebo jde skutečně o výmysl?
„Jednoznačně výmysl! Jednalo se
opravdu o dotaz ohledně krajské soutěže. Nechtěl jsem, aby mladí hráči
neměli poté, co třeba skončí Plumlov,
kde hrát.“

Jakých se vám doneslo reakcí? Jsou sponzoři neklidnější
a musel jste vše vysvětlovat i na
radnici?
„Negativních bylo plno, každý se
stáhl pro tuto chvíli z jakéhokoliv
sponzorství, či vůbec uvažování o
něm. Naštěstí řada lidí je rozumných
a postupem času se jim většinou daří
vysvětlit ten zaručený článek v novinách. Naštěstí nejmenované periodikum má tak vynikající pověst, že to
každý pochopil...“
Před týdnem jste se nechal
slyšet, že vše budete řešit soudní
cestou. Už jste učinil první kroky,
nebo jste si vše rozmyslel?
„Přiznám se, že rozmyslel. Možná
bych jim více udělal reklamu tím, že
bych se s nimi soudil. A při jejich prodeji, by si to možná i přáli...“
Odrážet útoky musíte také
skrz insolvenční správu. Je
v tomto směru nějaký posun? A
skutečně není chod klubu nijak
ohrožen?
„Jak jsem řekl dříve, kolem těchto
dluhů se stále jedná a splácí se. Existence ohrožena není.“
Trochu záhadný je pro někoho dluh vůči FTL za do-

pravu, neboť na tyto služby jste
zinkasovali veřejnou finanční podporu města... Jak k němu tedy
mohlo dojít?
„To není pravda! To jsou právě spekulace a lži, které vypouští stále stejní
lidé... První rok jsme hokej provozovali pod jednou hlavičkou a to LHK
Jestřábi o.s.. Protože dříve dostával
klub peníze na svůj účet a následně
pak platil pronájem ledové plochy,
mohlo se stát a stalo se, že někdy
peníze se použili na jinou činnost a
pak už na platbu ledů lidově řečeno
nezbylo. Proto jsem při koupi klubu s
městem došel k dohodě, že peníze se
rozdělí do tří skupin, aby se dala dělat přehledná kontrola čerpání peněz.
Jedna skupina byla proplácení ledů
pro mládež, druhá skupina proplácení ledů pro muže a třetí částka byla
ve výši čtyřset tisíc korun na dopravu
mládeže, tedy její část. Celková částka za dopravu mládeže totiž vyjde
zhruba na devětset tisíc ročně. Pronájem ledové plochy se platí přímo
Domovní správě a nejdou ke mně na
účet, načež autobusy jsem okamžitě,
po obdržení dotace zaplatil. Bohužel,
zbývající část, tedy asi půl milionu
korun jsem neuhradil celou a proto

tam zůstal dluh v poloviční výši. Tedy
nejde o žádné peníze z města, ale peníze, které musíte na provoz sehnat.
Co pro klub situaci, že je o.s.
v insolvenci znamená?
Omezuje to nějak činnost?
„Nejsem v insolvenci, ale v návrhu.
Tím, že k dnešnímu dni je vytvořen
splátkový kalendář, který plním, to
znamená, že dluh vůči FTL uhrazen.
Problémem zůstává jen pan Fürst
a tím očekáváme zastavení řízení a
návrhu.“
Jak je možné, že se klub dostal do takového kolotoče
dluhů?
„Víte, před každou sezonou si uděláte ekonomickou rozvahu. Na jedné
straně máte přislíbené a podepsané
smlouvy od sponzorů, na straně druhé výdaje. Bohužel, po pádu jednoho
z největších partnerů došlo k propadu
více jak tří milionů korun, což je citelná položka. Uvědomte si, že když
se klub kupoval, tak se musela koupit
nová výstroj, dresy, dělaly se přepisy. Dnes nám tyto prostředky trochu
chybí. Přednostně se ale platí výplaty
hráčům a postupně splácím provozní
věci i staré dluhy. Pak vás vždy může
akorát naštvat, když se začnou rojit

spekulace o neplacení výplat a stávce
hráčů. Ale nikdo za nimi nedošel a
nezeptal se, kde je pravda. Nebo, že
by došel a řekl, já budu platit výplatu
tomu a tomu hráči to už vůbec ne...!
(směje se)“
Jak jste se vyrovnal s kritikou, že si vzhledem k vaší
situaci podporu nezasloužíte?
„Zamrzí to. Člověk do toho dává své
peníze a energii a pak se najdou lidé,
kteří nemají ani základní vědomosti o
financování sportu a začnou vykřikovat a vykládat, jak to přesně ví a jak
dostáváme tolik a tolik milionů. Ale
že jeho společnost nebo firma nedá
do sportu ani korunu, to nikde už neřekne...“
Jak by podle vás měla vypadat ideální spolupráce
magistrátu a hokejového klubu?
„Pokud by se více magistrát zapojil
i do zafinancování mužů, bylo by to
krásné. Víte, město vytváří podmínky pro firmy, staví chodníky, silnice.,
ale firmy, které vydělávají na občanech města již do sportu a kultury
nic nevrací. Tedy jen některé, abych
nekřivdil všem, ale je jich tu ještě
dost, které se tváří, že v Prostějově
ani nebydlí!“

„Zápas mohl dopadnout jakkoliv. Škoda,“ posteskl si
po první prohře nejzkušenější zadák Pavel Kumstát
Prostějov - Po náhlém konci úvodního zápasu vyřazovací části se v mžiku vylidnila střídačka poraženého týmu a hráči zklamaně zamířili do kabin. Jedním z
mála, kteří ještě chvíli na lavičce posečkali a možná
si zpětně promítali rozhodující okamžik, byl i Pavel
Kumstát. Zkušený pilíř zadních řad Jestřábů, jenž za
svou bohatou kariéru strávil dlouhých čtrnáct sezon
v nejvyšší české či slovenské soutěži a letos se stal
nejlépe bodujícím obráncem úvodních dvaačtyřiceti
kol, ocenil výkon gólmana Ondřeje Raszky a věří, že
v příštích zápasech se bude více dařit i dopředu a že
série bude dál otevřená.
Jiří Možný
Úvodní zápas jste smolně ztratili až v prodloužení. Jak jste viděl vstup do
čtvrtfinále?
„Hrál se zpočátku opatrný hokej, první zápasy takové bývají. Hosté si vytvořili více šancí,
mají dobře nacvičené přesilov-

ky, umí si to podržet. Stříleli z
každé pozice, mohlo se to odrazit jakkoliv. Ondra (Ondřej
Raszka – pozn. autora) nás ale
skvěle podržel a myslím si, že
chytal výborně. Sice jsme si nevytvořili moc šancí, ale zápas
mohl dopadnout jakkoliv. Škoda, dostat gól takhle rychle v
prodloužení.“

„Musíme na smolný konec zapomenout
a pokusit se tam uhrát něco, aby byla
série dál byla vyrovnaná a otevřená...“

Defenzivní stálice Jestřábů Pavel Kumstát
hází první ztrátu za hlavu, dnes chce vyhrát

Byl to typický zápas play
off o jedné brance?
„Přesně tak. Bylo to strašně vyrovnané, nebylo to ani tak o kráse, ale
spíše boj.“
Nepřekvapilo vás vysoké
tempo, v němž se utkání
odehrávalo?
„Bylo to celkem v tempu, protože
jsme měli téměř deset dní volno
a dost času na odpočinek. Škoda,
že jsme si nevytvořili více šancí.
Karvinští se také dobře vraceli,
bránili a mohlo to dopadnout na
obě strany. Čekalo se, kdo udělá

chybu, my jsme ji udělali první. A
byl z toho gól. Nehráli jsme až tak
špatně, ale chyběly tomu góly.“
Po dlouhé době se vám
podařilo ubránit všechna
oslabení. Je tohle největší pozitivum?
„Je to plus do dalšího zápasu, ale
play off se hraje na vítězství. To
dneska nemáme a navíc jedeme
do Karviné.“
Jak vidíte své šance tam?
První zápas zkraje podzimu jste tam dokázali vysoko vyhrát...
„To ano, ale tehdy byla Karviná
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na další léta, to není špatné. A co
se týče budoucnosti, tak ta záleží
na finanční podpoře. Uvidíme,
kolik s jakým finančním obnosem
budeme příští rok hospodařit . A
stále čekám taky na ty nabídky od
ostatních potencionálních kupců,
co všude slyším...,“ vzkázal s
úsměvem spekulantům Tomiga
Ve středu by prý měli všichni
všeho nechat a prostějovský
zimák zaplnit! „Chtěl bych pozvat všechny na další zápasy a aby
kluky podpořili. A pokud někde
něco někde říká, nemusí být vždy
pravda. Ať ti, co mají zájem o
podporu hokeje a chtějí vědět více,
dojdou přímo na zimák se zeptat
a ne číst plátek, kde hokeji nerozumí...,“ dodal.

REKLAMA
TISKÁRNA

MĚSTO
PROSTĚJOV

P R O S T Ě J O V

StavbyKrejčí

v úplně jiné sestavě. Teď jsou posílení, navíc budou sebevědomí.
Musíme na tento smolný konec
zapomenout a pokusit se tam uhrát
něco, aby série dál byla vyrovnaná
a otevřená.“
Co tedy potřebujete zlepšit do pondělí?
„Koncovku. Neodvedli jsme špatnou práci, ale dopadlo to tak, jak to
dopadlo. Měli jsme pár přečíslení,
ale neproměnili jsme je. Když to
sportovně přiznám, šancí měli víc,
ale Ondra je vychytal a rozhodli
to až v prodloužení. Mají zkušený
mančaft.“

Lední hokej
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JESTŘÁBI PRVNÍ KROK NEUDĚLALI A MUSÍ DOTAHOVAT
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF
- 1. zápas

PP
Prostějov/jim – Téměř patnáct set diváků si nenechalo
ujít premiérové vystoupení
prostějovských Jestřábů v
letošním play off. Na sobotní
duel s Karvinou jich dorazilo
přesně 1459 platících a viděli
svižný hokej na obě strany. Střelecky měli výrazně
navrch hosté, domácí držel
zejména výborně chytající
Ondřej Raszka a duel tak za
stavu 1:1 dospěl do prodloužení. To ukončil nejproduktivnější hráč základní části
Marek Ivan a do pondělního
druhého utkání série vstoupí
Karvinští s vedením 1:0 na
zápasy.

V domácím dresu nechyběli
vedle Raszky i další dva marodi
Pavel Kumstát se Zdeňkem Novosadem a kouč Petr Zachar tak
měl k dispozici celkem osmnáct
hráčů do pole. Novosadův návrat
se promítl i do složení elitního
útoku, v němž se spolu s ním objevili Lukáš Duba a Martin Kotásek. Mezi třemi tyčemi dostal
možná trochu překvapivě příležitost z Třince vypůjčený Raszka,
vrba tak zůstal jen na střídačce.
Také Karviná vsadila na mladého
gólmana se zkušeným bardem
v zádech. Exprostějovský kouč
Aleš Flašar poslal do branky
Iláše, Smolka zůstal jeho náhradníkem. Jinak přivedli Severomoravané kompletní tým plný
zkušených mazáků v čele s olympijským vítězem Davidem Moravcem, jemuž sekundují Javín,
Kowalczyk, Vnenk či Mikšan. V
sestavě nechyběli ani dva bývalí
Jestřábi Patrik Flašar a Vladimír
Luka.
Týden a půl dlouhá přestávka
zpočátku více prospěla Jestřá-

bům, první minuty se odehrávaly převážně před brankou
Karviné a Iláš měl hned několik
důvodů k zasahování. Změnu
skóre přinesla až zprvu nenápadná akce po pravé straně
znamenající Lukovu přihrávku
před brankoviště a vedoucí gól
z hole Marka Ivana – 0:1. Vedení hostům dlouho nevydrželo.
O třináct sekund později se za
podražení nechal vyloučil Blatoň a nacvičování přesilových
her se prostějovským hokejistům vyplatilo. Po minutě a půl
početní výhody si na modrou
čáru najel Michal Černý, obdržel přihrávku od Zdeňka Novosada a jeho střelu dokázal
ještě Robert Jedlička úspěšně
tečovat – 1:1.
Při vzájemném vyloučení Finkese a Badža byli nebezpečnější hosté, při své první přesilovce
po faulu Handla měli sice velký
tlak, ale bez přesné střely. Domácí je tak mohli již při hře pět
na pět potrestat, když šli do přečíslení tři na dva. Handl nabil

Berčákovi, jenž ze druhé vlny
Iláše neprostřelil. Jestřábi se
ještě jednou dostali do brejku,
tentokrát dva na jednoho, ale
ani Černý s Šebkem si nevedli
lépe, když druhý jmenovaný se
těsně před brankovištěm netrefil do přihrávky.
V úvodu druhé třetiny nabídla
domácí obrana svou nedůsledností šanci Lukovi, ten z mezikruží netrestal. Karvinští nevyužili ani vyloučení Černého a
brzy mohli být hned několikrát
rádi, že stále platí nerozhodný
stav. Při domácí početní výhodě
si Černý najel z pravé strany a
křižnou přihrávku nasměroval mimo, Berčákovi chyběly
po Handlově vybídnutí zpoza
brány centimetry, neuspěli ani
Ševčík či Duba.
Hosté zahrozili Lukou již při
oslabení a postupně začali získávat stále více navrch. Pomáhali jim v tom i přesilovky, jen
za poslední třetinu si ji vyzkoušeli třikrát. Mrzel Finkesův trest
za vyhození puku na střídačku,

Očima trenérů

hodně emocí vzbudilo Černého
vyloučení tři a čtvrt minuty před
uplynutím normální hrací doby.
Domácí se ale na oslabení výtečně připravili a po mnoha záPetr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
pasech v nich ani jednou nein„Zápas se mi to těžce hodnotí, prohráli jsme v prodloukasovali. Ani když Šebek ztratil
žení a to je vždy tak nějak ke vzteku... Svou možnost
hokejku a Jestřábů tak bylo
jsme si prohospodařili v první třetině, kdy jsme měli
na ledě jen tři a půl. Raszka si
několik šancí, ale nedali jsme gól. Od druhé a hlavně
ve třetí třetině byla Karviná o krůček lepší, přehrávala
věděl rady se střelami zleva,
zprava i ze středu, nepřekvapily nás a hlavně nás přestřílela. I když jsme to dotáhli do prodloužení a
ho pokusy nahoru ani při ledě a stále jsme bojovali, Karviná byla lepší. Ondra Raszka odchytal dobrý
dlouhé minuty přiváděl karvin- zápas, celou dobu nás držel a podal dobrý výkon. Šlo na něj padesát
ské snajpry k zoufalství. Neu- sedm střel a dostal dva góly. Naopak my jsme vystřelili asi pětadvaspěli Luka, Rosůlek, Badžo, cetkrát, to je tristní! Až na forvardy Černého se Šebkem se všichni báli
Saliji, Kowalczyk ani Javín. Při s pukem něco udělat a bylo to znát...“
přesilovkách si dokázali hosté
Aleš FLAŠAR - HC Baník Karviná:
vytvořit až minutu a půl trvající „Bylo to velice kvalitní utkání i pro oko diváka. Stalo
zámek, leč bez efektu. A šlo se se přesně to, co jsem očekával po posledním střetnutí,
tak do prodloužení.
za Prostějov nastoupil úplně jiný tým. Hráli velice zodV přídavném čase hraném čty- povědně z obrany, skvělý výkon jejich gólmana. Dvě
ři na čtyři zahrozili jen hosté a třetiny jsme do něj bušili a on všechno pochytal. Těžká
zkušená trojice Javín, Kowal- práce a jsem rád, že nám to vyšlo. Myslím si, že jsme byli krapet lepší,
czyk, Ivan rozhodla. Po zámku ale je to jen první zápas, série může být hodně dlouhá. Myslel jsem,
před Raszkou si první dva při- že Prostějov na nás trochu víc vlítne, ale oni vsadili na obranu. Říkal
psali asistenci a třetí do party jsem, že musíme být trpěliví a může rozhodnout jedna branka.“
přesně vystřelil, načež se tak
postaral se tak o oba góly svého První čtvrtfinále play off vý- skončilo výhrou Karviné 2:1 v
týmu!
chodní skupiny druhé ligy tak prodloužení.

Marek Ivan: „Domácí hráli na můj vkus až moc defenzivně“ Jestřáby na play off posílily

roztleskávačky LucyTeamu
Karvinský hrdina touží dojít co nejdál a nekončit sezonu hned začátkem března Prostějov/red
- Novou atrakci v podobě sličných
Prostějov-NejnebezpečnějšímzevšechBaníkovců
je pro Jestřáby v letošní sezoně útočník s číslem 49
Marek Ivan. V základní části si proti Prostějovu připsal tři branky, šest asistencí a proměněný nájezd,
v úvodním čtvrtfinále zařídil obě branky svého týmu
a výhru Karviné 2:1. „Asi to tak letos vychází, ale nebudu v tom moc pátrat, ať to nezakřiknu,“ usmíval se
po utkání spokojený Marek Ivan. Čtyřiatřicetiletého
bývalého hráče Zlína, Vítkovic, Třince či anglického
Nottinghamu draftovalo v roce 1997 St. Louis Blues,
v letošní sezoně se stal nejproduktivnějším hráčem
základní části východní skupiny druhé ligy a forma
ho neopustila ani na úvod play off.
Jiří Možný
V čem jste byli lepší
než Prostějov?
„Domácí hráli velice dobře
oproti poslednímu utkání základní části. Z mého pohledu
jsme měli více směrem dopředu. Ve třetí třetině šedesát ku
čtyřiceti, to se možná podepsalo na tom, že jsme si věřili
a říkali, že když budeme hrát
ofenzivněji, dostaneme domácí pod tlak a něco z toho
vytěžíme. Nakonec to přišlo
až v prodloužení, ale historie
se neptá. Jsem rád, že se nám
to podařilo urvat, první krok je
důležitý.“
Bylo znát, že Jestřábi
mají v obraně jen jednoho zkušené hráče a jinak
mladé kluky?
„Abych řekl pravdu, nijak

jsme to neřešili, přestože pauza
byla dlouhá. Soustředili jsme
se sami na sebe, trenér nám dal
první dva dny i těžší tréninky.
Chtěli jsme s nimi hrát, zaplaťpánbůh je Prostějov tým,
který chce hrát hokej. Za to mu
děkuju.“
Neříkali jste si, jak je
to možné, že vám to
tam nepadá, i když jste měli
přes padesát střel?
„Můžete mít sice padesát střel,
ale soupeř vám třikrát ujede
a dá dva góly. To se podařilo
spoustě mančaftů a některé
tak hrají celé play off. O počtu
střel to není a skončilo to dva
jedna.“
Teď vás čeká zápas
doma. Můžete být
díky této výhře klidní?
„Neřekl bych, že můžeme hrát
úplně v klidu. Domácí přijedou

asi ještě se zataženější obranou
a je těžké chodit stále do pěti.
Hráli 1-4, někdy až 0-5, takže
jsme stále chodili do plných,
což stojí síly. Vyčkávali a na
můj vkus hráli moc defenzivně.
Nenapadali tak hluboko a začínali bránit až ve středním pásmu. Ale je to play off a neptá se,
zda hrajete doma, nebo venku.“
Není druhá liga pro
vás málo?
„Myslím si, že bych ještě měl
hokejově na to hrát výš, ale vydal jsem se na dráhu trenérskou
a teď se poohlížím po manažerské funkci. Práce mě naplňuje,
baví a než ještě tři roky hrát
někde výš a pak nemít nic, tak
možná sice promrhávám talent,
ale otevírám si budoucnost a až
skončím s hokejem, budu mít
na co navázat.“
I po skončení hráčské
kariéry tedy zůstanete
u hokeje?
„Pokud to Karviné bude šlapat
a možnost tu bude, chtěl bych v
nějaké funkci pokračovat. Jako
malý jsem si dával mety dostat
se do dorostu, do „áčka“, být
draftován, zahrát si za nároďák,
opět si tyto mety dávám, ale
jako trenér nebo funkcionář.
Když jste od čtyř let u hokeje,
byla by škoda dát ho pryč a
nahradit něčím, v čem nemáte
praxi.“
Máte kolem sebe
spoustu
zkušených
hráčů, nepřipadáte si jako v
extralize?

Hrdina. Útočník Karviné Marek Ivan potvrdil, že se mu proti Jestřábům daří a vstřelil oba góly svého týmu. Foto: Josef Popelka
„Karvinou zdobí spousta zkušených hráčů, kteří hráli vyšší
soutěže. Člověk se tu cítí dobře,
ale bohužel roky letí a nikdo je
nezastaví. Je třeba si také říct
dost. Jsem tu i kvůli rodině, oba
kluci hrají hokej za Vítkovice,
a kdybych byl někde daleko,
nedalo by se to skloubit. Odvezete tam a zpátky jednoho, pak
druhého a pak jedete sám. Když
jsem ještě trénoval pátou šestou
třídu v Orlové, tak jsem jel ještě
tam. Den je tak naplněn od rána
do večera na zimáku, na telefonu i na mailu.“

roztleskávaček chystá do hlediště na nadcházející play off
prostějovský hokejový klub. K vidění budou už na prvním
sobotním zápase s Karvinou. Show zajišťuje pro hokejový
klub nadace LucyTeam.
Občanské sdružení LucyTeam (www.lucyteam.cz) vzniklo v
roce 2011 po narození neurologicky těžce postižené holčičky
Lucie. Desítky amatérských i profesionálních běžců se od té
doby účastní především veřejných běžeckých závodů a svou
účastí na nich sbírají prostředky k podpoře novorozeneckých
oddělení JIP. Mezi tváře LucyTeamu patří například skokan na
lyžích Jakub Janda, nebo triatlonista Petr Vabroušek.
„Roztleskávačky jsou pro nás doplňkovou činností a formou
propagace nadace,“ říká otec dvouleté Lucie a šéf LucyTeamu
Vlastimil Blaťák. Podle něj se jedná o vynikající formu, jak
oslovit co nejvíce lidí a šířit myšlenku, kterou LucyTeam nese.
Roztleskávačky dosud působily na hokeji v Olomouci, před
play off však nedošlo k dohodě s vedením HC Olomouc o
pokračování spolupráce. „Byl jsem z nedohody rozladěn,
protože fanoušci mají děvčata na hokeji rádi a některá z nich
dokonce měla na tribunách vlastní fankluby. Roztleskávačky
platil soukromý sponzor a klub s nimi neměl žádná vydání,
přesto jsme se v Olomouci nedohodli. Proto jsme velmi rádi, že
můžeme najít nový domov ve městě, jako je Prostějov,“ doplnil
okolnosti změny působiště Blaťák.

Kam můžete v play
off dojít?
„Nerad něco tipuju, nedokážu
si tipnout ani výsledek pondělního utkání. Jdu minutu od
minuty, střídání od střídání,
zápas od zápasu. Myslím na
pondělí a budu rád, když nám
to vyjde. Samozřejmě chceme jít co nejdál, protože by
bylo špatné začátkem března
končit, když je to stále zimní
měsíc. Nebavilo by mě dívat
se v březnu na hokej pouze v
televizi a pak brzy začít letní
přípravu.“

Foto: Josef Popelka

Šéf Jestřábů hodnotí nedávnou exhibici s Olympem na podporu 100. výročí prostějovského hokeje kladně

„Sedm set diváků není málo. Opravdu je to jen na lidech, jak to kdo bere...,“
předseda LHK Michal Tomiga odmítá kritiku malého zájmu fanoušků

Prostějov - Jak jsme avizovali v minulém vydání, ohlíží se Večerník ještě jednou za nedávnou
exhibicí, v níž mixovaný výběr Jestřábů nastoupil
proti hvězdnému HC Olymp v čele s Martinem
Dejdarem. K diktafonu jsme si pozvali člověka nejpovolanějšího, předsedu LHK Jestřábi Prostějov
Michala Tomigu, který celou akci vymyslel a společně se svými pobočníky také zorganizoval.
„Jsem rád, že si na stadion našlo cestu něco přes sedm stovek
Jak jste spokojeni s prů- diváků. Vím, že doba zrovna
během sobotní exhibice nebyla ideální, běžely prázdniJestřábů proti HC Olymp?
ny, probíhá plesová sezóna, ale
Petr Kozák

prostě jiný termín jsme nemohli
vzhledem k začínajícímu play
-off mít. Když se podívám na
počet diváků, tak je to skoro stejný počet jako chodí na hokej a to
není tak málo.“
Naplnila tedy akce vaše
očekávání po všech
stránkách?
„Myslím, že diváci odcházeli
spokojeni. Viděli malé děti i velké fanoušky, bývalé i současné
hráče, dívky a sponzory, tím tedy
celou skladbu klubu na ledě. Je
jasné, že se všem nezavděčíte, ale
každý má možnost výběru. Bud

dojde nebo ne...“
Jak jste se cítil, když jste
blahopřál takovým legendám, jako jsou Fišer, Palatý, či Chovanec a ochozy byly
takřka prázdné?
„Já všechny hráče znám od mala,
vlastně někteří mne trénovali a
některé trénoval již můj otec. Je
škoda, že ze zdravotních důvodů nemohli dojít všichni, jako
třeba Mačák, Chovanec, bratři
Dosedělové, Antoníček,Werner,
Chmela, a další. Bohužel těch
nejstarších ubývá. Kdo jim chtěl
zatleskat, zatleskal....“

Čím si to vysvětlujete,
že jste slavili bez fanoušků?
„Těch sedm set lidí, to byli a
jsou naši fanoušci!“
Nepovažujete za chybu
volbu akce kombinovaného týmu LHK Jestřábi proti HC OLymp, což je vždy tak
nějak zápas bez jiskry?
„Víte, já se již od začátku sezony domlouval, koho a s kým
hrát nějaký exhibiční zápas.
Se zástupci fanoušků jsem to
probíral, ti navrhovali mužstvo
Kroměříže. Bohužel ti hráli v

té době zápas o postup do play
off krajského přeboru a našem
hráčům jsem chtěl dát volno.
Možná jsme mohli počkat až
po sezoně, ale taky s může stát ,
že my budeme hrát až do dubna
a hráče Kroměříže se rozutečou
a nebo naopak. Řeknu ještě
jedno, minulý rok tu hráli starší
gardy Prostějova proti Přerovu
a došlo asi padesát lidí, takže
ona je to vždy loterie...“
Slyšeli jsme také kritiku na výši vstupného...
Nepřestřelili jste cenu ve výši
stokoruny?

Foto: Josef Popelka

„Zdá se vám sto korun moc?!
Do kina dáte dvěstěpadesát a
více, ani se nepodíváte. Myslím, že jednou za rok se to
mohlo brát jako podpora klubu.
Opravdu je to jen na lidech, jak
to kdo bere...“
Nemyslíte si, že by si
nejpopulárnější sport
ve městě zasloužil při takovém výročí vyprodaný stánek?
„Určitě, ale když nechodí
lidé z ekonomických důvodů
ani na základní kola, proč by
měli dojít na nějakou oslavu?
Mohl jsem udělat oslavu v Národním domě a taky by došlo
jen dvě stovky nejvěrnějších. Je
to opravdu jen o tom, že začínáme ve všech sportech ztrácet
diváky, zejména vzhledem k
internetům a dalším atributům
moderní doby.“.
Jak se povedl večerní
hokejový ples v Hobitu?
„Já i ostatní ho hodnotíme kladně. Kdo došel, mohl si pohovořit s hráči i trenéry. O to tam šlo
především.“
Co dále k oslavám 100
let prostějovského hokeje chystáte?
„Vše je otázka financí a toho,
jak dalece se dostaneme v play
off. Necháváme to otevřené...“

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova zdolali Pardubice, o víkendu odpočívali

FANDOVÉ, KDE JSTE? ORLI BOJUJÍ O PŘÍZEŇ DIVÁKŮ

99 BK PROSTĚJOV
86 BK JIP PARDUBICE

Ve čtvrtek přímý souboj o čtyřku,
tým BK potřebuje vaši podporu

53:42

čtvrtiny: 27:21, 16:21, 19:23, 27:21
Trestné hody:
Střelba 2 b.:
Trojky:
Doskoky:

18/12:26/15
39/21:46/28
32/15:11/5
32:28

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

20:11
23:19
10:6
10:14

Rozhodčí: Hruša, Vondráček, Holubek
Diváků: 300

Sestava a body Prostějova:
Práášil 22
Paand
Pand
ndul
ulaa 200
ul
K ho
Ko
hout
u 14
ut
Švrdlíkk 144
Šv
Bratčenkov
ovv 11

Prostějov/lv, pk

Slleezzák
ák 10
Maarkko 6
Boohhaačí
čík 2
P kárre
Pe
rek 0

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava pardubic:
Muirhead 26, Nelson 17, Bohačík 13, Pospíšil 11, Kotas 7, Čarnecký 5,
Žabas 4, Faifr 3, Peterka 0, Peterka 0, Příhonský 0

tabulka a1 skupiny nadstavbové části
Z

V

P

Skore

Body

1. ČEZ Basketball Nymburk

26

25

1

2328:1681

51

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

27
26
27

18
17
16

9
9
11

2189:2064
2186:2035
2157:2048

45
43
43

5. BK Prostějov

26

16

10

2273:2128

42

6. BC UNIKOL Kolín

26

15

11

2126:2164

41



Tým

tabulka A2 skupiny nadstavbové části
Z

V

P

Skore

Body

1. Astrum Levice

28

15

13

2199:2195

43

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

28
28
28

12
11
9

16
17
19

2095:2184
2244:2479
2218:2395

40
39
37

5. BK Lions Jindřichův Hradec

28

8

20

2300:2480

36

6. BK Opava

28

8

20

2103:2270

36

7. SLUNETA Ústí nad Labem

28

7

21

2076:2371

35



Tým

Především nasazení prostějovských basketbalistů
v úterním ligovém duelu proti Pardubicím bylo velkým sportovním zážitkem. O krok pozadu zůstali
hráči hostujícího celku, v jejichž řadách potěšil nezávislého fanouška svými kousky Corey Muirhead.
Nejsmutnější však byl pohled do ochozů. O duel
týmů z popředí tabulky projevilo zájem pouze několik stovek nejvěrnějších příznivců...

koše Mattoni nbl v číslech:
Skupina A1
2. kolo nadstavby: Prostějov - Pardubice 99:86 (27:21, 53:42,
72:65). Nejvíce bodů: Prášil 22, Pandula 20, Kohout a Švrdlík po 14 - Muirhead 26,
Nelson 17, Bohačík 13, Pospíšil 11. Rozhodčí: Hruša, Vondráček, Holubek. Trestné hody: 12/18 - 15/26. Trojky: 15:5. Fauly: 23:19. * Ostrava - Nymburk 71:90
(16:26, 35:47, 50:72). Nejvíce bodů: Stehlík 19, Dufault 11, Gniadek 10 - Carter 18,
Rančík 17, Naymick 13. Rozhodčí: Paulík, Kurz, Kapl. Trestné hody: 21/14 - 25/20.
Fauly: 17:19. Trojky: 7:10. * Děčín - Kolín 96:91 (20:18, 46:40, 69:65). Nejvíce
bodů: Pope 26, Soukup 17, Landa 15, Stria a Alič po 12 - Bolds 29, Ubilla 16, Machač
12, Field 10. Trestné hody: 22/14 - 10/8. Fauly: 18:24. Trojky: 12:11.
3. kolo nadstavby: Kolín - Ostrava 82:80 (23:25, 39:45, 56:63). Nejvíce bodů:
Machač 34, Ubilla 21, Bolds 15 - Dufault 23, Barnes 19, Ames 9. Rozhočí: Lukeš,
Karásek, Kec. Trestné hody: 24/20 - 20/14. Fauly: 18:23. Trojky: 8:12. * Pardubice
- Děčín 68:85 (17:25, 32:45, 50:69). Nejvíce bodů: Pospíšil 15, Faifr 10, M. Peterka
8 - Pope 22, Sanders 13, Landa 12, Alič 11. Rozhodčí: Hruša, Kučera, Jeřáb. Trestné
hody: 17/12 - 10/8. Fauly: 18:21. Trojky: 8:11. * ČEZ Basketball Nymburk - BK
Prostějov přeloženo na 10. 4., 18:00 hodin
Skupina A2
4. kolo nadstavby : Levice - USK Praha 74:67 (17:17, 35:36, 53:53). Nejvíce bodů:
Grznár 17, Simmons 16, Nuhanovič 13 - Votroubek 17, Meno 15, Cvek 12. Rozhodčí:
Matějek, Nejezchleb, Večeřa. Trestné hody: 7/17 - 16/19. Trojky: 5:9. Fauly: 15:20.
* Chomutov - Opava 91:84 (27:22, 56:42, 70:65). Nejvíce bodů: Bosák 18, Fields
16, Allen a Glover po 15 - Blažek a Sokolovský po 18, Šiřina 12. Rozhodčí: Lukeš,
Galajda, Baudyš. Trestné hody: 41/29 - 25/18. Fauly: 24:32. Trojky: 6:12. * Ústí
nad Labem - Jindřichův Hradec 87:91 (15:21, 36:46, 60:66). Nejvíce bodů: Reese
21, Lewandowski a McFadden po 14 - Tomanec 27, Venta 22, Dygrýn 12. Rozhodčí:
Hošek, Kučerová, Kec. Trestné hody: 36/29 - 32/25. Fauly: 24: 31. Trojky: 4:8.
5. kolo nadstavby: Levice - Ústí nad Labem 95:81 (18:21, 43:41, 65:60). Nejvíce
bodů: Kemp 31, Simmons 24, Fields 15, Nuhanovič 10 - McFadden 20, Reese 17, Ličartovský 15, Lewandowski 12. Rozhodčí: Paulík, Kapl, Večeřa. Trestné hody: 17/14
- 11/6. Fauly: 15:20. Trojky: 5:5. * Opava - USK Praha 77:62 (22:20, 49:38, 61:44).
Nejvíce bodů: Blažek 23, Kramný a Martin po 15 - Meno 14, Cvek 13, Votroubek 11.
Rozhodčí: Dolinek, Matějek, Holubek. Trestné hody: 10/9 - 8/3. Fauly: 9:19. Trojky: 8:9. * Svitavy - Chomutov 75:85 (19:17, 43:40, 53:59). Nejvíce bodů: Deloach
21, Mróz 16, Macela 12 - Allen a Fields po 24, Bosák 10. Rozhodčí: Vyklický, Baloun,
Linhart. Trestné hody: 16/10 - 18/9. Fauly: 23:20. Trojky: 5:8.

KAM PŘÍŠTĚ na mattoni nbl
Skupina A1
4. kolo, středa 6. března, 18:00 hodin: BK Prostějov - BK Děčín (čtvrtek 7. 3., 18:00) * NH Ostrava - BK JIP Pardubice (pátek 9. 3., 17:30),
ČEZ Basketball Nymburk - BC UNIKOL Kolín
Skupina A2
6. kolo, středa 6. března, 18:00 hodin: USK Praha - QANTO Tuři

Svitavy, SLUNETA Ústí nad Labem - BK Opava, Lions J.
Hradec - Astrum Levice (19:00)
7. kolo, sobota 9. března, 17:00 hodin: BK Opava - Lions J. Hradec
(16:00), QANTO Tuři Svitavy - SLUNETA Ústí nad Labem
(18:30), Levharti Chomutov - USK Praha (17:00)

návštěvnost webu roste...

nikpv.cz

www.vecer

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

„Pochopitelně nás to mrzí.
Přitom hráči podávají výborné
výkony, a to nejen v posledním zápase proti Pardubicím.
Ostravu jsme porazili o třicet
bodů, Kolínu dali 123 bodů.
Určitě by si zasloužili větší
podporu,“ žehrá generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich.
Domácí zápasy Orlů opravdu mají šťávu a je škoda, že
je o ně menší zájem. Vždyť
okleštěná sestava je stále

sehranější, její zápal pro hru
je obdivuhodný. Nechybí ani
líbivé kombinace na jeden
dotek nebo efektní smeče v
útoku a bloky v defenzivě.
Navrch tým přidává nadstandardní střelbu z dálky.
„Atmosféra je opravdu docela
komorní. O to víc si poděkování zaslouží náš kotel. Není
nejpočetnější, ale je slyšet,“
pochválil hlouček sedící naproti
hostující střídačky trenér Zbyněk Choleva, který z palubovky
zatleskal skupině fandů i po posledním úspěšném vystoupení.

Plno není. Orli v rámci svých možností excelují, ale fanouškové se do haly nehrnou. Foto: www.bkprostejov.cz
Vedení klubu věří, že se v
závěru sezony návštěvnost
domácích zápasů zlepší a pro
příznivce připravuje opět
atraktivní losování o pobytový zájezd do Řecka. „Losování bude probíhat v poločase
každého domácího utkání,“

prohlásil generální manažer
prostějovských Orlů.
Vylepší si basketbaloví příznivci reputaci tento čtvrtek,
kdy přijede do Prostějova
Děčín, a pomůžou v přímém
souboji o čtvrtou příčku, která po konci nadstavby bude

znamenat výhodu domácího
prostředí ve čtvrtfinále play
off, Orlům ke kýženému vítězství? Nebo už snad o prostějovský basketbal ani nestojí? Uvidíme, každopádně
MOBILIZACE MEZI FANOUŠKY JE NA MÍSTĚ!

Střelba z dálky. Zbraň, na kterou není obrana
Prostějov/lv - Ve vyrovnaných basketbalových zápasech o vítězi často rozhodují
maličkosti. Důležitým faktorem je tříbodová střelba.
A v této disciplíně patří Orli
mezi nejlepší v lize. V pořadí týmů Prostějovu v procentuální úspěšnosti střelby
z dlouhé vzdálenosti patří
třetí místo. „Máme šikovné
střelce,“ těší trenéra Zbyňka
Cholevu.
V kádru Orlů je hned několik
obávaných exekutorů trojek.
Přesnou mušku opakovaně
potvrzuje Dušan Pandula,

Dalekonosné střely. Proti velice úspěšným tříbodovým zásahům
orlů je soupeřova obrana bezbranná. Téměř všichni Orli vykazují více
jak třicetiprocentní úspěšnost...
Foto: archív Večerníku

Jaroslav Prášil nebo Pavel Slezák. Zakončení zpoza oblouku
patří také k oblíbené disciplíně
Vojtěcha Bratčenkova, Jaroslava Bohačíka a Romana Marka.
Přes třicetiprocentní úspěšnost
se dostal také pivot Ondřej
Kohout. Z obvyklé sestavy z
trojky v průběhu sezony nevystřelil pouze Kamil Švrdlík,
který se vyžívá především v
soubojích pod koši.
„Větší počet střelců je vždy
výhodný. Soupeř neví, koho
má bránit. Z toho můžeme
těžit,“ tvrdí lodivod BK Prostějov Zbyněk Choleva, podle

kterého je úspěšná střelba trojek odrazem týmové hry Orlů.
„Umíme si půjčit míč, až je z
toho volná střela bez obrany.
To zvyšuje šanci na úspěch,“
uvědomuje si kouč Prostějova.
Stejný názor sdílí také kapitán Jaroslav Prášil, který se ke
střelbě zdálky dostává i v poslední době, kdy zaskakuje na
postu pivota. Pardubicím nasázel sedm přesných pokusů z
dálky. „Máme opravdu kvalitní
střelce, soupeři nesmí při bránění na nikoho zapomenout.
Když tu chybu udělají, umíme
to potrestat,“ tvrdí Prášil.

Ostrá dělostřelecká palba popravila Pardubice
Zazářil především sedmitrojkový král Prášil
Očima trenérů
Prostějov/lv - Na první
vítězství v nadstavbě dosáhli
basketbalisté
Prostějova,
když v úterní předehrávce
druhého dějství nadstavbové
části Mattoni NBL porazili
silné Pardubice 99:86. Orli si
pomohli patnácti trojkami a
právě na tuto zbraň nenašli
jejich soupeři odpověď.
Tahounem byl především
kapitán Jaroslav Prášil, autor sedmi dalekonosných
pokusů.

Vstup do zápas byl v podání
obou družstev hodně vyrovnaný a často se tak střídalo
vedení. Teprve tři minuty před
koncem první části se Orli
konečně dostali do vedení
natrvalo a od stavu 18:16 už
udávali tempo zápasu. Do
závěru první části si navíc
dokázali ještě vybudovat
šestibodové vedení, a to 27:21.
Ve druhé desetiminutovce už
začali Hanáci hostujícímu celku
pořádně zatápět svou největší
zbraní, a to tříbodovými
střelami. Smršť, která se snesla
na koš soupeře v této části,
znamenala upevnění vedení.
Domácí získali náskok 49:32.
Pak se ale taky dvakrát za sebou

trefil protivník a do šaten se tak
odcházelo za stavu 53:42.
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
Po pauze Pardubice pokračovaly
„Byli jsme ve všem lepší. Měli jsme více střeleckých
v dotahování ztráty a na konci
pokusů, hráči vyhráli také na doskoku. Soupeři jsme
25. minuty se dostaly na roztéměř nedali šanci! Slabší chvilku jsme si vybrali pouze
díl dvou bodů. Následně ale
na začátku druhého poločasu. Naštěstí jsme si dokázali
přišla tvrdá odpověď Orlů. Tři
pomoci důležitými trojkami. Po nepříjemné porážce v
trojky v krátkém sledu přinesly
Ostravě jsem měl z našeho výkonu trochu obavy, kluci
uklidňující vedení. Náskok v poto však zvládli výrobně.“
slední čtvrtině jistila podkošová
Jan SLOWIAK - BK Pardubice:
dvojice
Kohout,
Švrdlík,
kterou navíc dokázal podpořit „Prostějov vyhrál naprosto zaslouženě. Náš výkon mu ale
vítězství hodně usnadnil. Především v obraně to bylo hodně
důležitými body Pandula.
Vzhledem k tomu, že z vík- špatné, hráči opakovaně dělali hloupé chyby třeba při bránění
endového programu bylo ut- Prášila. Ten nám dal pět trojek a my jsme mu dovolili další
dvě. S takovým přístupem jsme nemohli myslet na úspěch...“
kání basketbalistů Prostějova
na palubovce mistrovského
Nymburku z důvodu jeho tabulce spadli Orli na pá- čtvrtek - 7. března, kdy od 18
účasti v nadnárodní soutěži tou příčku. Příležitost k hodin hostí průběžně čtvrtý
přesunuto na 10. dubna, v povyskočení budou mít tento BK Děčín.

Exkluzivní rozhovor se zkušeným křídelníkem Orlů
ů

„POPEREME SE O SEMIFINÁLE,“
slibuje Dušan Pandula

Prostějov - Už druhou sezonu patří mezi velké
opory Orlů Dušan Pandula. Zkušený křídelník,
který má za sebou starty ve slovenské reprezentaci, přináší tradičně do hry velkou bojovnost, neohrožené průniky pod koš a nadstandardní střelbu
z dálky. To vše z něj dělá třetího nejužitečnějšího
hráče Orlů. „Důležité je, že se daří týmu. Ostatní
statistiky nemají takovou cenu,“ odmítá osobní zásluhy Pandula.
Ladislav Valný
Poslední utkání ukázalo sílu týmu. Máte
šanci bojovat o další ligovou
medaili?
„Určitě ano. Ale zápasy jsou
pro nás těžké, protože hrajeme v
menší rotaci. Uvidíme, kolik budeme mít sil na konci sezony.“

Před lety Opava získala medaile v sedmi hráčích. Může to být pro vás návod, jak uspět?
„Přece jen je to už pár let. Hra
se od té doby zrychlila a je náročnější. Přibylo více tvrdých
soubojů a ty stojí hodně sil.
Ale rozhodně se o postup do
semifinále pokusíme.“

Nadstavbu jste zahájili porážkou v Ostravě,
kde jste v závěru vedli o šest
bodů. Jak moc mrzí tato
ztráta?
„Vzhledem k průběhu utkání
hodně. Bylo to vyhrané utkání, ve kterém jsme nezvládli
koncovku. Mohli jsme tabulku ještě více zdramatizovat.
Teď už s tím nic nenaděláme,
musíme bojovat dál.“
Po zranění se do sestavy vrací Jaromír Bohačík. Projeví se to ve výkonu Orlů?
„Doufám, že se co nejdříve
dostane do bývalé formy. V
naší situaci potřebujeme každého hráče, abychom mohli
držet vysoké tempo po celý
zápas.

V
zápase
proti Pardubicím jste dohrávali bez tří
ých
vyfaulovaných
ůže
hráčů. Nemůže
ším
to být v dalším
ony
průběhu sezony
problém?
to
„Všechno
alým
souvisí v malým
hráčů.
počtem
lní, ale
Není to ideální,
zatím jsme se s tím
každé vydokázali pokaždé
rovnat. Snad to vydrží
i v zápasech, kdy půjde skutečně o moc.
Především play
lay off se
az, bude
hraje nadoraz,
důležité, abychom
byli všichni zdraví.“

Foto: archív Večerníku
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házenkářská sedmička
aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

PROSTĚJOV MĚL HUSTOPEČE NA LOPATĚ, přesto prohrál

Prostějov/jim – Velice blízko
výhře s druhým týmem tabulky se v sobotu odpoledne ocitli
házenkáři Sokola II Prostějov.
V domácím prostředí začali
velice dobře, brzy vedli 3:0 a
dvou- až tříbrankový náskok si
udržovali po celý první poločas,
ve druhém dokonce utekli až na
pět branek – 16:11. Pak ovšem
přišel velký kolaps, obrat na
19:22 a přes vyrovnání na 24:24
konečná tříbranková porážka
26:29. Prostějov tak prohrál již
čtvrté domácí střetnutí a dál zůstává jedenáctý.
Do sestavy Sokola II se po předchozí odmlce vrátili Kosina, Valach, Gazdík a jejich přítomnost
pomohla týmu k povedeným
čtyřiceti minutám. Začalo se velice opatrně, obrany vítězily nad
útoky, o čemž svědčilo mnoho
nepřesných či vychytaných střel
i ztracených míčů. Domácí se
zásluhou Kozlovského a Kosiny
ujali v osmé minutě vedení 3:0,

26:29

Sokol II Prostějov
Legata Hustopeče

(13:11)

Rozhodčí: Damek – Vychodil. ŽK: 2:1. Vyloučení: 6:2. ČK: 0:1.Sedmičky: 5/4:0:0.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kosina 6, Kozlovský 8, M. Jurik 4, Valach 1, Gazdík 1,
Jura 2, Mikulka, Budík, Procházka, Ordelt, Chytil, Jurečka 4.
Trenér: Josef Zedníček.

to ještě Kozlovský neproměnil trhák. Hosté sice snížili na 4:3, ale
Kosina z dálky, Jurečka technicky
a opět Kosina při brejku tří na jednoho vrátili Prostějovu pohodlnější náskok.
Hustopeče se snažily o srovnání,
ale za celý první poločas toho dosáhli jen dvakrát a na velice krátkou dobu, když v polovině první
půle upravili na 7:7 a pak i 8:8.
Gazdík, Michal Jurik a Kozlovský
ale rychle zařídili opětovné vedení
o tři branky 11:8, které podpořil
gólman Jiří Hrubý podařeným

výkopem proti střele z pivota. Za
celý poločas měl více než čtyřicetiprocentní úspěšnost a výrazně se
tak podílel na budování náskoku.
Hosty ani toto nepoložilo, trhákem
a šťastnou brankou snížili na 11:10
a donutili domácího kouče Josefa
Zedníčka vybrat si dvě minuty
před pauzou time out. Jura s Kosinou si v koncovce věděli rady,
soupeř ale v posledních vteřinách
odpověděl a poločasový stav tak
zněl 13:11.
„První poločas byl slušný, škoda jedenácté branky těsně před

koncem poločasu, zase by to
bylo lepší. Obrany byly poměrně
agresivní, nutily útoky k chybám.
Říkal jsem, že klíčem je ubránit
pivota Semeráda. V prvním poločasu se nám to jakž takž podařilo,
ve druhém už ne,“ zhodnotil první
dějství trenér Prostějova Zedníček.
I vstup do druhé půle vyšel domácím na výbornou. S pomocí
tyče ubránili první útok, trestali i
ztráty a po pár minutách zvýšili na
16:11. Bylo to poprvé a naposledy,
kdy Sokol II vedl o pět branek.
Jeho hráčům se totiž přestalo dařit
v koncovce a Hustopeče se začaly
přibližovat. Od stavu 19:16 nedovolily domácím téměř deset minut
skórovat a s pomocí dvou sedmiček obrátily na 19:22.
Do poslední desetiminutovky
vstoupil Prostějov se skóre 21:24
a čtyřmi hráči, i ve dvojnásobném oslabení ovšem dokázal
díky Kozlovskému skórovat a
dvě branky Jurečky vedly k vyrovnání na 24:24. Domácí doká-

zali srovnat i na 25:25, tak jim ale
hosté opět utekli na tři branky a
tak tomu již zůstalo. Nic na tom
nezměnila ani červená karta půl
minuty před koncem.
„Do druhého poločasu jsme
vstoupili dobře, pak jsme začali
bláznit, hrát zbrkle a dopouštěli
jsme se zbytečných ztrát. Zbavovali jsme se balonů a hosté dávali
trháky,“ ohlížel se za zbytkem
utkání Zedníček. Ve hře jeho hráčů mu chyběl zejména přehled a
schopnost podržet balon. „Je to
škoda, padli jsme o tři góly, ale
prohráli jsme si to sami. Měli
jsme vyhrát. V koncovce nám
chyběly síly a nezvládli jsme
to,“ litoval závěru. I tak ovšem
pozoroval jasné zlepšení oproti
prvnímu duelu a vysoké porážce
v Telnici.
Nyní čeká na prostějovské házenkáře dvojice venkovních střetnutí. Nejprve v sobotu 9. března od
17 hodin v Ivančicích, poté přijde
na řadu derby v Kostelci na Hané.

13. kolo
V. Meziříčí - H.Brod.............................................................
22:20
......................... ......
..................................
Prostějov - Hustopeče ..........................................................
26:29
...............................
........
.........................
SK Kuřim - Maloměřice ......................................................
26:22
............................................................
Kostelec n.H. - Telnice.........................................................
23:21
.........
.......
.......................................................
Brno B - Ivančice .........................................................................
................................................
Sokolnice - Bohunice ...................................................................
.......................................

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

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

KAM NA házenou?
14. kolo, neděle 10. března 2013: Maloměřice - Sokolnice (9. 3.,
11:00), Ivančice - Prostějov (9 3.,17:00), Hustopeče - Kostelec n.H.
(10:30), Bohunice - Brno B (15:00), Havlíckův Brod - SK Kuřim
(17:00), Telnice - V. Meziříčí (17:00)

Plumlov posiluje, na hostování

Házenkářům Kostelce na Hané vstup do jara VYŠEL přichází Libor Grulich
Telnice závěr zdramatizovaly, na body ale nedosáhly
Kostelec na Hané/jp - Po zimní
pauze se házenkářská veřejnost dočkala odvetných bojů
kosteleckých házenkářů ve
druhé lize mužů, ve které TJ
Sokol-HK patřila po podzimní
části osmá příčka. Jelikož první venkovní utkání minulou
neděli večer na půdě posledního Havlíčkova Brodu bylo
vzhledem k rozsáhlé sněhové
kalamitě zrušeno, stal se tak až
sobotní domácí zápas tím pro
Kostelec zahajovacím ve druhé
polovině sezóny. Svěřenci kouče Juríka si dokázali vypracovat slibné poločasové vedení,
které v dramatickém závěru již
neztratili, a připsali si tak cenné
body do druholigové tabulky.
Podzimní měření kosteleckých
házenkářů s těmi Telnickými vyznělo daleko lépe pro mužstvo
z Brněnska. I s tímto vědomím
vstupovali domácí do sobotního
utkání s útočně laděnými hosty.
Ti se také ujali v úvodu utkání
vedení, hráči Kostelce ale záhy
vyrovnali. V rozmezí 9. a 11.
minuty se domácím házenkářům
podařilo strhnout skóre na svoji
stranu a vytvořit si dvoubrankový
náskok - 5:3. Jak se později ukázalo, toto vedení bylo rozhodující
pro další vývoj střetnutí. Soupeř
z Telnic se sice snažil o vyrovnání, ale mnohdy laxní zakončení
nechalo vyniknout domácího
brankáře. Především situace za

TJ Sokol Kostelec na Hané-HK 23:21
TJ Sokol Telnice
(15:11)

Rozhodčí: Macharáček, Macharáčková. Sedmičky: 1/1:1/1. Vyloučení: 2:3. ŽK: 2:3. Diváků: 90. Vývoj zápasu: 0:1, 3:3, 5:3, 8:7, 12:9,
14:9, 15:11, 15:13, 17:13, 18:15, 21:20, 23:21.

Sestava a branky Kostelce:
Varha, Navrátil - Smékal 4, Godál 1, Grulich 7, Jurka 4, Ševčík 2, Vymětal 2, Grepl M., Grepl J. 1, Hochvald, Beneš, Varhalík 2, Řičař.
Trenér: Jurík Alois.

Alois JURÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané-HK:
„Vzhledem k vývoji utkání si dovolím říct, že jsme vyhráli
zaslouženě. To drama na konci zápasu jsme si způsobili sami
hráčskou nekázní. I když soupeř změnil obranu, zkušení hráči si
nemohou dovolit tolik technických chyb. Za druhý poločas jich
bylo třináct a to je opravdu dost. Přestali jsme běhat, začali být pasivní, spojky se nám neprosadily. Myšlenka tam byla, ale něco tam
bylo špatně. Únor jsme v podstatě promarodili, což se projevilo
i na fyzičce. Soupeře jsme udrželi na dostřel dobrou obranou,
včasným přistupováním a zaslouženě vyhráli.“

Antonín LEVÍČEK - TJ Sokol Telnice:
„Nedali jsme strašně moc šancí a to rozhodlo o utkání. Někteří kluci
nastoupili po horečce a to je na tom hřišti znát, ale na to se nevymlouváme. Podařilo se nám sice stáhnout ztrátu, ale namísto využití
šancí a následného zformování jsme z protiútoku dostali rozhodující
branky. Pro nás je to určitě ztráta, přijeli jsme do Kostelce vyhrát...“

Na soupeře platil. Kostelecký Martin Grulich (v bílém) se prosazuje
proti hostující obraně a také díky jeho sedmi trefám se domácí radovali
z výhry.
Foto: Josef Popelka
stavu 8:7 pro domácí volal protiútok hostů tři na jednoho po gólu.
Varha však vytáhl skvělý zákrok,
po němž přišel kontr na domácí
straně a uhájení náskoku - 9:7.
Telnice se sice následně prosadi-

ly v oslabení, Kostelec na Hané
však i na tohle snížení vzápětí
reagoval proměněným pokusem.
Nervozita na palubovce se přenesla i na trenéra hostů, který za
své výroky obdržel žlutou kartu.

Do poločasu se ještě Kostelec dočkal branky ze sedmimetrového
hodu, došlo i na výměnu brankáře, kdy Varhu nahradil Navrátil.
Ten ale brzy kapituloval, čímž se
uzavřelo poločasové skóre 15:11
pro domácí Kostelec.
Do druhé půle, opět s brankářem
Varhou, nastoupili Kostelečtí poněkud vlažněji. Šance si přesto vypracovali, leč proti stál ve druhém
poločase skvělý Kielar v bráně hostí. Proto si první body připsali jeho
spoluhráči, kteří snížili na 15:13.
Kostelec se dočkal až v 38. minutě
druhého poločasu zásluhou Martina Grulicha. Domácí nadále udržovali dvougólový náskok, avšak
deset minut před koncem jakoby
došel Kostelci dech, což mělo za

následek snížení až na rozdíl jediné
branky. Dlouhán Jurka se však na
druhý pokus včas prosadil a nedovolil tak soupeři srovnat skóre.
V dramatické koncovce se čtyřicet
vteřin před koncem podařilo Kostelci odskočit na potřebný tříbodový rozdíl, zásluhou Vymětala a
Varhalíka. Hosté se zmohli už jen
na snížení a stanovili tak výsledek
na finálních 23:21. Kostelečtí tak
dali zapomenout vysoké prohře na
půdě svého soupeře a s plným počtem bodů vstoupili do jarní části
házenkářské druhé ligy.
Tuto neděli mužstvo vedené
trenérem Juríkem sehraje nelehké utkání na půdě průběžně
druhého celku tabulky Legata
Hustopeče.

Vedení OFS se sžívá s agendou
a pracuje na reorganizaci soutěží

Prostějov/jim – První měsíc
svého funkčního období má
za sebou výkonný výbor prostějovského Okresního fotbalového svazu (OFS) v čele
s Milanem Elfmarkem. Nový
předseda i jeho kolegové momentálně řeší spoustu úkolů
spojených se vznikem nového
občanského sdružení, s přípravou na volební valnou hromadu krajského fotbalového sva-

zu a s plánovanými změnami v
okresních soutěžích, aby nový
model mohl začít platit třeba
již od sezony 2013/2014.
„Otázka reorganizace soutěží na
našem okrese je pro nás velice
důležitá,“ sdělil Elfmark s tím,
že tohoto bodu se chopil garant
sportovně technické komise Roman Minx. „Dostal za úkol oslovit jednotlivé kluby a požádat je o
informaci, kdo se bude pro násle-

dující rok přihlašovat a jaké mají
představy o struktuře soutěží,“
přiblížil jeho činnost Elfmark a
doplnil, že pracovní verzi nového
uspořádání již projednávají.
A jak zatím vidí činnost nového
okresního vedení? „Měsíc je na
hlubší závěry krátká doba. Zatím
jsme měli dvě pracovní schůzky,
na kterých jsme řešili složení jednotlivých komisí a domluvili se
na obsazení odborných garantů

těchto komisí,“ sdělil předseda
OFS Milan Elfmark. Osobně pozoruje mírnou změnu oproti předchozímu období, kdy byl „pouze“
řadovým členem výboru, zejména v zodpovědnosti. „Mám zatím
to štěstí, že práce, pro kterou jsem
se vždy rozhodl, mne bavila. A
doufám tedy, že tomu tak bude i v
dalších měsících,“ věří, že se mu
veškeré aktivity bude dařit úspěšně skloubit i nadále.

Úvodní čtyři týdny tak jemu i
jeho kolegům posloužily zejména k adaptaci na nové úkoly a
poznání, co tyto pozice obnášejí.
„Jednotliví členové výkonného
výboru dostali za úkol seznámit
se podrobněji s agendou, která
spadá do jejich kompetence, a
připravit případné požadavky na
změny v rozpočtu komisí, aby byl
zabezpečen jejich řádný chod,“
doplnil Milan Elfmark.

Plumlov/jim – První jistou posilu pro záchranářskou misi v
I.A třídě může přivítat nový
kouč Plumlova Lubomír Keluc. Na minimálně půlroční
hostování z Protivanova přichází Libor Grulich, vše se
navíc schyluje i k dotažení příchodu určické ikony Přemysla
Mlčocha, od 10. března by totiž chtěl mít kádr uzavřen.
„Libora znám, trénoval jsem ho v
dorostu Lipové a vím, co od něj
mohu čekat,“ vysvětlil jeho angažování Keluc. Zatím ho však viděl
pouze v trénincích, protože čtyři-

Libor Žondra se do první

ligy zatím nestěhuje
Prostějov/jim – I pro jarní
část druhé ligy zůstává členem
1.HFK Olomouc pivínský odchovanec Libor Žondra. Třiadvacetiletý útočník zamířil
začátkem kalendářního roku
na testy do Hradce Králové, ale
vinou poraněné achillovky strávil většinu zimní přípravy na
marodce a ve zbytku ročníku
tak bude pokračovat v kádru
aktuálně pátého týmu druhé
nejvyšší domácí soutěže.
„Byl jsem téměř měsíc mimo hru
a mám za sebou teprve dva týdny
tréninku. Zpočátku jsem byl nepřipraven, ale už se cítím silnější.
Zatím mi chybí vytrvalost na celý
zápas, ale sedmdesát minut bych
měl vydržet,” odhadl Žondra svou
aktuální kondici. Nejtěžší pro něj
byl první týden po zranění, nyní
se cítí lépe a lépe, a navíc si ještě
hodlá po trénincích přidávat, aby
manko co nejdříve smazal.
Během zimy stihl odehrát pouze dvě přátelská utkání, poprvé

(K. Hloch), 35:35 Z. Fojt (Bouda),
44:56 Miczek (M. Fojt), 50:22 Bouda
(Zakopal), 53:09 Miczek (Z. Fojt) –
17:31 Beneš (Tomica), 22:11 Slováček
(Waliczko), 23:40 Lajczyk (Slováček),
27:28 Beneš (Waliczko), 30:06 Tomica
(Vyvial), 59:42 Waliczko (Lajczyk).
Sestava Prostějova: Panák, Krátký
– Liška, Ťuik, M. Fojt – Miczek, K.
Hloch, J. Hloch, Soldán, Bouda, Z.
Fojt. Trenér: Josef Kubíček.
„Na naší palubovce jsme přivítali soupeře ze spodní části tabulky, rozhodně
jsme chtěli uspět. Začátek utkání jsme
hosty k ničemu důležitému nepustili a kontrolovali utkání. Zvrat přišel
FbC Playmakers Prostějov
v druhé třetině, kdy jsme z neznáSlavia I-tec Havířov
mých důvodu polevili, soupeř toho
7:6 (3:1, 1:4, 3:1)
patřičně využil a ujal se v zápase veBranky a asistence: 3:38 Bouda dení. V třetí třenice jsme využili dvou
(Miczek), 08:38 Soldán, 13:04 Ťuik přesilovek, kdy jedna byla dokonce

pětiminutová za dosti nevybíravý
faul, a utkání jsme již měli pod kontrolou. Havířov v závěru hrál i v šesti,
ale utkání jsme již nepustili a získali
potřebné tři body,“ těšil se z výhry v
základní hrací době kouč playmakerů
Pavel Kubíček.

FbC Playmakers Prostějov
FbK Horní Suchá
6:7 (1:1, 1:2, 4:4)
Branky a asistence: 18:33 Liška (Z.
Fojt), 39:27 Miczek (Ťuik), 44:20
K. Hloch (J. Hloch), 46:35 J. Hloch
(Z. Fojt), 48:21 J. Hloch (Miczek),
52:24 Miczek (Bouda) – 14:33 Černý (Robenek), 26:42 Melník (Šimík),
29:22 Robenek (Filip), 40:57 Melník
(Černý), 49:28 vlastní, 53:39 Melník
(Šimík), 57:50 Černý (Melník).Vyloučení: 4:5.

Sestava Prostějova: Krátký, Panák –
Ťuik, M. Fojt, Zakopal – Miczek, K.
Hloch, J. Hloch, Bouda, Z. Fojt, Liška.
Trenér: Pavel Kubíček.
„Osmnácté kolo na naší palubovce bylo
snad nejhorší naše utkání. Přivítali jsme
poslední tým tabulky a naším úkolem
bylo jasně soupeře přehrát a získat tři
body. Začátek utkání nebyl úplně špatný, jasně jsme dominovali, bohužel
bez gólových efektů a museli jsme dotahovat. Druhá třetina začala opět naší
neproduktivitou a přišla na nás i únava,
souper kontroval a ujal se vedení v zápase. Třetí část pro nás nezačala dobře
začátkem třetiny jsme již prohrávali
o dvě branky, v prostřední části jsme
chytali druhý dech a obrátili stav utkání
na 6:5, v tu chvíli jsem myslel, že už
to bude pouze naše hra a budeme navyšovat skóre. Ale opět jsme nesmyslně

v Rakousku to ještě nebylo ono,
po generálce již byl spokojenější. Na zasněženém hřišti odehrál
stejně jako zbytek základní sestavy poločas. Věří, že se v ideální
trenérově jedenáctce udrží a že po
vydařeném jaru třeba opět přijde
šance proniknout i do první ligy.
„Netroufám si odhadnout, co se
stane v létě. Jaro strávím v Holici
a od něj se všechno odvine. Soustředím se jen na nejbližší zápas,”
doplnil.

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

Florbalisté zaváhali s posledním a vyhráli pouze jednou
Prostějov/jim - Nečekanou ztrátu zaznamenali při domácím dvojutkání
florbalisté FbC playmakers Prostějov. Ve druhé lize mužů sice nejprve
velice těsně zdolali předposlední Havířov, o den později už nestačili na
beznadějně poslední Horní Suchou
a umožnili týmům za sebou, aby
snížily prostějovský náskok na sedmém místě. Do konce základní části
sehrají Hanáci ještě čtyři duely. Ty
nejbližší dva o víkendu 9. a 10. března, kdys opět doma nastoupí nejprve
proti čtvrté Opavě a pak proti pátým
Petrovicím.

advacetiletého záložníka skolila
viróza a úvodní přátelák proti Vrchoslavicím musel vynechat.
S odchodem hráče, jenž na podzim naskočil do osmi utkání I.B
třídy a vstřelil v nich dvě branky,
počítá i trenér Protivanova Libor
Bílek. „Vždy byl přínosem, je
urostlý, hlavičkář, ale proč ho tu
držet, když chce hrát jinde? Pouštíme ho ovšem jen na hostování a
rádi ho pak přivítáme zpět,“ zmínil
Bílek s tím, že náhradou za Grulicha může být Dalibor Sedlák, jehož předností je i technika. Nikdo
cizí do mužstva nepřijde.

polevili a soupeř toho využil a srovnal.
Naše krize trvala ovšem až do konce
utkání a soupeř ještě jednou kontoval a
my jsme na to již nedokázali reagovat i
když jsme v závěru hráli v šesti,“ hodnotil nevydaření střetnutí trenér Prostějova Pavel Kubíček.
Hráčům vytýkal spoustu neproměněných šancí, nepozornou obranu i nekoncentrovanosti brankáře „Sami jsme
si zkomplikovali postavení v tabulce,
kde se na nás začali dotahovat týmy ze
spodní části tabulky. I když stále máme
dostatečný náskok, se soupeřem, který
okupuje poslední místo v tabulce bychom neměli zaváhat. Je pravdou, že
jsme poslední zápas hráli v unaveném
tempu, bez jiskry a nápadu, jelikož
nehrajeme ve zcela kompletní sestavě
a nemáme ani kompletní dvě pětky,“
doplnil.

sportovní
aktuality
najdete
také na
našem
webu
www.
vecernikpv
.cz
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Volejbalistky měly volný los, nyní je čekají hned dva zápasy

NADSTAVBOVÁ ČÁST 24. KOLO:
Skupina
p
o 1.-5. místo: Frýdek-Místek - Přerov 3:1 (-22, 9, 20, 20).
Nejvíce bodů: Závodná 16, Pavelková 14, Mukařovská 10 - Mátlová,
Gambová a Murčinková po 11. * Olomouc - Olymp Praha 3:2 (-16, -25,
15, 19, 9). Nejvíce bodů: H. Kojdová 23, S. Janečková 14, Košická 13
- Patočková 18, Mlejnková 13, Mudrová 11. * VK Prostějov volný los
Skupina
p o 6.- 10. místo: SG Brno - KP Brnoo předehráno 0:3 (-23,-22,15) * Ostrava - Šternberk 3:0 (18, 22, 21). Nejvíce bodů: Elblová 13,
Langová 11, Polášková a Kadlecová po 10 - M. Janečková a Holásková po
14, Oborná 11. * VC Slavia Praha volný los

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

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

Z

V3 V2 PB

P

PS

PM

B

22
23
23
23
23

19
14
10
11
11

0
3
7
8
8

61:13
55:32
52:36
49:40
49:39

1799:1345
1994:1772
1942:1794
1965:1938
1982:1853

58
48
41
40
40

1
2
4
3
2

0
4
2
1
2

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

Z

V3 V2 PB

P

PS

PM

B

6.
7.
8.
9.
10.

22
23
23
23
23

8
7
9
5
0

10
10
13
13
21

40:44
41:48
35:45
32:55
7:69

1742:1806
1901:1942
1675:1762
1783:1955
1232:1848

31
30
29
23
2

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

1
3
1
3
0

3
3
0
2
2

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

kam příště...
Skupina o 1.-5. místo:
25. kolo, čtvrtek 7. března, 17:00 hodin: Přerov - SK UP Olomouc,
Olymp - VK Prostějov, Frýdek-Místek volný los
26. kolo, sobota 9. března, 17:00 hodin: VK Prostějov - Přerov, SK UP
Olomouc - Frýdek - Místek, Olymp Praha volný los
Skupina o 6.-10. místo:
25. kolo, čtvrtek 7. března, 17:00 hodin: Šternberk - SG Brno, KP Brno
- Slavia (18:00), Ostrava volný los
26. kolo, sobota 9. března, 17:00 hodin: Šternberk - Slavia, SG Brno Ostrava, KP Brno volný los

Agelky skončí v nemocnici.

DAROVAT KREV

PROSTĚJOV PŮJDE DO PLAY OFF Z PRVNÍHO MÍSTA
Volejbalistky VK AGEL Prostějov v uplynulém
týdnu nesehrály žádné mistrovské střetnutí, a
přesto získaly jistotu prvního místa po dlouhodobé
fázi UNIQA extraligy 2012-2013. Průběžně druhý
Olymp Praha totiž podlehl v Olomouci 2:3 (vedl
přitom 2:0!), čímž snížil náskok našeho týmu v čele tabulky pouze na deset bodů. A protože mu do
konce nadstavbové části zbývají už jen tři duely,
nemůže obhájce titulů z předchozích čtyř let ani teoreticky předstihnout!
Prostějov/son
Právě na hřiště největšího rivala teď Hanačky cestují, zápas
pětadvacátého kola nejvyšší
české soutěže v hlavním městě
se hraje ve čtvrtek 7. března od
17.00 hodin. Vzhledem k rozhodnutému boji o prvenství
tahle bitva zdánlivě ztratila

část ze své atraktivity, ovšem
ve skutečnosti bude mít náboj
znovu maximální. Olymp totiž
v probíhající sezoně favorita
potkal již čtyřikrát - a hned
třikrát neměl daleko k vítězství. Poprvé ve vzájemném extraligovém mači venku (dokonce neproměnil dva mečboly!),
podruhé v domácí odvetě (opět

Agelky čeká další nelehká bitva na Olympu

Repríza s Olympem. V letošní sezoně se "Agelky" utkají s Pražským
týmem již popáté a nebudou to mít proti kvalitnímu soupeři lehké, právě
s Olympem uhrály ty nejtěsnější výhry.
Foto: www.vkprostejov.cz
těsná prohra 2:3) a potřetí v teplickém finále Českého poháru
(výsledek 1:3).
„Moc chceme Prostějov aspoň
jednou porazit,“ zní z pražského tábora. Tato slova několikrát zopakovali jak trenér PVK

Stanislav Mitáč, tak kapitánka
Andrea Sládková. Na opačné
straně barikády je zřetelné odhodlání nepřipustit žádný další
výsledkový kiks. „Olymp sice
podlehl ve Frýdku-Místku 1:3
a naposledy ztratil vedení 2:0

na sety v Olomouci, ale pořád
má svou nezpochybnitelnou
kvalitu. Těží z dobrého podání
a hlavně výborných bloků, ve
své hale je pokaždé moc nebezpečný. To vše si uvědomujeme a dáme pozor, abychom
ve čtvrtek podali kvalitní výkon. Jedině s ním zvítězíme,“
řekl kouč VK Miroslav Čada.
Do sestavy už může počítat s uzdravenou Markétou Chlumskou. Zda však
dlouholetá opora prostějovské
družiny ihned naskočí na svůj
obvyklý post libera, to zůstalo
před střetem dvou vedoucích
celků extraligy utajeno. „Nastoupíme v takovém složení,
které by mělo nejlépe vést
k úspěchu,“ prohodil Čada
s úsměvem.

Přerovu mají Agelky po minulé porážce co vracet
Hanácké derby v hale Sportcentra DDM se hraje netradičně až v neděli 10. března

Prostějov/son - Jak informujeme na jiném místě této
strany, už čtyři kola před
koncem nadstavbové fáze
UNIQA extraligy 2012-2013
si naše volejbalistky zajistily prvenství. To však neznamená, že by jim před
utkáním
šestadvacátého
dějství elitní české soutěže
doma proti PVK Přerov

Precheza (neděle 10. března
od 17.00 hodin) chyběla
motivace. Naopak jí budou
mít fůru, neboť právě od
tohoto soupeře před nedávnem utržily nepříjemnou
porážku...
V sobotu 16. února tehdy ženy
VK AGEL Prostějov nastoupily
jen dva dny po vítězném finále
Českého poháru a hned od

začátku bylo cítit, že hanácké
derby nezvládají. Nakonec
podlehly 1:3, čímž v probíhajícím ročníku prohrály s protivníkem z ČR již podruhé.
„Pro nás ale nadcházející
zápas není o nějaké pomstě
nebo odvetě za předchozí
porážku. Naším úkolem
je teď v každém novém
střetnutí potvrzovat výkon-

nostní zlepšování, předvádět
kvalitní volejbal a co nejlépe
se připravovat na rozhodující
část sezony v podobě blížícího
se play off,“ uvedl hlavní
trenér VK Miroslav Čada.
Přerovu se od výše zmíněného
skolení favorita paradoxně
nedaří, neuspěl na Olympu
Praha (hladce 0:3) ani ve Frýdku-Místku (trochu vyrovnaněji

1:3). Naopak Agelky vyjma
daného výpadku naznačovaly
vzestupný herní trend, když
všechny soupeře v nadstavbě
kromě Prechezy smetly 3:0.
Navíc se jim do sestavy vrátila
opora na postu libera - Markéta Chlumská, která doléčila
zranění kolene. „Chceme klidné vítězství po dobré hře,“ přál
si Čada stručně a jasně.

Příprava s Olomoucí jasně v režii prostějovských žen
VK Pv
SK UP

4
0

Prostějov/son - Delší zápasovou pauzu trvající skoro dva
týdny si naše volejbalistky
zpestřily přátelským utkáním proti SK UP Olomouc. A
byť výběr VK AGEL Prostějov nastoupil v pozměněném

složení s uzdravujícími se rekonvalescentkami, na vlastním hřišti měl jednoznačně
navrch.
Na čtvrteční odpoledne měl
kouč Čada předběžně domluvený Doprastav Bratislava, jenže původní plán
musel změnit. „Soupeř mi dal
v pondělí vědět, že má několik zraněných hráček včetně
nejlepší blokařky, a proto
k nám nedorazí. Naštěstí se

povedlo operativně dohodnout s Jirkou Teplým, takže
jsme si mohli tréninkově zahrát proti Olomouci,“ vysvětlil kormidelník VK.
Po skončení vydařeného duelu byl velmi spokojený. „V
dané sestavě mě holky potěšily hodně dobrým výkonem. Tři sety jsme předváděli
opravdu kvalitní volejbal a
protivníka předčili ve všech
činnostech, až poslední čtvrtá

sada byla vyrovnaná. Celkově
jsme mohli v klidu absolvovat
přípravné střetnutí, což jsme
během dlouhého čekání na
další extraligový zápas přesně
potřebovali,“ pochvaloval si
Miroslav Čada.
Radost mu dělal mimo jiné
návrat Markéty Chlumské
z marodky po dvouapůlměsíčním léčení operovaného kolena. „Na liberu se prostřídala
s Šárkou Melichárkovou a obě

Volejbalové
aktuality
hledejte
také na

rn
i
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Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

si vedly vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu výborně.
Totéž se dá říct o Ju Gomesová, která se z libera povedeně
vrátila na smeč. A na stejném
postu se slibně chytila také
Katka Kočiová,“ jmenoval
Čada některé ze svěřenek.
O nadcházejícím víkendu
mají Agelky v UNIQA extralize volno, nejbližší mistrovský mač je čeká ve čtvrtek
7. března na Olympu Praha.

v.c
z

Supina
p o 6. 10. místo: SG Brno Slavia Praha 0:3 ( 6, 15, 19). Nejvíce
bodů: Najbrtová 7, Nálezková 5 - Caithamlová 11, Hanzlová 9.

Koláž Večerníku
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Prostějov/jp - V pondělí 4. března 2013 se v ranních hodinách přesune extraligový kádr na Transfúzní stanici do prostějovské nemocnice. Nejcennější tekutinu zde budou darovat
volejbalové mistryně společně s celým managementem. Jedná se tedy o další dobročinnou záležitost ženského volejbalového oddílu, která není rozhodně tou poslední.

Kapitánka Solange Soaresována na různá témata, ale s hlavní myšlenkou: Stále musíme makat

„Tlak na naše družstvo je velký pořád, bez ohledu na porážky ve Frýdku-Místku a v Přerově“
Prostějov - Kvůli odložení finále Česko-Slovenského
poháru užívají prostějovské volejbalistky téměř dva
týdny volna od soutěžních zápasů. Že by to však pro
ně znamenalo nějaké leháro a prostor k nerušenému
odpočinku? Právě naopak! Ženy VK Agel Prostějov
v tomto časovém okně dřou na tom, aby jejich výkonnost v rozhodující části letošní sezony odpovídala důležitosti zlomových střetnutí. Nejen o téhle záležitosti
se pro klubové stránky a PROSTĚJOVSKÝ Večerník
rozpovídala kapitánka Agelek Solange Soaresová.
Marek Sonnevend
Cítíte větší tlak okolí po
dvou prohrách od českých soupeřů v probíhající
sezoně?
„My jsme pod docela velkým
tlakem od začátku srpna až do
konce dubna, takže si nemyslím, že by psychický nápor po
dvou extraligových porážkách
ještě nějak vzrostl. Jsme už
zvyklé hrát v podstatě každé
utkání na české scéně pod tlakem toho, že musíme zvítězit.
Navíc samy chceme, žádná
z nás netouží prohrávat. Tudíž
zaváhání s Frýdkem-Místkem

ani v Přerově pro tým nic podstatného nezměnila.“
Jak vlastně vnímáte, že
suverenita VK na domácí scéně není taková jako
v minulých letech?
„Už předem v létě jsme věděly,
že tahle sezona bude z mnoha
posledních asi nejtěžší. Když
vezmu obecně jakýkoliv sportovní projekt, vždy jej jednou
za určitou dobu postihne slabší
fáze, nebo dokonce krize. Není
možné být maximálně úspěšní
pořád, k nějakým výkyvům či
zlomům prostě dochází. A právě
v těch horších časech je potřeba
zůstat v klidu, všechno si pořádně

vyhodnocovat a tím zjišťovat, co
a proč nefunguje. No a průběžně
vzniklé problémy řešit pokud
možno s chladnou hlavou. Většinou ničemu ani nikomu nepomůže přehnaný stres, úplně stačí ten
obvyklý, už tak dost velký tlak ze
všech stran. Od vedení klubu, fanoušků i nás samotných.“
Co hlavně stálo za klopýtnutími ve Frýdku-Místku a Přerově?
„V probíhající sezoně jsme
jako družstvo mnohem víc
nestabilní než v minulých letech. Máme docela velké herní
výkyvy a výkonnost kolísá, do
úplně každého zápasu proto
musíme jít na sto procent. A
pokud to nedokážeme, vznikají potíže, které ve dvou případech vedly k porážce s českým
soupeřem, což se nám předtím
tři roky nestalo. Z toho důvodu šlo o takovou událost, byť
osobně bych ty prohry neviděla jako žádnou tragédii. Tou by
se staly, pokud bychom jejich
vinou přišly o nějakou trofej.“
Poznamenaly tým neustálé zdravotní absence
jeho členek?

„Nechci, aby to znělo jako
výmluva, ale během tohoto ročníku jsme ještě nikdy
nebyly kompletní. A většinu času chybí víc než jedna
hráčka, mnohdy třeba i třetina kádru. Ty holky samozřejmě chybí jak v utkáních, tak
v přípravě, a opravdu kvalitně trénovat v osmi, devíti
lidech není vůbec jednoduché. Navíc je vinou vážnějšího zranění už dlouho mimo
Míša Jelínková, takže nahrávku třetí měsíc sama táhne
Pavla Vincourová, pro kterou
je to fyzicky i psychicky hodně těžké. Aspoň že poslední
dobou na trénincích občas
pomáhá mladá Míša Zatloukalová. Nelehké to mají také
další holky na jiných postech,
třeba Marina Miletičová s Andreou Kossányiovou na smeči
nebo Ju Gomesová na liberu,
kde si musela zvykat. Lidi pak
vidí jen to, že nějak blbě prohrajeme, ale už nevnímají, kolik práce a problémů máme za
sebou. Pro jistotu však znovu
opakuji, že se tímhle nehodlám na nic vymlouvat.“

Foto: archív Večerníku
Věří si letos protivníci
na Prostějov více?
„Je jasné, že když s námi soupeři svádějí vyrovnanější souboje a někdy nás i porazí, tak
tím nabírají větší sebedůvěru.
Což je však pro českou nejvyšší soutěž jako takovou jedině dobře. Utkání díky tomu
získávají vyšší kvalitu i mnohem větší náboj, například teď

v nadstavbové skupině o první
až páté místo může vlastně
kterékoliv utkání dopadnout
jakkoliv. K výkonnostně stabilnímu Olympu Praha, jenž
dlouhodobě skvěle pracuje
s mladými, se přidalo několik dalších zlepšených klubů
a úroveň extraligy šla nahoru.
Jestli si dobře vzpomínám,
v minulých letech si někteří
diváci stěžovali, že vítězíme
až moc jasně a zápasy jsou
nudné, předem rozhodnuté.
Momentálně nic podobného
nehrozí, za což by snad mohli
být rádi...(úsměv) A tahle větší kvalita i vyrovnanost láká
zpátky do Česka volejbalistky,
které jsou v zahraničí, případně
je současná situace tolik nenutí odcházet do ciziny. Z mého
pohledu jedině přínos a pozitivum.“
Jak moc v posledních
zápasech chyběla Markéta Chlumská na liberu?
„Za celé čtyři roky, co Markéta
za Prostějov hraje, v podstatě
nevynechala žádný zápas. Tím
pádem je jasné, že když teď
delší dobu schází, znamená to

citelný zásah do týmu. Každý
mohl vidět, jak dlouho nám trvalo, než jsme si v obraně na
hru bez ní zvykli. A samozřejmě ani tak není kvalita zdaleka
stejná jako s Markétou v sestavě. Ona vlastně řídí celou naši
defenzivu, mančaft na ni hodně
spoléhá, v poli i na přihrávce je
vynikající. Proto už netrpělivě
čekáme na její návrat z marodky, snad po zapojení do tréninků brzy naskočí i do utkání.
Totéž platí o Míše Jelínkové,
ale u ní bude vyléčení bohužel
trvat trochu déle. Každopádně
jsou obě velké osobnosti, které
družstvu po svém návratu do
sestavy pochopitelně moc pomohou. Stěžejní je přitom v jakémkoliv složení zvládnout
zbytek sezony tak, abychom
po Českém poháru vyhrály
také Česko-slovenský pohár a
extraligu. Může se stát, že ještě prohrajeme nějaké střetnutí,
ale nikdy nesmí jít o takový
duel, kterým bychom přišly
o trofej. A já pevně věřím, že
se nám díky výkonnostnímu
zlepšování nic takového nestane.“

Sport
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Mladí orientační běžci Prostějovska opět v reprezentaci

ŠIPKAŘSKÁ TREFA
aneb Večerník monitoruje regionální dění

Dorostenci Kočí a Vystavěl obléknou národní dres

Prostějov/red - Po tříleté
pauze mají orientační běžci
na Prostějovsku opět zastoupení v některém z reprezentačních výběrů. A to
hned dvojnásobné. Mladší
dorostenci Josef Kočí z KOB
Konice a Ondřej Vystavěl
z SK Prostějov jsou od loňského podzimu zařazeni
do dorosteneckého výběru
České republiky a v tomto
období jsou v plné přípravě
na novou sezónu, která začne
tradičním „Prvním kufrem“
v sobotu 23. března.
„Většinu soustředění sice kluci
absolvují spolu, ale pro letošní
zimu zvolili každý trochu jiný
model přípravy. Ondra absolvoval seriál Českého poháru
v lyžařském orientačním běhu
a tudíž objemy kilometrů najížděl především na běžkách.
Pepa – který běžky zase až tak
moc nemiluje – naopak naběhal většinu kilometrů v okolí
Konice po svých. A protože
zima s sebou přináší dlouhé
noci, bylo potřeba k tréninku
hojně využívat čelovku“ řekl
Večerníku předseda prostějov-

ského oddílu Dušan Vystavěl.
„Jsme velice rádi, že Pepovi – jako vůbec prvnímu konickému klukovi - podařilo
proniknout do reprezentačního družstva. V minulosti
jsme v Konici měli celou řadu
úspěšných děvčat. Počínaje
stříbrnou medailistkou z juniorského mistrovství světa
1996 Míšou Skoumalovou –
Krtičkovou, přes Hanku Hlavovou, která se v roce 2003
dokonce stala i nejúspěšnější
juniorskou sportovkyní Olomouckého kraje a konče její
mladší sestrou Jindrou, která
taktéž vozila medaile z dorosteneckých evropských závodů.
Ale byly to nejen tyto závodnice, v minulosti jsme třeba
naše sedmičlenné družstvo,
kde obvykle startují 4 chlapci,
stavěli třeba i ze sedmi děvčat.
Konečně se podařilo prorazit
i klukovi,“ přidal s úsměvem
předseda konického oddílu
Miroslav Hlava. „Veliký podíl
na jeho vzestupu mají trenéři
Eva Smičková a Ladislav Grepl, kteří se u nás v oddíle věnují
tréninku mládeže dlouhodobě

výrazně mladší a budou tedy
moci závodit v dorostenecké kategorii ještě 3 až 4 roky,
čímž má družstvo velkou perspektivu i pro roky příští. Kromě již zmiňovaných závodníků Ondry Vystavěla a Josefa
Kočího, je to Vojta Otruba, kterého v loňském roce neustále
pronásledoval smůla v podobě zranění a dále pak děvčata
Tereza Soldánová a Sabina
Pilcová. Pro letošní sezónu se
nám navíc podařil i husarský
kousek – na hostování jsme
získali další dva dorostenecké
reprezentanty, závodníky brněnských oddílů Otakara Hirše
a Veroniku Grycovou. Dalším
závodníkem zůstávajícím u
nás na hostování je holešovský
Ondřej Sedláček. Jako náhradníci pak budou ještě připraveni
Štěpán Lauda a bratři Honkyšovi. Z toho jak se nám podařilo pro letošní sezónu družstvo
sestavit mám velikou radost.
Veliké podíl na jeho kvalitní
přípravě má také samozřejmě
trenér Petr Hynek, z prostějovského Sportcentra-DDM,“
poznamenal závěrem Vystavěl.

Reprezentanti. Mladší dorostenci Josef Kočí z KOB Konice a Ondřej Vystavěl z SK Prostějov jsou od loňského podzimu zařazeni
do dorosteneckého výběru České republiky. Foto: archív SK Pv
a systematicky. Od letošní sezónu však Pepa přestupuje do
Prostějova, kde bude mít možnost dalšího růstu. Je to dáno
ale hlavně tím, že náš soutěžní
systém výrazně preferuje velké
oddíly, jednotlivec z menšího
oddílu, nemá jinak moc šanci
běhat například štafetové závody“ dodává Hlava.

A tím se dostáváme k plánům
na letošní sezónu a otázka
směřuje opět na Dušana Vystavěla. „Pro letošní soutěže Českého poháru budeme mít k dispozici velice mladé družstvo,
rozhodně jedno z nejmladších
v soutěži. Ze starších dorostenců zůstal v týmu pouze Radim
Fajkus, zbývající členové jsou

Prostějovský led patřil v neděli krasobruslařům
Prostějov/jim – Téměř sto padesát chlapců a dívek z klubů
po celé republice se zúčastnilo letošního ročníku Velké ceny
města Prostějova v krasobruslení. Led na místním zimním
stadionu jim sloužil v neděli od rána až do večera a nejen rozhodčí, ale i několik desítek pozorných diváků mohlo sledovat
a ocenit skoky, piruety i umělecký dojem domácím talentů v
tomto olympijském sportu. Soutěží se ve svých kategoriích
zúčastnili i členové pořádajícího oddílu Kraso-bruslení Prostějov pod vedením trenérky Moniky Tanečkové.

Mladé krasobruslařské naděje... Na zimním stadionu proběhla
Velká cena Prostějova. Mladé holky a kluci ukázali to nejlepší ze
svého umění.
4x foto: Jiří Možný

LH
34
12
27

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

Legy

1 Atlant Olomouc

Tým

12

9

2

0

1

0

0

139:80

312:193

32

2 Dobří bobři Olomouc

14

8

3

0

1

2

0

161:95

367:248

31
28



Body

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

13

6

0

0

2

5

0

114:122

277:294

20

6 Zavadila o jedl. Čechovice

13

4

1

0

1

7

0

107:129

265:313

15

7 Sportingbet.cz Olomouc

13

4

0

0

0

9

0

113:121

281:291

12

8 Hanácká šipka Olomouc

14

2

0

0

1

11

0

82:171

225:377

7

9 Poslanci Bělkovice-Lašťany

12

0

1

0

0

11

0

62:155

188:341

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
15 Asi Prostějov
15 V Zeleném Prostějov
15 KRLEŠ Kralice na Hané
15 O tečku Prostějov
15 Orli Kojetín
15 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

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

BD BH LD LH
10
8
22 19
7
11 18 27
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky
15
3
32 9
3
15 10 32

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

Legy

BO

1 Berini Ivanovice na Hané

15

12

2

0

0

1

0

184:88

406:241

40

2 Jiřina Black Bears Prostějov

15

12

0

0

1

2

0

172:99

394:250

37

3 Orli Kojetín

15

10

2

0

1

2

0

178:95

398:254

35

4 Darts Club Držovice

14

9

0

0

0

5

0

155:97

355:250

27

5 Asi Prostějov

15

8

0

0

0

7

0

131:139

314:321

24

6 V Zeleném Prostějov

15

7

0

0

2

6

0

145:127

350:307

23

7 O tečku Prostějov

14

6

2

0

1

5

0

126:129

298:319

23

8 Rafani Čelčice

15

5

0

0

1

9

0

133:138

317:332

16

9 Mexičani Čelčice

14

4

0

0

0

10 0

103:149

263:344

12

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

15

3

1

0

0

11

94:177

240:394

11

0

11 KRLEŠ Kralice na Hané

14

3

0

0

1

10 0

84:169

231:370

10

12 Seniors Hamry

15

2

0

0

0

13 0

86:184

229:413

6

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
4 Dračice od Jedličky Čechovice Pitbulky Prostějov
4 Šipkařky od Golema Olomouc Ladies u Jedličky Čechovice

BD BH LD
6 4 15
7 3 17

LH
10
8

Ligová tabulka - průběžné pořadí

ale přesto už mají jistý druhý
post. Tím pádem se první ze
dvou finálových turnajů nejlepší čtveřice o titul uskuteční
v Prostějově.

Sestava v druhém utkání:
Zatloukalová,
Adamčíková,
Mlčáková, Růžičková, Kolderová, Lakomá, libero Uličná Stavinohová.
Hodnocení trenéra
JUNIORKY
Jaroslava Matěje:
„Oba zápasy byly naprosto jedVK Prostějov - Loko Plzeň
noznačné. Pouze ve druhém setu
3:0 (10, 20, 14)
pokaždé přišlo naše polevení z
a 3:0 (11, 22, 8)
chvilkové ztráty koncentrace,
Sestava v prvním utkání:
jinak vše proběhlo díky kvalitZatloukalová,
Adamčíková, ním výkonům pod naší kontroMlčáková, Růžičková, Kolde- lou. Holky si uvědomily, o co v
rová, Chludová, libero Přibylo- důležitých střetnutích jde, a souvá - Stavinohová.
středěnou hrou nedaly papírově

ná porážka,“ popsal Večerníku
trenér TJ OP Prostějov Ladislav
Sypko.
O týden později Prostějovanky
zdolaly osmé Znojmo 3:0 (14,
17, 14) a 3:2 (-20, 14, 19, -23,
13). „První utkání bylo z naší
strany naprosto suverénní, hostům jsme nedali žádnou šanci.
V odvetě se však znovu objevily
potíže a podobně jako v Litovli
docházelo mezi děvčaty k řadě
herních nedorozumění, někdy
vyloženě zbytečně při velkém
náskoku. Kvůli tomu jsme ztratili bod za těsné vítězství,“ ohlížel
se Sypko.
Dosavadní vrchol probíhající
sezony pak přišel 23. února díky
dvěma vítězstvím nad vedoucími
Palkovicemi v poměru 3:2 (-23,
-20, 19, 22, 14) a 3:1 (19, 26,
-24, 13). „Na tyhle zápasy jsme
se moc těšili. Holky chtěly proti
lídrovi ukázat, co umí, a to se jim
povedlo. Věřili jsme, že soupeř
je porazitelný, ovšem vycházet
nám to začalo až od třetího setu
úvodního duelu. Po ztracených
dvou sadách začal celý tým

BD BH LD
1
17
10
14
4
29
6
12
16
přeloženo na 15. 3. 2013

1. liga Ženy - Olomoucký kraj

slabšímu soupeři žádnou šanci. vá, libero Jetelová – KratochvíloTým zaslouží pochvalu.“
vá, Kočařová.
Hodnocení trenéra
KADETKY
Jaroslava Matěje:
VK Prostějov - Č. Budějovice „Úvodní zápas se nám vůbec nepovedl. Týnu Adamčíkovou jsme
0:3 (-16, -19, -15)
šetřili na duely juniorek a silný
a 1:3 (-22, -18, 14, -22)
protivník nás rozstřílel útokem,
Sestava v prvním utkání:
neboť jsme jej dostatečně nezatlaKoblerová, Meidlová, Lakomá, čili slabým podáním. Až od druStavinohová, Přibylová, Chludo- hého setu odvety holky na servisu
vá, libero Kratochvílová – Jetelo- přidaly a výkon celého družstva
vá, Kočařová.
se výrazně zlepšil. Rozhodla neSestava v druhém utkání:
zvládnutá koncovka čtvrté sady.
Gogová, Meidlová, Lakomá, Škoda, zasloužili jsme si bodovat.
Stavinohová, Přibylová, Chludo- Ale aspoň se hrál dobrý volejbal.“

Ženy TJ OP dvakrát porazily vedoucí Palkovice
a míří ke čtvrtému místu v druholigové soutěži

Prostějov/son - Před závěrečnými šesti duely druhé ligy žen,
skupiny „C“ mají volejbalistky TJ OP Prostějov už téměř
jistotu, že skončí na čtvrté
pozici. Díky příznivým výsledkům z uplynulého měsíce si na
tomto postu vybudovaly velmi
slibný třináctibodový náskok
před pronásledovateli, a protože třetí příčka je podobně
vzdálená, kvalitní umístění v
podobě pomyslných brambor
oděvářky nejspíš nemine.
V sobotu 9. února v Litovli přitom měly problémy, když na
hřišti až devátého celku tabulky
po úvodním triumfu v odvetě
podlehly. Řečí čísel to z pohledu
hostitelek dopadlo 0:3 (-18, -16,
-17) a 3:1 (-15, 23, 14, 22). „Do
Litovle jsme jeli v hodně kombinované sestavě, některé holky
nastoupily poprvé v životě na
jiných postech než jsou zvyklé.
Přesto úvodní střetnutí zvládly
výborně, až v tom druhém se
projevily problémy s nesehraností v daném složení. Plynula
z toho spousta chyb a zaslouže-

Hosté
Dobří bobři Olomouc
Hanácká šipka Olomouc
Miagi Mohelnice
Vetřelci Prostějov

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.

Juniorky smetly Plzeň a zachránily se. Kadetky podlehly Madetě, ale cíl také plní
Prostějov/son - Rozhodující duely celé sezóny zvládly
volejbalové juniorky VK
AGEL Prostějov na jedničku.
V předposledním kole nadstavbové skupiny extraligy o
7. až 12. místo dvakrát jasně
porazily Lokomotivu Plzeň,
čímž si s předstihem zajistily
udržení elitní soutěže bez nutnosti absolvovat baráž. V konečném pořadí obsadí desátou příčku. Naše kadetky sice
v extraligové skupině o 1. až
6. pozici ani jednou nestačily
na Madetu České Budějovice,

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
15 Poslanci Bělkovice-Lašťany
15 Sportingbet.cz Olomouc
15 Zavadila o jedličku Čechovice
15 Atlant Olomouc

Tým

Z výsledků Velké ceny města Prostějova:
Nováčci, mladší dívky „A“: 1. Adéla Neveselá, 2. Valentina
Vymazalová (obě TJ Brno), 3. Aneta Gilová (Karviná). Nováčci, dívky „A“: 1. Kristýna Dotlačilová (USKP), 2. Miluše
Jelínková (TJ Brno), 3. Barbora Knoflíčková (VSK Brno), 21.
Natálie Vykydalová, 22. Tereza Bednářová (obě Prostějov).
Nováčci, mladší chlapci „A“: 1. Adam Stibor (TJ Brno), 2.
Josef Suchomel (VSK Brno), 3. Oto Vystavěl (Prostějov).
Nováčci, mladší dívky „B“: 1. Zuzana Straňáková (Uherský
Brod), 2. Sofie Hlavsová (Krnov), 3. Denisa Kubová, 4. Helena Vlková (obě Prostějov). Nováčci, dívky „B“: 1. Kristýna
Adamová (Ostrava), 2. Natálie Sedláčková (FS Brno), 3. Eva
Staňková (Ostrava), 7. Simona Kerlíková (Prostějov). Přípravka, volné jízdy: 1. Michaela Palánová (Ledeč), 2. Daniela
Buksová (Uherský Brod), 3. Markéta Sukupová (TJ Brno), 5.
Adéla Procházková, 7. Nicole Mervartová (obě Prostějov).

EXTRALIGA Olomouckého kraje

skvěle blokovat, také podávat
a přihrávat. V součtu se zrodily
nejlepší výkony letošního soutěžního ročníku a zasloužené výhry, celému kolektivu patří velká
pochvala,“ radoval se kouč.
Jeho družstvo tím pádem nezadržitelně míří ke čtvrtému místu, což by znamenalo stoprocentní splnění cíle. „Holky však
samy přišly s tím, že ještě zkusí
zaútočit na třetí pozici. Česká
Třebová má totiž samé silné protivníky, zatímco náš los ve zbytku
soutěže je mnohem přijatelnější.
Takový přístup od děvčat je mi
velice sympatický a dokládá, jak
samy touží po kvalitních výsledcích,“ ocenil Sypko.

Zbývající zápasy žen
TJ OP Prostějov
ve 2. lize žen 2012¨-2013:
9. března Bílovec – Prostějov
(10.00 a 14.00 hodin)
16. března Prostějov – Jehnice (10.00 a 14.00 hodin, Letní
hala v Kostelecké ulici)
23. března Vsetín – Prostějov
(9.00 + 13.00 hodin).

 Tým

Z

V

P

PS

1. TJ Sokol Palkovice

30

26

4

82:25

2539:2008 77

PM

B

2. PVK Přerov “B”

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

7. ŠSK IR - PROGRES Bílovec

30

12

18

52:69

2530:2680 37

8. VK Pegas Znojmo

30

8

22

44:72

2360:2610 30

9. TJ Tatran Litovel

30

10

20

38:72

2254:2598 27

10. TJ Sokol Jehnice

30

4

26

35:82

2389:2698 14

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

Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

1 Dračice od Jedličky Čechovice

3

2

0

0

1

0

0

19:12

44:31

7

2 Šipkařky od Golema Olomouc

3

2

0

0

0

1

0

17:13

38:31

6

3 Pitbulky Prostějov

3

2

0

0

0

1

0

17:13

38:32

6

4 Divošky od Jany Přerov

3

0

2

0

0

1

0

16:16

37:37

4

5 Ladies u Jedličky Čechovice

4

0

0

0

1

3

0

13:28

37:63

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.

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
15 Capa team U Jedličky Čechovice
15 Němčická střela
15 Soběsuky 49
15 U Žida Ivanovice na Hané
15 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

Hosté
ŠK Brablenci Kojetín
Fénix Prostějov
Žabáci Ivanovice na Hané
Skalní Na Nové Doloplazy
Hroši od Jedličky Čechovice

BD
6
4
6
10
11

BH
12
14
12
8
7

LD
17
13
20
27
25

LH
28
30
27
21
18

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

Legy

BO

14

13

413:190

41

2 Twister Kroměříž

13

11

0

0

1

1

0

189:46

408:156

34

3 Fénix Prostějov

14

9

0

0

0

5

0

134:118

314:287

27

4 U Žida Ivanovice na Hané

13

7

1

0

0

5

0

112:123

285:304

23

5 Soběsuky 49

14

6

1

0

1

6

0

117:137

278:320

21

6 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

13

6

0

0

0

7

0

101:133

265:313

18



Tým

1 ŠK Brablenci Kojetín

1

0

0

0

0

184:69

7 Capa team U Jedl. Čechovice

14

5

0

0

2

7

0

109:145

270:345

17

8 Skalní Na Nové Doloplazy

13

3

1

0

2

7

0

101:136

259:326

13

9 Němčická střela

14

3

1

0

1

9

0

97:157

251:353

12

10 Hroši od Jedličky Čechovice

14

2

1

0

0

11

0

118:135

286:328

8

11 Žabáci Ivanovice na Hané

14

3

1

0

0

9

1

95:158

255:362

8

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

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

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s talentovaným odchovancem prostějovského hokeje, jenž nakoukl i do reprezentačního „áčka“

„MISTROVSTVÍ SVĚTA JE SEN, ALE MOC S TÍM NEPOČÍTÁM. TEĎ BUDU BOJOVAT O TITUL!“
Prostějov - Nejvydařenější sezonu po přechodu mezi
dospělé prožívá prostějovský rodák a v současnosti
útočník extraligového PSG Zlína Antonín Honejsek.
Jednadvacetiletý hokejista odehrál většinu ročníku
ve druhé formaci „Beranů“ po boku Petra Čajánka
a Ondřeje Veselého, aby se s šestatřiceti body stal
pátým nejproduktivnějším hráčem mužstva. S devatenácti góly je pak dokonce druhým nejlepším kanonýrem, když proti Jágrovu Kladnu si připsal premiérový
extraligový hattrick. Výrazně tak přispěl k vítězství Zlína
v základní části a zisku Prezidentova poháru, načež
už v neděli je čeká první duel čtvrtfinále play off. Jak se
odchovanec prostějovského hokeje dívá na možnost
získat hned ve své druhé extraligové sezóně v kariéře
mistrovský titul? Nejen to se dozvíte z exkluzivního rozhovoru, který Honejsek Večerníku poskytl.
Jiří Možný
Minulý týden jste po
napínavém závěru vyhráli základní část extraligy.
Konala se nějaká oslavička?
„Samozřejmě něco proběhlo,
protože je to teprve podruhé
v historii, co Zlín základní
část vyhrál. Jsme rádi, že
jsme pohár vyhráli a po zápase se konala společná večeře, ale pravdou je, že pro
tuto trofej se hokej nehraje
a my chceme získat pohár
pro vítěze play off. Takže nic
velkého se nekonalo a teď se
už připravujeme na play off.
Každý den trénujeme a budeme sledovat duel Kladno
- Pardubice, z něhož vzejde
náš soupeř.“
Váš kapitán Petr Čajánek kritizoval současný systém, který podle něj
nejlépe umístěné celky znevýhodňuje. Vidíte to podobně?
„Já s ním naprosto souhlasím. Myslím si, že to není
dobře udělaný systém. I když
na druhou stranu se mohou
doléčit zranění hráči, všichni
se pořádně připravit, potrénovat. Druhý tým má ale obrovskou výhodu v tom, že je
rozehraný, bude to padesát na
padesát.“

máme navodit atmosféru play
off a hrát tyto zápasy tímto
stylem. I soupeři k tomu tak
přistoupili.“
Oproti loňsku jste si v
osobních statistikách
výrazně polepšil. Můžete být
zatím spokojen?
„Je to pravda, minulý rok jsem
byl hodně zraněný a teď v létě
jsem měl velmi dobrou přípravu. Vyšlo mi to perfektně,
takhle jsem ještě nikdy netrénoval. Vydrželo mi to celý rok
a z toho jsem těžil. Dal jsem
devatenáct gólů, myslím si, že
to není špatné, podíval jsem se
do nároďáku. Sezona se zatím
vyvíjí úspěšně, ale to nejdůležitější teprve přijde. Trenér mi
dal šanci již ke konci minulého
play off, kdy jsem mohl nastupovat s Čájou (Petr Čajánek –
pozn. autora).“
Může tohle být pro
vás po předchozí
stagnaci přelomový ročník?
„Loni to bylo dáno zraněním.
Věděl jsem ale, že hokej hrát
umím a potřebuji být v pohodě, což se mi povedlo a jsem
za to rád. Nastupuji vedle zkušených Peťu Čajánka a Ondry
Veselého, bez nich by to nebylo takové, jaké to je. Hodně
mi to usnadňují a jsem rád, že
se toho tolik od nich mohu na-

Antonín Honejsek vyhrál se Zlínem základní část extraligy
a v play off přeje i Jestřábům,, s nimiž jje stále v kontaktu

učit. Je nás v mužstvu hodně
mladých, jdou nám příkladem
a sami se nám hodně věnují.“
Nakousl jste reprezentaci, jak vzpomínáte na předvánoční turnaj
Euro Hockey Tour v Moskvě,
kde jste si odbyl premiéru
v národním týmu České republiky?
„Bylo to úplně parádní! Zrovna jsem se dostal na turnaj,
kde byli ti nejlepší hráči, třeba
výběr Ruska byl extrémně našlapaný! (nadšeně) Spíše jsem
se rozkoukával, ale kouč Hadamczik mi dal šanci ve dvou
zápasech a je to ohromná zkušenost, která mi hodně dala.“
Přemýšlíte potají i o
nominaci na mistrovství světa?
„Samozřejmě. Když už se dostanete do nároďáku, je to pro
vás vedle dobrých hráčů velká
motivace. Mistrovství světa je
sen, ale moc s tím nepočítám.
Spíše bych chtěl znova být s
hráči a vydržet tam co nejdýl.
S Petrem Holíkem a Petrem
Zámorským jsme dostali náznak, že bychom se v příští
sezoně mohli dostat do širšího výběru a opět bychom se
mohli vedle těchto hráčů učit.
I ve Zlíně patříme mezi mladé
kluky, ale očekávání, zodpovědnost i čas na ledě jsou tam
větší.“
Prošel jste mnoha
mládežnickými reprezentacemi, bral jste pozvánku do „áčka“ jako logický posun?
„Pamatuji si, že když jsme
končili ve ´dvacítkách´ a
hráli jsme poslední zápas se
Slováky, říkali jsme si, že by
bylo nádherné, kdyby to tímto nekončilo. A naštěstí se mi
povedlo připsat si i první dva
starty v seniorské reprezen-

taci. Teď si opět říkám, že to
snad neb ylo naposledy.“
Příští rok je olymmípijská sezona. Věříy
te v to, že byste se tedy
m
mohl stát stabilním členem
reprezentace?
í„To už je víc než sen. Neřímě
kám, že bych to samozřejmě
anechtěl, ale je to strašně daleko a hráči z NHL jsou na
si
daleko vyšší úrovni. To asi
nevyjde.“
Strávil jste dvě sezoony v nižší zámořské
ké
WHL. Proč jste se před dvěěma roky vrátil do Česka?
v„Měl jsem za sebou mistrovm
ství světa ´dvacítek´, hrál jsem
v Kanadě, ale zámořské týmyy
jí
mi naznačily, že mě chtějí
y,
ještě rok vidět hrát s juniory,
né
protože jsem kvůli zlomené
l.
noze půl sezony promarodil.
l,
Nakonec jsem se ale rozhodl,
že chci hrát mužskou soutěž a
vrátil jsem se do Zlína.“
Byl jste draftován doo
Canadian
Hockeyy
ás
League, draft do NHL vás
minul?
„Ano, minul mě. Mrzelo mě
ro
to, ale o to větší překvapení pro
hl
mě bylo, když jsem se mohl
u.
zúčastnit kempu Detroitu.
eTaké to byla obrovská zkušenost.“
Znamená to, že doo
né
NHL úplně zavřené
dveře nemáte?
„To je hodně předčasné, podle
jedné sezony se toho moc soudit nedá. Ale v koutku duše si
myslím, že pokud i čeští mladíci budou doma podávat kvalitní výkony a budou produktivní, tak by se to mohlo povést.“
V čem zatím vidíte rezervy ve svých výkonech?
„Mohl bych zlepšit všechno.
Začal jsem to poznávat až v

S Petrem Holíkem a Petrem Zámorským
jsme dostali náznak, že bychom se v příští
sezoně mohli dostat do širšího výběru nároďáku
a opět se mohli vedle špičkových hráčů učit.“

Prostějovský rodák ANTONÍN HONEJSEK věří,
že v reprezentaci ČR nenapsal poslední kapitolu
Z vítězů základní části dokráčel v posledních letech k titulu pouze
Třinec. Nemáte strach, že
můžete dopadnout jako
Plzeň či Sparta?
„Strach ne. Myslím si, že
máme tým bojovníků, celou
sezonu jsme se dívali pod
sebe, šli jsme zápas od zápasu
a budeme v tom pokračovat.
Vezmeme to zodpovědně a věříme, že to vyjde.“
Konec základní části
připomínal malé play
off. Až poslední zápas rozhodl, zda skončíte první nebo
třetí...
„Ano. Také trenéři nám říkali, že posledních pět zápasů si
INZERCE

Foto: internet

mužích, v mládeži jsme byli
jedni z nejlepších v ročníku.
Půlka sezony byla výluka
NHL, což pro nás byla velká
škola. Hodně mi ppomáhá Petr
Čajánek, za tento rok si myslím, že jsem se toho opravdu
hodně naučil. Jsem strašně
rád, že můžu být nablízku takovému hráči jako je on!“

Letošní ročník ozvláštnila již zmíněná výluka. Jaké to bylo hrát proti nejlepším českým hokejistům?
„Hráči nám všem otevřeli oči a
ukázali, jak moc na sobě musíme pracovat. Jestli se chceme
dostat na takovou úroveň, bude
to stát hodně práce. Jsou o dvě
třídy lepší než my a myslím si,
že to bylo super i pro fanoušky
a všechny kolem. Ještě jsem
nezažil takový zájem o hráče,
bylo to pěkné. Fakt hráli výborně a o hodně zvýšili úroveň
extraligy.“
Skvěle vám vyšel
zápas proti Jágrovu
Kladnu, kdy jste zaznamenal
první hattrick. Odnesl jste si z
utkání nějaký suvenýr?
„Teď jste mě zaskočil. Myslím,
že jsem si vzal puk, ale teď
jsme se stěhovali, tak doufám,
že ho někde mám a že ho opět
budu moci dát na poličku a dívat se na něj.. (smích)“
Jste pověrčivý?
„Ano, já jsem hodně
pověrčivý. Třeba před zápasem
mám již od oběda svůj zažitý
rytmus, dělám věci, na které
jsem zvyklý.“
Ptám se proto, že když
klub dostal Prezidentský pohár, tak se ho kouč
Vlach raději nedotkl...
„Každý má na to jiný pohled,
ale já bych se ho asi také nedotkl. Minulý rok si na pohár
sáhla Sparta a na titul pak nedosáhla, tak jsme si řekli, že se ho
nedotkneme a uvidíme, jestli to
přinese nějaké ovoce.“
Kam můžete v play off
dojít?
„Budeme se držet toho, čeho
se držíme celou sezonu. Tedy
jít zápas od zápasu. Opravdu
nám to vyšlo, tak se teď soustředíme pouze na nejbližší
zápas a uvidíme, kam až to
dotáhneme. Ve Zlíně se teď asi
šestkrát nepostoupilo do semifinále, ale bude to strašně těžké.

Rodák nezapomíná. Jsem rád, že se kluci drží na špici druhé
ligy, ale bylo by krásné, kdyby se do Prostějova opět vrátila první
liga,“ říká muž, který se Zlínem vyválčil vítězství v zákaldní části
extraligy a Prezidentův pohár. Na ten si však z pověrčivosti zatím
ani nesáhnul...
Foto: internet
Je pravděpodobné, že Pardubice v předkole vyřadí Kladno
a ty v sezoně s námi hrály vyrovnané zápasy. Do žádné série
tedy nepůjdeme s tím, že jsme
favorité. Všechny zápasy budou padesát na padesát.“
S hokejem jste začínal
v Prostějově. Jak na
toto období vzpomínáte?
„Na Prostějov vzpomínám
strašně rád. Měli jsme v začátcích výborné trenéry i skvělou
partu. Stále jsme spolu v kontaktu a připomínáme si tyto
časy. Je to nezapomenutelné.
Trenéři mi dali ten potřebný
základ a nebyl to jen hokejový
tým, ale taková rodina.“
Pod rukama kterých
trenérů jste na Hané
prošel?
„Měli jsme jich hodně a nechtěl
bych na někoho zapomenout.
Byl to Martin Janeček, který
nyní trénuje v Havířově, strašně

mi pomohl pan Marek, který
byl asistentem, ale hodně se
nám mladým hráčům věnoval.
Pan Vařeka nás dlouho trénoval, pan Zachar mi zase dal
šanci ještě jako žákovi, abych
naskočil do dorostu, a věnoval
se nám i současný majitel klubu
pan Tomiga. Všichni mi toho
dali hodně.“
Sledujete, jak se nyní
daří Jestřábům?
„Samozřejmě. Píšu si s klukama a sleduju to. Vím, že teď začínají play off. Jsem rád, že se
drží na špici druhé ligy, ale bylo
by krásné, kdyby se do Prostějova opět vrátila první liga.
Fanoušci tu byli vždy výborní.
S Karvinou jsou celou sezonu
kousek od sebe a myslím si, že
určitě postoupit můžou. Chtěl
bych popřát klukům, aby se jim
dařilo, došli co nejdál, hráli výborný hokej a chodilo na ně co
nejvíc fanoušků.“

kdo je
antonín honejsek

Mladý útočník hájící barvy extrali
extraligového
liigo
gového HC
PSG Zlín se narodil 19. prosince 1991 v Prostějově,
j , kde také ve čtyřech
y
letech započal
p
svou
hokejovou kariéru. Žákovskou kategorii strávil
na Hané, poté odešel do zlínského dorostu. Zúčastnil se mistrovství světa do osmnácti i dvaceti let, strávil dvě sezony v celku Moose
Jaw Warriors, hrajícím nižší zámořskou Western Hockey League
(WHL). V létě 2011 se vrátil zpět do Zlína a má tak za sebou dvě
sezony v české extralize. V prosinci loňského roku poprvé nakoukl
i do seniorské reprezentace, když se zúčastnil turnaje Channel One
Cup v Moskvě.

