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DRSNÁ RAZIE v Dubanech
Muže podezřelého z loupeže
v Přemyslovicích hledali u přítelkyně!

!

JÁN BAKALÁR
ÁR
je podle policie
cie
NEBEZPEČNÝ
Ý

pondělí
4. března
4:00hodin
Akce jako z filmu! Rodina Štrajtova z tohoto domu v Dubanech byla v pondělí ráno štronc. Do baráku vtrhlo policejní komando a hledalo Jána Bakalára, třicet milionů korun a zbraně… Koláž Večerníku

Dubany, Prostějov, Olomouc/mik

Prostějované pozor! Policie varuje před drsňákem, který podle jejich indicií byl jedním ze tříčlenné lupičské
bandy, jež ve čtvrtek 21. února brutálním způsobem
v Přemyslovicích přepadla dodávku bezpečnostní
agentury a po střelbě na osádku odjela s tučným ziskem

Máme exkluzivní zpověď rodiny!

více než třiceti milionů korun. Údajně krajně nebezpečný Ján Bakalár je teď v pořadí hledaných osob po celém
kraji číslo jedna! Jak Večerník zjistil, policejní komando
ho dokonce i s vrtulníkem nahánělo v pondělí časně
ráno v Dubanech, kde Bakalár žil se svojí přítelkyní. „To
přehnali, takhle k nám do baráku vrazit. Je to celé blbost,
dědek, jak jsme mu říkali, tu dodávku v Přemyslovicích

nepřepadl,“ tvrdí Večerníku rodina Bakalárovy partnerky. „Sám jsem z toho byl v šoku. Lidi mi ve čtyři hodiny
ráno volali, že máme nad vesnicí ufony,“ svěřil se nám
také starosta Vrbátek Ivo Zatloukal.
Spoustu dalších podrobností z policejní razie
v Dubanech i pátrání najdete opět na straně 13 dnešního vydání!

INZERCE

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

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zloději se neprolhali!
Předminulý pátek před čtrnáctou hodinou byli viděni dva muži, jak strhávají
plech ze střechy, nakládají
ho na vozík a poté směřují
k Olomoucké ulici. Hlídka
muže odpovídajícího popisu zastihla v Barákově
ulici. Na dvoukoláku měli
plech o rozměru 3 x 4 metry, kovový rám plechových
dvířek, železné konzoly pod
umyvadlo a sekeru. Strážníkům tito pánové uvedli
místo nálezu v areálu cihelny. Svoji výpověď změnili,
jakmile jim hrozil kontakt s
přímým svědkem. Nakonec
doznali původ věcí. Jeden z
nich přiznal, že lezl na střechu, ovšem pouze za účelem
odtržení zachyceného kusu
plechu, který dostal. Pro
podezření z přestupku proti
majetku byla událost postoupena správnímu orgánu.
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ze soudní síně...

„GOTY“ VZAL ÚPLATEK „KILČO A PŮL“! Přijde o práci...
Fotbalistovi a bachařovi nepomohl ani jeho otec

Zapíral, zapíral, zapíral, ale důkazy byly přesvědčivější než jeho slabá obhajoba. Bývalý úspěšný
fotbalista a v současnosti trenér „A“-týmu Kralic
na Hané Petr Gottwald byl v úterý prostějovským
soudem uznán vinným ze skutku, že od Jaroslava
Švestky převzal úplatek ve výši sto padesáti tisíc
korun. Za to mu měl slíbit lepší podmínky ve vězení.
Svůj slib však coby řadový bachař přitom ani splnit
nemohl... Za podvod tedy dostal trest třicet měsíců,
který mu byl podmíněně odložen na tři roky. „Goty“,
jak se mu mezi přáteli a ve fotbalovém prostředí
přezdívá, tak do kriminálu nepůjde! A to ani v pozici
vězně, ale zřejmě už ani jako dozorce...
Prostějov/mls
Společně s Petrem Gottwaldem
si rozsudek vyslechl i Jaromír
Dostál z Mostkovic, který
dle soudu „kšeft“ mezi ním
a Švestkou zprostředkoval. Oba
odsouzení musí zaplatit i pokutu, Gottwald 25 tisíc a Dostál 15
tisíc korun. Za poskytnutí úplatku byl k veřejně prospěšným

pracím odsouzen také sám Jaroslav Švestka, jehož iniciativa
při hledání někoho, kdo by mu
vězení za úplatu zpříjemnil,
byla zcela zjevná. A pokus
o uplácení nemohl soud jen tak
přejít...
Petru Gottwaldovi v úterý u
Okresního soudu v Prostějově,
kde padl rozsudek, nepomohl
ani jeho otec, který se snažil ce-

lou věc zahladit, jak jen mohl.
Podle svých slov totiž Jaroslavu
Švestkovi vyplatil sto tisíc korun
za to, že Švestka řekne pravdu.
„Věřil jsem svému synovi, že to
bylo tak, jak on říkal. Podle něj
si Švestka všechno vymyslel, aby
ho vydíral a dostal z něj peníze,“
vypověděl Gottwald.
Jeho deklarovaná víra v syna
se ukázala jako zcestná. Tím,
že Gottwald starší Švestkovi
„jen tak“ vyplatil sto tisíc korun, svého syna z přijetí úplatku spíše nepřímo usvědčoval.
Kromě toho však Petra
Gottwalda usvědčilo svědectví
Švestky a jeho přítelkyně.
Zásadní pak byla také nahrávka z mobilního telefonu, jejíž
autentičnost potvrdil i přizvaný
soudní znalec. „Nahrávku jsem
si několikrát poctivě poslechla.
Jasně na ní Jaroslavu Švestkovi
slibujete, že ve vězení vše bude,
jak jste se domluvili a vyplývá
z ní, že si za to berete ‘kilčo
a půl’,” sdělila obžalovanému

soudkyně Adéla Pluskalová, která
ve finále ani nemohla nic jiného
než Petra Gottwalda uznat vinným z trestného činu podvodu.
„Nepolehčuje vám vůbec nic.
Navzdory jasným důkazům jste se
k činu nepřiznal, neprojevil jste ani
sebemenší sebekritiku. To samé
platí i pro Jaromíra Dostála, který
měl prospěch ze zprostředkování
obchodu. Proč by to také jinak
dělal?“ vyjádřila se soudkyně
Pluskalová.
Rozsudek dosud nenabyl právní
moci, obě procesní strany si
ponechaly lhůtu pro možnost
odvolání. Pokud bude Petr
Gottwald pravomocně uznán
vinným i odvolacím soudem,
skončí kvůli zápisu v rejstříku
trestů také jako dozorce vazební věznice. V současné době
je pouze postaven mimo službu
a pobírá polovinu platu.
Večerník se také snažil ještě
jednou současného kouče
kralických fotbalistů, s nimiž
hraje Přebor Olomouckého

Co teď?! Snad pouze trenér Kralic na Hané sám ví, kam se peníze
z úplatku poděly...
Foto: archiv Večerníku
KFS zkontaktovat, aby nám
sdělil svůj komentář k rozsudku. Přestože jsme se mu
dovolali, sám Petr Gottwald
možnost vyjádřit se odmítl
s tím, že k tomu nemá co
sdělit...

Řidiči vstali z mrtvých: Hrozivé HODIL PO ŽENĚ KEDLUBNOU
bouračky přežili jen se zraněním A PAK JI „SUNDAL“ DÝNÍ...!
Do sběrny nedošel
Po osmé hodině ranní si
strážníci na Joštově náměstí
povšimli muže nesoucího
těžký kovový předmět. Muž
vypověděl, že věc našel u
železniční tratě a míří s ní do
výkupny za účelem zpeněžení. Hlídka zkontaktovala
pracovníka Českých drah.
Ten potvrdil, že jde o odložený díl kolejiště, a to výhybkovou součást drobného
upevnění. Tato sice patří do
vyřazených dílů, ale využívá
se na náhradní díly. Cenu vyčíslil přibližně na 300 korun.
Po tomto zjištění strážníci
věc sedmapadesátiletému
muži odebrali. Je podezřelý
ze spáchání přestupku proti
majetku.

Otaslavice, Alojzov/mik Štěstí v neštěstí měl muž za
volantem Peugeotu i řidička Dacie, kteří v úterý a ve
čtvrtek nezvládli řízení svých
vozidel a velmi ošklivě havarovali. Oba z děsivých karambolů vyvázli jen se zraněními,
i když osmačtyřicetiletý muž
musel být letecky přepraven
do olomoucké nemocnice.
„V úterý pátého března odpoledne došlo na silnici mezi
Otaslavicemi a Myslejovicemi
k dopravní nehodě osobního
vozidla Peugeot, které řídil
osmačtyřicetiletý řidič. V táhlé

pravotočivé zatáčce nezvládl řízení, sjel mimo vozovku a čelně
narazil do stromu. Při nehodě
utrpěl těžké zranění a byl letecky
transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ popsala
Večerníku první ošklivý karambol minulého týdne Irena Urbánková, tisková mluvčí policie
Olomouckého kraje.
Naštěstí jen lehké zranění si
vyžádala dopravní nehoda, ke
které došlo ve čtvrtek 7. března
ráno na silnici mezi Alojzovem
a Určicemi. „Osmatřicetiletá
řidička vozidla Dacia v levotočivé zatáčce v klesání vyjela

mimo vozovku do příkopu, kde
se otočila na střechu. Během
nehody došlo k vyvrácení směrové vodící tabule. Řidička byla
sanitním vozem převezena do
prostějovské nemocnice na vyšetření. Podle lékařské zprávy
utrpěla lehké zranění,“ popsala
Večerníku autonehodu Irena
Urbánková. Požití alkoholu
bylo u zraněné řidičky na místě
vyloučeno dechovou zkouškou,
hmotná škoda byla vyčíslena na
téměř jednatřicet tisíc korun.
O dalších dopravních nehodách i krimi zprávách z regionu
informujeme na stranách 8 a 9.

Poškozená občanka
„To je moje věc“, reagoval
muž při projednávání dopravního přestupku, když
byl strážníky upozorněn na
neblahý stav dokladu totožnosti, který předložil. Občanský průkaz měl pomačkaný a jeho části se od sebe
oddělovaly. Na upozornění,
že je povinen doklad chránit
a pokud už ho má v takto poškozeném stavu, je jeho povinností si vyřídit nový, prohlásil, že občanský průkaz
je jeho a je tak jeho věc, v
jakém stavu se nachází. Toto
je ovšem mylná představa.
Dotyčný porušil zákon o občanských průkazech a hrozí
mu pokuta až 10 tisíc korun.

Kopla ho do rozkroku!
To nečekal! Muž prohodil
na adresu skupiny občanů,
kteří si v prodejně na hlavním nádraží vybírali zboží,
poznámku ve sm;yslu, aby
y ý se jeho
j
nekradli. Dotyčných
připomínka dotkla. Žena ze
skupiny ho chytila pod krkem a prohlásila, nechť si
dává pozor na to, co říká.
Vyhrožovala mu, že ho
zbije, a poté ho nakopla do
rozkroku. Napadený vytáhl mobilní telefon s tím, že
incident nahlásí na ppolicii.
Čtyřicetiletá útočnice mu
rázně sdělila, ať telefon
schová, nebo mu ho rozšlape a odešla. Hlídka ji zastihla v ulici Svatoplukova.
Událost byla předána správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti občanskému soužití.

Hrůza na silnicích. Zatímco řidič u Otaslavic naboural do stromu, řidička převrátila své auto za
Alojzovem na střechu.
2x foto: Policie ČR

Prostějov/mik - Čtvrt roku po
spáchání zuřivého útoku
na trhovkyni si ve čtvrtek
vyslechl třiadvacetiletý
mladík z Prostějova
obvinění z přečinu
výtržnictví a ublížení
na zdraví. Gauner totiž
v listopadu loňského roku
zřejmě v amoku napadl na
tržnici starší ženu, po které nejdříve házel ovocem i zeleninou,
aby ji pak kopancem do nohy poslal na dvouměsíční léčení!
Teď si může až dva roky chladit hlavu v kriminále...
„Ze spáchání přečinu výtržnictví a ublížení na zdraví je podezřelý
třiadvacetiletý muž z Prostějova, který počátkem listopadu
loňského roku na tržnici v Kostelní ulici vzal kedlubnu z jednoho
ze stánků a hodil jí po pětašedesátileté ženě z obsluhy stánku. Pak
zcela bezdůvodně začal ničit takřka veškerou vystavenou zeleninu
a ovoce. Když se žena snažila utéct, hodil po ní desetikilovou dýní,
dohonil ji a kopl do nohy, až upadla na zem. Pak z místa utekl,“
popsala události a nepochopitelně agresivní chování mladíka Irena
Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.
Tehdy netrvalo ani dlouho a o pár ulic dál byl nezbedný muž zadržen
strážníky městské policie a předán policistům. Přestože škoda byla
vyčíslena jen na pět set korun, mnohem horší jsou následky, které
svým chováním způsobil. „Napadená žena během incidentu utrpěla
zranění, s nímž se léčila více než dva měsíce. V šoku je údajně z toho
ještě dnes. Mladý muž si tak ve čtvrtek vyslechl sdělení podezření ze
spáchání obou přečinů, za které mu v případě prokázání viny hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi,“ prozradila Večerníku Irena Urbánková.

Zuřivci ní
ny
z tržiště roky
a
hrozí dv y“
„bas

VE VÍCOVĚ SE CHLÍPNÍK SÁPAL PO ŠKOLAČCE!
Opakují se pokusy pedofila z podzimu roku 2011?

Vícov, Prostějov/mik - Už je
to tady zase! Pamatujete jak
před půldruhým rokem byli
rodiče na celém Prostějovsku
šílení strachem o své děti.
Během září a října roku 2011
celkem ve třech případech
muž středního věku lákal
malé školačky v Brodku u
Konice, Smržicích a Biskupcích do auta. Prý je chtěl
jenom svézt, ale kdo tenkrát
tomu věřil? A nyní udeřil
podobný chlápek zřejmě s
možnými sklony k pedofilii
znovu, tentokrát ve Vícově!

„V současné době skutečně
prověřujeme, zda v obci Vícov na Prostějovsku nedošlo
ke spáchání protiprávního
jednání,“ zareagoval na četné
dotazy Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.
O co vlastně šlo a kdy se
pokus neznámého zvrhlíka uskutečnil? „Dosud
nezjištěný muž měl dne
šestadvacátého února tohoto
roku kolem patnácté hodiny
sedět na sedadle spolujezdce
ve vozidle, pravděpodobně

tovární značky Škoda Felicia,
zaparkovaném na odpočívadle
nedaleko místní autobusové
zastávky ve Vícově. Na procházející nezletilou dívku měl
natáhnout ruku, načež dívka
se po muži ohnala mikinou.
K žádnému kontaktu však
nedošlo. Muž následně i s
vozidlem odjel směrem na
Plumlov,“ prozradila Irena
Urbánková. Podle informací
Večerníku šlo o desetiletou
dívenku, která se svěřila se
svým zážitkem matce. Ta
to okamžitě nahlásila na ob-

vodní oddělení Policie ČR v
Plumlově. „Pravděpodobně
se jednalo o osobní motorové vozidlo Škoda Felicia,
světle zelené barvy. Mohlo
být nabourané, snad bez
registračních značek.
Muž měl být ve věku kolem
padesáti let, s dlouhými tmavými vlasy hnědé barvy až
po ramena, na očích měl mít
brýle. V obličeji měl šedivé
až tmavé vousy v délce deseti
centimetrů.
Policisté na prověřování
oznámení intenzivně pracují.

po kvartetu hledaných

Zda se jednalo o protiprávní
jednání, je předmětem dalšího
policejního
vyšetřování,“
dodala mluvčí policie.
Jenom připomeňme, že na
podzim roku 2011 policisté
muže lákajícího děti do svého vozidla dopadli. Jenomže
mu žádný špatný skutek
neprokázali. Jedná se tak
nyní o stejného „dobráka, co
vozí děti“, nebo jde o úplně
jinou osobu? To se ukáže až
z policejního vyšetřování,
které tedy v těchto dnech
probíhá...

ČERNÁ KRONIKA
Nepřiznal daně!
Ze spáchání přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření
a jmění je podezřelý
osmadvacetiletý
muž z Prostějova. Jako jednatel společnosti
v řádném termínu nezajistil,
nevyhotovil a
ani nenechal vyhotovit přiznání k dani z příjmů
právnických osob za rok 2010,
a to ani po výzvě finančního
úřadu. Předložil jej až v roce
2012. Vzniklá škoda byla vyčíslena na téměř 290 tisíc korun. Teď mu hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta nebo
zákaz činnosti.

Vloupačka do bytu
za čtvrt milionu!
Ze spáchání trestného činu
krádeže a porušování domovní svobody je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který se ve
čtvrtek 28. února vloupal do
jednoho z bytů na ulici Werichova v Prostějově. Z bytu
ukradl boty, oblečení, dvě jízdní kola, sportovní vybavení na
lyžování, vrtačku, pilu, elektroniku, peníze, šperkovnici a další věci. Předběžně byla škoda
vyčíslena na 250 tisíc korun.

Ukradl reklamu
Zálusk na reklamní tabuli
v Kostelecké ulici měl zatím
neznámý pachatel, kterému
se ji podařilo ukrást. Tabuli o
velikosti dva krát jeden metr
demontoval a ukradl. Poškozené společnosti vznikla
škoda za 7,5 tisíce korun.

Straka u zubaře
Neznámý pachatel se vloupal do jedné ze zubních ordinací v obci na Prostějovsku.
Do ordinace vnikl po rozbití
okna a ukradl z ní dva lékařské přístroje k ošetření zubů
uložené v kufříku a plechovou pokladničku s penězi.
Celková škoda byla vyčíslena na téměř 140 tisíc korun.

Nezvaný štamgast
V úterý časně ráno došlo
k vloupání do pohostinství
v Brněnské ulici. Neznámý
pachatel vnikl dovnitř oknem
a ukradl z ní zatím přesně nezjištěné množství cigaret, dva
litry alkoholu a peníze. Celková škoda byla předběžně
vyčíslena na čtyři tisíce korun.

Neplatí na děti
Ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy je
podezřelý dvaapadesátiletý
muž z Prostějovska, který
od října roku 2011 nepřispívá na své dvě nezletilé děti.
Rozhodnutím soudu má
měsíčně přispívat částkou 3
800 korun k rukám matky.
Na své děti tak dluží téměř
61 tisíc korun. Hrozí mu dva
roky vězení.

Prostějov/mik

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

inzerce

JAN FERKO

JAKUB KELLNER

LIBUŠE KŘÍŽKOVÁ

ALOIS NAVRÁTIL

se narodil 23. listopadu 1998
a trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 2. března
2013. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 14 do 15 let, měří
175 centimetrů, má střední postavu, zelené oči a hnědé vlasy.

se narodil 4. března 1996 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
13. ledna 2013. Jeho zdánlivé
stáří je 16 let a měří 165 centimetrů. Má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědé rovné vlasy.

se narodila 24. října 1958 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 3. března 2013.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 50 do 60 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu a
hnědočerné vlnité vlasy.

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

Zpravodajství

ŠŤUCHANICE CIKÁNŮ

v prostějovské nemocnici
Sestru na ARO
drželi pod krkem!
Prostějov/mik - Na první pohled k odstrašujícímu incidentu, který ale nakonec nebyl
tak vážný, došlo minulé úterý
5. března v prostějovské nemocnici. Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení byl
totiž hospitalizován přímo
cikánský baron a jeho romští
spoluobčanů jej mermomocí
chtěli navštívit. Vůbec nebrali
v potaz upozornění lékařů, že
na toto oddělení návštěvy nesmí. Horda snědých návštěvníků jednala po svém a hodlal
vzít ARO útokem...
„Na „áru“ leží cikánský baron a
zhruba deset Romů se k němu

chtělo dostat. Lékaři jim slušně řekli, že to nejde. Přesto se
začali na oddělení dobývat,
jednu ze zdravotních sester
měli dokonce podle svědkyně
Večerníku chytit pod krkem a
přimáčknout na zeď.
„Mohu potvrdit, že se rodina jednoho z pacientů, který je v současné chvíli hospitalizován na
ARO, hlasitě domáhala hromadné návštěvy tohoto pacienta. Rodině byl vysvětlen návštěvní řád
anesteziologicko-resuscitačního
oddělení, kde nejsou návštěvy
po skupinkách z pochopitelných
důvodů možné. Všichni posléze
argumenty ošetřujícího lékaře
nakonec uznali, návštěvní řád
respektují a v současné chvíli je
komunikace bezproblémová,“
reagovala na dotaz Večerníku
Hana Szotkowská, tisková mluvčí společnosti AGEL, pod níž
prostějovská nemocnice spadá.
Dokončení na straně 6
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ZUZANA JURAČKOVÁ píše diplomku
o šéfredaktorovi Rudého práva

Soustředění na finále Č
České Miss začíná
prostějovské krásce už tento čtvrtek!
Prostějov/mls - Palubu lodi
plující tropickým mořem
v okolí Filipín vyměnila Zuzana Juračková za židli před
svým počítačem. V těchto
dnech totiž píše v Praze diplomovou práci o šéfredaktorovi
Rudého práva, politickém
vězni padesátých let a následně komunistickém pohlavárovi Vilému Novotném.
„Historie mě zajímá a myslím,
že moje generace má v tomto
velké mezery. Víme, co se stalo
v roce 1968 nebo 1989, ale ne
každý už rozumí souvislostem,“
vysvětlila Večerníku v exkluzivní zpovědi Zuzana Juračková volbu tématu své práce.

T t třiadvacetiletá
tři d
til táá k
ák
Tato
kráska,
která vystudovala základní
sportovní školu i Střední školu oděvní v Prostějově, bude
již co nevidět hvězdou televizní obrazovky. Od čtvrtka
14. března totiž vymění klávesnici za přehlídkové molo

úč t í se závěrečného
á ě č éh
a zúčastní
soustředění na Českou Miss.
Samotný finálový večer dnes
již jediné národní soutěže
krásy proběhne v sobotu 23.
března a přímým přenosem
jej od 20.15 hodin vysílá PRIMA Family.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravuje
do příštího vydání SPECIÁLNÍ STRANU
„ZUZANA JURAČKOVÁ MÍŘÍ KE HVĚZDÁM“.

Chce být miss. Zuzana Juračková touží po korunce královny
krásy,k čemuž jí mělo dopomoci i soustředění na Filipínách (na
snímku s moderátorem Liborem Boučkem).
Foto: internet

Kromě exkluzivního rozhovoru s finalistkou soutěže ČESKÁ MISS 2013 se můžete těšit na připomínky jejího dětství, studia v Prostějově i raných začátků s modelingem.
Přineseme vzpomínky spolužáků, postřehy z rodinného
prostředí i tipy našich obyvatel a Večerníku, jak Zuzka
příští sobotu večer dopadne...
MÁTE I VY NĚJAKOU PŘÍHODU SE ZUZANOU JURAČKOVOU? NEBO JI CHCETE VYJÁDŘIT PODPORU NĚJAKÝM SVÝM OSOBNÍM VZKAZEM? PIŠTE
NA REDAKCE@VECERNIKPV.CZ!

PARADOX na silnicích: ubývá opilců, roste počet FEŤÁKŮ za volantem

Policie může v nejzávažnějších případech zdrogovaným šoférům ZABAVIT AUTO!
skutečnost těší, protože alko- výrazně přibývá těch, kteří si
holem ovlivněných řidičů uby- před jízdou vykouří marihualo i při dopravních nehodách. nu nebo píchnou tvrdou droNa druhou stranu, jak už bylo gu? „Tato skutečnost má dvě
zmíněno, spokojeni nemůže- roviny. Nelze tvrdit, že v mime být s počtem přistižených nulosti obdobný problém neešoférů pod vlivem drog. To je xistoval a vyrojil se před námi
už bohužel zcela jiné kafe...,“ až nyní v posledních dvou
posteskl si plukovník Novák a letech. Jenomže díky tomu, že
Večerníku poskytl statistické policisté jsou nyní daleko více
údaje, které jasnou řečí hovoří odborně školeni, cvičeni a zíso zvyšujícím se počtu případů kali navíc moderní přístroje
na odhalení přítomnosti drog
zfetovaných řidičů.
Čím to je? Proč se šoféři začí- v těle, dochází k většímu počtu
nají krotit v požívání alkoholu zjištěných případů, kdy hlídky
promile, což je trestným činem, před jízdou a na druhé straně odhalí řidiče pod vlivem nejv současné době je takových
případů naprosté minimum.
ŘIDIČI POD VLIVEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK
Drtivá většina řidičů je přisti- 60
Zdroj: Magistrát statutárního města Prostějova
žena s takzvaným zbytkovým
50
alkoholem. Jen pro srovnání, 50
v lednu loňského roku jsme 40
38
odhalili celkem dvanáct řidičů
34
31
s hodnotou nad jedno promile 30
29
28
25
25
alkoholu v dechu, letos v lednu
Alkohol
23
23
23
22
Drogy
už to byl pouze jeden jediný 20
17
14
případ,“ uvedl významný fakt
12
11
9
šéf prostějovské policie s tím, 10 8 8 9
8
7
6
4
4
4
že by se tímto úspěchem ne3
1
rad zaštiťoval, protože rázem
0
může být situace zcela jiná.
„Musím ale přiznat, že nás tato

V posledních dvou měsících není dne, aby policisté nenachytali na
prostějovských silnicích zfetovaného řidiče za volantem. Náhoda?
Přechodná mizérie? Kdepak! Za stále zvyšujícím se číslem přistižených řidičů pod vlivem drog stojí několik aspektů. Policie disponuje
čím dál kvalitnějšími přístroji na odhalení návykových látek v těle, zvyšuje se počet jejich konzumentů a zásadní roli hraje také nevědomost
lidí o působení drog. Například kuřáci marihuany by si měli uvědomit,
že stopa jointa se drží v těle až několik dní! V případě tvrdých drog pak
můžeme směle hovořit o týdnech i měsících. Lidé, kteří mají k těmto
neduhům blízko, by tak vůbec neměli sedat za volant!
Prostějov/mik
Paradoxem současné doby je
skutečnost, že klesá počet řidičů
ovlivněných alkoholem. „Není
určitě bez zajímavosti, že za
poslední dva roky jsme výrazně
zintenzivnili a soustředili výkon
hlídkové služby v rámci dohledu nad bezpečností silničního
provozu právě na řidiče pod
vlivem alkoholu. A samozřejmě
sekundárně díky realizacím
odhalení pěstíren konopí, varen
pervitinu a zatčením dealerů
drog jdou s tímto ruku v ruce
i řidiči pod vlivem alkoholu či

jiných omamných látek, hlavně tedy drog,“ potvrdil mínění
Večerníku Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR
v Prostějově. Jak sám připustil,
takto ovlivněných řidičů v Prostějově neustále přibývá. „Ale
pozor, řidičů pod vlivem alkoholu ubývá a chci věřit tomu,
že je to důsledek naší dvouleté
kampaně, kterou vedeme. Navíc také hladina zjištěného alkoholu u zadržených řidičů klesá.
Zatímco v dřívějších letech celá
řada šoférů přistižených při
řízení pod vlivem alkoholu nadýchala policistům přes jedno

Problém dneška. Dát si jointa a sednout za volant? Nemyslitelné, ale stále častější! Prostějovští policisté přistihli v únoru rekordní
počet zdrogovaných řidičů.
Foto: Michal Kadlec a internet
různějších omamných látek.
Navíc hlídky soustřeďují pozornost na určité typy a druhy
vozidel, předem vytipované lokality a co si budeme povídat,
i takzvaně známé firmy z řad
řidičů, kteří opakovaně usedají za volant pod vlivem drog.
Z těchto důvodů je počet přistižených řidičů ovlivněných
návykovými látkami daleko

větší než v minulosti. A v těchto měsících je jich opravdu
hodně,“ uvedl Pavel Novák.
Konkrétně během února policie přistihla čtyři desítky
řidičů ovlivněných omamnou látkou. Z toho třiadvacet
zdrogovaných! Vědí vůbec
tito lidé, že pokud užijí drogu,
nesmí sednout do auta?

Více se dočtete na straně 6

únor 2013 na prostějovských silnicích
* 40 řidičů přistiženo pod vlivem návykových látek
* ve 14 případech se jednalo o řízení pod vlivem alkoholu
* ve 3 případech se jednalo o trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky
* ve 23 případech se jednalo o řízení pod vlivem omamných a psy

Nečekaný návrh z Držovic aneb Zakopejme VÁLEČNOU SEKERU! NEUVĚŘITELNÉ! KRKAVČÍ MATKA pije dál

Prostějov, Držovice/mik - Návštěva starostky Držovic Blanky Kolečkářové na prostějovské
radnici nebyla jenom tak! První
dáma nejbližších sousedů přišla
za primátorem statutárního
města Miroslavem Pišťákem
se snahou urovnat letité spory
a vzájemnou řevnivost od té
doby, co se Držovičtí rozhodli
v roce 2006 osamostatnit.
„Informoval jsem o návštěvě paní
starostky radu města. Paní Kolečkářová mě požádala o schůzku
a ve středu jsme se sešli. Přišla
s tím, že jsme blízcí sousedé
a bylo by dobře nějakým způsobem některé spory ukončit. Požádal jsem ji, aby své návrhy ke
spolupráci a dobrému sousedství
připravila písemně. A pokud půjde
o něco, co by bylo v zájmu především prostějovských a držovicINZERCE

kých občanů, pak jsme připraveni
o těchto věcech jednat. Nechci
ale předbíhat, protože nevím,
s čím paní starostka Kolečkářová
přijde,“ prozradil na pravidelné
tiskové konferenci rady Miroslav Pišťák, primátor statutárního
města Prostějova.
Večerník vzápětí oslovil i první dámu Držovic, aby zjistil, co
ji vedlo k této nečekané cestě
na radnici. „Nepočítala jsem
s tím, že se moje návštěva bude
probírat v novinách! Nedělala
bych z toho žádnou marketingovou činnost. Cítila jsem prostě
potřebu navštívit pana primátora, my jsme se totiž po rozdělení
Držovic dosud jako dva vrcholní představitelé obcí nesešli.
A to už bude sedm let,“ podotkla s úsměvem Blanka Kolečkářová. „Beru to jako pří-

V alkoholu zřejmě utápí i dávky na bydlení

Už toho bylo dost! Podaří se Miroslavu Pišťákovi a Blance Kolečkářové urovnat už letité spory? Skončí tak řevnivost mezi Prostějovem a Držovicemi?
Koláž Večerníku
jemnou záležitost. Ano, mám
v hlavě určité návrhy, jak podstatně zlepšit vzájemné vztahy
bez ohledu na dřívější spory
i soudní tahanice. Vždyť jsme
přece sousedé a podle toho bychom se k sobě měli chovat.

Odtržení Držovic od Prostějova bylo to samé jako
rozvod manželství. Také po
něm dlouho vládnou emoce
a trvá nějaký čas, než se všechno
uklidní,“ dodala exkluzivně pro
Večerník Blanka Kolečkářová.

Prostějov/mls - Minulé pondělí jsme na stránkách Večerníku informovali o krkavčí matce, která se zpila do němoty
a její dvouleté dítě běhalo nahé
po chodbě. Zasahovat tak musela Městská policie a hrozilo,
že děti budou ženě odebrány.
Denisa V. z Joštova náměstí si
však z toho zřejmě vůbec nic
nedělala a ještě tentýž den se
ve svém bytě opět opila! Denisa V. je naprosto nepoučitelná. Alkohol postupně ničí život
nejen jí, ale i jejím dvěma dětem.
„Přestěhovala se k nám před
více než dvěma roky s přibližně
tříletou dcerkou a půlročním synem. Co jsem slyšela, tak předtím žila s vojákem. Ten však odjel na půl roku na misi a když se

vrátil, byla jeho přítelkyně těhotná. Takže ji vyhodil a ona se přestěhovala sem. Největší problém
je v tom, že incident, o kterém
jste psali, rozhodně není ojedinělý. Ona je opilá tak dvakrát do
týdne, neustále mě ruší, jak po
půlnoci chodí po bytě, vším tříská a v opilosti i několikrát upadne. To probudí její děti a ty pak
dlouho nemohou usnout. Je mi
už skoro šedesát let, ale poprvé
v životě jsem kvůli ní začala brát
prášky na spaní,“ svěřila se Večerníku jedna ze sousedek. Další
ze sousedek pak upozorňuje
na to, že paní zřejmě zneužívá
sociální dávky. „Předpokládám,
že dostává příspěvek na bydlení,
přestože byt rozhodně neobývá
sama. Muži se u ní sice dost stří-

dají, ale minimálně jeden z nich
u ní přespává pravidelně a nepochybně má také klíče od bytu.
Byl tam i ve chvíli, kdy dorazili
policisté,“ vyjádřila se.
Nejvíce zarážející na tomto
případu je, že přes důrazné
varování v podobě policejní
návštěvy a hrozby, že přijde
o dítě, se Denisa V. v alkoholu
utápí i nadále. „V pondělí vyšel
ve Večerníku článek a už tentýž
den se paní Denisa opět opila
a vše se opakovalo dle zaběhnutého scénáře. To je pro mě něco naprosto nepochopitelného...,“ zmínila se další ze spolubydlících domu.
Kontaktovat jsme se pokoušeli i Denisu V., naposledy pak
v pátek večer, avšak v jejím bytě
jsme ji nezastihli...

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

40

Apak
kžže to nepůjde!
ůjd !Až
Až mile
il překvapují
řk
policisté, kteří pomalu, ale jistě přicházejí na kloub
Zase
brutálnímu přepadení v Přemyslovicích.
nostalgie.
Podle nich je hlavou tříčlenného
Poté, co se definiozbrojeného komanda Ján
tivně uzavřel Prior z důBakalár. Teď už ho jenvodu rekonstrukce, to samé
om najít. V pondělí
čeká park v centru města. Smetase to ve Vrbátkách
novy sady projdou obnovou a pamětnínepovedlo.
ci se měli minulý týden možnost
se současnou podobou rozloučit. Hlavně to kácení téměř čtyřiceti stromů…

Osobnost týdne

„OPIL
OPI
PIL
L JS
JSEM
SEM S
SE
E
JAKO KÁRA, SEDL
NA KOLO A JEL DOMŮ.
PŘIŠEL JSEM AŽ RÁNO,
BEZ KOLA, BUNDY,
KALHOT A TAKY
BEZ PENĚŽENKY!“
Štamgast z hospůdky
poblíž centra města
se Večerníku svěřil
se svým víkendovým
zážitkem k nezaplacení…

TOMÁŠ
ÁŠ PFEIFFER
PF
Známý biotronik v úterý rozezněl
starodávný nástroj Vodnářský zvon a
tento libozv
libozvučný akt doprovodil aatraktivní i unikátní
velkoplošnou paravelk
bbolickou projekcí.
Doslova tak uchvátil
D
hojnou návštěvu prohoj
stějovské sokolovny.
stějo

Ani se tomu nechce věřit, ale
celkem čtyři desítky řidičů
pod vlivem drog nachytala
policie během února na prostějovských silnicích. Šoférů-feťáků přibývá neúměrným
způsobem a policie zatím neúčinně bije na poplach.

-

Výrok týdne

VODA ŽIVÁ? NIKOLIV, SPÍŠE JEN DRAHÁ...

Analýza
Martin Mokroš
Pokud i vám dorazila podobně
veselá faktura, tak jste zřejmě
také podle ní zjistili, že máte
v kohoutcích šampaňské, pivo
nebo snad značkové koňaky.
A také jste v přiloženém grafu
zjistili, že ač šetříte, spotřeba
vám stoupla najednou jaksi
skokově?
Volal jsem na telefon uvedený
na webu dodavatele naivně
v pátek lehce po obědě a ono
nic. Na celostátní linku 800
jsem se již dovolal, ovšem
debata to byla jak s cizinci.
Nechtěli mě vůbec pochopit,
tak jsem jim slíbil, že se o jejich vodních hrátkách zmíním

Nemohl jsem si nevzpomenout na píseň Anety
Langerové v momentě, když ke mně dorazila faktura za spotřebu vody. Následně mi na mysl ovšem
vytanul spíše vtip, jak chlap volá do vodárny, že mu
podle faktury asi teče z kohoutků šampaňské...
v tisku. Jako na zavolanou
jsem vyslechl další tři příběhy
svých spoluobčanů, o něž se
tak rád podělím.
Vynechávám kauzu břečky
tekoucí z vodovodů našim spoluobčanům v jisté ulici, o které
již šla ve Večerníku několikrát
řeč. Ale povím vám třeba, jak
jedna občanka volala dodavateli vod, že nechápe, jak
je možné, že jí také v grafu
naskočila spotřeba vody.
Byla jí sdělena geniální informace, že minulá spotřeba byla odečtena na starém
vodoměru, který se stářím
a vodním kamenem zbrzďoval. Nová spotřeba je již
z vodoměru nového, který

se, zřejmě jako mladík, točí
tedy mladě, tudíž rychleji,
takže všechno je už správně. Pokud prý chce, může
si to proměřit odebráním
vody do kýblu se stopkami
v ruce... No nemohl jsem si nevzpomenout na další vtip, jak
moskevský policista rozdává
pokuty za rychlou jízdu, neboť
auta nejedou podle něj správně
„vrrrrrrrrrrrrr“, ale moc rychle
„vžuuuuuuuuuuum“!
Jedna spoluobčanka z nedaleké Bedihošti chtěla na vodníky-podvodníky vyzrát tak, že se
nepřipojí k vodovodnímu řadu,
ale bude vegetovat pouze na
bázi vody ze své vlastní studny. Říkáte si geniální nápad.

sokol
ím okem ...

zda zbaví funkce prezidenta, který prezidenta žalovat zato, že využil
již prezidentem v té době nebude. své pravomoci? To přece určitě
V médiích jsem se dočetl, že To je opravdu jako z Kocourkova... není velezrada, i když s konkréti prostějovská senátorka za soním využitím jeho pravomocí
Sporná amnestie
ciální demokracii se připojila k
může mít někdo z nás problém.
podpoře ústavní žaloby na od- Nejsem bezvýhradný fanoušek Stejně tak Klausův kritický pocházejícího prezidenta Václava Václava Klause, který by souhlasil stoj k některým prvkům evropské
Klause. Tuto žalobu považuji za se všemi jeho kroky. Cením si ho integrace není jistě důvod k souzeabsurdní divadlo, které ukazuje, ale za mnoho, co dokázal za svých ní Klause za velezradu.
kam až politika může klesnout, více než dvacet let v politice.
Ztráta tolerance
když se dělá bez velkorysosti Napadá mne třeba pokojné roza bez úcty k vlastnímu státu. Levi- dělení Československa, když se Celá žaloba je proto v první řadě
coví senátoři přece dobře vědí, že ukázalo, že Slováci chtějí svůj stát. důkazem toho, že se u některých
se žalobou na prezidenta mohou Na druhou stranu ale například našich politiků vytrácí smysl pro
domoct pouze toho, že bude hlava nesouhlasím s rozsahem amnestie to, co se jednoduše někdy v politice
státu zbavena svého úřadu. Jenže z letošního prvního ledna. Václav stane, že se k moci dostane někdo,
v tom je právě první zádrhel „hry“ Klaus měl jako prezident podle s kým nesouhlasíme. Nemusína prezidentskou žalobu. K čemu ústavy právo ji vyhlásit, přestože me ho za to ale přece dávat hned
taková žaloba je, pokud ji podávají s ní já osobně nebo někdo jiný k soudu, jak to teď udělali levicoví
v době, kdy už o ní ústavní soud ur- z občanů nesouhlasíme, a sami senátoři.
čitě nestihne rozhodnout? Znamená bychom ji vyhlásili jinak nebo
Petr Sokol,
to, že ústavní soud bude na návrh vůbec. Ať si každý říká, zda s ní
vysokoškolský učitel
senátorů vlastně rozhodovat o tom, má nebo nemá problém. Ale proč
a bývalý poradce ministra

I kdepak vážení! Byl jí vypočítán paušální poplatek za
vodu odpadní a zcela záhadným způsobem vyšel vyšší než
celkový účet pro ty, kteří platí
a jsou připojeni na řad vodovodní. Inu, obalamutit někoho,
kdo nás balamutí soustavně, se
evidentně nevyplácí.
Další příběh zažil podnikatel,
který zakoupil tovární haly.
Ještě než v nich začal vůbec
něco podnikat a opět do nich
vůbec zavádět nějaké inženýrské sítě, přišel mu výměr
platby za vodu. Když se podivoval, jak je to možné, bylo mu
odpovězeno, že přece na střechy jeho továrních hal bude pršet a stékající voda je přeci odpadní, tudíž za tuto vodu musí
zaplatit. Bylo mu to vypočteno
v řádu tisíců korun...
To bylo tedy pár vodních příběhů a jistě bychom našli další,
podobně „veselé“. Zapomeňte
hlavně na to, že lze nějakým

Konstelace hvězd Prostějova

Berani - 20.3.- 18. 4. Požádat o pomoc není zbabělost! Tímto zásadním faktem se řiďte, protože
významný zásah ze strany přátel a známých budete tento týden nutně potřebovat. Půjde o peníze,
takže problém vůbec nepodceňujte.
Býci - 19.4.-19.5. Kolem vás se v nejbližších
dnech strhne pořádná mela, která může vyústit
i ve fyzické násilí. Vy ovšem důvodem těchto sporů nebudete, proto není nutné, abyste se do něj zapojovali. Jedině kdybyste chtěli pomoci slabšímu.
Blíženci - 20.5.-19.6. Vy budete v těchto dnech
hodně nerozumní. Při rozhodování se v důležitých
věcech se budete spíše řídit srdcem než rozumem,
a to není v pořádku. Copak chcete přijít na mizinu?
Zamyslete se, než něco řeknete.
Raci - 20.6.-21.7. Připravte se na obrovské zažívací potíže, bez Gutalaxu se tento týden vůbec
neobejdete. Měli byste se pořádně nacpat hrachové kaše, ať si vašich problémů užijí také kolegové
v zaměstnání. Pro zdraví vše!
Lvi - 22.7.-21.8. Moc důvodů k úsměvu mít nyní
nebudete, zvláště když vás čeká snížení platu na
samotné minimum. Nu což, na nějaký čas si sáhnete až na samotné dno. Ale všechno přejde, brzy
dostanete zajímavou nabídku.
Panny - 22.8.-21.9. Svým blízkým byste neměli
moc vysvětlovat, proč jednáte tak či onak. Asi by
z toho stejně nebyli moc moudří, podobně jako vy.
Budete se totiž chovat a rozhodovat spíše na základě pocitů než rozumových důvodů.

...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. Pokud přemýšlíte o domácím mazlíčkovi, můžete dát nový domov zvířátku
z útulku. Získáte vděčného a oddaného přítele.
Každopádně vám tento týden přibude do rodiny
čtyřnohý mazel, ať už ho přivede kdokoliv.
Štíři - 22.10.-20.11. Začínáte být příliš namyšlení, takže s nosem nahoru zákonitě přehlédnete
spoustu věcí, které se dějí okolo vás. Například to,
že stále víc kolegů a známých se vás chce zbavit
a nechce s vámi mít nic společného.
Střelci - 21.11.-20.12. Okolnosti vás dovedou
k nezvyklé sázce s kolegou. Budete se cítit pevní
v kramflecích, ale pozor, druhá strana drží v ruce
pořádný trumf! Takže pokud nechcete prohrát
i kalhoty, sázejte se jen ze srandy.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Budete přemýšlet,
jak vycouvat ze vztahu. V poslední době se vám
zdálo, že je v něm k nevydržení. Protějšek totiž
neustále zkouší, co vydržíte. Pokud tušíte, že jde
o přechodnou potíž, odložte zaječí úmysly!
Vodnáři - 20.1.-18.2. Komu není rady, tomu není
pomoci. To platí o vás, protože vy si prostě děláte,
co chcete, a vůbec vám nevadí, že srážíte plno lidí
okolo sebe až na samé dno. Není proto divu, že se
v kolektivu stanete neoblíbenými.
Ryby - 19.2.-19.3. Celým týdnem proplujete tak
trochu bezmyšlenkovitě, doslova na vás padne jarní únava. Ovšem pozor, může se vám to vymstít.
Před víkendem vás totiž osloví člověk s velmi lákavou nabídkou. To okamžitě zbystřete!

ném prostudování aktivit dalšího problematického konatele v našem městě, tentokrát
firmy úklidové, jsem zjistil,
že moje ulice je v takzvaném
třetím pásmu a tudíž se zde
sníh odklízí až s jarním táním,
a tak ho jistě stačím nakřečkovat do všech nádob... Pak se
začnu v této vodě rochnit jako
oni čuníci z vodních správních
rad všech vodních dodavatelů
světa, ať si to za tu svou vodní
fakturu užiju. A vůbec nejlepší
asi bude se v té vodě utopit, tím
je naštvu nejvíc, jelikož ze mne
tím pádem už nebudou mít ani
korunu.
Tak jdu si pustit Anetu Langerovou a její Vodu živou,
zkusím, zda opravdu nezačalo
z kohoutků téct to šampaňské
a napíši email do Lyonu. Tam
totiž sídlí vedení našeho prostějovského dodavatele vody,
věděli jste to?
Vodě zdar!

JESENEC ANEB EROTIKA, EROTIKA,
PROČ SE NÁS TAK MOCNĚ TÝKÁ?

Fraška se žalobou

Tento týden bude jednoznačně fandit lásce a romantice. Proto neváhejte, vezměte svého milého či milou kolem ramen a vydejte se
na procházku do parku. Jenom ne proboha do Smetanových sadů.
Tady se bude kácet a jeden strom by mohl spadnout na vás!

způsobem na platbách za
vodu ušetřit. Prostě to nelze,
neboť platba za skutečnou
spotřebu vody je pouze část
toho, co doopravdy platíme.
Největší díl tvoří takzvané
náklady provozovatele a ty
jsou neustále vyšší. Ale pokud máte pocit, že se z nich
něco opravuje či renovuje,
zapomeňte i na to. Především
je totiž třeba nakrmit členy
správních rad, kteří nedočkavě
chrochtají u svých žlabů, a také
zahraniční firemní vedení, neboť jen málo vodních dodavatelů má nejvyšší management
v našem státě. Pro Prostějov
platí, že vodní „hlavouni“ jsou
až z Francie, a jak známo, pravé šampaňské, žabí stehýnka a
originál koňak něco stojí, že?
Ale přišel jsem na řešení.
Začnu chytat dešťovku jako
moje prababička a zřejmě začnu sbírat i sníh, kterého mám
okolo sebe hodně. Po podrob-

Martin Zaoral
Pozdvižení mezi čtenáři
vyvolala reportáž z erotického plesu v Jesenci z minulého čísla Večerníku.
Čtenáře rozdělila na tři
skupiny. Na ty, kteří se plesu zúčastnili a byli zvědaví,
zda jim něco neuniklo, na
ty, kteří na plese nebyli,
a zajímalo je, jak to na
podobné akci chodí, a na
ty, kteří byli zvědaví, co
to ten Večerník zase píše
za „prasečiny“. Poslední
skupina sice zřejmě nebyla
nejpočetnější, o to víc byla
slyšet.

Autor těchto řádků se necítí
býti dostatečnou morální autoritou na to, aby se pouštěl do
debaty týkající se vhodnosti
jakýchkoliv
společenských
akcí. V této souvislosti mu
tedy nezbývá, než si vypomoci dílem osobnosti, která s
přehledem zvítězila v anketě
o největšího Čecha. V jedné ze
svých prvních objevených her
Akt si univerzální génius Jára
Cimrman výmluvně posteskl:
„Erotika, erotika, proč se nás
tak mocně týká? Oč by bylo
méně bolu kolem kamen,
kolem stolu, oč by bylo více
síly pro sekery, dláta, pily, pro
lopaty, pro motyky, nebýti té
erotiky.”
Co k tomu říci více? Ať
už se nám to líbí nebo ne
(a většinou se nám to líbí),
erotika se od jistého věku
dotýká úplně všech. Každý k
ní však přistupuje jinak. Existují tu dva extrémy. Někteří lidé
považují jakýkoliv sexuální
podtext za něco nepřístojného,
co by se na veřejnosti nikdy
nemělo objevit, jiní zase „nor-

glosa týdne

mální“ erotiku berou za cosi
všedního, co se svoji atraktivitou blíží vaření, péči o zahrádku či filatelii. Obojí je špatně.
Erotika
je
nepochybně
kořením, bez něhož je život
nemastný neslaný. Budemeli se jím ovšem nezřízeně
ládovat, tak vůči němu za
nějaký čas otupíme tak,
že jeho nezaměnitelnou chuť
už nebudeme schopni vnímat.
S tímto dilematem ať se každý
vyrovná po svém. Jisté je, že
jaro už je cítit ve vzduchu a
brzy bude máj - lásky čas. Lidé
znalí literatury pak vědí, že
i první z českých básníků
Karel Hynek Mácha už před
stosedmdesáti lety ve svých
denících psal větší „prasečiny“
než ten Večerník z Jesence.
Rozhodně se však nedá říct, že
by Mácha i Večerník psali jen
„o tom jednom”. A to byste se
divili, kolik čtenářů by právě
tohle uvítalo…

Z radarů budou PTAČÍ BUDKY!

z náměstků, který má na starosti
majetek města, Jiří Nikamnepospíchal, dostal úkol vyhlásit výběrové řízení na dodávku několika
stovek tun ptačího krmiva. „Už se
stalo, zatím se přihlásilo už dvě stě
osmdesát pět firem, určitě bude
z čeho vybírat. Krmivo uskladníme ve sklepě radnice a postupně
jím budeme dosypávat ptačí budky, které vzniknou vykucháním
skříněk stacionárních radarů.

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...

Nezmizí kachny?
Drozdovický rybník by měli
co nejdříve zrekonstruovat
a hlavně napustit. Jak jsem
si totiž všimla, kachny, které se z vypuštěného rybníka
přestěhovaly do mlýnského náhonu, pomalu ale jistě
mizí. Oproti minulému týdnu
je jich už tu jenom polovina.
Jana Dvořáková, Prostějov

Chodci, bacha
v Plumlovské!
Určitě nejsem první, který
si toho všiml, ale přesto mi
to nedá, abych to nenapsal.
Chtěl bych upozornit na to,
že na přechodu pro chodce
u hudební školy na křižovatce
Blahoslavovy a Plumlovské
ulice se změnil systém činnosti semaforů. Chodci už
teď nemají zelenou v době,
kdy zelenou mají i vozidla
přijíždějící z Plumlovské do
Blahoslavovy ulice. Takže
bacha na zažité zvyky, jakmile na zelenou vstoupíte do vozovky, může vás smést auto
z jiného směru!
Jan Látal, Prostějov

Poprvé, ale přece
Když se otvíral rondel u železničního přejezdu v Kostelecké ulici, byl jsem ten,
kdo ho kritizoval. Už od samotného počátku jsem tvrdil,
že je moc blízko přejezdu
a v případě, že tudy pojede vlak a stáhnou se závory,
fronta aut zcela ucpe celou
kruhovou křižovatku. Po
zprovoznění rondelu jsem
se ale přesvědčil, že tomu
tak není. Fronta aut čekající
u přejezdu přes koleje v době
stažených závor nikdy netvořila víc než tři nebo čtyři vozidla, takže řidiči projíždějící
po rondelu se v klidu vyhnuli.
Až minulý týden! Stáhly se
závory, jenomže vlak nějak
dlouho nejel a auta doslova
zahltila celou křižovatku.
Viděl jsem to vůbec poprvé,
a to Kosteleckou projíždím
snad desetkrát denně. Poprvé,
ale přece…
Jindřich Kyselák, Prostějov

Vylidňují se
také hospody

Agentura
Konečně to pány konšely napadlo! Ze stacionárních radarů
na měření rychlosti se už letos na
jaře s prvním zaštěbetáním sýkorek stanou ptačí budky! Na jednání rady města to minulý týden
navrhla náměstkyně primátora
zodpovědná za životní prostředí
ve městě Ivana Pěnkavová.
A kupodivu, jindy otálející konšelé na návrh kývli okamžitě všemi
hlavami!
„Já myslím, že nemá cenu věčně
buzerovat řidiče a strašit je nějakým fotografováním. Stejně ty
radary už tady stojí roky naprosto
nečinně. Takto budou aspoň okamžitě k užitku, aspoň budou mít
ptáci kam zalézt,“ uvedl Agentuře
Hóser bez postranních myšlenek
primátor Miroslav Nakaseseděl.
Vedení magistrátu dokonce šlo
v plánu až tak daleko, že další

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

Počítáme s tím, že budky využije
ročně tak pět tisíc ptáků různých
velikostí a druhů. Celý projekt
myslíme naprosto vážně, nejedná
se o žádnou ptákovinu,“ dušoval
se Hóserovi Jiří Nikamnepospíchal.
Nápad prostějovských konšelů se
okamžitě zalíbil i prostému lidu.
Jedna z kolegyň v dceřiné společnosti Agentury Hóser, Prostějovském Večerníku, je z toho úplně
nadšená. „Konečně někdo přišel
s něčím prospěšným. Já mám
doma také malého ptáčka, pošlu
ho nakrmit k některé této budce,“
uvedla exkluzivně pro Agenturu
Hóser Hanči Skočdobranky, za
svobodna Třígolová.
Kuchání skříněk, ve kterých jsou
dosud umístěny radary na měření rychlosti, začne už tento týden.
Pro Agenturu Hóser Majkl
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Kdo tvrdí, že mnohá zdražení a těžká doba vůbec nejsou
znát v českých hospodách, ten
se škaredě plete. Podívejte se
v Prostějově, jak tradiční hospodské „trojky“ a čtyřky“zejí
prázdnotou. Holt, ekonomická krize zasáhla i štamgasty,
kteří si dříve prostě jedno
či dvě pivka neodpustili ani
jeden jediný den. Teď musí,
prostě jim na ně nezbývá.
Jan Dokládal, 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!
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Přeci jen ten hazard alespoň k něčemu je! Díky němu by totiž
v Prostějově mohla vzniknout další atrakce pro děti. Nad dopravním hřištěm bude od května vystavěno nové dětské lanové centrum. Tato atrakce bude určena dětem od tří do čtrnácti let, které se
mohou těšit na domečky propojené různými lanovými překážkami. V prostějovských ulicích jsme se tak tentokrát ptali…

VYŠETŘOVACÍ SPIS
převzal Vrchní soud v Olomouci!

UVÍTALI BYSTE V PROSTĚJOVĚ
DĚTSKÉ LANOVÉ CENTRUM?
Martina ŠPUNDOVÁ,
Prostějov

Petra PAŘÍZKOVÁ,
Čechovice

ANO

JE MI TO JEDNO

Případ vraždy jednaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice se raketově dostal do další fáze. Jak Večerník informoval v minulých vydáních,
Roman Mička, odsouzený za vraždu
na osmnáct let vězení, a jeho komplic David Brauner, jenž u Krajského
soudu v Brně „vyfasoval“ šest let kriminálu, se odvolali proti výši trestu.
Případ tak znovu bude probírán pod
lupou, tentokrát u Vrchního soudu
v Olomouci!
Olomouc, Prostějov/mik

„Určitě s vybudováním dětského lanového centra souhlasím.
Děti to jistě potěší. Je dobře,
že se zde rozvíjejí aktivity pro
mládež. Kroužků je tu sice
dost, ale s víkendovými aktivitami to tak žhavé už není,
takže pokud by lanová dráha
fungovala i o víkendu, bylo
by to jedině dobře. Pokud vím,
tak nejbližší lanové centrum
je v Olomouci, takže bude určitě fajn, když rodiče nebudou
muset kvůli lanové dráze jezdit
mimo město.“

„Jelikož se jedná o lanové
centrum pro děti, tak je mi to
celkem jedno. Škoda, že nemá
být pro všechny. Myslím, že
by obstálo i lanové centrum
pro dospělé, jako tomu je
i v jiných městech. Ale vše, co
se dělá pro děti, je samozřejmě dobře. I když si myslím,
že by se finance mohly použít
na něco jiného, potřebnějšího.
Pokud se tedy lanové centrum
postaví, tak hlavně ať je plně
využívané. Jinak by to nemělo
smysl.“

Prostějovský
Večerník
také na Facebooku!

Odvolání obou aktérů, zastupovaných obhájci
Liborem Hlaváčem a Miloslavem Klusáčkem,
dorazilo v písemné formě už na Vrchní soud v Olomouci! „Mohu potvrdit, že odvolání obou odsouzených, Romana Mičky i Davida Braunera, jsme
přijali osmadvacátého února tohoto roku. Od tohoto okamžiku začaly okamžitě probíhat základní
úkony potřebné pro zahájení odvolacího řízení,“
napsáno před
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čt rtek Večerník
JUDr. Petr AngyaAng a
sdělil vee čtvrtek
Večerníku JUDr
lossy, tiskový mluvčí Vrchního soudu v Olomouci. Podle něho se nyní během několika dnů
stanoví soudce, jenž se bude případem zabývat.
„Soudce bude muset prostudovat vyšetřovací spis i odůvodnění rozsudků. Těžko v tuto
chvíli odhadnout, jak bude trvat dlouho, než
se nařídí líčení,“ dodal mluvčí Vrchního soudu
v Olomouci. „Podle zkušeností to ale nebude
trvat delší čas, než je nezbytně nutné. Soudní
projednávání odvolání obou odsouzených by
mohlo proběhnout v řádu několika málo týdnů.
Tomuto mému přesvědčení nahrává skutečnost,
že pánové Roman Mička i David Brauner jsou
nyní ve Vazební věznici v Olomouci, takže podobná soudní řízení se vybavují přednostně.
Tudíž jakmile bude ukončeno studium spisů
a rozsudku, bude nařízeno odvolací jednání,“
uvedl JUDr. Petr Angyalossy, tiskový mluvčí
Vrchního soudu v Olomouci.
Není třeba dodávat, že PROSTĚJOVSKÝ
Večerník bude celou kauzu sledovat až do
úplného závěru. Těžko v tuto chvíli odhadovat, jak dopadne odvolací řízení a zda Vrchní soud v Olomouci vyhoví žádostem obou
odsouzených o snížení trestu.

Bomby v OD Tesco:

Anonymně volala mladá dívka!

Vzrušení mezi prostějovskou veřejností vzbudily v nedávné době dva případy, kdy neznámý
pachatel anonymně ohlásil uložení nástražného
výbušného systému v hypermarketu Tesco.
Přestože již před čtrnácti dny nám policisté prozradili, že mají horkou stopu a už ví, z jakého
telefonního čísla bylo voláno, úspěšně se jim
podařilo před námi utajit, že neznámým volajícím je vlastně žena.
„To jsme neprozradili záměrně, šlo o kriminalistickou taktiku,“ přiznala s úsměvem tisková mluvčí
prostějovské policie Alena Slavotínková. Jak
dodala, žena v obou případech volala na tísňovou
linku Policie ČR s tím, že v hypermarketu Tesco je
bomba. Ihned poté, co se k hypermarketu dvakrát

rozjely týmy záchranářů, policistů a pyrotechniků
a proběhla evakuace personálu i zákazníků, došlo
k intenzivním prohlídkám interiéru. Naštěstí
se vždy ukázala anonymní volání jako lichá.
Provedeným šetřením byla posléze zjištěna jednadvacetiletá žena z Prostějova, která koncem
ledna a počátkem února telefonicky oznámila
nepravdivou poplašnou zprávu o uložení bomby v hypermarketu Tesco. Policejní rada sdělil
podezřelé obvinění z trestného činu šíření poplašné
zprávy. U soudu jí hrozí až pětileté vězení,“ uvedla
Alena Slavotínková. „Žena při výslechu uvedla,
že zaměstnanci Teska se k ní nechovali dobře.
Zřejmě ji něčím naštvali, při nákupech i jinak,“
p
j vské policie.
p ie.
podotkla mluvčí prostějovské

Mozartova

Sídlí zde speciální mateřská škola. Ulice byla nazvaná
v květnu 1956 podle rakouského hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta (1756-1791). V letech 1940-1945
nesla toto pojmenování jiná ulice v Prostějově - dnešní ulice
Vojtěcha Outraty. Mozartova ulice spojuje Okružní a Krokovu
ulici. Nachází se zde převážně panelové domy, ale kromě
bytových družstev je zde i několik firem. Sídlí zde speciální
mateřská škola pro děti s vadami řeči a zraku.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Krokova ulice
INZERCE

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

OVOCE

Grapefruit červený
1 kg

Pomelo 1 ks

36,90

21,90

-

39,90

4,90

19,90

37,90

39,90

79,90

34,90

7,90

19,90

34,90

19,90

49,90

24,90

5,90

37,90

22,90

29,90

49,90

79,90 (velký)

4,90

29,90

29,90

29,90

-

44,90

2,90

19,90

24,90

19,90

44,90

34,90

3,50

17,90

Ananas 1 ks

Návrat ke

„starým” případům

LADISLAV ŽUPANIČ BY DO
SENÁTNÍCH VOLEB UŽ NEŠEL
Prostějov/mls

jak šel čas Prostějovem ...

Banány 1 kg

V tomto týdnu při sexu moc na svého partnera nespěchejte, právě naopak. Pro někoho je předehra neodmyslitelnou součástí sexuálního aktu, pro někoho pouze zdržením, dalšího vyloženě obtěžuje. Mnozí jsou však toho
názoru, že sex bez milostné předehry je jako nakupování
bez peněz. Kvalitní a nápaditá předehra dokáže oba partnery ještě více nažhavit - zvláště pro ženy je předehra
přínosná, neboť během ní dochází k navýšení hladiny
hormonu oxytocinu, který má pak na svědomí slastné pocity prožívané při sexu. Kromě toho předehra utuží vztah
a prohloubí společné city.
Chlap se obvykle vzruší hned, ale ženy potřebují na
správné naladění i na cestu k orgasmu víc času. Podle
některých průzkumů dokonce až dvacet minut. Když to
srovnáte s průměrnou délkou sexu - kolem deseti minut,
jsme minimálně deset minut ve skluzu!

Kiwi 1 ks

Jablko červené
1 kg

Naše RESUMÉ
V dnešním průzkumu jsme
vyrazili do regálů ovoce, bez
kterého si většina z nás neumí
představit ani jediný den. A tak
je to správné, neboť je nejen
chutné, ale především obsahuje důležité vitamíny. Banány
nabízí nejlevněji Kaufland,
červený grep s ananasem Interspar, pro Pomelo si zajeďte
do Teska a když už tam budete,
vemte si tam rovnou i kilo červených jablek. Akční cena za
kiwi vás pak čeká v Lidlu.
Takže, neváhejte a nechte si
chutnat!

BŘEZEN 2011
Rozhodnuto! Známý a populární herec Ladislav Županič přijal
nabídku prostějovské ODS stát se jako nestraník kandidátem na
senátorské křeslo za Prostějovsko a Kojetínsko. Večerník o této
variantě informoval jako první médium v republice. Na kandidátce pravicové strany Županič figuroval jako nezávislý. „Ladislav
Županič získal podporu ODS pro svou nezávislou kandidaturu
s velkou většinou. Na sněmu se pro něj vyslovilo 124 ze 136 hlasujících,“ informoval tehdy Večerník Jiří Pospíšil, prostějovský
místostarosta a předseda Oblastního sdružení ODS v Prostějově.
„Nechci už déle jen pasivně přihlížet a nadávat. Chci do toho jít
a pokusit se přispět k tomu, aby se politika změnila k lepšímu.
Nikdy jsem nebyl členem žádné strany. Jsem nezávislý, a i proto
chci jít do voleb jako nestraník,“ prohlásil Županič.
Jak vidí situaci dnes?
ÚNOR 2013
Ladislav Županič senátních volbách 2012 neuspěl. Staronovou
senátorkou se stala Božena Sekaninová. Jak se známý herec
ohlíží za touto svojí zkušeností? „I když výsledek nebyl takový,
v jaký jsem doufal, tak na celé období před volbami vzpomínám
moc rád. Do voleb jsem šel proto, že jsem Prostějovan, a v tomto
městě mám stále řadu přátel. Doufal jsem tedy, že pro toto město budu schopný v Praze něco udělat. Před samotnými volbami
jsem se seznámil s řadou zajímavých lidí, s nimiž jsem měl tu
čest nějaký čas spolupracovat. Za všechny bych jmenoval Jiřího
Pospíšila, což je podle mě velmi slušný člověk. Během předvolební kampaně jsem se zúčastnil řady podnětných debat, na
kterých jsem se nikdy nesetkal s negativními reakcemi na svou
osobu či názory. Bohužel konečný volební výsledek nepochybně
ovlivnila nálada ve společnosti související s neoblíbeností současné vlády. Ta to má hodně těžké, vždy je totiž mnohem jednodušší kritizovat, než se snažit něco tvořit či měnit ,“ nechal se pro
Večerník slyšet Ladislav Županič.
Šel by známý herec v budoucnu do voleb ještě jednou?
„Určitě ne. Už nemám tak silnou chuť měnit věci kolem sebe
právě prostřednictvím politiky. Raději se nyní věnuji své práci,
kterou jsem dělal celý život a v níž jsem spokojený,“ reagoval
Županič, který sice nyní žije v Praze, ale dění na Prostějovsku
neustále sleduje. Obzvláště ho zajímá téma obnovy turistického
ruchu na plumlovské přehradě, která již od roku 2009 prochází revitalizací. „Jako malý si pamatuji, že na hrázi přehrady byl
velký nápis ´Se Sovětským svazem na věčné časy´. Někdy mi
přijde, že čištění přehrady a rybníka je plánováno právě v socialistickém duchu. Uvedu příklad, když jsme točili v tehdejším
Sovětském svazu, viděli jsme tam luxusní hotel, který už byl celý
hotový, pouze v něm nebyly trubky na vodu a odpady. Přijde mi,
že podobným systémem se řešila i přehrada. Napřed se nákladně
vybagrovala a teprve pak se začalo řešit, co je vlastně příčinou
toho, že se v ní sinice množí,“ poznamenal ke stále aktuálnímu
tématu Ladislav Županič.

návštěvnost webu roste...

nikpv.cz

www.vecer

Zpravodajství
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SMETANOVY SADY SE UZAVŘELY. OD STŘEDY V NICH ZAČNOU MIZET STROMY

Bude trvat léta, než se projdeme parkem, na který jsme byli zvyklí...
nevyužité. Rozhodli jsme se tedy,
že stejný plot, jako je u Národního domu, bude také na Vápenici,“ vysvětlil Zdeněk Fišer.
Velkých změn dozná cestní
síť, která bude vylepšena kvalitnějšími povrchy a přibudou
také další cestičky, i jako výchozí z parku směrem na Vápenici. Horkou krev ale stále
vzbuzuje u veřejnosti masivní
kácení stromů v parku. „Nedá
delně informoval o plánované se nic dělat, budeme se muset
rekonstrukci parku. Oproti pře- všichni smířit s faktem, že Smedešlým informacím ale došlo tanovy sady budou skoro komke změně v rozhodnutí radních, pletně vykáceny. Uvědomme
kteří nakonec do plánů přidali si, že jde o bezpečnost, protože
opravu plotu parku na Vápenici. drtivá většina stromů už drží

Tak,konečnějetotady!JaksijistěkaždýzProstějovanů
všiml, Smetanovy sady byly obehnány plotem, firma
zvítězivší ve výběrovém řízení na totální rekonstrukci
centrálního parku nechala chodcům jen úzký koridor
z Vápenice směrem k městským hradbám. Zatímco
stavbaři se už pustili do odstraňování laviček a asfaltových povrchů na cestní síti, to hlavní přijde tento týden. Drtivá většina letitých stromů ve Smetanových
sadech bude pokácena!
Prostějov/mik
„Oplocení po celém obvodu
parku bylo dohodnuto s firmou,
jde o bezpečnost občanů. Pro ně
zatím zůstane průchodný koridor
od Vápenice směrem do Školní
ulice, ale i ten bude za pár měsíců zrušen. Smetanovy sady pak
budou po zbytek letošního roku
uzavřeny, proběhne zde kácení
stromů, totální oprava cestní sítě,
výměna osvětlení a další práce
naplánované v rámci rozsáhlé
rekonstrukce tohoto centrálního
parku,“ sdělil Večerníku Zdeněk
Fišer, náměstek primátora statutárního Prostějova, který je na
radnici zodpovědný za stavební
investice města.
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník
veřejnost postupem času pravi-

„Sochy se už nevrátí,
chceme mít hezký park!“
prezentovala své rozhodnutí
rada města

„Je pravda, že dříve jsme o novém plotu na této straně neuvažovali, ba dokonce ho odmítali.
Ovšem firma, která rekonstruovala tentýž plot na konci parku u
Národního domu, má k dispozici
formy na tvárnice, které by byly

jenom silou vůle, což dokládá
posudek dendrologů. Všimněte
si, že už nějaký rok jsou koruny některých vysokých stromů
svázány lany, aby se nerozpadly
a větve někomu neublížily. Ano,
park bude vykácen, ale o to

REKORDNÍ nezaměstnanost

Olomouc, Prostějov/mik - Mizérie v možnosti sehnat práci
pokračuje.
Nezaměstnanost
v Olomouckém kraji a rovněž na Prostějovsku dosáhla
historického maxima. V kraji
bylo poslední únorový den bez
práce 44 863 lidí, což je o 3 602
osob více než ve stejném období
loňského roku. Přímo na Prostějovsku je v registru úřadu
práce 6 787 lidí, tedy o osmašedesát klientů více než předešlý
měsíc!
„Prostějovský úřad práce přitom nabízí jen 245 volných k lepšímu, očekáváme totiž po- ky,“ uvedl Jaroslav Mikšaník,
míst. V březnu by se ale tato pe- ptávku podnikatelů, kteří bu- analytik trhu práce krajského
simistická čísla mohla změnit dou hledat sezonní pracovní- Úřadu práce v Olomouci.

více se můžeme těšit na zbrusu
novou zeleň,“ obhajuje rozhodnutí města Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora, která se
stará o životní prostředí v Prostějově. Velkým lákadlem pro
budoucí návštěvníky nových
Smetanových sadů bude také
nová stromová alej. „Původně
jsme uvažovali pouze o výsadbě
již vzrostlých stromů po jedné
straně cesty u hradeb, nakonec

„Čtyřicet stromů ještě padne,
u hradeb bude nová alej!“
jsme se rozhodli k oboustranné
výsadbě. Dosud se ale nemůžeme shodnout na druhu stromů.
Nabízejí se lípy, jenomže to
jsou silné zdroje alergenů, což
příliš nechceme,“ uvedla Ivana
Hemerková.
Na čtvrteční tiskové konferenci rady města padly také
otázky týkající se dřevěných
soch, které před časem radnice nechala ze Smetanových
sadů odstranit. Vrátí se sem po
rekonstrukci parku? „Abych
řekla pravdu, už o tom ani neuvažujeme. Díla ze sochařského
sympozia jsou již v dezolátním

ŠŤUCHANICE CIKÁNŮ...

(Dokončení ze strany 3)
Pikantní na celé věci je i postoj
policie, která na místě zasahovala a zjednávala pořádek. Ovšem
kdo ze strážců zákona to byl, je
jaksi záhadou... „O incidentu v
nemocnici nic nevím,“ zareagoval Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově. „To se musíte
zeptat prostějovských strážníků,
naši policisté u toho nebyli,“
omráčila nás odpovědí Irena Urbánková, tisková mluvčí policie
Olomouckého kraje. „Když dojde

k nějakému podobnému incidentu, voláme okamžitě policii. Bezpečnost v nemocnici je pro nás
prvořadá,“ potvrdila Hana Szotkowská, že muži v uniformách
situaci skutečně řešili. Policie na
místě prokazatelně zasahovala,
nyní si ovšem strážci zákona musí
ujasnit, kdo z nich to byl...
Objektivně se sluší dodat, že
hned ve středu ráno se romská delegace přišla personálu
ARO prostějovské nemocnice
omluvit.

s pochybnostmi o férovosti výběrových řízení, ve kterých uvedená
firma vždy zvítězila, přestože
nebyla nejlevnější. A svoji pozici
musel tehdy opustit vedoucí odboru IT Leo Schlattauer, velmi
dobrý kamarád Radomíra Grögra. „Zárukou férového průběhu
této zakázky je i nový vedoucí
IT oddělení Jiří Karlík. Ten není
s firmou Computer System CZ
nijak svázán,“ podotkl Zdeněk
Fišer, náměstek primátora. „Doufám, že do budoucna, pokud se

Prostějov/mik - Prostějovští radní nehodlají čekat na oficiální
stanovisko společnosti Manthellan ohledně jejího dalšího postupu při přípravách výstavby
obchodního centra Galerie a již
zadali ideovou studii budoucího
společensko-sportovního centra,
které má vzniknout v bývalých
Jezdeckých kasárnách.
„Plánujeme oslovit čtyři architektonické kanceláře. Vyzveme
je, aby nám navrhly nejenom
samotný objekt nového společensko-sportovního centra, ale také

týká IT, se s něčím podobným,
s čím jsme se setkávali, nesetkáme.
A pokud já budu primátorem
a pokud by se něco takového
mělo odehrávat, tak z mého
postupu tu bude velké zemětřesení! A neomezil bych se jen
na podání trestního oznámení,“ zahrozil již předem první
muž prostějovského magistrátu
M. Pišťák, čímž chtěl ubezpečit
veřejnost, že on sám dohlédne
na transparentnost výběrových
řízení na IT.

více by se ale lidé měli o danou
problematiku zajímat. Obecně řečeno, pravidelní uživatelé drog by
vůbec neměli řídit vozidlo,“ dodal.
Jak jsme se dozvěděli, prostějovská policie hodlá přitvrdit v
boji proti drogám za volantem.
Podle našich zdrojů se ve spolupráci se státním zastupitelstvím dokonce uvažuje v těch
nejkřiklavějších
případech
o zabavení vozidla! „Jestliže se
někdo dopouští těchto přestupků
opakovaně, existuje tato možnost.
Určitě se nebudeme bránit tomuto
způsobu ochrany společnosti před
takto nebezpečnými lidmi. Vždyť
auto je smrtící zbraň a nemůže
ho řídit totálně opilý či zfetovaný
řidič,“ uzavřel toto téma vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově Pavel Novák.

„Nejdřív jsme byli proti, ale opravíme
i plot na Vápenici...“
překvapil Zdeněk Fišer,
náměstek zodpovědný za stavební investice

Rekonstrukce
Smetanových
sadů potrvá po celý letošní rok
a ještě na jaře roku 2014 bude
finišovat výsadba zeleně. „Kompletně máme před sebou čtyři nebo
pět let, možná i víc, než se nový
park zazelení tak, jak jsme na to byli
všichni doposud zvyklí. Žádáme
ale veřejnost o trpělivost a věříme,
že každý uzná potřebu se Smetanovými sady konečně něco udělat,“
uzavřel pro tentokrát toto téma náměstek primátora Zdeněk Fišer.

se pokusili vyřešit celou lokalitu
v Jezdecké ulici z urbanistického
hlediska. V rámci přípravy výstavby bude zadána architektonická soutěž,“ uvedl Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního
města Prostějova. Radní se na
své úterní schůzi rozhodli vyčlenit na tvorbu studií celkovou
částku 200 tisíc korun. „Nebude
zapotřebí vyhlásit výběrové řízení,
podle zákona o veřejných zakázkách se jedná o zakázku malého
rozsahu. Na tvorbu návrhů budou
mít zpracovatelé čas jeden měsíc

od vyhlášení. Poté proběhne vyhodnocení soutěže,“ dodal Fišer.
Podle vedení města není vyloučeno, že na výstavbu nového
kulturního zařízení by radnice
mohla získat významnou státní
dotaci. „Víme o tom, že existuje
například dotace na nové využití
opuštěných území s pozůstatky
dřívější činnosti. Jezdecká kasárna
by požadavky tohoto programu
mohla splňovat,“ dodal náměstek
primátora Zdeněk Fišer.
Jak Večerník nedávno informoval, vedení společnosti Manthel-

lan stáhlo žádost o posouzení
regulačního plánu krajským úřadem, protože na místě budoucího
staveniště u Špalíčku se vyskytly
problémy se spodní vodou. „Tato
skutečnost by neměla ohrozit plány Manthellanu, jde jen čistě o to,
aby se našlo nejvhodnější technické řešení tohoto problému,“
uvedl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora s tím, že zástupci
Manthellanu slíbili svůj další
postup vysvětlit všem prostějovských zastupitelům na začátku
dubna tohoto roku.

Olomoucká je bez stromů,
v létě zde pokvetou IBIŠKY!

Prostějov/mik - Z Olomoucké ulice zmizely úplně
poslední stromy. Poblíž železničního přejezdu byly pokáceny akáty, které zde rostly desítky let. Olomoucká je
tak nyní snad jediná ulice
v Prostějově bez vzrostlé veřejné zeleně. Co nastane dál?
„Jednalo se o stromy, u kterých
jsme už delší dobu uvažovali, že budou pokáceny. Pouze
jsme čekali na chvíli, kdy se
dokončí rekonstrukce povrchu

vozovky. A zároveň jsme kácení museli stihnout do té doby,
než se zahájí rekonstrukce
blízké křižovatky s Barákovou
ulicí,“ vysvětlila rozhodnutí
města první náměstkyně primátora Ivana Hemerková, odpovídající za životní prostředí
v Prostějově. Jak ovšem dodala, zeleň bude v Olomoucké
co nejdříve obnovena, i když
někde jinak, než jsme doposud byli zvyklí. „Na podzim
tohoto roku vysadíme v úse-

ku od Moravy po železniční
přejezd nové stromy, ovšem
směrem k Vápenici můžeme
na klasické stromy zapomenout. Pod zrekonstruovanými
chodníky jsou tady totiž velice
mělce zabudované inženýrské
sítě, které by kořeny velkých
stromů mohly poškodit. Proto
jsme vybírali z jiných druhů
zeleně a přiklonili jsme se
k výsadbě krásně kvetoucích
ibišků,“ přinesla překvapivou
zprávu Hemerková.

DOBRÁ VĚC! ZÁCHRANA židovských domů startuje

PARADOX na silnicích...
(dokončení ze strany 3)
„Co se týká účinků drog, měli by si
řidiči uvědomit, že působení těchto
látek v těle je dlouhodobé. Když
si dám pivo a k tomu nějakou tu
štamprli, vím, že za čtyři nebo pět
hodin mohu sednout do auta a jet.
U drog takový předpoklad neexistuje, navíc jejich účinky jsou u
člověka naprosto individuální,“
upozorňuje šéf prostějovské policie Pavel Novák, který uvedl i
názorný příklad. „Je pravdou, že
v mnoha případech řidiči přiznávají, že v sobotu si vykouřili jointa
marihuany a v pondělí ráno bezelstně odjeli autem do práce. A pak
se divili, že policisté speciálním
testem jim prokázali omamnou
látku v těle a zabavili řidičský průkaz! Ano, mnohdy hraje v těchto
případech roli nevědomost, o to

rozhořela další diskuze o budoucnosti desítek dřevěných soch rozmístěných po celém městě a také
vůbec o sochařském sympoziu.
To je ale už jiné téma...

Navrhněte NOVÝ „KULTURÁK“!

Vzbudí kontroverzní rozhodnutí emoce?
ze zmanipulovaných zakázek
a z blízkého napojení na vedení
odboru IT prostějovské radnice.
„Výběrová komise i za účasti zástupce příslušné komise pro informační technologie jednoznačně
doporučila tento postup, protože
firma nabídla nejvýhodnější podmínky. A výběr firmy naprosto
vyhovuje i po odborné stránce,“
zdůvodnil rozhodnutí rady města
jeho primátor Miroslav Pišťák.
On sám přitom předloni podal
trestní oznámení v souvislosti

stavu a do nového parku by
se podle našeho názoru vůbec
nehodila. My chceme mít hezký park,“ odpověděla Ivana
Hemerková, načež se vzápětí

Prostějovští radní oslovili věhlasné architekty:

Computer Systém vyhrál další zakázku magistrátu!
Prostějov/mik - Hodně diskutabilní rozhodnutí učinili
prostějovští radní v souvislosti
s výběrovým řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu
pro účel servisní podpory informačních technologií Magistrátu města Prostějova. Světe, div
se, zakázku totiž získala firma
Computer System CZ s jednatelem Radomírem Grögrem!
Ano, tušíte správně, je to přesně ta firma, kterou v minulých
letech provázelo podezření

Stop! Už na začátku minulého týdne dělníci oplotili celý park. Smetanovými sady se dá projít jen úzkým
koridorem mezi Vápenicí a hradbami.
2x foto: Michal Kadlec

Dá to fušku. Rekonstrukce těchto historických židovských domů
určitě nebude jednoduchá.
Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik - Po již notoricky známých problémech
s rekonstrukcí historických
židovských domů na náměstí
Svatopluka Čecha a v Demelově ulici přinášíme tentokrát
příznivou zprávu. Majitelka
nemovitostí Lenka Skácelová
konečně zahájila nákladnou
opravu!
Podaří se tedy chátrající trosky
zachránit? „Věřím, že ano. Po
obdržení stavebního povolení
jsem tento týden podepsala se
stavební firmou smlouvu o dílo.
Budovy prohlédl statik, zástupci stavebního úřadu a také odborníci z firmy, která bude mít
rekonstrukci na starosti,“ prozradila Večerníku Lenka Skácelová. „Jediným problémem
je, že rekonstrukční práce musíme konzultovat s pracovníky

firmy, která má zase na starosti
přestavbu Prioru. Ti totiž na náměstí Svatopluka Čecha budují
větší přípojku kanalizace pro
budoucí Zlatou bránu. Dělníci
okolo židovských domů budou
pracovat s těžkou technikou

včetně vibračních válců, tak
snad naše nemovitosti nespadnou,“ objasnila neustálé těžkosti Skácelová. Jak ovšem dodala,
už minulý týden byly zahájeny
rekonstrukční práce uvnitř historických budov.

foto

TÝDNE

Dveřmi, nebo oknem?

Zemanovi salutovali i vojáci z Prostějova
Prostějov/mls - „Vojáci, nazdar!“ pozdravil v pátek 8.
března 2013 krátce po jedenácté hodině nastoupené jednotky
Hradní stráže a vybraných
útvarů nový vrchní velitel ozbrojených sil ČR Miloš Zeman.
Mezi nastoupenými vojáky bylo
i jednadvacet vojáků z prostějovského 102. průzkumného
praporu generála Palečka.

Do funkce prezidenta České
republiky čerstvě zvolený Miloš Zeman se poprvé pozdravil
se zástupci armády, jejímž je
vrchním velitelem. Byli mezi
nimi i příslušníci prostějovské
jednotky. „Mohu potvrdit, že do
Prahy na slavnostní inauguraci odjede celkem jednadvacet
našich vojáků. Více informací
vám v tuto chvíli poskytnout

nemohu,“ reagovala na dotaz Večerníku tisková mluvčí
102. průzkumného praporu generála Palečka Kateřina Ramil.
Nového prezidenta během
slavnostní přehlídky doprovodili také premiér Petr Nečas a
náčelník Generálního štábu
Armády ČR Petr Pavel. Z přehlídky odešel prezident za zvuku
zvonů do katedrály svatého Víta.

Díra do Prioru. Přeměna obchodního domu Prior ve Zlatou bránu
pokračuje neztenčeným tempem. V přímém přenosu tak Prostějované
mohli minulý týden také sledovat, kterak se stavbaři dokázali „probít“
boční stěnou obchoďáku!
Foto: Michal Kadlec
Více se o rekonstrukci legendárního objektu dočtete v příštím Večerníku!

Téma Večerníku

Milí čtenáři,
také v tomto čísle vám přinášíme tématickou stranu, která je stejně jako ta předchozí zaměřena na vše, co se
týká auto-moto. Takže se neděste, že bychom se spletli
a nabízeli vám dvakrát stejné menu. ba naopak, jelikož
opakování je matka moudrosti, v případě řidičů je zřejmé, že to platí dvojnásob. Dnešní "dvojka" motoristů je
navíc trochu jiná, než tomu bylo při prvním dílu.
Víte například, že v samotných počátcích rozvoje automobilismu se u nás automobilům říkalo kolojezdy?
Nebo že prvním sériově vyráběným automobilem na
našem území byl Präsident, který se od roku 1897 vyráběl v Kopřivnici? Prostě za sto let prodělalal automobilismus u nás i ve světě rozvoj, který je nesrovnatelný
s jakýmkoliv jiným odvětvím. Vždyť koncem roku 2010
počet automobilů na celém světě už překročil magickou
hranici jedné miliardy. Abyste se v té záplavě aut zorientovali i vy, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník tuto
druhou tematickou stranu s tímto odvětvím.
Připravil: Petr Kozák,
texty: Michal Kadlec, Martin Zaoral
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PROBLÉM u supermarketů: motoristé jsou
neopatrní na své věci odložené ve vozidlech
V posledních týdnech došlo
v Prostějově k několika preventivním akcím ze strany policie. Strážci zákona kontrolovali
osobní vozidla na parkovištích
před supermarkety a nestačili
se divit neuvěřitelné ledabylosti
řidičů a osádek vozidel.
„Je až trestuhodné, co všechno lidé dokáží nechat v autech
na odiv zlodějům, kteří dokáží
bleskurychle využít nabídnuté
šance a ukrást z vozidla všechny
vystavené věci. Často se setkáváme s tím, že na sedadlech jsou
odložené kufříky, kabelky, mobilní telefony a podobně. Výjimkou
není ani peněženka na palubní
desce,“ láteří Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie
ČR v Prostějově.

Zloději často obcházejí zaparkovaná auta u supermarketů a svoji
kořist si trpělivě vyhlížejí.
K rozbití bočního okna a otevření dveří jim stačí pár sekund.
Vystavené cennosti v autě přímo
volají – ukradni si mě! „Apelu-

jeme také na zvýšenou opatrnost
při ukládání nákupu do vozidla,
během kterého také velmi často
dochází ke krádežím věcí z interiéru auta,“ dodává Irena Urbánková, tisková mluvčí policie
Olomouckého kraje.

NAVŠTÍVILI JSTE JIŽ NĚKDY ŠKOLU SMYKU?
18%
82%
ANO

NE

Vzorek: 628 respondentů
Realizace: studenti školy

návštěvnost webu roste...
ná
Ukradni si mě! Trestuhodná ledabylost motoristů vede k častým
krádežím věcí z vozidel.
Foto: Policie ČR

www.vecernikpv.cz

Mezi nejspolehlivější patří japonská a německá auta
Nejhůře je na tom Dacia a Seat

Vozy staré 4-5 let: jasná
japonská dominance

Vozy staré 6-7 let: Porsche
vede vláček modelů Toyota

TÜV nedávno zveřejnilo nové statistiky spolehlivosti, které jsou
pravidelně sestavovány z údajů německých stanic technické kontroly. Vyplývá z nich, že mezi nejspolehlivější auta jednoznačně patří ta
pocházející ze země vycházejícího slunce. Za nimi se drží německá
auta. Škodovky patří k lepšímu průměru, nejhůře je na tom se spolehlivostí Dacia a Seat.
Výsledky vám alespoň částečně mohou pomoci s orientací při výběru
nového vozu, ačkoli pořád nezapomínejte na to, že spolehlivost či mizérii jetých aut odhalují jen částečně.
takže můžeme jen konstatovat, že na
Auta stará 2-3 roky
konci je opět Dacia Logan a před ní
Mezi nejmladšími auty vévodí Fiat Doblo.
Volkswagen Polo. Podobně je na
tom i druhý vůz v pořadí, tříletá 1. VW Polo
Mazda 3 a třetí Audi Q5. Pokud v 2. Mazda 3
něm někdo z vás bude vidět sku- 3. Audi Q5
tečného vítěze, nebudeme s vámi
nesouhlasit. Přehled o nejhorších 130. Daihatsu Sirion
tříletých automobilech vám nejlépe 131. Fiat Doblo
poskytne tabulka. Vyjmenovávat v 132. Dacia Logan
ní vše by opravdu nedávalo smysl,

Tohle je žebříček automobilů, jehož
čelo loni dominovalo a o rok zestárlo.
Asi proto nepřekvapí, že se zde na první příčce drží Toyota Prius, na druhém
místě je Mazda 2 a bronz má opět Toyota, tentokrát Auris, která byla loni v
absolutním pořadí třetí a teď zaznamenala pětiprocentní výskyt závažných
chyb. Propadáky podle TÜV? Už je to
obehraná písnička, ale opět Logan a už
zase italská a francouzská auta, mezi
která se (asi ne zrovna chtěně) vklínil
pouze Seat Ibiza/Cordoba.

Lídry této věkové skupiny snad ani není
třeba komentovat. Dominuje jí Porsche
911 a za svým nárazníkem má, obrazně řečeno, smečku čtyř Toyot: Corollu
Verso, Prius, RAV4 a Avensis.
Chvost této třídy je poněkud zpřeházený a máme tu i několik méně příjemných překvapení. Na neslavném
konci sedí Chrysler PT Cruiser, před
ním se krčí Fiat Stilo a třetí příčku
od konce drží Mercedes třídy ML.
Zbytek údiv asi nevyvolá - „Italové“
a „Francouzi“.

Asi bychom vás už mohli nechat i hádat a s velkou pravděpodobností byste
se strefili. Tato kategorie vypadá téměř
stejně jako ta předchozí, i když ne tak
docela. V první desítce se vyskytuje
Honda Jazz, Subaru Forester, Volkswagen Golf, Mazda MX-5 nebo třeba
Ford Fusion. Špičce vévodí už zase
Porsche 911 a za zády má Avensis.
Lavici hanby obsadili podle TÜV povětšinou také staří známí, na nelichotivých příčkách se objevují VW Sharan
a jeho příbuzný Ford Galaxy a opět tu
máme i Mercedes ML.

U posledního
zkoumaného vzorku je
dost vidět, na
jaké nájezdy
byl konkrétní
vůz stavěn, ačkoli průměrné kilometry na tachometru nejsou nijak
vysoké. A vozy s největším počtem
závad? Černý Petr letos vychází na
Fiaty Bravo a Brava, ačkoli ani Ford
Ka se nemá čím chlubit.

1. Toyota Prius
2. Mazda 2
3. Toyota Auris

1. Porsche 911
2. Toyota Corolla Verso
3. Toyota Prius

1. Porsche 911
2. Toyota Avensis
3. Honda Jazz

1. Porsche 911
2. Toyota RAV4
3. Mercedes SLK

119. Renault Laguna
120. Renault Kangoo
121. Dacia Logan

105. Mercedes M-Klasse
106. Fiat Stilo
107. Chrysler PT Cruiser

85. VW Sharan
86. Ford Galaxy
87. Mercedes ML

67. Ford Ka
68. Ford Galaxy
69. Fiat Bravo/Brava

INZERCE

Vozy staré 8-9 let: vše při starém

Vozy staré 10-11 let:
Fiat Bravo/Brava se blíží množstvím
závad čtyřiceti procentům

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO Zloději plechů ze Střechovic byli obviněni

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
V Němč
Němčicích
čicííchh vy
vyr
vyrazí
razíí
na Hrabala
Němčice nad Hanou/mls V pátek 15. března od 19.00
hodin se v rámci šesté sezony
Divadelních pátků v Němčicích nad Hanou představí
Sdružení Klas z Klášterce nad
Ohří. Herci do Němčic dorazí s
hrou Příliš hlučná samota, která vznikla na motivy románu
Bohumila Hrabala. V Němčicích tak opět budete moci prožít příběh stárnoucího Haňty,
který pracuje ve sběrně jako
balič starého papíru, chystá se
do důchodu a lis, u něhož prožil svůj neobyčejně obyčejný
život, si chce vzít s sebou.
Objevte zaniklé obce
na Drahansku
Drahany/mls - Na výpravu za tajemstvími zaniklých
obcí Drahanské vrchoviny
se můžete vydat v sobotu
16. března společně s organizátory z prostějovského
Ekocentra Iris. Účastníci navštíví místa z dávných časů
a prozkoumají, co se z nich
do dnešní doby zachovalo.
Uvidí například zaniklou
ves Hamlíkov, tvrz Kuchlov,
zříceninu hradu Stagnov,
podhradní městečko a mlýn.
Sraz je v devět hodin na návsi v Ruprechtově. Doprava je
nutná vlastními auty. Návrat
bude v odpoledních hodinách.
Délka trasy je 12 km. Hlaste
se co nejdříve na iris@iris.cz
nebo na 603 730 594.
Véšovské košt prověří
kvalitu pálenek
Výšovice/mls - Společenství
přátel kvalitní pálenky a obec
Výšovice pořádají 5. ročník
degustace pálenek a domácích likérů Véšovské košt.
Ten se bude konat v sobotu
16. března od 16.00 hodin ve
Výšovicích. Kromě pálenek k
občerstvení poslouží řada lahůdek jako dršťková polévka,
ovarové koleno, uzené žebro,
domácí klobása a tlačenka,
pivo, limo a další.
V Plumlově projednají
rozpočet i úvěr
Plumlov/mls - V pondělí
11. března od 17.00 hodin se
uskuteční veřejné zasedání Zastupitelstva města Plumlov. V
programu jednání bude schvalování rozpočtu na letošní rok
či jednání o více jak třímilionovém úvěru. Jak už jsme
informovali, tyto peníze by
měly posloužit na odkoupení
pozemků v autokempu Žralok.

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Střechovice/mik - Občany
Střechovic v závěru loňského roku pobouřil čin tehdy
neznámých pachatelů, kteří
v obci očesávali domy i kostel
o měděné okapy a další součásti. Policie nyní dopadla tři
mladíky, kteří mají krádeže
na svědomí.

„V úterý pátého března bylo
prostějovskými
kriminalisty
zahájeno trestní stíhání tří mladistvých chlapců ve věku od
šestnácti do sedmnácti let, kteří
byli obviněni z krádeže. Tohoto
protiprávního jednání se dopustili celkem ve čtyřech případech
v obci Střechovice, a to na kon-

hodlali je odnést, byli vyrušeni
majiteli. Svody nechali na místě a utekli. Operativním šetřením se kriminalistům podařilo
pachatele zjistit. Jedná se o tři
mladistvé muže, jednoho z Prostějovska, dva z Olomoucka,
kteří svým jednáním způsobili
celkovou škodu za jedenáct tisíc osmset korun. Nyní jim za
provinění krádež hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“
dodala Irena Urbánková.

V Kelčicích ochutnávali tradiční pálenky Prosvištěl obcí Bedihošť
a ještě nadýchal
ZBOURAJÍ SI V NĚMČICÍCH NOVOU SPORTOVNÍ HALU? i ořechovku či kmínovou
Jedenáctého ročníku
Vranovské štamprle
Centrum už slouží veřejnosti. Je otázkou, jak to bude dál...
Série anonymů vedla k absurdní situaci, stavební úřad zahájil správní řízení

Stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby nové
sportovní haly v Němčicích nad Hanou. Krajský úřad
Olomouckého kraje totiž po sérii anonymů objevil ve
stavebním řízení několik legislativních nedostatků.
Město ovšem věří, že stavební úřad svá předchozí
pochybení napraví a stavba tak získá dodatečné stavební povolení.
Němčice nad Hanou/mls
„Svorností malé obce vzkvétají,
nesvorností velké hynou“. Tento
citát z budovy prostějovské radnice ožívá v Němčicích nad Hanou,
kde se anonymové zaměřili hlavně na stavbu nové víceúčelové
haly za pětačtyřicet milionů korun. A zdá se, že ve své „papírové
válce“ překvapivě vybojovali
dílčí úspěch. O sérii jejich podání směřujících proti stavbě nové
víceúčelové haly vás Večerník
již informoval, jaký je tedy další
vývoj této zbytečně nafouknuté
kauzy?
„Krajský úřad Olomouckého
kraje na základě anonymních
udání provedl kontrolu postupu
vydání stavebních povolení na
stavbu víceúčelové haly, načež v
postupu stavebního úřadu nalezl
několik legislativních pochybení
týkajících se stavebního řízení na
stavbu víceúčelové haly a nařídil
řízení o odstranění stavby,“ prozradila Večerníku starostka Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková,

která je navzdory zjištění krajského úřadu stále přesvědčena, že
radnice v ničem zásadním nepochybila. „Stavěli jsme na základě
platné veřejnoprávní smlouvy.
Překvapilo nás tedy, že to celé
mohlo dojít takhle daleko,“ litovala Dvořáková.
Nová víceúčelová hala je přitom dokončena. Má povolen
zkušební provoz, který má
ověřit všechny její parametry.
Koncem února se v jejích prostorách uskutečnil turnaj stolních
tenistů, vyzkoušeli si ji i fotbalisté. „Všichni malí i velcí sportovci z ní byli nadšení,“ podotkla
němčická starostka. Další velkou
zátěžovou zkouškou by měla
„suprovka“, jak se hale v Němčicích nad Hanou přezdívá, projít
už v sobotu 23. března. To se v ní
bude konat premiérový ročník taneční soutěže Orion dancing stars
pro všechny taneční kategorie,
které by se mělo zúčastnit přes pět
set tanečníků.
Jak to ale bude se sportovní halou, kterou by Němčicím mohla

závidět mnohem větší města,
dál? Dojde skutečně k odstranění nové, zajímavé a smysluplné
stavby? O odpovědi na tyto otázky požádal Večerník odborníka
na stavební inženýring. „Stavební zákon nařizuje příslušnému
stavebnímu úřadu odstranit stavbu,
která byla postavena v rozporu
se stavebním zákonem. Zároveň
však dává stavebníkovi možnost
požádat o vydání dodatečného
stavebního povolení. Podmínkou
je prokázání, že předmětná stavba
není v rozporu s platným územním
plánem, je postavena v souladu s
obecnými požadavky na výstavbu
a není v rozporu s veřejným zájmem,“ uvedl Komárek.
Podle vyjádření autora projektu
je stavba umístěna v souladu s
platným územním plánem města
Němčice nad Hanou a navržena
tak, aby splňovala všechny obecné
požadavky na výstavbu. Z uvedeného tudíž vyplývá, že není důvod
stavbu dodatečně nepovolit. Další
vyjádření odborníka na stavební
právo říká, že této stavbě nehrozí
její odstranění, ale stavebník bude
muset podstoupit řízení o jejím dodatečném povolení.
A jak celou situaci vidí právě
onen stavebník, město Němčice
nad Hanou?
„Jsme přesvědčeni, že máme ke
stavbě všechny potřebné doklady
a stavěli jsme na základě platné
veřejnoprávní smlouvy. Proto

Hala ožije. Již koncem února mohli krásné prostředí nové sportovní haly jako první využít stolní tenisté. Hala projde velkou zkouškou už 23. března, kdy zde proběhne taneční soutěž Orion dancing stars.
Foto: archiv města Němčice nad Hanou
nás závěry Krajského úřadu Olomouckého kraje a následné kroky
stavebního úřadu velmi nemile
překvapily a zaskočily,“ říká Ivana
Dvořáková, starostka Němčic nad
Hanou.
Krajský úřad Olomouckého kraje
vyčítá stavebnímu řízení několik
nedostatků, například to, že jako
dotčený správní úřad nebyl k jednání pozván Odbor životního prostředí Olomouckého kraje. Proto
nařídil a následně stavební úřad
zahájil řízení o odstranění stavby.
Na čtvrtek 4. dubna je svolána
schůzka všech účastníků stavebního řízení, na které každý
z nich dostane právo vyjádřit
své stanovisko. „Město Němčice
nad Hanou připraví a podá žádost

Vina prokázána! Ničivý požár ve Smržicích

založil ŽHÁŘ

Prostějov/mik - Byla neděle 30. září 2012,
těsně po čtvrté hodině ráno. Celé Smržice
vzbudil rozsáhlý požár luxusní vily zdejší
kolotočářské rodiny Finkových v centru
obce. Ohnivá katastrofa se škodou sedm
milionů korun má už první oficiální výsledek vyšetřování. Dům zapálil žhář!
Policie dlouhé měsíce čekala na znalecké
posudky, ale Večerník už na začátku tohoto roku ze svých informačních zdrojů
zjistil, že hasiči i policisté našli v ohořelých
troskách vily celkem čtyři ohniska požáru.
Již toto zjištění totiž vyloučilo technickou
závadu. A minulý týden policie definitivně
potvrdila, že jsme se v úsudku nemýlili.
„Na základě znaleckých posudků, které
už máme k dispozici, je prokazatelné, že
příčinou požáru nemovitosti ve Smržicích
bylo cizí zavinění. Samozřejmě probíhá

Žhář ve Smržicích. Dům rodiny Finkových na konci září loňského roku někdo zapálil. Šlo
o pomstu, nebo snad pojišťovací podvod?
Foto: archiv Večerníku
intenzivní pátrání po pachateli žhářství,
v tuto chvíli ho ovšem ještě neznáme,“
potvrdil zvěsti Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v
Olomouci.

Slatinice rozpálilo ohnivé flamenco
na
video rnikpv.cz
ece
ww.v

w

Vášnivý tanec. Flamenco je především o vypjatých emocích, které
vyjadřujete celým srdcem i tělem.
Foto: Martin Zaoral
Slatinice/mls - Energie a síla
flamenca postupně uchvátily
všechny diváky, kteří se ve čtvrtek sešli na jedinečném vystoupení uruguayského kytaristy a
zpěváka Gonzala Franca, jež
proběhl v areálu Lázní Slatinice. Jihoamerický hudebník na
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OČESALI I KOSTEL!

ci prosince roku 2012. V obci se
zaměřili na čtyři objekty s měděnými okapy a svody. Jednalo
se o tři rodinné domy a dokonce
i kostel,“ informovala Večerník
Irena Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.
Mladým chmatákům se ze dvou
objektů podařilo ukrást sedm
metrů měděného okapového
svodu, u zbylých dvou objektů své dílo nedokonali. „V
okamžiku, kdy svody vytrhli a

kytaru doprovodil olomoucké
taneční a hudební seskupení
Aires del Sur.
Čtvrteční vystoupení si nenechal
ujít zcela zaplněný restaurační sál,
který účinkující odměňoval bouřlivým potleskem. „Flamenco je
tancem španělských cikánů, kteří

jeho prostřednictvím vyjadřují
emoce mnohem trefněji než slovy
či písmem. Pokud správně hrajete, zpíváte či tančíte flamenco,
pak jeho prostřednictvím vlastně vyprávíte svůj osobní životní
příběh,“ vysvětlila Večerníku
Petra Dokládalová, zpěvačka olomouckého souboru Aires del Sur,
který se již několik let výraznou
měrou podílí na propagaci španělské kultury u nás.
Divákům se přibližně hodinu
a půl trvající představení líbilo.
„Neměl jsem úplně představu, do
čeho jdu a když ty ženské poprvé
pořádně zadupaly, tak jsem se docela lekl. Nicméně postupem času
jsem si na to zvykl a líbilo se mi,
kolik čistě ženských emocí dokázaly během svého vystoupení
tancem vyjádřit. Co se týče toho
uruguayského kytaristy, který jim
k tomu hrál a zpíval, tak ten určitě
nebyl špatný. Pokud bych ovšem
měl poslouchat jenom jeho, tak
bych se asi dost nudil. Tanečnice
tomu dávaly šťávu,” vyjádřil se
jeden z posluchačů.

Zbývá tedy zjistit, kdo měl zájem na poškození rodiny Finkových. Ovšem pozor, přestože samotní členové rodiny tuto spekulaci
odmítají, stále je ve hře i pojišťovací podvod.
Přijde policie na kloub celé věci?

o dodatečné stavební povolení.
Předpokládáme, že v rámci tohoto řízení bude dodatečné stavební
povolení vydáno. Přestože jsme se
dnes měli věnovat přípravě dalších
rozvojových projektů, které by
měly vést k našemu společnému
cíli, jímž musí zůstat rozvoj Němčic nad Hanou, budeme muset věnovat čas i energii tomu, abychom
dořešili administrativní problémy
spojené s povolením stavby víceúčelové haly. Jsme však přesvědčeni o tom, že stavební úřad svá
předchozí pochybení napraví a
tento postup dá všem účastníkům
řízení jistotu toho, že stavba nebude v budoucnu již nikým zpochybňována a napadána,“ konstatovala
dále Dvořáková. „Přestože je hala

hotová, místo toho, abychom z
toho měli radost, trápí nás problémy, které její výstavba vyvolala.
Stále se vyostřující spory v zastupitelstvu města přitom každého z nás
hodně vyčerpávají,“ uzavřela stanovisko města němčická starostka.
Nezbývá tedy než věřit, že město
nepoleví ve svém postoji ke stavbě
víceúčelové haly, dotáhne administrativní boj do vítězného konce
tak, aby stavba nového moderního
objektu mohla sloužit řadě příštích
generací. V té době už totiž budou
aktuální žabomyší války dávno zapomenuty. Otázkou ovšem je, zda
tyto spory neochromí současný
rozvoj Němčic nad Hanou, z něhož by si mohla jiná města nejen v
regionu vzít příklad...

Na dálnici praskaly plechy

Honda skončila na svodidlech
Prostějov/mik - Škodu za více než 300 tisíc korun si vyžádala
dopravní nehoda, ke které došlo v pátek krátce před osmou
hodinou ranní na rychlostní komunikaci R/46 v katastru
Prostějova.
„Z dosavadního šetření vyplývá, že sedmatřicetiletý řidič vozidla
Honda Civic reagoval na dopravní situaci v jízdním pruhu před
sebou, kdy jiné osobní vozidlo měnilo směr jízdy, a začal brzdit. V
levém jízdním pruhu jelo vozidlo Ford Tranzit, které řídil osmapadesátiletý muž. Ten nedodržel bezpečnou vzdálenost za vozidlem, nedokázal včas zareagovat na brzdění Hondy a narazil do její zadní části. Honda se dostala do smyku, roztočila se a narazila do svodidel,“
popsala Večerníku dálniční karambol z uplynulého víkendu Irena
Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje. Jak dodala,
při nehodě došlo ke škodě na obou vozidlech a svodidlech, celková
hmotná škoda byla vyčíslena na 320 tisíc korun. Alkohol byl na
místě vyloučen dechovou zkouškou, nikdo nebyl naštěstí zraněn.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

NEDĚLNÍ DRAMA V MOSTKOVICÍCH
Šofér zahučel do Hloučely a zmizel! Nahání ho policie...

Mostkovice/mik – Tak toto je
záhada! Včera ráno v Mostkovicích těžce havaroval doposud neznámý řidič. Nějak
se mu nepodařilo udržet auto
na silnici a zahučel do Hloučely. V říčce se převrátil, načež
se z auta sám dostal a zmizel!
Od prvního okamžiku po
svém příjezdu po něm pátrali
policisté i hasiči. Marně…
„V neděli 10. března 2013 byli
v 6.35 hodin požádáni profesionální hasiči z Prostějova a
dobrovolní hasiči z Mostkovic
o pomoc při vytažení osobního
vozidla Ford Fiesta z potoka
uprostřed Mostkovic. Hasiči po
příjezdu zjistili, že osobní vozidlo je v potoce na střeše, uvnitř
se nikdo nenacházel a z vozidla
neunikaly žádné provozní kapaliny. Hasiči vyprošťovacím
automobilem havarované vozidlo z potoka vytáhli a spolu s
policií pátrali po řidiči,“ uvedla

k případu Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Těsně před uzávěrkou tohoto
vydání Večerník zjišťoval ještě
u policistů podrobnosti z vyšetřování nevšední havárie.
„Nehodu mohu potvrdit, celý
den probíhá intenzivní vyšetřo-

Na střeše ve vodě. V neděli ráno vytahovali hasiči havarované auto
z říčky Hloučely v Mostkovicích. Zatím se neví, kdo vozidlo řídil a zda
je nějak zraněn.
2x foto: HZS Olomouckého kraje

vání všech okolností. Policisté
zjistili majitele vozidla, ale zda
havaroval právě on, to ještě
nevíme. Každopádně bude zapotřebí zjistit, proč havárii řidič
nenahlásil, zda byl zraněn a další okolnosti,“ sdělila v neděli
odpoledne Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí policie
Olomouckého kraje.

Kelčice/jim - Loňská úroda
ovoce neudělala sadařům ani
milovníkům pálenky radost.
Jarní mrazíky v kombinaci s
dalšími faktory vykonaly své
a oproti jiným rokům se toho
moc neurodilo. I přesto se v
jedenáctém ročníku „Vranovské štamprle“ sešlo hned
třiaosmdesát vzorků ze švestek, jablek, hrušek i dalšího
ovoce. U šestnáctičlenné odborné poroty zvítězila hruška
od Zdeňka Mináta staršího z
Domamyslic, návštěvníkům
pak nejvíce chutnala švestka
Jiřího Janečka z Krumsína.
Předsedkyně pořádajícího Čes-

kého zahrádkářského svazu Vranovice-Kelčice Ivana Hasalová
si pochvalovala, že na množství
ovoce slabší rok znamená kvalitnější vzorky. „I když loni bylo
málo ovoce, sešlo se dost kvalitních vzorků. Podporuje to naši
teorii, že neúroda zvyšuje snahu
pěstitelů o kvalitní kvas,“ potěšila ji nepřímá úměra.
„Loni se urodily prakticky jen
hrušky a trocha jablek, snad letos nepřijde mráz a bude to lepší.
Ochutnal jsem tu několik vzorků
a musím říct, že tři hrušky byly
výborné, stejně tak i jedna švestka,“ svěřil se Vladimír Boček
z Mostkovic, jenž sám dodal

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

hruškovici. To Jiří Vytásek si trochu posteskl, že se neopakovala
situace před jubilejním desátým
ročníkem v podobě velmi dobré
mirabelky. „Sbírám je směrem k
Dobrochovu a pálím bez pecek.
Je poznat, že toho uzrálo málo,
letos to snad bude lepší. Nejchutnější byla ořechovice, už je taky
vypitá. Loni tu byl vzorek i z
dýně,“ zmínil.
Odborná porota rozdělila účastníky podle druhu pálenky do
celkem deseti kategorií. Nejpočetněji zastoupená byla s dvaceti
vzorky švestka, jen o dva méně
jich bylo z jablek. Dále se sešlo
dvanáct hrušek, sedm ovocných

se zúčastnilo přes osmdesát
různorodých vzorků

směsí, šest meruněk, šest třešní, šest specialit, čtyři speciální
švestky, dvě mirabelky a dvě
ryngle. Desátý ročník patřil u odborné poroty hruškovici a mezi
„laiky“ slivovici, stejně tak tomu
bylo i letos. Absolutním vítězem
se stal Zdeněk Minát starší za
loňskou dvaapadesátiprocentní
hruškovici, u návštěvníků jednoznačně zvítězila stejně silná
slivovice Jiřího Janečka.

„Účast byla velká, přestože se
nejednalo o jubilejní ročník. Atmosféra byla dobrá, takové příjemné poklepání po ramenou, že
takto můžeme pokračovat dál,“
potěšilo Ivanu Hasilovou, která
se již nyní těší na příští, v pořadí
dvanáctý ročník. „Doufejme, že
nepřijde mráz, sucho ani škůdci,
bude dobrá úroda a co pálit,“
přeje si předsedkyně místního
sdružení zahrádkářského svazu.

jak se koštvalo v kelčicích...

3x foto: Jiří Možný

Na zdraví! Loňská úroda sice nebyla vydatná, přesto se Hojná účast. Do soutěže přihlásili pěstitelé více než osm- Ochutnávka. Letošní ročník Vranovské štamprle sice nebyl
soutěže zúčastnily pouze kvalitní výtvory.
desát pálenek z různých druhů ovoce i ořechů.
jubilejní, přesto přilákal spoustu soutěžících i návštěvníků.

Hrubčice dokončují splácení úvěru i přípravné práce vedoucí ke vzniku nových stavebních míst

Bedihošť/mik - Hned dvakrát
najednou zhřešil proti silničnímu desateru řidič dodávky,
který ve čtvrtek projížděl obcí
Bedihošť. Nejenže jel nepřiměřenou rychlostí, ale ještě byl
pod vlivem alkoholu!
„Ve čtvrtek sedmého března v deset hodin dopoledne byl policejní
hlídkou zastaven a kontrolován
v Prostějovské ulici v Bedihošti
řidič vozidla Ford Transit. Dopustil se totiž přestupku. V obci, kde
je povolena rychlost maximálně
padesát kilometrů v hodině, jel
pětasedmdesátkou,“
informovala Večerník o poměrně běžné
dopravní lapálii Irena Urbánko-

vá, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje. Jenomže ono to
nebylo ještě všechno! „Během
kontroly byla u osmačtyřicetiletého řidiče provedena dechová
zkouška, která byla pozitivní a
policisté mu naměřili 0,33 promile alkoholu v dechu. Řidič se
dobrovolně podrobil lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem
biologického materiálu. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Nyní
je podezřelý ze dvou přestupků
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ uvedla mluvčí
policie. A šofér to má naráz dva
v jednom!

V Mostkovicích
zkolabovala cyklistka
Mostkovice/mik - Podobnou nehodu už policisté dlouho nevyšetřovali. Cyklistce projíždějící Mostkovicemi se udělalo na
silnici špatně a pádem si přivodila zranění!
„Lehké zranění si vyžádala dopravní nehoda, ke které došlo v
pondělí čtvrtého března kolem třičtvrtě na devět ráno na ulici
Stichovská v Mostkovicích ve směru jízdy od Plumlova. Z dosavadního šetření vyplývá, že čtyřicetileté cyklistce, která jela na
dámském horském jízdním kole, se během jízdy udělalo nevolno
a upadla na vozovku. Sanitkou byla převezena do nemocnice na
vyšetření. Podle lékařské zprávy utrpěla lehké zranění s neustanovenou délkou léčení,“ objasnila na první pohled hrůzně vypadající situaci Irena Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého
kraje. „Cyklistka si pádem přivodila nejenom zranění, ale také
škodu na jízdním kole ve výši pětset korun,“ dodala k nevšednímu případu..

SMRŽICKÉ LEV

Milan Mlateček: „Táhne se to již deset let a rád bych předběhl toho Českého!
se tohoto kostlivce ve skříni zbavil“
Hrubčice - Tématem číslo jedna bylo pro vedení
Hrubčic v posledních letech splacení úvěru spojeného s rekonstrukcí silnice III. třídy a do nákladnějších
akcí se nepouštělo. K radosti starosty obce Milana
Mlatečka, jenž je ve funkci již od roku 2002, se letos
uskuteční poslední splátka a naskytne se tak možnost plánovat a realizovat další investice. Letos to
budou protipovodňová opatření, přáním starosty do
dalších let je oprava komunikací, chodníků a veřejných budov.
Jiří Možný

Do čeho se hodláte pustit
letos?
„V letošním roce zahájíme budování protipovodňových opatření na
řece Valová v místní části Otonovice. Dotace poslouží na zpracování
digitálního povodňového plánu a
pořízení hlásného a varovného systému pro obce Bedihošť a Hrubčice, na projektu budeme pracovat
společně. Znamená to mimo jiné
nový bezdrátový rozhlas pro lepší
a rychlejší informovanost občanů.
Je to prozatím jediná akce, u níž
vím, že bude zahájena v letošním
roce a dokončena v roce 2014.
Chtěli jsme se do toho pustit již v
roce 2011, ale tehdy jsme dotaci
nedostali. Teď už snad bude vše
v pořádku. U ostatních žádostí zatím nevíme.“
Podařilo se vám do něčeho
investovat i v předchozím
roce?
„Nerealizovali jsme nic, jen prováděli nutné opravy a údržbu. V
posledních letech jsme každoročně
spláceli milion za úvěr na opravu
ulice směrem na Kralice, která
spočívala ve výstavbě chodníků,
vjezdů k rodinným domům a autobusových zastávek. Správa silnic
Olomouckého kraje platila opravu silnice III. třídy, nás akce stála
zhruba čtyři miliony osm set tisíc
korun. Dotace jsme žádné nezíska-

li. V letošním roce nás čeká splátka
posledního půl milionu korun, takže pomalu můžeme začít myslet
na nějaké investiční akce a ročně
v průměru půl až tři čtvrtě milionu
na ně vyhradit.“
To pro vás splácení představovalo tak velkou zátěž?
„Když jsme vyřídili úvěr, ekonomika byla na výši a daňové příjmy
rostly. Tehdy nebyl žádný problém
splácet milion ročně a o krizii se
ještě nemluvilo. Jenže během roku,
oku,
roku a půl se situace začala měnit.
ěnit.
Pokud veškeré ušetřené peníze
níze
investujete do jednoho projektu,
ktu,
nemůžete si dovolit rozjíždět nové
ové
akce a rok až rok a půl čekat, zda
vám bude dotace přiznána, nebo
ebo
ne. V loňském roce jsme žádali
ali o
dotaci z POV na opravu mateřské
řské
školy, bohužel jsme neuspěli. Teď
se navíc změnily podmínky a lze
získat maximálně tři sta tisíc. Zadlužovat obec jsem dál nechtěl
ěl a
stejného
názoru byli i zastupitelé.“
j
lé.“
Nyní si již na případné
dné
spolufinancování nechcehcete brát úvěr?
„Prozatím rozhodně ne. Počkáme
áme
na to, jak skutečně dopadne nové
ové
rozpočtové určení daní. Co ukáže
áže
letošní rok a o kolik peněz dooopravdy bude víc. Milion šest set
et
až milion osm set tisíc korun
un
podle internetové kalkulačky byy
to bylo dobrých, ale při změněě

DPH byla skutečnost jiná než plán.
Jsem ale rád, že ke změně došlo a
doufám, že to bude znamenat alespoň osm set tisíc. Po konzultaci
s pracovníkem finančního úřadu
jsme při sestavování letošního rozpočtu
raději zůstali při zemi.“
p
Jak vy osobně vidíte předchozích deset let v čele
obce?
„Toto hodnocení bych nechal na
občanech. U akcí, které proběhly
před sedmi osmi lety, mi někteří
zastupitelé nevěřili, že nejpozději do tří let to bude bráno ne jako
nová věc, ale jako samozřejmost.
Významné projekty tu ale byly.
Třeba silnice s chodníky na Kralice. O tom se mluvilo přes třicet let
a povedlo se. Nebo čistírna odpadních vod, kde dotace byla při mém
nástupu do funkce již vyřízena, ale
musela se stavba realizovat.“
V minulém volebním období jste měli patnáctičlenné zastupitelstvo, nyní pouze sedmičlenné. Proč jste se rozhodli
pro redukci?
„Někteří zastupitelé volali
po úspoře,
někteří občané poukazovali na
to, že jsme
malá obec,

abychom měli patnáctičlenné zastupitelstvo. Těch důvodů bylo víc.
Změnilo se hodně, osm lidí je poznat. Řekl bych, že to vedlo k větší
zodpovědnosti každého člena zastupitelstva. Na obci by se nemělo hrát
na velkou politiku a po volbách by
mělo skončit poukazování, kdo je z
jaké kandidátky. Myslím si, že u nás
tomu tak je a spolupráce je dobrá.“
Jak vypadá kulturní život
obce?
„Máme tu hasiče, fotbalisty, chovatele a zahrádkáře, dnešní doba
spolkům nepřeje. Při obecním
úřadu také pracuje kulturní komise a sbor pro občanské záležitosti.
Společně pořádáme Josefskou zábavu, která má víc jak dvacetiletou
tradici, pálení čarodějnic, vítání
občánků a zájezdy. Jeden zájezd
je pro všechny věkové kategorie,
druhý pro seniory. Potom putování
za pohádkou, na podzim vyřezávání dýní. Loni nám nevyšla drakiáda, nefoukal vítr. Třešničkou na
dortu je rozsvěcování vánočního
stromu a výstava ve zvo
zvonici, kde

Kde podle vás leží hlavní
priority Hrubčic pro nejbližší roky?
„Oprava chodníků v Hrubčicích i
Otonovicích, oprava místních komunikací i krajské silnice, oprava
veřejných budov, tedy školy, školky,
obecního úřadu. Plánované zateplení
neproběhlo a spíše by se jednalo o
opravu střech a výměnu oken. Ale
to jsou jen úvahy, neznamená to, že
se do toho pustíme za rok. Potřeby
obce jsou dost velké, ale vše se odvíjí
od peněz. Skoro celé daňové příjmy
padnou na provoz školy a školky a
celé obce, do toho byl ještě úvěr.
Myslím si, že mladší by uvítali víceúčelové hřiště. Je to otázka asi milionu a půl, a kdyby rozpočtové určení
daní vyšlo, tak příští rok na to máme
ze svého. Určitě bych ale žádal o dotace,, každá koruna dobrá.“
Nacházíte se na Hané poblíž
Prostějova. Pociťujete vysoký zájem o bydlení, třeba ze strany
mladých rodin?
„Mladé rodiny přicházejí, když se
uvolní nějaký dům. Výstavba zatím

„Pokud ve
veškeré ušetřené peníze
investujet do jednoho projektu,
investujete
d
nemůžete si dovolit
rozjíždět nové akce
ro a půl čekat, zda vám
a rok až rok
dota přiznána nebo ne.“
bude dotace

starosta MILAN MLATEČEK
o těžkostech při rozvoji obce

děti z mateřské
školy pod
p vedením
učitelek
předvedou
svůj
předve
program
progra a starší děti
dě vedené
předsedkyní
před
kulturní
kokultu
mise
mis už tradičně
hrají
dič
divadlo.“
div

žádná není, máme ale vytipované
lokality a jedna je v obecním vlastnictví. Teď probíhá územní řízení
a začíná se pomalu připravovat dokumentace pro stavební povolení.
Výhledově počítáme se sedmadvaceti stavebními parcelami. Kdy se to
však podaří realizovat, to si netroufnu odhadnout. V podstatě se to táhne
již od roku 2002 a rád bych se tohoto
„kostlivce ve skříni“ zbavil.“

Nejmladší držitel. Vyhlašování nejlepšího herce filmu bylo zavedeno až od roku 2004. Kuba Slezáček se tak stal už devátým, ale
prozatím nejmladším Smržickým lvem a jeho sestřička s maminkou
jen koukaly.
Foto: Zdeněk Balcařík
Smržice/mik - Každoroční
promítání filmové kroniky
obce ve Smržicích je zakončeno udělením ceny za nejlepší
herecký výkon v tomto ojedinělém dokumentu. Smržičtí si
také zakládají na tom, že při
vyhlašování Smržického lva
pokaždé předběhnou slavného Českého lva a také letos
jim to vyšlo, i když jen těsně o
jeden den.
Promítání kroniky má ve Smržicích už dlouholetou tradici a to
letošní bylo už jeho osmnáctým
pokračováním. V pátek prvního
března se do místního kulturního domu přišla podívat opět celá
dědina na premiéru filmu Zdeňka Balcaříka, ve kterém svojí
kamerou zachytil a do krátkých
reportáží zpracoval nejzajímavější události roku 2012. Za celý
rok se ale těch zajímavostí sejde
taková spousta, že je problém
všechny do sestřihu dostat. Film
měl tedy opět čtyři díly s krátkými zdravotními přestávkami,
přičemž ten poslední končil až o
půl jedenácté v noci. Plný sál diváků ale vydržel až do konce a s
napětím očekával, kdo se tentokrát stane tím slavným Smržickým lvem. Jak Večerníku prozradil autor filmu, v některých

letech byl problém vůbec někoho nominovat, protože většina
lidí před jeho kamerou prchá.
„Hanáci jsou totiž už od přírody trošku uzavření a obava, že
si potom z nich bude soused v
hospodě utahovat, byla silnější.
Tentokrát se ale zadařilo a Smržického lva vybírala kulturní
komise dokonce z devíti nominací. Hlasovalo se tajně a výsledek byl jednoznačný,“ prozradil
Zdeněk Balcařík. Smržickým
lvem se letos stal ani ne pětiletý Smržičák Jakub Slezáček,
který svým vystoupením před
kamerou doslova převálcoval
některé mnohem zkušenější
herce, jako například předsedu myslivců nebo vedoucí
kulturního domu.
Jeho bezelstný projev měl obrovský úspěch i u diváků v sále
a bylo vidět, že volba padla na
toho pravého. Ten ale už tou dobou dávno spal, takže starostka
Hana Lebedová s matrikářkou
zanesli cenu malému smržickému lvíčeti až o pár dnů později.
A protože samotná keramická plaketa Smržického lva by
jej asi v jeho letech příliš nenadchla, nechala mu paní starostka ještě upéct krásný dort se
lvem z marcipánu!

Kultura v Prostějově a okolí

Ceny Olomouckého kraje:
Podpoříte Josefkol
či Hanácké slavnosti?

Od pátku 1. března mohou lidé hlasovat v anketě o
kulturní počin roku. Mezi deset finalistů se dostaly i
velmi oblíbené a hojně navštěvované akce konané
na Prostějovsku. Jedná se o červencový Josefkol
- mezinárodní sraz mistrů řemesla kolářského a kočárnického v Čechách pod Kosířem a také zářijové
Prostějovské hanácké slavnosti, které každoročně
navštíví kolem patnácti tisíc návštěvníků.
Olomouc, Prostějov/mls
„Olomoucký kraj každoročně
uděluje Ceny Olomouckého
kraje za přínos v oblasti kultury. V letošním roce kraj připravil novou kategorii těchto cen
určenou přímo občanům. Cena
veřejnosti Olomouckého kraje
za výjimečný počin v oblasti
kultury v roce 2012 je tedy jediná kategorie, ve které o udělení ceny nerozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje, ale
přímo široká veřejnost svým
hlasováním,“ prozradil náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Radovan Rašťák.

Mezi kandidáty na celkové
prvenství se dostali i dva zástupci z prostějovského regionu. Jak organizátoři obou výše
zmíněných akcí nominaci vnímají? „Beru to jako další možnost, jak vzdát hold šikovnosti
a práci našich předků i současných řemeslníků. Josefkol
je určitě jedinečná akce, která
si stále uchovává svůj nekomerční charakter,“ reagoval
pro Večerník majitel Muzea
kočárů a hlavní organizátor Josefkolu Václav Obr. „Myslím,
že úspěch Hanáckých slavností spočívá v tom, že se jedná o
velkou společenskou událost,
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kterou lidé vnímají jako příležitost k setkání. Všichni v
Prostějově i okolí s ní už navíc
dopředu počítají, protože má u
nás obrovskou tradici. Každý,
kdo ve městě vyrůstal, se na
prostějovské hody vždy těšil.
Úroveň se daří udržovat díky
zajímavému a bohatému programu. Kromě toho na hodech
lze sehnat výrobky, které se
už jinak málo vidí. Doufejme
tedy, že spokojení návštěvníci
budou pro naši akci i hlasovat,“ vzkázala náměstkyně
prostějovského primátora Ivana Hemerková.
Lidé mohou hlasovat na
webových stránkách
www.kr-olomoucky.cz
/anketa-ceny-kultury.
Svůj hlas pak musí autorizovat prostřednictvím emailové pošty. Z každé emailové
schránky je možné hlasovat
pouze jednou. Podpořit vaše
oblíbené akce můžete na internetu až do 25. března do
14.00 hodin.

nejvýznamnější kulturní akce

Sokolovna vibrovala v rytmu biotronika
Pfeiffera a jeho Vodnářského zvonu
Prostějov/peh - Biotronik
Tomáš Pfeiffer rozezněl
Vodnářský zvon, aby vyzval návštěvníky koncertu
Společná věc, na který
zval i mediální partner
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
k zamyšlení nad otázkami
a záhadami života. Součástí
meditačního setkání zájemců
o duchovno a svéráznou filozofii Univerzity Bytí byla
i parabolická projekce.
Tajemná kovová mísa s ušima
se ve středeční podvečer rozvibrovala pod dotekem známého
léčitele a biotronika Tomáše
Pfeiffera, zatímco se na
projekčním plátně za jeho zády
míhaly záběry ustupujícího ledovce, válečných hrůz, tajemných menhirů a nekonečných
zákoutí vesmíru. Koncert
Společná věc si nenechali
ujít pravidelní návštěvníci
přednášek a koncertů duchovního zaměření a dorazila
i početná část zvědavců, kterým

nebylo zatěžko připravit si na
vstupné devadesát nebo sto
třicet korun.
Vždyť vidět „v akci“
Vodnářský zvon se hned tak
nepoštěstí a v důsledku toho
nemalé množství návštěvníků
netradičního koncertu zaplnilo celou sokolovnu.
V závěru více než hodinového vystoupení mnozí využili
možnosti se vibrujícího kovového lavoru dotknout a přesvědčit
se tak, že dunivé zvuky, které
zvon vydává, skutečně nepocházely pouze z obřích
reproduktorů... „Nevynecháme
žádnou z přednášek pana Pfeiffera, a tak jsme si nemohly
nechat ujít ani koncert,“ shodly
se dámy Tylová, Čechová
a Mašková, které se po koncertu osmělily požádat známého
léčitele o společnou fotografii.
Vyhověl jim...
Zvuk starodávného hudebního nástroje, který podle slov
biotronika Pfeiffera sloužil

Jen se nenamočit. Sáhnout si na neobvyklý hudební nástroj přišli
bez rozdílu věku snad všichni účastníci koncertu. Foto: Petra Hežová
v období dynastie Ming jako
meditační pomůcka, tak nejenže
rozvibroval útroby návštěvníků
koncertu šestnácti alikvótními
rovinami (rozsah zabarvení zvuku - pozn. red.), které rezonovaly

v hlavách účastníků ještě dlouho
po skončení koncertu, ale stal se
i vítaným zpestřením pro
ty, kterým není lhostejný
osud
naší
planety
a to, kam se lidstvo ubírá.

Historie konického Klubu Bratři Homolovi z Wohnoutů si na nervy
přátel hudby ve fotografiích nelezou a v Apollu13 to pořádně roztočili

Bylo na co se dívat. Konický zámek přivítal ve svých zdech širokou škálu umělců, dokladem čehož
jsou četné fotografie zesnulého zakladatele Klubu přátel hudby Aloise Trnečky. Foto: Petra Hežová
Prostějov/peh - Členové Klubu přátel hudby v Konici si
připomněli smutné výročí
svého zakladatele Aloise Trnečky. První březnový čtvrtek byla ve zdech konického
zámku zahájena výstava fotografií z koncertů klubu od
počátku jeho existence až po
současnost...
Přehlídku snímků, mapující
více než dvacetiletou historii
konického Klubu přátel hudby,
mohou od čtvrtečního večera
zhlédnout všichni návštěvníci zámku Konice. Fotografie
shromáždil dlouholetý předseda a zakladatel Klubu přátel
hudby v Konici Alois Trnečka
za více než dvacet let svého
působení.
Uctít památku a zavzpomínat
na oblíbeného spoluobčana

při příležitosti výročí jeho nedožitých sedmaosmdesátých
narozenin přišli ve čtvrteční
vpodvečer přátelé a členové
Klubu přátel hudby, mezi kterými nechyběli ani dlouholetí
přátelé pana Trnečky manželé
Šínovi, kteří na koncertech
pořádaných KPH schází jen
výjimečně.
„Bezpočtem fotografií, které
Klubu přátel hudby věnovala
rodina Aloise Trnečky, jsem
se kochala několik večerů.
Rozhodnout, které fotografie
v rámci výstavy zveřejnit, bylo
nesmírně těžké, ale snažila
jsem se vybrat z koncertů, které vám možná utkvěli nejvíce
v paměti. Nad fotografiemi tak
společně můžeme zavzpomínat na návštěvy fenomenálních
houslových virtuosů Josefa

Suka a Václava Hudečka nebo
herečky Gabriely Vránové,“
zahájila výstavu Ludmila Kopečná Nedomanská, které
zakladatel Klubu přátel hudby předpověděl už před lety,
že se stane jeho nástupkyní.
O tom, že se úkolu chopila
se ctí, se členové KPH a návštěvníci koncertů mohou
přesvědčit již 20. března
v 19.00 hodin, kdy do zámku
Konice zavítá Clarus kvartet.
Alois Trnečka založil konický Klub přátel hudby v roce
1987 a v jeho čele stál až do
roku 2009. Oblíbený předseda
zemřel několik dnů před loňskými Vánocemi, ale díky jeho
skromnosti a obětavé práci na
něj spoluobčané jistě nezapomenou...

Prostějov - Jak už vítě z minulého vydání Večerníku,
známá tuzemská skupina Wohnout se na svůj první letošní koncert vypravila právě do Prostějova!
Populární česká kapela tvořená bratry Homolovými,
baskytaristou Jiřím Zemánkem a bubeníkem
Zdeňkem Steinerem, zasvěcencům známým pod
přezdívkou Fenek, si přijela zařádit do hudebního
klubu Apollo 13, kde vystoupila bok po boku či na
střídačku se skupinou Vypsaná fixa. Těsně před
samotným koncertem v prostějovském music klubu
si frontman skupiny Wohnout Matěj Homola našel
čas, aby zodpověděl několik dotazů speciálně pro
čtenáře PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku...
Petra Hežová

Jak vypadá jeden den
hudebníka
kapely
Wohnout?
„Záleží na tom, jaký je to
den, a dnes, to vám můžu říct
naprosto přesně, je pátek..
(smích) Takže jsem vstal asi
v šest hodin, protože mám
časový posun. Sedl jsem si
k počítači a věnoval se, kupodivu, hudbě.. (úsměv) Pak
jsem měl sraz s klukama z kapely a vyrazili jsme na cestu
do Prostějova. Cestou jsme
viděli smrtelnou nehodu, o
které vzápětí informovali i na
internetu, najedli jsme se na
dvou benzínkách a pak jsme
konečně dorazili sem. Pozdravili jsme se s majitelem klubu
panem Hasou, se kterým už se

známe už několik let, protože
v Prostějově hrajeme, tuším,
už poosmé. Následně jsme si
udělali zvukovou zkoušku,
teď dáváme interview pěkné novinářce (úsměv) a za
chvilku jdeme na pódium se
pozdravit s fanoušky...“
V kapele hrajete spolu s bratrem Janem,
nenarušuje to vaše rodinné
vztahy?
„Naopak myslím, že to naše
vztahy zoceluje. Protože spolu nežijeme a vidíme se tak
vlastně jen v práci, nevzniká
prostor pro to, abychom si šli
na nervy.“
Máte nebo měl jste
nějaký hudební vzor?
„Určitě, neříkám přímo nějaký idol nebo tak, ale jsou
určitě lidi, kteří mě inspi-

inzerce

VYHRAJTE LÍSTEK NA... PETRA KOLÁŘE!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner, pro vás ve spolupráci s
pořádající agenturou MUSIC MEDEA,
připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na
koncert populárního českého zpěváka PETRA KOLÁŘE, která vystoupí ve
Společenském sále v Prostějově již za
dvacet dnů, tj. v 31. BŘEZNA 2013. A
dá se předpokládat, že „kulturák“ bude
praskat ve švech. Díky Večerníku ale máte tradičně šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO! Během probíhajících tří
týdnů totiž mezi vás rozdělíme PATNÁCT
LÍSTKŮ!
Soutěž probíhá od pondělí 11. do pátku 29.
března ve třech dějstvích, přičemž v každém
z nich vyhraje hned pět z vás! Ti pak budou
moct do Společenského domu v Prostějově
ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát
ty největší hity Petra Koláře jako například
Ještě že tě lásko mám, Jednou nebe zavolá,
Jsi volná či Navzdory hříchům.

Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen
čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ:

KDE SE NARODIL PETR KOLÁŘ?

Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU
15. BŘEZNA, prvních pět výherců zveřejníme hned v příštím čísle, tj. v pondělí
18. března, v němž také najdete otázku
s pořadovým číslem dvě. Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„Koncert Petra Koláře“. Můžete nám ale
ovšem také volat na známé telefonní číslo
582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil
608 960 042, případně se dostavit osobně
do sídla redakce v Olomoucké ulici.

Pohodička před koncertem. Frontman kapely Wohnout Matěj Homola si volnou chvilku před nástupem na pódiu docela
užíval.
Foto: Petra Hežová
rují. Od nás z Česka je to
určitě kapela Pražský výběr a ze světa třeba Louis
Armstrong.“
S kterou kapelou byste si rádi zahráli?
(po chvíli přemýšlení se
shodne celá kapela) „Asi
s Jožkou Černým (smích)“.
Na co jste ve své dosavadní kariéře nejvíc
pyšný?
„Určitě na to, že jsme vydrželi
tolik let ve stejné sestavě, což
bych řekl, že je na ty naše české
poměry až nenormální (smích)“

Můžete fanouškům prozradit, co vaše kapela plánuje v nejbližší době a na co se
souvislosti s tím můžeme těšit?
„V nejbližší době plánujeme
zodpovědně odehrát první koncert letošního roku a taky úspěšně absolvovat první večírek po
koncertě (smích). A celkově
začínáme přemýšlet o vydání
nového alba. Uvažujeme, jestli
bude dost materiálu na desku,
nedávno jsme dokonce nahrávali
klip k jedné z písní a každopádně
se naši fanoušci můžou letos těšit
na nějaké nové singly.“

Expediční kamera přiveze
filmy vonící dobrodružstvím
Prostějov/mls - V Kulturním klubu Duha bude v pátek 15. břez-

na od 18.00 hodin k vidění osmička snímků s cestovatelskou tematikou. Po roce do Prostějova opět dorazí oblíbená Expediční
kamera s filmy o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních
zážitcích a neuvěřitelných kouscích pozitivních „bláznů“.
K vidění bude v pátek v Duze celkem osm filmů. Například
ve snímku Zabijácká krása budou diváci se zatajeným dechem
sledovat příběh dvou špičkových paraglidistů, kteří se jako první na světě pokusí doletět do základního tábora druhé nejvyšší
hory světa K2. Cestou budou muset překonat přes pět tisíc metrů
vysoké hřebeny, zvládat nečekané vzdušné podmínky v úzkých
údolích pákistánského Karakoramu a uletět více než dvě stovky
kilometrů. Kromě neuvěřitelných kousků, kterých jsou nejrůznější „blázni“ schopni, nechybí v některých filmech ani humor.
Tím je prošpikován například snímek Cesta domů, pojednávající
o „báječných klucích na létajících kolech“.
Expediční kamera je největší přehlídka cestovatelských a outdoorových filmů v České republice. Letos ve více jak stopadesáti
městech v celé republice proběhne už její čtvrtý ročník. Celostátním pořadatelem festivalu je občanské sdružení Hedvábná stezka.
V Prostějově promítání organizuje Vlastmil Hadra ve spolupráci
s KK Duha a pod záštitou statutárního města Prostějov.

Ze života města
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KONKURZ na správce parkovišť NEBUDE!

ZPRÁVY
z Rady
města

Ani se zpoplatněním parkování ve Vodní ulici už se nepočítá...

Jednou tak, podruhé zase jinak! Poměrně nedávno radní zrušili výběrové řízení na nového správce
parkovišť, ovšem vedení města se nechalo slyšet,
že po doplnění některých náležitostí se vyhlásí nový
konkurz a zároveň s tím se zpoplatní občanům parkování v Netušilově a Vodní ulici. Po jednání rady
města minulé úterý je jasné, že ani jedno, ani druhé
už není pravda...
Prostějov/mik
„Po poradě jsme seznali, že
někdy je nejvýhodnější nedělat
nic, takže v budoucnu zůstane
systém parkování ve městě
stejný jako doposud,“ potvrdila Večerníku informační obrat
o stoosmdesát stupňů Alena
Rašková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějova, která je zodpovědná za
dopravu ve městě.

Jak to tedy bude s parkováním? Podle dalších podrobností zůstane správcem stávajících a už zažitých parkovišť
společnost .A.S.A. Technické
služby. „Je to tak, ale požadujeme, aby velká parkoviště,
která mají jediný vjezd a výjezd, byla opatřena závorami.
Důvodem této naší snahy je
fakt, že se tím vyloučí parkování lidem, kteří za tuto službu
nezaplatí. Závory tak budou

mít parkoviště ve Školní ulici,
na náměstí Husserla, v Plumlovské u Kubusu a také na
parkovišti mezi Palackého
a Mlýnskou ulicí,“ uvedla dále
Alena Rašková.
Právě závory mají městu zajistit větší tržby za parkovné.
„Se společností .A.S.A. Technické služby máme smlouvu,
která předpokládá roční výnos
z provozu parkovišť ve výši
zhruba tři a půl milionu korun.

Magistrát nakoupí elektřinu a plyn na burze

Opatření na neplatiče. Jedním ze čtyř prostějovských parkovišť,
kde by měl co nevidět fungovat závorový systém, je i prostor na
náměstí Husserla.
Foto: Michal Kadlec a internet
Tuto částku si následně rozdělíme napůl. Obsazenost zmíněných parkovišť je takřka stoprocentní, tudíž se dá předpokládat,
že plánovaný výnos bude naplněn. Problém byl pouze jediný, vymyslet takové opatření,

aby si všichni zájemci o parkování zakoupili v automatu
lístek. A proto ty závory, i když
kontrola strážníků městské policie byla kvalitní,“ doplnila vysvětlení plánovaného projektu
náměstkyně primátora.

Radnice bude zveřejňovat faktury i „výběrovky“,

Ušetří se přes ČTYŘI MILIONY! SMLOUVY OVŠEM NE

Prostějov/mik - Rada statutárního města Prostějova schválila smlouvu o společném postupu k zabezpečení přípravy
a realizace veřejné zakázky a
o zmocnění centrálního zadavatele veřejné zakázky. Jednoduše řečeno, úkolem radnice
je sehnat pro všechny jeho
organizace co nejlevnější energie. A podařilo se!
Nákup elektrické energie a
zemního plynu hodlá magistrát realizovat prostřednictvím
Komoditní burzy PROFIT.
Uzavřením smlouvy na centrální nákup energií byl pověřen první náměstek primátora
Jiří Pospíšil. „Odbor správy

a údržby majetku města připravuje veřejnou zakázku na
dodavatele elektrické energie a
zemního plynu pro celkem šestnáct odběrných míst. Jedná se o
budovy mateřských, základních
a středních škol v majetku města a letos nově také Domovní
správu,“ uvedl Pospíšil. Zadávací řízení provede město také
pro své příspěvkové organizace
na základě smlouvy o centrálním zadávání.
Město chce levnější elektřinu
i plyn nakoupit během května či června s tím, že dodávky započnou v co nejkratším
termínu. Smlouva na dodávku
zemního plynu bude tedy uza-

vřena na zbytek roku 2013 a pro
rok 2014. Na odběr elektrické
energie pak od 1. ledna do 31.
prosince 2014. „Na základě
plánovaného odběru energií
byl vypočítán předpoklad, že
oproti roku 2012 uspoří město
na platbě za elektřinu 1,1 milionu, za zemní plyn pak dokonce
3,1 milionu korun. Výše úspor
u zemního plynu se přitom
bude odvíjet od doby uzavření
smlouvy s novým dodavatelem
v roce 2013,“ sdělil Večerníku
první náměstek primátora Jiří
Pospíšil.
Chcete nahlédnout přímo do
tabulky souhrnu spotřeb? Klikněte na www.vecernikpv.cz

Radní pod palbou

Prostějovští radní po zrušení
výběrového řízení na správce
parkovišť na chvíli zauvažovali o tom, že by parkovací
plochy město provozovalo
samo. Nakonec však od tohoto
záměru ustoupili. „Není to ale
jenom o tom vybírat poplatky.
Parkoviště se musí pravidelně
udržovat, což by pro město bylo
velmi nákladné. Naopak .A.S.A.
nám tuto údržbu zajišťuje se vším
všudy a s touto společností jsme
tak uzavřeli smlouvu na dobu
neurčitou,“ prozradila Rašková.
Zároveň s touto skutečností radní
„pustili k ledu“ i záměr na zpoplatnění parkování v Netušilově
a Vodní ulici. „Tento náš plán se
setkal s opravdu bouřlivými protesty občanů zmíněných lokalit.
Dali jsme na jejich podněty,“
pronesla závěrem náměstkyně
primátora Alena Rašková.

Prostějov/mik - Vedení města
se zabývalo podnětem prostějovského občana ke zvýšení transparentnosti radnice.
Radní vzápětí uložili tajemníkovi úřadu zajistit zveřejňování programu schůzí rady na
webu města v den, kdy je program odeslán členům rady.
Na internetových stránkách
www.prostejov.eu bude od
roku 2013 zveřejňován také
seznam faktur a průběžné informace o čerpání rozpočtu.
„Podobné podněty velmi vítáme, otevřený úřad je jedním
z důležitých realizovaných
cílů, které jsme deklarovali
v programovém prohlášení

rady města a dlouhodobé vizi
přístupu magistrátu k občanům. Zveřejňujeme informace
nad rámec zákonných povinností, zavedli jsme elektronické
aukce, podle vnitřní směrnice
zveřejňujeme podrobnosti veřejných zakázek již od hranice
dvouset tisíc korun, přičemž
zákon ukládá tuto povinnost až
od hranice jednoho milionu,“
podotkl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
Rozpočet města bude na
webových stránkách magistrátu zveřejňován v měsíčních
sestavách, všechny faktury
pak včetně jejich elektronic-

kého obrazu. „Přestože některé další podněty by podle našeho názoru byly přínosem k ještě
otevřenější komunikaci s občany, v praxi by znamenaly přílišné zatížení úřadu. Mohu zmínit
například zveřejňování všech
smluv, kterých jsou na úřadě řádově stovky, ne-li tisícovky. Ze
zákona je úřad ostatně povinen
předložit každému zájemci o
informaci tyto smlouvy na vyžádání,“ vysvětlil Jiří Pospíšil.
První náměstek primátora dále
připomněl otevřenost Radničních listů k publikování názorů členů zastupitelstva města.
„Všichni zastupitelé mají od
roku 2009 k dispozici termíny
uzávěrek, aby měli možnost
publikovat své články,“ řekl
Pospíšil.

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

Neuvěřitelných
ý 88%
Prostějov/mik - Pomocí elektronické
tronické aukce hledali radní
nejlevnějšího
poskytovatele
nejlevnějšího
ttelekomunikačních
elekomunikačních služeb. Ze
ttří
ří uchazečů byla vybrána společnost T-Mobile. „Aukce byla
uukončena
končena po čtyřiačtyřiceti minnutách.
utách. Vítězná společnost nabbídla
ídla nejnižší cenu, a to 601 920
kkorun
orun po dobu jednoho roku.
Předpokládaná
P
ředpokládaná hodnota zakázkkyy byla přitom 5,1 milionu korrun,
un, úspora pro město oproti vyvvolávací
olávací ceně tak činí bezmála
44,5
,5 milionu, tedy přes osmdesát
osm procent,“ sdělil Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora statuprvní
ttárního
árního města Prostějova.

Stříbrnýý titul
ppro Prostějov
j
Prostějov/mik - Město Prostějov
jov získalo Cenu Ministerstva
vnitra
vnitra ČR za kvalitu ve veřejné
správě. Jen čtyři Zdravá města
v republice získala za realizaci
místní
místní Agendy 21 stříbrný titul
Organizace dobré veřejné služby.
by. Mezi nimi je také Prostějov.
O ceny ministerstva vnitra soutěžilo
těžilo celkem osmtřicet organizací.
nizací. Stříbrnou cenu získala
Zdravá
Zdravá města Prostějov, Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice.

Nové hrobyy ppro Krasice
Prostějov/mik - Nové urnové
hhroby
roby vzniknou na krasickém
hhřbitově.
řbitově. „U jižní stěny oplocení
hhřbitova
řbitova vznikne ve dvou řadách
ppětatřicet
ětatřicet nových urnových hrobbů,“
ů,“ informoval Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního
náměstek
města Prostějov. Magistrát dále
města
zajistí výstavbu betonových
rrámů
ámů pro jednotlivá místa o
rrozměrech
ozměrech 100x80 cm. Předpokkládaná
ládaná hodnota investice bude
zhruba sto tisíc korun a dokončena má být do poloviny roku.

Magistrát vyhlásil po vzoru jiných statutárních měst zajímavou soutěž o nové logo Prostějova

„BĚŽNÉ UŽÍVÁNÍ ZNAKU HO DEGRADUJE,“

míní náměstkyně primátora Ivana Hemerková
Prostějov - Rada města vyhlásila zajímavou veřejnou
soutěž, která tu snad ještě nebyla. Jde o konkurz na vytvoření loga a logotypu města Prostějova. Předmětem
této dvoukolové soutěže je vytvoření grafických návrhů,
které budou základem pro komplexní vizualizaci města.
Proč vůbec konšelé vyhlásili tuto soutěž a jaké bude využití nového loga, se Večerník v rámci své pravidelné rubriky zeptal Ivany Hemerkové (na snímku M. Kadlece),
náměstkyně primátora prostějovského magistrátu.
Michal Kadlec
Paní náměstkyně, město má
svůj znak, proč vůbec chcete
ještě vytvoření samostatného
loga?
„Vytvoření a zavedení loga města
do praxe je potřebná věc. O jeho
významu hovoří fakt, že k zavedení jednoduchého grafického
INZERCE

symbolu se přiklání stále více i
řada menších měst. Přitom Prostějov je posledním mezi statutárními městy, jež logo nemá.“
Jakou
máte
představu o novém logu města a jaké s ním
máte záměry?
„Návrhy by měly být jednoduché, originální, nezaměnitelné a použitelné i samo-

statně. Logo a logotyp budou
užívány na propagačních materiálech, dokumentech, vizitkách, webových prezentacích
a podobně. Logo bude sestávat z grafického symbolu,
u logotypu bude logo doplněno slovem.“
Ale k čemu
máme znak?
„Jistě, protiargumentem může
být tvrzení, že máme znak
města a ten stačí. Použití znaku
však podléhá zákonu o obcích.
Pokud tedy chce například
pořadatel kulturní akce využít
znak Prostějova, musí podat
žádost, kterou schvaluje rada
města. Zatímco logo je zájemcům při splnění určitých předem daných podmínek vizuálního stylu volně k dispozici.“

Takže tradiční
znak bude jen

pro parádu?
„Znak města dnes má určitou
vážnost, je užíván s rozvahou
a především by měl podtrhovat důležitost oficiálních věcí,
ať již jde o slavnostní nebo
úřední akty. Jeho běžné užívání znak města degraduje.
Další věc, kterou je nutné vzít
v potaz, je grafická náročnost
našeho znaku, která snižuje
rozsah jeho využití například
na malých předmětech nebo
v černobílé verzi.“
Co si slibujete od
nového loga?
„Je známo, že ideální logo města posiluje identifikaci obyvatel
s městem a povzbuzuje patriotismus. Logo by mělo být hlavním

30 TISÍC
pro vítěze!

prvkem otevřeného systému
komunikace jak s občany města,
tak jako komerční komunikace
při propagaci města v oblasti
marketingu nebo cestovního ruchu. To heraldický erb nemůže
splnit ani obsahově, ani praktic-

ky. Zavedením loga Prostějov
získá kvalitní jednotící marketingový nástroj pro posílení
vlastní prezentace návštěvníkům
i investorům a zároveň zjednodušující komunikaci s vlastními
občany.“

Jakým způsobem vůbec proběhne výběrové řízení na nové
logo?
„Proběhne dvoukolově. V prvním kole odborná komise vybere pět nejlepších návrhů,
které vzápětí v kole druhém
posoudí rada města a schválí
vítězný návrh. Předtím ovšem
pětici návrhů zveřejníme na
webových stránkách města,
aby i občané měli možnost
nová loga posoudit a hlasovat
pro to nejlepší. Konečné slovo
ale budou mít radní.“
Jakým způsobem bude motivován autor vítězného návrhu?
„Obdrží částku třicet tisíc korun s tím, že městu podstoupí
i autorské právo. Tím bude užívání loga plně v kompetenci
magistrátu.“

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Hledáte informace ze světa módy??
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější
poznatky ve světě zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

víte, jak na to....

Léto a hubnoucí mánie se blíží!

Srdečně zdravím všechny přátele naší skvělé rubriky Večernice,

kosmetičku Veroniku Bajerovou. Doufám, že se při čtení pobavíte a
třeba i trochu poučíte.
Příjemný a úspěšný týden vám přeje Večernice Nikol Hlochová

POZOR NA KLÍŠŤATA! Očkujte sebe i svého psa
Jarní sluníčko už se pomalu
prodírá přes mraky i mlhu a
spolu s lidmi se probouzí ze
zimního spánku také zvířata,
bohužel ta škodlivá, jedním
z nich je klíště. Určitě už jste
někdy slyšeli o nemocech,
které tito drobní roztoči živící
se krví savců přenášejí. Víte,
jaký je rozdíl mezi boreliózou
a klíšťovou encefalitidou? A
co přisátý parazit, umíte ho
správně odstranit?

je mnohem častější než klíšťová encefalitida, jejím prvním a
nápadným projevem je zarudnutí (u zvířat bohužel nebývá
viditelné) v místě přisátí klíštěte. Dalšími příznaky jsou pak
horečka, střídavé kulhání, zvětšené mízní uzliny nebo apatie,
později se mohou dostavit také
záněty kloubů, nebo dokonce
neurologické poruchy. U boreliózy platí pravidlo, že čím
dříve přisáté klíště odstraníte,
tím menší je pravděpodobnost,
že vás nakazí boreliózou. Víte
proč? Infikovaná klíšťata totiž
vypouští do krve zvířete nebo

člověka spirochety. Čím déle
je parazit přisátý, tím větší
množství těchto spirochet stihne předat. Do šesti hodin by prý
nemělo hrozit žádné nebezpečí.

je virové onemocnění centrální
nervové soustavy, které má několik fází. V první fázi onemocnění, která trvá cca 1 -2 týdny,
se objevují horečky, bolesti
hlavy, malátnost, nevolnost, bolesti v kloubech, poté následuje
několikadenní druhá fáze, kdy
nemocný cítí úlevu. Netrvá
však dlouho a dostaví se další
příznaky, lidem tuhne svalstvo
šíje, mají poruchy paměti, spánku, orientace. Časté jsou také
závratě, svalový třes, obrna
nervů apod. U nejtěžších forem
může dojít k selhání životně důležitých center a ke smrti.

Jak se chránit?

Kromě používání ochranných
prostředků, jako jsou repelenty
a ochranné spreje pro lidi nebo
vnější antiparazitika pro zvířata,
je účinnou ochranou také očko-

kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...
Křehké těsto:
200 g hladké mouky, 100 g másla, větší špetka soli, 3-4 lžíce
studené vody (místo vody lze použít 1 žloutek)

Náplň:
3 lžíce olivového oleje, 1 cibule, 8 až 10 ks chřestových pazochů, 1
malá kapie, 1 malá cuketka, 2 uvařená vejce, 80-100 g sýra (ideálně ovčího), znovu 2 vejce + 150 g kysané smetany + bylinková
sůl, čerstvé bylinky

Sluníčko nás vysvléká z
bund a kabátů a už není tak
lehké skrýt zbytky vánočních hříchů a hodování. S
příchodem jara roste počet
odhodlanců, kteří chtějí shodit nějaké to kilo a postupně
zformovat postavu do přiléhavých topíků, legín a plavek.
Pokud jste jedním z nich, přečtěte si pár cenných rad pro
jarní hubnutí...
Než začnete s jakoukoliv dietou, sepište si, co jíte. Možná
sami uvidíte, že do sebe ládujete více tučných jídel a sladkostí,
než jste si mysleli. Nemůžete
také očekávat zázraky, dvacet
kilo za týden nedáte dolů, ani
kdybyste se rozkrájeli. A to i
pokud byste drželi hladovku,

nezhubnete víc jak jedno kilo za
čtyři dny, takže tyto nesmysly
pusťte rovnou z hlavy...
Každopádně do svého jídelníčku byste měli zařadit velké
množství ovoce, zeleniny, cereálií, vlákninu a také tzv. balastní látky. Že nevíte, co to je?
Jde o látky, které tělo vylučuje
v nepozměněné formě střevem.
Mají důležitou funkci v oblasti
trávení. Jsou bobtnavé, to znamená, že na sebe vážou vodu a
zvětšují tak objem stolice, což je
dobře. Mezi tyto potraviny patří
třeba sušené meruňky, švestky,
jablka, slunečnice, mák, mandle, jáhly atd.
Pozor také na hltání jídla
nebo na stravování za pochodu. Stravu byste si měli vy-

chutnat a pořádně rozžvýkat!
Jezte menší porce několikrát
denně. Pokud máte problém
nandat si méně jídla, vezměte si
menší talíř - rychle se zaplní a
vy budete mít pocit, že jste toho
snědli dost. Nezbytnou součástí
hubnutí je také pohyb, samotná
změna stravy moc nepomůže.
Alespoň dvakrát za týden byste
si měli dát do těla. Procházka,
jogging, jízda na kole nebo rotopedu, zumba - to vše je dobrá
volba. Variant pohybu je spousta a určitě si nějakou vyberete.
Kromě výše zmiňovaného byste si měli hlídat také příjem kalorií (ženy 1200 až 1400), muži
(1400 až 1600). Pokud jich
přijímáte méně, ubývají vám
svaly, ne tuk. Tak pozor na to!

rady a tipy pro snadné zahradničení....

Přírodní elixír mládí - CHŘEST

Foto: internet
vání. Můžete se očkovat kdykoli
během roku. Nejen na začátku
klíšťové sezony, jak se mylně
předpokládá. Pořád lepší pozdní
očkování než žádné. Musíte si
však pamatovat, že plně chráněni jste až za čtrnáct dní po aplikaci druhé dávky vakcíny. Lidé
se mohou očkovat proti klíšťové
encefalitidě, vakcína na boreliózu pro ně zatím nebyla vyvinuta,
u našich čtyřnohých miláčků je
tomu naopak.

Jak se správně
zbavit klíštěte?
Klíšťata byste měli odstraňovat co nejdříve, a to pinzetou
a kývavými pohyby. Na klíště
nesahejte rukama a nekruťte
jím! Zapomeňte také na oleje a
krémy, jejich používáním zvyšujete riziko vstupu infekce do
rány. Kůži je nejlépe před i po
vytažení vydezinfikovat Jodisolem.

Chřest je zelenina blízká cibuli a česneku - známe bílý,
zelený i fialový; jednotlivé
druhy se liší nejen kvalitou,
ale také chutí. Je to velmi lahodná a nevšední zelenina,
oznamující příchod jara. Na
světě existuje asi stosedmdesát až třista druhů. Je rozšířený hlavně v Evropě, Asii a
Africe.
V Česku roste ve volné přírodě pouze jediný druh: chřest
lékařský. Mladé výhonky jsou
používány jako zelenina, ale
tento druh (stejně jako mnoho
ostatních) je pěstován i jako
okrasná rostlina. V některých
zemích je chřest po mnoho
generací považován za účinné
přírodní tonikum a afrodiziakum. Vzhledem k jeho velice
příznivým účinkům na zdraví a
funkci mnoha orgánů lidského
těla ho lze opravdu považovat
za prostředek ke zvýšení libida.
Tato zelenina se dá skvěle vyu-

Foto: internet
žít v kuchyni. Víte, jak v obchodě poznáte dobrý a zdravý chřest?
Je pevný, křehký a snadno se
zlomí. Není gumový a nelze
ho ohnout, také hnědavé skvrny by vás měly před nákupem
varovat. Při jeho přípravě jde
pak hlavně o to sloupnout a odříznout v oblasti pod hlavičkou
slupku, která je velmi vláknitá a

JARNÍ CHŘESTOVÝ KOLÁČ
Mouku osolíme a přidáme plátky másla. Těsto vypracujeme rukama a podle potřeby přidáváme
vodu nebo žloutek. Vypracované a nelepivé těsto necháme cca půl hodiny odpočinout pod fólií, poté
ho rozprostřeme do koláčové formy. Na pánvičce zpěníme nadrobno nakrájenou cibulku, pak přidáme plátky žampiónů, drobné kostičky kapie, neloupané cuketky a špalíčky chřestu. Pár minut orestujeme, osolíme, opepříme a přidáme jarní bylinky (cibulkovou nať, pažitku, tymián). Nakonec do
směsi přidáme drobně nasekaná vařená vejce. Koláčovou náplň rozprostřeme na dno formy, kterou
jsme předtím vyložili křehkým těstem. Pokud je těsta dost, můžeme si ozdobně vytvarovat i okraje.
Směs posypeme nastrouhaným sýrem a z vajec, kysané smetany a bylinkové soli ušleháme krém,
kterým koláč zalijeme. Pečeme v předehřáté troubě na 180°C cca 45 minut. Po upečení necháme
vychladnout na mřížce, nakrájíme na dílky a můžeme podávat.
TIP! Koláč skvěle chutná s bílým nebo růžovým vínem.

rozhovor se zajímavou osobností...

tuhá. Zdřevnatělé konce odřízneme, jsou také vláknité. Chřest
spotřebujte nejlépe ihned po
koupení, skladovat ho můžete
v lednici, zabalený ve vlhké
utěrce. Jeho konzumace má
pozitivní vliv na naše zdraví:
obsahuje totiž vitaminy (A, B,
C, E, K), vápník, hořčík, plno
vlákniny, železo a selen.

Ty správné
informace pro
ženy najdete
také na webu

Foto: internet
Přejeme dobrou chuť!

www.
vecernikpv
.cz

„Pokud chcete letos ‚honit vodu‘, vyměňte lesky na rty
za obyčejné rtěnky,“ s úsměvem radí všem ženám kosmetička VERONIKA BAJEROVÁ
Prostějov - V dnešním interview se Večernice zaměřila na péči o ženskou pleť. Vyzpovídali jsme pro
vás mladou sympatickou maminku, která pracuje
jako kosmetička. Veronika Bajerová bydlí kousek
za Prostějovem a spolu se svým manželem vychovávají v rodinném domku dva malé nezbedy a dva
pejsky. Zajímá vás, jaké líčení bude trendy letošní
jaro a léto? Nevíte, jak po zimě zregenerovat pokožku obličeje, aby byla zase pevná a krásná? Pak
si přečtěte následující exkluzivní rozhovor...
Nikol Hlochová
Kosmetička je povolání,
které je dnes v kurzu, co
přesně vás na něm baví a těší?
„Mým úkolem je provádět odbornou péči o pleť. Mě osobně
nejvíce naplňuje a baví výběr i
aplikace správné pleťové masky
nebo také večerní líčení. Při těchto činnostech se totiž můžu vyřádit... (smích)“

Je v tomto oboru něco,
co vyloženě nemáte
ráda? Prostě při jaké činnosti doslova skřípáte zuby?
„A víte, že ani ne. Dělám práci, která mě opravdu baví a
naplňuje. A i když teď na ni s
dvěma malými dětmi nemám
tolik času, kolik bych sama
chtěla, neměnila bych ani za
nic. Byť už se opravdu těším,
až se k odstraňování chloupků,

spodní oční linky. Dalnanášení pleťových masek, naším novým trendem
pařování pleti a líčení zase na
„Osobně mě nejvíce naplňuje
budou matné rty, takže
sto procent vrátím. Je to skvěpokud chcete, jak se lilý pocit, když vidíte, jak jsou
a
baví
výběr
i
aplikace
pleťové
dově říká, honit vodu,
ženy po proceduře nebo líčení
vyměňte lesky na rty
spokojené a jak je jejich pleť
masky nebo také večerní líčení.
za obyčejné rtěnky.“
stále v lepším a lepším stavu.“
Při těchto činnostech se můžu vyřádit.“
Poradila byste našim
Jak jinak tráčtenářkám,
jakou
víte svůj volný
Usměvavá sympaťačka Veronika je veselá kopa,
„údržbu“ pleti je nutné pročas, co vás zajímá?
která se do všeho vrhá po hlavě a s nadšením „Velice ráda maluji.
vést po zimě?
Nejsou to žádné zá„Ano, ráda. Naše pleť je po
Teplé a slunečné počasí zraky nebo profesionální tvorba,
zimě začervenalá, citlivá, deuž je za dveřmi, můžete ale jak už jsem říkala, baví mě
hydratovaná, matná a unavená.
nám prozradit, co letos na jaře barvy a hraní si s nimi. Nejraději
Zažila totiž pěkný šok, působia v létě pofrčí za líčení?
lo na ni střídání teplot, mnohdy
mám tempery, můžu si pohrávat
„ Hlavními znaky jarního a let- s odstíny a sytostí. Kromě výjsme ji třeli šálou ve snaze se
ního líčení budou zářivé, syté tvarničení si také ráda přečtu
trochu zahřát a podobně. Nejbarvy a propracované, někdy nějakou dobrou knihu nebo se
důležitější je používat v zimě
až zdánlivě šílené spojení barev. mrknu na zajímavý film. Doma
ochranné krémy, začátkem jara
Na druhou stranu zůstává stále v máme dva pejsky, takže hodně
byste měli váš obličej zbavit
Foto: archiv Veroniky Bajerové
kurzu ono známé přírodní líčení. z mého času patří i jim. Kromě
nečistot a odumřelých buněk
Záleží pak už jen a jen na kaž- toho se nebráním vaření, pečení
pomocí peelingu. Poté použijte
opět ochranný krém. Doporu- totiž pomáhají při hydrataci Sněhurka, můžete použít třeba dé ženě, co bude pro ni nebo tu a práci na zahrádce. Jsem zkrátčovala bych ten se zvýšeným pleti - udržují v ní vodu. Pokud samoopalovací krém nebo tě- kterou příležitost lepší. Velkým ka takový všestranně zaměřený
hitem budou letos také barevné člověk... (smích)“
obsahem tzv. ceramidů - ty si po zimě připadáte bledá jako lové mléko.“

Zpravodajství
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GANGSTEŘI SI V PŘEMYSLOVICÍCH

VYSTŘÍLELI 30 MEGA!
Loupež v Přemyslovicích: POLICIE má prvního podezřelého
VAROVÁNÍ: Nesnažte se ho sami zadržet, může být ozbrojený a nebezpečný!
JÁN BAKALÁR - v kraji hledaný muž číslo jedna. Podle
policie je jedním ze tří zakuklených samopalníků, kteří
ve čtvrtek 21. února přepadli v Přemyslovicích dodávku pražské bezpečnostní agentury Loomis. Střelbou ze
samopalu a brokovnic přinutili posádku k opuštění auta,
načež z něho vybrali přes třicet milionů korun. Třítýdenní
intenzivní pátrání kriminalistů z celého Olomouckého i
Moravskoslezského kraje přineslo první výsledky.
Policie vyhlásila pátrání s varováním, že Ján Bakalár
může být stále ozbrojený a pro každého nebezpečný...

se pohybovali za pomoci dosud
neustanoveného terénního vozidla khaki barvy nebo barvy světle lahvově zelené,“ připomněla
Marie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Pátrání po bývalém trestanci
z Mírova se rozběhlo na plné
obrátky. Už v pondělí časně
ráno ho marně naháněla policejní zásahová jednotka v Du-

Prostějov, Přemyslovice,
Dubany/mik
Podle toho, co prezentovala během uplynulého týdne policie,
jsou si vyšetřovatelé zřejmě stoprocentně jistí, že Ján Bakalár má
v loupeži prsty. „Podezřelý muž se
měl dopustit dne 21. února 2013
kolem 8.25 hodin jako jeden ze tří
pachatelů v obci Přemyslovice na
Prostějovsku loupežného přepadení vozidla Ford Transit společnosti LOOMIS. V uvedené době
tři ozbrojení pachatelé zastavili
firemní vozidlo a pod hrozbou
střelby přinutili posádku vozidla
k vydání finanční hotovosti. Ke
zranění osob nedošlo. Pachatelé

Pevnost. Zásahová jednotka neúspěšně hledala i v Dubanech, kde
Bakalár žije se svojí přítelkyní a její rodinou. Okna domu jsou „vyzbrojena“ průmyslovými kamerami…
Foto: Michal Kadlec

CELOSTÁTNÍ PÁTRÁNÍ
Policie ČR Olomouckého kraje
vyhlásila celostátní pátrání po
Jánu Bakalárovi, který je podezřelý z účasti na ozbrojené
loupeži securitního vozidla ze
dne 21. února 2013 v Přemyslovicích.
JÁN BAKALÁR se narodil 4.
ledna 1959 a trvalé bydliště má
hlášeno v Moravičenech č. 67
v okrese Šumperk. Hledaný muž
je vysoký 180 centimetrů, střední postavy. Má hnědočerné proFoto: Policie ČR šedivělé středně dlouhé vlasy,
hnědé oči a nosí hnědočernou
prošedivělou bradku. „Žádáme případné svědky, kteří podezřelého muže někde viděli nebo ví, kde se zdržuje, aby ihned kontaktovali policisty prostřednictvím linky 158. Také v případě svědectví
k uvedenému vozidlu žádáme občany, aby veškeré poznatky k
jeho pohybu v okolí Přemyslovic na Prostějovsku neprodleně
oznámili na telefonní linku 158,“ uvedla Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
banech. Ján Bakalár tady totiž
žil u přítelkyně. Její rodina, se
kterou Večerník hovořil, však
tvrdí, že „dědek“, jak ho všichni přezdívají, je nevinen a s

loupeží v Přemyslovicích nemá
absolutně nic společného.
Policie je však jiného názoru a doslova po Bakalárovi pase. Zjištění
místa jeho pobytu a zadržení je pri-

WANTED!

Ján Bakalár
ých osob
je v žebříčku hledan cisty
poli
mezi moravskými
na prvním místě.

Foto: Policie ČR

oritou pro každého policistu. „Hledaný muž je ozbrojený a může být
velmi nebezpečný! Občany žádáme
o pomoc při pátrání po hledané osobě, ale nikomu nedoporučujeme,

aby se ho pokoušel sám zadržet. Pokud ho kdokoliv z veřejnosti spatří,
ať prosím zavolá na tísňovou linku
158,“ žádá Marie Štrbáková, mluvčí
krajských policistů.

Rodina se Jána Bakalára zastává. „DĚDEK“ neloupil!

Majitel bezpečnostní agentury
„Myslím, že se s advokátem přihlásí sám. Jako Rožič,“ míní jeho nevlastní zeť promluvil: naši v tom NEJEDOU!
Málem je trefil šlak, když jim
do domu v pondělí ve čtyři
hodiny ráno vtrhlo policejní komando! Rodina Štrajtova
z domu číslo 117 v Dubanech se stala terčem policejní
razie, při které zásahová jednotka hodlala zatknout hledaného Jána Bakalára, podezřelého z účasti na loupeži
v Přemyslovicích. „To přehnali,“ nebral si servítky partner jedné z dcer ženy, která v domě už nějaký čas žila
právě s hledaným Bakalárem.
Dubany/mik
Po opakované návštěvě rodiny Štrajtovy se Večerník dočkal exkluzivního rozhovoru
s partnerem dcery ženy, která
už před lety navázala vztah
s Jánem Bakalárem. Všichni
společně nyní žijí v domě, který si nedávno zrekonstruovali.
Jánu Bakalárovi běžně říkali
„dědek“.

„Samozřejmě, že jsme všichni
věděli o jeho kriminální minulosti a že spoustu let si odseděl
na Mírově. Ale už třetím rokem
žil naprosto běžným životem,
chtěl prostě začít úplně znova.
I tchyně mu věřila, proto s ním
bez obav začala žít,“ řekl Večerníku mladý muž, který si nepřál
zveřejnit své jméno. S dcerou
majitelky domu má dítě, o které
se právě Bakalár údajně vzorně

staral. Zřejmě i proto dostal v rodině přezdívku „dědek“.
K samotnému zásahu policejního komanda byl muž hodně
kritický. „Ve čtyři ráno rozrazili dveře, všichni jsme spali.
Bylo to hrozné, dítě bylo úplně
v šoku. To fakt policajti přehnali! Na druhé straně musím říct,
že jednali profesionálně a měli
sebou psycholožku. Prý proto,
že věděli o dítěti v domě,“ řekl
partner sympatické blondýnky,
jedné ze dvou dcer majitelky
domu. „Když prolítli celej barák
a Jána u nás nenašli, začali hledat peníze a zbraně. Začali nám
také vyčítat to, že máme nově
opravený dům a prý na to určitě
použijeme ty ukradené miliony
z Přemyslovic.... Tomu jsem
se musel i přes vážnost situace
smát. Nic u nás nenašli, ani Jána,

KOMANDO v Dubanech
Bakalár, zbraně ani peníze NIKDE!

Dubany, Olomouc/mik - Pondělí, čtyři hodiny ráno a v centru Duban se rozsvítilo jako
někdy v létě na pláži na Tahiti.
Policejní vrtulník s termovizí
si obrovským reflektorem posvítil na dům číslo 117 rodiny
Štrajtových. Současně s tím
vtrhlo do baráku policejní komando!
Důvod byl jasný, s přítelkyní
tu žil hledaný Ján Bakalár, muž
podezřelý z přepadení securitního vozidla v Přemyslovicích
a krádeže více než třicet milionů korun. „Mohu potvrdit, že
v pondělí časně ráno provedli
kriminalisté z Krajského ředi-

Ilustrační foto

Sousedé mají STRACH...
Dubany/mik - PROSTĚJOVSKÝ Večerník se během minulého týdne snažil na místě zjistit
další podrobnosti z drsného
policejního zásahu v domě číslo
117 v Dubanech. Oslovili jsme
hned několik sousedů rodiny Štrajtových. K akci policie
z pondělního rána se však odvážil vyjádřit jen málokdo…
„Dejte mi pokoj, já mám svých
starostí dost,“ odbyl nás muž
středního věku procházející ulicí
okolo domu, kde v pondělí policie hledala Jána Bakalára. „K
tomu vám nic říkat nebudu, máme
strach. V pondělí nás to vzbudilo, děti už do odchodu do školy

nespaly,“ svěřila se nám alespoň
žena z protější usedlosti. Poté, co
jiná sousedka před námi ihned
zabouchla dveře, potkal Večerník
mladého muže s manželkou a dítětem. „Jo, to víte, že jsme to viděli, na to se nedá zapomenout. Pan
Bakalár tady bydlel, viděl jsem ho
naposledy asi před čtrnácti dny.
Běžně jsme se zdravili. Přestože
jsem znal jeho kriminální minulost, nevypadal jako nějaký gauner. Občas jsme prohodili pár slov,
vystupoval a působil slušným
dojmem. On se před lety seznámil
tady s paní Štrajtovou a tu a tam
zde přebýval,“ nebál se říct svůj
názor mladý otec rodiny.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

telství Policie ČR v Olomouci v součinnosti se zásahovou
jednotkou Policie ČR Moravskoslezského kraje pátrací akci
v obci Dubany na Prostějovsku
a následnou domovní prohlídku
v jedné z místních nemovitostí.
K akci mohu jen sdělit, že zásah
se nesetkal s úspěchem, hledaný
Ján Bakalár tady nalezen a zajištěn nebyl,“ uvedla pro Večerník
Marie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci s tím, že intenzivní
pátrání po Bakalárovi i vyšetřování loupeže z Přemyslovic
pokračuje v neztenčené míře i
nadále.

ani peníze, ani žádné samopaly,“
uvedl mladý muž.
Jána Bakalára viděl naposledy
před čtrnácti dny. „Bylo to někdy v době, kdy se stala právě
ta loupež v Přemyslovicích.
Seděli jsme všichni společně u
televize a sledovali zprávy. Pamatuji si, že Ján řekl, že to určitě
budou chtít hodit na něho... Od
toho dne u nás nebyl a nemám
opravdu ani šajnu o tom, kde by
teď mohl být. Vím ale naprosto
jistě, že v tom přepadení prsty
nemá. Myslím si, že teď je někde
schovaný a čeká, až buď policie
najde opravdové lupiče, nebo se
situace aspoň trochu uklidní. Já
bych si tipnul, že se pak sám přihlásí policii. Jako nedávno Vlado Rožič, tedy společně s advokátem,“ míní muž z domu číslo
117 v Dubanech.

Když se ho Večerník ještě zeptal,
proč si je tak jistý, že Ján Bakalár
je z loupežného přepadení v Přemyslovicích podezřelý neprávem,
odpověděl nám se vší rozhodností.
„Jsem o tom skálopevně přesvědčen. Víme všichni o jeho minulosti. Ale teď se už léta chová slušně,
je vstřícný k lidem a hlavně, vrátil
se ke svému koníčku, tedy k hudbě a zpěvu se svojí skupinou. Je
pracovitý, ve všem byl ochotný
pomoci. Akorát nemohl sehnat
práci, protože mu všude vytýkali
dlouhý kriminál. Ale být bez práce přece neznamená, že musel
hned loupit,“ zastává se Jána Bakalára jeho skorozeť.
Má mladý muž pravdu? Jde
tedy policie po falešné stopě?
Večerník bude pochopitelně další vyšetřování i policejní pátrání
po Jánu Bakalárovi sledovat.

Praha/mik - Majitel bezpečnostní agentury Loomis, jehož vozidlo
bylo přepadeno a vyloupeno v Přemyslovicích, konečně hovořil
s médii. Podle informací MF DNES vůz bezpečnostní agentury
vyjel z olomoucké centrály České spořitelny a vezl peníze do bankomatů na území celého Prostějovska.
Martin Pekárek odmítá jakoukoliv účast svých zaměstnanců na loupeži. „V tuto chvíli z našeho interního šetření vyplývá, že naši stávající
zaměstnanci v tom na pětadevadesát procent nejedou,“ řekl pro MF
DNES k přepadení Martin Pekárek, ředitel společnosti Loomis. Právě
na její vůz lupiči v Přemyslovicích 21. února zaútočili.
Česká spořitelna by měla ukradené desítky milionů korun dostat zpět
z pojistky. „Z hlediska našich smluv se k tomuto nemohu vyjadřovat.
Byly to zkrátka peníze našich klientů. Mohu k tomu říci jen tolik, že
jim tyto finanční prostředky budou do konce tohoto týdne vráceny z
naší pojistky,“ uvedl pro MF DNES Martin Pekárek s tím, že jeho společnost podle něj z každé události typu Přemyslovice vyvodí důsledky.

Pátrání po lupičích sledujte i na

www.vecernikpv.cz

Starosta Vrbátek Ivo Zatloukal:

„Lidi volali, že přiletělo UFO!“

Dubany, Vrbátky/mik - Policejní
razii v Dubanech byl osobně přítomen starosta Vrbátek Ivo Zatloukal
(na snímku). Ze zákona musí, a tak
ho policisté v pondělí před čtvrtou
hodinou ráno vzbudili a povolali na
místo zásahu. Jak popsal starosta
Večerníku, situace v Dubanech byl
v ono ráno hodně dramatická.
„Současně s policisty mi volali i občané Duban, že přiletělo UFO a někdo
se dobývá do baráku rodiny Štrajtových. Až o něco později mi bylo
jasné, že se nejedná o mimozemšťany, ale o policejní vrtulník s reflektorem,“ řekl Večerníku starosta Vrbátek,
Duban a Štětovic Ivo Zatloukal (na
archivním snímku). „Zásahu policie

jsem se musel účastnit jako zástupce
obce a nezúčastněná osoba. Bylo mi
vysvětleno, že je hledán obzvláště
nebezpečný člověk, prý pachatel loupeže v Přemyslovicích. Po vniknutí
do domu a domovní prohlídce, která
trvala celkem tři a půl hodiny, jsem
policistům podepsal protokol. Musím
říct, že nic podobného jsem v životě
neviděl, akce se podobala tomu, co
jsem kdysi v televizi viděl o Kajínkovi,“ svěřil se starosta.
Na otázku, zda Jána Bakalára v Dubanech někdy on sám viděl, přitakal.
„Vybavuji si ho, asi tak před dvěma
měsíci jsem ho v obci viděl a pak mi
kdosi říkal, že žije v Dubanech u jedné paní,“ dodal Ivo Zatloukal.

Foto: archív Večerníku

JÁN BAKALÁR ŠEL CESTOU „OD BASY DO BASY“

Prostějov/mls - Od basové kytary přes chlast až do kriminálu čili do basy. Tak by se dala
ve zkratce popsat životní cesta
dnes čtyřiapadesátiletého Jána
Bakalára. Po ozbrojeném a nebezpečném recidivistovi, který
se měl podílet na loupežném
přepadení v Přemyslovicích,
nyní intenzivně pátrají policisté. Jak tohoto člověka popisují
jeho přátelé a lidé, kteří ho
dobře znali?
Ján Bakalár pochází ze slovenského Zemplína. Na Moravu
přišel jako učeň do podniku MEZ
Mohelnice, který se zabýval výrobou elektromotorů. Usadil se v
nedalekých Moravičanech, kde
založil rodinu. Začal rovněž hrát
jako baskytarista v hudební skupině Impulzy, která vystupovala

Hledaný lump je známý i jako vášnivý muzikant

na spoustě vesnických zábav na
Litovelsku i v širokém okolí. „Je
to lump a dacan, o kterém se mi
vůbec mluvit nechce. Jisté však
je, že takhle skončit nemusel.
Jako hudebník byl dobrý a oblíbený, byl i dostatečně šikovný i
inteligetní, aby si bez problémů
našel a udržel práci. Nikdo a nic
ho nenutilo k tomu, aby začal
krást a podvádět. Osudným se mu
stal alkohol, k němuž měl vždycky blízko,” vyjádřil se starosta
Moravičan Antonín Pospíšil.
Ján Bakalár byl nejprve trestaný za drobné krádeže, od určité
doby nastoupil cestu typického
recidivisty. Třicet let v podstatě
nepracoval a do rejstříku mu

přibylo i odsouzení za loupež.
Pokaždé, když ho pustili z vězení, tak se do něj zase brzy vrátil.
Zatím naposledy se na svobodu
dostal přibližně před rokem.
„Potkal jsem ho někdy v listopadu. Říkal, že už dávno nelumpačí,
že už je na takové kousky dost
starý. Raději se prý věnuje muzice, snaží se dát dohromady kapelu, se kterou bude vystupovat na
zábavách,“ prozradil Večerníku
jeden z Bakalárových přátel.
„Jeho chováním nejvíce trpí jeho
bývalá manželka a syn. I když
jsou už dlouho rozvedení, potáhne se to s nimi celý život,“ dodal
muž, který rovněž Bakalára moc
často neviděl. „Důvodem nebylo

to, že bychom si nerozuměli, ale
že byl stále zavřený,“ vysvětlil.
Byl Bakalár někdy zaměstnaný u nějaké bezpečnostní
agentury? „Tak to myslím, že
nebyl. Kvůli svému trestnímu
rejstříku ani být nemohl. Ale byl
kamarádský a i díky muzice měl
dost nejrůznějších přátel, kteří v
podobné agentuře pracovat mohli,” uvažoval náš zdroj. A měl
zálibu ve střelných zbraních?
„Tak to opravdu nevím, nikdy
jsem ho s žádnou puškou neviděl. Nikdy na mě ani nepůsobil
nijak zvlášť agresivně. Možná
jen, pokud se trochu napil, k
tomu on opravdu neměl daleko.
Ovšem když mi sliboval, že toho

po všech těch letech strávených
po kriminálech nechá, tak jsem
mu navzdory všemu fakt věřil.
Jestli s tím šíleným přepadením
má něco společného, tak mě
opravdu hodně zklamal,“ uzavřel naše povídání muž.
Po Jánu Bakalárovi nyní intenzivně pátrají policisté. Z okruhu
jeho přátel, z nichž většina seděla spolu s ním ve věznici na Mírově a nyní jsou na svobodě a bez
peněz, se nepochybně bude rekrutovat dvojice jeho kompliců,
kteří s ním přepadli vůz agentury
Loomis. Je velkou otázkou, jak
dlouho vydrží s nervy ten ze zaměstnanců této společnosti, který dal lupičům tip...

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

A GRATULUJEME!!!

Anika Věra Brančíková
4. 3. 2013 50 cm 3,45 kg
Prostějov

Nela Sikorová
4. 3. 2013 48 cm 2,85 kg
Vyškov

Tadeáš Holeňa
2. 3. 2013 52 cm 3,30 kg
Prostějov

Jonáš Horna
2. 3. 2013 52 cm 4,30 kg
Pivín

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!

Začínající výtvarnice z Cyrilometodějského
gymnázia slavily MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH

Jan Musil
4. 3. 2013 52 cm 3,35 kg
Křenůvky

Eduard Sotorník
5. 3. 2013 51 cm 3,65 kg
Biskupice

Dvakrát ze ZŠ Klenovice na Hané

Projekt „Rizikové chování“

Klenovice na Hané/red - Poslední týden
v únoru se na Základní škole v Klenovicích na Hané konal projektový den zaměřený na rizikové chování.
Žáci čtvrtých a pátých tříd se věnovali závislosti na kouření. S třídními učiteli hovořili
o tom, proč začínají děti kouřit, jaké má kouření vliv na naše zdraví či naše okolí a vypočítali si, kolik za cigarety zaplatí v průběhu
několika let.
Starší žáci ze šesté a sedmé třídy se věnovali
tématu kyberšikany. Vysvětlili si, co tento
pojem vlastně znamená, jak se projevuje a
co vše nám hrozí na internetu a sociálních
sítích. Zároveň se také dozvěděli, že téměř
vše, co si mohou stáhnout na internetu, podléhá autorskému zákonu a nemohou s těmito
materiály nakládat, jak se jim zlíbí.
Žáci osmých a devátých tříd se věnovali
dalšímu závažnému tématu – onemocnění virem HIV a AIDS. Byli informováni
o způsobech nákazy, seznámili se se slavnými osobnostmi, které podlehly této nemoci,
podle statistických údajů výskytu vytvořili
grafy.

2x foto: ZŠ Klenovice na Hané

„Jak vybudovat lepší svět“, se
mladé výtvarnice zhostily se ctí,
o čemž svědčí výsledky soutěže, které se zúčastnili zástupci
z osmnácti zemí.
„Přípravu na mezinárodní výtvarnou soutěž do Hongkongu jsme
vytvořili ve výtvarném kroužku,
kde se žáky zkoušíme všechny
umělecké techniky. Pro soutěž
jsme zvolili techniku strukturální
plošné malby temperovými barvami,“ přiblížila Večerníku práci
na vítězných výtvarných dílech

F o t o ree p o rtt á ž

vedoucí kroužku, Dr. Květoslava Snášelová. „V mezinárodních
výtvarných soutěžích není naše
gymnázium žádným nováčkem,
například jsme čtyřikrát obdrželi
první místa v Itálii. V současné
době se znovu připravujeme na

výtvarnou soutěž a výsledná díla
budou tentokrát směřovat do Norska,“ poukázala vedoucí kroužku
na přítomné studentky, které byly
opět v plné práci.
Z toho kouká další mezinárodní úspěch!

2012 International Year of Co-operatives
Art and Design Competition in Hongkong:

1. místo: Pavlína Linhová, Marcela Handlová, Karolína Taberyová,
Klára Vaněčková
3. místo: Klára Popelková, Tereza Pospíšilová, Anna Fojtíková

ččím
ím
m ssee pro
prosadily
osadilly st
studentky
tudeentkky v ho
hongkongu...
ongkkongu...
2x foto: Pavlína Linhová, 1x foto: Petra Hežová

Foto: archív ZŠ Klenovice na Hané
„V našem počínání nám pomohli také lektoři z Abatopu a Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež v Prostějově. Jejich přednášky k daným tématům se žákům velmi
líbily. Doufáme, že si žáci z projektu odnesli
spoustu cenných rad a informací,“ shodly se
učitelky klenovické školy Lucie Marciánová
a Jitka Martinová.

Recitační soutěž vystřídal knižní projekt

Klenovice na Hané/red - Poslední únorový
týden se věnovali žáci ZŠ Klenovice na Hané
hlavně literatuře a poezii. V pondělí navštívili Městské divadlo v Prostějově a zhlédli
muzikál Sněhurka. Následující dny vrcholila
příprava na školní kolo recitační soutěže. To
proběhlo ve čtvrtek 28. února. Porota v čele
s Boženou Šiškovou odměnila nejlepší recitátory knihou a diplomem, čtyři nejlepší (Machátová, Linhart, Klimtová, Valterová) pak
postoupili do okresního kola.

Prostějov/peh - Studentky prostějovského gymnázia zazářily
na mezinárodní soutěži umění
a designu. Jak vybudovat lepší svět předvedly svými díly až
v dalekém Hongkongu.
Úspěchem na mezinárodním
poli v oblasti umění a designu se může pochlubit sedmero
studentek Cyrilometodějského
gymnázia. Jejich výtvarné práce
totiž získaly první a třetí místo ve
výtvarné soutěži v Hongkongu.
Zpracování stanoveného tématu

„Z recitační soutěže jsme přešli k projektu
Moje kamarádka kniha. Školáci prvního až
třetího ročníku prokazovali ve smíšených
družstvech znalosti pohádek a dětské literatury. Řešení křížovek, doplňovaček, rébusů
a nejrůznějších otázek doplňovala kresba
pohádky či tvorba příběhu z daných slov,“
prozradila jedna z učitelek ZŠ Klenovice na
Hané Helena Kaprálová.
Čtvrťáci a páťáci si pak vylosovali známou
literární postavu a skupiny utvořili tak,
že mezi sebou museli najít další hrdiny ze
stejného literárního díla. „V jednotlivých
úkolech mimo jiné prokazovali určité znalosti i o spisovatelích pro děti a mládež,“
podotkla Kaprálová s tím, že každý žáček
mohl pro svoje družstvo získat body nejenom svými znalostmi, ale také tím, že si přinesl a představil svoji nejoblíbenější knihu.
„Akce byla náročná na přípravu, ale věříme,
že tento vynaložený čas přispěl k většímu
zájmu žáků o literaturu,“ dodala Helena
Kaprálová.

„Jak vybudovat lepší svět“ ve 3D. Nápa- Jedno z vítězných výtvarných děl. Chce to Autorky vítězných prací. Zleva: Pavlína
dité zpracování tématu mezinárodní výtvarné temperové barvy, dobrý nápad a výtvarný talent. Linhová (1. místo), Tereza Pospíšilová (3. mísAutorky se jmenují P. Linhová a K. Vaněčková. to), Klára Popelková (3. místo).
soutěže.

Hejného metoda - revoluce ve výuce
matematiky dorazila do Prostějova

Prostějov/peh - O tom, že matematika není jen o perných hodinách strávených nad početnicí
a sevřených útrobách při početním testu přijel v předminulém
týdnu prostějovské studenty
a učitele přesvědčit didaktik
matematiky Milan Hejný.
Aula Gymnázia Jiřího Wolkera se
zaplnila do posledního místečka
studenty a pedagogy. Důvodem
byla přednáška známého didaktika matematiky a reformátora ve
výuce obecně nejneoblíbenějšího
školního předmětu, profesora Milana Hejného, pořádaná organizací MENSA. Matikářská jednička
mezi učiteli tohoto předmětu
přijela představit svou metodu
výuky, zasvěcencům známou
pod zkratkou VOBS (vyučování
orientované na budování scémat),

„tato metoda je založená na tvorbě
schémat v prostředí, ve kterých si
žák dokáže matematické souvislosti. Učitel dětem nepředkládá
fakta, ale vede žáky k objevování
matematiky ve skutečném světě,“
shrnul hlavní myšlenku revoluční
výukové metody Milan Hejný,
který mimo jiné překvapil přítomné prohlášením, že z matematiky
v době svých školních let nenosil
právě nejlepší známky. „Takzvané ´buňky na matematiku´ jsou
nesmysl!“, potěšil profesor Hejný zejména ty studenty, kteří se
roztřesou už jen při pomyšlení
na hodinu matematiky. Debaty
s předním českým matematikem
využili učitelé i žáci k seznámení
se s revolučními postupy a rozboru konkrétních situací a problematiky ve výuce matematiky. Sou-

Foto: Petra Hežová

částí přednášky bylo i představení
učebnic matematiky pro první stupeň základních škol a příruček pro
učitele (nakladatelství FRAUS,
INZERCE

pozn. red.) sestavené na základě
Hejného metody, které se snad
vbrzku objeví ve všech českých
školách.

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.

MC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov
Kurz efektivního rodičovství
- poslední zákl. kurz v tomto
školním roce. Tři sobotní setkání, zahájeni v sobotu 23.
března. Přihlášky co nejdříve.
Výdej formulářů a čísel těm, kteří chtějí prodávat na jarní burze
dětského oblečení a obuvi bude
probíhat od pondělí 11. března
do vydání - počet prodávajících
je omezen. Jarní burza dětského oblečení a obuvi (prodej)
proběhne v sobotu 6. dubna.

Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních
pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka - pevná, poEkocentrum Iris,
jízdná, podpažní, servírovací
stolky a polohovací lůžka (me- Husovo nám. 67, Prostějov
chanická, elektrická). Kontakt filmové večery
po telefonu pí. V. Zapletalová úterý 12. března Festival Pro
Tibet v Prostějově
776 054 299
17.00 hod. Kovárna Ekocentra
Regionální pracoviště Tyflo- Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Centra Olomouc v Prostějově beseda s promítáním
pátek 15. března Chráněná
nadále poskytuje služby
území na Prostějovsku
nevidomým a slabozrakým
od 16:00 do 17:30 hod. Koobčanům na adrese:
várna Ekocentra Iris, Husovo
Kostelecká 17, Prostějov.
nám. 67, Prostějov.
exkurze
SEMTAMNÍK SONS
sobota 16. března Hledání zapondělí 11. března
od 11.00 hod. Návštěva solné niklých obcí II. Sraz v 9 hod.
jeskyně v ul. Budovcova. Sraz v Ruprechtově na návsi (okr.
účastníků v prostorách jesky- Vyškov). Hlaste se co nejdříve na
ně, či dle dohody v SONS a iris@iris.cz nebo na 603 730 594.
společný přesun.
úterý 12. března
Rekondiční pobyt
výlet do Brna „za zdravím Okresní organizace Svazu poa poznáním“. Procházka po stižených civilizačními chorostarém městě, oběd, posezení bami v Prostějově, pořádá i v
v kavárně a zastávka v obchůd- letošním roce ve dnech 23. - 30.
ku Adolfa Pleskače Rosa Cani- června rekondiční pobyt v hotelu Cherry na Horní Bečvě v
na - bylinkové čaje (poradna).
Beskydech. Přihlásit se mohou
středa 13. března
od 14.00 Beseda s Alešem Pří- i nečlenové SPCCH. Předběžné
borským o cestě do Ameriky přihlášky a bližší informace na
- Úspěch baleťáků v Los An- tel.: 739 513 405, p. Pařízek.
geles na Wcopa 2012. V klu- Omezený počet míst.
bovně SONS.
Lazariánský servis vás zve opět
středa 13. března
od 17. 00 Skandinávie (pod- i v roce 2013 na ozdravný pobyt
krovní sál knihovny) To nej- v Chorvatsku. Pobyt je vhodlepší ze Skandinávie na 100 ný pro rodiče s dětmi, seniory
fotografiích s komentářem i handicapované. Bližší inforMiloše Kvapila - cestopisné mace a přihlášky na tel. čísle
povídání emeritního ředitele 776 054 299 paní Zapletalová.
Městské knihovny Prostějov.
čtvrtek 14. března
Jarní besídky proběhnou
od 13.00 do 16.00 Pletení z pe- v úterý 12. března od 17.00 hodigu v klubovně SONS.
din v sále zámku Pernštýnského náměstí. Koncerty pořádá
Akademie seniorů
Základní umělecká škola Vlav prostorách OS Lipka, Tetín 1, PV dimíra Ambrose v Prostějově.
úterý 12. března, 14.00 Toulky po Turecku
Ve středu 13. března se koná
úterý 19. března, 13.30 Hrátky přednáška o Skandinávii
s pamětí
v Městské knihovně Prostějov.

Občanské sdružení Pomocná
ruka pořádá charitativní
sbírku, která se koná v pátek
15. března 2013 od 10.00 do
15.30 hod. v ZŠ Jana Železného na Sídlišti svobody a ZŠ
a RG Studentská ul. Sbírá se:
oblečení, hračky, lůžkoviny,
závěsy, utěrky, ručníky, kabelky, knihy aj. vše balené v sáčcích a pytlích
Info na adrese: OS Pomocná
ruka, Školní 32, Prostějov.
Tel.: 582 335 251, 734 575 711
ŽELEZNÝ ZEKON v Křenůvkách ve čtvrtek 14. března
2013 od 19 hod. v místním pohostinství. Posezení s populárním silákem plné jeho zajímavých kousků, veselých vtipů a
příhod.
DĚTSKÝ KARNEVAL v
Křenůvkách se koná v sobotu
16. března 2013 od 14 hod. v
místním kulturním domě. Zajímavé soutěže o pěkné ceny,
diskotéka, bohatá tombola.
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 pořádá pro
členy dne 13. 3. 2013 ve 14.00
hodin členskou schůzi, která se
koná v Národním domě v Prostějově, Vojáčkovo nám.1. Dále
zveme své členy i nečleny na
zájezd 22. 3. 2013 do Velkého
Mederu - pobyt ve slovenských
termálech. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel.č.
588 008 095, 724 706 773
Přednášku Hořet, ale nevyhořet si přijďte poslechnout ve
středu 13. března od 17.00 hodin v Přednáškovém sále Husova sboru CČSH, Demelova
1, Prostějov.

TIP Večerníku

HYPNOS & FROM BEYOND
Kde: Apollo 13, Barákova 12, Prostějov
Kdy: pátek 15. března od 19.00 hodin

V pátek 15. března 2013 oslaví v
prostějovském hudebním klubu
Apollo 13 dvacáté výročí své existence domácí death-doomová
kapela FROM BEYOND. Za
tak dlouhá léta vydali FROM
BEYOND pět dlouhohrajících
alb a odehráli několik stovek
koncertů po celé České republice a Slovensku. Společně
na pódiu s prostějovskou legendou vystoupí i někteří bývalí
spoluhráči a popřát k výročí
přijedou z Olomouce dlouholetí kamarádi z BON SCOTT
MEMORIAL BANDu, kteří
zahrají pár osvědčených hitů z
repertoáru nesmrtelných AC/
Program MC Srdíčko
pravidelný program:
úterý 12. března
16.00 až 17.00 cvičeníčko
středa 13. března
8.00 až 12.00 hod. program pro
rodiče se staršími dětmi (2 až 5 let)
8.00 až 10.00 Sociální poradenství
14.00 až 18.00 setkání generací
15.00 až 16.00 Naslouchej srdcem
16.00 až 17.00 člověk člověku
- dobrovolně a s láskou
čtvrtek 14. března
18.00 až 19.00 cvičení s Marcelou
pátek 15. března
8.00 až 13.00 Program pro rodiče
s nejmenšími dětmi (0 - 2 roky)
18.00 až 19.00 orientační tance
mimořádné akce:
středa 13. března
od 8.00 tvořivá dílna
v Srdíčku - papírová krajka

Program KČT Konice
neděle 17. března - LITOVEL odjezd autobusem v 11.55 hod.
Zajíčkova dílna, kde si budeme
moci sami vyzkoušet velikonoční zvyky, proběhne ve čtvrtek
V pátek 15. března
28. března od 9.00 do 15.00
od 15.00 hodin proběhne
hodin v Zámecké galerii.
V Zámecké galerii každý
beseda se seniory
pátek v březnu probíhají od
v Dřevnovicích.
18.00 břišní tance. Kurz vede
Společenství přátel kvalitní pá- lektorka Marcela Podzimková.
lenky a Kulturní komise OÚ
Vršovice, pořádá 5. ročník de- XIV. oblastní kolo festivalu mateřgustace pálenek a domácích li- ských škol MATEŘINKA 2013
kérů. Tato akce proběhne v so- se koná 19. března v 15.00 hodin
botu 16. března od 16.00 hodin. v Městském divadle Prostějov.
Pohádky s Marcellou Dostálovou proběhnout ve čtvrtek
14. března od 13.30 hodin
v knihovně Prostějov.

Na GRANT Zdravého města se hlaste do středy!
Prostějov/mik - Vyhlášeny
byly letošní okruhy grantového systému, jejichž uzávěrka je již ve středu 13.
března 2013.
Součástí projektu Zdravé město je grantový systém, který v
jedenácti odvětvích nabízí finanční podporu partnerským
organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtě-

jí přispět k naplňování cílů
GRANTY Zdravého
Zdravého města dílčí akcí,
aktivitou a programem na zá- města pro rok 2013
kladě zpracovaného projektu. 1. Oblast celoživotního vzdělávání
................................................... 2. Vzdělávání dětí a mládeže
Zájemci o granty mohou své projekty
předkládat do 13. března 2013 k rukám koordinátorky projektu Zdravé
město Prostějov Aleny Dvořákové
nebo posílat na e-mail: alena.dvorakova@prostejov.eu, tel. 582 329 128.

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
Marie Povolná 1937 Domamyslice
Karel Šuta 1930
Bedihošť
Marie Krchňáková 1923 Čelčice
Jiřina Čížková 1928
Maleny
Irmgard Pečínková 1922 Prostějov
Marie Švédová 1925
Prostějov
Karel Janeček 1927
Krumsín
Miloslav Bohanos 1920 Smržice
Ing. Lubomír Pátek 1938 Skřípov
Josef Surma 1926
Prostějov
František Bátěk 1932
Olšany

Karel Čepl 1924
Prostějov
David Ambrož 1979
Prostějov
Bedřich Dokoupil 1922 Výšovice
Bohumila Kaštylová 1931 Vrahovice
Vlasta Dostálová 1915 Vrahovice
Pavel Steiner 1947
Čechy pod Kosířem
Čestmír Staněk 1932 Vranovice
Petr Porteš 1925
Ptení
Eliška Kaplánková 1941 Určice
František Matoušek 1932
Brodek u Prostějova

Rozloučíme se...
Pondělí 11. března 2013
Alžběta Folbergerová 1923 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Vladimír Pukl 1935 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Emil Vybíral 1939 Kostelec na Hané
12.30 Obřadní síň Prostějov
Jan Staroba 1931 Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
Drahuše Lukšíčková 1925 Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 13. března 2013
Rudolf Dušek 1936 Maleny
11.00 Obřadní síň Prostějov
Dagmar Slavíková 1944 Dětkovice
12.30 Obřadní síň Prostějov
Libor Růžička 1965 Čelechovice na Hané 13.15 Obřadní síň Prostějov
Břetislav Polách 1923 Mostkovice
14.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 15. března 2013
Radek Hladký 1966 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Jindřich Trávníček 1937 Biskupice
11.45 Obřadní síň Prostějov
Pondělí 18. března 2013
MVDr. František Doležel 1913 Olomouc 11.00 hod. kostel Kostelec na Hané
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3. Zdravý životní styl, ochrana a prevence zdraví
4. Škola podporující zdraví
5. Prevence v dopravní výchově
6. Popularizace vědy
7. Ochrana životního prostředí, odpady
8. Zdravý pohyb
9. Žijeme spolu-podpora handicapovaným občanům
10. Den pro podnikatele - zapojení podnikatelské
sféry do aktivit Zdravého města, seminář
11. Volné téma - S úsměvem jde všechno líp

DC. Jako speciální host v Apollu
vystoupí světoznámá metalová
formace HYPNOS, kterou tvoří
členové kapel KRABATHOR a
ROOT. HYPNOS přijedou do
našeho města poprvé a představí
svoje loňské úspěšné album Heretic Commando. Celý koncertní
večer otevřou ve 20.00 hodin
INSANE z Opavy se svým
novým hudebním materiálem.
Nově otevřená restaurace a
penzion U Jelínka
na Olomoucké 112
proběhnou tyto akce:
Sobota 16. března - MAŠKARNÍ KARVENAL od 14.00
hodin pro děti a od 19.30 pro
dospělé.
Sobota 23. března - POHÁDKA PRO DĚTI od 15.00 hodin.
Sobota 30. března - PYŽAMOVÁ PÁRTY od 19.30 hodin.
Jarní burza dětského oblečení se koná v sobotu 16. března od 9.00 do 11.00 hod. ve
Fitklubu Linie na Újezdě 3.
Sraz prodejců 8.30 až 9.00 hod.
Tel.: 608 881 704

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

BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 12. 3.
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

pondělí 11. 3.
17.30 - 18.30 hodin

pátek 15. 3.
16.00 - 17.00 hodin

sobota 16. 3.
14.15 - 15.15 hodin

neděle 17. 3.
10.00 - 12.00 hodin

v Prostějově a jeho okolí
Společenský dům Prostějov, s.r.o.
VÚ 8280

16.3. Reprezentační ples lékařů Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
OS ČLK
16.3. Hasičský ples
Vrbátky

Apollo 13

pondělí 11. března
14.00 Madagaskar 3
- Bijásek
17.30 Martin a Venuše
20.00 Let
americké filmové drama
úterý 12. března
14.00 Madagaskar 3
- Bijásek
17.30 Martin a Venuše
20.00 Let
středa 13. března
17.30 Martin a Venuše
20.00 Let
čtvrtek 14. března
17.30 Konečná
20.00 Konečná
pátek 15. března
17.30 Mocný vládce Oz 3D
americký fantasy film
20.00 Konečná
sobota 16. března
15.00 Mocný vládce Oz 3D
17.30 Mocný vládce Oz 3D
20.00 Konečná
neděle 17. března
15.00 Mocný vládce Oz 3D
17.30 Konečná
20.00 Konečná

pátek 15. března
19.00 HYPNOS & FROM
BEYOND
sobota 16. března
22.00 Legendary Drum
and bass 10. Year Anniversary of the Club
- Dj´s: SETHI, OTO,
JOSE24, HARRY JUNIOR..... Tento Drum and Bassový večírek bude výjimečný
Narozeninový ku příležitosti
10. výročí Našeho klubu. K
této příležitosti jsme pozvali
Dj’s kteří začínaly párty v
Apollu mezi prvnímy.Takže
takové určité RETRO

Kinoklub DUHA

středa 13. března
15.00 Karel Reisz, ten
filmový život - Bio Senior
sobota 16. března
15.00 Kaštanka
pásmo pohádek
17.30 Svatá čtveřice
česká milostná komedie
20.00 Svatá čtveřice

Kulturní klub DUHA

úterý 12. března
9.00 a 10.15 O Červené
Karkulce, O Palečkovi Malé divadélko Praha
středa 13. března
9.00 a 10.15 O Červené
Karkulce, O Palečkovi Malé divadélko Praha
pátek 15. března
17.00 Expediční kamera Filmový festival
sobota 16. března
13.30 Tanec … tanec
neděle 17. března
16.00 Dámská jízda - nedělní odpoledne s kouzelnými melodiemi

Městské divadlo
v Prostějově
pondělí 11. března
19.00 Redinald Rose: DVANÁCT
ROZHNĚVAVÝCH MUŽŮ - Východočeské divadlo Pardubice
středa 13. března
19.00 Felix Holzmann:
VČERA, DNES A ZÍTRA
- David Šír ve spolupráci
s Divadlem Semafor Praha
sobota 16. března
13.30 Krajská postupová
přehlídka dětských skupin scénického tance

09.45 - 10.45 hodin
14.00 - 15.00 hodin

PLESY

15.3. Ples VÚ 8280
Prostějov

Kino Metro 70

Sokolovna Dubany
SDH Vrbátky

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 11. 3. DO 17. 3. 2013

TELEFON 582 344 130

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 a ve čtvrtek v 19.30 hodin. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKU KOMETA ŽANETA nabízíme dětem ve středu
v 15.30 hodin. Vstupné 20 Kč.
V neděli ve 14.00 hodin SOUTĚŽ PRO DĚTI - KOMETY.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK se sejde ve středu v 16.30 hodin.
Klub GEMINI se sejde ve čtvrtek v 16.30 hodin.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV a expozici OPTIKA spatříte
na začátku výše uvedených pozorování. Výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a STRHUJÍCÍ SNÍMKY
Z VESMÍRU půjčujeme zdarma obcím, školám, spolkům,
klubům seniorů apod.

návštěvnost webu roste...

rnikpv.cz

www.vece

inzerce

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy
– rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 21. 3. 2013 od 7:30 do
18:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Kostelec na Hané s celými
ulicemi: Jiráskova, B. Němcové,
M. Ulického po č. 788 a 91 mimo
pekárnu a Domov seniorů, ul. 8.
května od ul. Tyršovy po ul. Sportovní, Havlíčkovo pořadí až po č.
186 a 240, šatny s č. 870, Tyršova
od pohostinství po č. 369.
Obec: Vrahovice
Dne: 25. 3. 2013 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
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 - celá, Čs. armádního sboru oboustranně od č. 2 po č. 32
a 37, ul. K. Světlé object Krajského ředitelství policie ČR, CO.
Farma ZD Vrahovice včetně BPE.
Obec: Plumlov
Dne: 25. 3. 2013 od 7:30 do
15:30 hod

Vypnutá oblast: část ulice Bezručova od č. 489 po č. 491 dále
chaty směr Špičák
Obec: Vrahovice
Dne: 25. 3. 2013 od 14:00 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.
Obec: Lutotín
Dne: 26. 3. 2013 od 7:30 do
17:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Lutotín ve sm. od
Kostelce od č. 57 po č. 13 a 77
včetně boční ulice končící č.
69 a 76
Obce: Hradčany,
Dobromilice
Dne: 26. 3. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Hradčany, farma
Hradčany, část obce Dobromilice ve směru od Hradčan
po smíšené zboží, chatu, dále
po č. 60, 65, 24, ve směru od
Pivína po č.23, a 66, 205 a
288, celá ulice ke škole, dílny
ZD.

Obec: Křemenec
Dne: 26. 3. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
Křemenec-celá ulice s č. 61
včetně chat
Obec: Plumlov
Dne: 27. 3. 2013 od 7:30 do
18:30 hod. Vypnutá oblast:
Plumlov Cvrčelka, chaty v Borkách, celé ul. Ohrozimská, Budovatelská, 9. května, Balkán Na
aleji, Bližník, Podhradská, Boskovická, Hlavní náměstí (mimo
rest. Pácl -.ul. V.B. Plumlovské,
Zámecká, V.B: Plumlovské
č. 158, U parku, Krátká po č.265
a 323, Tyršovo nám. od ul Krátké po ul. U parku jednostranně,
ul. Svat. Čecha od Hlavního
nám. po č. 229 a 297. chaty za
ul. Balkán (Budova pošty a policie zůstane v provozu)
Obce: Mostkovice, Plumlov,
Ohrozim -chaty
Dne: 27. 3. 2013 od 7:30 do
17:15 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),

Obec: Konice
Dne: 27. 3. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: Konice Bídov od č. 163 po konec
obce sm. Runářov
Obec: Plumlov
Dne: 27. 3. 2013 od 13:00 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Plumlov včetně
všech podnikatelských subjektů v uvedené oblasti od
Mostkovic, Ohrozimi, Žraloka
po křižovatku sm. Soběsuky,
s chatovou lokalitou Čubernice,
Špičák, Kadláčí, Šumná, Žralok, V Borkách, budova pošty
a policie, (oblast celého Vinohrádku s ul. Boskovickou od
č.296 oboustranně po hřbitov,
ČOV,Agropnova, Pneuservis,
farmy ZD bez omezení).
Obce: Kobeřice, Hradčany,
Dobromilice
Dne: 28. 3. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Kobeřice, farma Cropagro, Kámen Brno, Hradčany, farma Hradčany, část obce Dobromilice ve směru od Hradčan po
smíšené zboží, chatu, dále po
č.60, 65, 24, ve směru od Pivína
po č.23, a 66, 205 a 288, celá
ulice ke škole, dílny ZD.

Obec: Prostějov
Dne: 28. 3. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: Husovo nám. č. 51, 93 a 94.
Obec: Prostějov
Dne: 29. 3. 2013 od 7:30 do
11:30 hod
Vypnutá oblast: část města
s celými ulicemi:Bratří Čapků,
Tyršova, Pod Kosířem od kolejí po č. 68 včetně, Sportovní od ul. Bří. Čapků po č. 21
a 46, Wolfova č.6a č.8, Bistro
a WC za ul. Sadovou. Dne:
29. 3. 2013 od 11:00 do 15:00
hod. Vypnutá oblast: Plumlovská ul. od č.34 po Obchodní
centrum Plumlovská č.p. 4167
včetně.
Obec: Čelechovská Kaple
Dne: 29. 3. 2013 od 8:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Čelechovská Kaple - od
středu obce s č.19, 30 a kapličky
po konec obce s č. 59 a 56 (směr
Čelechovice a Smržice) vč. přilehlé ul. s č.46,47,48,49 a 58.
Obec: Domamyslice
Dne: 29. 3. 2013 od 7:30 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: ul. Družební
jednostranně od č.3 po č. 15
E.ON Česká republika, s.r.o.

Dvojrozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s dvojicí slavných českých herců, kteří rozesmáli prostějovské divadlo

„DÍKY PRÁCI JSME POTKALI SPOUSTU SKVĚLÝCH LIDÍ, TOHO SI MOC CENÍME...,“
shodli se Vanda Hybnerová a Ondřej Vetchý, hlavní hvězdy bláznivé komedie Prachy!!!

Prostějov - Dcera populárního mima a současně
manželka českého hereckého idolu Saši Rašilova
Vanda Hybnerová či někdejší představitel veselého čerta z populární pohádky ´S Čerty nejsou
žerty´ i řada dalších hvězd se předminulou neděli
společně sešli na prknech prostějovského divadla v bláznivé komedii „Prachy!!!“, které slaví velký
úspěch po celé České republice. Hlavní představitelé inscenace si i ve svém nabitém programu našli čas na ojedinělý exkluzivní DVOJROZHOVOR
pro čtenáře PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, ve
kterém se mimo jiné dozvíte, kdo je vrchním šéfkuchařem v rodině dvou hereckých es a jestli se
Ondřej Vetchý sešel s některou ze svých početných fanynek...
Kdo doma vaří? Vy,
manžel nebo dcery?
V. H.: „Já, rozhodně já. Teď už
ale začínají vařit i dcery. Můj
muž prostě k plotně nepatří...
(smích)“
Které jídlo u vás hraje
prim?
V. H.: „U nás jsou ve velké oblibě
jednoznačně polévky všeho druhu. Vaříme je hodně, protože těch
se dá vždycky navařit hrozně moc
a dají se dlouho jíst. To proto, že
času.
není moc času.“

Petra Hežová
Ondro, co vás přivedlo
k tomu být hercem?
O. V.: „Nebylo to nic pragmatického nebo rozumového. Byla to iracionální dětská
představa, bylo mi myslím šest
let a říkal jsem, že prostě budu
hercem... (smích).“
Vando, jste vdaná za
Sašu Rašilova, který je
pokládán za jednoho z nejatraktivnějších českých herců
současnosti. Pokud oba získáte roli v jedné inscenaci,
je zvykem, že spolu zkoušíte
role i doma?
V. H.: „Ne, nezkoušíme, to
se naopak snažíme oddělovat soukromí od práce.
Samozřejmě vždycky to
tak nebylo. Ze začátku,
hlavně
bezprostředně
po škole, když jsme byli
oba nadšení studenti,
tak jsme samozřejmě
doma divadlo promýšleli, co a kde zlepšit.
Teď už tomu ale tak
není.“

Ondro, vy máte spoustu fanynek, nenapadlo
vás s některou se sejít i soukromě?
O. V.:„Určitě jsem se s některými sešel, ale na podrobnosti
se raději neptejte... (šibalský
úsměv)“
Není vám vaše sláva
někdy na obtíž?
V. H.: „To záleží na situaci,
samozřejmě že když je člověk
v normálně naladěném stavu,
tak je mu milé, když ho někdo
pozná nebo pochválí práci, ale
pak jsou samozřejmě i situace, kdy by člověk byl nejradši
sám. A je taky fakt, že od určité doby se člověk na veřejnosti
musí daleko víc hlídat. Proto
jsem šťastná, že bydlím na
Vysočině, protože tam můžu
chodit tak, jak se mi chce, zatímco ve městě člověk si musí
alespoň učesat culík po ránu..
(smích)“
O.V.: „Vždycky vám to je na
obtíž, hlavně když jdete někam
a někdo vás zná, tak je přece
plný předsudků a očekávání od
vás. Vy máte jen velmi málo
prostoru na to, abyste mohl být
sám sebou...“
Vando, máte nějakou
vysněnou roli, kterou
byste si chtěla zahrát?
V. H.: „Vysněnou roli nemám,
ale strašně ráda bych si zahrála
v nějakém výpravném historickém filmu. To by mě bavilo.“
A vy Ondro, máte nějaký herecký vzor?
O. V.: „Asi všichni dobří herci,, kteří jsou
j
uvěřitelní,, tvořiví
a nezaměnitelní. Tady v Čechách i v cizině jich bylo, za-

plaťpánbůh, vždycky hodně,
ale nerad bych někoho přímo
jmenoval, abych toho druhého
neurazil...(úsměv)“
Na co jste ve své dosavadní kariéře nejvíc
pyšná či pyšný?
V. H.: „Na všechny projekty,
rojekty,
myslela
které jsem si sama vymyslela
a měly dobrou odezvu u diváků. Toho si opravdu moc ceutorské
ním, protože jsou to autorské
projekty. Cením si také setkání
h lidí,
se spoustou zajímavých
oznala,
které jsem v životě poznala,
kteří tohle to nesmyslnéé divavzájem,
delní povolání sdílejí navzájem,
protože si myslím, že je to pro

jako byla ta dnešní v divadelní
inscenaci ´Prachy!!!´. Takže
já fakt nemám žádnou ‚škatulku‘. Ale jednoznačné mám
daleko víc ráda pohyb a pohybové divadlo, než klasickou
strohou činohru.“
O. V.: „Záleží na tom, jestli je
to dobré. Když ano, tak je vcelku jedno, jestli je to komedie
nebo drama.“
Vando, se kterým hercem
nebo herečkou byste si ráda zahrála?
V. H.: „Mně se zatím docela splnily
ty studentské sny

zahrát si s několika herci, které jsem ctila. Teď například
už pátou sezónu hraju s paní
Janžurovou, kterou jsem už od
dětství měla hrozně ráda, nebo
s paní Kolářovou… Tak tyhle
sny se mi vlastně částečně plní.
Jen lituji, že si zřejmě nezahraji
se žádnou zahraniční hvězdou,
protože mi to nedovolí jazyková

na to, abyste mohl být sám sebou.““

bariéra. Leda bych se vrátila
k pantomimě (smích).“
Prozradíte nám svůj
oblíbený film?
V. H.: „Mám dva hodně oblíbené filmy, ke kterým se vždy
vracím. Jeden z nich je stařičký
film Někdo to rád horké, to je
moje naprosto nejoblíbenější
komedie. Pak mám strašně oblíbený emotivní film, který mě
jako jeden z mála úplně dostal,
a to je Zkrocená hora.“
O. V.: „Oblíbených filmů mám
stovky a to nepřeháním. Ale
nemám moc čas chodit do kina,
vidím je spíš doma, když si je
půjčím nebo koupím.“
p
Čeho si na sobě nejvíc
ceníte?
V. H.: „Kolegové i rodina tvrdí,
že příliš pracuju, ale myslím si,
že to je smysl
y života... ((úsměv)“
v)
O. V.: „Že jsem nezapomněl
říkat pravdu a to, co si myslím,
ale to je spíš povinnost, takže
vlastně nemůžu říct, že je to přímo to, čeho bych si cenil.“

Populární český herec ONDŘEJ VETCHÝ
myslel nad popularitou
se v Prostějově zamyslel
oměrně
obyčejného člověka poměrně
le něknesrozumitelné, že takhle
do může žít a vydělávat si tím.
N
ušné, že
Někomu
to přijde i neslušné,
za to máme i peníze… Ale třeb zrovna dneska, když jsme
sme při
ba
vystoupení slyšeli, jak see diváci
smějí, měli jsme pocit, žee to má
smysl někomu udělat radost
(úsměv)…“
O. V.: „Nejsem pyšný vůbec
ůbec na
nic. Jsem hrdý na to, žee jsem
díky herectví potkal spoustu
kvalitních lidí!“

ž příliš pracuju, ale myslím,
že
žže to je přece smysl života...“

Slavná VANDA HYBNEROVÁ o tom,
m,
čeho si sam
e cení
sama na sobě nejvíce
Hrajete raději vážné
nebo komediální role?
V. H.: „Řekla bych, že nemám
nijak vyhraněný styl. Léta
jsem
byla v Divadle Komej
die, kde byl poměrně náročný
áročný
dramaturgický repertoárr a teď
j
jsem
zase několik lett jsem
obsazovaná do takových
ch rolí,

Šarmantní svalovec. Ondřej Vetchý dorazil do Prostějova očividně ve skvělé formě.
Foto: Petra Hežová

kdo je
vanda hybnerová

Okouzlující a vtipná. Vanda Hybnerová se těšila z přízně prostějovského publika i se svým pejskem.
Foto: internet

kdo je
ondřej vetchý

Dcera známého če
českého
eské
skkého herce a mima
Borise Hybnera se narodila 30. září 1968
v Praze a rozhodla se vydat v otcových
stopách. Vystudovala fotografii na grafické škole a herectví
na pražské DAMU. Na několik let se její domovskou scénou
stala divadla Labyrint, Komedie, Dejvické a Stavovské divadlo. V roce 2004 obdržela prestižní cenu Thálie za postavu
Catherine ve hře Důkaz. Její herecké umění jste mohli ocenit
mimo jjiné ve ffilmech a seriálech Román ppro muže,, Taková
normální rodinka, Pojišťovna štěstí nebo Mach, Šebestová
a kouzelné sluchátko. S manželem Sašou Rašilovem má dvě
dcery, Antonii a Josefínu.

Oblíbený
líbený český herec,
her
erec známý př
především
řed
ede
devš
ze své role čerta Janka z pohádky S čerty
nejsou
j
žerty,
y, se narodil 16. května 1962
v Jihlavě. Vystudoval
y
ppražskou konzervatoř,, hrál v Činoherním studiu v Ústí nad Labem a v Divadle E. F. Buriana.
Poprvé se objevil ve filmu „Neříkej mi majore!“. Později byl
nominován na evropskou filmovou cenu Félix za svou debutovou roli ve ffilmu Dům pro
p dva,, čtyřikrát
y
byl
y nominován
na Českého lva, kterého nakonec dostal za Okresní přebor z
roku 2012. Zvítězil v divácké anketě TýTý 2010 v kategorii
herec. Je ženatý, z prvního manželství má dceru Veroniku a
z druhého dceru Rebeku. Zahrál si ve filmech Vratné lahve,
Tmavomodrý svět, Kolja, Milenci a vrazi a v mnoha dalších.
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ŽŵŽǀŶşƐƉƌĄǀĂWƌŽƐƚĢũŽǀ
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bu roste...

ěvnost we

návšt

nikpv.cz

www.vecer

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

EĞďǇƚŽǀĠƉƌŽƐƚŽƌǇ͗
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ͻ:͘ƌǌĂǀĠŚŽϮϲ͕ϳϭŵϮͲǀŚŽĚŶĠũĂŬŽŬĂŶĐĞůĄƎ͕ĚşůŶĂ͕ƐŬůĂĚ
ͻ^ĄĚŬǇϭϰ͕ϯϯŵϮͲǀŚŽĚŶĠũĂŬŽŬĂŶĐĞůĄƎͻŽůŶşϮ͕ϵϰŵϮ͕ƉƌŽĚĞũŶĂ
ͻEĄŵ͘d͘'͘DĂƐĂƌǇŬĂϮϮ͕ϵŵϮͲƐŬůĂĚͻŝǎŬŽǀŽŶĄŵ͘ϭϵ͕ϰϳ͕ϱŵϮͲŬĂŶĐĞůĄƎ
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sportovní menu
www.tkplus.cz
anketa
NEJLEPŠÍ JE BERDYCH

TRHÁK TÝDNE

V pátek večer
ocenilo město
své nejlepší sportovce
čtěte
na straně

MACHÁLKA SLEDUJE I BANÍK OSTRAVA!
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fotbal extra

Kanonýr 1.SK Prostějov se první lize nebrání,
do státnic má ale přednost škola

ZAČÍNÁ KRAJSKÝ PŘEBOR

O víkendu se roztočí
kolotoč zápasů
v Přeboru Olomouckého KFS
čtěte
na stranách

Prostějov/jim

I přímo z Prostějova si lze vysloužit prvoligové angažmá. Přesně
takový signál vyslal všem mladým hráčům 1.SK Tomáš Machálek.
Svými podzimními výkony udělal na trenéry a funkcionáře takový
dojem, že si ho jako možnou posilu do týmu vyhlédl Baník Ostrava,
před Vánoci se ozvala i Zbrojovka Brno. Sám hráč by pak nejraději
zamířil do 1.FC Slovácko, s nímž už byl v kontaktu...
více čtěte na straně 23

24 A 25

volejbal
AGELKY PADLY POTŘETÍ!

Z první čtyřky už jen
Olomouc neporazila
Prostějov...
čtěte
na stranách

volejbal

Foto: archív Večerníku

30 a 31

Kostelečtí házenkáři si zvolili nové vedení

SOBOTA 16. 3. 10:00 A 14.00

2. LIGA ŽEN, SKUPINA „C“ – 33 A 34. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
TJ SOKOL JEHNICE
Hala Sportcentra DDM Prostějov

fotbal

SOBOTA 16. 3.

14:30

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ – 17. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ JISKRA OSKAVA
Fotbalový areál v Kralicích

volejbal

SOBOTA 16. 3.

17:00

VK AGEL PROSTĚJOV
SK UP OLOMOUC
Hala Sportcentra DDM Prostějov

NEDĚLE 17. 3.

15:30

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 15. KOLO

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
SOKOL II PROSTĚJOV
Sportovní hala v Kostelci na Hané

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

Pokračovatelem Petra Kudláčka se v pozici
starosty TJ stal LUKÁŠ CHALUPECKÝ!

Kostelec na Hané/jim – Radikální proměny doznal
po úvodním domácím utkání jarní části druhé ligy
házenkářský výbor Sokola Kostelec na Hané. Na
volební valné hromadě si
členové Tělocvičné jednoty
Sokol vybrali za předsedu
Lukáše Chalupeckého, v
nejužším vedení ho doplnili
místopředseda David Ševčík,
jednatel Tomáš Varha a
členové
výboru
Radek
Navrátil, Tomáš Grulich,
Iveta Svozilová a Jiří Grepl.
V novém výboru se tak sešlo
hned několik pamětníků ex-

traligy a interligy, kteří stále
figurují v sestavě druholigového výběru. „Kolektivně
jsme se rozhodli, že do toho
půjdeme. Vidíme potenciál
oddílu a nechceme, aby se dál
propadal. Úkolem je tak stabilizovat chod oddílu i kádr
mužského „áčka“, rozšířit
mládežnickou základnu,“ stanovil sobě i kolegům mety
nový starosta TJ a předseda
házenkářského oddílu Chalupecký.
„Nové vedení bylo zvoleno,
jak jsem předpokládal. Jsou
tam kvalifikovaní lidé a je to
další krok vpřed, věřím, že

kostelecké házené pomůžou,“
popřál jim hodně zdaru dnes
již bývalý předseda oddílu Petr
Kudláček.

Okradli plumlovské
fotbalisty!

Plumlov/mik - Na hřiště sportovat nešel, ale krást se mu
zachtělo! Škodu za 41 tisíc korun způsobil zatím neznámý
pachatel na fotbalovém hřišti v Plumlově.
„Ukradl dva válce, jeden provzdušňovací kovový o váze
100 kilogramů, druhý osmdesátikilový kovový hladký válec, dále benzínovou sekačku a dvě elektrická čerpadla.
Vnikl i do šaten, které prohledal, ale nic nevzal. Policisté
případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádež, za
který pachateli v případě jeho dopadení hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi,“ řekla Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.
Jak moc to ovlivní vstup fotbalistů Plumlova do jarní části
probíhající sezóny, který se již přiblížil, o tom lze v tuto chvíli
jen spekulovat...
REPORTÁŽE Z VYBRANÝCH PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASŮ PŘED STARTEM JARNÍCH BOJŮ NAJDETE NA
STRANĚ 23

Skončí Zachar u Jestřábů? To se neví...
„V pátek jsem měl jednání ohledně vstupu
nového subjektu do klubu,“ prozradil Tomiga

UNIQA EXTRALIGA ŽEN – 28. KOLO

házená

SERVIS PŘED STARTEM JARNÍ ČÁSTI MSFL
S
aneb VŠE O 1.SK PROSTĚJOV
najdete už V PŘÍŠTÍM VEČERNÍKU!
Vycházíme v pondělí 18. března

Prostějov/pk, jim - Jak se
hlavní trenér prostějovských
hokejistů, pro něž skončila
sezóna již po třech zápasech
play off, nechal slyšet bezprostředně po posledním
tréninku „A“-mužstva, jeho
budoucnost na lavičce Jestřábů není zdaleka jistá. A
to ani přes úspěšnost celého
ročníku, neboť třetí místo
po základní části čekal před
jejím startem jen ten největší
optimista...
Populární Petr Zachar od týmu
rozhodně neutíká, jak sám ale
říká, zatím ale žádná schůzka
neproběhla a záleží na podmínkách, s jakými bude moci
pro svou práci počítat. Jasno by
chtěl mít do poloviny dubna.
„Může se stát cokoliv. Já mám
smlouvu vždy na rok a ještě
jsme nemluvili o tom, že bych
měl podepsat novou. Vše záleží
na panu Tomigovi,“ pozname-

nal Petr Zachar, který vede klub
již třetí sezónu v řadě. Nyní
jej dovedl ke třetímu místu po
základní části, avšak v play off
vypadl Prostějov již ve čtvrtfinále a to hladce 0:3 na zápasy.
„S trenérem Zacharem jsem
skutečně ještě o novém kontraktu nemluvil. Ale v nejbližších
dnech se tak stane, neboť to tak
máme mezi sebou prostě dané.
Jestli však zůstane u mužstva, to
v tuto chvíli nemohu říct. Záleží
také na tom, jaké bude mít představy a co vše se v příštích dnech
odehraje,“ poznamenal pro Večerník Michal Tomiga, předseda
LHK Jestřábi Prostějov.
Jeho tajemně vyřčená poslední věta má prozaický důvod
– ekonomickou situaci... Je
známo, že ta není momentálně
nejrůžovější a že šéf Jestřábů
vede určitá jednání, která mohou budoucnost prostějovského hokej silně ovlivnit.

„Právě v pátek jsem měl jedno
takové jednání ohledně vstupu nového subjektu do klubu.
V pondělí (tj. dnes 11. března
– pozn.red.) mám schůzku ze
společností z Prahy a pak ve
středu znovu,“ šokoval nás MichalTomiga. „Víte, někteří lidé
začínají prostějovský hokej
chápat jako zajímavou investici a to mne těší. Byl bych rád,
kdyby jednání dopadla dobře,
ale jsou nějaké mantinely, za
které jít nemůžu...,“ uvedl.
Že by se populárnímu sportu blýskalo v Prostějově
opět na lepší časy? Uvidíme. V každém případě vy se
můžete dozvědět víc už za
týden, neboť v příštím čísle Večerníku najdete velký
rozhovor s Michalem Tomigou, který bude monitorovat nejen uplynulý ročník,
ale pořádně se podívá na
zoubek i tomu příštímu...

Foto: archív Večerníku

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 9 na snímku byla budova lázní v ulici
Hliníky v Prostějově. Vylosovanou výherkyní je Ivana JANĚKOVÁ, Šmeralova 11, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově
najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte
582 333 433 DO ČTVTRKU 14. BŘEZNA 2013, 16.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 18. 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?

DNES SLAVÍME JUBILEUM - 100. kolo!
Vyhrát můžete předplatné na 100 týdnů
a také soukromou inzerci na 100 řádků!

I ve druhém 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 se přitom nabízí vskutku mimořádná příležitost.

V tomto čísle totiž na našich
stránkách bádáte po osobách z
obrázků přesně POSTÉ, což je
vskutku významná příležitost.
A tudíž se PROSTĚJOVSKÝ
Večerník rozhodl toto VELKÉ JUBILEUM oslavit po
svém. Tentokrát tak mohou
všichni soutěžící zápolit nikoliv o ceny od našich partnerů, ale o MIMOŘÁDNOU
PRÉMII věnovanou právě
naší redakcí! „Balíček“ bude
obsahovat PŘEDPLATNÉ
NA CELÝCH STO TÝDNŮ
a SOUKROMOU INZERCI
NA ROVNÝCH STO ŘÁDKŮ - to vše v CELKOVÉ
HODNOTĚ 3550 Kč!!!

VELKÁ
PODZIMNÍ AKCE!

(NAPROTI ČERP.ST. SHELL)

KŘIŽOVATKA ulic:
- WOLKEROVA
- ÚJEZD
- DOLNÍ

PRONÁJEM

průjezd
12 000 aut denně
pronajem37@seznam.cz

LUŠTĚTE CRAZY, BUĎTE CRAZY!

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
POKUD CHCETE MÍT KRÁSNOU PLEŤ,
DO STUDIA CRAZY STYL
MŮŽETE ZAVÍTAT KLIDNĚ ... !

Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

TIP
k obrazovce

SOBOTA 16. 3. 2013

20:00 HODIN

ANOA, ASIE, ASTMA, AVIA, BÁJE, ČETA, ELSA, EVKA,
EXIL, FETY, KAPOK, KAUZA, KEŇA, KMET, KNÍRAČ,
LIKR, OKOS, OREL, PEJZ, PLAZ, POPRACH, PŘES, RADA,
RADY, ROJE, RUBL, SPOLKY, ŠPRT, TEROR, TÍSEŇ, VEKA
... 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 14. BŘEZNA 2013, do 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „NAKLÁPĚCÍ“. Další vylosovanou výherkyní se stala Lenka TRNEČKOVÁ, Kpt. Jaroše 29, Prostějov, jenž se může těšit na originální
cenu v podobě POUKAZU na 3x30 minut CVIČENÍ ZDARMA
PRO JEDNU OSOBU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč od
STUDIA VIBROSTATION, Olomoucká ul.
Avšak ti, kdo tentokrát nevyhráli, nemusí smutnit. Ba právě naopak,
v tomto čísle si může každý opět zaluštit s písmenky a vyhrát přitom
zbrusu novou cenu! Nejčtenější regionální periodikum má totiž do
tohoto vydání připravenou možnost zapojit se do tohoto zápolení s
partnerem, kterým se vůbec poprvé stala firma CRAZY STYL.
Ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou zařazeni do slosování a jeden výherce získá POUKAZ NA OŠETŘENÍ PLETI
GALVANICKOU ŽEHLIČKOU V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, a to konkrétně v pondělí 18. března.
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V minulém, v součtu devětadevadesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Mojmíra
Sokola. Jednoho z čelních představitelů oblastního sdružení
Občanské demokratické strany
a současně široko daleko známého zastupitele jedné z obcí
na Prostějovsku (Otaslavic) poznala celá plejáda z vás. V osudí
se tak nakonec objevilo celkem
432 správných odpovědí!
Z losovacího koše se usmálo
štěstí na výherkyni, kterou se
stala Zdeňka JEDLIČKOVÁ,
Joštovo námestí 4, Prostějov.
V redakci tak na něj již od dnešního dne čeká poukázka od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do kulturních vod a graficky mírně poupravili jednoho z
členů prostějovského hudebního
seskupení. Jako nápovědu můžeme prozradit, že kapela právě
v tomto roce slaví dvacáté výročí
svého založení, načež bude mít v
pátek koncert v klubu Apollo 13
a onen kytarista na snímku má co
do činění s fotbalovým týmem TJ
Haná Prostějov...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z jubilejního kola s pořadovým číslem STO čekáme v redakci
ZNOVU DO ČTVRTKU
14. 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. 18.
BŘEZNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

TENTOKRÁT S PHYTO.CZ ...

Zatímco po celý minulý měsíc jste ve Večerníku měli
šanci dobře se najíst s restaurací PI-BU-BU z prostějovské Netušilovy ulice,
dnes premiérově luštíme o
zajímavou cenu se studiem
PHYTO.CZ! V rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ se tak u populární
hry, která si již dávno získala
své věrné a početné publikum, naši partneři střídají
jako v hokeji. U číselného
zápolení se tudíž poprvé setkáváte právě s firmou
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 zajímavá cena v podobě možnosti
libovolného výběru PRODUKTU od firmy PHYTO.CZ
V HODNOTĚ 1 160 Kč!!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete

posílat na známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také telefonovat
do redakce na číslo 582 333
433, a to do ČTVRTKU 14.
BŘEZNA 2013, do 16.00
hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 7 - 1 - 8 - 4, načež v
pořadí celé historie tohoto klání se už celkově devětaosmdesátým výhercem stal Vladimír
VLÁČIL, Prostějovská 106,
Bedihošť, jenž si tak může
vyzvednout DÁRKOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ 400
Kč od partnera soutěže, kterým
v uplynulém dějství byla již zmíněná restaurace PI-BU-BU,
sídlící v Netušilově ulici v Prostějově.
Jméno nového výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vychází v PONDĚLÍ 18.
BŘEZNA 2013. Nezbývá, než
abyste již začali luštit...

JAK SVĚT PŘICHÁZÍ O BÁSNÍKY

FILMOVÁ KOMEDIE ČR (1982)
Režie: Dušan Klein
rimentální divadelní předHrají: David Matásek, Pa- stavení Tylovy Lesní panny.
vel Kříž, Miroslava Šafrán- Zatímco Kendy v divadle vidí
ková, Jiří Císler, Adolf Filip, příležitost pořádně si užít, pro
František Filipovský, Zdena Štěpána je to šance sblížit se
Hadrbolcová, Jiří Hálek, Jiří s půvabnou Borůvkou. PůKodet, František Čech
K
vodně jen studentská recese
se začne oběma autorům brzy
Nerozluční kamarádi Štěpán vymykat z rukou, a to nejen
N
a Kendy jsou studenty ma- vinou svérázného hereckého
tturitního ročníku gymnázia obsazení. Podnik nabírá na
v jednom okresním městě. velikosti, dokonce se ozve
Na popud ředitelky školy se i televize a projeví zájem narozhodnou nastudovat expe- točit o představení pořad.
VÍCE NEJEN O TOMTO PRVNÍM SNÍMKU
Z LEGENDÁRNÍ ŘADY ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

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

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.

Kvalitní
služby
od roku
1992
Rostislavova 8
796 01 Prostějov
☎ 582 341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

DOMY – PRODEJ

Prostějov, Husovo nám. Prodej budovy pivnice. Zast.
Cena: Kč 3.510.000,plocha vč. dvora 365 m2.
Prodej RD 7+1 s průjezdem, garáží a terasou v
Určicích.Plyn.vytápění, obec.voda, el.e.220/380V,
pozemek 466m2.
Cena: 1 150 000Kč

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

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

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.

realitní a pojišťovací kancelář

800 107 014

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

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

Rodinné domy

Prodej RD 2+1 v Nezamyslicích, zahrádka.
Cena: 600 000 Kč

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

Prostějov, Vojáčkovo nám. Prodej bývalého společenského
domu v centru s velkým sálem, jevištěm a balkonem, restaurací
a kancelářemi se soc. zázemím. Příjezd i ze zadní strany. Pozemek
celkem 1544 m2.
Cena: Kč 7.990.000,BYTY – PRODEJ:
2+1, Pv, Moravská ul.
Kč 890.000,3+1, Plumlov
Kč 819.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Pv, Fanderlíkova ul.
Kč 1.050.000,3+1, Mostkovice
Kč 1.200.000,3+1, Pv, Mozartova ul.
Kč 1.299.000,4+kk, Pv, Krapkova ul.
Kč 2.200.000,Prodej garáže, Pv, Močidýlka
Kč 69.000,BYTY – PRONÁJEM:
2+1, Biskupice, okr. Pv Kč 2.000,-/měsíc + 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
Pronájem garáže, Šmeralova ul. Kč 1.500,-/měsíc
Aktuální nabídku bytů a dalších nemovitostí
najdete na: www.jhreality.cz

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

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

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

Komerční prostory

Výrobní hala Hrubčice, CP 695 m , členěná na výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení a samostatnou část s vl. vchodem,
kterou lze využít jako byt.
Cena v RK
Výrobní hala Hrubčice, CP 1.761 m2, členěná na výrobní část,
sklady, kanceláře, sociální zařízení .
Cena v RK
Pronájem kanceláře Prostějov, 18 m2, cena včetně energií a internetu, velké parkoviště.
Cena : 3.000,-/měs.
2

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

Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Bulharská

Prodej bytu 4+1, Prostějov ul. Křížkovského

Petra Sedlářová

604 487 707

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

BYTY – PRODEJ:

Byt po rekonstrukci, možné zakoupit Prodej cihlového bytu, možno dokoupit
cena: 1300000,- Kč
s vybavením.
cena: 1390000,-Kč garáž,

Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Brněnská

Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Svatoplukova

3+1, Šárka, DB, 68 m2, 3.patro 795.000,- Kč
3+1, Okružní, DB, 72 m2, 1.patro 890.000,- Kč
3+1, Nezamyslice, OV, 86 m2, 1.patro 850.000,- Kč
3+1, Hlubočky, DB, 72 m2, 6.patro 999.000,- Kč
! ! ! NOVINKA ! ! !
3+1, Náměšť na Hané, OV, 86 m2, 1. patro,
3x sklep, garáž, zahrádka, vlastní topení, krb,
po kompletní rekonstrukci
1.300.000,-Kč

Byt je po rekonstrukci s lodžií a sklepem, Prodej2 cihlového bytu po rekonstrukci,
cena: 1000000,-Kč
Cena 1740000,-Kč 110m ,

Prodej bytového domu, Prostějov ul. Fanderlíkova

Prodej bytového domu s jednotkami 2x3+1,
3x2+1 a nebytové prostory, Cena: 3900000,- Kč

Prodej RD, Kralice na Hané 2+1,
cena: 840000,-Kč
Prodej RD, Smržice 5+1, přístavby , zahrada, cena: 1600000,-Kč
2
Prodej RD, Smržice 2+1, pozemek 990m ,
cena: v RK
Pronájem bytu 2+1, ul. Fanderlíkova, se zahrádkou a garáží!
cena: 5800Kč/měs.
Pronájem bytu 2+1, ul. Komenského, po rekonstrukci, 88m2!!
cena: 7000,-Kč/měs.
Pronájem bytu 1+kk, ul. Blahoslavova, po kompletní rekonstrukci,
cena 5000,-Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1, ul. Dvorského, pěkný byt s lodžií, cena 6000,-Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1, ul. Brněnská, po rekonstrukci, cena 6.500,-Kč/měs.

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

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

REALITY
POHODA

Lenka Dokládalová

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

Rakůvka, okr. Prostějov. Prodej celoročně obyv. chaty 3+kk.
Zast. plocha 50 m2, pozemek 374 m2. Cena: Kč 899.000,-
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3+1, Západní, DB, 78 m , 3.patro, garáž,
zahrada
1.350.000,-Kč
2

DOMY – PRODEJ:

RD Krumsín, 5+1 ,798 m2, celopodsklepený,
samostatně stojící, garáž, předzahrádka, zahrada,
krásné prostředí
info o ceně v RK!
RD Vrahovice, 4+1, 120 m2, po rekonstrukci
2.150.000,-Kč
! ! ! NOVINKA ! ! ! DOPORUČUJEME ! ! !
RD Bedihošť, 5+kk, 563 m2, po rekonstrukci,
část. podsklepený, dílna, zastřeš. stání pro auto,
zahrada
2.200.000,-Kč
! ! ! PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ MOŽNÁ SLEVA ! ! !

RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada 1.100.000,-Kč
RD Domamyslice, 4+1, 220 m2, garáž, dvůr, po
kompletní rekonstrukci, kolaudace v roce 2006,
velmi pěkný
2.590.000,-Kč

CHATY – PRODEJ:

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

POZEMKY – PRODEJ:

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

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

777 251 878

Rodinné domy:

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

Byty - prodej:

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

návštěvnost
webu
roste...

www.vecernikpv
www.
vecernikpv.cz
.cz

Nabídka realit a nemovitostí

Každý den
aktualizované
zpravodajství
krimi
kultura
sport

Volejte: 739 322 895

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

tel.: 607 915 184

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

Novinky:

1) RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr. 3.650 tis.Kč
2) 3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše 1.500 tis.Kč
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+1 Vrahovice, sídl.Svornosti 1+kk E.Beneše, po rek. 1+1 Dr.Horáka
1+1 Čelechovice
2+1 Huserl.nám., 85 m2
2+1 Olomoucká - 80 m2, podkroví 3+1 Daliborka - 105 m2 3+1 Partyzánská 3+1 Husserl.nám., 140 m2 3+kk Olomoucká, po rek. -

6 tis. Kč vč.ink.
5,9 tis.Kč vč.ink.
3,5 tis.Kč + inkaso
5 tis.vč.ink.
4,5 tis.+ ink., trv.pobyt
6,5 tis.Kč + ink.
7 tis. + ink.
5,5 tis. + inkaso
6,9 tis.+ ink., trv.pobyt
7 tis.Kč + ink.

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 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.
150 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.,
1,5 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
- Sklad.a výr.prostory v Pv - vytápěné, sociál.záz., od 300 Kč/m /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
2

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

Novinky: Otaslavice - poz. s chatou 1+1, 1354 m2, u lesa - 330 tis.Kč
Držovice 20 tis. m2 - ke komerč.
účelům 1 tis.Kč/m2
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
650 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 m2,
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
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.

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
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 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
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
Pozemek s chatkou Otaslavice
339.000Kč
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
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

KOMERČNÍ PROSTORY :

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

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

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
5100Kč vč.ink
1+kk Beneše po rekonstrukci
5.900Kč vč.ink
2,5+1 Sidl. Svobody po rek.
7.000Kč vč. ink
3+1 Spojenců 90m2 po rek.
6.500Kč +ink
3+1 Anglická
7.900Kč vč. ink
3+1 Svolinského 80m2 cihla
9.500Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
2+1 Čelechovice 60m2
5.500Kč+ink.
1+1 Kolárova 45m2
5.900Kč vč.ink
2+1 Vápenice
6.500Kč+ink
2+1 Manharda 60m2 cihla
5.800Kč+ink
2+1 Olomoucká 80m2
6.500Kč+ink
2+1 Olomoucká 80m2
8.000Kč vč. ink
3+1 Daliborka 100m2 cihla
7.000Kč+ink.
4+1 Dolní cihla 120m2
8.000Kč+ink.
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Stav. pozemek Oplocany 1.900m2 299.000Kč
Garáž Močidýlka
cena v RK
Pron. garáž Šmerala
1.500Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 8.000Kč+ink
Pron. kom. prostor Krasická 36m2 5.000Kč+ink.
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2
320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem
18.000Kč+ink.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

Nabízíme výstavbu 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

Řádková a sloupcová inzerce
REALITY

REALITY

SLUŽBY

FINANCE

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

Pronajmu garáž na ul. Myslbekova,
PV. Tel.: 739 325 893

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 1 350 000 Kč
Pro klienty hledáme byty, domy,
pozemky.
* Zdarma inzerce, právní servis
* Zajistíme financování, odhady
* Rekonstrukce domů i bytů
* Průkazy energetické náročnosti
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
774 409 430
WWW.VNB-REALITY.CZ

Pronajmu velmi pěkný útulný
podkr. byt 2+kk v Krasicích.
Cena dohodou. Tel.: 773 993 675

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

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

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

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Pronajmu byt 1+1. Ne RK. 774 280 516
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300
Pronajmu novou prodejnu na ulici
Újezd – 200 m2 + zázemí. Velká výloha š.7m pro reklamu. Info: 602 553 222
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
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
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
Prodáme hospodářství, byt 100 m2,
hospod. budovy 900 m2, zahrada
4 500 m2. Hvozd. 585 241 076
Vyměním DB 1+1 na sídl.
E.Beneše za byt 3+1 s doplatkem.
Tel.: 775 905 191
Pronajmu nezařízený byt 1+1 po
celkové rekonstrukci, na Tylově ul.
Tel.: 725 838 326
Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1,
PV, 10 – 11 tis./ měs, dle počtu os.
Tel.: 724 724 356
Prodám byt 2+1 v PV. Tel.:
605 336 222
Prodám chatu ve Ptenském Dvorku. Tel.: 604 188 648
Pronajmu zděnou garáž v PV, ul.
Tylova. Tel.: 776 894 323

Pronajmu 1+1, Dobrovského-PV.
Cena 6 000 Kč vč. ink. + kauce.
Tel.: 603 792 629
Pronajmu pěkný byt 1+1 s lodžií.
Tel.: 774 409 430
Hledám RD nebo pozemek
v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Pronajmu cihlový byt 2+1 a 1+1
v PV. Tel.: 777 206 617
Prodám byt 3+1, 90 m2, cihla, po
rek. Tel.: 774 409 430
Prodám garáž. T.: 728 511 591
Pronajmu pěkný 3+1 s balkonem,
poblíž centra, 7 000 Kč + inkaso,
kauce 2 nájmy. Možnost trvalého
bydliště. Tel.: 603 503 366
Pronajmu byt 2+1, 60 m2, PV, Šafaříkova ul., nájem 5 000 Kč. Tel.:
739 964 498
Pronajmu byt 2+1, 97 m2, zděný,
1 patro s balkonem, po kompletní rekonstrukci, cena 7 500 Kč +
inkaso. Volný od 1. dubna. Tel.:
737 92 74 14
Pracující nekuřák hledá pronájem
bytu do 5 000 Kč vč. ink. T.: 774 685
453, RK nevolat.

KOUPÍM
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
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. Školní 49, tel.:
608 805 775, Jindřich Skácel.
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.

Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Malířské a natěračské práce, i s úklidem. Tel.: 777 818 463
Geodetické práce rychle, levně
a bez DPH. Tel.: 602 746 447
Nabízíme tesařské, pokrývačské a
klempířské práce, rekonstrukce i novostavby, pergoly. Tel.: 777 690 311
Stěhovací služba. Truhlářství Štugel tel.: 777 690 311
Stavební firma provede opravy,
bytové jádra, hrubou stavbu domu,
převoz materiálu autem do 1,5 t.
Tel.: 608 718 813
Vše ohledně autoklimatizací, kontrola a konzultace ZDARMA. Možnost veškerých oprav aut. Spolehlivost a rychlost zaručena. Tel.:
608 887 894
www.ubytovaniuparku.net
tel.: 776 544 388
Chcete mít doma pořádek a čisto?
Provádím veškeré úklidové práce. Jsem rychlá a spolehlivá. Tel.:
604 471 654 Jana
Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.: 721 817 009
Provádíme montáž sádrokartonových konstrukcí, obkladačské
práce, realizace koupelen, montáž
sanity. Tel.: 775 709 407

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

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

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

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Přijmu řidiče MKD, karta řidiče nutná, praxe výhodou. Tel.: 602 824 413

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

Půjčky zaměstnancům, důchodcům
Tel.: 605 453 062

Nabízíme přivýdělek-brigádu, roznos letáků do domovních schránek
ve vašem okolí. Pro bližší informace nám volejte na tel.: 723 917 250

Půjčujeme peníze oproti zástavbě
nemovitosti bez prověřování registru. Splatnost až 15 let. Vyplácíme exekuce. Tel.: 776 199 780,
777 696 836

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492
Peníze do 24. hodin. T.: 776 087 428
pracuji pro 1 věřitele
Potřebujete půjčit, až 150 000 Kč
poraďte se s námi. Možno i na zástavu. Tel.: 774 965 730 pracuji pro
více věřitelů.
Půjčky pro každého
www.pujcky-prostejov.com
Minipůjčka do 3 tis. z vlastního
kapitálu pro zaměstnané a ženy na
MD. Tel.: 773 996 600
Půjčka 5 000 až 50 000 Kč rychle, diskrétně až do domu bez polatku předem. Tel.: 777 96 57 34
pracuji pro více věřitelů
Půjčím 50 tisíc až 3 mil. Kč bez popl.
Rychle, seriozně. T: 773 744 304
Expresní vyřízení půjčky. Bez poplatků předem. Peníze najisto od
přímého zdroje. Bez příjmu a bez
registru. Tel.: 734 669 847
Půjčky, úvěry, spolehlivě
PK SERVIS, Komenského 3, PV

Přijmeme brigádně barmanku do
X-baru. Tel.: 721 120 292, 608 829 263

Pozor nová pracovní příležitost. Přijmeme pro tento region 6 obchodních zástupců. Velmi vysoké finanční
ohodnocení, stabilní měsíční příjem,
perspektiva. Nový produkt. Nejedná se
o podomní prodej ani pojišťovnictví.
Tel.: 775 775 785
Přijmu automechanika do autoservisu v PV. Praxe v oboru podmínkou. Nástup možný ihned. Tel.:
777 870 729

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

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
Přijmeme svářeče, zámečníky,
klempíře a účetní. Nástup možný
ihned. Tel.: 733 340 484
Čs. fa přijme spolupracovníky/ce.
Požadujeme čistý TR, spolehlivost,
serióznost. Nabízíme zajímavou
práci ve více oborech, zaškolení.
Výdělky 25-45 000 Kč/m. Nehledáme dealery a podobně. Info na
tel.: 728 958 301
Do zavedeného salonu v PV přijmu kadeřnici/ky, kosmetičku
a nehtovou designérku. Výhodné
podmínky. Tel.: 774 875 201
Přijmu kosmetičku a nehtařku na
ŽL. Tel.: 607 634 098
Přijmeme obsluhu do herna-bar
v centru PV. Tel.: 605 279 445
Přijmu brigádníka/ci na umývání
vozidel pro sezonu 2013, požaduji
pečlivost. Tel.: 608 200 777

INTIMMO – spodní prádlo přijme
pracovitou prodavačku na HPP do
své prodejny v OG Arkáda (vedle
Tesco) Prostějov. Zkušenosti s
prodejem výhodou, spolehlivost,
samostatnost, práce také o víkendech. Životopis s sebou. Kontakt
nejdříve telefonický: 776 248 193
v době Po – Pá 9.00 – 14.00 hod
Společnost pracující v oblasti energií nabízí možnost výdělku začínajícím podnikatelům, studentům i
důchodcům Tel.: 702 484 292
JAZYKOVÁ ŠKOLA BIG
BEN SCHOOL, s.r.o. v Prostějově vypisuje výběrové řízení
na pozici: LEKTOR/KA ANGLICKÉHO JAZYKA pro děti.
Pro výuku dětí školního věku 6
- 12 let + jejich příprava na certifikaci Cambridge KET, PET for
schools. Požadujeme: - vynikající
úroveň anglického jazyka (min.
na úrovni B2 dle CEF) - vynikající vztah k dětem, schopnost
zaujmout, pobavit - kreativní a
iniciativní přístup k výuce - dlouhodobá spolupráce, spolehlivost
podmínkou! - praxe výhodou
- mezinárodní zkoušky od FCE
výše výhodou - CV zasílejte na
info@big-ben.cz, příp. odešlete
dotazník na www.big-ben.cz

PRÁCI HLEDÁ

Provádím odbornou pokládku plovoucích podlah, 80 Kč/m2. Tel.:
739 084 358

Zdravotní sestra hledá přivýdělek.
Tel.: 775 276 466

Rekonstrukce a opravy plochých
střech včetně klempířských prací
nabídky a konzultace zdarma. Tel.:
739 084 358

GRATULACE

Sádrokartony Čadílek odborná
montáž sádrokartonů na novostavbách a rekonstrukcích přestavby kancelářských a obchodních
prostor, kazetové podhledy. Kontakt: 777 125 551
Provádíme rekonstrukce RD a bytů
většího i menšího rozsahu, nabídky
a konzultace zdarma. Kontakt: Čadílek stavební práce 777 125 551
Zkušená parta řemeslníků, kompletně zrekonstruujeme váš byt,
délka realizace cca 1 měsíc. Tel.:
728 770 259
Provádíme zateplování fasád RD
za příznivé ceny, nabídky zdarma.
Tel.: 728 770 259
Tesařské a pokrývačské práce za
příznivé ceny, kvalita zkušenost,
serioznost, kontakt: 603 504 751

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.

Koupím stav. míchačku na 220 V,
607 816 893 v dobrém stavu.

Pronajmu 2+1, cena 7 500 Kč včetně inkasa. Tel.: 775 758 775

Koupím ledničku, stav. kolečka, vířivou pračku Romo, sporák, dveře,
WC. Tel.: 608 539 783

Prodám pračku Whirlpool na 5 kg
v záruční lhůtě za 4 900 Kč. Půl
roku používaná. Tel.: 737 603 101

Pronajmu garáž v byt. domě v PV,
Krasická ul. T. 602 775 607

AUTO - MOTO

Pronajmu byt 2+1 blízko centra, 80
m2, balkon. Situován jiho - západ.
Tel.: 728 760 914

Prodám konzumní brambory
z vysočiny. Cena 8 Kč/kg. Tel.:
606 810 505

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

Koupím rod. dům v Prostějově
a blízkém okolí. Velikost 4+1 nebo
větší s garáží a zahradou. RK nevolat. T.: 605 577 062

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

Pronajmu mladé rodině prost. 2+1,
blízko centra, nájem vč. ink. 8 300 Kč.
T.: 776 739 983

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

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

Koupím nebo pronajmu garáž,
v ul. Krapkova. T: 602 219 920
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UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK
15. března 2013 v 10.00 hodin

www.
vecernikpv
.cz

Dne 16. března 2013
oslaví své 70. narozeniny
paní Hildegarda
VITÁSKOVÁ.
Hodně zdraví a elánu
do dalších let přejí syn Aleš
a Jaromír, snachy Soňa
a Renata a vnuk Jakub.

návštěvnost webu roste...
n

www.vecernikpv
www.
vecernikpv.cz
.cz
Každý den aktualizované
zpravodajství
krimi * kultura * sport

Sport
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Anketa Sportovec města Prostějova poznala v pátek své laureáty za rok 2012. Síň slávy má další dva nové přírůstky

Dominanci potvrdili Tomáš Berdych a volejbalistky Fotoreportáž

Nejúspěšnějším odvětvím zůstává tenis, slavnostní vyhlášení
Sklizeň úspěchů v podání prostějovských sportovců byla během minulého kalendářního roku bohatá letošního ročníku se velmi povedlo

a díky tomu měla anketa Sportovec města Prostějov
2012 patřičný výsledkový lesk. Ještě větší svítivost
pak devátému ročníku dodalo společensky vydařené slavnostní vyhlášení, jehož dějištěm se v pátečním
večeru tradičně stal konferenční sál hotelu Tennis
Club. Ocenění v celkem deseti kategoriích připadlo
jak slavným hvězdám, tak méně známým dělníkům
hřišť, palubovek i dalších sportovních kolbišť.
Prostějov/son
Hlavní individuální kategorii
Sportovec roku opanovali členové tenisového oddílu TK Agrofert
Prostějov, přičemž dle očekávání
triumfoval daviscupový hrdina Tomáš Berdych (v devítileté historii
ankety vyhrál již popáté). Hned za
ním skončila fedcupová bojovnice
a obhájkyně loňského prvenství
Petra Kvitová, třetí místo obsadil parašutistický medailista z mistrovství
světa Jiří Gečnuk, coby další stálice
každoročního pořadí.
„S Tomem i Petrou jsem dnes
mluvila po telefonu, oba momentálně bojují na významném turnaji
v americkém Indian Wells. Mohu
tlumočit jejich radost a potěšení
z tohoto ocenění, kterého si moc
váží. Jak Tomáš řekl na nedávném
vyhlášení Sportovce Olomouckého
kraje v místním divadle, obhajovat
vítězství v těchto regionálních anke-

tách je díky stále kvalitnější konkurenci těžší a těžší. Pro něho, pro Peťu
i pro všechny ostatní prostějovské
tenisty platí, že si velmi cení podpory našeho města a rádi jej reprezentují v celém světě,“ řekla na pódiu
ředitelka TK Agrofert Petra Langrová, jež trofeje místo sympatických
stars převzala.
Berdych navíc ovládl též hlasování veřejnosti o Sportovní hvězdu
prostějovských médií, což se mu
povedlo potřetí (předtím za sezony 2006 a 2007). Kromě toho bílý
sport kraloval také v kategorii Talent
roku zásluhou Adama Pavláska,
loňského semifinalisty dvou grandslamových klání mezi juniory. Kvůli
jeho nepřítomnosti vinou turnajově
nabitého programu skleněnou plaketu převzal osobní kouč Jaroslav
Machovský, zatímco druhý cyklista
SKC Prostějov Matouš Hynek i třetí
nohejbalista Tomáš Roba si prestižní
inauguraci nenechali ujít.

Zájezd od Hellas

Hlavní kolektivní kategorie dospělých, Tým roku, patřila jako obvykle
volejbalistkám VK AGEL Prostějov. Ty už pět let dominují všem
českým soutěžím a popáté v řadě
nechaly za sebou veškerou kvalitní
konkurenci rovněž v městské anketě, když stříbro braly raftařky Tomi-Remont Prostějov, ověnčené osmi
tituly z evropského šampionátu,
a bronz připadl tenistům TK Agrofert Prostějov, kteří na co sáhli,
to v minulé sezoně skvěle zvládli.
„Hodně si považujeme svého dlouhodobě výsostného postavení mezi
všemi zdejšími sporty. Vyhrát tuhle
anketu pětkrát za sebou je pěkné
a jednoznačně to bereme jako odměnu za stabilně výborné výsledky, kterých dosahujeme,“ prohlásil
sportovní ředitel VK Peter Goga,
doprovázející na slavnostním večeru
kapitánku Solange Soaresovou.
Kategorie Mládežnický tým roku
se snad ani nemohla stát kořistí ni-

Ještě zábavněji pak v úplném
závěru večera vyznělo samotné
převzetí zájezdového šeku. Pro
ten si přišla sympatická žena
středních let, kterou organizátoři ankety telefonicky kontaktovali a pozvali k osobnímu
vyzvednutí výhry. Šlo o Danu
Vysloužilovou z Prostějova, jež
na otázku moderátora, kam by
tedy v létě zadarmo ráda vyrazila, odpověděla vskutku originálně. „Já ani nevím, jak se jmenuju,“ hlesla viditelně nervózní
dáma a rychle utekla z pódia
i s šekem v podpaží.
Tak šťastnou cestu s Hellas
– nejen Řecko, ať už to bude
kamkoliv!

Fed Cupu a Hopman Cupu, neméně
hodnotná je práce organizátorů cyklistického Memoriálu Otmara Malečka, jenž za poslední léta pozvedli
na světovou mezinárodní úroveň.
A své místo zde našla také Hanácká volejbalová liga smíšených
družstev, kterou v jejím 23. ročníku
hraje víc než pět stovek amatérských
vyznavaček a vyznavačů vysoké děravé sítě.
Potřetí v historii ankety byli vyhlášeni též Neprofesionální sportovci
roku. Jde o natolik zapálené jedince,
jež se svému milovanému odvětví
věnují vedle „normálního“ zaměstnání a přesto v něm dokážou sbírat
medaile na republikové úrovni.
Tahle charakteristika stoprocentně
sedí na kulečníkáře Martina Dostála, horolezkyni Petru Růžičkovou
a parašutistu Radka Šímu.
Suverénně největšího aplausu se
však dostalo třem zasloužilým doyénům, jejichž celoživotnímu přínosu
sportu v našem městě i daleko za
jeho hranicemi vzdal hold zaplněný
sál dlouhými ovacemi vestoje. Dva
noví členové Síně slávy prostějovského sportu Pavel Dyba (fotbal)
i František Sedláček (lukostřelba)
a držitel Ceny komise pro mládež
a tělovýchovu Ladislav Zeman
(uznávaný pedagog) neskrývali hluboké dojetí a právě jejich ocenění se
stalo nádhernou tečkou za oficiální
částí celé akce.

očima hlavního organizátora Pavla Smetany

nejen Řecko pro
Danu Vysloužilovou

Prostějov/son - Do celkově vydařeného večera slavnostního vyhlášení Sportovce města Prostějov
2012 dobře zapadl i akt losování
a následného převzetí ceny pro
vítěze soutěže o zájezd, tradičně
věnovaný cestovní kanceláří Hellas – nejen Řecko s.r.o.
Už los respondentů hlasujících do
kategorie Sportovní hvězda prostějovských médií všechny přítomné hned na úvod rozesmál. Moderátor Michal Slavík totiž ze dvou
kupónů vytažených z osudí nepřečetl jméno hlasujícího, nýbrž toho,
komu byl hlas poslán. Naštěstí šlo
v obou případech o cyklistu Jakuba Filipa, čímž na svůj omyl přišel
a včas jej napravil.

koho jiného než vynikajících tenistů
TK Agrofert Prostějov. Pro ně šlo o
celkově šestý triumf z devíti uplynulých let, tentokrát za sebou nechali
druhé raftařské naděje Tomi-Remont Prostějov i třetí mladé cyklisty
SKC Prostějov. „Netajíme se tím,
že úroveň mládeže a péče o ni je
pro nás stejně důležitá jako úspěchy
špičkových hvězd našeho klubu.
Této dlouhodobé filozofii vděčíme
za to, že neustále vychováváme
nové slibné talenty,“ nechal se slyšet
Miroslav Černošek, šéf renomované marketingové agentury TK Plus,
stojící (nejen) za prostějovským
tenisem.
A pojďme dál. Jako Trenéři mládeže
byli zaslouženě dekorováni Tomáš
Gross s Petrem Langrem (koučové
veleúspěšných žákovských fotbalistů 1.SK Prostějov), Petr Adamec
(šéftrenér plaveckého oddílu TJ
Pozemstav Prostějov a současně
Sportovního centra pro střední Moravu) a Lukáš Majer (ve svém nízkém věku dává ohromné množství
entuziasmu i odbornosti do výchovy
nejmladších hokejistů LHK Jestřábi
Prostějov).
Nabito bylo rovněž v kategorii
Sportovní událost roku. Pozornosti
Komise pro mládež a tělovýchovu
Rady města Prostějov coby vyhlašovatele ankety nemohl ujít výrazný
podíl tenistů TK Agrofert na fenomenálních ziscích v Davis Cupu,

„Stejně jako loni se nám povedlo
najít takový termín slavnostního vyhlášení, aby se jej mohla
osobně zúčastnit a pro trofej si
na pódium přijít naprostá většina

oceněných. Výjimkou byli vlastně
jen tenisté, kteří mají bohužel
každoročně v únoru i březnu
velmi nabitý turnajový program
a najít v něm skulinu prostě nejde.
Obecně jsme se v Komisi pro
mládež a tělovýchovu snažili
i přes dílčí ekonomické úspory
udržet vysoce nastavenou laťku
ankety z minulých let. A díky
úzké spolupráci s marketingovou
agenturou TK Plus, které tímto
velmi děkuji za pomoc, proběhl
slavnostní večer na standardní
úrovni. To v případě naší ankety
znamená vysokou společenskou
hodnotu, prestiž a navíc
i skvělou zábavu, o kterou se tentokrát postaral vynikající zpěvák
a šoumen Vladimír Hron.
Opět jsme nezapomněli na
charitativní podtext v podobě de-

setitisícového šeku věnovaného
Střední, základní a mateřské
škole v Komenského ulici.
Tradičně velmi zdařile připravil
videoportréty všech oceněných
člen naší komise Miloš Sklenka. A celkově jsem měl z devátého ročníku Sportovce města
Prostějov skutečně dobrý pocit,
moc děkuji všem, kteří se na něm
jakýmkoliv způsobem podíleli.
Za rok nás čeká desetileté jubileum a je jasné, že kulatiny
se budeme snažit pojmout co
nejdůstojněji. V hlavě už mám
řadu nápadů, ale na jejich prozrazení je zatím brzy. Většinu si
chci nechat jako překvapení.“
Pavel Smetana,
předseda Komise pro mládež
a tělovýchovu Rady
města Prostějov

Už loni vyšla sázka na podobně
odvázaného šoumena Davida Mattioliho, který rozproudil atmosféru
v konferenčním sále hotelu Tennis
Club do slušných obrátek. Co však
v pátečním večeru předvedl Hron, to
bylo místy až strhující.
Asi většina lidí již dobře ví z televizní obrazovky, co dokáže se
svým mixem pěveckých imitací

6x foto: Josef Popelka

Skočil si pro cenu. Parašutista Jiří Gečnuk na chvíli odložil padák, aby si mohl převzít ocenění v kategorii Sportovec roku.

Vyslána Soli. Volejbalistky VK AGEL by se snad na podium nevlezly, proto byla vyslána ta z nejpovolanějších, Solange Soaresová.

Síň slávy. Mnoho let působili Pavel Dyba (vlevo) a František Sedláček na vysoké úrovni, za to byli pozásluze oceněni.

partneři ankety SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOVA 2011

Vladimír Hron? Supertrefa do černého!
Prostějov/son - Vybalancovat
slavnostní vyhlášení jakékoliv
ankety tak, aby jeho atmosféra
dosáhla patřičné důstojnosti i
zábavnosti, je opravdový kumšt. Organizátorům Sportovce
města Prostějov 2012 se to letos
povedlo dokonale hlavně díky
osobě populárního zpěváka a
baviče Vladimíra Hrona.

jaký byl večer sportovců?

slavných hvězd, povedených fórků, situačního humoru i se svou
schopností zapojit obecenstvo
do děje. Na Hané to rozbalil skutečně naplno a jen zcela neteční
diváci zůstali jeho působivým
představením citově nedotknuti.
Většina hostů naopak střídavě
burácela smíchy, zpívala s mistrem a nakonec aplaudovala. Jak

praví reklama na ČT: to nebyl
playback, to byl Vladimír Hron!
Především zásluhou hlasově výtečně disponovaného muže nabrala
atmosféra slavnostní akce grády, jež
vydržely až do konce. Na Hronovu
notu se dobře chytil moderátor Michal Slavík, který zdárně překonal i
některé úsměvné omyly (například
záměnu sličné raftařky přicházející

Když se chce. I neprofesionální sportovci dokazují, že když máte
chuť a vůli, dokážete porazit i ty nejlepší sportovce.

na pódium za kapitána Tomi-Remont Prostějov Zbyňka Netopila).
Svou zdatnou rétoriku navíc dokázali prodat též někteří z politiků předávající sportovcům ocenění, takže
kdo chtěl, užil si večera s datem 8.
března do sytosti.
A volná zábava pak tradičně pokračovala dál, pro ty nejvytrvalejší až
do časných ranních hodin…

VÝSLEDKY ANKETY SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOV 2012
SPORTOVEC ROKU

TALENT ROKU

TÝM ROKU

1. Tomáš Berdych
(tenis, TK Agrofert Prostějov)
2. Petra Kvitová
(tenis, TK Agrofert Prostějov)
3. Jiří Gečnuk
(parašutismus, Dukla Prostějov)
4. Lucie Šafářová (tenis, TK
Agrofert Prostějov), 5. Petr Novotný (box, BC DTJ Prostějov),
6. Markéta Chlumská (volejbal, VK AGEL Prostějov), 7.
Michal Černý (hokej, LHK Jestřábi Prostějov), 8. Lukáš Zelenka (fotbal, 1.SK Prostějov)

1. Adam Pavlásek
(tenis, TK Agrofert Prostějov)
2. Matouš Hynek
(cyklistika, SKC Prostějov)
3. Tomáš Roba
(nohejbal, TJ Sokol I Prostějov)
4. Michal Tomeček (plavání, TJ
Pozemstav Prostějov), 5. Filip
Slouka (atletika, AC Prostějov),
6. Bonifác Hájek (parašutismus,
ASO Dukla Prostějov), 7. Lukáš
Petržela (fotbal, 1.SK Prostějov),
8. Tomáš Havlín (vodní skútry,
Prostějov), 9. Daniel Ponížil (sportovní gymnastika, TJ Pozemstav
Prostějov), 10. Klára Halmo (lezení na obtížnost, Prostějov)

1. Volejbalistky VK AGEL Prostějov

Trenér mládeže roku
Tomáš Gross + Petr Langr (fotbal)
Petr Adamec (plavání)
Lukáš Majer (lední hokej)

Neprofesionální
sportovec roku

Cena Komise pro mládež
a tělovýchovu

Ladislav Zeman (pedagog)

Síň slávy

Martin Dostál (kulečník)
prostějovského sportu
Petra Růžičková (horolezectví)
Pavel Dyba (fotbal)
Radek Šíma (parašutismus) František Sedláček (lukostřelba)

2. Raftařky Tomi-Remont Prostějov
3. Tenisté TK Agrofert Prostějov
4. Parašutisté Dukla Prostějov,
5. Boxeři BC DTJ Prostějov, 6.
Basketbalisté BK Prostějov,
7. Lukostřelci LO Prostějov,
8. Fotbalisté 1.SK Prostějov,
9. Kulečníkáři TJ Kulečník
Prostějov, 10. Hokejisté LHK
Jestřábi Prostějov

Sportovní událost roku
Pozvednutí cyklistické Grand
Prix Prostějov - Memoriálu
Otmara Malečka na světovou
úroveň (Ricardo Racing Team)
Významný podíl na triumfech
v tenisovém Davis Cupu, Fed
Cupu a Hopman Cupu (TK
Agrofert Prostějov)
Dlouholetá vysoká úroveň Hanácké volejbalové ligy smíšených družstev (Výbor SK HVL)

MLÁDEŽNICKÝ
TÝM ROKU
1. Tenisté TK Agrofert Prostějov
(všechny kategorie)
2. Raftaři Tomi-Remont Prostějov
(junioři + juniorky)
3. Cyklisté SKC Prostějov
(všechny kategorie)
4. Basketbalistky TJ OP Prostějov (starší minižákyně), 5. Korfbalisté SK RG Prostějov (starší
žactvo), 6. Fotbalisté 1.SK Prostějov (mladší žáci), 7. Volejbalistky
VK AGEL Prostějov (kadetky), 8.
Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
(dorostenci), 9. Lukostřelci LO
Prostějov (dorost)

prostějovských médiíí

3. Jakub Filip 121
4. Volejbalistky VK AGEL
Prostějov 99, 5. Petra Kvitová 88, 6. Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov 65, 7. Basketbalisté BK Prostějov 51, 8.
Fotbalisté 1.SK Prostějov 44,
9. Daniel Ponížil 40, 10. Boxeři
BC DTJ Prostějov 32, 11. Jiří
7 12. Raftaři TomiGečnuk 27,
-Remont Prostějov 24, 13.
Lukáš Petržela 19, 14. Bonifác
Hájek 13, 15. Tomáš Roba 11

Anketa Sportovec města
Prostějova 2012 také na
Pr

www.vecernikpv.cz

Muž mnoha tváří. Bavič a zpěvák Vladimír Hron rozesmál každého v sále, většina přítomných se i zpěvem ráda připojila.

Potřebným ku pomoci. Z rukou primátora Miroslava Pišťáka převzal Tomáš Jachník desetitisícový šek na podporu mládeže.

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

Dne 14. března 2013
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí
paní Aleny JENEŠOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manžel,
dcera a syn s rodinami.

Dne 9 března 2013
jsme vzpomenuli
1. smutný rok od úmrtí
paní Marie MIČKOVÉ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali, věnujte ji
prosím tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
a děkuje syn a dcera
s rodinami.

Dne 14. března 2013
si připomeneme
6. smutné výročí úmrtí
pana Ladislava HRBÁČKA
z Prostějova.
Stále vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Děkuje manželka Naďaa

Za předobré srdce
mateřské na světě
Čas utíká a nevrací,
co vzal,
jen vzpomínka zůstává
v našich srdcích dál.

Dne 17. března 2013
oslaví své 55. narozeniny
pan Miroslav NAKLÁDAL
z Duban.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče a sestra s rodinou.

s ma
maminkou rozloučení.

paní Drahoslava VÍTKOVÁ
Á
z Drahan.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Jen kytičku na hrob dámee

Dne 10. března 2013
jsme si připomenuli
10. výročí úmrtí naší maminky,
babičky, sestry a tety
paní Stanislavy BUŠOVÉ
ze Smržic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcery Monika,
Barbora a Gabriela
s rodinami a sestra
Dobroslava s rodinou.

Lenka s rodinou
a manželka Marta.

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

s rodinami.
rodinam

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je v PÁTEK 15. března v 10.00 hodin

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

Fotbal
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Eskáčko zahazovalo šance a proti Slovácku ztrátu nedohnalo Určice přišly o Coufala,
Otrokovice, Prostějov/jim – Povedenější výkon než proti Uničovu, ale s problematickou koncovkou a lacině inkasovanými
brankami předvedli proti posílené rezervě prvoligového Slovácka
hráči 1.SK Prostějov. František
Jura nemohl počítat s doléčující
se trojici Hunal, Pavlík, Pospíšil,
přesto si jeho výběr nevedl zle
a v počtu šancí měl převahu.
„Trápí nás proměňování šancí
a přepnutí z útočné do obranné fáze.
Z protiútoků jsme po jednoduchých
chybách inkasovali a místo vedení
3:0 jsme tak 0:2 prohrávali,“ přiblížil
dění na trávníku Jura.

Hned v úvodu zahrávali Hanáci čtyři rohy po sobě, hlavičku Zatloukala
bravurně vytěsnil gólmana, Pančochářova střela orazítkovala tyč, Machálek nevyužil šanci po odraženém
míči ani ve druhé půli nájezd na gólmana, Zbožínek neuspěl po standardce. „Šancí dost, hra nebyla špatná.
Dokázali jsme snížit a možná jsme
i dali regulérní gól po autu na 4:4, ale
rozhodčí to neuznal,“ popisoval Jura.
Potěšil ho fakt, že hráčům prospěl
odpočinek, zmizela únava a aktivitou
si vytvářeli možnosti. „Bylo to vynikající utkání v tempu. Víme všichni,
kde jsme chyby udělali, a věřím, že se
z toho poučíme,“ očekává.

O branky se po úspěšné dorážce
vlastní střely a přesné hlavičce
dvakrát postaral Zatloukal, potřetí
se křižnou ranou z hranice vápna prosadil Fládr. Jura navíc opět
sáhl k malému experimentování
a Kazára postavil na levou zálohu,
Pančocháře do útoku. „Pořád to
zkoušíme, máme ještě dva týdny.
Zatloukal odehrál celý zápas a líbil
se mi, Kazár také odvedl dobrý výkon,“ zhodnotil.
Generálku proti Vyškovu sehraje
Prostějov v sobotu 16. března od
11 hodin na půdě účastníka divize
a Jura doufá, že se tak již stane na
přírodní trávě. „Všichni bychom

1.FC Slovácko „B“
1.SK Prostějov

4:3

rozhodl se zůstat v „béčku“ 1.SK

Prostějov/jim – Jakub Coufal
na jaře za Určice nenastoupí.
Mladý obránce se sice dokázal
vrátit po těžkém zranění, které
Branky 1.SK: Zatloukal 2, Fládr.
ho téměř na rok vyřadilo z
fotbalu, na konci zimní pauzy
Sestava 1.SK Prostějov:
se ale rozhodl, že před nejisBureš (46. Kofroň) – Krejčíř, Hloch, Zbožínek, Dostál (50. Hirsch)
tou pozicí v kádru lídra kra– Machálek, Svozil (46. Mazouch), Zelenka, Kazár – Zatloukal,
jského přeboru dá přednost
Pančochář (65. Fládr). Trenér: František Jura.
nastupování za mateřský 1.SK
Prostějov v okresním přeboru.
„V těžké konkurenci bych toho
chtěli, ale je otázkou, jestli nám to k prvnímu mistráku a posílený sou- moc neodehrál a navíc jsem se opět
dovolí počasí. Nastoupíme jako peř nás prověří,“ těší Františka Juru. sešel se spoustou hráčů, s nimiž
jsem vyrůstal. Doufám, že postoupíme do I.B a za rok třeba i do
I.A třídy,“ věří v úspěšnou fotbalovou budoucnost. Zda po sezoně
v týmu zůstane, odejde opět hostovat do Určic nebo někam jinam,

(2:0)

„Ozval se mi Baník, kde je teď Baroš,
ale lákalo by mě spíš hrát s Doškem ve Slovácku,“

volené. Minulý týden se mi Baník
ozval znovu, zatím je to ale teprve
v začátcích,“ potvrdil novinku z
fotbalového tábora Machálek.
Prostějov/jim - Jak se zmiňujeme Osobně věří, že má na to, aby
na straně 17 dnešního vydání, o hrál první ligu, už jen proto, že
nejlepšího střelce 1.SK Prostějov se spoustou hráčů ročníku 1990
v podzimních bojích MSFL pro- si zahrál dorosteneckou ligu.
jevila zájem první liga! „První Na jaře však ještě plánuje zůstat
reakce přišla po konci podzimu, v „eskáčku“ a soustředit se na
kdy si mě chtěl Baník i Brno v půli školu v Olomouci, na konci jara
prosince vyzkoušet na tři dny. To má totiž v plánu státnice. „Pokud
ale padlo, protože jsem byl na do- budu mít minimálně tak dobrou

svěřil se forvard 1.SK Tomáš Machálek

půlsezonu, tak věřím, že první
liga vyjde v létě. A možná nabídek bude ještě víc,“ přemítal.
Bývalý hráč Sigmy Olomouc,
Vyškova či Konice by rád zůstal na
Moravě, nejraději by se dvaadvacetiletý útočník přesunul o Uherského Hradiště. „Líbí se mi mentalita tamějších lidí, pochází odtud
i můj táta. Navíc bych si rád zahrál

s Liborem Doškem, vždy mi vyhovovalo hrát ve dvojici s někým
vysokým,“ zasnil se Machálek.
O kontaktu hráče s prvoligovými kluby ví i generální sportovní manažer 1.SK Prostějov
František Jura, v zimě ale s jeho
odchodem nepočítá. „Proběhl sice kontakt s Baníkem, ale
pouze v rovině Baník–hráč. Na

klub se nikdo neobrátil a teď
už by to bylo hodně narychlo,“
vysvětlil s tím, že zájem ale registruje a v létě by tak Machálek
mohl absolvovat prvoligovou
přípravu. „Je to motivace pro
kluky, že pokud budou tvrdě
pracovat, mohou i od nás jít do
ligy,“ vnímá to jako pochvalu za
kvalitní práci František Jura.

Určice zdolaly třetiligový Zábřeh i v generálce Kojetín

Zábřeh na Moravě, Chropyně, Určice/jim – Vydařenou
přípravu na zbytek krajského
přeboru zakončili fotbalisté
Určic dvěma zdařilými výkony proti výkonnostně odlišným soupeřům. Nejprve ve
vloženém utkání překvapili
Zábřeh na Moravě a zdolali ho
na jeho hřišti 2:1, o víkendu si
pak na umělé trávě v Chropyni pohráli s lídrem I.A třídy a
Kojetín porazili vysoko 7:2.
Proti pátému celku MSFL přečkali hosté bez úhony celý první
poločas a zkraje toho druhého
je po faulu na Davida Hollého poslal do vedení proměněnou penaltou Tomáš Los, na
Lukáškovo vyrovnání bleskově
zareagoval Petr Vodák.
„Překvapení to je. Třetiligové mužstvo, hrálo se u nich, v
první půli hrálo v plné sestavě.
Měli herní převahu, ale odehráli jsme velmi kvalitní utkání,“
chválil po zápase trenér Určic
Evžen Kučera.
Do karet hrálo jeho mužstvu užší
hřiště i skutečnost, že domácí
chtěli hrát fotbal a hostům se

nabízeli brejkové možnosti. Z
nich pak dvakrát udeřili. „Hráči
se prakticky překonávali. Kdyby
takto nastoupili do všech mistrovských utkání, soutěž bychom
museli vyhrát snad s padesátibodovým náskokem. Hráli famózně, nebylo jim co vytknout,“
užíval si dojmů Kučera. Líbilo
se mu vše, kolektivní pojetí, nasazení. „Soupeř byl velmi kvalitní a když to vezmu od brankáře,
střídajícího brankáře i kteréhokoliv hráče, každý hrál na hranici toho, co umí,“ chválil.
Současně se potvrdilo, že jeho
mužstvu vyhovuje utkat se s
kvalitními výběry, které pouze
nebrání. „Třeba Hněvotín zaleze na půlicí čáru, kope do vás,
nemá to s fotbalem nic společného. Tam se těžko prosazuje a
takových mužstev v krajském
přeboru je víc. Mužstva v divizi
a výš chtějí hrát fotbal, takže po
této stránce se nám s nimi hraje
dobře,“ vysvětlil.
Tři dny po této výhře zajížděly
Určice k poslednímu přípravnému duelu proti Kojetínu a po
vyrovnané první půli rozjely v

druhé pětačtyřicetiminutovce
gólostroj. Mužstvu se dařilo i
bez Davida Hollého s Petrem
Vodákem, o sedm branek se
(0:0)
postaralo hned šest fotbalistů.
„Výsledek bych moc nepřeceBranky: Lukášek – Los z penalty, Vodák
ňoval. V prvním poločase byl
soupeř mnohem silnější než v
Sestava Určic:
první půli. Soustředili jsme se
Nejezchleb – Pospíšil, Kocourek, Skopalík, Ján – Javořík, Holhlavně sami na sebe, abychom
ly, Vaněk, Hochman – Los, Vodák. Střídali: Števula, Matoušek,
získali pohodu před mistráky, to
Halouzka, Petržela. Trenér: Evžen Kučera.
se vcelku povedlo,“ usmíval se
Kučera.
Opětovně si ověřil, že všech
patnáct hráčů je schopno nastoupit do mistrovských utkání
a přinést potřebnou kvalitu.
(2:2)
„Rád bych věřil tomu, že jsme
na jaro připraveni. Můžete mít
Branky Určic: Bokůvka 2, Hochman, Javořík, Halouzka, Vaale super přípravu a sezona vám
něk, Los
nemusí vůbec vyjít,“ varoval
před podceněním soupeřů.
Sestava Určic:
Jako první se Určice střetnou s
Nejezchleb – Pospíšil, Kocourek, Skopalík, Ján – Javořík, Va1.HFK Olomouc „B“, otázkou
něk, Matoušek, Hochman – Los, Halouzka. Střídali: Števula,
je, kde tomu tak bude a na jaPetržela, Peka, Bokůvka. Trenér: Evžen Kučera.
kém terénu se bude hrát. „Počítal jsem s umělkou, ale mají
psanou trávu v Hodolanech a
zatím nám nikdo nedal vědět, klidně se může stát, že se podle dost rozčarován z toho, že začíkde se bude hrát. Mělo by se počasí nebude hrát vůbec,“ čeká náme již nyní a divize až o týrozhodnout až tento týden a na odpověď kouč Určic. „Jsem den dva později,“ doplnil.

SK Sulko Zábřeh na Moravě

TJ Sokol Určice

TJ Slavoj Kojetín
TJ Sokol Určice

1:2

2:7

Konice nestačila na dorost 1.SK, ale zdolala Nové Sady
Konice/jim – Jedna výhra a
jedna porážka, celkové skóre
3:3. To je výsledek sobotního
dvojutkání Sokola Konice proti
staršímu dorostu 1.SK Prostějov a druhému týmu „B“ skupiny I.A třídy Novým Sadům.
Trenér domácích Roman Jedlička
postavil dvě výrazně odlišné jedenáctky a první z nich na dorost
1.SK výsledkově těsně nestačila.
O jedinou branku Konice se postaral Jakub Kořenovský z penalty, hosté přesně zamířili dvakrát.
Velice krátce po skončení úvodního duelu naskočili hráči Konice
proti Novým Sadům a tentokrát

se neopakovalo rok staré skóre
0:4. V první půli zařídil vedení
po standardce Otakar Cetkovský,
druhou branku přidal brzy po přestávce novic v kádru Tomáš Řehák. Hosté již stačili pouze snížit,
když se zhruba deset minut před
koncem prosadil po přihrávce z
pravé strany a přesném zakončení Šrom.
„Hlavní bylo, že nepršelo a nebylo pod nulou. Hráči to měli jako
tréninkovou jednotku, béčko hrálo první utkání. Pro první mužstvo to byla generálka na soutěžní
utkání, otázkou je, zda se bude
hrát. Víme, že Nové Sady kvalitu

mají, jsou tam dobří fotbalisté,“
oglosoval duely konický kouč
Roman Jedlička.
Jeho protějšek z lavičky Nových
Sadů Karel Trnečka si pochvaloval
kvalitu soupeře a bylo spokojen,
přestože jeho hráči nedokázali proměnit více než jednu šanci. „Máme
ještě tři týdny přípravy, teď nás
čeká soustředění. Naším cílem je
postoupit z I.A třídy, Kojetín i Čechovice ale budou těžcí protivníci.
Čechovice mají kvalitní mužstvo,
hrajeme u nich ve druhém kole.
Bydlím blízko a již teď se těším,“
vzkázal několik týdnů před startem
jarní části I.A třídy Karel Trnečka.

Sokol Konice
1.SK Prostějov U19

1:2

Sestava Konice:
Kačer – F. Bílý, L. Bílý, Burget, F. Drešr – Schwarz, Václavek,
Franc – M. Drešr, Dostál, Malínek. Trenér: Roman Jedlička.

2:1
(1:0)

Branky Konice: Cetkovský, T. Řehák – Šrom

Sestava Konice:
Kmecik – Směták, Cetkovský, R. Řehák, Růžička – Kořenovský, Klobáska, T. Řehák – Kryl, Novotný, Schön. Trenér: Roman Jedlička.

Kralice na titul nedosáhly
Vítězná generálka. Fotbalisté Konice zdolali v posledním přáteláku Nové Sady a o víkendu jedou pro body do Litovle. Foto: Jiří Možný

OFS Prostějov chystá
velkou reorganizaci!
Co na to říkáte?

Okresní fotbalový svaz Prostějov připravil pracovní verzi reorganizace soutěží pro
ročník 2013/14. Na stole jsou
zatím dvě varianty: Okresní
přebor se čtrnácti mužstvy a
III. třída rozdělená do tří skupin (sever, střed, jih), nebo II.
třída o šestnácti účastnících a
dvě skupiny III. třídy. Z tohoto
důvodu svolal výkonný výboru
na 2. dubna do sídla OFS Za
Místním nádražím aktiv klubů, kde je účast oddílů povinná. Podrobněji se nastíněné problematice budeme věnovat v
příštím čísle.

Reorganizace III. třída
pro ročník 2013/2014

Počet mužstev II.třída : 16 (pokud se přihlásí do soutěže)
Počet mužstev III.třída : 31 (pokud se přihlásí do soutěže)
SEVER
Kostelec N/H B
Zdětín B
Vícov
Horní Štěpánov
Brodek u Konice
Ptení
Protivanov B
Jesenec B
Kladky
Přemyslovice B
Plumlov B
Malé Hradisko
Čechy pod Kosířem
Mostkovice B
Vrahovice B

JIH
Otaslavice B
Želeč
Skalka 2011
Tvorovice
Hrubčice
Brodek u PV
Doloplazy
Biskupice
Tištín
Nezamyslice B
Pivín B
Iváň
Němčice
Pavlovice
Dobromilice
Bedihošť

Postupující: vítězové skupin
Nevýhoda: případná kompenzace cestovné Vrahovice B
Výhoda: snížení nákladu cestovné, vesnické derby
Počet mužstev II.třída : 14 (pokud se přihlásí do soutěže)
Počet mužstev III.třída : 33 (pokud se přihlásí do soutěže)

Branky Konice: Kořenovský z penalty

Sokol Konice
FK Nové Sady

nechává zatím otevřené, nyní ho
těší zejména návrat na fotbalové
trávníky po nekonečně dlouhé
přestávce. „Bylo to úžasné. Za
jedenáct měsíců jsem ale přibrat
deset kilo, takže můj přehled ani
start na balon zatím nejsou optimální,“ zhodnotil svou výkonnost s úsměvem.
Kouč Určic Evžen Kučera s ním
pro jarní část do kádru „áčka“
počítal a rád ho v létě opět přivítá
zpět. „Je sice hráčem 1.SK,
počítáme ho ale stále do širšího
kádru Určic. Dohodli jsme se,
ať hraje okres, s klubem jsme
ale domluveni, že když mu bude
koleno držet, vrátí se zpátky,“ těší
se na posílenou defenzivu trenér
Určic Evžen Kučera.

Chropyně/jim – Vítězem zimního turnaje v Chropyni se stali
hráči Troubek. Čtrnáctý tým krajského přeboru jasně zdolal svého soupeře z Kralic na Hané a po výsledku 3:0 mohl slavit. Tým
Petra Gottwalda se tak rozloučil s turnajem bilancí dvou výher a
dvou porážek, do krajského přeboru vstoupí v sobotu odpoledne
proti druhé Oskavě.

SEVER A
Horní Štěpánov, Zdětín B,
Vicov, Brodek u Konice, Ptení, Protivanov B, Jesenec B,
Kladky, Přemyslovice B, Malé
Hradisko, Čechy pod Kosířem

1.- 3 místo A1, B1, C1
4.- 6 místo A2, B2, C2
7.- 9 místo A3, B3, C3
10.- 12 místo A4, B4, C4
13.- 15 místo A5, B5, C5
16.- 18 místo A6, B6, C6
19.- 21 místo A7, B7, C7
JIH B
22.- 24 místo A8, B8, C8
Sestupující II.třída
25.- 27 místo A9, B9, C9
Želeč, Tvorovice, Brodek u PV 28.- 30 místo A10, B10, C10
B, Doloplazy, Tištín, Nezamys- 31.- 33 místo A11, B11, C11
lice B, Pivín B, Němčice, Pavlovice, Dobromilice
Výhody: 1.) snížení nákladu
na cestovné pro kluby
Střed C
2.) možnost zahájit sezonu
Sestupující II.třída
podzim 24.8.-10.11.2013
Plumlov B, Mostkovice B, Vra- jaro 30.3.-15.06.2014
hovice B, Bedihošť, Otaslavice 3.) STK: možnost využití
B, Hrubčice, Biskupice, Skalka termínů, kdy jsou státní svát2011, Iváň, Kostelec N/H
ky 28. 10. 2013, 1. 5. - 8. 5.
2014
Postupující: vítězové skupin
do II.třídy
Počet zápasů 24: podzim
Zápasy o celkové umístění 10 utkání + 2 utkání předeIII.třída: vzájemné zápasy hrávka jaro jaro 8 utkání +
mezi sebou doma/venku
4 utkání o celkové umístění

Rezerva 1.SK přehrála Vícov, Plumlov se rozešel smírně se Slavonínem
na
video rnikpv.cz
ece
ww.v

w

Prostějov/jp - Sobotní odpoledne na umělce SCM Za Místním
nádražím patřilo jak jinak než
kopané. Jarní část sezóny se
kvapem blíží, většina regionálních týmů proto využívá posledních možností k sehrání přátelských zápasů. Rezerva 1.SK se

představila v zápase s Vícovem,
v následujícím zápase Plumlov
vyzval Sokol Slavonín.
V pravé poledne se proti sobě
postavil lídr Okresního přeboru 1.SK Prostějov „B“, soupeřem jim byl nedaleký Vícov,
jenž se nachází ve spodních
patrech okresní 3. třídy. Favorit se ujal vedení zásluhou
Komárka, stejný hráč zvyšoval
ve druhém poločase již na 2:0.
Vícovští však dokázali brzy

Sestava 1.SK Prostějov „B“:
Kuchař - Krátký, Zelina, Peka,
Martinek - Ovčáček, Coufal, Lakomý, Komárek - Ballek, Fabiánek. Střídali: Jodl, Matula, Fryšák.
Trenér: Mezuliánek.
Sestava Sokola Vícov: Štěpánek
- Šobr, Trnečka, Ostratický, Chy1.SK Prostějov „B“
til - Musil, Zdobina, Grepl, Bartlík
Sokol Vícov
- Humpolíček, Marek V. Střídali:
3:2 (1:0)
Vlach K., Pliska. Trenér: Musil
Branky: 25. a 58. Komárek, 71. Fa- K dalšímu zápasu na stejném
biánek - 65. Humpolíček, 68. Bartlík hřišti vyběhli hráči Plumlova a

srovnat skóre a začínalo se od
znova. Tento stav ale vydržel
pouhé tři minuty, vítězství Prostějova zařídil Fabiánek. Další
šance již zůstaly nevyužity, a
tak se favorit radoval z těsného
vítězství 3:2.

Slavonína, hrající 1.B třídu skupinu B. Regionální zástupce začal
velkým tlakem, který však utnulo hostující mužstvo vstřelenou
brankou. Během několika málo
minut se skóre přeci jen změnilo.
O vyrovnání se postaral Frýbort
st., následná akce hostí skončila
nakonec vlastním gólem a vedením Sokola Slavonína. I tohle
vedení ale hostům dlouho nevydrželo, Ježek úspěšně zakončil a
vrátil tak vyrovnaný stav. Lépe

hrající svěřenci trenéra Keluce se
ve druhém poločase po zásluze
ujali vedení, o které se dalekonosnou střelou postaral obránce Kutný. V závěru však došly Plumlovu síly, soupeř se ujal iniciativy,
z čehož pramenilo vyrovnání.
Velkou šanci zvrátit výsledek ve
svůj prospěch měl ještě Frýbort
st., to by ale musel lépe zpracovat
míč před odkrytou bránou. Týmy
si tak nakonec body rozdělily za
remízu 3:3.

TJ Sokol Oresvo Plumlov
TJ Sokol Slavonín
3:3 (2:2)
Branky Plumlova: Frýbort st.,
Ježek, Kutný
Sestava Plumlova: Piták - Kutný, Mlčoch, Plajner, Hladký Hrstka, Ševcůj, Matoušek, Bureš
- Frýbort st., Ježek. Střídali: Staněk, Dostál. Trenér: Keluc
ohlasy trenérů se dočtete
na www.vecernikpv.cz

Fotbal

Dnešní číslo Večerníku sice přináší další hrst plnou fotbalového servisu, avšak tentokrát se redakce FOTBAL EXTRA
zastavila při hodnocení podzimní části a naopak se podívala
dopředu. Důvod je ryze prozaický. Už o tomto víkendu má
začít nejvyšší krajská soutěž - Přebor Olomouckého KFS!
A to je událost, kterou nelze nechat bez povšimnutí. A tak
tradiční součástí nejčtenějšího regionálního periodika je tentokrát okénko pod pokličku krajského přeboru. Jak známo,
v pelotonu tohoto klání zastupuje Prostějovsko trojice týmů:
Sokol Určice, Sokol Konice a již tradiční inventář FC Kralice
na Hané. Vedle zpravodajství z těchto klubů vám na dnešní
dvoustraně přinášíme také rozlosování jarní části a samozřejmě nemůžou chybět jejich soupisky. A příště pokračujeme!
Na řadě ovšem bude nejen letmý pohled do III. třídy, ale především servis před jarní částí MSFL, jejíž start se nezadržitelně blíží a fanoušci 1.SK Prostějov jsou již v pohotovosti...
Připravil: Petr Kozák, texty a foto: Jiří Možný

tabulka po podzimní části
(16 odehraných kol)


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

Mužstvo
Sokol Určice
Jiskra Oskava
FK Kozlovice
Sokol Konice
1.HFK Olomouc „B“
FK Šternberk
Zlaté Hory
FC Kralice na Hané
Sokol Lázně Velké Losiny
FC Hněvotín
FC Želatovice
Tatran Litovel
Sokol Ústí
FK Troubky
FKM Opatovice-Všechovice
FC Dolany

Z V
16 13
16 10
16 9
16 9
16 8
16 7
16 6
16 6
16 5
16 5
16 5
16 4
16 4
16 4
16 3
16 2

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

P
0
6
5
5
5
6
6
8
7
7
7
6
6
7
10
9

S
50:15
39:28
30:23
25:21
35:20
35:29
22:25
23:34
37:37
19:23
29:38
22:24
22:29
22:32
17:31
12:30

B
42
30
29
29
27
24
22
20
19
19
19
18
18
17
12
11

Prav.
(18)
(6)
(5)
(5)
(3)
(0)
(-2)
(-4)
(-5)
(-5)
(-5)
(-6)
(-6)
(-7)
(-12)
(-13)

Do druhé poloviny nejvyšší krajské fotbalové soutěže vstupuje i trojice regionálních týmů - první Určice, čtvrtá Konice, osmé Kralice na Hané

Krajský přebor se probouzí ze zimního spánku: EVŽEN KUČERA: „NÁSKOK DVANÁCTI BODŮ JE VELKÝ

Určicím první místo nikdo nevezme
• komentář •

O nadcházejícím víkendu,
tj. v sobotu 16. a v neděli 17.
března se po přibližně čtyřech
měsících opět rozběhne Přebor
Olomouckého KFS mužů. Vedení soutěže nepředpokládá,
že by se kvůli počasí muselo
sedmnácté kolo odkládat,
pokud tedy nenastane nic
nepředvídaného, jarní část o
víkendu začne mimo jiné i pro
„A“ mužstva Určic, Konice a
Kralic na Hané.
Nejlepší výchozí pozici mají
hráči Sokola Určice a bylo
by výrazným překvapením,
kdyby dvanáctibodový náskok
prohospodařili. Jejich výhodou
je krom odstupu od ostatních
stabilita kádru (odešli pouze
Mlčoch s Coufalem a přišel
Kocourek), velká vyrovnanost
i adaptabilita hráčů, pozitivně
naladěný trenér.
O druhé místo bude ještě
tuhý boj. Nejblíže k němu má
čtveřice Oskava, Kozlovice,
Konice a holické „béčko“,
daleko není šestý Šternberk.
Pro Oskavu hovoří příchod
Aleše Masopusta z Mohelnice,

TIP VEČERNÍKU:
na umístění
regionálních zástupců

1. Sokol Určice
5. Sokol Konice
6. FC Kralice na Hané

Jaro je tu. Na podzim na tom byla Konice lépe než
Kralice, po zimním vývoji se může situace vyrovnat.
pro Konici posílení ofenzívy
Tomášem Řehákem a Pavlem Krylem, rezervě 1.HFK
Olomouc zase hraje do karet
šíře kádru a velký počet talentovaných mladíků doplněných
několika zkušenými hráči. Kdo
z nich bude nejvíce prohánět
Určice je velkým otazníkem a
možná právě tato skutečnost

bude pro fanoušky také tím
nejzajímavějším artiklem.
Ex-divizní
Konice
má
rozhodně na to posunout se v
tabulce ještě výš, záviset to ale
bude kromě efektivity v koncovce i na zdravotním stavu
starších hráčů, pracovních a
školních povinnostech. Lze
předpokládat, že nedojde ke

změně a jedničkou v bráně
zůstane Peter Kmecik, jenž
patří dlouhodobě mezi absolutní špičku soutěže, k první
trojici přesto pravděpodobně
ani on nepomůže a jeho tým
zakončí soutěž okolo pátého
místa.
Vyrovnaná je taktéž situace mezi šestou a čtrnáctou

příčkou. Prozatím osmé jsou
Kralice na Hané, jimž ovšem
zimní příprava vyšla. Kouči
Petru Gottwaldovi se ve spolupráci s tamějšími funkcionáři
podařilo tým doplnit ve všech
řadách a v silách hráčů je
udržet se v horní polovině.
Rozhodně by se neměl opakovat předešlý ročník a záchrana
z patnáctého místa jen díky
tomu, že padal pouze poslední.
Hodně napoví už první kolo
proti Oskavě a snaha odčinit
podzimního „kanára“.
I v nejvyšší krajské fotbalové
soutěži se mužstva potýkají s
tím, že zaměstnání a škola mají
přednost, při úzkém kádru tak
stavem mohou zamíchat termíny zkoušek, pracovní směny,
maturita. I tak ale platí, že favoritem na první místo jsou
Určice a o záchranu si to rozdají Opatovice, Dolany a možná i
Troubky či Želatovice. Nebo se
snad kostky převrhnou?

Cílem Kralic na Hané je prokázat zimní zkvalitnění a držet se v klidném středu tabulky

„KÁDR SE PODAŘILO VHODNĚ DOPLNIT,“ pochvaluje si kouč Petr Gottwald
Kralice na Hané/jim - Změny na
brankářském postu, v obraně,
záloze i útoku doznala přes zimní přestávku soupiska Kralic na
Hané. Příchod několika nových
hráčů ruku v ruce s tím, že jádro
mužstva je již rok pospolu, tak
podle trenéra Petra Gottwalda
znamená, že mužstvo je opět
o kousek kvalitnější. Na podzim
to stačilo přesně na střed tabulky
a osmé místo, na co to bude stačit
nyní, to ukáží následující týdny
a mistrovská kola...
„Příprava dopadla velice dobře. Na
co jsme se soustředili, to všechno
jsme zvládli, navíc se nám podařilo
kádr vhodně doplnit na postech, kde
jsme si to představovali,“ neskrýval

Gottwald spokojenost nejen ze
spousty absolvovaných tréninkových jednotek a přáteláků, ale i z
poskládání kádru pro jaro.
Novou brankářskou jedničkou
se místo Tomáše Urbánka stal
David Krejčí. Čtyřiadvacetiletému hostu z 1.SK Prostějov bude
pravděpodobně krýt záda kmenový hráč Hvozdu Vojtěch Nakládal, jenž si tuto roli vyzkoušel
již v Konici. „Je to pro nás nadstandard. Přišel k nám sice mladý, ale
ambiciózní a kvalitní gólman. Vojta
u nás na přípravu ale téměř nebyl,
musíme si ho vyzkoušet a zjistit,
kde jsou jeho kvality,“ neskrývá
potěšení kouč Kralic.Jako jedničku
pro jaro prozatím zvolil Krejčího,

soupiska pro jarní část

FC Kralice na Hané

Brankář:
David KREJČÍ
Vojtěch NAKLÁDAL
Obránci:
Jakub CHVOJKA
Jakub JAMRICH
Radek JANO
Libor MARTINKA
Martin NEORAL
Pavel VALTR
Jakub VITÁSEK
Záložníci:
Jan DOČKAL
Jan DVOŘÁK
Jan NEČAS
Ondřej NOVOTNÝ
Jan PETRÁSEK
Matěj VYBÍHAL
Útočníci:
Bernard BOŠEK
Josef CIBULKA
Jaroslav LEHKÝ
Martin ŠÍN
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 11. března 2013

1988
1993
1993
1993
1993
1983
1987
1983
1992
1986
1985
1977
1994
1993
1990
1993
1990
1984
1989

Realizační tým:
Trenér: Petr GOTTWALD
Asistent: Zdeněk HALENKA
Vedoucí mužstva: Václav RÉPAL
Masér: Břetislav TICHÝ
Příchody: Krejčí, Bošek (oba hostování 1.SK Prostějov), Nečas (hostování Kroměříž), Dvořák (hostování Vrahovice), Novotný („B“-tým), Nakládal (hostování Hvozd – v jednání)
Odchody: Zdeněk Petržela (hostování Lipová), Roman Kocourek, Jakub Martinec (oba konec hostování 1.SK Prostějov),
Tomáš Urbánek (konec hostování Bohuňovice)

změnu ale může přinést vývoj jeho
zdravotního stavu. „S Davidem
jsem neustále v kontaktu ohledně
jeho zranění a jde i o to, abychom
někoho nehledali na poslední chvíli.
Mohou se třeba v zápasech střídat a
bude i záležet na tom, jak se domluvíme s Davidem, zda operaci absolvuje teď, nebo ji nechá až na léto,“
zmínil se Gottwald o komplikaci
s kolenními vazy, která nastala před
několika týdny.
Novinkou v defenzivní řadě je posunutí zkušeného Pavla Valtra z pozice pravého záložníka na krajního
beka, na opačné straně mohou s podobnými úkoly alternovat Kubové
Jamrich, Vitásek, Chvojka. „Kvalita obrany šla tímto nahoru, bude
to mít pozitivní efekt. Pavel Valtr je
velice dobře kondičně připravený
a já nerozlišuji obrannou, záložní
a útočnou řadu. Dneska obránci na
nejvyšší úrovni dokáží zaútočit, nacentrovat, nabídnout se, zakončit,“
zabudoval do kralické sestavy moderní pojetí hry.
Počítat již naopak nemůže s Romanem Kocourkem, jenž přes
zastávku v 1.SK Prostějov zamířil do Určic a na postu středního
obránce či defenzivního záložníka již Kralicím nepomůže.

„Roman je klasický obránce, který
to umí ubojovat, ale chybí mu
technika, která i v zadních řadách
je potřeba. V lepším týmu by své
přednosti mohl více prodat k jeho
prospěšnosti,“ míní Gottwald.
Pro záložní řadu považoval
za podstatné udržet i pro další
půlrok Honzu Dočkala, nadstavbou se pak stal příchod zkušeného Jana Nečase, který prošel
nejvyššími soutěžemi u nás i v
zahraničí. „Může posílit tým ve
středové řadě i ve stoperské dvojici. Je adaptabilní, má zkušenosti
z ligy. Trénoval vždy příkladně,
je vidět, čím prošel, než odešel do
Rakouska,“ ocenil lodivod Kralic
jeho kvalitu i přístup. Otázkou ale
zůstává, kdy rakouský svaz pošle
jeho licenci na český svaz a zda tak
bude moci nastoupit k prvnímu zápasu proti Oskavě.
V útoku zůstalo nebezpečné duo
Lehký - Cibulka, konkurenci
zvyšují Jan Dvořák z Vrahovic
a Bernard Bošek z 1.SK, který na
podzim nastupoval v dresu Smržic. „Hledáme kvalitního střelce,
je to ale těžké. Proto sahám do řad
mladších hráčů. Bošek se jeví velice dobře, má natrénováno, má sílu.
Dvořák bohužel tři týdny marodil

s kotníkem a znovu se připravuje,“
vyjádřil se šéf střídačky k oběma
novým tvářím.
Celkově si tak Gottwald pochvaluje, že jsou Kralice silnější a došlo ke zkvalitnění. „Mohu to říct
ze dvou důvodů. Prvním je vhodné
doplnění, druhým fakt, že tito kluci až na výjimky jsou rok pospolu
a chápou systém, se kterým jsem do
Kralic šel,“ mne si ruce Gottwald
a věří, že se to projeví i v soutěžních
utkáních.
Pro jaro by tak mužstvo rád viděl
stále v poklidném středu, kam
ho vytáhla druhá polovina podzimu. „Bude to naším cílem, chtěli
bychom produkovat fotbal, na který
budou rádi všichni příznivci chodit
a který bude hráče bavit. Hlavní je,
abychom si to nezkomplikovali,
nervozita nás nesvázala a my se
nepropadli do sestupových vod,“
poukázal na nepodcenitelnou roli
psychiky.
Na úvod se jeho hráčům postaví
Oskava, u níž Kraličtí na podzim
utrpěli debakl 0:6. Teď očekává
Gottwald zcela jiný průběh. „Je to
první zápas a vzhledem k terénu
ještě není jasné, jestli se bude moci
hrát. Pokud ano, pak těžko říct, zda
nebude hřiště měkké. Má totiž zno-

vu pršet a sněžit. Očekávám, že to
ané, nikdo nebubude takticky svázané,
bu,“ předpokládá
de chtít udělat chybu,“
s tím, že Oskava přijede s cílem
d a upřednostní
odvézt si jeden bod
obranu. „Budou hostujícím mandy jen získat. Pro
čaftem, mohou tady
nás je povinností tříbodový zisk,
az kvality Oskaale bereme v potaz
elně doplňovala.
vy, která taky znatelně
s, jak se se zápaBude záležet na nás,

„Roman je klasický obránce,
který umí bojovat, ale chybí
mu technika, která je i v zadních
řadách potřeba. V lepším týmu
by své přednosti mohl více prodat.“
Kralický trenér PETR GOTTWALD
o přesunu kmenového zadáka 1.SK do Určic
sem vypořádáme, jaká bude chuť
po vítězství,“ doufá Gottwald, že si
jeho hráči výhru zaslouží.
Na čele tabulky ale žádné velké
drama neodhaduje a je pevně
přesvědčen, že Určice si šanci
na první místo ujít nenechají.
„Mají velice kvalitní kádr, spoustu mladých i zkušených hráčů,

kvalitního trenéra. Zná je, velice
vhodně doplňuje kádr,“ povšiml
si Petr Gottwald.
Vedoucí mužstva Václav Répal
pak neopomněl zmínit podporu
Kralic na Hané v čele se starostou
Pavlem Kolářem, bez níž by se
kralický fotbal nemohl tak vysoko
pohybovat.

Los krajského přeboru, sezona 2013-2013, jarní část
17. kolo
(sobota 16. března, 14.30):
Troubky – Želatovice (neděle 17.
března, 14.30), Kozlovice – Dolany
(neděle 17. března, 14.30), Hněvotín
– Šternberk, Opatovice – Velké Losiny (neděle 17. března, 10.00), 1.HFK
Olomouc „B“ – Určice (neděle 17.
března, 10.00, hřiště Hodolany),
Zlaté Hory – Ústí, Litovel – Konice,
Kralice na Hané – Oskava.
18. kolo:
(neděle 24. března, 15.00):
Želatovice - Kralice na Hané, Oskava - Litovel (sobota 23. března, 15.00),
Konice - Zlaté Hory, Ústí - 1.HFK
Olomouc „B“ (neděle 24. března,
10.00), Určice - Opatovice, Velké Losiny - Hněvotín, Šternberk - Kozlovice
(sobota 23. března, 15.00), Dolany Troubky.
19. kolo:
(neděle 31. března, 15.30):
Dolany - Želatovice, Troubky - Šternberk, Kozlovice - Velké Losiny, Hněvotín - Určice (sobota 30. března,
15.30), Opatovice - Ústí (neděle 31.
března, 10.00), 1.HFK Olomouc
„B“ - Konice (neděle 31. března,
10.00, hřiště Hodolany), Zlaté Hory

- Oskava (sobota 30. března, 15.30), Konice - Kozlovice, Ústí - Troubky
Litovel - Kralice na Hané (sobota (neděle 21. dubna, 10.00), Určice - Do30. března, 15.30).
lany, Velké Losiny - Šternberk.

20. kolo:
(neděle 7. dubna, 15.30):
Želatovice - Litovel, Kralice na Hané
- Zlaté Hory, Oskava - 1.HFK Olomouc „B“ (sobota 6. dubna, 15.30),
Konice - Opatovice, Ústí - Hněvotín,
Určice - Kozlovice, Velké Losiny Troubky, Šternberk - Dolany.
21. kolo:
(neděle 14. dubna, 16.00):
Šternberk - Želatovice (sobota 13.
dubna, 16.00), Dolany - Velké Losiny,
Troubky - Určice, Kozlovice - Ústí,
Hněvotín - Konice (sobota 13. dubna,
16.00), Opatovice - Oskava (neděle 14.
dubna, 10.00), 1.HFK Olomouc „B“ Kralice na Hané (neděle 14. dubna,
10.00, hřiště Hodolany), Zlaté Hory Litovel (sobota 13. dubna, 16.00).

23. kolo:
(neděle 28. dubna, 16.00):
Velké Losiny - Želatovice, Šternberk
- Určice (sobota 27. dubna, 16.00),
Dolany - Ústí, Troubky - Konice,
Kozlovice - Oskava, Hněvotín - Kralice na Hané (sobota 27. dubna,
16.00), Opatovice - Litovel (neděle 28.
dubna, 10.00), 1.HFK Olomouc „B“ Zlaté Hory (neděle 28. dubna, 10.00,
hřiště Hodolany).
24. kolo:
(neděle 5. května, 16.30):
Želatovice - 1.HFK Olomouc „B“,
Zlaté Hory - Opatovice (sobota 4. května, 16.30), Litovel - Hněvotín (sobota
4. května, 16.30), Kralice na Hané Kozlovice (sobota 4. května, 16.30),
Oskava - Troubky (sobota 4. května,
16.30), Konice - Dolany, Ústí - Šternberk (neděle 5. května, 10.00), Určice
- Velké Losiny.

22. kolo:
(neděle 21. dubna, 16.00):
Želatovice - Zlaté Hory, Litovel 25. kolo:
1.HFK Olomouc „B“ (sobota 20. dub(neděle 12. května, 16.30):
na, 16.00), Kralice na Hané - Opatovice (sobota 20. dubna, 16.00), Oskava Určice - Želatovice, Velké Lo- Hněvotín (sobota 20. dubna, 16.00), siny - Ústí, Šternberk - Konice

28. kolo:
(sobota 1. června, 16.30):
Želatovice - Hněvotín (neděle 2.
června, 16.30), Opatovice - Kozlovice (neděle 2. června, 10.00), 1.HFK
Olomouc „B“ - Troubky (neděle 2.
června, 10.00, hřiště Hodolany), Zlaté
Hory - Dolany, Litovel - Šternberk,
26. kolo:
Kralice na Hané - Velké Losiny, Os(sobota 18. května, 16.30)
kava - Určice, Konice - Ústí (neděle
Želatovice - Opatovice (neděle 19. 2. června, 16.30).
května, 16.30), 1.HFK Olomouc
„B“ - Hněvotín (neděle 19. květ29. kolo:
na, 10.00, hřiště Hodolany), Zlaté
(neděle 9. června, 16.30):
Hory - Kozlovice, Litovel - Troub- Konice - Želatovice (sobota 8. června,
ky, Kralice na Hané - Dolany, Os- 16.30), Ústí - Oskava (neděle 9. června,
kava - Šternberk, Konice - Velké 10.00), Určice - Kralice na Hané, VelLosiny (neděle 19. května, 16.30), ké Losiny - Litovel, Šternberk - Zlaté
Ústí - Určice (neděle 19. května, Hory (sobota 8. června, 16.30), Dolany
10.00).
- 1.HFK Olomouc „B“, Troubky - Opatovice, Kozlovice - Hněvotín.
27. kolo:
(neděle 26. května, 16.30):
30. kolo:
Ústí - Želatovice (neděle 26. květ(sobota 15. června, 16.30):
na, 10.00), Určice - Konice, Vel- Želatovice - Kozlovice (neděle 16.
ké Losiny - Oskava, Šternberk června, 16.30), Hněvotín - Troub- Kralice na Hané (sobota 25. ky, Opatovice - Dolany (neděle 16.
května, 16.30), Dolany - Litovel, června, 10.00), 1.HFK Olomouc „B“
Troubky - Zlaté Hory, Kozlovice - Šternberk (neděle 16. června, 10.00,
- 1.HFK Olomouc „B“, Hněvotín hřiště Hodolany), Zlaté Hory - Velké
- Opatovice (sobota 25. května, Losiny, Litovel - Určice, Kralice na
16.30).
Hané - Ústí, Oskava - Konice.
(sobota 11. května, 16.30), Dolany - Oskava, Troubky - Kralice na Hané, Kozlovice - Litovel,
Hněvotín - Zlaté Hory (sobota 11.
května, 16.30), Opatovice - 1.HFK
Olomouc „B“ (neděle 12. května,
10.00).

A NEMŮŽEME SI DÁT JINÝ ÚKOL NEŽ JEJ UDRŽET!“
Určicím se zimní příprava vydařila, kouč je spokojen a věří v neporazitelnost

Z nejvýhodnější pozice vstoupí do čtrnácti zbývají„Je krásné hrát divizi, ale víme,
cích kol nejvyšší krajské soutěže hráči Sokola Určice.
co to udělalo s Protivanovem či Konicí.
Klubové vedení přes zimu doplnilo svůj stav a v čele
stanul nový předseda, naopak kádr „áčka“ se téměř Je otázkou, zda hrát pět šest let na špici kraje,
nezměnil a novicem je pouze defenzivně laděný host
nebo se přesunout do divize a odehrát tam
z 1.SK Prostějov Roman Kocourek.
jeden rok kvalitně a pak mít problémy“
„Příprava se vydařila. Sem tam část přípravy zakončili o víken- Lodivod fotbalistů Určic EVŽEN KUČERA
nás trápila nějaká nemoc, ale du proti Kojetínu (výsledek na- se zamýšlí nad možností případného postupu

víceméně se klukům vyhýbala
zranění a doufám, že tomu tak
bude i nadále,“ kvitoval průběh
zimní pauzy trenér určických
fotbalistů Evžen Kučera. S hráči
se připravoval převážně na umělé trávě, v tělocvičně i venku,
oproti zvyklostem však nesáhl
k žádnému soustředění a vystačil si s domácími podmínkami.
Zda se to může projevit, nedokázal posoudit. „Já osobně jsem
zastáncem soustředění, tam se
kolektiv ještě více upevní. Ale
je pravda, že co jsem v Určicích,
tak nám soustředění nevyšla.
Ať už kvůli mrazu, nebo nemocem. Minulý rok se to víceméně osvědčilo a uvidíme, zda to
letos bude to pravé ořechové,“
vysvětlil s tím, že kvůli práci
či škole by se mu jen obtížně
podařilo odcestovat v jakž takž
kompletním složení.
Hráči vedoucího týmu tabulky sehráli včetně jednoho neplánovaného duelu šest střetnutí, o víkendu pak mají na
programu úvodní mistrovský
zápas proti 1.HFK Olomouc
„B“. V přípravě nejprve zdolali starší dorost Holice 5:1, poté
Nové Sady 3:2. Mohelnici podlehli těsně 1:2, s dorostem 1.SK
Prostějov remizovali 4:4, ve
středu překvapivě přehráli třetiligový Zábřeh 2:1 a zápasovou

jdete na straně 23 – pozn.red.).
„Sehráli jsme několik kvalitních
zápasů. Příprava velmi dobrá,
výsledky někdy až nad očekávání. Potěšilo mě, že mužstvo
se dokáže stále zdokonalovat,“
ocenil Kučera a poukázal na
spoustu povedených střetnutí
za celé své působení v Určicích
i předchozí rok 2012. „Prohráli jsme pouze dvě mistrovská
utkání a hráči podávali po celou
dobu kvalitní výkony. Tento rok
přišly zápasy, které ukázaly, že
mohou být ještě lepší,“ ozřejmil
kouč své nadšení.
Nyní je na řadě start v Hodolanech proti rezervě druholigové Holice, přáním z
určického tábora zůstává
pokračovat v sérii neporazitelnosti. „Nezdá se to, ale bude
to vcelku důležitý zápas. Když
se nám zadaří, odpíchneme se
dál a bude to dobré. Něco jiného je ale příprava a něco jiného
je mistrák,“ upozornil Kučera
nejen podle loňských zkušeností. Tehdy se jeho týmu přípravné
zápasy příliš nevyvedly, v sezoně tomu ale bylo přesně naopak.
„Tentokrát nám přípravné zápasy vycházejí a doufám, že forma
nepoklesne,“ přeje si. Týden po
„béčku“ Holice přijdou na řadu
předposlední Opatovice, po nich
neoblíbený Hněvotín. „Jestli

chceme soutěž vyhrát, musíme
s každým soupeřem bodovat. Je
pravda, že náskok máme, ale je
zbytečné pouštět týmy za námi
do nějakého doufání, že by nás
mohly doběhnout. Každý zápas
bude pro nás klíčový,“ upozornil trenér Určic.
Potěšitelný je tak pro něj fakt,
že do základní sestavy může
postavit prakticky kohokoliv
z kádru, stejně tak může variovat při volbě rozestavení.
„Každý kluk má svoji individualitu, v něčem je lepší, v něčem
slabší. Každý ale má svou kvalitu a přínos. Bude důležité, abychom se podle soupeře dokázali
rozhodnout, koho nasadit,“ věří
v kvalitní pokračování úspěšně
rozjeté sezony. Tak hladkou cestu jako na podzim ovšem neočekává a o body bude nutné ještě
více zabojovat. „Myslím si, že
to bude mnohem těžší. Je vcelku
jedno, zda budeme hrát s Opatovicemi, 1.HFK ´B´ nebo Konicí.
Každé mužstvo na nás přijede
v kompletním složení a bude
se chtít vytáhnout,“ varuje před
podceněním a zbytečnou ztrátou.
Varováním pro něj i hráče může
být třeba přátelák s dorostem
Prostějova, v němž dotahovali
manko 1:3 a 3:4. „Je pravda, že
na podzim jsme v některých zá-

pasech měli štěstí, že jsme zápas
zremizovali nebo vyhráli. Pokud
se k nám ale opět přikloní, věřím,
že to zvládneme,“ těší se určický
lodivod na zbytek soutěže.
O jiné metě než prvním místu
a právu postoupit do divize nemůže být řeč, druhé místo by
za současné situace bylo zklamáním. „Bylo by teď velmi alibistické říct, že v soutěži je šestnáct mužstev. Náskok dvanácti
bodů je dost veliký a nemůžeme
si dát jiný úkol než jej udržet,“
souhlasil Evžen Kučera. Zda by
ovšem Určice skutečně využily svého práva posunout se o
soutěž výš, zůstává nejasné.
Jistotou zatím je pouze to, že
hráči by rádi zkusili fotbalový
pohár. „Řeší se, co by se stalo,
kdybychom divizi hráli, zda bychom byli konkurenceschopní,
odvíjí se to ale i od ekonomické
stránky. V této chvíli fakt nevím
a nedokážu říct, k čemu se více

přikláníme,“ sdělil kouč s tím,
že nejprve je nutné soutěž vyhrát, pak se uvidí.
Často skloňovaným tématem
při eventuálním postupu se
stala nutnost překopat kádr a
přivést spoustu nových hráčů.
Přípravné duely s divizní Mohelnicí a Zábřehem na Moravě,
účastníkem MSFL, však ukázaly, že to může jít i v současném
složení. „Přišel by třeba jen jeden
kvalitní hráč, co by doplnil osu
Skopalík, Vodák, Los. Kluci by
tomu ale museli dát trochu více,
hlavně po tréninkové stránce,“
zmínil Kučera s tím, že otázkou
je i dlouhodobá prospěšnost pro
klub. „Je krásné hrát divizi, ale
víme, co to udělalo s Protivanovem, Konicí. Je otázkou, zda hrát
pět šest let na špici kraje, nebo se
přesunout do divize a odehrát tam
jeden rok kvalitně a pak mít problémy,“ zamyslel se nad případným dilema Evžen Kučera.

KONICI POSÍLILA ČTVEŘICE HRÁČŮ včetně Tomáše Řeháka,
útok na první místo ale exdivizní Sokol nevyhlašuje

Konice/jim – Mezi nejlepšími
celky nejvyšší krajské soutěže se i druhý rok od sestupu
z divize pohybují fotbalisté
Konice. Výběr Romana Jedličky vsadil na přípravu v ryze
domácích podmínkách a tréninky si zpestřil několika přáteláky na domácí umělé trávě.
Během zhruba čtyř měsíců se
oddílu navíc podařilo přivést
několik hráčů z nižších i vyšších soutěží, velká část kádru
se ale potýkala s vracejícími se
nemocemi.
Změny se projevily ve všech
řadách. V bráně podzimní
dvojici Peter Kmecik - Pavel
Mühlhauser doplnil jednadvacetiletý Patrik Kačer, jenž
prošel mládežnickou líhní Sigmy
Olomouc. Po čase stráveném v
dorostu se tak opět sešel s Ondřejem Klobáskou, jeho spoluhráči
tehdy mimo jiné byli i nehrající
člen konického Sokola Jonáš Navrátil, prostějovský Pavel Hloch
či prvoligisté Martin Pospíšil s
Václavem Koutným. „Jeví se
dobře. Kdyby taky ne, nebyl by
tady. Máme tři gólmany a budou
se nějak točit. Nejsme v hokejovém play off, abychom určili, kdo
bude jednička,“ nastínil Roman
Jedlička s tím, že Peter Kmecik
nemá automaticky zajištěnou pozici jedničky „A“-mužstva: „Patrik chodí na tréninky pravidelně,
Pavel má s docházkou problémy,
Peter nechodí vůbec. Jestli si to
Peter srovná, bude určitě chytat
on, pokud ale nebude trénovat,
jsou tu jiné možnosti...“
Obrana zůstala prakticky
beze změny, přestože právě na
tomto postu si Jedlička představoval nejcitelnější posílení.
„Hledali jsme spíše hráče na

tento post, to se nám ale nepodařilo. Budeme na tom muset do
léta zapracovat,“ svěřil se konický kouč. Na podzim se v zadní
řadě potkávali především Klobáska, Rus, Řehák, Cetkovský,
Růžička, v případě nouze i spíše
záložník či útočník Jan Směták.
„Jsou tu ještě Filip Drešr, Laďa
Bílý, Fana Bílý, Honza Burget.
A přišel Lukáš Václavek,“ zmínil Jedlička další posilu, která

poslední roky strávila v jeseneckém dresu.
Nejvýraznější proměnou prochází v zimní přestávce záložní
řada. Otazník visí nad setrváním
Jana Bednáře, jenž se odstěhoval z Olomouce do Poličky,
uprostřed by si Jedlička rád
představoval novice Tomáše Řeháka, jako křídlo je vedle postu
útočníka využitelný navrátilec
z Rakouska Pavel Kryl. „Když

„O postupu nemluvíme a jestli
skončíte čtvrtý, pátý, dvanáctý,
to už je v podstatě jedno...“
Konický kouč Roman Jedlička
hovoří o ambicích týmu svérázně

přijde hráč ze třetí ligy, musí přinést hlavu, mezihru, zakončení
a ukázat klukům z kraje, jak se
připravuje hráč, který prošel tak
vysokou soutěží,“ vyjádřil se na
adresu mladšího z dvojice Řeháků. Očekává tedy od něj příchod
kvality, zkušenosti i příkladu pro
mladší fotbalisty. Třicetiletého
bývalého hráče Holice, Sigmy
Olomouc, Lipové či Uničova
stáhl z útoku doprostřed zálohy a
věří, že si s touto úlohou poradí.
„Tomáš byl vždy útočn
útočník a uvidíme, jak se s tím sžije
sžije. Fotbalovostí a vším by na to měl mít.
Pokud se nám ale vrátí Bednář,
jinak vyjádmůže být vše opět jinak,“
řil se s tím, že partnera vve středu
Jakub Komu zřejmě bude dělat Ja
řenovský.
Srovnávat úroveň podzimnípo
ho a jarního kádru ale konický
kouč nechtěl, to podle nněj učiní
až soutěžní utkání. „M
„Minimálně
by kluci měli být trochu starší a
ná ukáží,
zkušenější. Mistráky nám
dáva lehčeji
zda góly budeme dávat
nebo složitěji. Já je za ně dávat
nebudu,“ konstatoval.
Právě proměňovat tutovky
a střílet branky bylo největší
muž
bolestí konického mužstva.
Za
nenaš hráč,
šestnáct kol se nenašel
ukličk
který by místo ukličkování
se
za
nebo nepřesného zakončení
soupe a zadokázal srazit soupeře
k pro
jistil spoluhráčům klid
„Kd máte
zbytek zápasu. „Když
vede jen o
tolik gólovek a vedete
soup
branku, držíte soupeře
stále
na dostřel a jste i nnervózní.
instin s tím
Dávat góly je instinkt,
se podle mě musíte narodit.
Když to má hráč v hlavě a
noze, nemusí pak ani tolik
hlav zmíběhat. Je to v hlavě,“
nil.

Společnou přípravu zahájilo mužstvo v úterý 15. ledna a za dva měsíce střídali hráči tréninky na umělé trávě s posilovnou, tělocvičnou a
výběhy venku. Vše ale nešlo zcela
bezproblémově, objevily se dva
nepříznivé faktory - zdravotní trable a počasí. „Neříkám, že nejsem
spokojen, ale onemocněla mi půlka mužstva, které se to pak ještě
vrátilo. A kvůli sněhu to tu bylo
čtrnáct dní zavřené. To byla várka
sněhu, že s tím nešlo nic dělat. Před
týdnem jsme vzali lopaty, vyhrnuli
šestnáctku a zahráli si fotbal,“ popsal události Jedlička.
Pro přátelské zápasy sáhli Koničtí
víceméně ke stabilním soupeřům
a utkali se mimo jiné s Kralicemi,
Mostkovicemi, Poličkou či Novými Sady. Výsledky ale trenér
Jedlička nijak nepřeceňuje a celkově to bral jako zpestření. „Na
co tady budu říkat, že jsme odehráli skvělý zápas s Barcelonou,
když pak přijde mistrák a bude to
něco jiného? Je to jiný fotbal jak
na tréninku. Jiný styl hry, kluci
si mohou zvykat, byl tu soupeř,“
uvedl a radost mu udělalo zejména to, že zdravotní potíže nebrání
nikomu naskočit do hry.
Do jarní části, pokud nedojde ke změně a třeba odkladu
prvního jarního kola, vstoupí
Konice v sobotu odpoledne na
půdě dvanácté Litovle a ze čtrnácti utkání sehraje přesně půlku doma i venku. Po podzimu jí
patří čtvrté místo, pouhý bod za
druhou Oskavou, o konečném
umístění se ale v Konici příliš
nehovoří. „Je to úplně jedno. O
postupu nemluvím a zda skončíte
čtvrtý, pátý, dvanáctý, je v podstatě jedno. Týden od týdne vyhrávat
a kluci ať jsou spokojení,“ přeje si
Roman Jedlička.

soupiska pro jarní část

TJ Sokol Určice

Brankaři:
Miroslav NEJEZCHLEB
Petr ŠTEVULA
Obránci:
Michal JÁN
David JAVOŘÍK
Roman KOCOUREK
Martin PEKA
Miloslav POSPÍŠIL
Michal SKOPALÍK
Záložníci:
Dominik BOKŮVKA
Patrik HOCHMAN
David HOLLY
Tomáš LOS
Petr MATOUŠEK
Ondřej PETRŽELA
Radim VANĚK
Útočníci:
Petr HALOUZKA
Petr VODÁK

1989
1994
1991
1990
1991
1990
1979
1985
1991
1990
1985
1985
1991
1989
1985
1992
1982

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Evžen KUČERA
Vedoucí mužstva: František HÝBL
Předseda oddílu: Květoslav PETRUŽELA
Sekretář: Petr KOUŘIL
Příchody: Vodák (prodlouženo hostování Zábřeh na Moravě),
Petržela (prodlouženo hostování Kralice na Hané), Matoušek (hostování Plumlov - v jednání), Holly (hostování Dolany - v jednání),
Bokůvka, Ján, Kocourek (prodlouženo hostování 1.SK Prostějov)
Odchody: Přemysl Mlčoch (hostování Plumlov - v jednání)

soupiska pro jarní část

SOKOL KONICE

Brankář:
Patrik KAČER
Peter KMECIK
Obránci:
Otakar CETKOVSKÝ
Jaromír RUS
Martin RŮŽIČKA
Radek ŘEHÁK
Lukáš VÁCLAVEK
Záložníci:
Ondřej KLOBÁSKA
Jakub KOŘENOVSKÝ
Tomáš ŘEHÁK
Martin SCHÖN
Jan SMĚTÁK
Útočníci:
Martin DOSTÁL
Pavel KRYL
Lukáš MALÍNEK
Adam NOVOTNÝ

1991
1984
1984
1977
1985
1980
1990
1991
1992
1982
1989
1991
1982
1987
1993
1992

Realizační tým:
Trenér: Roman JEDLIČKA
Vedoucí mužstva: Vojtěch NEHANSKÝ
Jednatelé: Jiří KUČERA, Rostislav PŘIKRYL a Jaroslav MAZUR
Příchody: Kačer (hostování Kerhartice), Kryl (hostování
Nové Sady), T. Řehák (hostování Uničov), Václavek (hostování
Jesenec)
Odchody: Bednář (v jednání)

Celou jarní
sezónu klikej na

www.
vecernikpv.cz

Každý týden
aktualizované
zpravodajství ze
všech fotbalových
soutěží, denně
čerstvé novinky
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Hokejisté Prostějova nevyhráli nad Karvinou ani jeden zápas a skončí pátí

4
2

0:0

JESTŘÁBŮM ZAČALO VOLNO, NA TAHU JE ŠÉF KLUBU

SK KARVINÁ

Marodka: David Zachar je již po operaci, Novosada čeká v úterý

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
V

2:2

2:0

STAV SÉRIE 2:0

Branky a nahrávky: 22. Saliji (Samiec), 40. Zajac (Moravec), 57. Moravec, 57. Luka
(Kowalczyk) - 22. Šebek (Černý, Ševčík), 32. Černý Vyloučení: 6:7 Využití: 0:0
V oslabení: 0:1

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

Kumstát, Arnošt,

Prostějov/jim, pk

Duba, Handl, Černý
Šebek, Stráněl, Novosad
Trenéři:
Novák, Kryl, Ševčík
Petr Zachar a
B
Kotásek, Popelka, Kovařík
Martin Kužílek Berčák,

Sestava sk karviná:

Iláš (Smolka) - Javín, Kowalczk, Flašar, Vnenk, Zajac,
Sznapka - Moravec, Luka, Badžo, Ivan, Mikšan, Rosůlek,

1
4

0:2

SK KARVINÁ

0:1

1:1

KONEČNÝ STAV SÉRIE 0:3

Vrba (Raszka)
Kaluža, Jedlička,
Jirák, Tomiga,
Trenéři:
Petr Zachar a
Martin Kužílek

Kumstát, Arnošt,
Janota, Finkes

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

Sestava sk karviná:

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

Play-off 2. hokejové ligy
- skupina východ
čtvrtfinále
(1.)
HC Zubr Přerov vs. HC Nový Jičín (8.)
Konečný stav série: 3:0 na zápasy
2. zápas: HC Nový Jičín - HC ZUBR Přerov 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Branky a nahrávky: 32. Sakrajda, 34. Sakrajda (Brančík, Sedlák), 38. Sakrajda (Málek, Brančík). Stav série: 0:2.
3. zápas: HC ZUBR Přerov - HC Nový Jičín 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 13. Sprušil (Blinka, Kolář), 35. Brančík (Sakrajda), 51. Pala
(Goiš), 58. Sedlák (Sprušil). Konečný stav série: 3:0

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

Konečný stav série: 3:1 na zápasy
2. zápas: HC Slezan Opava - AZ Havířov 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 4. Kocián (Chalupa), 10. Kocián (Herman, Chalupa), 34. Herman. Stav série: 1:1.
3. zápas: AZ Havířov - HC Slezan Opava 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 19. Kolařík (Hegegy), 50. Kolařík (Hegegy, Krisl), 51. Kolařík 58. Kukol (Kocián). Stav série: 2:1.
4. zápas: HC Slezan Opava – AZ Havířov 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky: 6. Tichý (Polok) – 2. Kanko (Kolařík, Stránský), 34. Klimša, 39.
Bursík, 58. Říčka (Pechanec). Konečný stav série: 1:3.

LHK Jestřábi Prostějovvs.HC Baník Karviná (6.)

Konečný stav série: 0:3 na zápasy
2. zápas: HC Baník Karviná - LHK Jestřábi Prostějov
4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Branky a nahrávky: 22. Saliji (Samiec), 40. Zajac (Moravec), 57. Moravec (Javín,
Zajac), 57. Luka (Kowalczyk) - 22. Šebek (Černý, Ševčík), 32. Černý. Stav série: 2:0.
3. zápas: LHK Jestřábi Prostějov - HC Baník Karviná
1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 52. Handl (Stráněl) - 7. Kowalczyk (Luka), 16. Saliji (Blatoň), 36.
Moravec (Ivan), 57. Ivan (Luka). Konečný stav série: 0:3

(4.)

HC RT TORAX Poruba vs. VHK Vsetín

nečekal ani předseda klubu Michal
Tomiga. „Určitě ne. Věřil jsem, že
Karvinou, která byla v tomto souboji favoritem, přestože skončila v
tabulce až za námi, potrápíme. Bohužel, padla na nás únava a Karviná,
která se doplňovala během soutěže
zkušenými hráči hrála dost chytře,“
konstatoval v rozhovoru pro Večerník šéf Jestřábů.
Nebyla to právě zkušenost, co Prostějovu v souboji se severomoravským týmem vedeným koučem
Flašarem chyběla nejvíce? „My
máme mladý tým, který skládáme

z vlastních odchovanců do budoucna. Vím, že se to některým
fanouškům nelíbí, ale jedině tak
můžeme motivovat naše mladé hráče v nižších kategoriích. Od těchto
problémů je Karviná oproštěná. Ta
skládá tým jen ze zkušených hráčů
a mládež nemá. Nevím, co to má
za význam, když na ně chodí pár
desítek diváků, ale to je jejich věc.
My jdeme svou cestou a myslím,
že do budoucna to bude mít přínos
pro Prostějov,“ pronesl dále Tomiga,
podle jehož dalších slov zavládlo
po vyřazení u Jestřábů zklamání,
nikoliv však frustrace. „Celkově to
nebyla špatná sezóna. S trenérem
Zacharem jsme si před sezónou
říkali, že tým v tomto složení by se
měl pohybovat kolem šestého až
osmého místa. Skládáme mužstvo
zase na dva roky a víc,“ poznamenal
předseda LHK Jestřábi. O tom, co
bude v příštích dnech, se konkrétněji
ale nezmínil. „Ještě je brzy...“
Za předpokladu, že Petr Zachar zůstane i v novém realizačním týmu
a kádr se oproti letošku nezmění,

Na kolenou. Lepší výchozí příčku po základní části, kterou bylo výborné třetí místo, Jestřábi záhy promarnili v play-off. Foto: Josef Popelka
nebude moci minimálně několik
úvodních měsíců počítat s dvojicí
David Zachar - Zdeněk Novosad.
Prvně jmenovaný přišel o závěr
základní části i celé play off a už
má za sebou operaci ramene, druhý
se na chirurgický zákrok chystá v
tomto týdnu. Naopak rekonvalescence Jana Kolibára se již chýlí k
závěru a na konci jara by již měl
být stoprocentně fit.
„David je po operaci, má tam dva
šrouby. Čeká ho čtyřměsíční rehabilitace, pak se uvidí. Za dva měsíce by mohl začít s běháním a jízdou
na kole, doufejme, že rameno bude
dobré,“ přeje si kouč Jestřábů.

Zdeněk Novosad se rozhodl využít
pauzy mezi ročníky a vyřešit své
problémy s kolenem radikálně, v
úterý ho čeká zákrok, po němž by
se zhruba za tři měsíce mohl zapojit
do plné přípravy. „Mám toho víc. U
pana Macháčka mě čeká plastika
vazu, menisku, chrupavky,“ prozradil pětatřicetiletý kanonýr. „Většinou tomu tak bývá, že od března
do května chodí hráči na zákroky a
někomu stačí dva týdny až měsíc, u
někoho je to dlouhodobější. Doléčují se šrámy ze sezony, kdy nebyl
čas to pořádně vyléčit a hráčů může
vypadnout ještě víc,“ doplnil ho Petr
Zachar.

Exkluzivní rozhovor s hlavním trenérem prostějovských Jestřábů

Sestava lhK jestřábi

(3.)

„Hráči odevzdali věci a začalo jim
volno, které potrvá minimálně do
května. Záleží na panu Tomigovi, s
čím přijde...,“ konstatoval ve čtvrtek
po závěrečném tréninku hlavní kouč
týmu Petr Zachar s tím, že těžko říct,
co bude následovat. Nejistá je dokonce i jeho budoucnost....
V každém případě letošní sezóna pro „A“-tým Jestřábů skončila
nečekaně brzy, neboť vyřazení s
Karvinou bylo hodně rychlé. Takto
hladký průběh čtvrtfinálové série

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Branky a nahrávky: 52. Handl (Stráněl) - 7. Kowalczyk (Luka), 16. Saliji (Blatoň), 36.
Moravec (Ivan), 57. Ivan (Luka) Vyloučení: 7:5 Využití: 0:1 V oslabení: 0:1 Počet
diváků: 1610

(2.)

Hokejový ročník 2012-2013 je pro Jestřáby Prostějov u
konce. První duel sehráli 22. září 2012 proti Opavě, kdy
vyhráli 8:6, poslední pak opět na vlastním ledě 6. března
2013, kdy nestačili na Karvinou a výsledek 1:4 znamenal i uzavření čtvrtfinálové série v poměru 0:3 na zápasy.
Tímto duelem tak začalo brankářům, obráncům i útočníkům několikaměsíční volno, které využijí jak k doléčení
větších či menších zranění, tak vytouženému odpočinku.
Kdo z nich se potká v kabině „A“-mužstva při startu nové
sezóny, to je v tuto chvíli zahaleno rouškou tajemství...

(5.)

Konečný stav série: 3:0 na zápasy
2. zápas: VHK Vsetín - HC RT TORAX Poruba 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 40. Dubec, 53. Hoďa (Vaněk D., Báchor) - 2. Vrána (Prokop
L.), 7. Vrána (Prokop L.), 10. Vaněk R. (Krayzel, Šindelář), 39. Prokop P., 60. Buček.
Stav série: 0:2.

„I FANOUŠCI SI ZASLOUŽILI, ABYCHOM VYPADLI
PO VĚTŠÍM DRAMATU...,“ POSTESKL SI PETR ZACHAR
Kouč hodnotí krátké vystoupení v play off a hovoří
o potížích v defenzivě, příští sezonu zatím neřeší

Prostějov - Hlavní trenér prostějovských hokejistů Petr
Zachar dokázal hráče přivést k třiadvaceti výhrám a třetímu
místu po základní části. V duelech s Karvinou se ale nemohl
radovat po konci ani jednoho ze tří zápasů a s vyřazovací částí
se tak Jestřábi rozloučili už na začátku března. „Karviná potvrdila svou kvalitu. Play off je o něčem jiném než základní část a
u nás se projevilo, že jsme se pohybovali trochu jinde, než na
co výkonnostně máme. A hlavně se projevily naše nedostatky
v obraně,“ přiznal v exkluzivním interview pro Večerník den po
vyřazení Petr Zachar (na snímku).
Jiří Možný
Čtvrtfinálová série skončila v nejkratší možné
době. Jak se na ni krátce po vyřazení díváte?
„První a třetí zápas byly úplně stejné.
Přehrávali nás, měli více šancí. Ve
druhém utkání nás první třetinu také
přehrávali, ale druhou jsme se zlepšili, udrželi jsme se na puku, měli jsme
více šancí. Byla škoda, že jsme za
stavu 2:1 dostali velmi laciný gól. Celkově rozhodl dlouhodobý tlak Karviné. Fanoušci si zasloužili, abychom
minimálně jednou dvakrát zvítězili,
abychom vypadli po větším dramatu.“
Ve všech duelech vás
Karviná přestřílela. Proč
tomu tak bylo?
„Mají dost zkušené mužstvo. Javín,
Kowalczyk, Ivan, Moravec hráli
extraligu, Mikšan, Saliji, Luka, Flašar, Zajac první ligu. Zkušenost se
musí projevit. Když se podíváte na
naši obranu, takový byl jedině Pavel
Kumstát. Někteří hráli jen druhou
ligu a bohužel deficit je znát. A pokud
nedostanete přihrávku do jízdy jako v
Karviné, těžko se přes hráče dostáváte. Při posledním utkání jsme v první
třetině měli šest střel, ve druhé do osmi
minut jen jednu. To bylo výrazné a hovoří za vše.“
Jak lze přes zkušené
obránce přejít?
„Já jsem hráčům tvrdil, že si to mají
hodit pět deset metrů za ně a překonat
je rychlostí, jenže nikdo to neudělal.
Prostě hráči hrají druhou ligu. Bohužel
myšlenkově to trochu nezvládají, ale
kdyby byli mentálně na vyšší úrovni,
mnozí by měli na vyšší soutěž. A v hokeji to chce trochu myslet a nemusíte
se tolik nadřít, nebo se musíte hodně
nadřít a nepotřebujete hlavu. Bohužel
nám hlava v play off trochu chyběla.“
Do posledního duelu jste
nasadil Adama Vrbu.
Chtěl jste Karvinou překvapit?
„Souhlasím, že Ondra Raszka podal
dva velmi dobré výkony, ale musíme
být soudní. Adam odchytal perfektní
sezonu, dostal nás na třetí místo a nezasloužil si, aby si play off nezachytal.
Zaslouží si nějakou úctu za to, že v

jsme i další šance, které jsme neproměnili. Od dalšího zápasu se už na to
ale Karviná nachystala. Moment překvapení nefungoval u nás ani u nich.
Hráči už jsou dost zkušení a když jim
to nakreslíte, tak si na to dají pozor.“
Co by v tu chvíli zafungovalo?
„Improvizace, jednoduchost hráčů,
udržet se na puku, vymyslet něco, co

sezoně měl průměr nad devadesát
procent. Sedlář byl loni asi jen o dvě
desetiny lepší. Kluci věděli již před sérií, že po dvou zápasech se vystřídají.“
Hráče Karviné překvapilo, jak defenzivně jste
proti nim nastoupili...
„V posledním mistráku jsme se s nimi
pustili do ofenzivního hokeje a jednoznačně nás přehrávali. I teď bylo vidět, že jakmile jsme to otevřeli, dávali
nám góly. Opakovalo se to ve všech
zápasech.“
Byla to tedy jediná možnost, jak proti ní uspět?

„Kdo vám řekl, že jsme s ním ukončili
spolupráci? Zkraje září jsme si sedli,
na něčem jsme se domluvili a Pupa dostal
dva dny na rozmyšlenou. Ani nepřišel,
ani nevzkázal! Přitom jsme ho, i po článku
v novinách, oslovili ještě jednou,
nabídku ale neakceptoval...“
Lodivod prostějovských hokejistů Petr Zachar
se vrací k předsezónnímu odchodu zkušeného zadáka

„Adam odchytal perfektní sezonu,
dostal nás na třetí místo a nezasloužil si,
aby si play off nezachytal. Zaslouží si nějakou
úctu za to, že v sezoně měl průměr
nad devadesát procent.“
Trenér Jestřábů o tom, proč dal ve třetím zápase
šanci gólmanské jedničce po většinu sezony
„V sezoně prohrajete jeden zápas,
hodíte ho za hlavu a tři body vám v
součtu více než sto dvaceti bodů tolik
nevadí. Ale v play off to tak nejde.
Vsadili jsme na to, na co jsme měli. V
současné formě, v jaké se my a Karviná nacházíme, bychom s otevřenou
hrou moc neuspěli.“
V základní části jste inkasovali spoustu branek
při oslabení. Nepřekvapilo vás, jak
se vám v něm dařilo proti Karviné?
„Poslední utkání základní části jsme si
natočili na video a ukázali si, že přesilovku vždy začali s pětkou poskládanou ze dvou formací. Kluky jsme
na to dobře připravili a videorozbor
se osvědčil. Jen přesilovky to ale nerozhodly. Rozhodla to momentální
forma.“
Vy jste také složil speciální formaci. Přinesla to,
co jste od ní chtěl?
„V prvním utkání ano, ale bylo vidět,
že Aleš Flašar je zkušený trenér a
od druhého utkání na to zareagoval.
Zkoušeli jsme pak něco změnit, ale už
to bohužel tolik nefungovalo. V prvním zápase jsme z toho dali gól, měli

nikdo nečeká. Kdyby to hráči dokázali, asi by hráli jinou soutěž. To už jsem
jednou říkal (úsměv).“
Krátce před koncem základní části jste přivedl
nového gólmana. Šlo doplnit i obranu?
„Snažili jsme se o to celou sezonu,
ale finanční podmínky některých
lidí jsou na jiné úrovni. Snažili jsme
se to řešit z regionu, bohužel nám ale
Olomouc zablokovala vícero hráčů.
Nemyslím jen Pašku a Peštuku do
obrany, ale i další, všechno to byli
hráči Olomouce. Jakmile vezmete
hráče z jiného regionu, musíte mu
sehnat bydlení a zaplatit cesťáky.
Dostanete se pak do takové spirály,
ze které téměř není úniku.“
Schůdnější tedy bylo
angažování gólmana?
„To zaprvé a zadruhé si myslím, že
i když hodně lidí na některé hráče v
obraně nadává, až na Janotu a Jiráka
jsou všichni kmenovými hráči Prostějova. Kolibár s Jedličkou se za tři čtyři
roky vypracovali a věřím, že i další
dva jsou toho schopni. Postupem času
tady mohou být hodně platní.“

začátku sezony, což má v
této ssoutěži málokdo, tak
musíte
mu očekávat pokles.
Rozhodující
ale bylo
R
to, že loni v každém utkání měl
soupeř o osm devět střel méně než
letos. To se musí
někde projevit.“
Nebylo v létě trochu
předčasné rozloučit se s
„Pupou“ Dosedělem?
„Kdo vám řekl, že jsme s ním
ukončili spolupráci? První nebo
druhý týden v září jsme si sedli, na
něčem jsme se domluvili a Pupa
dostal dva dny na rozmyšlenou. Ani
nepřišel, ani nevzkázal! Řekl jsem
tehdy jasně, že jsem si tady nechal
čtyři obránce - Kolibára, Kumstáta,
Peštuku a Osinu, na ostatní nebyly
finance. A ve chvíli, kdy někdo z
nich vypadne, oslovím další. Vypadl
Osina, chtěli jsme oslovit Pupu, ale
ten mezitím dal článek do novin, a tak
jsme oslovili Pašku. Vypadli Paška s
Peštukou, takže i přesto jsme ho oslovili. Petr ale nabídku neakceptoval.“
Nezdálo se vám loňské
léto
až
nebývale
dobrodružné?
„Ono to bylo dobrodružné hlavně
kvůli vztahům s Olomoucí. S hráči
jsme byli vesměs domluveni a je
pravda, že koncem srpna se další
těžko shánějí. Je škoda, že se nedá
spolupracovat s Olomoucí. Vrata s
ní jsou uzavřena a myslím si, že je to
i její škoda. Spolupráce s Přerovem,
Prostějovem by jim jen pomohla.“
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3. zápas: HC RT TORAX Poruba - VHK Vsetín 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
REKLAMA
TISKÁRNA

Branky a nahrávky: 22. Chaloupka (Vrána), 48. Vrána (Prokop), 57. Šindelář - 54.
Kubo (Podešva, Brezani), 59. Farda (Vrba, Mikšovský). Konečný stav série: 3:0.

Znamenalo to i vaši částečnou nespokojenost s
výkony Adama Vrby?
„Nejde udržet stoprocentní koncentraci
po celou sezonu, každý je chvilku nahoře a chvilku dole. Před třemi roky tu
byl Jirka Slovák do Vánoc excelentní,
pak dostal osm nebo devět v Přerově
a najednou se říkalo,
že gambluje,
ř
chlastá. Trvaj loni vychytal Brnu druhé
místo, letos hrají skupinu
o udržení. Posk
kud nemáte dva kvalitní gólmany od

MĚSTO
PROSTĚJOV

P R O S T Ě J O V

Takže momentálně se
nabízí jen Zlín?
„Ano. Momentálně to tak vypadá,
že největší možnosti jsou se Zlínem. Brno přednostně posílá hráče
do Třebíče, Břeclavi, Techniky.
Prostějov je přece jen z ruky.“
Excelentně vám vyšla
první polovina soutěže.
Bylo to dáno dobře zvládnou letní
přípravou?
„Absolvovali jsme to, co jsme
chtěli. Prohrávali jsme ale i s
lehčími soupeři a nebylo to jednoduché. Hodně udělaly první dva tři
zápasy, které nám vyšly. Mužstvo se
dostalo do pohody, kluci v lajnách si

StavbyKrejčí

sedli. Začátek do Vánoc nám vyšel
excelentně, škoda, že se to potom
začalo rozpadat. Vypadli nám tři ze
sedmi nejlepších hráčů v bilanci –
Kolibár, Novosad, Zachar – a statistika plus minus o něčem vypovídá.
Zdeněk Novosad se nám vrátil, chtěl
mužstvu pomoci, ale bylo vidět, že
deficit tu je. Myslím si, že nám
chyběli dva tři kvalitní hráči, kteří
by zvýšili konkurenci.“
Jak podle vás dopadne
druhá liga?
„Já si myslím, že může překvapit
Poruba, jelikož má dva velmi kvalitní gólmany. Velmi dobrý brankářský
tandem s průměrem kousek nad dva
góly na zápas může být rozhodující.
U Havířova je Matoušek mimo hru
a chytá jen Daneček, na to může
mužstvo dojet. Přerov má velkou
zkušenost v obraně a velmi kvalitního Vojtka a pokud mu zdraví
vydrží, bude ve finále Přerov, možná
právě s Porubou.“
Přemýšlíte už nad
příští sezonou?
„Na to je ještě moc brzo, nabídku
jsem žádnou nedostal. Po sezoně
mi smlouva vždy končí a musíme
se sejít a pobavit se, za jakých podmínek to hrát. Není to jen otázka,
zda chci zůstat, ale i jaké představy
má vedení, co chce hrát, jaké
hráče a za jakých podmínek chce
angažovat. Musí se stejně jako loni
stanovit, na co klub má, za jakých
podmínek a jak často trénovat, jestli kluci za to budou dostávat peníze,
nebo to bude dobrovolné. To je na
delší debatu.“

Lední hokej

Jestřáby srazila poslední pětiminutovka
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF
- 2. zápas

Karviná, Prostějov/jim – Střelecká převaha karvinských
hokejistů i napodruhé sklízela
ovoce. Na prostějovského gólmana Ondřeje Raszku sice nešlo padesát střel jako v sobotu,
přesto domácí hráči vyhráli
na střelecké pokusy v poměru
téměř dva ku jedné. A tomu odpovídalo i výsledné skóre 4:2.
Jestřábům tak nestačila ani
dvě jednogólová vedení včetně branky v oslabení a před
středečním třetím duelem stáli
tváří v tvář stavu 0:2 na zápasy.
Po několika opatrných střídáních,
vyplněných spíše lehčími nahozeními a souboji u mantinelu, se
jako první vytasil s prvotřídním
zákrokem prostějovský Raszka.
Hrdina prvního duelu Marek Ivan
při oslabení a v brejku dva na jednoho nabil Mikšanovi, jemuž se
mohlo zdát, že střílí do odkryté
brány. Třiadvacetiletý gólman se
ale stihl roztáhnout od tyčky k
tyčce a zachytil puk do lapačky.
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Jestřábům nevyšel ani zbytek
přesilovky, kterou navíc ukončilo špatné střídání a trest za šest
bruslařů na ledě. Mimo či přesně
do míst, kde se nacházel Raszka,
létaly i další střely z domácích
hokejek. Nepomohla jim ani další přesilovka po faulu Kumstáta.
Kouč Jestřábů Petr Zachar tak
mohl být spokojen minimálně s
jednou herní činností, ani ve druhém utkání play off neinkasoval
jeho tým jedinou branku v oslabení.
Ještě před koncem první třetiny
vybídl Moravec ke skórování
Ivana, jenž však promáchl. Neuspěl ani Luka po Ivanově přihrávce, ani na druhé straně Michal
Černý. Nejproduktivnější Jestřáb
v základní části ujížděl sám na
domácího gólmana, zkusil ho
překonat střelou mezi betony, ale
neuspěl.
Druhá třetina přinesla velmi rychle změnu stavu. Po asistencích
Černého se Ševčíkem se trefil
Šebek a hosté se ujali vedení.
Uběhlo však pouhých čtyřiadvacet sekund, když velezkušený
Garip Saliji vykoupal Raszku a
vyrovnal – 1:1. Druhou branku
Prostějova měl na hokejce Lukáš
Duba. Při přesilovce opět přišel
čas speciální řady a Černého střelu od modré dorážel právě hostující kapitán. Kotouč se povaloval
kolem brankové čáry a gólman

Očima trenérů
Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
„V první třetině jsme nastoupili hodně zakřiknutě
a Karviná byla lepší. V té druhé už jsme hráli lépe,
vyrovnali jsme hru a šli jsme dvakrát do vedení, ale
nechali jsme si to vzít. Pak bohužel pět minut před
koncem rozhodla zřejmě větší zkušenost Karviné.“

Aleš FLAŠAR - HC Baník Karviná:
„Tento druhý zápas byl určitě těžší než ten minulý,
protože jsme museli dvakrát dotahovat. Klíčové bylo,
že nás za stavu 2:1 podržel Iláš, protože kdyby to bylo
4:1, tak bylo zle. Bylo to vydřené, ale mám radost,
protože vítězství je doma.“
byl u něj dříve než Duba.
Významný okamžik přišel v čase
30:41, kdy se nechal vyloučit prostějovský Kaluža. Domácí se sice
snažili o tlak ve třetině, Lukovi
však vypíchl puk Černý a únik
zakončil brankou – 1:2. O minutu
později a stále v oslabení mohli
jeho spoluhráči náskok navýšit,
ovšem Dubovi při přečíslení dva
na jednoho nesedla přihrávka.
Chvíli po něm neuspěl při dalším brejku Kryl, neujala se ani
Novosadova přesná přihrávka na
Handla.
Domácí dokázali těchto zaváhání
ještě do druhé přestávky využít.
Nejprve se sice dvakrát zaskvěl
Raszka a Luka nezamířil do
prázdné brány, čtyřicet tři sekund

před sirénou se ale dočkali. Moravec našel zpoza branky Zajace
a ten poslal puk nad Raszkův beton – 2:2.
Ve třetí třetině již hrozili nebezpečím zejména Karvinští. Luku
s Mikšanem včas odzbrojil Jedlička, Ivanův únik zlikvidoval ve
spolupráci s vracejícím se Arnoštem Raszka. Rozhodnutí přišlo
čtyři minuty před koncem. Nejprve si zpoza brány vybruslil Moravec a z otočky se trefil přesně
mezi betony, jen dvacet sekund
po něm poslal puk do sítě Luka
– 4:2. Dvě minuty před koncem
si to domácí ještě zkomplikovali
po Lukově vyhození kotouče za
mantinel, ale závěrečná přesilovka již nic nezměnila.

Karviná vyhrála i potřetí

„Čtyři góly ve třech zápasech je málo,“
uznal po vyřazení kapitán Lukáš Duba

Prostějov/jim – S kapitánským
céčkem na hrudi vedl Jestřáby
prakticky do všech druholigových utkání Lukáš Duba. V
základní části chyběl v sestavě
pouze jedinkrát, v play off ani
jednou a přestože se mu tolik nedařilo střelecky, více než
dvaceti asistencemi se vyšvihl
na pozici čtvrtého nejvíce bodujícího hráče mužstva. Letošní
sezonu by rozdělil na dvě části,
kdy první vyšla skvěle, zatímco
druhá se již tolik nepovedla.
„Po základní části to můžeme hodnotit kladně, třetí místo je super. Po
play off ale nastalo trochu zklamání, věřili jsme si, že Karvinou
uděláme. Jsme ale venku a máme
konec sezony. Když bych se měl
ohlédnout, tak do konce loňského
roku to šlo, pak však přišel zlom.
Měli jsme výpadek a už to nebylo
ono,“ zhodnotil ve stručnosti
nedávno skončený ročník.
I s osobními výkony byl relativně
spokojen, projevila se dříve
nepoznaná péče o děti. „Nastal
úbytek bodů, ale na druhou stranu
se mi v říjnu narodila dvojčata
a bylo to náročnější, než jsem si
dopředu myslel. Na to, že jsem
nebyl tolik odpočatý, jsem sezonu
zvládl dobře,“ přiznal sám, že od
sebe nejprve čekal trochu více.
V play off věřil, že Prostějov
Karvinou více potrápí, stav 0:3
vidí jako příliš krutý. „Mají ale

zkušený mančaft, zejména obranu. My jsme ze šesti obránců měli
tři čtyři juniory, pro ně jsou takové zápasy sbíráním zkušeností.
Odehráli to ale velice dobře,“
nesváděl vyřazení na mladé hráče.
První
vní dva čtvrtfinálové duely označil za velmi vyrovnané,
Prostějovu
ostějovu v nich chybělo pouze
štěstí.
stí. „První zápas v prodloužení,
druhý
uhý u nich jsme podle mě byli
lepší,
ší, ale nedali jsme góly a dostali jsme slepené góly, které rozhodly,“
odly,“ smutně konstatoval.
Středeční
edeční duel již Jestřábům
tolik
ik nevyšel, přestože stále
nepřestávali
přestávali věřit, že sérii ještě
mohou
ohou otočit. „Třetí třetina byla
z naší strany asi nejlepší, ale
nedáváme
dáváme góly. Dali jsme
čtyři
ři góly ve třech zápasech,
h, to je málo. Domlouvalii jsme se, že půjdeme
opět
ět z obrany a chtěli
jsme
me jít víc do útoku.
Přišla
šla ale chyba, dostali jsme hloupý gól a
navíc
víc málo střílíme,“
charakterizoval
arakterizoval poslední
utkání
kání sezony Lukáš Duba.
Motivace
otivace podle něj hráčům
nechyběla,
chyběla, přišla ale křeč a v
tomto
mto stavu se nedokázali
popasovat
pasovat s jiným stavem
ledu.
u. „V první třetině
se puk strašně lepil,
led tolik neklouzal.
Stěžovali
ěžovali si na to i

Karviňáci. Dvakrát se puk posunul Arnoštovi, jednou to byl
Kaluža. To byly gólové šance.
Je to škoda, chtěli jsme jet ještě
do Karviné,“ smiřoval se s
vyřazením Duba.
Podle svých slov pro příští rok
nikam neutíká a pokud dopadne
úspěšně jednání s vedením klubu,
rád v Prostějově zůstane i další
sezonu...

Foto: Josef Popelka

„Klobouk dolů před třetím
a sezona v Prostějově skončila... místem v základní části,“
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF
- 3. zápas

Prostějov/jim - Game over.
Čtvrtfinálová série play off
druhé ligy mezi Prostějovem
a Karvinou měla hladký průběh. Ve středu večer se oba
soupeři podruhé představili na
Hané a domácímu kouči Petru
Zacharovi nepomohl ani tah v
podobě prostřídání gólmanů
a nasazení Adama Vrby místo
Ondřeje Raszky. Slezané vyhráli i potřetí a po konečném
výsledku 3:0 postoupil do semifinálového souboje s vítězem základní části Přerovem
starší, zkušenější i hvězdami
nabitější soupeř.
Blíže postupu mohl Karvinou
nasměrovat hned po pár vteřinách Moravec. Při brzkém
vyloučení Kaluži na něj zívala
odkrytá brána, trefil však pouze
boční síť. Faulem se hned zkraje
zápasu provinili i hosté a obránce Arnošt mohl vyrovnat. Najel
si mezi kruhy, puk mu ale sjel a
trefil jen gólmana Iláše.

Do vedení se tak hosté dostali „až“
v polovině sedmé minuty, kdy Pavel Kowalczyk vymetl šibenici.
O minutu později měli zvýšení
na hokejce Ivan s Lukou, oba dva
Vrba i s trochou štěstí vychytal. Za
vražení zezadu inkasoval Jedlička
kromě dvouminutového trestu i
„desítku“ a v probíhající přesilové
hře usměrnil Ivan Kowalczykovo
nahození na tyč.
Druhé branky se Karviná navzdory tomu dočkala ještě do přestávky. Stalo se tak v době, kdy to málokdo čekal. Domácí hráli dvojici
přesilovek, ani jedna se jim ale nedařila a při druhé z nich to skončilo
pohromou. Blatoň získal ve vlastní třetině puk a ujížděl se Salijim,
který usměrnil jeho přihrávku do
brány – 0:2. Před třetí brankou zachránil Jestřáby opět Vrba.
Úvodu druhé části vládly nepřesnosti. Domácím se hned několikrát nepovedla rozehra a skončilo
to zakázaným uvolněním, oba
týmy pak svými střelami míjely branku. Například Ivan, který
po těžší přihrávce zleva netrefil
prázdnou bránu. Za nemístné protesty k neodpískaným faulům vyfasoval Michal Černý „panenku“ a
o chvíli později začínající početní
výhodu domácích přerušila úprava
odloupnuté reklamy na mantinelu.
Přesilové hry dosud byly spíše
ztrátou času i pro Karvinou. Její

Očima trenérů
Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:

„Sezona pro mě není zklamáním, zklamáním je play
off. Je potřeba si sportovně přiznat, že Karviná dneska
byla lepší, zejména v první části. Vyhrála právem a
postoupila zaslouženě. První dva zápasy jsme prohráli
trošku nešťastně v závěru a dneska jsem věřil, že to
kluci ubojují. Ale od prvního střídání ztráta puku, zbytečná vyloučení,
nahrávka na první gól soupeře. Kluci to nezvládli a s tímto bychom
neporazili ani Vsetín. Vsetín je důrazný, agresivní a neviděl jsem, že
bychom my šli do brány, že bychom se udrželi na puku.“

Aleš FLAŠAR - HC Baník Karviná:
„Odehráli jsme hodně těžký zápas. V podstatě jsme
jej vydřeli, stejně jako dva předešlé. Prostějov měl celkem smůlu, protože nás chytil ve velké pohodě. Jsem
rád, že série skončila po třech utkáních, bál jsem se
čtvrtého zápasu. Počítali jsme s tím, že když vstřelíme rychlý gól, tak Prostějov bude muset otevřít hru. Trpělivost nám
prostě přinesla ovoce.“
hráči sice několikrát vyprodukovali velký tlak, ani jednou v nich
ale, na rozdíl od základní části,
neskórovali. Statistiku zlomil až
ten z nejzkušenějších – David
Moravec. Zpoza brány využil
času i prostoru, rozhodl se nehledat sjíždějící spoluhráče a odrazem o gólmana dostal puk za
čáru – 0:3.
Jestřábům se podařilo snížit zásluhou Handla až devět minut
před koncem, to už ale na obrat

nestačilo. Snahu o snížení navíc
podkopalo Tomigovo vyloučení
a sto devadesát sekund před koncem již za stavu pět na pět padl
konečný verdikt. Další brejk a
zakončení prostějovského kata
Marka Ivana definitivně rozhodlo, kdo půjde dál a pro koho sezona skončila. Po přečíslení dva
na jednoho a Lukově přihrávce
od mantinelu si mohl v klidu rozmyslet, co provede a domácího
gólmana přelstil – 1:4.

zhodnotil letošní putování Jestřábů David Šebek

Prostějov/jim – Smutek z
brzkého vyřazení v play off
zasáhl všechny členy Jestřábů
a výjimkou nebyl ani druhý
nejproduktivnější člen kádru
v základní části David Šebek.
Druhým dechem ale dodal, že
třetí místo po dvaačtyřiceti kolech si při pohledu na soupisku
zaslouží uznání.
„Nechtěli jsme skončit hned v
prvním kole play off, ale postoupit co nejdál. Je to škoda, jsem
zklamaný, ale bohužel situace
je taková, že po stavu 3:0 jdeme
domů a máme konec sezony,“
zmínil hráč, jemuž se po většinu
sezony dařilo, ale v rozhodující
fázi sezony si připsal pouze jeden bod za branku na 1:0 ve druhém utkání.
V play off se od něj i jeho spoluhráčů odvrátilo štěstí, soupeř si
navíc dokázal nejnebezpečnější
jedince pohlídat a dostatečně jim
ztížit pobyt na ledě. „Bohužel
Karviná ví, jak hrajeme, podívají se na tabulku bodování, nás
si obsadí a když si nás pokryjí,
tak hrajeme stále do plných,“
smutnil. Důrazně však odmítl, že
by výsledky po celou sezonu závisely čistě na jeho formaci. „Je
pravda, že se nám dařilo, ale i
ostatní lajny hrály poctivě. Šancí

„První zápas nám dal důvěru,“ přiznal po konci
čtvrtfinálové série útočník Karviné David Moravec

Prostějov - Podílel se na zlatých medailích z olympiády
v Naganu, vstřelil vítěznou branku při finále mistrovství
světa 2001 v Německu. David Moravec (na snímku)
získal dvě extraligová stříbra s Vítkovicemi, zahrál si
i v Rusku, Finsku, Švédsku, Německu, na Slovensku,
v dresu Buffala Sabres nakoukl do NHL. Za necelé dva
týdny čtyřicetiletý útočník patří již druhým rokem do kádru karvinského Baníku a v rozhovoru mimo jiné potvrdil,
že rekordy a statistiky zajímají více novináře a fanoušky
než hráče samotné.
Jiří Možný
Čtvrtfinále skončilo hned
po třech zápasech. V čem
jste byli lepší než Prostějov?
„V proměňování šancí, v osobních soubojích, v určitých herních situacích, v herním projevu
jako takovém. Projevila se naše
zkušenost, Prostějováci tam měli
spoustu mladých hráčů, kteří
pravděpodobně na takové úrovni
zažili první akci. A bylo to cítit.
Musím ale vyseknout poklonu
gólmanu Raszkovi, který chytal dobře a nevěděli jsme, jak na
něho. Přesto jsme ale byli o kousek lepší, hlavně v prvním zápase, který nám dal důvěru, že ho
přece jen můžeme překonat. Ale
chytal dobře.“
Čekali jste, že série skončí tak brzy?
„Vůbec jsme nepřemýšleli, zda to
skončí 3:0, 3:1, nebo 3:2. Prostě

jsme chtěli přejít přes Prostějov,
troufli jsme si na ně. Trošičku nás
překvapili, že hráli takového zanďoura. V dnešní druhé lize není
jediné mužstvo, které by hrálo
aktivní trap ve středním pásmu.
Snažili se o něco, co ne všichni
pochopili. Hráli hodně staticky
ve středním pásmu, čímž nám nic
neztížili, ale naopak ulehčili.“
Do posledního duelu vystřídal Ondřeje Raszku v
bráně Adam Vrba. Překvapil vás
tento tah?
„Snažili se to změnit. Je to normální věc od trenéra, aby vyburcoval
mužstvo. Překopal pětky, změnil
brankáře. Nám bylo jedno, kdo
bude chytat, protože pořád je to
brankář, jemuž musíme dát gól.“
Jste mezi nejlepší čtyřkou,
kam můžete dojít?
„Chtěli bychom dojít co nejdál.
Hrajeme v úterý, určitě venku a začínáme od nuly.“

Při třetí brance jste se prosadil po odrazu puku od
gólmana. Proč jste se rozhodl pro
takové řešení situace?
„Máme sehraných více signálů,
přesilovka se nám ale v této sérii
nedařila. Hodněkrát to skákalo po
brankové čáře, nemohli jsme to tam
dát. Hrajeme to tak, že tam jsem
buď já, nebo Mara Ivan, a sjíždějí
se dva tři hráči. Vím, že doprostřed
sjížděl pravák a na druhou tyčku
Pavel Kowalczyk. Ale když jsem
to dával, všiml jsem si, že se Vrba
hýbe a hlídá si najíždějícího hráče.
Dal jsem mu to přímo na nohu,
byla to náhoda, ale vyšlo to.“
Svou zkušeností jste rozhodl již předchozí zápas
na domácím ledě.
„Spadlo to tam. Neplánoval jsem
to, ale puk mi trochu ujel. Raszka
byl dole už dlouho a chtěl jít nahoru. V tu chvíli zvedl hokejku a mezi
ní a ledem to prošlo.“
Nedávno překonal Martin Růžička váš rekord v
počtu nastřílených branek v jedné extraligové sezoně. Sledoval
jste jeho počínání?
„Jsem z toho vyřízený. Chtěl jsem
to mít do konce života, aby to bylo
jen moje a nikdo jiný mě nepřekonal. Možná mu podrazím nohy
nebo dám krosček, fakt nevím,
co s tím budu dělat. Asi švindloval (smích). Rekordy jsou přece
od toho, aby se překonávaly. Je to

Foto: Josef Popelka
atraktivita každé soutěže. Klobouk
dolů, co zvládl, měl do jisté míry
výhodu, že nechodil na reprezentační akce. Mohl se soustředit na
klub, zůstával dvě minuty na přesilovce a měl tam spoustu možností.
Pepa Turek mu vyšel maximálně
vstříc, ale ne každý dovede dát tolik
gólů. Hodně dobrý výkon.“
Nedávno tomu bylo patnáct let od naganského vítězství. Jak na to po letech vzpomínáte?
„Prožil jsem to, užil jsem si to, bylo
to úplně skvělé. Díval jsem se na
jeden zápas, bolely mě oči z tolika faulů. Ale musím říct, že jsme

tehdy hráli maximálně moderní
nadčasový hokej, neztráceli jsme
puky, každý byl pro nás hratelný.
Hráli jsme velice chytře, účelně a
Hašan to zavřel. Nikdo se nepovyšoval, všichni věděli, co mají hrát.
Byla to paráda. Když jsme byli teď
v Praze, užili jsme si to do ranních
hodin. Spousta srandy, doutníky.“
Na celém výročí je nejlepší
to, že jste se znovu sešli?
„Samozřejmě. To už je za námi, z
toho se žít nedá. Ale je skvělé, že
jsme se sešli, pokecali, vzpomněli
na příhody. Nesešli jsme se sice
všichni, bylo nás ale aspoň osmdesát procent.“

Foto: Josef Popelka
jsme měli dostatek, ale bohužel
jsme dostali více gólů, než jsme
jich dali,“ zamrzelo ho.
I ve vyřazovací části se podle
něj opakovaly stále stejné chyby,
které vedly k tomu, že všechny
tři duely vyzněly pro Karvinou.
„Dostáváme stále stejné góly.
Pokud se bohužel někteří hráči
nevzpamatují a nebudou plnit to,
co po nich trenér chce a nepůjdeme na led s tím, že nedostaneme
gól, tak budeme zbytečně prohrávat,“ promlouval spoluhráčům do duše.

Za rozhodující moment tak
neoznačil porážku v úvodním
prodloužení, ale právě nepoučení se z předchozích nedostatků.
„Všechny góly jsme dostali ze
stejných chyb. Věděli jsme, co
oni hrají, ale mladí kluci teď vylezli z juniorky a nemají s mužským hokejem tolik zkušeností.
Hrají si, co chtějí, a pak to takhle
dopadá,“ upozornil na velmi
mladé složení obranných dvojic.
Celkově ale osmadvacetiletému útočníkovi udělalo letošní
vystoupení týmu i jeho osobně
radost a tak dobré výkony ani
výsledky neočekával. „Klobouk
dolů před třetím místem v základní části. Spokojen mohu být
i já, s Benzinem (Michal Černý
– pozn. autora) jsme si sedli a
mladý Zachi s námi hrál bezvadně,“ pochválil zbytek své útočné
formace.
Nad příští sezonou zatím příliš nepřemýšlí, ví jen tolik, že
smlouva mu vyprší na konci
dubna a rád by zůstal jako trenér u mladších i starších žáků.
„Chci jim toho co nejvíce předat
a odstranit u nich chyby, kterých
se třeba sám dopouštím. Jsem
s nimi zatím velmi spokojen,
bojují a snaží se,“ ocenil David
Šebek.

Chcete se na něco
zeptat předsedy
LHK Jestřábi Prostějov
Michala Tomigu?
Zajímá vás, co bude
s klubem dál?
Vaše otázky čekáme
na e-mailu:
redakce@vecernikpv.cz
exkluzivní rozhovor
přineseme již
v příštím vydání!

Hokejové zprávy
hledejte také na
www.vecernikpv.cz

Basketbal
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BK Prostějov mají nového generálního partnera, s ním na zádech už rozdrtili Děčín

101 BK PROSTĚJOV
68 BK DĚČÍN

ČELO SE VYROVNÁVÁ, ORLI JSOU VE HŘE O DRUHÝ FLEK!

57:41

čtvrtiny: 31:16, 26:25, 30:13, 14:14
Trestné hody:
Střelba 2 b.:
Trojky:
Doskoky:

30/24:27/20
38/25:41/15
23/9:21/6
34:30

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

18:8
21:29
12:9
13:17

Prostějov/lv

Rozhodčí: Dolinek, Hruša, Večeřa
Diváků: 300

Sestava a body Prostějova:
Maarko 19
Švvrd
Švrd
rdlílílíkk 1177
K ho
Ko
hout
u 14
ut
Pandulaa 133
Bohačík 122

Slleezzák
ák 10
Práš
ášili 8
áš
ŠŠm
mídd 6
B atčeenkkoovv 2
Br

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava děčína:
Pope 17, Alič 11, Kinter 8, Landa 8, Jiříček 7, Soukup 7, Stria 6, Bažant 4,
Kaša 0, Linhart 0, Sanders 0

tabulka a1 skupiny nadstavbové části
Z

V

P

Skore

Body

1. ČEZ Basketball Nymburk

27

26

1

2436:1746

53

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

28
27
27

18
18
17

10
9
10

2268:2144
2266:2114
2374:2196

46
45
44



Tým

5. BK Děčín

28

16

12

2225:2149

44

6. BC UNIKOL Kolín

27

15

12

2191:2272

42

tabulka A2 skupiny nadstavbové části
Z

V

P

Skore

Body

1. Astrum Levice

29

15

14

2289:2298

44

2. USK Praha
3. Levharti Chomutov
4. BK Opava

30
29
30

13
12
10

17
17
20

2276:2366
2345:2577
2282:2426

43
41
40

5. BK Lions Jindřichův Hradec

30

9

21

2479:2659

39

6. QANTO Tuři Svitavy

30

9

21

2377:2570

39

7. SLUNETA Ústí nad Labem

30

8

22

2248:2539

38



Tým

Velké drama až do posledního kola slibuje nadstavbová skupina A1 basketbalové Mattoni NBL.
V průběžné neúplné tabulce hned pět týmů může pomýšlet na zisk pozice korunního prince za
Nymburkem. Týká se to i prostějovského mužstva.
Na aktuálně druhou Ostravu ztrácí Orli dva body,
mají ale utkání k dobru!

koše Mattoni nbl v číslech:
Skupina A1
4. kolo: Nymburk - Kolín 108:65 (25:15 53:34 85:46). Nejvíce bodů: Rančík 16, Carter a Nečas po 14 - Bolds 25, Radulovič 11, Vyoral 9.
Rozhodčí: Paulík, Vondráček, Znamínko. Trestné hody: 36/30 - 12/11. Fauly:
16:23. Trojky: 4:6. * Prostějov - Děčín 101:68 (31:16, 57:41, 87:54). Nejvíce
bodů: Marko 19, Švrdlík 17, Kohout 14, Pandula 13, Bohačík 12, Slezák 10 Pope 17, Alič 11, Kinter a Landa po 8. Rozhodčí: Dolinek, Hruša, Večeřa. Trestné
hody: 30/24 - 27/20. Fauly: 21:29. Trojky: 9:6. * Ostrava - Pardubice 79:80
(22:21, 42:31, 65:55). Nejvíce bodů: Greene 18, Dufault 14, Stehlík 12 - Nelson
27, Muirhead 14, Bohačík 11. Rozhodčí: Hošek, Kapl, Večeřa. Trestné hody:
10/7 - 14/11. Fauly: 19:12. Trojky: 10:7.
Skupina A2
6. kolo: USK Praha - Svitavy 83:81 (23:20, 51:37, 69:60). Nejvíce bodů:
Mareš a Meno po 15, Šotnar 14 - Jelínek 23, Macela 13, Mróz 12. Rozhodčí:
Lukeš, Baloun, Kučerová. Trestné hody: 17/11 - 22/18. Fauly: 23:23. Trojky:
14:7. Ústí nad Labem - Opava 80:90 (25:28, 42:44, 62:64). Nejvíce bodů:
McFadden 19, Reese 16, Ličartovský a Ptacek po 11 - Sokolovský 25, Blažek
21, Šiřina 14. Rozhodčí: Hošek, Kučera, Linhart. Trestné hody: 28/21 - 24/19.
Fauly: 20:24. Trojky: 5:13. * Jindřichův Hradec - Levice 103:90 (20:19
49:43 80:71). Nejvíce bodů: Tomanec 22, Dygrýn 17, Kraus, Venta a Zachrla
po 14 - Kemp 28, Fields 22, Simmons 19. Rozhodčí: Macela, Galajda, Jeřáb.
Trestné hody: 35/26 - 26/12. Fauly: 28:28. Trojky: 7:8.
7. kolo: Opava - Jindřichův Hradec 89:76 (23:13, 41:26, 66:52). Nejvíce bodů:
Martin 20, Sokolovský 19, Šiřina 14 - Kraus 18, Vošlajer 15, Venta 13. Rozhodčí:
Matějek, Kurz, Holubek. Trestné hody: 30/24 - 18/12. Fauly: 24:25. Trojky: 9:8.
* Chomutov - USK Praha 101:98 (29:31, 49:60, 76:70). Nejvíce bodů: Glover
26, Allen 21, Bosák 19 - Cvek 24, Slavík 19, Meno 16. Rozhodčí: V. Lukeš, Kučera, Baudyš. Trestné hody: 36/29 - 18/9. Fauly: 19:26. Trojky: 6:11. * Svitavy Ústí nad Labem 78:92 (21:20, 49:33, 63:61). Nejvíce bodů: Deloach 20, Jelínek
14, Mróz 12 - Krakovič a McFadden po 22, Lewandowski 16. Rozhodčí: Hruša,
Vondráček, Znamínko. Trestné hody: 13/10 - 22/18. Fauly: 21:20. Trojky: 6:6.

KAM PŘÍŠTĚ na mattoni nbl
Skupina A1
5. kolo, sobota 16. března, 18.00 hodin: BC UNIKOL Kolín - BK Prostějov (17:45), ČEZ Basketball Nymburk - BK JIP Pardubice (přeloženo
na středu 27. 3.,18:00), BK Děčín - NH Ostrava
Skupina A2
8. kolo, středa 13. března, 17.00 hodin: Levharti Chomutov - SLUNETA Ústí nad Labem (12. 3., 18:00), QANTO Tuři Svitavy - Lions J. Hradec, BK Opava - Astrum Levice (14. 3., 18:00)

Výsledky ostatních týmů
Středa 6. března
liga junioři U19 BK Prostějov - Slavia Kroměříž 94:60 (23:12 44:28 69:49)
Pátek 8.března
oblastní přebor muži BK Prostějov „B“ - BJB Valašské Meziříčí 67:79
oblastní přebor ženy TJ OP Prostějov - SK UP Olomouc „B“ 80:41 (23:12, 41:21, 64:28)
Sobota 9.března
extraliga kadetky U17 TJ OP Prostějov - Sokol Hradec Králové 39:76 (13:24, 19:50,
29:59)
žákovská liga starší žáci U15 BK Prostějov - BK Brandýs n.L. 98:42 (31:12 55:19 85:25)
OP starší žačky U15 TJ OP Prostějov - TJ Šumperk/Mohelnice 72:42 a 60:38
extraliga mladší žačky U14 Studánka Pardubice - TJ OP Prostějov 50:53 (12:14, 21:29
a 34:45)
OP nejmladší minižáci U11 Slavia Kroměříž - BK Prostějov 44:78 a 58:65
Neděle 10.března
liga junioři U19 BK Prostějov - Jiskra Kyjov 60:58 (10:9, 21:24 a 37:35)
extraliga kadetky U17 TJ OP Prostějov - Aritma Praha 61:59 ( 17:13 33:34 47:49 )
žákovská liga starší žáci U15 BK Prostějov - BCM Nymburk 117:58 (36:14 66:38 90:49)
extraliga mladší žačky U14 Valosun Brno - TJ OP Prostějov 32:96 (6:25 15:63 22:80)

„Tabulka je trochu nepřehledná,
protože týmy nemají odehraný
stejný počet zápasů. Proto je
lepší orientovat se podle poměru výher a porážek. Ten máme
zatím ve srovnání se soupeři
slušný. Je však třeba uznat, že v
dohrávce třetího kola nadstavby
hrajeme na půdě Nymburka a
tam bude těžké uspět,“ zanalyzoval současné postavení týmu
trenér BK Prostějov Zbyněk
Choleva a jedním dechem dodal:

„Budeme každopádně bojovat o
co nejlepší postavení před startem play off!“
Všechny týmy usilující o stříbrnou pozici si ale současně
uvědomují, že druhá příčka
před čtvrtfinálovou sérií nebude až tak výhodná, jak se může
zdát. Při současné formě Levic
je pravděpodobné, že druhý
nejúspěšnější celek nadstavby
půjde právě na jediného slovenského účastníka Mattoni NBL.
To není příliš lákavá představa.
Levice mají v poslední době fa-

Půjčený FILIP
Prostějov/lv - Devět hráčů,
tedy o jednoho více než je
v průběhu tohoto ročníku
zvykem, měl na soupisce
basketbalový tým Prostějova v duelu s Děčínem.
Obvyklou osmičku rozšířil
talentovaný basketbalista
Filip Šmíd, zapůjčený z prvoligového Brna. Univerzál, který může nastupovat
hned na několika postech,

Mají šanci. Orli by mohli před play off vybojovat druhou pozici hned za Nyburkem, bude to ale těžké
a ne moc výhodné pro další boje...
Koláž Večerníku
zonu a na domácí palubovce v
zádech bouřlivé obecenstvo.
„Levicím by se zřejmě opravdu
každý chtěl vyhnout. Ale že by
se v závěru nadstavby s tímto
faktem nějak kalkulovalo, ne-

předpokládám. Při velké vyrovnanosti to ani nebude dost dobře
možné,“ míní Choleva.
Jeho slova potvrzují také samotní
hráči. „Chceme vyhrávat a o nic
jiného se nestaráme. Cílem je

především postavení v první čtyřce, a to kvůli tomu, abychom při
případném rozhodujícím zápase
prvního kola play off měli výhodu domácího prostředí,“ řekl za
celou kabinu Roman Marko.

ŠMÍD v premiéře mile překvapil

při své premiéře v dresu
Orlů zaujal. Slušnou práci
odvedl v obraně a za necelých dvanáct minut přidal
šest bodů.
„Filip nám opravdu pomohl.
Doufám, že nezůstane pouze
u jednoho zápasu. S Brnem
sice hraje prvoligové play off,
přesto jsme domluveni, že pokud to bude možné, nastoupí
také v naší sestavě,“ uvedl na

adresu nové tváře v kabině
kouč Orlů Zbyněk Choleva.
Šmíd v Brně patří mezi nejvíce vytížené hráče, s průměrem sedmadvacet minut
na zápas. V létě dokonce v
Prostějově absolvoval část
přípravy, pak se ale zranil a
zůstal v kádru Brna. „Je to
šikovný hráč, který může hrát
na rozehrávce, na křídle i pod
košem. V naší situaci je jeho

univerzálnost velkou předností,“ uvědomuje si Choleva.
Jednadvacetiletý basketbalista musel v duelu s Děčínem
do hry nečekaně brzy, kouč
Choleva na něj ukázal už v
průběhu první čtvrtiny. Situaci si vynutily tři rychlé fauly
Kamila Švrdlíka, po kterých
musel pivot Orlů střídat. „Ničeho se nezalekl a svoji premiéru zvládl hodně dobře,“

pochválil svého svěřence prostějovský kormidelník.
Fanouškům Orlů nová posila ukázala dvě přesné střely
za dva body, stejný počet
trestných hodů a tři doskočené míče. „Ve srovnání s našimi mladými dorostenci, kteří už za nás také nastoupili, je
vidět, že Filip hraje mužskou
soutěž. Své si uhraje,“ míní
Choleva.

Prostějov přehrál „Válečníky“ z Děčína pod oběma koši
bodů - 13:2. Tento drtivý nástup
nebyl nikterak nahodilým projevem. Domácí nadále předváděli
týmový výkon v obraně i v útoku
a po úvodní čtvrtině, ve které se
Válečníci dopustili pěti ztrát, vedli
Prostějov/lv - Podruhé v řadě Orli vysoko 31:16 a položili tak
měli basketbalisté Prostějova v základ pozdějšího vítězství.
nadstavbové skupině A1 Mat- V ofenzivě pokračovali bastoni NBL výhodu domácího ketbalisté Prostějova také ve
prostředí. Po Pardubicích druhé části poločasu. Nadále vypřivítali Děčín a těžkému cházeli z kvalitní obrany a bez
soupeři ukázali, že v poslední problémů procházeli až pod koš
době mají dobrou formu. soupeře. Kvalitní výkon podával
Obávané „Válečníky“ ze severu především rozehrávač Roman
Čech porazili rozdílem třídy Marko, nejlepší hráč celého zá101:68 a zaznamenali sedmnác- pasu, a pivot Kamil Škrdlík, autor
té vítězství v sezoně.
sedmnácti bodů. V samém závěru
Prvních pět minut předznamenalo první poloviny utkání vystrčili
celý další průběh zápasu. Hosté drábky i Děčínští, ale zmohli se
v nich minuli devět pokusů jen na zkorigování skóre. Po dvaa Švrdlík s Markem zajistili ceti minutách vedli dobře naložení
domácímu týmu vedení o jedenáct basketbalisté Prostějova 57:41.

Očima trenérů

Na začátku druhé půle se hosté
přiblížili na rozdíl čtrnácti bodů,
víc jim ale Hanáci nedovolili.
Bojovností a dravými průniky
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
Orli nadále zvyšovali své vedení
„Hráli jsme s chutí a drželi vysoké tempo po celý zápas,
a rychle natáhli náskok až na více
za což patří hráčům poděkování. První poločas byl téměř
jak třicetibodový rozdíl - 87:54!
bez hluchého místa, ve druhém pochopitelně některé
Poslední desetiminutovka se tak
věci už nebyly takové, ale celkově jsem moc spokojen.
dohrávala pouze z povinnosti.
Děčín poslední dva těžké zápasy zvládl, tentokrát neměl
Oba týmy posílaly na palubovku
nárok. Byli jsme lepší v poli i pod košem, skutečně celá
stále více hráče z lavičky, o čemž
svědčí i nízké skóre závěrečného sestava podala kolektivní výkon. Hezky se na naše akce dívalo. Doufám,
dějství (14:14). Ve finále nakone že si tuto pohodu udržíme co nejdéle.“
padla i ta vytoužená stovka!
Pavel BUDÍNSKÝ - BK Děčín:
Jednoduše nic nemohlo zabránit „Byl to z naší strany jednoznačně nejhorší výkon v sezoně, který
přesvědčivému a především hraničil až s trapností! Naše hra postrádala nasazení a zápal, u
zaslouženému vítězství Orlů v hráčů jsem neviděl osobní hrdost poprat se o lepší výsledek. To
mě zklamalo. Nezachytili jsme začátek a pak už se to s námi
poměru 101:68.
Nečekanou porci jedenácti minut vezlo. Dostali jsme krutou lekci od zkušeného soupeře...“
v domácí sestavě dostal Filip
Šmíd, zapůjčený na střídavé starty pomohly k vysoké výhře. Do dvanáct bodů. Hostům se naopak
z Brna, a nevedl si vůbec špatně. formy se po zranění dostává Ja- vůbec nedařilo a jejich opora
Také jeho šest bodů a tři doskoky romír Bohačík, který zaznamenal Levell Sanders nedal ani bod.

„Ráno jsme si dali svůj volejbalový rituál,“ prozradil
úspěšnou taktiku Kamil Švrdlík

Prostějov/pk - Druhým nejlepším střelcem prostějovských
Orlů ve čtvrtečním zápase
proti Děčínu byl reprezentační
pivotman Kamil Švrdlík. Autor
sedmnácti bodů a šesti, výhradně obranných doskoků si po
utkání povídal s redaktorem
internetových stránek nejvyšší
tuzemské soutěže nbl.cz.
„Byl to určitě jeden z našich povedených zápasů, ale podobným

stylem to u nás už schytalo více
týmů ze špičky ligy, třeba Ostrava nebo Kolín. I minule Pardubice jsme porazili lehce. Všichni
vždycky mluví o tom, jak jim ten
zápas nevyšel a nám výjimečně
vyšel. Já myslím, že to už nebude
jen náhoda. Doma prostě hrajeme
fakt dobře,“ usmíval se po střetnutí
Kamil Švrdlík. Recept na takto vysoké vítězství prý mužstvo nemá...
„Žádnou speciální taktiku jsme

skutečně neměli. Akorát ráno jsme
si dali už tradiční rituál v podobě
volejbalu. A před zápasem jsme si
řekli, že si musíme dobře půjčovat
míč jako vždy a hrát s maximálním nasazením na obou polovinách hřiště.“
Děčínský tahoun Levell Sanders
nezaznamenal v utkání ani bod
a měl pro něj velmi nezvykle
také záporné číslo v kolonce
užitečnosti. Bylo z vaší strany

záměrem nepustit ho příliš do
hry? „Samozřejmě víme, co Ell
znamená pro děčínskou hru. Nesnažili jsme se soustředit přímo
na něj, protože to je mnohokrát
kontraproduktivní. On ty situace
dokáže dobře přečíst a uvolnit
své spoluhráče. Snažili jsme se
obecně nepouštět Děčín do nájezdů pod koš, z čehož poslední
zápasy těžili jak jejich pivoti,
tak i střelci. Ell se do ničeho
na začátku nenutil, jak je u něj
zvykem. Později možná chtěl
být více aktivní, ale to my jsme
už byli tak rozjetí, že už mu nic

nevycházelo,“ poznamenal pivot
BK Prostějov, jak se dá ubránit
americká hvězda a jeden z nejlepších hráčů celé soutěže.
Vítězstvím nad Děčínem jste se
již na jedinou výhru přiblížili
druhé Ostravě. To vypadá na
velkou stíhací jízdu za druhým
místem... „V současné chvíli to
ani moc neřešíme, chceme vyhrát každý zápas. Skupina A1
je natolik vyrovnaná, že se bude
rozhodovat pravděpodobně až
na konci. Takže uvidíme, jak na
tom budeme za měsíc..,“ dodal
Kamil Švrdlík.

„Jsme nesobecký tým, to je velká výhoda,“ pochvaluje
pochvaaluje si Marko
Rozehrávač Orlů prozradil, že cílem týmu je první
vní čtyřka

Prostějov - Jednoznačným tahounem Prostějova v průběhu střetnutí proti Děčínu byl rozehrávač
ač
Roman Marko (na snímku). K devatenácti bodům přidal pět získaných faulů, stejný počet doskoků
ků
a čtyři získané míče. Jeho koeficient užitečnosti se zastavil na čísle 33, což je Markovo dosaavadní maximum v sezoně. „Jsou to hezké čísla, ale o ty se moc nezajímám. Stejně jako ostatní
ní
hráči z našeho týmu,“ odmítal slova chvály rozehrávač Orlů.
Ladislav Valný
Podobně se k individuálním
statistikám staví celý tým
Prostějova. Je to jeden z důvodů
vašich posledních úspěchů?
„Rozhodně. Jsme nesobecký tým a
to je naše velká výhoda. Nikdo se
nedívá na světelnou tabuli a svoje
čísla. Každý hledá na palubovce
lépe postaveného spoluhráče. Nikdo si nezávidí a to je na výsledcích
vidět.“

Opakovaně se střelecky prosazuje více hráčů vaší sestavy.
To je další důkaz kolektivní hry?
„Pochopitelně. Díky tomu jsme navíc
pro soupeře hodně nečitelní. Neví,
koho mají bránit. Pokaždé někdo střelecky vyskočí a dvouciferných střelců
máme opravdu hodně. Tím naše protivníky často porážíme.“
Po odchodu Mateje Venty
trávíte na palubovce v pozici
rozehrávače více času. Necítíte se už
trochu unavený?

„V zápase únavu necítím. Střídáme
me
se s Pavlem Slezákem a docela to
funguje. Možná po utkání je to hororší, ale trenéři většinou den po zápase
se
naplánují volnější trénink. Takže se
rychle
dáme dohromady.“
y
Jaký máte cíl v nadstavboo-vé skupině A1?
„Především chceme skončit do čtvrvrtého místa kvůli nasazení před play
ayy
off. To je prvořadý cíl. Čím výš, tím
m
lépe.“

„V zápase únavu necítím.
Střídáme se s Pavlem Slezákem
a docela nám to funguje...“
Opora BK Prostějov Roman Marko
si libuje nad vzájemnou kooperací

Sport

VÝSLEDKY 2. LIGY, SKUPINA MORAVA-JIH

házenkářská sedmička
aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

PROSTĚJOV PŘEKVAPIL V IVANČICÍCH,
NA HORKÉ PŮDĚ ZÍSKAL
OBA
BODY
31:32

Ivančice, Prostějov/jim –
Povzbuzení před derby v
podobě druhé venkovní výhry v sezoně prožívají házenkáři Sokola II Prostějov.
Na body z Ivančic se ale pořádně nadřeli, nedali hned
čtyři sedmičky, dopustili se
šestnácti technických chyb,
stálo je to dvě červené karty.
Ale těsnou výhru ubojovali,
přestože v poslední desetiminutovce prohrávali o čtyři
branky.
Po celý první poločas vedli
domácí o dvě tři branky, hosté
zahodili tři sedmičky. Po přestávce se k neúspěšným Kozlovskému, Kosinovi a Gazdíkovi přidal i Jurečka. Prostějov
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Ivančice
Sokol II Prostějov

(17:15)

Rozhodčí: Bauer – Berger. Vyloučení: 4:4. ČK: 0:2 (Jura, Ordelt).
Sedmičky: 7/5:5/1.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kosina 10, Kozlovský 5, M. Jurik 1, Gazdík 2, Procházka, Jura 2, Raška 2, Chytil, Burget 2, Ordelt, Jurečka 8. Trenér:
Josef Zedníček.

dokázat srovnat na 17:17, pak
opět spíše prohrával, osm minut před koncem 26:30. „Jeli
jsme tam překvapit. Panuje
tam bouřlivé prostředí, jemuž
častou podlehnou i rozhodčí,
před dvěma týdny tam prohrály Hustopeče. Opakovala se
situace z minulého týdne, ale

opačně. Od stavu 26:30 jsme
dali pět gólů za sebou a dostali
se do vedení 31:30,“ přibližoval duel trenér Prostějova Josef
Zedníček.
Závěrečné minuty se hrálo v
netradičním počtu čtyři na čtyři a hosty podržel excelentním
výkonem Jiří Hrubý. Za stavu

31:31 dosáhl vítězné branky
Kozlovský a těsný náskok již
jeho spoluhráči uhájili. „Vzal
jsem si oddechový čas pět
vteřin před návratem pátého
hráče, vyloučeni byli Raška a
Ordelt. Odbojovali jsme to a
Jirka Hrubý z posledních šesti
střel pět chytil, včetně sedmičky. To ještě Kosina po úderu
pěstí do hrudníku ve druhé
půli odstoupil,“ zmínil Zedníček další oslabení. Místo kanonýra šel na plac dorostenec
Procházka a mimo jiné získal
dvě minuty pro soupeře.
Za nejlepšího hráče označil
prostějovský trenér Davida
Jurečku, potěšili ho i Hrubý,
Kosina, Jura, Raška, Michal

Jurik, jenž dokázal závěr
podržet takticky. A poklonu
vysekl i rozhodčím. „Závěr
zvládli excelentně a nenechali se vyprovokovat. I domácí
přiznali, že jsme byli lepší a
zasloužili jsme si vyhrát,“ potěšilo jej.
Nyní je na řadě derby, na které se hostující Prostějov již
nyní těší. „Chceme tam uspět.
Na podzim jsme hráli hodně
špatně, oni byli lepší po všech
stránkách. Uvidíme, jak se
sejdeme, jak potrénujeme. Teď
byla ve středu i pátek dobrá
účast a projevilo se to. Něco na
ně vymyslíme,“ věří Zedníček
v to, že zkušenosti soupeře nebudou rozhodujícím faktorem.

14. kolo
Maloměřice - Sokolnice.......................................................
33:24
............................................................
........................................................
Ivančice - Prostějov ..............................................................
31:32
Hustopeče - Kostelec n.H. ...................................................
27:21
........................... ..............................
..
Bohunice - Brno B ...............................................................
31:24
...............................................
H.Brod - SK Kuřim.......................................................
......................
.......
....................... nehlášeno
Telnice - V. Meziříčí ...................................................... nehlášeno

PRŮBĚŽNÁ TABULKA DRUHÉ LIGY
 Mužstvo
1. Bohunice
2. Hustopeče
3. SK Kuřim
4. Brno „B“
5. Telnice
6. V. Meziříčí
7. Maloměřice
8. Kostelec na Hané-HK
9. Sokolnice
10. Ivančice
11. Sokol II Prostějov
12. Havlíčkův Brod

Z V
14 13
14 11
13 8
14 8
13 6
13 7
14 5
13 5
14 5
14 4
14 4
12 0

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

P
1
3
4
5
5
6
7
7
9
9
9
11

S
439:335
396:324
343:337
391:395
348:337
323:337
391:364
315:345
348:407
369:368
363:403
296:370

B
26
22
17
17
14
14
12
11
10
9
9
1

KAM NA házenou?
15. kolo, neděle17. března 15.00 hodin: V. Meziříčí - Hustopeče (16.
3., 15:00), Brno B - Maloměřice (16.3., 17:00), Bohunice - Ivančice,
SK Kuřim - Telnice, Kostelec n.H. - Prostějov (15:30), Sokolnice
- H.Brod (16:00)

KOSTELEC BEZ VARHALÍKA NEBODOVAL, TEĎ HOSTÍ DERBY
Legata Hustopeče
Sokol Kostelec na Hané-HK

27:21

Hustopeče, Kostelec na Hané/
jim – Kostelečtí házenkáři
nedokázali navázat na týden
starou výhru proti Telnici a
v druhých Hustopečích po Rozhodčí: Směja – Šlezingr. ŽK: 2:3. Vyloučení: 3:2. ČK: 0:1 (Vyměthladkém průběhu prohrá- al). Využité sedmičky: 1:1. Diváků: 55.
li. Potvrdili tak, že se jim
venku nedaří, uspěli jen na
Sestava a branky Kostelce:
palubovce Prostějova. O Varha, P. Navrátil – Smékal 2, Grulich 3, Rikan, Ševčík 3, Vymětal 3, M.
víkendu se opět představí Grepl 5, Palička 1, J. Grepl, Hochvald 2, R. Navrátil 1, Říčař.
doma a v neděli od půl čtvrté Trenér: Alois Jurík.
odpoledne přivítají právě
regionálního rivala Sokol II byla naprosto zasloužená, náš Je pravdou, že nám chyběl náš
Prostějov.
kolektivní výkon se ani náho- mozek Varhalík, ale to je život
„Musím konstatovat, že prohra dou nepodobal tomu s Telnicí. a musíme se naučit hrát i bez

(14:10)

V krajské prověrce získali mladí atleti
Prostějov rovných DESET MEDAILÍ!

Olomouc, Prostějov/mč, pk - V olomoucké
hale se konalo přebor Olomouckého kraje v atletice jako poslední závod mladšího
žactva v letošní halové sezóně. Mladí atleti
Prostějova získali rovných deset medailí, z
toho tři zlaté, dvě stříbrné a čtyři bronzové.
A ještě dalších čtrnáct finálových umístění.
Nejúspěšnější atletkou mistrovství byla Simona Ošťádalová, která zvítězila v běhu na 60
metrů překážek časem 11,13 vteřin a ve skoku vysokém výkonem 146 centimetrů. Další
první místo ukořistila Viktorie Krátká, která
poslala kouli do vzdálenosti 7,56 metru.
Druhá místa získaly Monika Nadymáčková v
běhu na 60 m překážek v čase 11,25 sekundy
a Adéla Žáková ve vrhu koulí výkonem 7,29
metrů.
Pět třetích míst vybojovali Jaroslav Pospíchal
v běhu na 60 m časem 8,94 sec a ve skoku
dalekém když pokořil vzdálenost 430 cm.
Lucie Hromková v běhu na 800 m dosáhla
času 2:54,96 minuty, Aneta Kuželová rovněž
ve skoku dalekém výkonem 409 cm a její
sestra Veronika ve skoku vysokém za výkon
125cm.
Za zmínku stojí ještě tři čtvrtá místa - Michaela Brančíková v běhu na 60m překážek
v čase 12,05 sec, Dominik Mátl ve stejné disINZERCE

ciplině dosáhl času 12,57 sec a Jan Šedivý ve
vrhu koulí 7,89 metru.
„Je to docela dobrý počin mladých atletů
před nastávající letní sezónou,“ pochvaluje si
výkonnost i výsledky svých svěřenců Milan
Čečman z AK Prostějov.

něj,“ hodnotil vystoupení svého týmu Jurík.
V prvním poločase soupeř
neomylně trestal osm technických chyb jeho hráčů,
druhý poločas přinesl další
osmičku ztracených míčů.
Navíc se rozchytal gólman
domácích, jenž za druhých
třicet minut získal téměř
šedesátiprocentní úspěšnost.
„Soupeře jsme sami posadili
na koně a on zápas v pohodě
uhrál. Hodně ve druhém
poločase polevila obrana a

oba brankáři to měli velmi
obtížné. Náskok soupeře
neustále narůstal a naše kolektivní hra odplavala. Telnice a
Hustopeče jsou soupeři zhruba na stejné úrovni, ale my
jsme venku sotva poloviční.
Je to škoda,“ doufal v body
Jurík.
V posledních minutách přišel
ještě o Jiřího Vymětala, který
za faul na krk dostal automaticky červenou kartu. Stalo
se tak ale několik minut před
koncem v době, kdy domácí

AK Prostějov na domácím
šampionátu staršího žactva
nezklamal
Jablonec nad Nisou, Prostějov/mč, Nejlépe se umístil Filip Slouka, a

pk - Mistrovství České republiky
staršího žactva se konalo o předminulém víkendu v Jablonci nad
Nisou. Z Prostějova se zúčastnili
tři žáci a jedna žákyně.

to na sedmém místě ve skoku vysokém výkonem 173 cm. Starším
žákem je prvním rokem a z těchto
svých soupeřů pro příští rok byl
nejlepší. V běhu na 3000 metrů si
ověřili svoji výkonnost orientační
běžci, kteří startují i za žákovské
družstvo atletů - na desátém místě
skončil Josef Kočí časem 10:27,26
min když oplatil porážku z mistrovství Moravy Ondřeji Vystavělovi,
který skončil hned za ním časem
10:29,72 minut.
Prvním rokem starší žákyně Michaela Přikrylová v běhu na 60 metrů
překážek si čtvrtým místem v rozběhu vytvořila osobní rekord časem
9,44 sec a a o jednu desetinu ji unikl
postup do finále. Její čas jistě ještě
přijde.
„Touto halou skončila letošní sezóna, pro prostějovské školy se chystá
jako každý rok, ještě v hale SPORTCENTRA soutěž v netradičních disciplinách a to 26. března. Propozice
budou na školy zaslány,“ prozradil
Milan Čečman z AK Prostějov.

vedli o devět branek a zápas
již byl rozhodnutý.
Věří, že na nevyvedený výkon
jeho hráči rychle zapomenou
a proti Sokolu II předvedou
opět něco lepšího. „Chtěl bych
pozvat všechny fanoušky, aby
nás přišli povzbudit, protože
rozhodne momentální pohoda. Prostějov totiž vyhrál
v Ivančicích, to je obrovské
překvapení. Musíme se na
připravit,“ burcuje. Kostelec
má zatím o dva body víc a o
zápas méně, derby ale podle

Juríka rozdíly smazává. „Bude
to otevřené, důležité bude i
štěstí. Na straně Kostelce je
zkušenost, na druhé straně
mládí a nadšení. Přál bych si
vítězství,“ konstatoval Jurík.
Kostelecký trenér již zná i
termín odloženého utkání
s posledním Havlíčkovým
Brodem. Původně se mělo
hrát již před dvěma týdny,
nový termín zní sobota 6.
dubna v 11 dopoledne, tedy
reprezentační přestávka a
první povelikonoční víkend.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za reprezentaci naší školy našemu kolegovi

Mgr. Leoši Faltýnkovi
za účast v 7. ročníku
lyžařských závodů pedagogických pracovníků
Olomouckého kraje konaném 19. února 2013.

Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o.

Volejbal
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Volejbalistky Prostějova poznaly dalšího přemožitele. ALE VRÁTILA SE JIM CHLUMSKÁ!

NASTAVBOVÁ ČÁST - 26. KOLO:
Skupina
p o 1.-5. místo: Olomouc - Frýdek-Místek 3:0 (14, 21, 20). Nejvíce bodů: H. Kojdová 12, S. Janečková 11, Nachmilnerová a Tinklová
po 10 - Jakubšová 10, Holišová 7, Mukařovská 6. * Prostějov - Přerov
3:0 (22, 19, 16) Nejvíce bodů: Hrončeková 11, Kossányiová 9, Assisová
7 - Dedíková a Rosenbergerová po 9, Gáliková 7.
Skupina
p o 6.-10. místo: SG Brno - Ostrava 0:3 (-17,
( , -10,, -11)) Nejvíce
j
bodů: Holečková 7 - Langová 13, Elblová 10. * Šternberk - Slavia Praha
0:3 (-23, -18, -19). Nejvíce bodů: Oborná 18, Holásková 10 - Hanzlová
21, Cebáková 10.

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

PS

PM

B

24
24
25
25
24

20 1
15 2
12 2
11 14
10 4

3
4
8
9
8

65:16
58:33
54:42
52:45
52:39

1960:1495
2087:1858
2146:2012
2126:2102
1997:1869

61
51
44
42
41

0
4
2
2
2

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

Z

6.
7.
8.
9.
10.

24 9
24 8
24 10
25 6
25 0

Slavia Praha
VK Královo pole Brno
TJ Ostrava
TJ Sokol Šternberk
VK SG Brno

V3 V2 PB

1
3
1
3
0

3
3
0
2
2

P

PS

PM

B

11
10
13
14
23

43:47
44:48
38:45
35:58
7:75

1875:1940
1976:2001
1749:1800
1918:2084
1325:1998

34
33
32
26
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:
27. kolo, čtvrtek 14. března, 18.00 hodin:
Frýdek-Místek - VK Agel Prostějov, Přerov - Olymp Praha, SK UP Olomouc volný los
28. kolo, sobota 16. března, 17:00 hodin:
Olymp Praha - Frýdek-Místek (16:00), VK Agel Prostějov - SK UP Olomouc, Přerov volný los
Skupina o 6.-10. místo:
27. kolo, čtvrtek 14. března, 17.00 hodin:
Ostrava - Slavia Praha, TJ Sokol Šternberk - KP Brno, VK KP Brno volný los
28. kolo, sobota 16. března, 17:00 hodin:
KP Brno - Ostrava, Slavia - SG Brno (18:00), TJ Sokol Šternberk volný los

Zájezd fanoušků na
extraligový zápas
do Frýdku-Místku

nejvyšší soutěže ČR. Vyplývá
z ní, že ke třem přemožitelům
našich volejbalistek z dřívějších let se během posledních
měsíců premiérově přidali
další dva (výše zmíněné celky
Frýdku-Místku a Přerova).

Vzájemné zápasy z pohledu VK AGEL:
Prostějov – Olymp Praha 32:2 na zápasy (98:23 na sety)
Prostějov – UP Olomouc 27:4 na zápasy (86:22 na sety)
Prostějov – PVK Přerov 21:1 na zápasy (64:9 na sety)
Prostějov – Frýdek-Místek 12:1 na zápasy (36:6 na sety)
Prostějov – KP Brno 26:6 na zápasy (88:28 na sety)
Prostějov – Slavia Praha 14:0 na zápasy (42:4 na sety)
Prostějov – TJ Ostrava 15:0 na zápasy (45:3 na sety)
Prostějov – Sokol Šternberk 12:0 na zápasy (36:1 na sety)
Prostějov – SG Brno 4:0 na zápasy (12:0 na sety)

MARKÉTA CHLUMSKÁ SE VRÁTILA NA PALUBOVKU!
„Jsem strašně ráda, že už můžu hrát...“

Prostějov - Skoro tři měsíce marodila s operovaným kolenem, a když se konečně vrátila do zápasového kolotoče, hned byla u čtvrteční porážky 1:3 na Olympu Praha. Včera si však Markéta
Chlumská (na snímku) spravila chuť díky hladkému triumfu 3:0 nad Přerovem, po němž odpověděla na několik otázek.
Marek Sonnevend
Co říkáte na právě skončené hanácké derby?
„První set byl z naší strany docela nervózní, asi po té prohře
na Olympu. Navíc se i Přerovu
povedlo nás v letošní sezoně
jednou porazit, zpočátku jsme
tak nebyly úplně ve své kůži.
Během utkání to z nás ale spadlo
a nakonec jsme zápas zvládly
docela dobře. Dařilo se nám na
servisu, což byl rozdíl oproti
Praze a základ vítězství. Soupeř
si nemohl kvalitně přihrát, my

jsme pak kompaktně bránily,
v naší hře dnes nebyla větší slabina.“
Vraťme se k utkání v
Praze na Olympu. Nakolik nepříjemná byla porážka
hned v prvním střetnutí po
vašem návratu do sestavy?
„Samozřejmě moc, každá prohra je nepříjemná a přináší špatné pocity. Pro mě tím víc, že
jsem se po tříměsíční zdravotní
pauze na své první utkání strašně těšila. Takový je někdy sport.
Důležité bude, aby se podobná
zaváhání v extralize nestávala

příliš často, v ideálním případě
vůbec ne.“
Jak jste vůbec snášela
nutnost sledovat duely
svého týmu čtvrt roku jen
z tribuny?
„Bylo to hodně těžké. Pro každého sportovce je složité, když
se delší dobu nemůže připojit ke
kolektivu na hřišti a musí trávit
čas při utkáních pouze v hledišti.
Proto bych chtěla moc poděkovat doktorovi Vladimíru Macháčkovi, který mě skvěle odoperoval, a také fyzioterapeutovi
Michaelu Polákovi za následnou
výbornou rehabilitaci. Oba mají
obrovskou zásluhu na tom, že
jsem se mohla poměrně brzy
vrátit zpátky do hry.“
Vnímala jste, že na vás
parťačky z družstva netrpělivě čekaly?
„Ano. Holky se mě nejdřív na
dálku a potom osobně pořád
ptaly, kdy už se vrátím, všechny

mě podporovaly. Což bylo strašně fajn, že na mě takhle čekají.“
Teď máte za sebou dva
zápasy. Jak se po nich
cítíte?
„Se svými výkony určitě nemůžu být stoprocentně spokojená, ale po takové pauze bylo
jasné, že nelze čekat úplnou herní jistotu. Každým tréninkem
i utkáním se však cítím lépe a
lépe, za možnost hrát jsem velice ráda. Třeba Míša Jelínková
takové štěstí bohužel nemá,
se stejným zraněním jako
já pořád ještě zůstává na
marodce. Přej
Přeju
ju jí brzké
uzdravení.“

Foto: archív Večerníku

Volejbalové
aktuality
hledejte
také na

kp

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

311 108, podmínkou je dát na
sebe nějaký kontakt. Uzávěrka
přihlášek je ve středu 13.
března do 12.00 hodin. A pozor: zájezd se uskuteční jen při
dostatečném zájmu ze strany
účastníků!

Duel s Olomoucí uzavře
extraligovou nadstavbu
Prostějov/son - Dlouhodobá
část UNIQA extraligy žen
2012-2013 končí, prostějovské
volejbalistky čeká už jen jeden
a poslední zápas nadstavbové
fáze. Odehraje jej v sobotu
16. března od 17.00 hodin.
V osmadvacátém kole elitní
české soutěže mají výhodu domácího prostředí, když v hale
Sportcentra DDM přivítají
SK UP Olomouc.
Právě hanácký rival je jediným celkem z finálové skupiny o první až páté místo, který
„Agelky“ v probíhající sezoně
ještě neporazil. Před Vánocemi se to povedlo Frýdku-Místku, v půlce února Přerovu a ve
čtvrtek i Olympu Praha, pouze
úpéčko skalp favorita dosud nezískalo. Ze tří vzájemných střetnutí tohoto ročníku přitom vzalo
Prostějovankám jediný set.

V úvodní sezoně pod novým
lodivodem družstvo prohrálo na
národní scéně dvakrát, když 15.
prosince 2008 vybouchlo hladce
0:3 v Olomouci (základní část extraligy) a 15. dubna 2009 podlehlo
těsně 2:3 na KP Brno (druhé střetnutí finálové série extraligy). Od
té chvíle vékáčko nastartovalo
suverénní vítěznou jízdu trvající
tři a půl roku a čítající 112 duelů
bez výsledkového klopýtnutí.

To znamená, že s Čadou na
lavičce prostějovský tým v českých luzích a hájích dlouho
ztratil jen dva zápasy, naopak
hned tři ročníky (2009/10,
2010/11, 2011/12) zvládl bez
jediné porážky! Dominance
na území naší republiky byla
narušena až v probíhající sezoně, neboť v ní Agelky ruply
již třikrát: 20. prosince 2012
doma s Frýdkem-Místkem 0:3,
16. února 2013 v Přerově 1:3
a naposledy 7. března 2013 na

níku 2012-2013 a ve zbývajících
zápasech povolí svým protivníkům co nejméně radosti.
Pro zajímavost připojujeme na
závěr bilanci vzájemných střetnutí žen VK AGEL Prostějov
se všemi stávajícími účastníky

rn
i

Fanklub
volejbalového
oddílu VK AGEL Prostějov
pořádá autobusový zájezd
na utkání nadstavbové části
UNIQA extraligy žen 2012/13
v rámci 27. kola této soutěže
mezi TJ Sokol FrýdekMístek a VK Prostějov.
Střetnutí dvou moravských
týmů se hraje ve čtvrtek 14.
března od 17.00 hodin, sraz
fanoušků je týž den v 15.00 hodin na parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit
prostřednictvím e-mailu na adresu zatloukal@vkprostejov.cz
nebo telefonicky na číslo 777

Prostějov/son

Olympu Praha 1:3. To znamená, že z elitní pětice aktuální
tabulky nezdolaly náš kolektiv
už jen Olomoučanky, ovšem do
konce extraligových bojů ještě
zbývají dvě kola nadstavby plus
celé play off.
„Každá prohra s českým soupeřem je pochopitelně nepříjemná a nejlepší by samozřejmě bylo pořád jen vítězit, což
se nám v uplynulých letech
dlouho dařilo. Tentokrát je
to trochu jinak, což však neznamená, že bychom z každé
porážky měli dělat nějakou
velkou tragédii. Podstatné je jít
do každého utkání na sto procent, omezit další zaváhání na
minimum a hlavně zvládnout
rozhodující souboje tak, abychom po šestém zisku Českého poháru získali také pátý titul
v extralize,“ zdůraznil už dříve
Miroslav Čada.
Má pravdu. Snad jeho družina
splní stěžejní cíl končícího roč-

„Rozhodně nehodláme Olomouci dovolit, aby nás také
zdolala. V nadcházejícím
utkání sice zdánlivě o nic
nejde, ale před vstupem do
extraligového play off potřebujeme zkvalitnit hru týmu a
nabrat pohodu do kolektivu.
Půjdeme tedy jednoznačně za
vítězstvím,“ ujistil hlavní trenér VK Miroslav Čada.
Zatímco jeho ekipa vstoupí
do vyřazovacích bojů z první
příčky, SK UP ještě usiluje
o co nejvýhodnější výchozí postavení. „Rádi bychom
šli do play off z třetí pozice,
abychom se v případném semifinále vyhnuli právě Prostějovu,“ plánoval již zkraje
nadstavby olomoucký lodivod
Jiří Teplý.
O zábavu tedy bude v sobotním derby Hané postaráno!

ce

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

V3 V2 PB

Úplně první soutěžní ročník se VK Prostějov v jeho
krátké historii moc nepovedl, v sezoně 2007-2008
tehdy volejbalistky utrpěly v soutěžích České republiky plných devět porážek a při ovládnutí Českého
poháru obsadily v extralize až čtvrté místo. Následně
vystřídal Táňu Krempaskou na trenérském postu
Miroslav Čada a pro ambiciózní hanácký klub začaly zlaté časy. Jenže, ouha, letošní sezóna je trochu
o něčem jiném, než ty čtyři předchozí...
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2.
3.
4.
5.

Z

Od příchodu kouče Miroslava Čady před pěti lety zažívají
prostějovské volejbalistky svou nejhorší sezonu...

ww

 Tým

Z ČESKÉ ŠPIČKY NEPORAZILA ŽENY VK UŽ JEN OLOMOUC...

v.c
z

Skupina
p o 1.-5. místo: Olymp Praha - Prostějov 3:1 (22, -18, 22, 17).
Nejvíce bodů: Mudrová 17, Mlejnková 16, Kvapilová 15 - Kossányiová
16, Kočiová 14, Assisová 8. * Přerov - Olomouc 3:2 (-20, 19, -19, 13, 7).
Nejvíce bodů: Dedíková 16, Mátlová a Murčinková po 15, Rosenbergerová 11 - Košická 17, H. Kojdová
j
16,, S. Janečková 9.
Skupina
p o 6.-10. místo: Šternberk - SG Brno 3:0 ((18,, 18,, 18). Nejvíce
bodů: Holásková 12, Římská 11 - Kubíčková 15, Najbrtová
j
5. * KP Brno
- Slavia Praha 3:0 (16, 21, 21). Nejvíce bodů: Širůčková 21, Marešová 12,
Toufarová 9 - Hanzlová 8, Vašutová 7, Vinecká a Cebáková po 6.

Hráčky i realizační tým VK AGEL darovali krev
V prostějovské nemocnici bylo rušno, zavítalo tam
hned devět vyslanců volejbalového klubu

Prostějov/son - Hodně časný budíček měla v pondělí 4.
března ráno devítka členů volejbalového oddílu VK AGEL
Prostějov. Hned v sedm hodin
se totiž vyslanci našeho klubu
sešli na transfuzním oddělení Nemocnice Prostějov, aby
dobrovolně a bezplatně darovali nejcennější tekutinu svou krev.
„Když
nás
Nemocnice
Prostějov k darování krve pozvala, ani chvíli jsme neváhali.
Rozhodně jsme rádi podpořili
podobnou věc. Všichni víme,
co pro lidský život krev znamená, a pokud bychom touto
cestou pomohli někoho zachránit, tak naše snaha nebyla
zbytečná. Většina z nás dnes
darovala poprvé, věřím však,

že ne naposledy,“ řekl sportovní ředitel VK Peter Goga.
Spolu s ním na transfuzní
stanici dorazili hlavní trenér
Miroslav Čada, asistent
kouče Ľubomír Petráš, lékař
Pavel Navrátil, statistik Martin Hájek a kvarteto hráček
Kateřina Kočiová, Pavla
Vincourová, Šárka Melichárková a Andrea Kossányiová. Posledně dvě jmenované
ale nakonec krev nemohly
dát, neboť neprošly přísnými
zdravotními
podmínkami
kvůli operačním zákrokům
v uplynulém půlroce. „Moc
nás to mrzí, příště už to však
určitě půjde,“ ujistily Andrea
s Šárkou.
Zbylá sedmička úspěšně absolvovala celou proceduru

a na místě zanechala mezi
300 a 500 mililitry drahocenné tekutiny. „Sami nikdy
nevíme, kdy se dostaneme do
takové situace, kdy nám darovaná krev může zachránit
život. Proto byl můj pocit
příjemný,“ sdělila Kateřina
Kočiová, jedna z prvodárců.
Těch byla mezi volejbalovou
výpravou většina, naopak u
některých nešlo o nic nového.
Luboš Petráš daroval podruhé
v životě, Martin Hájek načal
druhou desítku (je držitelem
Bronzové plakety) a Pavel
Navrátil podstoupil dokonce
již 88. odběr coby vlastník Zlatého kříže 3. třídy. „Krev jsem
začal dávat v roce 1996 a dokud to půjde, chci pokračovat,“
prohodil doktor „Agelek“.

Podstatné bylo,
že všech sedm našich dárců
zvládlo nezištnou návštěvu
nemocnice bez jakýchkoliv
zdravotních dopadů, bledost
tváře v některých případech
rychle
vystřídaly
úlevné
úsměvy. „Rád bych hráčkám i
členům realizačního týmu VK
Prostějov poděkoval. Je vidět,
že nejsou zapálení jen pro svou
hru, ale chtějí pomoci i druhým
a uvědomují si, že by někdy
krev mohli také oni sami
potřebovat,“ zdůraznil primář
transfuzního oddělení Nemocnice Prostějov Jiří Šlézar.
Dobrovolní zájemci o darování krve z řad veřejnosti
jsou stále vítáni. Odběry se
provádějí každé pondělí,
úterý a čtvrtek v době

Foto: www.vkprostejov.cz
od 6.00 do 8.00 hodin ve
druhém poschodí polikliniky
v Mathonově ulici. Bližší
podrobnosti a podmínky
dárcovství lze najít na internetových stránkách www.
nempv.cz. Případné informace lze získat rovněž na
telefonním čísle 582 315 210.

Volejbal, šipky
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Agelky na Olympu: už třetí porážka v letošní extralize!
Ol Pha
3
Očima kapitánek
Očima trenérů
VK Pv
1
Andrea Sládková - PVK Olymp Praha:

„Jsem ráda za cenné vítězství nad suverénem z Prostějova.“ (víc toho šťastná hráčka ze sebe nedostala)

Bodový vývoj – první set: 1:0,
1:2, 3:3, 3:6, 6:6, 7:8, 10:8, 11:11,
13:11, 14:13, 16:13, 18:14, 19:16,
21:16, 21:19, 23:19, 23:21, 25:22.
Druhý set: 0:6, 2:8, 4:8, 4:10,
5:12, 7:14, 9:14, 9:16, 12:17,
15:20, 15:22, 18:25. Třetí set: 2:0,
3:2, 5:2, 7:3, 7:5, 10:5, 12:7, 12:10,
14:10, 16:11, 17:14, 19:16, 21:16,
22:19, 23:21, 25:22. Čtvrtý set:
0:2, 2:2, 5:6, 7:6, 9:7, 12:8, 12:10,
16:10, 16:12, 19:13, 19:15, 22:15,
22:17, 25:17.

Solange SOARESOVÁ
- VK AGEL Prostějov:
„Olymp hrál velmi dobře a koncentrovaně, ve všech činnostech se soupeřky soustředily na sto procent. Stejně tak byly
dobře takticky připravené na naši hru, především výborně
podávaly těžkými servisy na přední smečařku a tím nám
dělaly velké problémy. Dnes byl domácí tým prostě lepší.“

což se projevilo hned zkraje
druhého dějství. Na hřiště jakoby
vyběhl úplně jiný prostějovský soubor a náhle šlapající parta okamžitě
utekla do výrazného vedení (0:6).
Už jí nedělalo potíže prosadit se
v zakončení, navíc pronikavě
zlepšila také obranu. Souhra včetně
navrátilkyně do sestavy Chlumské
až na výjimky klapala a často chybující Olymp (především na servisu) ztrácel celý zbytek setu – 18:25.

První sada

Po slibném začátku s únikem z 3:3
na 3:6 se Agelkám přestalo dařit.
Znejistěly na přihrávce, nahrávce
i útoku, málo tlačily podáním a
Praha, Prostějov/son - Kom- soupeř dvěma bodovými šňůrami
plikace volejbalistek VK AGEL nejprve srovnal (6:6), posléze otočil
Prostějov v probíhající sezoně (10:8). Hostující tým dost chyboval
pokračují. 25. kolo UNIQA ex- a téměř nic neubránil, čehož lepší
traligy žen 2012/13 jim přineslo domácí kolektiv využil k trháku
třetí prohru v soutěži, a to na na 18:14. Naděje svitla VK až
horké palubovce PVK Olymp v koncovce dvojím dotažením na
Praha, kde málem podlehly rozdíl dvou bodů (21:19, 23:21),
Třetí sada
již nedávno. Tentokrát hro- jenže k záchraně úvodní části to už
Vstup do nové sady ale přinesl další
zbu nepříznivého výsledku nestačilo, bylo pozdě – 25:22.
prudkou změnu v průběhu střetnutí.
neodvrátily a jedinou utěšující
Za vše mohla série vítězných bloků
Druhá sada
zprávou je, že porážka nemůže
náš výběr připravit o prvenství Střídání Kočiové místo Hippe a Pražanek, která Čadovy svěřenky
po nadstavbové části. Přesto je Hrončekové místo Žarkove však dokonale uzemnila (5:2, 7:3, 10:5).
pochopitelně nepříjemná.
vneslo do našeho družstva oživení, Pro AGEL je zkrátka v této sezoně

Solange Soaresová - VK AGEL Prostějov:

Bodový vývoj – první set: 3:0,
4:2, 6:2, 6:4, 8:4, 8:6, 10:6, 10:9,
12:9, 14:10, 16:11, 17:14, 20:17,
22:17, 24:19, 25:22. Druhý set:
4:0, 5:3, 7:4, 7:6, 11:6, 12:8, 14:8,
15:10, 17:10, 20:11, 20:14, 21:17,
24:17, 25:19. Třetí set: 2:0, 4:1, 5:3,
9:3, 10:6, 12:8, 15:8, 15:11, 17:11,
18:13, 21:13, 23:14, 23:16, 25:16.

Prostějov/son - Na vlastním hřišti
jsou ženy VK AGEL Prostějov
v nadstavbové části UNIQA extraligy 2012/13 nadále suverénní. Po čtvrtečním klopýtnutí na
Olympu Praha zvládly střetnutí
26. kola soutěže s vítěznou grácií,
když jejich výkon v hanáckém
derby proti PVK Přerov Precheza postupně gradoval až
k naprosto pohodovému závěru.
Úvodní dvě sady si byly hodně
podobné. Domácí tým vždy

Dita Gálíková - PVK Přerov:
„Dělaly jsme strašně moc nevynucených chyb, které nás
možná stály zisk vyrovnaného prvního setu. Potom se Prostějov postupně rozehrál a rozhodovala hlavně naše špatná
přihrávka společně se slabou obranou na síti.“

rychle získal menší náskok a ten
pak zvyšoval či o něj přicházel
podle toho, kdo zrovna víc chyboval. Nepřesností a hrubek
bylo na obou stranách hlavně
v zahajovací části opravdu
mnoho, jejich počet rozhodně
převyšoval hezké momenty
a výměny. Až s přibývajícím
časem kvalita hry stoupala.
Co však bylo podstatné z výsledkového hlediska, Agelky neustále vedly a soupeřky vůbec
nepouštěly nad sebe. Důvod

spočíval v jejich vyšší úderové
jistotě oproti výraznější chybovosti PVK, kterému sudí
extrémně často pískali nečisté
nahrávky. A prostějovskému pojetí svědčila také útočná pestrost,
místy se přidala i solidní obrana. Co se skóre týče, v prvním
dějství hostitelky trochu potrápila koncovka (22:17 – 24:22),
zatímco druhý set měl o něco
jasnější průběh.
Třetí pokračování zápasu se
vyznačovalo největšími výkyvy.

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Gratuluji Olympu k vítězství, hrál velmi dobře. Výborně
podával a prosazoval se přímými body. V útoku byla hra
vyrovnaná, i když jsme měli problémy se zakončením
Mlejnkové. Velký rozdíl byl však na bloku, kde měl
Olymp jednoznačně navrch.“

typická nejen v soubojích s PVK
kolísavost výkonů během zápasů a
v dané fázi šly Hanačky dolů, aniž
by dokázaly z útlumu najít účinnou
cestu. Protivnicím totiž znovu vycházelo podání, čímž trpěl příjem
Prostějova, no a rozháraná hra
nemohla rozjeté mladice z hlavního
města zastavit. Maximem bylo
přibrždění v závěru – 25:22.

rmidlem, jenže rychle ztratily
dvoubodovou výhodu 0:2 a poté
vlastními nepřesnostmi posadily
Mitáčovu ekipu zpět do sedla.
Mizerná přihrávka VK ostře
kontrastovala s výborným servisem Olympu, který se postupně
dostal do nebezpečně vysokých
otáček (5:6 - 9:7, 12:8, 16:10).
Konec utkání pak ze všeho nejvíc
připomínal pražskou exhibici.
Utrápené favoritky rezignovaly
Čtvrtá sada
Hned v zárodku čtvrtého a druhý celek tabulky hladce
pokračování měly naše ženy dospěl k zaslouženému triumfu –
ideální možnost zase otočit ko- 25:17 a 3:1.

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Přerov nehrál zdaleka
tak dobře jako v minulém vzájemném střetnutí, kdy nás
porazil. Dneska se mi herně líbily Veronika Hrončeková a
po svém příchodu na hřiště i Ju Gomes, která zvedla stabilitu
přihrávky, útoku i podání. Z naší strany panuje spokojenost,
že jsme nepřipustili žádné drama a zvítězili hladce. Rezervy
spočívaly v zakončení, jež mělo být od začátku efektivnější.“

Leopold Tůma - PVK Přerov:
„Počítal jsem s tím, že tady vyhrajeme aspoň jeden
set. Bohužel jsme doplatili na spoustu vlastních
nevynucených chyb, například ve střední části prvního
setu jsme takhle domácím darovali šest bodů za sebou.
Také mi vadí, že často nedokážeme využít čapnutých
míčů v poli. Dnes se přidal i horší výkon nemocné
nahrávačky a celkově jsme zápas Prostějovu sami odevzdali. Soupeř nás
v kompletním složení přehrál ve všech činnostech.“

Jak se říká: každý chvilku tahal
pilku. Ale až po jednoznačném
začátku, kdy vékáčko opět
nabralo klíčový odstup (9:3). Pak
favorit střídavě kolísal a zase unikal, až stupňovaným výkonem
definitivně nechal přerovskou

partu daleko za sebou. Fanoušky
přitom potěšilo několik efektních smečí Hrončekové středem
sítě, polařských skoků uzdravené
Chlumské i viditelný přínos
střídající Gomes. Duel nakonec
vyzněl velmi jednostranně.

Extraligové mládežnice uzavřely dlouhodobou část svých soutěží

jedním vítězstvím a třemi porážkami v Praze

Mladé volejbalistky VK AGEL
Prostějov absolvovaly poslední zápasy nadstavbové fáze
jak v extralize juniorek, tak
v extralize kadetek. Náš starší výběr prohrál oba duely na
hřišti TJ Sokol Žižkov, zatímco mladší kolegyně získaly na
palubovce SK Španielka Řepy
aspoň jeden ze dvou soubojů.
Výsledky přitom nemohly nic
změnit na konečném pořadí, v němž kadetky skončily
druhé (postup do finálových

turnajů o medaile) a juniorky Adamčíková, Mlčáková, Stavidesáté (závěr sezony).
nohová, Kolderová, Lakomá, libero Přibylová – Chludová.
JUNIORKY
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
Sokol Žižkov – VK Prostějov
„Soupeři šlo o postup do turnaje
3:0 (26, 22, 18)
o páté až osmé místo, ale to nás
a 3:1 (17, 19, -23, 17)
nijak nezajímalo. Chtěli jsme
Sestava v prvním utkání: Za- hrát dobře a třeba i zvítězit, jenže
tloukalová, Adamčíková, Mlčá- v úvodním střetnutí nás zastavila
ková, Růžičková, Kolderová, La- pokažená koncovka vyrovnanékomá, libero Uličná – Přibylová, ho vstupního setu. Celkově holChludová, Stavinohová. Sestava ky nehrály špatně ani v odvetě,
v druhém utkání: Zatloukalová, ovšem doplácíme na školácké

chyby. Zkušenější Žižkov jich Meidlová, Lakomá, Kočařová,
Stavinohová, Chludová, libero
dokázal využít.“
Kratochvílová – Koblerová.
KADETKY
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
Španielka Řepy – VK Prostějov
„Úvodní zápas jsme zvládli dobře,
1:3 (23, -22, -19, -10)
domácí tým postupem času k ničea 3:0 (16, 22, 13)
mu nepustili a ještě si něco herního
Sestava v prvním utkání: vyzkoušeli. V odvetě už jsem dost
Koblerová, Meidlová, Lakomá, experimentoval se sestavou bez
Adamčíková, Přibylová, Chlu- dvou členek základu, což se logicdová, libero Jetelová – Gogová, ky promítlo do výkonu. Byl horší,
Stavinohová, Kočařová. Sesta- ale ne úplně špatný, každopádně
va v druhém utkání: Gogová, porážka tentokrát nevadila.“

Starší žačky jdou ve šlépějích žen

31. a 32. kolo: Palkovice -Přerov B 0:3 (-20,-25,-21) a 1:3 (-18,-21,21,16), Lanškroun - Česká Třebová 3:1 (-23,19,18,19) a 3:0 (22,22,20),
Vsetín - Litovel 1:3 (20,-16,-18,-22) a 2:3 (15,-25,19,-19,-7), Jehnice Znojmo-Přímětice 3:0 (19,16,17) a 3:2 (17,-22,20,-25,10), Bílovec - TJ
OP Prostějov 3:2 (-25,22,24,-19,8) a 0:3 (-20,-14,-14)

průběžná tabulka 2. ligy, skupina „C“
 Tým

Z

V

P

PS

PM

B

1. PVK Precheza B

32

27

5

86:26

2674:2194 82

2. TJ Sokol Palkovice

32

26

6

83:31

2685:2181 77

3. TJ Sokol Česká Třebová

32

22

10

76:47

2757:2557 63

4. TJ OP Prostějov

32

19

13

68:58

2791:2686 55

5. VO TJ Lanškroun

32

15

17

55:64

2580:2677 44

6. ŠSK IR - PROGRES Bílovec

32

13

19

55:74

2688:2861 39

7. VK Austin Vsetín

32

12

20

52:69

2516:2646 38

8. TJ Tatran Litovel

32

12

20

44:75

2450:2780 32

9. VK Pegas Znojmo

32

8

24

46:78

2511:2797 31

32

6

26

41:84

2576:2849 19

10. TJ Sokol Jehnice

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?
33. a 34. kolo, středa 13. března 10.00 a 14.00 hodin: Bílovec - Palkovice, Prostějov - Jehnice, Znojmo-Přímětice Vsetín (11.00 a 14.00), Litovel - Lanškroun, Česká Třebová
- Přerov B

Prostějov/son - Excelentní série se povedla starším žačkám
VK Agel Prostějov. V krajském přeboru starších žaček
Olomouckého kraje družstvo
nepoznalo hořkost porážky a
v sobotu 2. března 2013 zcela
zaslouženě hráčky převzaly zlaté medaile „Přeborník
Olomouckého kraje“ z rukou
předsedy Krajského volejbalového svazu Vladimíra Tabary.
V sedmadvaceti zápasech krajského přeboru děvčata nepoznala hořkost porážky, vyhrála
54 setů, ztratila pouze 2 – a to
vždy, s druhými hráčkami v
pořadí – z PVK Přerov. Oslava
po utkání v šatně byla veliká –
„rychlé špunty“ lítaly do stropu a
3 druhy italské pizzy byly vynikající, stejně jako výkony našich
mladých volejbalistek. Na zisku
zlatých medailí mají největší
zásluhu Lucka Zatloukalová,
Tereza Vymazalová, Tereza Baláková, Tereza Slavíková, Tereza
Skládalová, Tereza Smékalová,
Markéta Hubrová, Kristina Šestořadová a Gabriela Klusáková,
ty všechny pod dohledem trenérky Lenky Koblerové a asistenta
Aleše Dočkala.
Vítězstvím v krajském přeboru

aneb Večerník monitoruje regionální dění
EXTRALIGA Olomouckého kraje

Stanislav Mitáč - PVK Olymp Praha:

„Těší mě výhra i to, že se jedná o vítězství právě nad
Prostějovem a Mirkem Čadou. Při jeho působení v
Prostějově jsme jej až do dneška nedokázali porazit. Stejně
mě těší také zlepšení našich statistik s Prostějovem. Dokázali
jsme uspět dobrým výkonem, ve většině herních činností
byli lepší a nejvíc mě těší, že jsme měli převahu i na útoku.
Chválím všechny své svěřenky za naprosto zasloužené vítězství.“

Doma ženy VK nezaváhaly a jasně přejely Přerov
VK Pv
3
Očima kapitánek
Očima trenérů
PVK Př
0
„Stále opakuji, že ze všeho nejvíce záleží na našem projevu. Ten byl dnes dobrý, i když jsme se nevyvarovaly zbytečných chyb. Celkově jsme však utkání zvládly a snad
už si ve zbytku sezony dáme pozor na další výpadky.“

ŠIPKAŘSKÁ TREFA
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
16 Dobří bobři Olomouc
16 Hanácká šipka Olomouc
16 Miagi Mohelnice
16 Pitbulls Prostějov

Hosté
BD
Sportingbet.cz Olomouc
13
Atlant Olomouc
8
Poslanci Bělkovice-Lašťany 17
Zavadila o jedličku Čechovice 15

BH
5
10
1
3

LD
30
21
35
32

LH
18
25
10
13

Body

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

Legy

1 Atlant Olomouc

Tým

13

10

2

0

1

0

0

149:88

337:214

35

2 Dobří bobři Olomouc

15

9

3

0

1

2

0

174:100

397:266

34

3 Pitbulls Prostějov

13

10

0

0

1

2

0

147:88

333:246

31

4 Vetřelci Prostějov

13

8

1

0

1

3

0

142:94

321:247

27

5 Miagi Mohelnice

14

7

0

0

2

5

0

131:123

312:304

23



6 Zavadila o jedl. Čechovice

14

4

1

0

1

8

0

110:144

278:345

15

7 Sportingbet.cz Olomouc

14

4

0

0

0

10

0

118:134

299:321

12

8 Hanácká šipka Olomouc

15

2

0

0

1

12

0

90:181

246:402

7

9 Poslanci Bělkovice-Lašťany

13

0

1

0

0

12

0

63:172

198:376

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

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

BD BH LD LH
14
4
30 13
10
8
22 20
7
11 17 24
5
13 11 28
7
11 19 27
neznámo v době uzávěrky

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

1 Berini Ivanovice na Hané

16

13

2

0

0

1

0

198:92

436:254

43

2 Orli Kojetín

16

11

2

0

1

2

0

191:100

426:265

38

3 Jiřina Black Bears Prostějov

15

12

0

0

1

2

0

172:99

394:250

37

4 Darts Club Držovice

16

11

0

0

0

5

0

179:109

407:286

33

5 O tečku Prostějov

16

8

2

0

1

5

0

148:143

350:355

29

6 V Zeleném Prostějov

16

8

0

0

2

6

0

156:134

374:324

26

7 Asi Prostějov

16

8

0

0

0

8

0

139:149

334:343

24

8 Rafani Čelčice

16

5

0

0

1

10 0

138:151

328:360

16

9 Mexičani Čelčice

16

4

0

0

0

12 0

117:171

297:393

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

16

3

0

0

1

12 0

92:197

260:430

10

12 Seniors Hamry

16

2

0

0

0

14 0

93:195

248:440

6

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

1. liga Ženy - Olomoucký kraj
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
BD BH LD
5 Dračice od Jedličky Čechovice Šipkařky od Golema Olomouc 6 5 12
5 Pitbulky Prostějov
Divošky od Jany Přerov
8 2 18

LH
11
9

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

1 Pitbulky Prostějov

4

3

0

0

0

1

0

25:15

56:41

9

2 Dračice od Jedličky Čechovice

4

2

1

0

1

0

0

25:17

56:42

9

3 Šipkařky od Golema Olomouc

4

2

0

0

1

1

0

22:19

49:43

7

4 Divošky od Jany Přerov

4

0

2

0

0

2

0

18:24

46:55

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
Hosté
16 Hroši od Jedličky Čechovice Němčická střela
16 Skalní Na Nové Doloplazy Věčná žízeň Ivanovice na Hané
16 ŠK Brablenci Kojetín
Fénix Prostějov
16 Twister Kroměříž
U Žida Ivanovice na Hané
16 Capa team U Jedl.Čechovice Soběsuky 49

BD BH LD LH
8
10 19
23
14 4 29
17
14 4 31
15
16 2 33
7
přeloženo na 16. 3. 2013

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

Legy

BO

15

14

444:205

44

2 Twister Kroměříž

14

12

0

0

1

1

0

205:48

441:163

37

3 Fénix Prostějov

15

9

0

0

0

6

0

138:132

329:318

27

4 U Žida Ivanovice na Hané

14

7

1

0

0

6

0

114:139

292:337

23

5 Soběsuky 49

14

6

1

0

1

6

0

117:137

278:320

21

6 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

14

6

0

0

0

8

0

105:147

282:342

18



Tým

1 ŠK Brablenci Kojetín

1

0

0

0

0

198:73

7 Capa team U Jedl. Čechovice

14

5

0

0

2

7

0

109:145

270:345

17

8 Skalní Na Nové Doloplazy

14

4

1

0

2

7

0

115:140

288:343

16

9 Němčická střela

15

4

1

0

1

9

0

107:165

274:372

15

10 Hroši od Jedličky Čechovice

15

2

1

0

0

12 0

126:145

305:351

8

11 Žabáci Ivanovice na Hané

14

3

1

0

0

9

95:158

255:362

8

1

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

Jdou příkladem. Starším žačkám VK AGEL Prostějov se podařilo
to, o co usilovaly svěřenkyně Miroslava Čady, bez prohry si dokráčely k titulu.
Foto: www.vkprostejov.cz
se družstvo starších žákyň kvalifikovalo na Mistrovství ČR,
které se bude konat začátkem
května, nejbližší akcí je však
finále Českého poháru – i zde
má družstvo šanci na medailové
umístění.

Ke zhodnocení krajského přeboru starších žaček a účasti všech
našich žákovských družstev se
ještě vrátíme po schválení všech
výsledků a stanovení konečného
pořadí sportovně technickou komisí ČVS Olomouckého kraje.

Prostějovský
Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz
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Exkluzivní interview s bossem marketingové společnosti TK PLUS po vyhlášení ankety “Sportovec města Prostějova 2012

MIROSLAV ČERNOŠEK: „Město Prostějov vytváří nejen tenisu výborné podmínky,

my mu na oplátku děláme skvělé jméno!“

Prostějov - Hned několikrát během vyhlášení
Sportovce města Prostějov 2012 vystoupal na pódium pro cenu nejvyšší muž prostějovského tenisu
i marketingových agentur TK PLUS a Česká sportovní Miroslav Černošek. Sám na kurtu sice nic nevyhrál, ale ze své pozice vytváří dokonalé podmínky
k mohutnému sběru trofejí, který za minulý rok dosáhl
v podání členů oddílu TK Agrofert extrémní míry. A
protože uznávaný byznysmen přebíral ocenění místo
svých turnajově zaneprázdněných hvězd, nakupila
se v pátečním večeru před ním na stole utěšená řada
skleněných plaket.
Marek Sonnevend
Co říkáte na tu početnou sbírku cen?
„Neskromně budu tvrdit, že je naprosto odpovídající
tomu, čeho naši tenisté v minulé sezoně dosáhli. Městu Prostějov děláme z mého pohledu
skvělou reklamu a propagaci
nejen v České republice, ale i
v celém světě, a výsledky téhle
ankety jsou pro nás logickou
odměnou.“
Zasloužil si Tomáš Berdych prvenství v hlavní
kategorii před Petrou
Kvitovou?
„S ohledem na dámu to asi
bude netaktní říct, ale ano.
(smích) Tomovi vyšel rok
2012 skoro po všech stránkách
výborně, chybělo mu jediné:
větší průlom na grandslamech.
Jinak hrál parádní tenis, přiblížil se elitní pětce světového

žebříčku a byl jedním ze dvou
strůjců fenomenálního triumfu
v Davis Cupu. U Peti asi každý
viděl, že v porovnání s předchozí dokonalou sezonou šla
trochu dolů, ovšem dvě grandslamová semifinále a hlavní
podíl na obhajobě Fed Cupu
rozhodně nejsou málo. První
a druhé místo v anketě si oba
bezpochyby zasloužili.“
Stíhají vůbec vnímat
anketní ocenění, která
prší na jejich adresy?
„Vzhledem k aktuálně nabitému programu musí každý
pochopit, že veškerou svou
koncentraci teď věnují probíhajícímu turnaji v Indian Wells.
S oběma jsem však dnes telefonoval, o svém ocenění vědí a
určitě z něj mají radost. I díky
podpoře města Prostějov si tady
vybudovali domov, mají výborné podmínky k přípravě a velkou podporu zdejší veřejnosti.“

„Osobně si přeji pokračování dominance
naší tenisové mládeže. Snad opět získáme
co nejvíc titulů na mistrovstvích republiky
i v týmových extraligových soutěžích..“

Šéf prostějovského tenisu MIROSLAV ČERNOŠEK věří,
že také v příštím roce bude TK Agrofert úspěšným klubem

Foto: Josef Popelka
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

S cenou. Spolumajitel marketingové společnosti TK PLUS Miroslav Černošek (na snímku vpravo) si
na pódium došel hned pro několik trofejí z ankety „Sportovec města Prostějova 2012“. V tomto případě
drží v rukou ocenění „Sportovní událost roku“ za významný podíl na triumfech v Davis Cupu, Fed Cupu
a Hopman Cupu.
Foto: Josef Popelka
A jak tohle všechno
splácet?
„Nejlépe dalšími úspěchy
v prostějovských barvách, o což se
týden co týden snaží.“
Jaká výsledková očekávání máte od letošního roku?
„Už jen zopakovat loňské
úspěchy hlavně v týmových soutěžích by bylo ohromné... (směje
se) Zatím to nevypadá nemožně,
kluci postoupili do čtvrtfinále Davis Cupu a holky už do semifinále
Fed Cupu. V jednotlivcích je Tomáš na nejlepší cestě pokračovat
v atakování absolutní špičky světového žebříčku a u Petry to vypadá, že již překonala slabší období.
Triumf na turnaji v Dubaji byl
opravdu krásný, forma jí jde viditelně nahoru. Co si však já osobně
přeji neméně, to je pokračující
dominance naší tenisové mládeže.
Snad opět získáme co nejvíc individuálních titulů na mistrovstvích
republiky i v týmových extraligových soutěžích družstev.“

kdo je

miroslav černošek
narodil se 27. dubna 1948. Má dvě dcery a tři
vnoučata, přičemž jeho současnou přítelkyní
je Petra Langrová. Ukončil vysokoškolské
vzdělání s titulem PhDr. Podnikání ve sportu
se věnuje od počátku devadesátých let. Začínal s tenisem v Prostějově, v roce 2001 se stal předsedou představenstva a spolumajitelem společnosti Česká sportovní, kterou později
převzal do stoprocentního vlastnictví. Česká sportovní se v současnosti podílí na řadě projektů, přičemž za deset let existence patří k
lídrům ve své branži, a to nejenom v rámci tuzemska. Spolupracuje s nejprestižnějšími firmami i nejúspěšnějšími českými hvězdami
včetně Jaromíra Jágra. Dlouhodobě zajišťuje marketing pro Český
olympijský výbor a realizovala například basketbalové Final Four v
Praze či atletickou Zlatou tretru v Ostravě. Společnost se stará také
o oba tenisové reprezentační týmy pro Davis Cup a Fed Cup, se kterými nyní dosahuje historických triumfů. M. Černošek je i spolumajitelem marketingové společnosti TK PLUS Prostějov, která nejen
zastupuje špičkové sportovce, ale pořádá největší tuzemský tenisový
turnaj Czech Open, kromě TK Agrofert je v Prostějově pod hlavičkou TK PLUS také také basketbalový klub BK i volejbalový oddíl VK
AGEL. Černošek je také autorem myšlenky prezentace hvězd NHL
pod hlavičkou Jágr Team. Dlouhodobě přednáší sportovní marketing na Fakultě tělesné kultury UP Olomouc, poslední roky i v Brně.

