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Dýmu jako z komínu!

SEBEVRAŽDA FAJFKAŘI
PRACÁK

bez ředitele, V. Pospíšil

REZIGNOVAL
Prostějov/mik
Nesmyslný zákon
o rušení poboček
úřadů práce má
první personální
oběť i v Prostějově. O víkendu do
naší redakce přišel
e-mail, ve kterém
nás dosavadní ředitel Úřadu
práce v Prostějově Vojtěch
Pospíšil (na snímku) seznámil
se svým rozhodnutím: REZIGNOVAL JSEM!
„Protože jsem odmítl nabízenou vedoucí funkci do struktury
nového Úřadu práce České republiky, končí mé působení ve
službách zaměstnanosti. Byť se
nemohu ztotožnit s mírou centralizace, kterou nový úřad zavádí, jsem přesvědčen, že moji
kolegové učiní vše, aby dopad
centralizace na klienty byl co
nejmenší,“ stojí v dopise doslova. Vojtěch Posíšil se v něm
podepsal jako poslední ředitel
Úřadu práce v Prostějově.
Místo desítek úřadů se stovkami poboček vznikne podle
koaliční poslanecké předlohy
ředitelství a pracoviště v krajích
a v pověřených obcích. Podle
předkladatelů, mezi které patří

i prostějovská poslankyně Jitka Chalánková, má nová
struktura sjednotit
rozhodování úřadů
a už v prvním roce
přinést úspory ve
výši zhruba 180 milionů korun.
Ministerstvo práce a sociálních
věcí se ale snaží vyděšené úřady
uklidnit. Reorganizace se týká
jen vnitřní struktury systému,
nezaměstnaných se nedotkne.
„Mohu ujistit všechny starosty a
občany, že se žádné rušení úřadů práce nekoná, nekoná se rušení žádných kontaktních míst,“
uvedla mluvčí ministerstva
práce a sociálních věcí Viktorie
Plívová.
V současnosti existuje 77 samostatných úřadů práce s
250 pracovišti zaměřenými
na zaměstnanost a se zhruba
400 pobočkami státní sociální
podpory. Podle návrhu zákona
vznikne pražské ředitelství úřadu práce, 14 krajských poboček
a kontaktní pracoviště ve 226
pověřených obcích. Stovky
zaměstnanců budou moci být
podle ministerstva vyčleněny
na boj s prací načerno.

Žena poslala chlapa „k šípku“,
ten skočil ze 4. patra ŠIPKU!
Prostějov/mik, pk - Láska do-káže i zabíjet! Z domu se soci-álními byty zvaného mezi lidmii
„parlament“ v ulici Šárka vyskoočil v pátek 25. března ze čtvrtého
ho
patra pětačtyřicetiletý muž. Podle
námi získaného svědectví tak učinil
ze zoufalství, že mu jeho přítelkyně
oznámila konec vztahu a návrat
k předchozímu partnerovi. Muž
pocházející z Karviné tuto zprávu
neunesl a okamžitě přímo po hlavě vyskočil z okna! Přestože lékaři
z prostějovské záchranky mu poskytli okamžitou pomoc a dokázali
ho resuscitovat, muž v olomoucké
fakultní nemocnici ještě týž den zemřel.
Více na straně

si vyhulovali „čoně“

Olomouc/ fer - Zapřísáhlý
nekuřák by tady rozhodně
nevydržel ani vteřinu! V sobotu si v olomoucké restauraci U Pelikána dali soutěžní dostaveníčko vyznavači
kouření z dýmek. Tradiční
soutěž - kdo vydrží bafat
déle, přilákala pětapadesát
účastníků. A nutno dodat,
ap ě é hospodě
ospodě nee
žee v zaplněné
V poli poražených.
Josef Klimeš bafat
moc neumí, v soutěži skončil až na 43.
místě. Aspoň si tak
šetřil „čoňo“...
Foto: alpenstock.cz

bylo soutěžící skrz dýmovou
clonu mnohdy vidět. Mezi
tolika fajfkaři se bohužel
trochu ztratil i jediný zástupce Prostějova Josef Klimeš. Zatímco vítěz vydržel
z dýmky tahat bezmála dvě
hodiny, našemu známému
Alpenstockovi nějak vyhasla lulka. Bafal pouhých třiadvacet minut
ut a sskončil
o č
až
třiačtyřicátý.
„Měl jsme špatného manažera, úplně se na
mě vykašlal
a nepřipravil
mě,“ komentoval to vztekle
Josef Klimeš.
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Bez šance. Muž, který vyskočil ze čtvrtého patra domu v Šárce neměl nakonec i přes okamžitou
pomoc lékařů ze záchranky šanci na přežití.
Ilustrační foto

Podrobnou reportáž z tradičního klání
dýmkařů přinášíme na straně 9

Krimi

V NOVÉM
168 hodin
s městskou policií

Prostějovsko sužují lesní POŽÁRY
Je sucho, hasiči varují před vypalováním trávy

Pes ho
P
h pokousal
k
l
Mladá žena ponechala psa na volno,
ten kousnul muže
do ruky. Po deváté hodině ranní bylo přijato na
linku 156 oznámení od poškozeného, že byl pokousán psem.
Dotyčná po incidentu šla domů
pro očkovací průkaz, ale zpět za
ním už nepřišla. Hlídka vyjela
na uvedenou adresu. Devatenáctiletá slečna přiznala nezabezpečení psa a přislíbila donést
potvrzení o vyšetření
p
y
zvířete.
Čtyřiapadesátiletý muž měl dvě
tržné ranky na ruce za zápěstím.
Celá událost byla předána
správnímu orgánu pro podezření z přestupku dle zákona na
Ochranu zvířat proti týrání a nezabezpečení psa proti volnému
pohybu a podle zákona proti
občanskému soužití a ublížení
na zdraví z nedbalosti.

Čunín, Krumsín/mik

Ač se to nezdá, správce lesů, zahrádkáře a také
zemědělce na Prostějovsku trápí nebývalé sucho.
Hasiči na základě toho varují všechny lidi, aby v
žádném případě nevypalovali starou trávu, listí či
klestí. Hlavně v blízkosti lesů. Varováním by měly
být dva případy požárů lesních porostů z minulého
týdne.
„V úterý odpoledne byli policisté z Konice vysláni do obce
Čunín do chatové oblasti, kde
došlo k zahoření lesního klestí
v místní části zvané Žleb. Za
jednou z rekreačních chat na
lesní mýtině se vznítilo klestí a
lesní hrabanka. Po krátkém šetření bylo zjištěno, že čtyřicetiletá žena pálila na vykácené
mýtině lesní klestí připravené
na hromadách a vlivem větru
došlo k následnému nekontrolovanému rozšíření ohně. Tím
došlo k požáru na ploše zhruba

jednoho hektaru,“ popsal nám
první případ Petr Weisgärber,
tiskový mluvčí Policie ČR v
Prostějově. „K dalšímu rozšíření požáru do vzrostlého lesa
naštěstí nedošlo, ohněm byly
jen ožehnuty kmeny několika
vzrostlých borovic. Majitel
zahořeného lesního pozemku
se na místě nenacházel, takže
škodu zatím nebylo možné
vyčíslit,“ dodal mluvčí policie.
„Na místě zasahovali profesionální hasiči z Konice i Prostějova a dále dobrovolní hasiči

z Konice a Přemyslovic. Po
likvidaci požáru byl pozemek
dále monitorován, aby nedošlo
k opětovnému zahoření,“ řekl
Josef Nedělník, vyšetřovatel
HZS v Prostějově.
O den později, tedy ve středu
30. března, vyjížděly tři jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů k dalšímu požáru
lesa, tentokrát červený kohout
zakokrhal ve vojenském prostoru v Krumsíně. „Požár menších stromků zachvátil plochu o
rozměru jednoho hektaru. Předběžná škoda byla stanovena na
50 tisíc korun,“ informoval nás
po likvidaci požáru Josef Nedělník z HZS v Prostějově.
Hasiči přijali informaci o požáru v 17.44 hodin a k likvidaci
vyslalo operační středisko jednotku požární stanice v Prostějově společně s dobrovolnými
hasiči z Krumsína a Plumlova.
„Hasiči na místě lokalizovali

hořící stromky o rozloze 100
krát 100 metrů a následným
proléváním dohašovali menší
skrytá ohniska v pařezech a kořenech stromů. Požár se podaři-

Na linku 156 oznámil odpoledne občan zamoření Plumlovské
ulice dýmem. Vyslaná hlídka
zjistila, že v zahradě je rozdělaný oheň, na kterém dochází ke
spalování větví a dřeva z čerstvě
skáceného stromu. Přitom vyhláška města stanoví podmínky
pálení suchých větví, dřeva a
jiného zahradního odpadu rostlinného původu. Toto sice lze na
jaře v měsíci březnu a dubnu, na
podzim v říjnu a listopadu, ale
nesmí se přitom obtěžovat okolí
kouřem, jako tomu bylo v tomto případě. Tímto je čtyřiatřicetiletý muž podezřelý z přestupku a celá událost postoupena
správnímu orgánu k dořešení.

VVulgární žena
Při vystěhování z bytu zanechala nájemkyně šatní skříň před
domem u kontejneru. Devětatřicetiletá žena na upozornění
majitele domu nereagovala,
pouze utrousila vulgární výraz
na jeho adresu a nábytek na
veřejném prostranství ponechala. Tímto je ovšem podezřelá
z přestupku proti veřejnému
pořádku. Událost byla postoupena správnímu orgánu, kde
se pokuta může vyšplhat až na
částku 50 000 korun.Připomínka: Ve městě máme dva
sběrné dvory, kde může občan
zanechat nepotřebné věci a to
zcela zadarmo.

Měď láká zloděje
V pondělí bylo nahlášeno na
linku 156 odcizení měděného
okapového svodu na Slovácké
ulici neznámým pachatelem.
Další krádež byla zaznamenána ve středu 30. března před
půlnocí. Při dohledu na veřejný
pořádek si hlídka povšimla podezřelého chování dvou mužů,
kteří se pohybovali na pozemku
školního hřiště základní školy.
Jakmile tito spatřili strážníky,
snažili se ukrýt ve křoví. Oba
byli zadrženi. Opodál byly
nalezeny předměty, se kterými dvojice manipulovala před
příjezdem hlídky. Jednalo se o
čtyři kusy měděných parapetů. Podezřelí tvrdili, že je našli
u místního nádraží. Strážníci
prověřili okolí, zda nechybí u
některé z nemovitostí. Výsledek byl negativní. Na druhý
den bylo zjištěno, že měděné
p p y byly
y y ukradeny
y z jjedné
parapety
restaurace. Šestačtyřicetiletý a
dvacetiletý muži jsou podezřelí
z přestupku proti majetku, neboť i věc, kterou si přivlastní
nálezem je protiprávní jednání.

Nedávno jsme informovali o případu zpronevěry řádově několika tisíc na
Obecním úřadu v Hluchově. Tohoto činu se dopustila hospodářka úřadu
Magda Vyhlídalová, která sama Večerníku i policii vinu částečně přiznala.
Jak se však zdá, v Hluchově se na úřadu dějí daleko podivnější věci. A právě
Magda Vydlídalová o tom vypovídá.
„Starosta Oldřich D. celou záležitost okolo mé zpronevěry
zinscenoval s jediným cílem
znemožnit mi kandidaturu v
nových obecních volbách. Tím,

že se mě zbaví, mi vyhrožoval
už dlouho. Dle mého názoru
o zpronevěru nešlo, neboť peníze byly vynaloženy na další
obecní záležitosti, ovšem bez

patřičných dokladů. To je pravda. Z chování pana starosty v
den mého podání vysvětlení na
policii ale bylo patrné, že jeho
obava, abych nemohla použít i

Nepřístupné. Hasiči se při lesním požáru ve vojenském prostoru
v Krumsíně museli s hadicemi prodírat těžko přístupným terénem.
Foto: HZS

důkazy proti jeho osobě, byla
tak veliká, že mi okamžitě znemožnil přístup k dokladům a
dalším materiálům na úřadě,
abych se nemohla bránit. A také
abych nemohla policii předložit i
důkazy o jeho vině! Také ze strany Policie ČR došlo k pochybení, neboť materiály z účetnictví
měl být podroben důkladné kontrole a zabezpečen přímo policií
nebo vytvořenou komisí. Místo
toho jsou materiály i počítač
přístupné na úřadě komukoliv, i
nepovolaným osobám. A s těmi-

to doklady mohlo být manipulováno v můj neprospěch,“ sdělila
Večerníku Magda Vyhlídalová.
Dnes už bývalá hospodářka
Obecního úřadu v Hluchově
poskytla naší redakci další svědectví o podivných praktikách,
které se na úřadu měly dít. O
tom ale zase příště, stejně tak
chceme přinést i reakci hluchovského starosty Oldřicha Dospivy. „Jen bych ještě chtěla citovat
slova starosty na rozloučenou
se mnou. To máš za ty volby!,“
uvedla Magda Vyhlídalová.

Zloději z aquaparku bleskově dopadeni
Starosta Pišťák: Zaplaťpánbůh za dobrou práci policie!
Prostějov/mik

Dnes se krade úplně všechno. Důkazem toho je
nedávný případ, kdy prostějovský aquapark, sotva
se probouzející ze zimního spánku, navštívili nezvaní hosté. Ze zdi místní restaurace a pak ještě z
pětimetrového ocelového sloupu odcizili dvě průmyslové kamery. Podle předběžných odhadů tak
městu způsobili škodu za 100 tisíc korun.

Nalezena! Zajištěnou ukradenou kameru policisté brzy vrátí
na radnici. Ta ji znovu instaluje
do aquaparku.

Dobrou zprávou ovšem je, že
kriminalisté zloděje minulý
týden vypátrali a nejenom to.
Policie dokázala jednu kameru,
tu dražší, zajistit a v následujících dnech bude vrácena městu.
„V úterý policisté z oddělení

obecné kriminality zahájili
trestní stíhání dvou mladíků z
Prostějova, kteří jsou podezřelí ze spáchání přečinu krádež
formou spolupachatelství. Po
vzájemné domluvě obviněný
jednadvacetiletý muž z Pros-

tějova vnikl společně s dvaadvacetiletým komplicem po
přelezení oplocení do areálu
Městského oddychového a
sportovního centra - aquaparku
na ulici Anenská v Prostějově,
kde společně vytrhli v prostoru
sportoviště ze stožáru s osvětlením černobílou kameru, kterou
následně odnesli. Druhou kameru odcizili ze zdi restaurace,“
uvedl Petr Weisgärber, tiskový
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Dobrou práci prostějovské policie ocenil v pátek také starosta
města. „Každý člověk je rozmrzelý, když něco ztratí nebo
mu někdo něco ukradne. Ale

pokud se policii podaří zloděje
vypátrat a ukradený majetek
poškozenému vrátit, je to hned
veselejší. Notabene, když se to
podaří tak rychle. Zaplaťpánbůh za tak dobrou práci policie, za jejich schopnost jim patří velký dík,“ sdělil Miroslav
Pišťák.
Dva mladíky, kteří byli usvědčeni z krádeže kamer v prostějovském aquaparku, nyní čeká
soudní řízení a zřejmě i dlouholetý kriminál. „V současné
době jim za trestný čin krádeže
hrozí trest odnětí svobody až na
pět let,“ potvrdil mluvčí policie
Petr Weisgärber.

Muž spáchal sebevraždu kvůli zhrzené lásce
Prostějov/mik, pk
V pátek 25. března, dvě hodiny
po poledni, vyjížděla sanitka
záchranné služby k nahlášenému případu sebevražedného
skoku muže ze čtvrtého patra
domu v ulici Šárka.
„Zhruba
pětačtyřicetiletého
muže jsme našli v bezvědomí,
srdce mu ještě pracovalo, ale

jeho aktivita byla dohasínající.
Provedli jsme jeho intubaci,
dostal několik infuzí a příslušné
léky, krk jsme zajistili fixačním
límcem. Ve velmi kritickém
stavu jsme ho převezli sanitkou
do Fakultní nemocnice v Olomouci. Po cestě jsme museli
provést resuscitaci, došlo totiž k
zástavě srdce. Povedlo se a pa-

cienta jsme lékařům urgentního
příjmu předali stabilizovaného.
Až večer jsem se dozvěděl, že
po další zástavě srdce muž ve
Fakultní nemocnici zemřel,“
sdělil nám Radomír Gurka, šéf
prostějovské záchranky. „Bohužel se tento vývoj dal čekat, muž
měl velmi těžce poraněný mozek, šlo o zranění neslučitelné se

životem,“ dodal šéf záchranky.
Podle svědků z domu v ulici
Šárka šlo o muže pocházejícího
z Karviné, který v Prostějově žil
i pracoval jako zedník. „V domě
navštívil svoji přítelkyni, která
mu oznámila, že se s ním rozchází a vrací se k druhému muži,
se kterým udržovala intimní
vztah. Došlo k hádce na chodbě,

žena ho odmítala a neustále opakovala, že rozchod je definitivní.
Ten chlap jí na to řekl, že život
bez ní nemá pro něho cenu a
hned nato se rozběhl proti oknu
a skočil po hlavě dolů ze druhého patra. Byla to klasická „šipka“, spadl nešťastně na hlavu,“
svěřil nám své poznatky muž
bydlící v domě.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po čtyřech osobách.
Všechny páchaly trestnou činnost na našem
území.
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.

Postříkal
P
třík l vlak
l k

Zatím neznámý
pachatel
na
hlavním nádraží v Prostějově
nastříkal barvou
na levé straně vlakové soupravy různé nečitelné ornamenty
černé, fialové, zelené a žluté
barvy na ploše 2,5 x 6 metrů a
na přední straně pantografu tři
nečitelné černé a fialové nápip
sy. Škoda nebyla dosud vyčíslena. Za trestný čin poškození
cizí věci hrozí pachateli až jeden rok odnětí svobody.

O. Dospiva udal hospodářku: To máš za ty volby!

Hluchov/mik

ČERNÁ KRONIKA

lo zcela zlikvidovat krátce před
devatenáctou hodinou.
Příčinu vzniku požáru vyšetřuje
vojenský vyšetřovatel,“ dodal
Josef Nedělník.

Jede v nepravostech i starosta Hluchova?

Dým na Plumlovské
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IVO GUZDEK

TOMÁŠ VEČERKA

JANA JURDOVÁ

MARTINA CHALUPOVÁ

se narodil 6. prosince 1972 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 37 do 42
let, měří mezi 180 až 185 centimetry. Má střední postavu a
hnědé vlasy.

se narodil 13. března 1979 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 30 do 35
let, měří mezi 180 až 185 centimetry, má hubenou postavu a
modré oči.

se narodila 26. ledna 1976 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 34 do 40
let, měří 170 centimetrů, má
hubenou postavu, modré oči a
hnědé vlasy.

se narodila 27. listopadu 1992
a trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 17 do 19
let, měří mezi 160 až 170 centimetry, hubenou postavu, plavé
blond vlasy a modré oči.

Krádež
mobilních telefonů
Zatím neznámý pachatel v
Prostějově v areálu hypermarketu Tesco ke konci minulého
týdne v odpoledních hodinách
bez užití násilí odcizil z prodejního pultu z volně odložených krabiček mobilní telefon
výrobní značky Nokia N8,
tmavě šedé barvy a druhý mobilní telefon výrobní značky
Nokia 6700 klasik,, zlaté barvy. Škoda vzniklá odcizením
činí předběžně 23.000,- Kč.

Stařenka bourala
V pondělí ve 13.30 hodin jela
dvaaosmdesátiletá cyklistka
na jízdním kole po ulici Komenského a při jízdě po cyklistické stezce v křižovatce s
ulicí Kostelní nerespektovala
dopravní značku a vjela na
komunikaci ulice Kostelní v
době, kdy tu projíždělo vozidlo Fiat. Narazila do jeho pravé zadní části a poté upadla
na komunikaci. Utrpěla lehké
zranění a byla převezena do
nemocnice. U obou účastníků
nehody byla provedena dechová zkouška.

Krkavčí rodiče
Třiačtyřicetiletý muž společně
s dvaapadesátiletou ženou v
prvním pololetí školního roku
2010/2011 záměrně v místě
trvalého bydliště v Prostějově
ani jinde neposílali do školy
a nezabezpečovali tak povinnou devítiletou docházku
svého nezletilého syna, který
v důsledku toho zameškal 110
vyučovacích hodin, které mu
nebyly omluveny. Rodiče nezletilého byli ze strany školy
několikrát upozorňováni na
nutnost zajišťovat školní docházku svého syna. Nyní jsou
oba obviněni z trestného činu
ohrožování výchovy dítěte a
hrozí jim trest odnětí svobody
až na dvě léta.

Plumlováci bodovali
Policistům z Obvodního oddělení Policie ČR v Plumlově se podařilo objasnit sérii
krádeží měděných rámečků a
dvířek z areálu hřbitova v obci
Rozstání. Již koncem února
letošního roku se začaly tyto
krádeže množit a celkem ve
čtyřech případech si tehdy neznámý pachatel odnesl lup za
bezmála 43 000. V rekordně
krátké době se policistům na
základě zjištěných poznatků
od občanů z Rozstání podařilo zjistit čtyřicetiletého muže
z Prostějovska, který se opakovaně krádeží v Rozstání na
místním hřbitově dopouštěl.
Odcizené věci odevzdal do
sběrny druhotných surovin
na Blanensku a finanční prostředky pak užil pro svoji
vlastní potřebu. Muž je nyní
podezřelý z přečinu krádeže a
hrozí mu tak až dvouleté odnětí svobody.

Zpravodajství

V NOVÉM
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Odtahy se nekonají, ulice při čištění blokují auta
Šoféři, chcete mít čisté město nebo na to kašlete?

Prostějov/mik - Společnost
A.S.A. Technické služby má
za sebou první sérii letošního
blokového čištění. Úklidové
čety dělají svou práci dobře
a poctivě, jenomže práci
jim komplikují nesvědomití
majitelé aut. Ti nerespektují
dopravní značky vymezující

úklidové zóny a nechávají
svá vozidla zaparkovaná v
místech, kde se zrovna daná
ulice čistí.
Říkáte si, že nic nového pod
sluncem? Máte pravdu, ale
v letošním roce je těchto lidí
více než vloni. Město totiž na
základě rozhodnutí Nejvyš-

V průběhu čtyř dnů uplynulých dvou
týdnů bylo zaznamenáno 95 přestupků, kdy řidiči nerespektovali dopravní značení. V mnoha případech je to
dáno tím, že neznají význam přenosné dopravní značky „zóna s dopravním omezením“ IP 25a. Zapomínají
na platnost dopravní značky v celé
zóně, křižovatka ji totiž neruší! Konec platnosti je opět označen IP 25b.
Neznalost neomlouvá. Každý řidič
má znát dopravní předpisy. Navíc tímto jednáním znemožní pracovníkům
A.S.A. provést úklidové práce na komunikaci. A to je škoda, vždyť většina
z nás má ráda čisté prostředí.
Pro ty, kteří mají zájem vědět s časovým předstihem, kdy a kde bude tento
úkon prováděn, naleznou bližší informace na internetových stránkách města www.mestopv.eu. V odkazu - Co
nejčastěji hledáte, pod názvem „Blokové čištění města/zimní
údržba“.
J. Nagy, Městská policie v Prostějově

šího soudu odmítá nechávat
odtahovat tato auta, protože
by je po úklidu muselo dopravovat zpět. A Prostějované to zneužívají ostošest. „Při
prvních letošních blokových
úklidech jsme zaznamenali
třicetiprocentní nárůst přestupků řidičů. Je to velké
č
číslo
a stoupající počet těchto
n
nesvědomitých
lidí činí velké
p
problémy
pracovníkům spole
lečnosti
A.S.A. Ano, důvod
dem
může být to, že majitelé
a žehrají na to, že jim voziaut
d nebudou odtažena. Jenodla
m si neuvědomují, že jim i
mže
ta hrozí velké finanční sanktak
c Naši strážníci mohou na
ce.
m
místě
udělit pokutu dva tisíce
k
korun,
to sámé při případném
ří
řízení u správního orgánu.
A osobně se teď zaobírám
ootázkou, zda v podobných
ppřípadech zavazejících voziddel nevyužívat nepopulárních
bbotiček,“ uvedl Večerníku
Ja
Jan Nagy, velitel Městské poli
licie v Prostějově.
N
Na problém zavazejících aut
žžehrají pracovníci úklidovvých čet. „Snažíme se vozidlo
oobmést ručně košťaty, ale pod
nněj se nedostaneme, přitom

musíme dát pozor, aby nedošlo k poškození vozidla,“
vysvětlila Iveta Jurenová,
jednatelka společnosti A.S.A.
Technické služby v Prostějově.
Lidé z dané lokality si neuvědomují, že zavazející auta
jsou pro ně samé velkým
mínusem. Pod vozidly totiž
zůstane nepořádek a občané
pak mohou nadávat jen na
nesvědomité řidiče. Na nikoho jiného. „Běžné úklidy bez
rozmisťování zákazu stání se
provádí pravidelně několikrát
do roka dle důležitosti místa,
takže se může stát, že onu
lokalitu příště opravdu uklidíme. Ale jsou oblasti, kam se
dostaneme pouze jedenkrát za
rok, a to právě při blokových
čištěních. Na to, abychom
blokové čištění kvůli neukázněným řidičům opakovali,
jsme zatím nemysleli,“ dodává Iveta Jurenová. Jednatelky
společnosti A.S.A. Technické
služby jsme se na závěr zeptali na její názor ohledně rozhodnutí neodtahovat vozidla,
která zavazejí při úklidových
pracích. „Je to výklad zákona,
který jako laik nehodnotím.

Nesvědomitost. Podívejte se, Resslova ulice po začátku termínu blokového čištění. Stojí tady zhruba
deset aut, jejichž majitele nějaké blokové čištění vůbec nezajímá...
Foto: Městská policie
Společně s odborem komunálních služeb a vedením města
hledáme možnosti, jak tento
fakt respektovat a přitom zajistit kvalitní čištění. Pokud na
čištěné komunikaci stojí vozidla, je naše práce marná.
Možná si řidiči neuvědomují, že jejich neohleduplnost
dopadne na občany, kteří
v lokalitě bydlí a to zvýše-

nou prašností vozovek a tudíž
zhoršením životního prostředí, nehledě na nepěkný vzhled
krajnic s blátem, pískem a
listím. Nabízíme službu odtahování vozidel s jejich vracením na místo, tak jak ukládá
zákon. Je to sice služba, tak
jako všechny odtahy, velmi
nevděčná a nepopulární, ale
splní účel, o který nám všem

jde, aby bylo v Prostějově čisto,“ uzavírá Iveta Jurenová.
A upozornění na úplný
závěr! Tento týden probíhá blokové čištění v úterý v
ulicích Kostelecká, Floriana
Nováka a Martinákova. Ve
čtvrtek pak bude následovat
centrum města. Doufáme,
že majitelé aut si sáhnou do
svědomí a přeparkují si!

Není poslanec jako poslanec. Někteří aktivní, jiný mlčenlivý
Prostějov/mik - Celostátní
deník Mladá fronta DNES
zveřejnil minulý týden velmi
zajímavou reportáž a aktivitách jednotlivých poslanců
Parlamentu ČR při sněmovních jednáních. Co se týká
prostějovských zákonodárců,
deník označil za nejaktivnějšího Pavla Holíka, po něm Jitku
Chalánkovou a naopak jako
mlčenvlivého a jakoby neexistujícího Radima Fialu.

Představujete si, že vámi zvolení poslanci při každém zasedání Sněmovny běhají k mikrofonu a ovlivňují, co se bude
v dolní komoře parlamentu dít?
Nebo si myslíte, že jen zvedají
ruce? Způsobů, kterými si můžete ověřit, jak váš „zvolený
zástupce“ pracuje, není mnoho.
Jednou z cest, jež není sice příliš objektivní, je zkontrolovat
si na internetových stránkách
Poslanecké sněmovny údaje

Areál pod přehradou
kraj prodává za tři miliony

například o tom, kolikrát poslanci hovořili ve Sněmovně,
jak hlasovali či kolik návrhů
zákona podali. A jaké je tedy
jejich skóre? Z prvního nahlédnutí do statistik vyplývá,
že někteří z nich se během necelého roku k mikrofonu příliš nehrnuli. Ovšem skoro ze
všech nejvíc podaných návrhů
- třináct, má ve Sněmovně Pavel Holík. Aktivně si počíná i
Jitka Chalánková, která stála u

řečnického pultu už devětkrát. budou ozývat sami...
Naopak Radim Fiala je podle
deníku MF DNES považován
za nenápadného a mlčenlivého.
Nepodal jediný návrh a ani jednou si nevzal slovo u řečnického pultu.
Všech tří poslanců jsme se chtěli
zeptat na jejich reakce, ale bohužel od pátku do neděle nám ani
jeden z nich nebral telefony. Nu
což, účtovat se bude až v roce
2014, to se před volbami zase Pavel Holík

Mostkovice/mik - Areál školícího střediska pod hrází
Plumlovské přehrady bude
zřejmě co nejdříve měnit majitele. Olomoucký kraj bude
schvalovat prodej budovy s
příslušenstvím a pozemky do
společného jmění manželů
Evě a Vlastimilu Sedláčkovým. Podnikatelé za dříve
hojně využívané místo, kde
se pořádaly i různé dětské letní tábory, chtějí zaplatit kraji
částku tří milionů korun.
„Ano, takový návrh před-

kládám zastupitelům kraje
ke schválení,“ potvrdil Ivan
Kosatík, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje.
Náměstek zároveň naopak
nedoporučuje krajským zastupitelům vyhovět žádosti
pánů Pavla Borovce, Václava Ordelta a Jiřího Nováka
ke koupi stejných nemovitostí. „Důvodem je neakceptování stanovené minimální
výše kupní ceny ze strany
těchto žadatelů,“ vysvětlil
Ivan Kosatík.

Radim Fiala

Bagry se zakously do Smetanových sadů
Starosta: Smiřme se s tím, že při investicích létají i třísky!
Milovníci veřejné zeleně a Smetanových sadů
vůbec nyní pláčou. Do parku v centru města se
zakously bagry, probíhá zde další etapa generální rekonstrukce kanalizačního řádu. Už předtím si
Smetanovy sady vytrpěly kácení letitých stromů,
které musely ustoupit plánovaným hlubokým výkopům. Park je dnes doslova a do písmene rozbombardovaný. Vedení města ale uklidňuje, že zelené
území v centru bude brzy celé v plné parádě.

Na prodej. Olomoucký kraj se rozhodl za tři miliony korun prodat
areál školícího střediska u Plumlovské přehrady. Kupce už má.
Foto: internet

Jitka Chalánková

Prostějov/mik - „S přihlédnutím
k tomu, že se zde bude pokládat
nová kanalizace, musíme bohužel přetrpět i výrazné zásahy do
veřejné zeleně i cestní sítě ve
Smetanových sadech. Při investicích prostě létají občas třísky.
Pokáceno bylo předtím ale jen
pět nebo šest stromů a to není
žádné masivní kácení, jak nám
někdo neustále říká,“ reaguje na
kritiku některých občanů Miroslav Pišťák, starosta Prostějova.
„Ano, kácením se v některých
případech dalo volno nové kanalizaci, ale zároveň šlo o stromy,
které už byly skutečně letité a
ne zrovna zdravotně v pořádku.
Předpokládám, že náš odbor životního prostředí by nedal souhlas k nějakému zbytečnému

otřesné. V tuto chvíli ale nevím,
jak je daleko dohoda s památkáři
ohledně přeměny cest. Právě památkáři mají do této rekonstrukce co mluvit. Jejich představa
byla tak trochu jiní než představa
zpracovatelů projektu. Budeme
s nimi o řadě věcí diskutovat,“
řekl Miroslav Pišťák a hned nám
naznačil, co památkářům na připravené rekonstrukci Smetanových sadů nejvíce vadí. „Nevím,
jestli je nejšťastnější se vracet k
kácení. A pokud si dobře pama- tomu, jak byly cesty či cestičky
tuji, povinností je pak náhradní v parku pojednány za Rakouska
výsadba, takže ono těch stromů - Uherska nebo za první repubv Prostějově vůbec neubude,“
dodal první muž radnice.
Jakmile pracovníci Vodovodů a
Kanalizací dokončí vybudování
nové kanalizační sítě přes pozemek Smetanových sadů, město
je připraveno pustit se do plánované rekonstrukce celého parku.
„Část tohoto parku ve směru od
divadla ke kinu Metro je území,
kde se bude dále intenzivně pracovat.
A to už bude investice naše. Půjde o rekonstrukci nejen zeleně,
ale veškeré cestní sítě a hlavně
veřejného osvětlení. Co si budeme povídat, současné lampy
ve Smetanových sadech jsou

liky. Já už si totiž dlouhou dobu
nepamatuji, že by se v neděli,
natož ve všední den, po Smetanových sadech nějak moc korzovalo. A tím podle mého názoru zrovna moc rozvětvená cestní
síť v parku není potřeba,“ myslí
si prostějovský starosta.
Na radnici se ale už teď živě diskutuje o tom, co se v budoucnu
při rekonstrukci parku udělá s
velkým množstvím dřevěných
soch, které jsou zde vystaveny
po tradičních sochařských sympoziích. „To je otázka, na kterou
neumím v tomto okamžiku od-

povědět. Nyní o tom ještě jasno
nemáme. Ta diskuze o tomto
problému bude muset být zřejmě trošku širší. Mluvíme i o
tom, zda má v Prostějově existovat každoročně něco takového,
jako je právě sochařské sympozium. Zejména ale budeme řešit,
co se sochami z parku, protože
vystavovat dřevěné sochy pod
širým nebem není zrovna vhodné. Navíc jejich údržba stojí ročně městskou pokladnu nemalé
finanční prostředky,“ uzavřel
téma Smetanových sadů Miroslav Pišťák.

INZERCE
Už to začalo. Výkopové práce kvůli rekonstrukci
kanalizace se z Hlaváčkova náměstí pomalu přesunují do Smetanových sadů. A nevypadá to tady
zrovna vábně...
Foto: Michal Kadlec

Co týden dal...
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Číslo týdne

+

Už dnes začíná dlouho plánovaná rekon-strukce prostoru v okolí místního nádraKaždý,
ží. Konečně! Pozemky, které tady
kdo se dnes
dlouhá léta ležely ladem a České
podívá do Smedráhy je bůhvíproč nechtěly
tanových sadů, bolí ho
prodat, se konečně dočkají
oči. Park je teď k nepoznásmysluplného využití
ní. Pokácené stromy, zbouraný
pro běžné lidi.
plot a uvnitř parku jedna hluboká
Bude zde i
díra za druhou. Chápeme, generální opratržnice?
va kanalizace byla avizovaná, přesto
zdevastovaný park jen tak nerozchodíme...

-
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O tolik procent vzrostl
oproti loňsku počet aut
zavazejících v ulicích
Prostějova při blokovém čištění města. Radnice totiž přestala odtahovat auta a vykutálení
Hanáci toho zneužívají.
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Osobnost týdne
Pavla Štaigrová
Nadšená žena, zakladatelka
klubu Chobotnička se prakticky
denně věnuje malým batolatům,
které učí prvním “krůčkům” v
bazénu.

Výrok týdne
„Jak vydělat svůj
první milion? Jít
dělat šatnáře do
kulturáku!“
Čtenář Večerníku,
který si nepřeje být
jmenován

Čistím, čistíš, vlastně nečistíme!
Martin Mokroš

Analýza

Už pár týdnů nám běží jaro, přišli jsme o hodinu kvůli letnímu
času a také je tu blokové čištění
města. Letos ovšem s jednou
nepříjemnou koulí na noze a to
v podobě rozhodnutí Nejvyššího soudu o tom, že odtahování
vozidel a jejich nevracení na
místo po čištění, je vlastně pro-

Pohledem shora:

tizákonné. Podívejme se na celou kauzu z více úhlů pohledu..
Většina měst, a to naše je mezi
nimi, s odtahováním vozidel
během čištění přestala a to
takřka ihned. Nabízí se zde
ovšem pořekadlo „Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě
daleko“. Brno odtahuje vesele
dál, ano a po čištění vrací auta
zpět a vše naúčtuje dotyčnému

KDO SI HRAJE, ZLOBÍ!

Miloslav Havelka

KDO NEHRAJE, NEVYHRAJE - zněl kdysi slogan propagující
sázkové produkty Sazky. Jenomže doba se změnila a s ní také vyznění zmiňovaného motta. Nyní můžete hrát jak o duši, nevyhrajete stejně. Tedy alespoň v případě
Sazky, kterou poslali věřitelé k ledu. Do skutečných příčin nikdo asi z normálních
smrtelníků nevidí a sledovat slovní přestřelku mezi ředitelem Sazky Alešem Hušákem a jeho oponenty v televizi bylo chvílemi mocmocmoc smutné. Přes všechno,
co bylo v docela arogantním duchu vyneseno na stůl, to nezměnilo fakt, že Sazka
je moderně řečeno OUT, peníze jsou fuč, dluhy v mnohamístných řádech. Jak je
to možné? Nejenže už několik let nedala Sazka ani korunu do našeho sportu, jak
to má vloženo do vínku, sama sebe, což už samozřejmě stojí za pozornost. Jak
může firma, do které trvale a bez nějaké větší námahy přitéká veletok financí od
sázejících? A rozhodně Sazku nemůže nikdo podezírat z toho, že ve své dobrotivosti
všechny vložené peníze vyplatí na výhrách...! Ale kam se všechny prachy poděly?
Přestaly snad fungovat přírodní zákony a ony se propadly prostě do země? Někde
rozhodně musí být, ať už dohromady nebo po kouskách. Prostě a jasně, firma, která má víceméně zajištěný profit tím, že jí lidé penízky sami strkají, je za normálních
okolností jednoznačně nepotopitelná. A stejně se stalo. Tak kde udělali soudruzi z
NDR (nebo odjinud) chybu? Každopádně někdo za to určitě může, i když se všichni
kolem tváří, že jsou čistí jak lilium. Ale koneckonců, tak to přece bývá vždycky...

Konstelace hvězd Prostějova
Jarní slunce prozáří ve městě všechno. Dobrou náladu budou mít
dů,
i na radnici, kde vymyslí spoustu dobrých nápadů,
jak zkrášlit Prostějov. Náladu nám zkazí jen ulicee
ucpané auty. Takže svého plechového miláčka nechte doma a na cestu do práce zvolte hromadnou
dopravu. A navíc pozor, na silnících vás budou
čekat časté kontroly, policisté také milují jaro...

Berani - 21.3.-20.4. Máte velký talent zkomplikovat kolem sebe
všechno, co jenom jde. Berete věci příliš osobně a tak se často
rozčilujete místo toho, abyste podstatný úkol řešili. Zklidněte
hormony, vyplatí se to.
Býci - 21.4.-21.5. Můžete celkem lehce přijít k penězům, to byste
ovšem museli dát své práci více obětování. Často lenošíte, takže
se pak nedivte, že nadřízení dávají lukrativní úkoly někomu jinému. Vaše chyba.
Blíženci - 22.5.-21.6. Budete pod častou kontrolou závistivých
lidí. V poslední době se vám celkem dařilo, takže hodně osob z
vašeho bezprostředního okolí to nemusí rozdýchat. Nechubte se
příliš svými úspěchy!
Raci - 22.6.-22.7. Měli byste už konečně něco udělat pro svoji tělesnou schránku. Ta už delší dobu chátrá a vám je to úplně jedno.
Ovšem mějte na paměti, pokud okamžitě nezačnete sportovat,
budete jako sud!
Lvi - 23.7.-23.8. Pohádáte se v rodinném kruhu. Nejhorší bude,
že jádrem sporu bude naprostá prkotina, které byste dříve nevěnovali ani minutu ze svého drahocenného času. Doma jste ale
příliš nervózní, tím to bude.
Panny - 24.8.-23.9. Dávejte si pozor venku při procházce, hrozí
vám menší úraz. Nebudete tento týden příliš ve formě, vaše myšlenky budou hodně roztěkané. A pak se nesmíte divit, že můžete
šlápnout do nějakého výmolu.
Váhy - 24.9.-23.10. Určitě se pusťte do náročnějšího úkolu, máte
v nejbližších dnech jednoznačnou možnost uspět. Hvězdy vám
budou nakloněny až do soboty, kdy se dostaví menší problém.
Půjde o rodinný spor.
Štíři - 24.10.-22.11. Nenadávejte pořád na všechno. Stále se
vám něco nelíbí a přitom jen sedíte doma u televize a kritizujete.
Buďto se zapojte do veřejného života nebo to řekněte dotyčným
přímo do očí. Nebojte se toho.
Střelci - 23.11.-21.12. Jste dítě paní Štěstěny a na co tento týden
sáhnete, to se vám podaří. Navíc v milostném životě se dočkáte
tolika slastných okamžiků, které jste doposud ještě nezažili. Dařit se bude i v práci.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Minulý týden jste někoho hodně urazili a nyní vás to mrzí. Nejste splachovací, takže to budete chtít
napravit. Dobře děláte, ale dotyčná osoba se nenechá opít rohlíkem. Musíte na ni jemně.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Vám práce příliš nevoní, takže můžete
očekávat spory s nadřízenými. Naopak v soukromém životě budete excelovat. Dá se očekávat nová milenka či milenec a také
finančně na tom nebudete špatně.
Ryby - 20.2.-20.3. Vy se hlavně tento týden pořádně prospěte.
V uplynulých dnech jste hodně pracovali, pak zase i flámovali.
Kruhy pod očima rozhodně nejsou tím, co by vám slušelo. Doporučujeme vzít si dovolenou.

komentář redaktora

Sbírali jsme ohlasy
na “Večerník v novém”
Michal Kadlec
Máte nyní v rukách už ddruhé
novém“.
číslo „Večerníku v nov
Netrpělivě jsme minulý týden každou hodinou čekali
č
na odezvy vás, čtenář
čtenářů. A
kol
nestačili jsme se kolikrát
sb
divit! Ohlasy jsme sbírali
místech na
na prodejních místech,
mož
ulicích i po všech možných
samo
restauracích, kam samozřejmě taky rádi chodíme.
dv
Co říct. Odhadem tak dvěma
no
třetinám lidí se naše noviny
prove
ve zbrusu novém provedení
D
líbily na první pohled. Další
spok
část čtenářů byla spokojena, ovšem pár výtek jsme
něk
zaslechli. Potom několik
osl
Prostějovanů námi oslovej
ných nemělo na věc jasný
člo
názor, dokonce pár človíčtvrze
ků nás omráčilo tvrzením,
nepo
že žádnou změnu nepoznali. A pak jsme slyšeli dvě
k
malé skupinky lidí, které
mlu
o našich novinách mluvily
nechut
jako o hnusu, nechutném
hod
bulváru či papíru hodném
maximálně k vytření zadsk
nice. Jednou z těchto skupihospů
nek byli pánové z hospůdky
d
z Dobromilic, k té druhé
konkuren
patří členové konkurenčích
konkurenčn
novin. No, konkurenčních...
dů
Pro nás jsou však důležijas v
tá fakta a ta hovoří jasně
v
náš prospěch. Drtivá většispokoje s
na čtenářů je spokojena
Večerníkem v novém hhávu.
př
Hodně lidí uvítalo především jinou grafickou úúpraru
vu, přehršel nových rubrik
a soutěží. A tak našemu kojin
lektivu nezbývá nic jiného,
než v nastálém trendu naší
pokr
práce vydržet a pokračovat v úsilí. Naši čtená
čtenáři si
to rozhodně zaslouží a my
p
jsme tu pro ně! A pokud
se někdo z vás bude chtít
podělit o své dojmy, jsme
dispo
všem naprosto k dispozici.
ppomlouvají...
I těm,, co nás pomlouva

majiteli auta. Praha sice odtahy pozastavila, ale celou věc
její představitelé dali alespoň k
Ústavnímu soudu, aby rozhodl,
kdo má vlastně pravdu.
Paradoxní je to, že většina měst
označila rozhodnutí Nejvyššího
soudu za precedens. To je jistě
zajímavá poznámka, leč náš
právní řád není přece postaven
na systému precedentů, tak jak
je tomu například v USA. Ano,
zde opravdu jedno rozhodnutí
v historii soudnictví je vzorem
pro všechny podobné kauzy
následné a například čtenář a
televizní respektive filmový
divák amerických detektivek
ví, že ona klasická formulka
„Máte právo nevypovídat, vše
co řeknete, budete použito proti
Vám, máte právo na advokáta,
nemůžete-li si ho dovolit bude
Vám přidělen“, vychází z precedentního případu Miranda
vs. Arizona z roku 1966, kdy
americký Nejvyšší soud poprvé
rozhodl, že obviněný se může
nějak hájit a bránit. Pokud budeme v našem soudním systému mluvit o precedentech, pak
ho asi čeká reforma, ale nikdo
nic ze soudců nenaznačoval,
takže?
Odhlédněme teď od soudů a
podívejme se na jedince, kteří
jsou pachateli a se svým autem
neodjedou. Dle Městské policie
porušili zákon a jsou předvoláni
a je jim udělena pokuta, ovšem
odtaženi nejsou, takže čištění
není úplné a pak je ovšem zby-

tečné, jelikož podruhé stejná
ulice projeta není, poněvadž
na druhé projetí už nejsou prostředky. Ti co neodjedou jsou
slušně řečeno nesolidní, ale
jsou to opravdu všichni? Totiž
samotný systém čištění je také
pěkná potvůrka. Ano, celý plán
je na netu, chodí na mejly občanů, je v Radničních listech, ale
občan od přírody nevnímá! Jistě je to chyba, ale stojí za úvahu
zda neobětovat naftu v jedné
„multikáře“ navíc a nerozvést
značky o zákazu parkování v
určitém dni opravdu poctivě do
každé dotčené ulice a nejen na
začátek a konec bloků. Procento parkujících aut by jistě kleslo
a klesl by i počet telefonátů na
Městskou policii, či Městský
úřad zda ta konkrétní ulice je
v bloku čištění nebo ne. Totiž
paradoxně se také stává, že polovina ulice v bloku čištění je a
druhá polovina ne, a na to už
pak člověk potřebuje vyšší stupeň vzdělání (zde možno dokladovat příkladem přidružených
prostějovských obcí z loňska).
Inu takové čištění zda jest být
pěkným oříškem, ale hlavně
tématem k zamyšlení. Zamyslí
se občan nad sebou a odjede
každý během čištění včas? Přehodnotí radnice své rozhodnutí
a přidá se k Brnu, nebo alespoň
k Praze? A domluví se s čistící
firmou, aby řádně označovala
místa čištění a nedocházelo ke
zbytečným problémům? A co
onen Nejvyšší soud, který roz-

hodl, tak, jak rozhodl, zamyslí
se nad sebou a posype si zcela
neekologicky popel na hlavu?
Asi mu ho ovšem nebude mít,
kdo očistit, pokud před jeho
budovou bude stát špatně zaparkované auto. A co Ústavní
soud? Rozhodne moudře, což
se mu již několikrát překvapivě podařilo a vrátí vše do starých kolejí? Otázek je mnoho
a všichni můžeme sledovat jak
budou vyřešeny. Já osobně si
dovolím Ústavnímu soudu poradit. V Listině práv a svobod
ČR, která je součástí ústavního
pořádku ČR, je zaručeno právo
na ochranu životního prostředí článek 35. Určitě k tomu patří i
dokonalé vyčištění ulice od neekologického odpadu. Má na něj
právo každý občan a jak známo
z jiného ústavního paragrafu,
žádné právo nesmí být nikým
porušováno. Tak se jako občan
ptám, nejsou momentálně naše
práva v tomto důležitém bodě
porušována Nejvyšším soudem
a občany, které svým rozhodnutím vzal pod ochranná křídla?
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Dům hrůzy a týdne
Rostislav Kocmel
To není Faustova jizba a
duše zde nevchází v prokletí, to je dříve KaS Centrum,
nyní Společenský dům hrůzy - prokletí Prostějova...!
Každé město má budovy, které by raději nikdy nemělo. I
Prostějovu se to poštěstilo.
Ale tyto domy na sebe přitahují průšvihy všeho druhu. Kauza Jana Coufala je
jedním z nich a vypadá to,
že je vyústěním toho, co se v
České republice děje. Podivný pronájem šaten ve Společenském domě klade hned
několik zajímavých otázek.
Jestliže byl Coufal jednatelem společnosti, mohl
pronajímat prostory šaten
dalším osobám nebo subjektům? A pokud mohl, existují

vůbec smlouvy za kolik? V
takových objektech většinou
vlastník, v našem případě
město, přesně stanoví cenu

pronájmu. Potom se musíme
ptát, kdo hospodaření pana
Coufala kontroloval? Asi
prostě nekontroloval nikdo
nic...
Ovšem to by možná ještě nebyl takový průšvih. Pokud
ale vyjde na povrch, že o
těchto transakcích někdo z
představitelů nebo úředníků
města věděl, máme zaděláno
na malér daleko většího for-

mátu, jenž může mít hodně
rozsáhlé důsledky. Jan Coufal je členem ODS a v těchto
ekonomických transakcích
bývají tito muži pěkné „podšívky“...
My, občané Prostějova bychom tedy měli doufat v neorganizovanost této patálie.
Bylo by příjemné, kdyby byl
dnes již bývalý jednatel Couffal jen průměrný kabaretiér
třetí kategorie v oboru „finanční magie“. V tom případě přijdou na řadu orgány
činné v trestním řízení. Je
tu však i druhá možnost. Za
nějakou dobu mohou přijet
buldozery a shrnout prostějovský faustovský dům hrůzy
z povrchu zemského a spolu
s ním i celou nepříjemnost.
A potom? Operace skončila!
Zapomeňte…

Agentura
varuje země střední Evropy,
hlavně pak Drahansko a
Prostějovsko
- to díky naší
agentuře
aby podchytily
a
zzvláště občany,
kkteří
nemají
zrovna pozizr
tivní přístup k
tiv
práci
p á i a jjsou tím pádem
nejvíce ohroženou sociální
skupinou. V Řecku tato epidemie trvající několik desítek let nadělala nesmírné
národohospodářské škody.
Zahraniční vlády a agentury o jarní únavě zatím
mlčí. Na náš dotaz, „zda
se cítí světové velmoci

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

Patriotismus
Dobrovolně jsem si přečetl sérii rozhovorů se zastupiteli do
úmoru pracujícími pro rozvoj
města a blaho prostějovských
občanů. Velmi mě potěšil jejich patriotismus a hrdost, že
jsou Prostějované a nikdy by
město neopustili. Tedy někteří. Téměř všichni tvrdí, že až
na drobné nedostatky v dopravě je Prostějov město prosperující, kulturní, čisté a turisty
vyhledávané. Bydlí zde vůbec
námi zvolení? Nebo aspoň
prošli se kdy tímto městem?
Či ho znají jen z dobových
fotografií, které si prohlížejí
ve svých bytech a satelitních
domech?
Bylo-li by tomu naopak, museli by vidět, co se neskrývá
za měšťanskými domy Masarykova náměstí. Museli by
vidět kombinaci rodící se novostavby s ruinou starostavby
doplněné náletovou květenou
a nanesenou skládkou. Museli
by vidět ta parkoviště k pronájmu, která jsou jednou blátivá
a vystoupit z auta je tu risk.
Jindy zase vyprahlá a prašná,
z jejichž povrchu žene vítr
uličkami a podloubími prach
a mikroténové sáčky suplující na náměstí T. G. Masaryka
davy turistů. Náhodný procházející je tu pak zfackován
poletujícím letákem plným
nízkých cen supermarketů.
Snad se tito patrioti alespoň
zúčastní slavnostního přestřižení pásky či kolaudace nově
vystavěné a okrášlené Školní
ulice, která jistě přiláká občany a turisty jako letní čtvrtky
ve Smetanových sadech plných historických šermířů,
orientálních tanečnic, obecně
prospěšných klobás a piv. Což
ovšem ruší drobné dealery u
kina Metra.
Avšak jednou, jak nám bylo
slíbeno, rozezní se nad tím
vším prostějovská zvonkohra a radnice s tříminutovým
předstihem oznámí, že čas je
jít snít. Sněte sladce, patrioti!
Zbyněk Melka, Prostějov

Na co se čeká?
S naprostým zděšením jsem
četl zprávu o odvolání jednatele Společenského domu v
Prostějově pana Jana Coufala
a hlavně o jeho aktivitách co
se týká pronájmu šaten při
kulturních akcích. Proboha,
pronajmout někomu za pár
tisícovek provoz šatny, když
je evidentně jasné, že se na
tom dá vydělat až půl milionu
za sezonu? A milion za dvě?
Copak tyto peníze městu nechybí a nikomu to nevadí, že
místo městské pokladny se
pakuje Coufalovic rodina?
Kdy například z pana starosty Pišťáka uslyšíme rozhodné
- podáváme na pana Coufala
trestní oznámení? Ježíšmarjá,
na co se čeká? A co na to policie?
J. K., Prostějov

Šup do herny!

Epidemie jarní únavy se blíží
Podle posledních dostupných zpráv se k nám blíží
epidemie jarní únavy!
vy! Nepotvrzenou zprávu získala
agentura „HÓSER“
R“ z
úřadu hlavního hygienika výměnou
za
soustavnéé
donášení na nevyhovující hygienické podmínky v
prostějovských marketech...
Ve zprávě se mimo jiné
píše, že jarní únava sem
přijde z Řecka, kde řádila
několik desítek let a dosáhla
pandemických
rozměrů.
(to jako velkých - pozn.
red.) Doktor Bulva Papulus, hlavní řecký hygienik,
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ohroženy touto chorobou?“,
nám třeba Čína vůbec
neodpověděla, což jsme
čekali, poněvadž Číňani
se nebaví s nikým. Rusko
odpovědělo jednoznačně
- „nět“, což byla také
předpokládaná odpověď,
neboť Rusi se nebojí a nebáli nikdy ničeho. Velice
podezřelá odpověď nám
však přišla ze Spojených
států amerických. Prezident
Obama nám přímo vzkázal.
„Jsem už „unavený“ z těch
pitomostí, co přicházejí z
Hané!“
Tak já nevím, přeberte si to
jak chcete...
Rosťyk

Chtěla bych poradit kompetentním orgánům, aby dohlédly na to, co sociálně slabší
spoluobčané dělají s penězi,
které berou jako sociální dávky. Jakmile si je v daný den
na úřadě či poště odeberou,
nejdou hned zaplatit nájem,
dětem školu nebo elektřinu či
plyn jako my všichni ostatní.
S tisícikorunami v kapse zamíří ihned do nejbližší herny
a naládují těmito bankovkami
výherní automaty. Pochopitelně všechno prohrají. A
pak město eviduje stále více
dlužníků v obecních bytech,
policie zase registruje více
drobných krádeží menšinové
komunity a romské děti se
místo školy poflakují po městě, protože rodiče museli prodat učebnice. Vymyslí někdo
někdy nějaká opatření, aby k
tomu nedocházelo?
Hana Pešková, Prostějov

Víme víc...

V NOVÉM
Express
ODS omlazuje
Prostějov/mik-Prostějovská organizace Občanské
demokratické strany (ODS)
si zvolila po dvou letech nové vedení. Pozici předsedy
hladce obhájil 1. místostarosta města Jiří Pospíšil,
který v čele městské organizace strany stál již poslední dva roky. Do funkce
prvního místopředsedy byl
vybrán obchodník Miloslav
Musil. Dalšími místopředsedy se pak stali radní
města Milada Sokolová a
zastupitel Radek Zacpal.
Pokladnicí sdružení zvolili účastníci sněmu Petru
Kupkovou. Jako řadoví
členové místní rady ODS
v Prostějově byli zvoleni
Karla Zatloukalová, Martin
Vybíral, Jiří Svatoš, Jiří
Walla, Tomáš Vrba, Radek
Trunečka a Julius Juhász.
Mezi kandidáty, kteří se
ucházeli o místo v nové
místní radě ale neuspěli
byli i Radim Fiala a Pavel
Drmola. “

Viděnoslyšeno

Ekvivalent
Přemyslovice/MiH - „Jedna
zelená, to je jako se procházet dvacet minut v lese,“
hodnotil konzument známé
lihoviny její léčebné účinky.
Má to nesporně také ekonomická hlediska. K patřičné
lahvi je rozhodně blíž, než
na kraj lesa, nevystavuje
se člověk nástrahám přírody a možného úrazu, neamortizuje svoje svršky ani
spodky, a navíc - kopnout
do sebe panáka rozhodně
nezabere ani zdaleka tolik
času. Jenom mají smůlu ti,
co zelenou nepijí…

Nájemník
Prostějovsko/MiH - „Doufám, že bude přispívat alespoň na domácnost, když už
s námi bydlí,“ komentoval
muž svoji zapomnětlivost,
kterou přičítal vlivu jakéhosi Alzheimera, který ho prý
trvale pronásleduje a patrně
s jeho rodinou tedy sdílí i
domácnost. Pravda, pokud
to není vyžírka a příživník,
pak by zajisté mělo být i jeho
zájmem se na fungování pospolitosti finančně podílet.
Tak by to přece mělo být, ne?
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Hokejista R. Koláček obviněn ze znásilnění

Prostějov/mik
Do trapné situace se v roce
1999 dostal tehdy velmi populární prostějovský hokejista
Richard Koláček. A s ním
i jeho rodina v čelee s
manželkou. Na hokejistu totiž ušila
pěknou
boudu
tehdy šestnáctiletá
Veronika J. z Prod
dě
stějova. Na základě
kla
kl
jejího oznámení zatkla
i il h
Koláčka policie a obvinila
ho
ze znásilnění. K němu mělo
dojít v bytě dívčiných rodičů,
kde byl hokejista na návštěvě
a pak ještě v blízkosti zimního
stadionu v lesoparku Hloučela. Následující dva roky
proběhla tři soudní jednání,
která byla stále odročována.
Od roku 2001 do konce roku
2002 se soudy nekonaly, neboť
soudce Marčík byl těžce nemocen a tak Richard Koláček
společně s rodinou marně bojovali o očištění svého jména.
Koláček totiž vždy tvrdil, že
jde o smyšlené obvinění.
A jak to dopadlo?
A soud dal nakonec hokejistovi
za pravdu. Po pěti letech! Až
při soudním líčení na začátku
roku 2003 se Veronika pod tíhou
důkazů přiznala. Navíc soudní

Návrat ke „starým “případům...

Dívka si všechno
vymyslela, byla
totiž ZAMILOVANÁ!
lékařka
přinesla důkaz největší, a to že
dívka byla po dvou nahlášených
a údajně dokonaných znásilněních stále panna. Psycholog
zase vypověděl, že Veronika trpí
pocitem méněcennosti a velice
ráda a až chorobně si vymýšlí.
Vyšlo také najevo, že tehdy mladistvá dívčina byla do hokejisty
bezhlavě zamilovaná, chodila
na každý zápas HC Prostějov a
po něm vždy Koláčka čekala u
šaten a vtírala se do jeho přízně. Ten jí odmítal a tak se dívka
prostě chtěla pomstít. Zašla na
policii a sdělila, že ji hokejista
dvakrát znásilnil. Její výřečnost
byla tak dokonalá, že jí kriminalisté uvěřili. Richard Koláček
se rozsudku zprošťujícího viny
dočkal po neuvěřitelných skoro
pěti letech.

V minulém prvním čísle „Prostějovského
Večerníku v novém” jsme čtenářům avizovali, že
jednou z mnoha zbrusu nových rubrik je i tato.
Místečko, ve kterém se vždy ohlédneme do minulosti. V této rubrice připomeneme vždy čtenářům
tu nejzajímavější kauzu, o které jsme psali přesně
před deseti lety.
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Draží se prodejny Jednoty
V současnosti probíhají v ob- žeb prodejen vyšlo nejúspěš- vlastnictví celkem 11 objektů.
cích prostějovského okresu něji spotřební družstvo Jedno- Především v oblasti Drahandražby prodejen Jednoty, ta Boskovice, které získalo do ské vrchoviny a Konicka.
která je v konkurzním řízení.
Úvodem připomeňme šok,
kterým počátkem tohoto roku
prošli obyvatelé téměř osmdesáti obcí Prostějovska, kdy
správce konkurzní podstaty
Jednoty Prostějov Dr. Žižlavský zveřejnil výpověď ze
všech prodejen spotřebnímu
družstvu Včela Praha, které
zde bylo v pronájmu. Výsledkem snahy prostějovského
poslance Parlamentu ČR Miloslava Vlčka, starostů dotčených obcí a dalších vlivných
osob bylo oddálení výpovědí z jednotlivých obchodů.
V prvním únorovém kole dra-

Zjišťovali jsme za vás...

Prostějov/Petra Raškovská - Jednou ze základních podmínek spokojeného
života obyvatel v Prostějově je dopravní infrastruktura a obslužnost. I když se v našem
městě neustále budují i opravují nové cesty, cyklostezky a zlepšuje se dopravní obslužnost globálně, stále jako by to v dnešním motorizovaném světě nestačilo. Jak jste spokojeni se situací
v našem městě vy? Tak na to jsme se vás zeptali přímo v prostějovských ulicích.

Jak jste spokojeni s dopravní infrastrukturou
a obslužností města Prostějova?
Aleš Hrubý
Prostějov

paní Monika
Prostějov

Luboš Staněk
Prostějov

„Jsem pracovně velmi vytížený. Díky
své práci usedám denně za
volant. Provoz v Prostějově je velmi hustý a nemám
pocit, že by situaci zlepšily
obchvaty jako Jižní spojka
apod. Dcera jezdí denně do
školy a tak bychom uvítaly i
častější spoje. Též hojně využíváme cyklostezky. Chybí
větší propojení, ale věřím, že
i na to časem dojde.“

„Mám malé
děti a s nimi
hodně cestuji
autem i využíváme autobusovou dopravu. V našem
městě jsem v tomto směru celkem spokojená. S povděkem
jsem přivítala autobusovou linku k Intersparu, která opravdu
chyběla. Také bych byla ráda,
pokud by rodiny s dětmi byly
třeba ve školách informovány
o slevových kartách pro děti.
Tyto informace rodičům a dětem prostě chybí.“

„Situace se mi
zdá velmi tíživá. Často cestuji přes město
a centrum je
plné aut. Ulice
jako Plumlovská nebo Olomoucká se nedají
takřka projet. Nové obchvaty
problém vůbec nevyřešily. A
cyklostezky nejsou zcela propojeny. Co se týče MHD, tak ta
funguje dobře pouze směrem od
nemocnice do centra. Pokud potřebujete směr Čechovice, či Domamyslice, tak potkáte autobus
v dvouhodinových intervalech.“

(srovnání cen prostějovských supermarketů)

Cenový průzkum byl
proveden ve dnech
30. 3. až 1. 4.
Mrkev (1 kg)
Ostravská klobása (1 kg)
Pařížský salát (1 kg)
Vánočka (400 gr)
Fidorka hořká (35 g)
Hladká mouka (1 kg)
Pangasius filety mraž. (1 kg))
Pillsner Urquell 12° (0,5 l)
Persil (2 kg)

17,90
132,80
88,20,90
6,90
9,90
89,90
20,90
142,90

17,90
66,26,90
4,50
9,90
99,80
10,90
299,- (4 kg)

22,90
169,99,29,90
6,90
10,90
175,20,90
-

11,90
99,69,27,90
8,90
9,90
99,80
21,90
139,-

Přes 11 procent lidí nemá flek
Přesto se nezaměstnanost snižuje, začínají sezonní práce

Prostějov/mik

Už je pryč doba, co se Prostějov mohl chlubit absolutním náskokem před ostatními města na Moravě
co se týká nejnižší nezaměstnanosti. Pravda, stále
náš region vykazuje ve statistikách nejmenší míru lidí bez práce, ale lidově řečeno už jen o prsa.
Aktuální míra nezaměstnanosti Prostějovska činí k
poslednímu dni února tohoto roku 11,2 procenta. A
například v sousední Olomouci je bez práce už jen
11,4 lidí. Náskok Prostějovska se tedy ztenčuje...
V černých barvách to ale nevidí
Adolf Tomandl, vedoucí oddělení poradenství Úřadu práce v
Prostějově. „Zatímco v České
republice došlo ke konci února
k poklesu míry nezaměstnanosti o jednu desetinu procenta, v
okrese Prostějov byl zaznamenán
pokles o tři desetiny, a to na 11,2

procenta. Pokles nezaměstnanosti v tomto období je typický
a dlouhodobý. V únoru už totiž
velmi často bývají zahajovány
některé sezonní práce a také se z
evidence úřadů práce začínají odhlašovat lidé, kteří se vrací k podnikání. A pokud nedojde k nějakým mimořádným okolnostem,

hlavně k propouštění v nějaké
velké prostějovské firmě, mělo
by k dalšímu mírnému poklesu
nezaměstnanosti dojít i během
března a dalších měsíců,“ míní
Adolf Tomandl.
Prostějovský pracovní úřad měl
na konci února v evidenci 6 635
uchazečů o zaměstnání. „Znamená to, že během února nám
z evidence více lidí odešlo, než
jsme zaznamenali nových. Tato
skutečnost také znamená, že se
snížil počet volných pracovních
příležitostí, protože je naši klienti obsazovali. Dále můžeme
zkonstatovat, že k poklesu míry
nezaměstnanosti došlo ve všech
prostějovských regionech. To znamená na Konicku, Protivanovsku
i na Němčicku. Nejvyšší byl oproti lednu 2011 zaznamenán na Konicku, a to o celých osm desetin
procenta. Zda jde o trvalý projev

snižování, to v tuto chvíli nelze
tvrdit,“ sdělil Adolf Tomandl.
Prostějovský úřad práce opustilo během února 582 osob z řad
uchazečů o zaměstnání. „Z dlouhodobého hlediska jde o únorový nadprůměr. V tento měsíc
se nám v průměru odhlašuje
okolo 450 osob. Navíc během
druhého kalendářního měsíce
tohoto roku bylo na Úřad práce
v Prostějově nahlášeno 103 nových pracovních míst. Řada z
nich byla vytvořena pouze díky
podpoře z prostředků aktivní
politiky zaměstnanosti. Všechny
tyto vyjmenované údaje hovoří
o tom, že s nezaměstnaností na
Prostějovsku to opravdu není nijak děsivé. A věřím, že v jarních
měsících budeme moci zveřejňovat další optimistické údaje,“ věří
Adolf Tomandl z Úřadu práce v
Prostějově.

16,90
163,20
69,80
32,90 (500g)
6,90
9,90
64,90
20,90
139,-

12,90
129,79,90
29,90
6,90
7,90
119,80
16,90
159,90
Nejpožadovanější profese
(průzkum u 6 635 uchazečů)
prodavač/ka
750
admin. pracovník/ce 580
uklízeč/ka
550
vrátný/á
400
skladník/ce
340
zedník
280
kuchař/ka
270

Volná místa
na Prostějovsku
Brašnář/brašnářka
Finanční poradce
Obchodní zástupce
Elektrotechnik
Nástrojář
Provozní elektromechanik

Ú N O R 2011
Olomoucký kraj
Poþet

UOZ
Okres

Ke konci
mČsíce

Jeseník
Olomouc
ProstČjov
PĜerov
Šumperk
CELKEM

Aspoň něco. Adolf Tomandl z
Úřadu práce v Prostějově vyzdvihuje fakt, že k poklesu nezaměstnanosti došlo ve všech
regionech Prostějovska.

4 175
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28.02.
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216

410

72

58,0

21,0%

20,4%

10,8%

13 837

916

1 488

663

20,9

11,5%

11,4%

1,8%

6 635

450

850

131

50,6

11,5%

11,2%

1,6%

9 428

578

846

332

28,4

13,7%

13,4%

3,8%

8 656

434

1 258

347

24,9

13,8%

13,5%

3,9%

42 731

2 594

4 852

1 545

27,7

13,0%

12,7%

3,1%
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TETOVÁNÍ - MÓDNÍ DOPLNĚK, TO NEJDRAŽŠÍ NA SVĚTĚ!
NEBO VÝSTŘELEK NEROZVÁŽNÝCH?
Ženy chtějí motivy zvířátek a čínská znamení. Chybět nemohou
jména partnerů i dětí. A muži? Čím větší a barevnější, tím lepší!

Venku už začíná vykukovat sluníčko a lidem v ulicích
tetování! Právě tento koníček se totiž stal v posledních
letech doslova fenoménem doby. Mladí lidé se bez
tohoto doplňku už snad ani neobejdou a řada starších se jakoby vrací do dob, kdy byla tato věc charakteristickým příznakem pro kriminálního živla. Jaká je
vůbec historie tetování, kde vlastně vzniklo a jaké jsou
trendy? Na to jsme se snažili najít odpověď v rámci
tématické strany, kterou pro vás PROSTĚJOVSKÝ
Večerník připravil právě na dnešní vydání.
Prostějov/per
Alpy v Rakousku, to byla první
země, kde byla nalezena mumie
stará 5300 let. Samozřejmě se
jednalo o pravěkého člověka, na
jehož těle bylo nalezeno několik
tetování. O jeho významu se však
už nedozvíme. V Rusku pak byla
nalezena žena, která zemřela před
2400 lety. Na pažích a ramenou
měla umělecká a bohatě zdobená
tetování...
Zjistili jsme, že tetování v dávné
historii sloužilo k rozdělení lidí.
Označení otroků bylo běžné v
Egyptě, Indii, Číně,.. Například
Japonci tetovali pouze trestance
odsouzené na smrt. Podobně na
tom bylo Rusko, i tam byli tetováni jen trestanci. A většina z nás
ví, že se takto označovali hlavně
lidé v koncentračních táborech.
A jak se tetování dostalo až k
nám? V osmnáctém století lodě
připlouvaly do Evropy a s nimi
i otroci, kteří byli tetovaní. A tak
slovo haitského výrazu „tatau“ v
Evropě zdomácnělo a s ním i tetování kůže.
Tetování se rychle vyvíjelo a to
až do dnešní podoby, kdy je hned
několik jeho technik. Dokonce
se po celém světě konají soutěže
„tatérů“. Umělci, jak si tito ´tatéři´ říkají, poznávají nové styly,

seznamují se s dalším vývojem
techniky a trendy.
Tatéry a jejich studia máme v
poměrně hojném počtu i v Prostějově. Tuto službu už dokonce
nabízí i některé kosmetické salóny. Jak Večerníku řekli dotázaní
prostějovští tatéři, popularita
stoupá tím, jak se většina slavných herců, sportovců, či umělců
pyšní tetováním a tím se samozřejmě jejich motivy stávají nejžádanějšími. Zjistili jsme také,
jaké tetování se vám nejvíce líbí
.Ženy nejčastěji chtějí motivy
zvířátek - motýli, delfíny a čínská
znamení. Samozřejmě nemohou
chybět jména partnerů a dětí. A
muži? Čím větší a barevnější,
tím lepší!,“ shodli se místní tatéři.
Kulturisté, sportovci, ale hlavně
vojáci jsou toho důkazem.
Samotné moderní trendy se
ovšem mění velmi rychle, byť
tetování je dlouhodobá záležitost
a tak je také třeba k tomu přistupovat. A pokud jste už rozhodnuti
pro nové tetování, nebo toužíte
svoji sbírku rozšířit, tak vždy s
rozvahou! Vybírejte pečlivě a to
nejen motiv, ale i salón. Dejte si
poradit a nepodlehněte módním
„rychlokvaškám“. Prostě, tetování je ponejvíce otázka vkusu, takže se nenechte zahanbit a pěkně
nám svoji krásu v ulicích ukažte!

Nejdražší tetování na světě má na svědomí jihoafrická společnost Shimansky. Místo inkoustu
byly použity diamanty, a to hned ve velkém
množství. Do ornamentálních tvarů bylo na těle
modelky Minki van der Westhuizen uspořádáno přesně 612 drahokamů o váze 5 karátů.

Cena za tuto rozmařilost se vyhoupla na neuvěřitelných 924 tisíc dolarů, což je v přepočtu asi
20 milionů korun. Podobné tetování si mohou
zákazníci nechat vyrobit na kůži v kterékoli pobočce společnosti Shimansky, v Jížní Africe jich
je osm, ve zbytku světa pak čtyři.

Ozdoba na dobu určitou
Práce na tetování trvaly přes osm hodin, o čase
stráveném broušením diamantů ani nemluvě. Aby
vše drželo kde má, použili výtvarnící ze společnosti
Shimansky speciální lepidlo na vodní bázi. To je
možné v případě potřeby z kůže kdykoli odstranit,
takže rozhodně nejde o trvalou záležitost. Případní
zájemci se však nemusí bát, drahocené diamanty se
nerozpustí spolu s lepidlem.

Nechte si vytetovat své znamení

inzerce

Nechcete památku na celý život?

„Pravá láska vydrží do smrti, Studio NAISY vás láká k permanentnímu make-upu!
tetování i šest měsíců po ní!“
Do svého studia v Přemyslovicích zve Ondřej Růžička

Vždy, když se podíváme na
tetování, nemusí být původem z profesionálního
studia. Pryč jsou časy, kdy
tetování bylo znakem kriminálníků a kvalita odpovídala
kvalitě prostředí, kde bylo
pořízeno... I když si spousta
lidí myslí, že tetování je jen
o jednoduchém motivu, v
dnešní době je možné vytetovat neuvěřitelná díla.
„Je to díky perfektním strojkům, velmi kvalitním barvám
a také přípravkům, které zajistí
dobrou péči o tetování při hojení,“ říká Ondřej Růžička z
tetovacího salónu v Přemyslovicích a pokračuje: „A není to
jen o vybavenosti studia, ale
hlavně o tatérovi. Každému
zákazníkovi je věnována maximální péče. Tatér by měl splnit
takřka každé přání v té nejvyšší

možné kvalitě.“
V dnešní uspěchané době často
o tetování rozhodují finance,
což podle Růžičky není správná cesta. „Tetování je originální umělecké dílo na celý život
a nejdůležitější je rozhodnout
se právě pro správný motiv.
Příkladem je například takzvaného ´custom tattoo´, což je
typ tetování, který je vhodný
pro ty, kteří sice mají představu
o tetování, ale nemůžou najít
´to pravé ořechové´. V takovém případě se poohlédněte
po umělci, který umí váš motiv
zobrazit přesně podle vašich
představ. Je schopen vytvořit
motiv přímo před vašima očima a vy můžete přispět svými
nápady a představami,“ radí
zkušený tatér.
„V mém studiu se snažím
všechny tyto aspekty splnit.

Zdobením těla se zabývám
již spoustu let, přičemž jako
profesionální tetovací a piercingové studio Bugaboo Tattoo působí v Přemyslovicích
na zdravotním středisku již
šestým rokem. Mimo nabídky
tetování a piercingu lze také
využít malbu hennou, dárkové
poukazy, popřípadě jsou k dispozici reklamní mikiny a trička
mého studia,“ pobízí všechny
ty, co by třeba ještě nebyli rozhodnutí, O. Růžička.
A jelikož k tetování neodmyslitelně patří i rocková hudba,
souhlasil majitel přemyslovického studia se spoluprací s hudební skupinou Tenebra, jejíž
nové CD lze taktéž zakoupit

v Bugaboo Tattoo. „Dále spolupracuji s mnoha pořadateli
různých kulturních a společenských akcí, kterým poskytuji
slevové kupony do různých
soutěží a tombol,“ prozrazuje
Růžička.
Další akční nabídky se pak čas
od času objeví i na sociální síti
Facebook ve skupině Tetování
a jiné ve studiu Bugaboo Tattoo. Můžete navštívit i webové
stránky www.bugabootattoo.
cz.
„Nejdůležitější zásadou, kterou se řídím, je spokojený zákazník a je to zároveň i motor
být stále lepší a lepší,“ uzavírá
s úsměvem Ondřej Růžička.
-in-

BUGABOO TATTOO
tetování * piercing * malba hannou

ON
ONDŘEJ
RŮŽIČKA
Ř
PŘEMYSLOVICE
207
WWW.BUGABOOTATTOO.CZ
tel.: 776 00 33 58 (pouze ve všední dny)

Kosmetické a kadeřnické řas, vypadají tak přirozeně, že je ale provádí mnohem šetrněji
STUDIO NAISY, které sídlí od pravého líčení klasicky upra- metodou na hloubku od 0,8 do
v Blahoslavově ulici v Prostě- vených kontur rozezná pouze 1,5 mm, přičemž správně lze
jově, nabízí kromě veškerých vizážistka. Dámy středního používat pouze přírodní barkompletních služeb také věku pak jistě ocení nerozpí- vy – jsou to o mnoho dražší a
PERMANENTNÍ MAKE jení rtěnky kolem úst do začí- kvalitnější pigmenty. Při přiUP, který provádí sama ma- najících vrásek, naopak budou rozené obnově pokožky tento
jitelka salonu paní Pavlína nadšené trvanlivostí kontury a pigment stále nepatrně postuVačkářová a to již celých přirozeným vystínováním rtů,“ puje do vrchních vrstev kůže a
patnáct let.
uvedla P. Vačkářová.
postupně ztrácí barvu. Proto po
„Naše nabídka je provádět Když jsme toto všechno slyše- několika letech se doporučuje
nejen permanentní, ale i přiro- li, zajímalo nás, jak se vůbec jej obnovit. Další rozdíl mezi
zený make-up doplňující osob- permanentní make-up, neboli tetováním a permanentem je
nost klientky,“ prozrazuje své PMU, dělá? „Spočívá v mikro- v tom, že pro aplikaci permazáměry Pavlína Vačkářová. „A pigmentaci vrchní vrstvy kůže. nentního make upu se používají
právě jarní období je vhodné Aplikace se provádí speciálním velice tenké jehličky což dodápro provádění permanentního přístrojem, který za pomoci ma- vá na velké přesnosti nanášení
make-upu,“ dodává jedním de- lých jehliček vpichuje barevný barvy,“ vysvětluje Pavlína Vačchem. Její Studio NAIkářová.
SY je přitom více než doV neposlední řadě
PRO OBJEDNÁVKY
statečnou zárukou, neboť
je tedy důležité, jak
má dlouholeté zkušenosVOLEJTE NA ČÍSLO 582 346 071 dlouho vám perti, tradici i kvalitu. Takže
manentní make-up
NEBO PIŠTE NA E-MAIL
ženy, které touží zvelebit
vydrží? „Je to indisvé zevnějšky a nechtějí
viduální. Zpravidla
VACKAROVA@NAISY.CZ
mít každodenní starosti
odbarvování vám
neváhejte! Permanentní
nezačne dřív než za
make-up vždy vypadá velmi přírodní pigment přímo do po- dva roky. To ale záleží na hodně
kožky. Jako kouzelnou tužtič- faktorech. Na typu vaší kůže,
přirozeně. A hlavně vydrží.
K čemu ještě je permanentní kou je možné udělat kontury a metabolismu i věku. U mladmake-up dobrý? „V první řadě výplně rtů, linie víček a obočí. ších lidi proces obnovení posprávnou aplikací přírodního Cílem je podtrhnout vaší vněj- kožky probíhá poněkud rychleji
pigmentu je možné získat mla- ší krásu a nenápadně zvýraznit a proto permanentní make-up
distvější vzhled, korigovat kon- to, co potřebujete,“ vzkazuje vydřží méně. Ale i spousta
turu rtů, zvýraznit oční partie, majitelka studia Naisy. Perma- dalších věci jako například
či formovat tvar i barvu obočí. nentní make-up přitom všem intenzita působení slunce na
Řeší problémy žen, pro které není narozdíl od tetování dlou- vaší pokožku má vliv na trvanje dokonalý vzhled podmínkou hodobá záležitost. Za určitý čas livost,“ říká Vačkářová s tím,
pracovního úspěchu a duševní přírodní barva vybledne a zmi- že před samotnou procedurou
pohody, a těch, jenž se nemo- zí. Tehdy můžete zcela změnit se provádí diagnóza, poté se
hou stále líčit, například z dů- váš vzhled a to dle vaší nové nanáší speciální anestetický gel, který znecitliví námi
vodu alergie, nedostatku času, představy.
či pracovního prostředí s vyšší Jaký je tedy rozdíl mezi per- požadovanou část pokožky.
vlhkostí vzduchu, apod. Další manentním makeupem a teto- „Zpravidla klient necítí bolest
výhodou je, že lze vykreslit na- váním? „Při tetování proniká žádnou, ale vibrace a občasné
prosto přirozeně již vytrhané, či syntetické barvivo do hloubky lochtání,“ dodává s úsměvem
korigovat prořídnuté, nebo vy- dvou až tří milimetrů a praktic- sympatická majitelka Kosmepadané obočí. Kvalitně prove- ky navždy zůstávají ve vrstvách tického a kadeřnického Studia
dené linky vedoucí přímo k linii kůže. Permanentní make-up se Naisy.
-in-
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Už ve středu budeme znát další laureáty v anketě

Cena Olomouckého kraje
za přínos v oblasti kultury
Olomouc/pk - Již popáté se v Moravském divadle v Olomouci budou předávat „Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti
kultury“ za rok 2010. Slavnostní
vyhlášení ankety proběhne 6.
dubna od 19:00 hodin a PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto
mediální její partner, bude u toho!
Přímo na místě tak budeme moci
sledovat, které další osobnosti
se zapíší do kroniky oceněných
a vstoupí tak do historie krajské
kultury. Anketu opětovně pořádá
Olomoucký kraj ve spolupráci s
marketingovou společností TK
PLUS a jako už tradičně vše proběhne za scénáře i moderování
nejuznávanější kapacity ve svém
oboru, Marka Ebena.
Již od roku 2006 se mohou některé
osobnosti kulturního i společenského života v našem regionu těšit
z ocenění „Cena Olomouckého kraje v oblasti kultury“. V minulosti si
svoji „chvíli slávy“ užili například
pořadatelé 49. ročníku festivalu poezie „Wolkrův Prostějov“, realizátoři
projektu „100 let Národního domu v
Prostějově“, autoři dokumentárního
snímku na DVD s názvem „Prostějovská historická architektura“ i
jednotlivci jako Václav Obr, restaurátor historických kočárů, zakladatel
Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem a společnosti Mylord, který obdržel ´Cenu osobnost roku v oblasti
kultury´ či Jiří Andrýsek, fotograf a
organizátor výtvarných výstav, jenž
obdržel ´Cenu za výjimečný počin
roku v oblasti profesionálního umění - oblast výtvarného umění. A jak
Večerník z kuloárů zjistil, i letos se
dostane na zástupce Prostějova! V
jedné z nejprestižnějších kategorií si
totiž má dojít na pódium pro pečeť
režisér Theodor Mojžíš - autor dokumentárního filmu Javoříčko! A vyloučena nejsou ani jistá překvapení...
Jak jsme zmínili, vyhlášení za
rok 2010 se uskuteční ve středu

6. dubna v Moravském divadle
v Olomouci. Ocenění se dočká
šest osobností a čtyři události,
které byly vybrány celkem z 84
nominací podaných právnickými
i fyzickými osobami. „Jsme rádi,
že již pátým rokem můžeme být
pří této akci a chtěl bych především poděkovat představitelům
Olomouckého kraje za vstřícnou
podporu při spoluorganizování
slavnostního ankety,“ sdělil na
středeční tiskové konferenci v budově Krajského úřadu v Olomouci

PhDr. Váňa, zástupce společnosti
TK PLUS.
V uplynulých letech vedle představitelů Olomouckého kraje a právě
marketingové agentury TK PLUS
slavnostní ocenění předávali mimo
jiné kunsthistorik prof. František
Dvořák, arcibiskup Jan Graubner,
Arnošt Lustig, Karel Gott, Marta
Kubišová, Marie Rottrová, Jiří Korn,
Arnošt Goldflam, Jiří Bartoška, Bolek Polívka, Tomáš Bím, Roman
Vojtek a další. Kdo to bude letos,
pořadatelé uchovali pod pokličkou.

ANKETA PŘIPRAVENA. Před novináře zasedli ve středu zástupci obou pořadatelských subjektů - TK PLUS i Olomouckého kraje s jednoznačným prohlášením: Vše
je nachystáno!“ na snímku vlevo Josef Váňa, vpravo Jindřich Garčic, vedoucí odboru
kultury a památkové péče Krajského úřadu v Olomouci.
Foto: www.tkplus.cz

V rámci ankety se uděluje:
Cena za celoživotní přínos - Dvorana slávy
Cena osobnost roku v oblasti kultury
Cena za výjimečný počin v oblasti
- hudba
- výtvarné umění
- divadlo
- film, rozhlas, televize
- literatura
- neprofesionální umělecká činnost
- ochrana a popularizace kulturních hodnot
- cena médií

Pětadvacet pedagogů bylo v ‚Národě‘
oceněno za „lopotu“ s dětmi a mládeží

INZERCE

VELIKONOČNÍ GALAVEČER
LUCIE BÍLÉ SE BLÍŽÍ
Nejlepší zpěvačka dvacetiletí zazpívá Prostějovanům

Sláva v Národě. Místostarostka města Ivana Hemerková společně s poslancem Pavlem Holíkem předali ocenění pětadvaceti prostějovským učitelům.

V pátek byli v divadelním sále prostějovského
Ocenění učitelé - učiliště
Národního domu oceněni nejlepší učitelé prostějov- Mgr. Gabriela Altmanová z oděvní
ských mateřských, základních i středních škol a učilišť. školy ART ECON, Mgr. Alena NováProstějov/mik - „Ceny převzala
pětadvacítka učitelů a pedagogických pracovníků, kteří dosáhli
vynikajících výsledků. Je to určitá
forma poděkování za jejich úsilí a
nelehkou práci s dětmi a mládeží.
Jde o pedagogy a vychovatele,
kteří se věnují nejrůznějším aktivitám, ať už jde o výchovu předškolní mládeže, vedení tvůrčích nebo
sportovních kroužků až po výuku
odborných předmětů či organizaci
školních olympiád a zapojení se
do evropských projektů,“ shrnul
předseda Komise pro výchovu a
vzdělávání Rady města Prostějova
Michal Mϋller.
Při slavnostním vyhlášení se o kulturní doprovod postaral pěvecký
sbor Gymnázia Jiřího Wolkra pod
vedením Jany Dosedělové a vystoupila také taneční škola Pirouette.

Ocenění učitelé - mateřské školy
Alena Kirchnerová z MŠ na Moravské
ul., Hana Smékalová z MŠ Rumunská,
Alena Servusová z MŠ Šárka, Lenka
Růžičková z MŠ Partyzánská a Marie
Kopečná z Dětského domova v Lidické ulici.
Ocenění učitelé
základní školy
Mgr. Helena Hopjanová ze ZŠ Dr.
Horáka, Mgr. Jarmila Komárková ze
Základní školy Jana Železného, Mgr.
Magdalena Kaprálová ze Základní a
mateřské školy Melantrichova, Taťána
Máderová ze ZŠ Kollárova, Mgr. Lenka Gottvaldová ze Základní školy Edvarda Valenty, Mgr. Monika Fialová,
ze Základní a mateřské školy Palackého, Mgr. Martina Rozsypalová ze
Základní školy Majakovského ve Vrahovicích a Hana Palacká ze Základní
umělecké školy Vladimíra Ambrose.

ková ze Středního odborného učiliště
stavebního na Fanderlíkově ulici a Mgr.
Dana Bajerová, která učí na Střední, základní a mateřské škole JISTOTA o.p.s.

Ocenění učitelé
střední školy
Mgr. Eliška Sahánková ze Střední
odborného učiliště obchodního na
náměstí Husserla, Ing. Ivana Tomková z Obchodní akademie, Ing. Marie
Žáková ze Střední školy designu a
módy na Vápenici, Dr. Anna Průšová z Gymnázia Jiřiho Wolkera, Mgr.
Lenka Halouzková z Cyrilometodějského gymnázia, Ing. Jitka Karhanová
ze Švehlovy střední školy, Mgr. Anežka Vítková ze Střední zdravotnické
školy, Mgr. Hana Volencová z Reálného gymnázia a základní školy města
Prostějova a Mgr. Alice Klímová ze
Střední odborné školy průmyslové a
Středního odborného učiliště v Lidické ulici.

Díky svému mimořádnému talentu, humoru, bezprostřednímu vystupování, ale i smyslu pro pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují, se řadí mezi nejpopulárnější a nejoblíbenější
osobnosti této země. Jistě i díky těmto faktům je Lucie Bílá
mnohonásobnou držitelkou prestižních ocenění - televizních Cen TýTý, Českého slavíka, Cen akademie populární
hudby (dříve Gramy) a mnoha dalších významných ocenění. Nedávno se dokonce stala nejlepší zpěvačkou dvacetiletí a zároveň obdržela cenu Anděl roku. Současně je majitelkou třinácti Slavíků, přičemž tímto nejvyšším množstvím
se může v tuzemsku pochlubit jen ona. A Lucie Bílá opět
zazpívá Prostějovanům, když vystoupí ve Společenském
domě! Stane se tak na velikonoční neděli 24. dubna od
19:30 hodin. „Lucii Bílou jsme si vybrali do Prostějova, protože dlouho nevystupovala na Hané. Jsme velice rádi, že se
nám podařilo získat termín mnohonásobné Zlaté Slavice a
ještě k tomu na velikonoční neděli, kdy se další den nejde
do práce,“ uvedl Martin Tichopádek z pořádající agentury
MusicMedia, jenž sídlí v Uherském Hradišti. Mediálním
partnerem koncertu je PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
„Jelikož Velikonoce se považují spolu s Vánocemi za největší křesťanský
svátek v roce a Lucka je velkým přívržencem těchto svátků, mohou se posluchači těšit na téměř dvouhodinové
vystoupení spolu s klavírem Petra Maláska právě v tomto duchu. Písně budou
od průřezu její tvorby až do současnosti. A pokud Lucce budou síly stačit, tak
se můžeme těšit i na autogramiádu,“
prozradil něco z plánů Tichopádek.
Proč si organizátoři vybrali zrovna Prostějov? „V loňském roku měla zpěvačka Lucie Bílá ve Zlínském kraji hned
několik koncertů a všechny měly velký
úspěch. Ať už to byl hlavně nezapomenutelný zážitek z jejího vystoupení, tak i
beznadějně vyprodané sály. Pro letošek
jsme se tak rozhodovali mezi několika městy na Moravě a jelikož máme
spoustu známých právě v hanáckém regionu, kteří nás dlouho přemlouvali, ať
uskutečníme koncert největší popové

hvězdy v Česku někde tady, tak krásné město Prostějov byla pro nás jasná
volba. Věřím, že jejich doporučení bylo
správné,“ vysvětluje s úsměvem pořadatel koncertu Martin Tichopádek.
Představovat Lucii Bílou by bylo pro
všechny asi nošením dříví do lesa. Přesto
jen pár základních faktů. V oblasti popové hudby vydala tato zpěvačka celou
řadu sólových alb, se kterými úspěšně
dobývá žebříčky tuzemských hitparád,
a její hity jako „Ave Maria“ „Láska je
láska“, „Trouba“, „eSeMeS“ či „Miluji
tě“ zná téměř každý. V současné době
vystupuje v muzikálech, ve filmu jsme
mohli Lucii Bílou spatřit například v
úspěšné pohádce Princezna ze mlejna,
ve filmech Král Ubu, Čas dluhů nebo
v televizním pohádkovém seriálu O
ztracené lásce v roli hodné Pavoučnice.
Za osudové lze označit setkání a dlouholetou tvůrčí spolupráci s autorskou
dvojicí Soukup - Osvaldová, stejně tak

jako jevištní „partnerství“s klavíristou a
skladatelem Petrem Maláskem.
Jak dále organizátoři uvedli, vstupenky
na „Velikonoční galavečer Lucie Bílé“
jsou už v prodeji a přestože jich je ještě dostatečné množství, neměli byste s
nákupem váhat. „Troufáme si tvrdit, že
koncert zpěvačky bude tak jako jinde i
v Prostějově už pár dnů před jeho termínem vyprodán! Proto pokud toužíte
vidět Lucii Bílou naživo, je lepší si vstupenky koupit co nejdříve, aby jste náhodou o neuvěřitelný zážitek nepřišli,“
vzkazuje všem Martin Tichopádek.
Centrální předprodej vstupenek probíhá
přímo ve Společenském domě Prostějov
(tel: 582 333 003), dále můžete vstupenky zakoupit v v budově ČD v Olomouci
na Hlavním nádraží, Informačních centrech Přerov, Kroměříž a celostátní sít
www.ticketportal.cz.
-inSoutěž o vstupenky na koncert
najdete na str. 23
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„Vo co de...!?” Co si o tom myslíte
aneb

V minulém čísle jsme vyhlásili anketní otázku
týkající se vašeho pohledu na veřejnou dopravu v regionu. Jak si tedy stojí?

Regionální zpravodajství


Expresz regionu
Tak se to stihlo
Konice/MiH - V úterý
29. března byla spuštěna v Konici do provozu
dokončená čistírna odpadních vod (ČOV). Což
také znamená symbolické dokončení budování
kanalizace ve městě, tedy
páteřní sítě, na niž se už
odteď můžou začít napojovat domovní přípojky.
Jenom dodejme, že termín dokončení stavby byl
stanoven do konce března
2011, takže se to stihlo.
MADAMI v Černé věži
Drahanovice/MiH - Bez
obav, nikdo si svůj trest
neodpykává v Černé věži
v Drahanovicích, to jenom od soboty je zde otevřena výstava Výtvarné
proměny, která představuje výsledky absolventů
a jejich lektorů výtvarné
akademie MADAMI.
Otevřeno je o víkendech
od 10 do 12 a od 13 do 17
hodin až do 15. května.
Region
Nectava/MiH - Kdo by si
myslel, že Večerník nemá
regionální přesah, je na
velkém omylu. Článek
o chystaném přerušení železničního spojení
ze Dzbele na Chornice
zvětšený na A3 s výrazným červeným orámováním visí na plakátovací ploše u čekárny v
Nectavě. Dost možná ho
tam ale dodal také někdo
z Prostějovanů, kteří do
Nectavského údolí vyráží
na výlety nebo celé víkendy. Což už asi za rok
touto dobou nebude dost
dobře možné...
inzerce

Turistickou sezónu otevřel průvod z Čech pod Kosířem a zpátky

Jízda kočárem propojila významná místa regionu
Návrat do minulosti budil obdiv

Čechy pod Kosířem, Drahanovice, Náměšť na Hané, Slatinice a kruh se znovu uzavřel v Čechách pod Kosířem. Po této trase vyjel v sobotu dopoledne
cestovní kočár „Landaur“, aby tak symbolicky otevřel turistickou sezónu nejen
v našem regionu. Cestujícími byly významné osobnosti Olomouckého kraje.
Prostějovsko, Olomoucko/MiH
Bylo slíbeno nádherně slunečno,
teplota kolem dvacítky. Místo
toho pošmourno, stupně sotva
na polovině slibovaných hodnot,
chvílemi poprchávalo, chvílemi
začalo docela regulérně lít jako
z konve. To byl skutečný sobotní
obrázek, kdy se od Muzea historických kočárů v Čechách pod
Kosířem vydal na spanilou jízdu
cestovní kočár tažený dvojspřežím a doprovázený čtyřčlennou
jízdou hulánů z Ostravy-Klimkovic, která po celé trase bedlivě
střežila osobnosti Olomouckého
kraje. Mezi ně bezesporu patří
vedoucí Odboru kultury a památkové péče Jindřich Garčic, nebo

ředitel vlastivědného muzea v
Olomouci Břetislav Holásek.
Náměšť na Hané byl nástupní
zastávkou také pro hejtmana
Olomouckého kraje Martina Tesaříka, očekávaný byl i generálporučík Ondrej Páleník.
Jak řekl v úvodu před samotným
odjezdem Břetislav Holásek, Čechy pod Kosířem jsou v rozsahu
Olomouckého kraje nepochybně velmi významným místem,
rozhodně nepřehlédnutelným.
Kromě samotného historického dědictví v podobě zdejšího
zámku a unikátního parku, je to
samozřejmě také Muzeum historických kočárů, které nemá
nejen na našem území obdoby,
nelze pominout samozřejmě

UMĚLCI. V takový okamžik nemohl chybět ani malíř Josef Mánes,
který na zdejším zámku často pobýval. V úsměvné scénce ho připomněl divadelní spolek Větřák z Pivína.
Foto: Miloslav Havelka

také hasičské muzeum v prostorách někdejší továrny na výrobu
hasičské techniky R.A. Smekal.
Po slavnostním úvodu s nezbytnými fanfárami a dobou scénkou
v podání divadelního spolku
Větřák z Pivína, kde samozřejmě
nemohla chybět postava Josefa
Mánesa, se už kočár vydal na
cestu přes Lhotu pod Konicí do
Drahanovic, kde byl očekáván
stovkou místních, a samozřejmě
také starostou Ivo Richterem v
dobové vojenské uniformě. Přítomné neodradil ani opravdivý
liják, který se po příjezdu během
slavnostního přivítání spustil.
„Tato jízda spojuje oblast Kosířska a jeho kulturních památek.
Místa na této trase jsou zajímavá
mimo jiné i tím, že zatímco historické objekty jsou většinou ve
správě Národního památkového ústavu, muzeum pana Obra
je vyloženě soukromou aktivitou, tamní zámek patří Olomouckému kraji, a Černá věž
v Drahanovicích spolu se zámkem v Náměšti spravují obce.
Zároveň se v nich během roku
pořádá spousta různých akcí,“
připomíná Bedřich Holásek. A
která z památek z rozsahu Olomouckého kraje oslovila nejvíc
jeho osobně? Kam se nejradši
vracím? „Asi by se patřilo v této
souvislosti říct, že jsou to právě

Čechy pod Kosířem/MiH
V pátek v podvečer se u Muzea
historických kočárů v Čechách
pod Kosířem odehrála malá slavnost. Respektive ani ne tak malá
významem, jako spíš trochu
mimo ‚záři reflektorů‘. Svoji restaurovanou historickou stříkačku si sem přijeli převzít členové
SDH Fulnek. Ta bude jednou z

hlavních ‚relikvií‘ blížících se
oslav 150. výročí založení sboru.
Je prokazatelně doloženo zakládajícími listinami, že právě ve
Fulneku vznikl v roce 1861 první dobrovolný hasičský sbor na
území Čech, Moravy a Slezska
vůbec. V soutěži o toto prvenství
sice figurují ještě i další místa,
nicméně žádné z nich nemůže

skutečné datum svého vzniku
doložit. Kromě právě Fulneckých.
„S žádostí, jestli bych nezrestauroval historickou hasičskou
stříkačku, mě oslovili hasiči
z Fulneka někdy na podzim,“
říká restaurátor a sběratel historických kočárů Václav Obr. Jak
přiznává, byl to pro nějak tak
trochu i výzva. „Nikdy jsem si
nemyslel, že budu dělat i něco
takového,“ přiznává s jistým zadostiučiněním, že se to nakonec
podařilo a na podvečerním slunci před restaurátorskou dílnou,
která je součástí muzea, se historická hasičská chlouba jenom
blýskala.

HISTORICKÁ RELIKVIE. Při předávání Václav Obr patřičně instruoval fulnecké hasiče, jak se o zrekonstruovaný skvost starat tak, aby pořád vypadal tak parádně.
Foto: Miloslav Havelka
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Čechy pod Kosířem, ale upřímně se přiznám, že v poslední
době jsem ‚objevil‘ zámek Jánský vrch (město Javorník - pozn.
red.). Jinak máme s manželkou
sbírku dětských kočárků, která
je vystavena na zámku v Náměšti na Hané. Takže tak trochu
pracovně se často vracím tam,“
říká s úsměvem.
Během jízdy měli příchozí
možnost krátké projížďky historickým kočárem, mimo to po
celý den v zámeckém parku v
Čechách pod Kosířem probíhal
kulturní program, samozřejmě
také spojený s možností projížďky dalším z muzejních kočárů.

UMĚLCI. V takový okamžik nemohl chybět ani malíř Josef Mánes,
který na zdejším zámku často pobýval. V úsměvné scénce ho připomněl divadelní spolek Větřák z Pivína.
Foto: Miloslav Havelka

Z „fabriky“ vyjela po sto letech Záhada záhadná
znovu hasičská stříkačka

Sbor dobrovolných hasičů z Fulneku byl založen v
roce 1861 a patří k jedněm z nejstarších v České republice vůbec. A proč je o fulneckých hasičích řeč
právě na tomto místě? Ke svým stopadesátinám si
totiž dali dárek opravdu víc než symbolický: restaurovanou hasičskou stříkačku z roku 1909.
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Samozřejmě všechno chce své,
a také oprava a restaurování stříkačky potřebovalo dostatek prostoru. Pracovat na ní začal Václav Obr před Vánocemi. Jak říká,
je přirozené, že na některých
částech se už notně podepsal
zub času. „Kola byla rozeschlá,
musela se přeráfovat a stáhnout,
celý nový je i dřevěný kufr na
nářadí a výzbroj,“ ukazuje na některé části. To samozřejmě není
výčet oprav konečný, rekonstrukcí samozřejmě prošel také
samotný mechanismus, který je
plně funkční. A samozřejmě také
zářivý nový nátěr. „Po odstranění
stávajícího nátěru jsem našel lak
původní, takže nyní je stříkačka
také v originálních barvách,“ dodává.
Tak trochu symbolicky po 100
letech z areálu bývalé fabriky na
výrobu hasičské techniky R. A.
Smekal v Čechách pod Kosířem,
kde dnes stojí hasičské muzeum a právě Muzeum kočárů s
restaurátorskou dílnou, vyjela
znovu hasičská stříkačka ‚jako
nová‘. Jak ale Václav Obr podotýká, ještě symboličtější by bylo,
kdyby to byla ještě navíc ‚Smekalka‘. Tato fulnecká však byla v
roce 1909 vyrobena v méně známé firmě Hillerova vdova & syn
v Brně. Nicméně podle bývalého
starosty Čech pod Kosířem a
také obdivovatele zručnosti řemeslníků někdejší Smekalovy
fabriky Zdeňka Madera, je i na
této stříkačce zjevná inspirace
tím, co se před 100 lety tady vyrábělo. Zda se jednalo o dobový
technický trend nebo i v té době
existovalo něco jako ‚průmyslová špionáž‘, se dá s odstupem
času jen těžko odhadovat.

Těžko říct, proč to tak je, každopádně by to stálo minimálně za pozornost. Kdo zná silnici z Přemyslovic
do Pěnčína, případně obráceně, pak si zajisté vybaví také jedno místo, které už celá desetiletí, bez
ohledu na režim nebo politickou vůli, se sestává z
nerovností, propadlin, popřípadě hrbů, nyní aktuálně rozsáhlých výtluků, jako následek pominuvší
zimy, které nejde nijak objet, prokličkovat, prostě se
musí nějak šetrně přeskákat. Tedy míněno šetrně
pro váš povoz, na silnici už není vcelku co zkazit…
Přemyslovice, Pěnčín/MiH
Samo sebou takových pohledů
se s tímto časem naskytuje po
našich cestách víc, než dosti.
O tom není pochyb. Nicméně
právě toto místo je spolehlivě
problematické během celého
roku, a to bez ohledu na to,
jakou že práci si dají silničáři
s jeho údržbou. Navíc během
desetiletí, a určitě jich už bylo
víc než dost, se tady konala i
nějaká ta větší rekonstrukce.
A to se může kdekdo třeba i
na hlavu stavět, dopadne to
vždycky stejně. Tak možná,
když už se dá napsat nějaká

ta diplomová práce o kdejaké
ptákovině, mohl by se nějaký
zkoumatel vrhnout i k tomuto
tématu. Kdo ví, závěry, proč
v úseku 50 metrů není s to
už několik generací cestmistrů zvítězit v tomto nerovném
boji s dosud neodhalenými
vlivy, které práci trvale hatí,
by mohly být rozhodně zajímavé. Zní to jako legrace, ale
kdo ví, který čert, divné zóny
nebo tektonické vlivy v tom
vězí. Nejspíš ale tato záhada
záhadná přetrvá i do dalších
generací, a vůbec není jasné,
jestli se někomu podaří ji rozlousknout.

ZÁHADA. Proč je asi padesátimetrový úsek silnice celá desetiletí
víceméně neopravitelný? Těžko říct, jestli se na tuto otázku najde
někdy odpověď...
Foto: Miloslav Havelka

Otázka: Jste spokojeni s veřejnou dopravou v regionu,
ať už autobusovou nebo vlakovou? Využíváte jí?

www.vecernikpv.cz

„Premiéra vždycky bývá nejlepší,“ tvrdí malí herci
ČÍM OSLAVILO PĎĎ PLNOLETOST?
Minulou neděli obohatilo Ptenské dětské divadlo
(PĎĎ) světové kulturní dědictví další autorskou divadelní premiérou. Úterý pak odstartovalo rychlý
sled pěti repríz, který bude završen derniérou 20.
dubna. Jak se na pódiu cítí malí herci a jak se hraje
takový ještě světově neobjevený divadelní kus?
Ptení/MiH

TO JE PARÁDA, CO ŘÍKÁTE? Cestovní kočár se na své sobotní
pouti nejdříve zastavil pod schodištěm zámku v Čechách pod Kosířem Odtud vyrazil na dlouho cestu všude, kam dopadá stín Kosíře.
Foto: Miloslav Havelka
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„Premiéra by se dala charakterizovat, že ‚zcela zaplně ná
školní aula poděkovala dětským hercům dlouhotrvajícím
skandovaným potleskem‘, sice
letos jenom vsedě, ale i tak
dobrý. Potlesk po některých
výstupech na otevřené scéně
nejen po písničkách je už u
nás samozřejmostí,“ zhodnotil
lakonicky nedělní představené
principál PĎĎ Karel Foltin,
který má na svědomí kromě
autorství také režijní počin. To
už ale není ničím novým, všech
dosavadních sedmnáct autorských her PĎĎ se představilo
světu za stejné konstelace, tak
proč ne i ta osmnáctá?
A minimálně poslední desítku
premiér provázíme i s Večerníkem, je tedy nabíledni, že jsme
si představení PĎĎ nemohli
nechat ujít ani letos. Aktuální pohádka dostala název „O
Honzíkovi a Marušce aneb Jak
se ta Agáta přece jenom vdala“.
A na pódiu se představilo čtyřiadvacet aktérů, kteří ‚vystřihli‘

víc jak dvouhodinové představení plné legrace a písniček,
které pro toho, kdo má PĎĎ už
nějaký čas v „merku“, je přesně
tím, co očekával.
Protentokrát jsme to nestihli
dřív, než na první reprízu. Karel Foltin sledoval spolu s námi
představení už víceméně v roli
diváka, nicméně vše bedlivě
sledoval. „V zákulisí už jde
všechno tak nějak samospádem, jsou tam kromě herců i
další velcí kluci, co mají na starosti scénu a podobně. Už tam
nejsem potřeba,“ usmívá se.
V první přestávce jsme s jeho
svolením nakoukli do zákulisí
na krátké interview s dětskými herci. Ačkoliv označení
‚dětský‘ už některým z nich
nepřísluší ani vzrůstem, ani
zkušenostmi. I tady si prostě
hlavní role je potřeba zasloužit zvládnutím drobnějších rolí
v předchozích představeních.
Stejně jako v každém divadle!
„Je to stejná kravina jako
vždycky,“ hodnotí. Z divadelních postav jsou najednou zase
normální školáci ptenské ško-

„ŘEDITEL“. I když Karel Foltin už nechal celé představení, včetně
zákulisního servisu, na dětském ansámblu, přece jenom musel o
přestávce zaskočit za herci a trochu je ‚pokaučovat‘.
Foto: Miloslav Havelka
ly. Ovšem jak s úsměvem přiznávají, na školních chodbách
hlavně děti nižších ročníků si
na ně ukazují, že je viděli hrát
divadlo. Na otázku, zda se tedy
cítí školními celebritami, odpovídají bouřlivým smíchem.
To, jak se jim na pódiu vedlo,
se ukáže po skončení ‚sezóny‘,
míněno tím po posledním představení, vyhlášením Ptenského
Ferdy, jakési obdoby Ceny
Thálie, pro nejlepšího herce.
Toho během všech představení
vybírají diváci na hlasovacích
lístcích. Podle herců je ale volba jasná: Lucie Hejlová, jako
Agáta, dcera staré čarodějnice. Ona sama se této nominaci
s úsměvem brání a odkazuje
na další postavy. Samozřejmě
nepřehlédnutelný je taky malý

Kouřit dýmku je umění
Někteří z ní „bafají„ až dvě hodiny a více

Co je umění? Namalovat
obraz, vytesat sochu,
napsat román? Jistě,
ale u kuřáků dýmek
byste s tímto hodnocením neuspěli. Pro ně
je nejvyšší metou kouřit dýmku neuvěřitelně
dlouhý čas. Přesvědčil
jsem se o tom osobně
při své sobotní návštěvě
restaurace U Pelikána v
Olomouci.
Olomouc/Petr Skřivánek
Zadýmený sál, omamná vůně
tabáku. Taková scenérie mě
U Pelikána přivítala. Konal se
zde již 16. ročník jarní soutěže
v pomalém kouření dýmky, na
kterou se sjeli milovníci dýmek
z celé republiky. „Letos jsme
velice překvapeni účastí, sešlo se
nám zde 55 kuřáků dýmek,“ řekl
s radostí v hlase prezident pořádajícího Hanáckého dýmkařského klubu a tajemník Asociace
dýmkařských klubů Jan Cetkovský, který mi vysvětlil i pravidla.
„Soutěžící kouří ze svých dýmek, tabák mají všichni stejný a
musí si ho během pěti minut připravit. Pak se odstartuje a během
minuty musí kuřák svou dýmku
zapálit, má však k dispozici jen
dvě zápalky,“ objasnil prezident
dýmkařů. Pak vše je na kuřácích,
jak to vše zvládnou, do hoření už
nesmějí nijak zasahovat s jednou
výjimkou. K velmi dlouhému
kouření slouží kuřákům dýmek
dřevěné dusátko, ale to mohou
použít podle pravidel jen v případě, že mají dýmku v ústech! Že
se mezi kuřáky najdou i opravdoví vytrvalci, svědčí i hodnoty
světového i českého rekordu.
Jejich hodnota překročila tři ho-

diny! Jeden Ital dokázal vydržet
s kouřící dýmkou v ústech tři
hodiny a osmnáct minut, český
rekord drží doktor Činka z Brna
s časem tři hodiny a dvanáct minut. I když vítěz sobotního klání
Pavel Vonka z Dýmkařského
klubu Meršánka z Havlíčkova Brodu rekordy nepřekonal,
jeho čas 1 hodina, 56 vteřin a
pět sekund je také úctyhodný i
přes handicap poněkud vlhkého

a tudíž špatně hořícího tabáku.
Jediný prostějovský účastník Josef Klimeš skončil na 43. místě,
když vydržel bafat pouze 23 minut a 23 vteřin.
„Rád bych všechny pozval na
první říjnovou sobotu, kdy pořádáme další soutěž v pomalém
kouření, tentokráte se sjedou
kuřáci doutníků a můžeme být
zvědavi na poněkud delší časy,“
uzavřel Jan Cetkovský.

S dýmkou v ústech. Kuřáci dokážou bafat z dýmek i dvě, tři hodiny.
2 × foto: Petr Skřivánek a www.alpenstock.cz

Furiášek v podání Olivera
Šmilňáka, stejně jako samotná
čarodějnice Valiburna - Kamila Francová, která s Lucií
Hejlovou na pódiu tvoří skvělou dvojici. Ovšem těch jmen,
co by stála za zmínku, by bylo
mnohem víc. A jak připomíná
také Karel Foltin, u některých
naopak nejde ani tak o skvostný
herecký výkon, jako o nadšení,
které je nepřehlédnutelné.
A jak by to bylo, kdyby se mělo
hrát divadlo podle mladých
herců? „Já bych si ho chtěla nakonec vzít,“ ukazuje usmívající
se ‚Agáta‘ na ‚Honzu‘ Dominika Huňku. Nicméně pan autor a
režisér mínil jinak, takže tento
vývoj událostí na pódiu prostě
‚neprošel‘. Tvůrčí záměr Karla Foltina se ale aktérům přece

jenom podle jejich slov podařilo trochu přetvořit k obrazu
svému. To když v samotném
finále dostane poslední slovo
na pódiu uklízečka… „Ta role
původně ve scénáři vůbec nebyla, ale pan ředitel (Karel Foltin
byl ještě donedávna také ředitelem školy, takže emeritním
‚panem ředitelem‘ zůstává i nadále - pozn. red.) kupodivu souhlasil,“ prozrazují herci a trochu
tajemně připouští, že ještě něco
chystají i na derniéru, ale to se
samozřejmě nesmí dopředu prozradit.
PĎĎ má tedy premiéru za sebou, jak už bylo zmíněno, byli
jsme se podívat už na první
repríze, kam se sjeli školáci z
Lipové nebo třeba mateřská
škola z Jednova, ale také čtyři
autobusy z morkovické školy.
Jak se opět před plnou aulou
ptenské školy hraje? „Premiéra
je vždycky nejlepší,“ přiznávají
herci a jak také připouští, některé repliky a humor Karla Foltina
chápou dospělí trochu jinak, a
po svém se tím také baví. Vyloženě dětské publikum při reprízách je ve srovnání s premiérou
vždycky trochu jiné. Nicméně
i v úterý se diváci minimálně
skvěle bavili a potlesk byl zcela
zasloužený. Jak ale herci říkají,
čeká je ještě jeden křest ohněm.
„Přijedou se také podívat kamarádi z lyžáku, takže si nesmíme
udělat ostudu!“

Veřejnou dopravu nevyužívám, myslím, že už zdaleka nemá ten
efekt, jak tomu bývalo dříve. Její cenová dostupnost je srovnatelná s provozem auta, které je navíc časově flexibilnější. Pro mě
by v tuto chvíli nemusela veřejná doprava vůbec existovat. Je
to věc pohodlí a také důvodu, proč vůbec veřejnou dopravou za
stávajících podmínek jezdit.
J.K., Prostějov
Myslím, že veřejná doprava nejde posuzovat pouze ekonomickým pohledem, tedy ze strany jejího zadavatele. Je to v první řadě
služba lidem, která nemůže být poměřována ziskovostí. Bohužel
s tím se ale dnes operuje v první řadě a prázdné autobusy i vlaky
dávají jasně zapravdu tomu, že lidem se veřejnou dopravou moc
jezdit nechce. Je ale také fakt, že kdo jednou z jakéhokoliv důvodu, ať už špatným nebo zcela chybějícím spojením, si najde jiný
způsob cestování, pak už se vrátí jenom těžko.
J.F., Olomouc
Bývaly časy, kdy jezdívaly do Prostějova dva dělnické autobusy
nacpané k prasknutí, stejně tak školácké. Dnes jich jezdí pořád
stejný počet, ale obsazených možná tak z poloviny. Je tedy jasné,
že kromě toho, že dojíždí míň lidí z důvodu nezaměstnanosti a
také rozptýlení pracovních příležitostí do širší oblasti, nejen soustředěně do velkých fabrik ve městě, ti ostatní ztratili motivaci
veřejné dopravy využívat. Ten důvod, proč se tak stalo, by bylo
potřeba hledat v kontextu celého uplynulého dvacetiletí, není to
jenom problém dneška.
T.H., Konicko
Objednávání veřejné dopravy má svoje priority ve vztahu zajištění dopravy do škol, zaměstnání, k lékaři. Ovšem právě tato hlediska, snad vyjma školáků, jsou těmi, které je pro lidi výhodnější
zajistit osobní dopravou, především při pravidelnosti dojíždění,
kdy se může dohodnout víc lidí z jednoho místa a na auto se
‚složit‘, případně pro návštěvu lékaře jednak kvůli zdravotnímu
stavu a také nepředvídatelném odhadu, jak se u lékaře dlouho
zdrží, zda stihne zpáteční spoj. Mnohem méně pozornosti se ale
věnuje ‚volnočasovému‘ cestování, kdy by potenciální cestující
naopak rádi třeba jeli vlakem nebo autobusem, ale nic nejede.
Z.D., Prostějov
Auto nemáme, využíváme s manželkou výhradně veřejnou dopravu. Jde spíš o zvyk a ochotu se podřídit a přizpůsobit jízdnímu
řádu. Ne vždy je to ideální, ale není to až na výjimky nic, co by
bylo neřešitelné.
K.V., Kostelec na Hané
Tolik tedy vaše názory týkající se veřejné dopravy. Nyní je
tedy čas na další otázku týkající se odvěkého sporu, zda je lepší bydlet ve městě nebo na venkově.
Jste spokojeni tam, kde bydlíte?
Svoje názory nám znovu posílejte na adresu:
region@vecernikpv.cz.
Těšíme se na ně!

Očima prostějovského účastníka

Josef Klimeš: Jak jsem dostal nakládačku!
Olomouc/J. Klimeš
Ano, je tomu tak, dostal jsem
nakládačku, ze které se budu
dlouho vzpamatovávat! Neb
jsem příznivcem dýmkařského sportu, přerušil jsem své
trekerské mise a konečně jsem
odcestoval na závody, a to ne
jen tak ledasjaké. Už 16. ročník
Hanáckyho kóřa jsem hodlal
poctít svou návštěvou.
Takže předcházely velké přípravy, duševní traumata při výběru
dýmky a hole a tak podobně. Ze
svého kolegy v práci jsem učinil kouče (ale to byla základní
chyba), žena přistavila vůz a v
sobotu ráno jsme odcestovali
do oné vytoužené destinace. Na
závodišti už se vše připravovalo,
tak jsem se krátce pozdravil se
soupeři, samozřejmě jim „popřál“ dobré výsledky a vrhnul
jsem se na rozcvičování. Soupeři
samozřejmě dělali totéž. Dlouho
jsem již nezávodil, tak se mně
pomalu zmocňovala tréma a
nejistota. Hlavou mi létaly hrů-

zyplné myšlenky, jestli jsem zvolil správnou dýmku, zda se mi
podaří nacpat atd. Snažil jsem
se uklidnit iontovými nápoji, ale
jejich skladbu jsem podcenil. Ne
tedy, že by mi nechutnaly, to né,
ale jaksi to nebylo ono. Zatímco
já byl nervózní, můj kouč jen
tak lelkoval, nakupoval dýmky
a vůbec mě morálně nepodporoval. Tudíž jsem měl psychiku
jaksi narušenou. Ani pohled na
to, co bych mohl vyhrát, mně
moc neuklidňoval. Už už jsem
začal přemýšlet, co bych do těch
dýmek cpal, ale určitě nějakou
dobrůtku. Za těchto povznášejících myšlenek se pomalu schylovalo k závodům.
A najednou to bylo tady! Byly
rozdány sirky, tabák, dusátko
a začalo se nacpávat. Ač jsem
byl dosti nervózní, měl jsem
zatím dost optimismu. Dýmku
jsem naplnil celkem slušně, vše
zkontroloval a čekal na pokyn
startéra. I toho jsem se dočkal.
Škrtnul jsem tedy sirku a vložil
ji do lavičky mé závodní dýmky.

Ale něco nebylo v pořádku! I
když jsem tahal jako vývěva, pořád to nehořelo. Tak až druhou
sirkou to šlo. To se mi ještě na
závodech nestalo. Nejsem pověrčivý, ale připadalo mi to jako
zlé znamení. A taky tomu tak
bylo. Všichni kolem mě hulili
jako prasklá kamna a já zpočátku také. Podařilo se mi v dýmce
uspořádat vnitní poměry a věnoval jsem se lehké konverzaci se
soupeři. I na nějaké to škádlení
došlo. Udílel jsem vtipné rady a
najednou se mi srdce téměř zastavilo. Dýmka vyhasla. Polilo
mě nepřiměřené horko, které
ani chladný iontový nápoj nezchladil. Samozřejmě si to kouč
odskákal, měl mně upozornit,
že mi dýmka vyhasíná, ale on
ne, on se věnoval kdoví čemu!
Jediné co zbylo jako útěcha byl
fakt, že jsem neskončil poslední. Já, jediný zastupce České
společnosti Sherlocka Holmese
a takový neúspěch! Myšlenka
na harakiri mi v ten okamžik
nepřipadala zase tak podivná.

Jenže jsem tvrdý Hanák, tak
jsem se z této zničující situace brzo oklepal a slíbil všem
pomstu na příštích závodech.
Siciliáni by mi mohli závidět
ty kletby, kterými jsem soupeře
častoval. Do konce soutěže bylo
daleko, tak jsem se snažil odpozorovat taktiku soupeřů. Každý
kouřil jinak, někteří hodně divně, ale přesto mně převálcovali. Nezbývá nic jiného, než se
sebeanalyzovat, rozpustit realizační tým a začít znovu. Ale
vše musí jednou skončit. Jak
jsem záviděl vítězi... Ale snad
se mi to taky jednou povede. I
nějaká cena na mně zbyla, dostal jsem i diplom, ale spokojen
jsem věru nebyl. Dokonce i ten
poslední závodník měl takové
ovace, že jsem téměř toužil být
na jeho mástě. Domnívám se,
že v mém věku dělat dva výkonnostní sporty najednou už asi
nebude možné. Svižná chůze a
pomalé kouření dýmky nejdou
prostě dohromady. To rozhodování bude moc těžké...

Napsali jste za nás

Ostatková veselice v Jesenci
Ve čtvrtek 30. března proběhla v Domově důchodců Jesenec již tradiční „Ostatková veselice“. Tak jako každý rok se zábavy zúčastnili uživatelé domova
pro seniory, zaměstnanci a pozvaní hosté.
Jesenec/Bc. Zuzana Bratterová, LLM
Dlouho očekávaná akce byla
zahájena dvě hodiny po poledni zaměstnanci domova. K tanci hrála účastníkům živá hudba,
v průběhu akce se podávalo pro
všechny účastníky občerstvení.
I když se celá „veselka“ měla
konat pouze ve vymezeném
čase, na přání uživatelů, zaměstnanců i hostů se nakonec

neplánovaně protáhla. Šlo o
pěkný závěr zimního období a
oslavu nadcházejícího jara.
Veselici bychom však nemohli
uspořádat bez přispění zaměstnanců, kteří připravili občerstvení i tombolu a také bez materiálního a finančního přispění
sponzorů. Proto bychom chtěli
poděkovat Obci Jesenec, Městu Prostějov a jeho místostra-

rostce RNDr. Aleně Raškové
a firmám Penam, a.s., Lékarně
Karlov, Zdravotní dopravě Hájek, Nová lékárna Konice, zástupcům firem Dentimed, Euron, s.r.o., Abena v.o.s., Martec

Medical, a.s. O tom, že uživatelé byli s prožitým odpolednem
nadmíru spokojeni, svědčí i
dotazy všech zúčastněných na
termín další takové zábavy.

Kultura v Prostějově a okolí
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V Národním domě se „LiStOValo“...
Prostějov/rak

Čteme v dnešní době stále ještě knížky, nebo už
naše oči bloudí jen po monitorech? A jestli čteme,
umíme si v tom množství titulů vybrat? Možná,
že dáme na radu známých, vybíráme dle recenzí
nebo koupíme novou knihu oblíbeného autora.
Můžeme si ale nechat poradit třeba také divadelním představením...
Právě seznamování s knihami
netradiční formou je náplní
projektu LiStOVáNí, jehož zakládajícím členem je i herec a
k. Počin
moderátor Lukáš Hejlík.
vzniknul již před osmi letyy v
Českých Budějovicích a jeho
eznámit
cílem je každý měsíc seznámit
diváky a snad i čtenáře s novou knihou. Jedná se o tituly
lední
různých žánrů, v poslední
době jde i o tvorbu pro děti a
ukápodle slov samotného Lukáspoň
še Hejlíka se snaží alespoň
it nějednou za sezonu zařadit
jakou zvláštnost.
ednášMinulé úterý se v přednášo domu
kovém sále Národního
OValo“
v Prostějově „LiStOValo“
prvotinou ekonoma Tomáše
onomie
Sedláčka s názvem ´Ekonomie
niha
dobra a zla´. Tato kniha
spadající do kategorie

naučných se snaží přiblížit ekonomii širšímu okruhu čtenářů.
To, že se stala v roce 2009 jednou z nej- prodávanějších
knih
v řadě

knihkupectví, může být způsobeno jednak zájmem o ekonomii jako současnou otázku
číslo jedna, jednak autorovou
mediální známostí. Někteří lidé
s Tomášem Sedláčkem souhlasí, jiní jeho názory neuznávají,
ale většina jej už někdy zahlédla ve zprávách, v publicistických pořadech či talk show.
LiStOVání nese podtitul cyklus
scénických čtení, a přesto, že
na jevišti se opravdu listuje knihou, nejde zdaleka jen o předčítání u stolu. Autoři (kromě výše
zmíněného Lukáše Hejlíka jde
o A
Alana Novotného - pozn.
red.) v tomto případě zobrazili
ono dobro a zlo z názvu přímo
na je
jevišti pomocí zástěny s fotom
tomontáží obou protagonistů,
ob
oblečení v kombinaci černé a
bí
bílé barvy a právě o existenci
do
dobra a zla se debatuje v celém představení.
To je, stejně jako kniha, jako
koby rozdělené do dvou částí - první přibližuje historické
příb
příběhy, mýty a osobnosti z
pohl
pohledu „ekonomického“ a
druh
druhá se zabývá pokládáním
palč
palčivých otázek současnosti.
Oba autoři postupně vykreslují
celo
celou plejádu postav z historie
i dne
dnešní doby, scénu dokresluje

reprodukovaná hudba a jejich
zpěv i beatbox. Sám Tomáš
Sedláček je třetím spoluúčinkujícím, když „hraje“ - kupodivu
- sám sebe. Celé představení
je z velké části samozřejmě
nazkoušené a připravené, ale
přesto se najdou momenty,
kdy účinkující kromě diváků
očividně překvapí a rozesmějí
sami sebe.
Zejména otázky v poslední
části však nutí k přemýšlení.
Opravdu žijeme v době dluhové? Jak dlouho může trvat růst
a znamená růst HDP opravdu
růst, když se za ním často skrývá jen další zvyšování dluhů?
Je rozvoj terciálního sektoru
služeb v rozvinutých a přesun
výroby a zemědělství do rozvojových zemí přínosem? Kam až
nás žene naše touha uspokojit
nekonečnou poptávku? Spotřeba a její neustálé zvyšování je
většinou hnacím motorem našich dnů, měli bychom se proto
poohlédnout po jiné, možná
méně hmotné náplni života...
Přítomní diváci odměnili výkony všech tří mužů po zásluze
potleskem. Autor knihy navíc
po skončení představení otevřel
diskuzi a odpovídal na položené dotazy.

Hvězda showbyznysu
Do Prostějova přijede

MICHAL DAVID!
A po něm i Věra Špinarová

Prostějov/pk

Tak to je pecka jako
hrom! Jak se Večerníku
podařilo v uplynulém
týdnu zjistit, již brzy dorazí do našeho města
celebrita hodná kalibru
palebné síly. V sobotu
18. června totiž v rámci
už tradičních letních akcí na Plumlovské přehradě vystoupí jedna z
nejvýraznějších osobností české hudební
scény všech dob, po
generace populární a
tolik oblíbený Michal
David!

Známý umělec, který během své
kariéry vydal celkem šestnáct sólových alb a celkem prodal více
než tři milióny nosičů, přičemž
jen poslední výběrové album si
zakoupilo přes dvě stě tisíc kusů,
se může pyšnit řadou dosažených
úspěchů, přičemž ten poslední
nese prvky aktuální a vysoce ceněné novinky. Michal David totiž
v rámci sobotního vyhlášení ankety TýTý přeskočil v kategorii
Zpěvák roku „neporazitelného“
Karla Gotta! „Nevím, co říkat, s
tímhle jsem opravdu nepočítal,“
nechal se slyšet šokovaný David.
Jeho největší „pecky“ tedy uslyší naživo i Prostějované, a to v
již zmíněnou třetí červnovou
sobotu. A přestože by se mohlo zdát, že do tohoto termínu je
ještě daleko, zdání klame. Především ppokud máte skutečně vážnnýý zzájem.
ájem
áj
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tom př
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Předprodej vstupenek bude zahájen DNES

totiž měli vstupenku v ceně 260
korun zakoupit již v předprodeji, který začíná právě dnes, tj. v
pondělí 4. dubna! Lístky nejen
na Michala Davida, ale i na další
pěveckou star Věru Špinarovou,
jsou k sehnání na těchto místech
v prodejnách GAMA Expert
elektro (Svatoplukova ul.), Klenoty EVA (nám. T.G.M.), Hanah Boutique (Pavelčákova 17,
Olomouc) i v sídle pořádající firmy HitTrade (Svatoplukova 46).
V případě nepříznivého počasí
se oba koncerty uskuteční ve Víceúčelové hale-ZS v Prostějově.
Jestliže ale chcete ušetřit, můžete chvíli vyčkat a zkusit své
štěstí v připravované soutěži,
která během května vypukne
na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, jenž se
stal exkluzivním mediálním
p
partnerem všech letních konccertů na Plumlovské přehrad
dě, pořádaných firmou HITT
TRADE.

Oliver Lowe & friends na jazzovo-rapové akci v Apollu Z výstavy...
vvýýssttaavy
vy Starého
ého JJeštěraa
Mohlo to být živější, aneb „stejda“ je opravdu strejda...

Prostějov/luk

Prostějov/ Filip Gorba

V rámci již pravidelných převážně jazzovo-soulových akcí „..a ještě trochu“ se tentokrát do prostějovského Apolla 13 přijel podívat Oliver Lowe s přáteli.
V jeden březnový pátek jsme tedy z útrob tohoto
klubu měli možnost slyšet nejen ty nejlepší hudební
výběry od DJ-ů Vrcka a Becka, ale představil se na
území naší republiky tento poměrně ojedinělý projekt založený na kombinaci hip-hopu s prvky jazzu.
Rapper Oliver Lowe (známý i jako Snupa z plzeňské hip-hopové formace Diwokej západ - pozn.red.)
vydal zhruba půl roku zpět album „Peníze nebo život“, na jehož vzniku se podílelo nepřeberné množství muzikantů, producentů, rapperů a DJ-ů. A je to
právě hudba z tohoto počinu, kterou mohli fanoušci
slyšet na zmíněném vystoupení...
Klub Apollo 13 se plnil velmi
pomalu a počet návštěvníků se
zastavil na pouhých pár desítkách.
Zpoza gramofonů bavil lidi DJ
Beck, a přestože se hostů na akci
sešlo opravdu minimum, nálada
na místě byla velice pozitivní.
Okolo půlnoci se k mikrofonu
dostal Oliver Lowe, za klávesy
se postavil Vidas, MPL obsluhoval Talpas a Pavel Hrubý měl na

Po stopách přezdívky aneb „Ad vocem Bezruč“

starosti saxofon. I když se deska
„Peníze nebo život“ se nese v
klidnějším duchu a jeho kvalita
spočívá spíše v instrumentálních
podkladech, než v monotónním
a často uspávajícím rapu (výjimkou jsou spolupráce s ostatními
rappery - pozn.red.), od živého vystoupení se ovšem v tomto ohledu
dala čekat jistá dávka „akčnosti“,
kterou však návštěvníci bohužel

neobdrželi. Rap působil stejně
unaveným dojmem, jako na albu,
a to i přes energické zdvojování
od Talpase. Hvězdou večera se
tak stal saxofonista Pavel Hrubý,
který si se svým nástrojem řekl o
nejeden bouřlivý aplaus a určitě
by nebylo od věci popřemýšlet o
změně názvu projektu na „Pavel
Hrubý & friends“.
Oliver Lowe sám sebe nazývá
„strejdou“ a po tomto vystoupení jsme naprosto pochopili proč.
Ne zrovna sportovně vyhlížející
muž na pódiu vykládá svoje dalekosáhlé životní příběhy, zatímco
synovcům se pomalu klíží zraky.
Stav fanoušků na parketu (šest!)
to jen potvrzoval... Vystoupení bylo až na výjimky unavené

a jediným světlým bodem tak
skutečně zůstává Pavel Hrubý,
který mezi ostatními zářil jako
diamant.
Po diskutabilním koncertě přišly
na řadu neoddiskutovatelně kvalitní hity, jež hrstce přeživších servíroval přímo pod nos DJ Vrcek
a nálada šla opět rapidně nahoru.
Pár desítek lidí se tak bavilo až do
ranních hodin a příjemná obsluha
baru, k němuž se návštěvníci o to
raději vraceli, tomu byla rozhodně nápomocná.
Celkově se další akce série „..a
ještě trochu“ jako obvykle bezesporu povedla, jediným zklamáním bylo tolik očekávané (ne)
živé vystoupení hlavní „hvězdy“
večera.

Rozhovor s... Miladou Sokolovou

Právě probíhající výstava
„Vážený Ještěre, drahý Petře
Bezruči!“, která je připravena
pro návštěvníky Muzea Prostějovska, seznamuje s původem
a historií Bezručova pseudonymu - starý Ještěr. Vězte, že pokud na expozici zavítáte, čeká
na vás rozuzlení této přezdívky,
které jest vskutku a v pravém
slova smyslu „šibalské“...
Petr Bezruč byl však mužem
pseudonymů snad více, než
kdokoli jiný v dějinách naší literatury. Starý Ještěr má mezi nimi
místo výjimečné, jakožto oslovení přátelské a nevinné, které autor
přijímal s úsměvem a sám se jím
mnohdy označoval, či signoval
svá díla drobným ještěrem, často
vyobrazeným s dýmkou v tlamě.
Co však vedlo Vladimíra Vaška
k tomu, aby se stal B. Čermákem, B. Šárkem, R. Sukem, H.
Černým aj., především pak Petrem Bezručem?
P. B. je jedním ze spisovatelů, o
nichž se ustálilo rčení jako o autorovi jedné knihy, v jeho případě
jsou to všem veleznámé ´Slezské
písně´. Ty ovšem nemohly být
pod vlastním jménem Vladimír
Vašek tisknuty hned z ně-

kolika důvodů. Nejzávažnějším
z nich byla jejich revoluční nota,
dravý a útočný verš, působící přímo proti Habsburskému režimu,
za který by si bezesporu autor vykoledoval dlouhý arest u císařské
policie. Vždyť první tři básně, jež
se snažil Bezručův vydavatel J.
Herben zveřejnit, byly zkonfiskovány z hlediska pobuřování
proti panovnickému rodu. Roku
1915 šel Bezruč za ´Slezské písně´ dokonce do vězení, policie jej
obvinila z velezrady. Jiný, méně
závažnější důvod užití pseudonymu, uvádí ve svých studiích
F. X. Šalda. Vyšší měšťanstvo
a část veřejnosti by se dle Šaldy
autorovi vysmála a znehodnotila kvalitu jeho veršů, kdyby se
dozvěděli, že autorem je „pouhý
poštovský úředníček“. V neposlední řadě šlo i o Bezručovy
osobní důvody, proč vystupovat
pod pseudonymem. Měl značný
strach i nechuť k oficiálnostem.
Přestože si Vladimír Vašek tolik
přál zůstat neprozrazen, časem
jeho inkognito vždy ztratilo svou
roušku. Bezručův prozaický debut, Studie z Café Lustig z roku
1889, pod pseudonymem Ratibor Suk, byl již tehdy odhalen.
Stejný osud stihl i pseudonym
Petr Bezruč. Takzvaný „hon na

Bezruče“, kdy se mnoho osob
snažilo ´bezručovskou´ totožnost odhalit, je dnes již široce
zmapován a existuje mnoho studií, o této snaze pojednávajících.
Těmi, kteří snad poprvé odhalili toto pseudonym, byli bratři
Mrštíkové, Za zmínění jistě také
stojí, že samotný Bezručův vydavatel J. Herben, neměl do roku
1904 povědomí o tom, kým
Bezruč skutečně jest, avšak dokázal ctít básníkovo přání a přestal po jeho totožnosti pátrat. To
vše byly informace v rámci literárních kruhů. Jako osudové jeví
se otištění přednášky Ad. Kubise
o P. B., z 19. 3. 1910 v pražském
Přehledu a olomouckém Pozoru,
kde byl poprvé veřejně v denním
tisku označen poštovní úředník
Vladimír Vašek za Petra Bezruče a za autora Slezských písní.
Autor P. B. okamžitě reagoval
a 23. března 1910 v Opavském
týdeníku poprvé vychází báseň
„Ad vocem Bezruč“, která je
odpovědí na nešetrné notičky
olomouckého a pražského tisku.
Později často citována právě v
souvislosti s odhalením pseudonymu Bezruč.
Jestliže byste ještě rádi na výstavu zavítali, tak šanci máte po
celý duben.

Prostějov
P
rost
opět kulturním centrem Hané?

„Potenciál na to tady máme!“
Prostějov
P
rostějov - Milada Sokolová (na snímku) založi
založila před čtyřmi lety
O
krašlovací spolek města Prostějova, který navazuj
Okrašlovací
navazuje na stejnojmenné
ssdružení,
družení, fungující již v roce 1873. Pod jejím vede
vedením rozvíjel spolek
ppostupně
ostupně svoji činnost až do dnešních rozměrů, kdy navíc spolupracuj s Kloboukovým klubem, občanským sdružením Mylord, s ochránci
je
ppřírody
př
írody i dalšími subjekty. Tyto aktivity přiv
ír
přivedly Miladu Sokollovou
lo
vou až do komunální politiky. V mi
vo
minulém roce kandiddovala
do
vala za ODS v podzimních volb
volbách a voliči jí dali
ddůvěru.
ůvěru. V současné době je tak ta
tato sympatická mam
inka v již třetím očekávání radn
minka
radní a také předsedkyní kulturní komise Rady města Prostějova.
Veroni Vidlářová
Veronika
C
Co vás vedlo k tomu,
aabyste se zapojila do
politiky?
„ ždy jsem
„V
js věřila, že člověk by
„Vždy
mě zajímat o osud města,
se měl
v kterém
k
ve
žije. To mě dovvedlo
e až do komunální poli
litiky
a ke vstupu do polil
litické
strany, jejíž názory
js mi nejbližší. Osobně
jsou
by ráda ovlivnila to, jak
by
bych
n v Prostějově žije a
se nám
jak naš
jak
naše město bude vypadat
třeba za ddvacet, či třicet let.“

Jste
předsedkyní
Okrašlovacího spolku města Prostějova. Můžete
shrnout akce, které jste jako
občanské sdružení uskutečnili v minulém roce a nastínit
ty, jenž jsou naplánovány pro
rok 2011?
„Minulý rok byl z pohledu
Okrašlovacího spolku naprosto
unikátní. Zaměřili jsme se totiž
nejen na to, co je nám vlastní, tedy
osazování veřejných prostranství
stromy a keři, úpravu zahrad tří
mateřských školek, ale i na řadu
kulturních a dobročinných aktivit.
Za všechny bych zmínila obnovení soutěže Miss prostějovských
středních škol, která zaznamenala
obrovský úspěch a navštívilo ji
takřka pět set návštěvníků, vydání publikace o kulturním dění
v Plumlově, výstavu fotografií
Josefa France či uspořádání zábavních odpolední pro děti z
dětských domovů. Okrášlili jsme
též vchod do Dětského oddělení
prostějovské nemocnice a zapojili
se do celonárodního projektu Čes-

ký Ježíšek, kdy maminky s dětmi
těsně před Vánoci vypustili pět set
balónků Ježíškovi. Za projekty v
roce 2010 náš spolek vydal více
než pětsetpadesáttisíc tisíc korun.
I v tomto roce bychom rádi v poý aktivitách pokračovali.“
dobných
O co byste vy osobně
nejraději u nás v Prostějově zasadila?
„V první řadě mi jde o celkovou
podporu kultury v Prostějově.
Prostějov má bohatou kulturní
tradici již z dob první republiky. Z
konkrétních aktivit bych zmínila
obnovu prostějovského zámku,
instalaci zvonkohry v podloubí
muzea, vznik ´židovské uličky´
ve Školní ulici a všeobecnou
podporu mateřských a dalších
neziskových center a sdružení v
Prostějově. Kdyby se některému
z nich podařilo vybudovat třeba
muzeum oděvnictví, bylo by to
úžasné. I když uznávám, že v současné době by mělo mezi priority
na ´módním´ poli patřit především pokračování oděvní výroby
ve městě.“

* Jak vůbec hodnotíte
kulturní dění v Prostějově a kde si myslíte, že jsou
nedostatky?
„Prostějov má určitě na čem stavět, jen je třeba zdejší nadšence
podpořit a povzbudit, aby v sobě
našli odvahu a také finanční zázemí. Jedině tak můžeme z Prostějova zase udělat kulturní centrum Hané. Je potřebné uspokojit
tři kulturní proudy: umělecký s
velkým U, který zastupují například pánové Dolívka či Švancara,
dále různé amatérské i poloprofesionální skupiny jako fotokluby,
divadelní spolky, pěvecká sdružení, loutkové divadlo, taneční
skupiny, a v neposlední řadě i
diváky kultury ´komerční´, do níž
zcela jistě patří třeba Prostějovské
kulturní léto a Prostějovská kulturní zima, báječně připravované
kulturním klubem DUHA. A pak
tu máme Národní dům, krásnou
radnici, divadlo i řadu kulturních
památek, které by si jistě zasloužily větší využití. Potenciál na to
tedy máme.“

Ze života města

V NOVÉM

4. dubna 2011

11

U „místního“ začne ŠRUMEC
Rekonstrukcí vznikne parkoviště, cyklostezka, chodníky i nové zastávky

Prostějov/mik

Tento týden to má začít. Dlouho avizovaná a plánovaná rekonstrukce prostoru před a vedle místního
nádraží má zelenou. Pozemek, který se městu podařilo po dlouhých jednáních vykoupit od Českých
drah, dozná ještě letos velkých změn.
„Rekonstrukce přednádražního prostoru u místního nádraží
bude zahájena v měsíci dubnu. Důvodem jsou především
technologické podmínky, kdy
venkovní teplota není nad bodem mrazu pro nutné přeložky
pokládky inženýrských sítí.
Dodavatel stavby byl již vybrán,
ve výběrovém řízení se podařilo
snížit rozpočtovou cenu téměř
na polovinu,“ informoval nás

Zdeněk Fišer (na snímku), místostarosta Prostějova. „V rámci
stavby budou zřízeny nové autobusové zastávky včetně zálivů,
aby stojícími autobusy nebyla
blokována doprava v ulici Sladkovského. Dále budou zřízeny
nové chodníky, cyklostezka navazující na stezku v ulici Rejskova a napojena na navazující akci
prodloužení cyklostezky z ulice
Olomoucké přes nový zabezpe-

Rekonstrukce plochy u místního nádraží je letos jednou z
největších investic města. „Celý
prostor bude zcela určitě
zkulturněn, kromě
ady
parkoviště tady
obude díky novým zastávkám značně
zkvalitněna
příměstská
autobusová
doprava. Ale poh tímto
zor, chtěl bych
odpovědět i na některé
tazy. Město nebupomýlené dotazy.
de v žádném případě rekonstruovat budovu místního nádraží!
Ta je pochopitelně ve správě
Českých drah,“ řekl nám Miroslav Pišťák, starosta Prostějova.

A právě jeho jsme se na závěr
zeptali, zda je stále ve hře otázka, že by se k místnímu nádraží
ppřestěhovala i městská tržnice.

Přemístí s
e
sem
také TRŽN
ICE?

čený přejezd a přechod přes železniční trať naproti ulici Havlíčkova. Součástí přednádraží jsou
samozřejmě parkoviště, veřejné
osvětlení a plochy zeleně,“ dodal na vysvětlenou Zdeněk Fišer.

„Jde
o jednu z
lokalit, kde by tržnice v budoucnu mohla být. Na druhé straně i
já zastávám názor, že tržnice by
měla stát v centru města. Uvidíme,“ dodal starosta.

Proč dáváme zlodějům šanci?
Často doplácíme na vlastní hloupost a neopatrnost

Prostějov/mik

Prostějovští policisté
uspořádali preventivní akci před supermarketem Kaufland v
Prostějově v rámci celorepublikového projektu s názvem Nedej zlodějům šanci. Důvodem
byl hlavně zvyšující se
počet krádeží věcí z aut
zaparkovaných právě
před prostějovskými
supermarkety.
Policisté často vidí, a to nejen
v blízkosti obchodních center,
jak lidé dávají všanc své osoběci. Údivv ve tváři nechybí
ní věci.

ani policejním preventistům.
„Když na vlastní oči vidíme
nákupní vozíky, které zdobí
odložená kabelka... Nikomu
cizímu to samozřejmě nedává
právo, aby si z ní cokoli vzal.
Ale stále se mezi lidmi objevují
ti, kteří si rádi vezmou, co jim
nepatří. Běhat po úřadech, protože se vám „ztratily“ doklady,
nebo přijít o vydělané peníze a
cennosti, není příjemné pro nikoho,“ uvedl Petr Weisgärber,
preventista Policie ČR v Prostějově.
Ptáte se, proč vás policisté opět
upozorňují na to, co už dávno
víte? Odpověď je jednoduchá.
Protože se to stále děje a nepoučitelnost hýbe světem. „Nemalé
množství lidí si nechává své
osobní věci bez dozoru, nákupy včetně drahých věcí leží na
předních sedadlech vozidel,

kabelky se vesele houpají na
nákupních vozících. Všem případům policisté věnují patřičnou pozornost. Je však velice
těžké zloděje vypátrat, když
ani samotná oběť krádeže neví,
kým byla okradena. Prostějovští policisté se snaží opravdu
všemi silami pomáhat a chránit.
V rámci prevence informujeme
obyvatele o možných nebezpečích, která jim hrozí. Ale ty
„hříšníky“, kteří své osobní věci
nechávají bez dozoru, musíme
občas upozornit, aby si hlídali,
co jim patří. A to nejen v nákupních centrech, obchodech a prostředcích hromadné dopravy,“
dodal Petr Weisgärber.
Prostějovská policie zaznamenala v roce 2010 jen u supermarketů či přímo v nich 58
kapesních krádeží a 77 případů
krádeže věcí z automobilu.

Vtloukat do hlavy. Petr Weisgärber upozorňoval v úterý Prostějovany, aby si dávali větší pozor na své věci.

Radní pod palbou
„Ne vždy je v mých silách pomoci, ale pokud nemohu,
snažím se občana směrovat na patřičný úřad či instituci“
Exkluzivní rozhovor s poslancem Pavlem Holíkem
Prostějov - K dalšímu „rozhovoru pod palbu“ si Večerník
pozval jednoho ze tří poslanců pocházejících z našeho
regionu MUDr. Pavla Holíka
(na snímku), který ještě nedávno šéfoval prostějovské
„záchrance“. Ještě v minulém volebním období působil
jako radní města Prostějova,
nyní je jeho zastupitelem,
radním Olomouckého kraje
a především pak poslancem
Parlamentu ČR. Právě z tohoto titulu jsme se s uznávaným lékařem sešli, abychom
si přímo v jeho kanceláři minulé pondělí, tedy v den, kdy
má pravidelné poslanecké
dny vyčleněné pro kontakt s
veřejností, pohovořili o aktuálních tématech.
Petr Kozák
* Nabízí se první otázka. Jak
často se na vás obracejí občané s dotazy a připomínkami?
„Dovolte, abych začal trochu obšírněji
- jak jistě víte, práce poslance nespočívá pouze v hlasování ve sněmovně.
Poslanec je přímý zástupce občanů
regionu v Praze, účastní se nejen jednání sněmovny, výborů a delegací, ale
též jezdí po regionu, kde se setkává se
zástupci samospráv a samozřejmě i s
občany. Pro tento účel je zřízená poslanecká kancelář v místě, kde se se
svými podněty a stížnostmi mohou
občané obracet a sjednávat si schůzky
se svým poslancem prostřednictvím
asistenta.“

* S jakými podněty se na vás
občané obracejí?
„Tento okruh podnětů a stížností je široký. Od osobních problémů přes potíže
při komunikaci s úřady až po témata
komunální, krajské i celostátní politiky. Ne vždy je v mých silách pomoci,
ale pokud nemohu pomoci, snažím se
občana směrovat na patřičný úřad či
instituci, která by mu pomoci mohla.“
* Zmínil jste, že jezdíte po regionu. Kde jste již byl a kam
se v nejbližší době chystáte?
„V počátcích mého působení jako poslance jsem se snažil nejprve si takzvaně ´zmapovat terén´. Tato skutečnost
byla o to složitější, že na podzim loňského roku proběhly komunální volby
a bylo třeba počkat, až se zastupitelstva
obcí sejdou a zvolí si nové vedení. Od
ledna jsem začal jezdit po obcích a jako
první jsem navštívil Kostelec na Hané
(o této návštěvě Večerník informoval pozn. red.). Jako další obec se chystám
navštívit příští pondělí Němčice nad
Hanou. V mezidobí jsem však nezahálel a setkal se s řadou starostů, a to jak
ve své kanceláři, tak na různých setkáních.“
* Dobrá, to je vaše práce v
regionu. Co však práce v poslanecké sněmovně?
„Jak jsem již dříve informoval veřejnost, a to i prostřednictvím vašich novin, jsem členem Zahraničního výboru
a Výboru pro zdravotnictví. Od konce
roku 2010 působím též jako předseda
Podvýboru pro oblast zdravotní péče,
vzdělávání a prevenci. Je to logické,
jakožto lékař a dlouholetý ředitel zá-

chranné služby v Prostějově, chci své
zkušenosti z praxe přenést i na půdu
sněmovny a zde je uplatnit v připravovaných zákonech.“
* Když jsme u zákonů, můžete čtenářům sdělit, na kterých
jste se osobně podílel?
„Mohu říci, že jsem spolupředkladatelem třinácti zákonů a dále jsem měl tu
čest zpravodajovat pět sněmovních tisků. Například se jedná o novelu zákona
o návykových látkách. Dále jsem se
účastnil několika jednání ve věci novely zákona o záchranné službě. V této věci
jsem měl možnost sdělit své představy o
tomto zákoně i panu ministrovi Hegrovi.
O všech mých aktivitách ve sněmovně
se občané mohou nejvíce dozvědět na
webových stránkách poslanecké sněmovny.“
* Jaké šance máte jako opoziční poslanec při tvorbě zákonů?
„Nebudu občanům nic nalhávat. To, že
je v současné době ČSSD v opozici a
vláda disponuje pohodlnou většinou stoosmnácti hlasů je fakt. Naše připomínky
sice vnímají i mnozí koaliční kolegové,
ale hlavní směr udává koalice. Můžeme
předkládat sebelepší návrhy, ale bohužel
koalice vědoma si síly svých hlasů nás
přehlasuje. Na druhé straně jsme byli
zvoleni nemalým počtem hlasů a občanům, kteří nás volili, jsme povinováni,
hájit jejich zájmy a i když to někdy
vypadá jako boj s větrnými mlýny, tak
se nevzdáváme. Demokracie je právě
o dialogu a jako opozice si nemůžeme
nechat vzít právo na kritiku.“
* Náš rozhovor se blíží do
cíle, jaké další úkoly jsou ještě
dnes před vámi?
„Po tomto rozhovoru se chystám na
schůzku zástupců Integrovaného záchranného systému, kde se budeme radit o dalších možnostech legislativních
změn nutných pro práci IZS a samozřejmě též o přípravách Dne IZS, který
již tradičně každým rokem probíhá i v
Prostějově.“

INZERCE

Jediný společník obchodní společnosti
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

JEDNATELE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
V PROSTĚJOVĚ
Současné hlavní zaměření činnosti a předmět podnikání společnosti:
1. lesnická výroba
2. činnost organizačních a ekonomických poradců
3. provoz pily, pilařská výroba (včetně výroby jednoduchých dřevařských výrobků)
4. poradenská činnost v oblasti lesního hospodářství
5. organizační zajištění honů a organizování a pořádání
s tím souvisejících společenských a kulturních akcí
6. ubytovací služby
7. pořádání kurzů a školení
8. zemní práce
Společnost hospodaří s lesním majetkem města Prostějova.

Požadované předpoklady pro výkon funkce:

- vysokoškolské vzdělání lesnického směru
- praxe v oboru minimálně 15 let
- organizační a řídící schopnosti, působení na vedoucích
manažerských pozicích v oboru minimálně 10 roků
- vlastnictví licence odborného lesního hospodáře podmínkou
- vlastnictví licence mysliveckého hospodáře výhodou
- znalost příslušné legislativy v oboru
- osvědčení o tom, že uchazeč nebyl evidován jakoosoba uvedená
v § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení)
- znalost práce na PC
- řidičské oprávnění typu B
- zkušenost s řízením obchodu jednotlivými komoditami v oboru

Nabízíme:
- perspektivní a náročnou pozici s velkou osobní odpovědností
- odměňování odpovídající významu funkce
- možnost seberealizace a dalšího profesního a osobního rozvoje
- zázemí a solidnost
Předpokládaný termín jmenování do funkce: dohodou.

Nabídky obsahující strukturovaný profesní životopis, kopie dokladů o dosaženém
vzdělání, kopii licence odborného lesního hospodáře, příp. i licence mysliveckého
hospodáře, výpis z rejstříku trestů a lustrační osvědčení (oba posledně uvedené
doklady lze nahradit čestným prohlášením) mohou zájemci o funkci jednatele podat poštou v uzavřené obálce označené textem ”JEDNATEL S.R.O. –
NEOTVÍRAT“ do 15. 4. 2011 na adresu Městský úřad Prostějov, Odbor
kancelář starosty, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov nebo
přímo na podatelně městského úřadu na uvedené adrese.

Večernice
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Speciální servis pro ženy nejen o životním
Mó
Móda
Mód
stylu a módě VLASOVÉ TRENDY JARO-LÉTO 2011
Jak jsme předznamenali minule, Večerník se
rozhodl dát větší a zejména pravidelný prostor
něžnému pohlaví, jejich zájmům i koníčkům. Od
předchozího čísla je tak vždy jedna strana našeho regionálního periodika věnovaná právě ženskému pokolení, které si tak může dopřávat zbrusu
ojedinělý servis plný zajímavých informací, čerstvých novinek i užitečných rad.
Každým vydáním vás navíc bude provázet
jedna z našich dvou „Večernic“, jež jsme
vám představili taktéž již před týdnem.
Dnešním dílem připadla řada na sympatickou a zralou Petru Raškovskou
(na snímku)...
A kromě druhého rozhovoru se ženou,
která „něco“ dokázala, se „Večernice“
zaměřila na vlasové trendy jarního a letního období letošního roku. Nádavkem
budiž vskutku speciální soutěž a také
jeden zajímavý tip, jak odstranit celulitidu, který je od dnešního dne v provozu v jednom ze salónů...

Milé dá
dámy,
v tomto vydání vám „Večernice“ v naší pravidelné
rubrice přináší tipy na jarní
a letní účesy. Věříme, že si z
našich rad vyberete a tím vám
usnadníme rozhodování při
volbě účesu pro tuto sezónu.
A jak je venku vidět - jaro je
konečně tady a volá po změně!
Zatímco loňský rok byly absolutním hitem dlouhé a polodlouhé vlasy, tudíž některé z nás si je
nechaly v salónech prodloužit,
jiné daly vlasům čas, aby dorostly, trendem nové sezóny je

Rozhovor se zajímavou osobností...

úúplný
l ý opak.
k L
t š í jjaro a lét
Letošní
léto
skutečně přinese velkou změnu
v účesech, což nám potvrdilo
i nejedno kadeřnické studio
v Prostějově. Změna z dlouhých
vlasů na střední a krátkou délku
totiž přináší osvěžení celkového
vzhledu.
Jak na to? Z dlouhých vlasů nechejte vaši kadeřnici vykouzlit
prostříhané účesy pouze po ramena, jedině tak budete na jaře
a v létě absolutně „IN“. Hitem
jsou i super krátké účesy. Kadeřnice ho znají pod anglickým slovem pixie - střih. Jen škoda, že
tento „funky“ sestřih si nemůžeme dovolit všechny. Pokud máte
milé dámy nějaké to kilo navíc,
tak s volbou takového účesu
velmi opatrně! To stejné platí
i v případě pokud vám už není
„-náct“. Krátké vlasy odkryjí nečistou pleť, ale i vrásky. Ne vždy
tak mladistvý vzhled navodí
to, co nám právě určuje móda.
Buďme tedy opatrné a soudné,
klidně se poraďte se svojí kadeřnicí, pokud si nejste jisté. Ale
rozhodně neuděláte chybu, když
si necháte prameny prostříhat v
různých délkách. Takový účes

sluší každému tvaru obličeje,
je možné ho nastylizovat podle
věku a příležitosti.
V tuto sezónu jde tedy hlavně o
kratší účesy, neboť i když jsou
krátké, tak jsou velmi slušivé a
sexy. Mnohé z nás ocení i nenáročnost úpravy. To se bude hodit
hlavně v době prázdnin, kdy
většinu času trávíme u vody.
A co barva? V roce 2011 budou
v módě přírodní blond, hnědé
i černé odstíny - hlavně velmi
přirozené, žádné červené tóny či
agresivní blond. Absolutní nutností, jako tomu ovšem ale bylo
i v předchozích sezónách, jsou
zdravé a lesklé vlasy, na kterých
je znát péče.

„S ustrašenou maminkou se setkávám zřídka, větší problém spíše vidím v jejich ambicích...“
O plavání kojenců a batolat hovořila Pavla Štaigrová, zakladatelka klubu Chobotnička
Petra Raškovská
Každý týden vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník v rámci své
nové tématické stránky „Večernice“ přináší zajímavý rozhovor s úspěšnou ženou, které
se podařilo v životě něco dokázat. Tentokrát jsme zavítaly k
bazénu a zabrousily na téma,
o němž se sice tolik nemluví a
nepíše, ale jež má veskrze potřebnou důležitost - plavání
kojenců a batolat, které se těší
velké přízni rodičů!
Většina z nich už dnes ví, že pohyb ve vodě je nejpřirozenější
aktivitou, kterou může miminko
vyvíjet. S tím musí souhlasit také
mnozí odborníci. Ponoříme-li
děťátko do teplé vody, navodíme
mu tak velmi příjemný pocit, který dobře zná. Kojenecké plavání
se tudíž stává jednou z prvních
aktivit, kterou miminko s mámou a tátou podniká. To Večerníku potvrdila i Pavla Štaigrová,
zakladatelka klubu Chobotnička, jenž najdeme v areálu FTL,
a který se těší velkému zájmu
rodičů a dětí už řadu let. Víme,
že klub Chobotnička je úspěšný
a oblíbený, tak jsme se za paní
Štaigrovou vydali a Večernice
ji požádala o interview. „Na
rozhovor s paní Pavlou Štaigrovou jsem se velmi těšila. Setkání
s člověkem, pro kterého se práce
stala posláním je vždy příjemné,“ uvedla sama autorka.

„S plaváním batolat jsem začala
již před dvaceti lety v Olomouci
a tato práce se mi záhy stala velmi oblíbenou. Už tehdy poměrně
velké množství rodičů s dětmi
dojíždělo na kurzy do zmiňované
Olomouce z Prostějova a jelikož
si každý rodič jistě umí představit, jak náročné to s miminky je,
přivedlo mě to na myšlenku rozk r i do Prostějova.“
ku
šířit kurzy
Jak se klub vyvíjel? A
jakých dosahujete úspěchů?
„O nabízení výuky plavání v Prostějově byl okamžitě velký zájem
a tak se ´Chobotnička´ těší velké
přízni již celých deset let. Navíc
kromě Olomouce provozuji kurzy i v Přerově, takže mám v sekci
hned tři města. A všude se radujeme ze spokojenosti ´malých
plaváč
ák
plaváčků´.“
Můžete nám říct, co takový kurz plavání obnáší
a od kolika měsíců je pro děti
vhodný?
„Pravidelné plavání kojenců a
batolat je vhodné od šesti měsíců.
V tomto období také začínáme
pracovat na rozvoji motoriky.
Miminka nejsou vyplašená a
teplá voda společně s písničkami
a říkankami jim navodí příjemné

Co vás vedlo k myšlence založit klub „Chobotnička“? A vzpomenete na
začátky svého podnikání?

pocity. Samozřejmě, že je možné
začít s plaváním i u kojenců. Ale
to už nehovoříme o kurzu plavání. Kojenec si navyká na vanu.
Po dohodě je možná i osobní návštěva přímo doma. Miminko je
tak ve známém prostředí, v klidu
domo
mov a s rodiči.“
domova
Jak vůbec reagují rodiče? Mají strach, když
jim děťátko ponoříte pod hladinu vody?
„Velmi zřídka, spíše výjimečně se
setkáme s ´vystrašenou maminkou´. Takovým poskytneme větší
podporu zkušeného instruktora
a snažíme se být co nejvíce na
blízku tak, abychom jí počáteční
strach pomohli zvládnout. Větší
problém vidím a také se s ním
častěji setkávám, v ambiciózních
maminkách. Malinká děťátka potřebují podporu, uvolnění a klid.
To musíme respektovat! Přehnané
nároky mohou naopak miminku
ublížit. A to se snažíme maminkám vysvětlit. Určitě totiž není
dobré děti srovnávat. V tomto
věku to ani nelze. Každé miminko
je jiné a vše se srovná časem.“

Absolvují vaše kurzy i
děti s nějakými zdravotními problémy? A může plavání pomoci?
„V těchto dnech k nám maminky
vozí celkem čtyři děti s určitým
tipem postižení. Těmto dětem se
věnuje velmi zkušená instruktorka, která má zaměření na speciální pedagogiku a samozřejmostí
jsou kurzy plavání s těmito dětmi.
Například zde máme holčičku s
těžším postižením, které plavání
velmi prospívá. Dochází u ní k
uvolnění nemocných nožiček,
které jsou běžně velmi ztuhlé. Je
nevidomá, ale i přes tyto problémy u ní vidíte radost z pohybu
a smích. A nejen to. Maminky
těchto dětí mají pocit, že nejsou
samy. Snažíme se být jim opo-

rou. A protože víme, jak nelehká
je situace s výchovou a péči o
tyto děti, vycházíme jim vstříc i
finančně. Ceny těchto kurzů jsou
velm
m ddostupné.“
velmi
Každý z rodičů chce pro
svoji ratolest to nejlepší.
Měla by jste závěrem nějakou
radu pro ty, kteří už miminko
mají, ale třeba i pro ty, kteří
jsou v radostném očekávání?
„Rad by se našlo hned několik.
Vycházím ze své dlouhodobé
praxe i zkušeností, a proto chci
rodičům doporučit, aby děti zvykaly na vodu co nejdříve. Samozřejmě tím mám na mysli domácí
prostředí, nejlépe vanu. Máme
rodiče, kteří přijdou pro radu, vše
doma trénují, ale samotné kurzy
navštěvují až od šestého měsíce.“

SOUTĚŽ, JAK MÁ BÝT

Vyfoťte muže svých představ!
Jak jsme prvně informovali, vyhlásila „Večernice“ vskutku ojedinělou a mimořádně lukrativní
soutěž pro všechny ženy, které
by se tak měly dát do pozoru!
Pokud totiž máte po svém boku,
nebo ve svém okolí ideálního
partnera, nebo někde v dáli vytouženou polovičku, o níž třeba
doposud jen sníte, neváhejte a
přihlaste se do soutěže se všeříkajícím názvem „Vyfoťte muže
svých představ“!
Již v uplynulém týdnu dorazily do
naší redakce snímky prvních od-

vážlivců, jenž nám zaslaly jejich
lásky. Nutno ovšem podotknout,
že prostějovské ženy prozatím zůstávají víceméně nesmělé a soutěž
vzbudila zájem spíše ze zvědavosti směrem k okolí, jakéže postavy
budou k vidění. Vězte, ale že byste
neměly váhat! Za prvé - se přece
není za co stydět, za druhé - život
by měl být především zábavou a
konečně za třetí - můžete vyhrát
řadu atraktivních cen.
Soutěž o nejsympatičtějšího
partnera je totiž určena právě
vám. Vyfoťte si tak svého muže

snů a snímek nám zašlete do
redakce na e-mailovou adresu
vecernice@vecernikpv.cz! Fotografie vašich „vysněných“
nejen na této stránce zveřejníme,
ale na základě hlasů naší odborné poroty vybereme společně ty
nejlepší a výherkyně oceníme.
A jako hlavní cena je ve hře
romantický víkend pro dvě osoby na jednom z krásných míst
České republiky! Dále jsou připraveny poukazy nejrůznějšího

druhu z oboru kosmetiky, elektra
či sportu.
Proto skutečně neváhejte a posílejte své virtuální idoly, vášnivé
drsňáky, rozervané poety i prachaté medvídky... Fotografii partnera nám můžete posílat po celý
nadcházející měsíc. Bližší info
přineseme opět v příštím vydání
„Večernice“.

Soutěžní fotografie zasílejte na vecernice@vecernikpv.cz

INZERCE

Účinná metoda k odstranění celulitidy konečně v Prostějově!
Ve Studiu VISAGE naleznete nový přístroj, s nímž můžete mít vyhráno
Prostějovské ženy, nastává konec
obav a zbytečného stresu! Na
trhu se objevila novinka, která
vám pomůže od veškerých strastí
s váhou a s tím souvisejícími starostmi či dokonce depresemi. Už
nebude třeba prohlížet se před
zrcadlem a důkladně pozorovat
své tělo, jestli na něm nějaký ten
gram nepřebývá. Zvýší se vaše
sebevědomí a současně uděláte
něco pro pro svoje zdraví. Je tu
nový přístroj, který od dnešního
dne najdete v prostějovském Studiu Visage!
Tento velmi účinný přístroj slouží
k odstranění celulitidy, zeštíhlení
problematických partií, vyhlazení
a zpevnění pokožky. Jeho použití
je vhodné zvláště s přicházejícím
jarem, protože se velmi podílí
na detoxikaci organismu. Taktéž
může výrazně pomoci lidem se

zdravotními problémy, jako je
například otékání a zavodnění
nohou. Všechny tyto obrovské
výhody vedly paní Jolantu Černou, majitelku zmíněného kosmetického Studia Visage, k pořízení tohoto unikátního přístroje.
Na zavedení této novinky jsme se
byli s „Večernicí“ osobně podívat
a tedy o jeho výhodách na vlastní
oči i tělo přesvědčit.
„Ke zpevnění pokožky dochází působením vakuových rázů,
čímž se stimulují fibroblasty,
což jsou buňky, které v tkáni
vytvářejí kolagenová a elastenová vlákna. Ta zajišťují pevnost
a elasticitu pokožky. Po ošetření je pokožka hladká, pevná a
pružná,“ prezentoval nedávnou
novinku trhu Oldřich Borovec,
majitel pražského kosmetického
studia. „Dosahujeme vynikají-

cích výsledků,“ pochvaloval si.
Dále nám sdělil, že tento přístroj
zaznamenává nejlepších účinků
právě u lidí, kteří v krátké době
rychle zesílili. „Princip je v takzvaném ´utahování´. Ve spodní
části kůže se nachází fibroplasty
a my potřebujeme, aby se znovu
aktivovaly,“ dovysvětlil.
Jak jsme následně mohli sami na
vlastní kůži okusit, ošetření tímto
přístrojem je bezbolestivé. „Ten
odděluje tukové buňky, které se
v průběhu života zvětšují, čímž
díky většímu příjmu potravy i
nedostatku pohybu narůstají více,
než bychom my ženy chtěly, přímo ve „shluku“ celulitidy,“ říká
Jolanta Černá, majitelka Studia
Visage. A právě v takovém případě je vhodné použití tohoto
ojedinělého přístroje. „Ani on
samozřejmě za vás vše nevyřeší,

ale pomůže vám k formování
postavy, odstranění celulitidy i při
zdravotních problémech. Velkou
výhodou je, že za pomoci tohoto
přístroje hubneme a zpevňujeme
hlavně tam, kde si to nejvíce přejeme, což znamená boky, zadeček,
stehna, břicho. Všichni totiž víme,
že při tvrdé dietě nejdříve hubneme v partiích jako jsou obličej,
krk, poprsí. S použitím tohoto
přístroje se vám to nestane,“ spokojeně dodává Černá.
Zeptali jsme se také na nutnost
úpravy jídelníčku. Jsou potřebné
nějaké výraznější změny? „Zejména pitný režim. Ten je nutný
vždy, i u jinak velmi známých
dietních rad. Samozřejmě menší
přílohy k jídlu, hodně zeleniny a
méně sladkého. To je prostě základ vždy. Zjednodušeně řečeno, sacharidy dopoledne a bílko-

viny odpoledne. K tomu nutno
přidat trochu pohybu, ošetření
na uvedeném přístroji a máme
vyhráno,“ říká s úsměvem sympatická majitelka.

NOVINKA VE STUDIU VISAGE. Majitelka kosmetického studia Jolanta Černá při práci s novým přístrojem.
Foto: Petra Raškovská

Pokud vás tato žhavá novinka
zaujala, doporučujeme objednání přímo ve Studiu Visage,
patřící Jolantě Černé, na adrese Karla Svolinského 11.

Volat můžete třeba už dnes
číslo 604 543 308. Budete mile
překvapení příjemným prostředím a profesionalitou personálu.
-in-

Co, kdy, kde, kam ...?

V NOVÉM


Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v
kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních
pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka-pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky a
polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299.
Regionální informační centrum v prostorách prostějovského zámku:
Otevírací doba RICu je:
Pondělí – pátek: 9 - 17 hod.
Sobota, neděle: 9 - 12 hod.
Vstup je zdarma.
Kontakt: Regionální informační centrum, Pernštýnské nám. 8,
Prostějov, Tel.. 582 329 723
Cyrilometodějské gymnázium
Přípravný kurz k přijímacím
zkouškám do primy víceletého gymnázia určený žákům 5.
tříd ZŠ. Termín:15.4., začátek
14.30 hod. Na kurz není třeba
se předem přihlašovat. Kurz je
bezplatný. Bližší informace na
www.cmg.prostejov.cz.
Galerie Metro 70, Školní 1,
Prostějov zve na výstavu fotografií TVÁŘE SVĚTA - David
Kolba. Výstava trvá do 17. dubna 2011, otevřeno denně,16.30
-22.00 hod.
DOMOVNÍ SPRÁVA
PROSTĚJOV, s.r.o
VÍCEÚČELOVÁ HALA-ZIMNÍ STADION
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST
úterý 5. dubna: 10:00 - 11:30
14:00 - 15:30 hod.
středa 6. dubna: 13:30 - 15:00
pátek 8. dubna: 8:30 - 10:00
10:15 - 11:45 hod.
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
neděle 10.dubna: 10.15 - 12.15
V neděli 17. dubna 2011 zvou
svědci Jehovovi na přednášku o
významu Ježíšovi smrti. Národní
dům v Prostějově v 19.30 hod.

Cvičení s Janou v REMI.
PONDĚLÍ v 18:30 hod.
STEP AEROBIC + POSILOVÁNÍ. Vše ve středním tempu,
bez poskoků. Hodina je vhodná
pro mírně pokročilé. STŘEDA
v 18:30 hod. Pěkné břicho +
pevný zadek + zdravá záda
- komplexní posílení celého
těla. Hodina je vhodná i pro
začátečníky a dříve narozené
(50+). KDE: ve fitku REMI,
Českobratrská 13. Cvičí se v zrcadlovém sále, který je klimatizován a podlaha je odpružená.
Případné dotazy: na tel. 603
819 032.
Město Prostějov - Regionální
informační centrum - Pernštýnské nám. 8, pořádá výstavu akademického malíře JINDŘICHA
MODRÁČKA.Výstava potrvá
od 4. dubna do 18. dubna 2011,
po-pá 9 - 17 hod,
so – ne 9 - 12 hod.

Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR – Základní
organizace, Kostelecká 17,
Prostějov,-Středa, 20. 4.–zájezd
do polského Těšína. Odjezd v
5.45 hod od Hlavního nádraží,
návrat do 15.30 hod. Výbor
Základní organizace Prostějov,
zve na tyto akce i nečleny organizace! Přihlášky každé úterý
od 9.00 – 11.00 hod, Kostelecká 17, dveře č. 109, Prostějov.
Výbor ZO si vyhrazuje právo
zrušit akci z důvodu malého
zájmu o pořádanou akci nebo z
jiných technických důvodů.
Prostějovští vozíčkáři a zdravotně postižení pořádají 15.
dubna 2011 Společenský večírek v restauraci U Tří bříz.
Začátek od 16.00 hod. Vstupné včetně večeře 95,-Kč.
Tombola, program. Prodej
vstupenek s místenkou – ve
středu 23.3, 30.3, 6.4 a 13.4
od 13.00 hod. do 15.00 hod.
v Centru služeb pro zdravotně
postižené, Kostelecká 17, přízemí, dveře č.104.Vstupenky lze objednat také na tel.
čísle-p. Křepelková tel:739
492 414, 582336270 Zveme
všechny příznivce a ty, kteří
se chtějí dobře pobavit.

,,SEMTAMNÍK“
Pro členy OO SONS Prostějov
Pondělí 4. 4. - od 10:00 do
10:45 Návštěva solné jeskyně,
sraz v 9.30 v kanceláři SONS.
Středa 6. 4. - od 9:00 do 10:00
Kurz anglického jazyka
Čtvrtek 7. 4. - od 9.00 do 14.00
Pletení z pedigu
Pátek 8. 4. - od 7:00 do 8:00 Art Moravia zve na výstavu Relaxační plavání a jarní vý- Aleš Deutsch. - ,,JARO“ , která
let Litovelským Pomoravím. se koná v Kavárně GALERIE
Návštěva Centra ekologických Národního domu v Prostějově.
aktivit Sluňákov, procházka Hudebně literární večer ve spolužním lesem v okolí vesnice lečnosti fotografií A.D. Výstava
potrvá do 20. dubna 2011.
Horka nad Moravou. Odjezd v
8.30 z autobusového nádraží,
Galerie metro 70-Školní 1,
stanoviště 9.
Prostějov Vás zve na výstavu
V sobotu 9. 4. 2011 se uskuteč- FOTOGRAFIE-Dalibor Sedlák.
ní v Národním domě Country Vernisáž výstavy se koná ve střeCRAZY ples s „Vůní cibule“ du 20. dubna 2011 v 17 hod. Výsenátorky Boženy Sekaninové. stava potrvá do 22. května 2011.
Otevření sálů v 19 hod., hudba
od 20 hod.! Hudba k tanci a po- Společenský dům Prostějov,
slechu ve všech prostorách ND s.r.o. Komenského 6 uvádí: Ka(Poutníci, Holátka, Náhoda, baret skupiny SCREAMERS
Duo Casino), výuka country SCREAMERS V ŘÍŠI DIVŮ“
tanců, bohatá tombola. Cena: čtvrtek 14. 4. 2011 v 19.00 hod.
120 Kč + 1 CIBULE!! Předpro- Vstupné: 300, 280, Kč
dej lístků zahájen od 1.3.2011v Předprodej: 582 333 003, proKnihkupectví U Radnice v Pro- dukce.sdpv@centrum.cz, www.
stějově na nám. T.G. Masaryka sdpv.cz
15. Country oblečení vítáno.
Špalíček, Uprkova 18 .MuzeZ POHÁDKY DO POHÁDKY um Prostějovska v Prostějově
- Hudební pohádky z tvor- Vás zve na výstavu Létající raby České a Československé bín – 10 let v lihu. Výstava zatelevize z let 1973 až 2008, chycuje desetiletou historii proKoná se do 28. dubna 2011 stějovské kapely Létající rabín,
Muzeum Prostějovska, nám. která se věnuje židovské hudbě
T.G.Masaryka.
a potrvá do 29. května 2011.

4. dubna 2011

TIP Večerníku

KINOKLUB DUHA - STŘEDA 6. DUBNA 15.00

Bio Senior - Román pro muže

ČR 2010, 100 min, Režie: Tomáš Bařina, Vstupné: 35 Kč
Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Táňa Pauhofová,
Jan Budař
Podle scénáře a literárního bestselleru
Román pro muže,
nejprodávanějšího
českého spisovatele Michala
Viewegha, vznikl další z adaptací jeho románů, který vypráví
příběh tří sourozenců - Cyrila,
Křesťanské maňáskové divadlo „Za jeden provaz“ zve malé
i velké na Velikonoční divadelní představení s názvem: Slepice na útěku.Ve středu 20. dubna v 16:30 hod. v prostorách
Církve bratrské Šárka 10a (za
školkou), Prostějov. Po skončení divadélka děti ještě čekají
hry, soutěže a malé překvapení.
Vstupné dobrovolné.

Bruna a Anety. Pevné pouto, které se
mezi nimi utvořilo
po tragické smrti
rodičů, kdy starost
o výchovu mladšího bratra a sestry
převzal
výrazně
starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci odjíždějí na
tradiční výlet do hor v zádech
se stínem neodvratně se blížící
Brunovy smrti...
Klub Duha pořádá výstavu
od 4. dubna 2011 do 5. května 2011 - Václav Ševčík, st.
- Kresby - Akvarely, Dětský
svět ve fotografiích z Ateliéru
Ševčík. Vernisáž výstavy 4.
dubna 2011 od 17 hodin.

MC Cipísek
Program MC Cipísek duben na téma Zelená přírodě!
Jak podpořit zdraví na jaře
Ekocentrum Iris tvořivá
beseda o prevenci, bylinkách,
dílna, keramika:
aromaterapii i výživě v úterý
Velikonoční dekorace. Pondělí 12.4. 8.30-9.30 v MC Sídl.
4. dubna: od 16:00 do 18:00 svobody, přihlášky v MC,
hod. Kovárna Ekocentra Iris, běžný provoz od 9.45
Husovo nám. 67, Prostějov. Pojeďte s námi za zvířátky!
Výroba dekorativních před- Společný výlet do ZOO
mětů s velikonoční tematikou. Vyškov pro rodiče s dětmi,
Pracovní oblečení s sebou. v úterý 19.4. dopoledn. přiPoplatek 100 Kč za osobu na 2 hlášky a informace v MC, obě
pracovní hodiny.
pracoviště jsou v tento den
Terénní exkurze Hledání jara na uzavřena.
Záhoří , sobota 9. dubna: sraz Emoce v našem životě a jak
účastníků v Určicích u hřbitova na ně, celodenní seminář pro
v 8,45 hod. , autobusová linka rodiče – jak zvládat emoce
odjíždí z Prostějova do Určic v svoje i svých dětí v sobotu
8:15 z autobus. nádr. Vycházku 16.4. v MC Dvořákova, přiukončíme v Seloutkách.
hlášky v MC.
Jak se připravit do školky?
Muzeum PROSTĚJOVSKA beseda pro rodiče s dětmi,
v Prostějově Vás zve na Jarní které se chystají na vstup do
tvořivou dílnu pro maminky s MŠ ve čtvrtek 7.4. 8.30-9.30
dětmi. Středa 13. dubna 2011 v MC Sídl.svobody, přihlášky
od 15.00-18.00 hodin. Děti si v MC.
upečou z kynutého těsta veliko- Běžný provoz od 9.45 hodin.
noční ozdobu, maminky si ušijí
pod vedením lektorky Dagmar Výstava i publikace ,Kámen
Zajíčkové,,velikonoční kuřát- mluví aneb geologie Prostějovka“, patchworkovou technikou. ska“ ve čtvrtek 14. dubna 2011
Přihlášky na tel. 582 330 991, v 16.30 hod. Muzeum Prostějovska v Prostějově.
jslezackova@seznam.cz.

inzerce

Oznámení o vypnutí elektrické energie

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.
Omlouváme se Pohřební službě Pavel Makový za chybu
tisku v minulém čísle, kdy jsme mylně označili pohřby,
které náleží Pohřební službě pana Makového.

Nejsou již mezi námi...
Libuše Chaloupková 1922 Prostějov
Alois Procházka 1936
Vrážné
Tomáš Doležel 1980
Prostějov
Dobroslava Novotná 1923
Plumlov
Olga Outratová 1934 Prostějov
Miloš Kočí 1944 Kostelec na Hané
Jan Novotný 1942
Štětovice

Milada Rigovská 1945 Prostějov
Růžena Vrbecká 1939
Čehovice
Vlasta Zatloukalová 1927 Plumlov
Františka Vymětalová 1906
Klopotovice
Miroslav Vyhlídal 1935
Pěnčín
Josef Dvořák 1924
Čehovice

Rozloučíme se...
Pondělí 4. dubna 2011
Helena Kupková 1926 Prostějov
Terezie Doležalová 1921 Vrahovice
Středa 6. dubna 2011
Milada Karhanová 1932 Bedihošť
Anna Bejová 1930 Prostějov
Marie Fulínová 1922 Prostějov
Ludmila Bábková 1936 Prostějov
Pátek 8. dubna 2011
Marie Thunová 1937 Hrubčice
Sobota 9. dubna 2011
Jaroslav Koníček 1939 Určice

12.40 Obřadní síň Prostějov
13.00 kostel Vrahovice
10.00 Obřadní síň Prostějov
10.40 Obřadní síň Prostějov
11.20 Obřadní síň Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov
13.00 kostel Určice

Z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec:Držovice
Dne: 18. 4. 2011 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce s ulicemi: SNP celá
od č.2 a 3 po č.56 a 69 mimo
školu č. 36 a výroba konfekce
č.32, ul. Pod školou celá pravá strana od ul. SNP mimo
MŠ, ul. Na trávníku celá
včetně pálenice.
Obec: Čunín
Dne: 18. 4. 2011 od 7:30 do
10:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Čunín od č.18, 79
vč.č.104 po chatu č.216.
Dne: 18. 4. 2011 od 10:30 do
13:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Čunín od č.17, 102, 80
po č.10, 1, 2,3.
Obec: Držovice
Dne: 19. 4. 2011 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:

část obce s ulicemi: ul. Lomená
a Úzká celé, část ul, Zd. Fibicha
od ul. Olomoucké po ul. U cihelny včetně č. 46 a 47, část ul. U
cihelny od křižovatky Z. Fibicha
po konec obce s č. 45 a garáže.
Obec: Držovice
Dne: 20. 4. 2011 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Držovice s ulicemi:
SNP celá mimo č. 36 a 32, celá
ul. Na trávníku včetně pálenice, Pod školou celá pravá strana
mimo MŠ, Háj, mýtná brána
Kapsch, Ul. Za branou od č. 152
po č. 265, ul. Z. Fibicha od křižovatky s ul. U cihelny -konec
obce sm. Vrahovice (mimo fa.
Aquastyl)
Obec: Držovice
Dne: 21. 4. 2011 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce s ulicemi: ul. Lomená
a Krátká celé, část ul, Zd. Fibicha
od ul. Olomoucké po ul. Ucihelny včetně č. 46 a 47, část ul. U
cihelny od křižovatky Z. Fibicha
po konec obce s č. 45 a garáže.

Obec: Brodek u Konice
Dne: 22. 4. 2011 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Brodek u Konice od
č. 329 po č.319, dále 327 a 335
- kulturní dům a zdravotní středisko, odběratelská trafostanice
VE Brodek u Konice T1 (č.
700457), odběratelská trafostanice VE Brodek u Konice (č.
700458)
Obec: Prostějov
Dne: 22. 4. 2011 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: část
ul . Fanderlíkova - levá strana od
č. 15 po č. 23 a č. 36 (391) na straně pravé, dále část ul. J. B. Pecky
- pravá strana od. č. 2 po č. 10.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 22. 4. 2011 od 8:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Kostelec na Hané s
ul. Havlíčkovo pořadí od č.430
po fa. Bretal až č. 870 a č. 240,
dále M. Ulického od č. 422 po
č.788 a 91, ul. Jiráskova od č.2
po č.88.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Kino Metro 70

Pondělí 4. dubna:
14.00 Kouzelný kolotoč
Velká Británie
17.30 Nickyho rodina
Drama
20.00 Sanctum 3D
Americký film
Úterý 5. dubna:
17.30 Nickyho rodina
20.00 Sanctum 3D
Středa 6. dubna:
17.30 Nickyho rodina
20.00 Sanctum 3D
Čtvrtek 7. dubna:
17.30 Londýnský gangster
Americký krimi film
20.00 Londýnský gangster
Pátek 8. dubna:
17.30 Londýnský gangster
20.00 Londýnský gangster
Sobota 9. dubna:
17.30 Pouta
České drama
20.00 Londýnský gangster
Neděle 10. dubna:
17.30 Pouta
20.00 Londýnský gangster

Kinoklub DUHA
Středa 6 .dubna:
15.00 Román pro muže
Česká komedie

Kino OKO Němčice

Úterý 5. dubna:
18.00 Gnomeo a Julie
Anim. rodinná komedie

Městská knihovna
Čtvrek 7. dubna
13.30 Slámový den
Knihovna pro děti,
Vápenice9

13

Městské divadlo
Pondělí 4. dubna:
08.30 Ferda mravenec
11.00 Ferda mravenec
Úterý 5. dubna:
08.30 Ferda mravenec
11.00 Ferda mravenec
19.00 Smetanovo trio
Středa 6. dubna:
19.00 Chudák Harpagon
Čtvrtek 7. dubna:
09.00 Tmavomodrý svět
11.00 Tmavomodrý svět
Pátek 8. dubna:
10.00 Tmavomodrý svět
Sobota 9. dubna:
10.00 Tanec, tanec 2011

Kulturní klub DUHA
Pátek 8. dubna:
18.00 - 22.00 Taneční
večer pro seniory

Simetrix
Pátek 8. dubna
20.00 DJ Martty (Martin
Čapka)
Sobota 9. dubna
20.00 DJ Mark

Apollo 13
Pátek 8. dubna:
Tarabass club Night
21:00 hodin
Djs: PHILIP T.B.C ,
Dreadlock, Tarabass, Ian
Kita, Deamon, Nee´o...

Sobota 9.dubna:
19.30 hodin
TOUGH GUY HARDCORE NIGHT
Hazydecay, Sunset trail,
Head off, Velvet storm

Dražby u okresního soudu
Okresní soud v Prostějově nařídil dražbu movitých věcí, která
se uskuteční dne 15. dubna
2011 v 9.00 hodin v budově
exekučního oddělení na Sídlišti
svobody.
Dražba je nařízena proti povinné firmě KoPek - COLOR
z Kostelce na Hané. Dražit se
budou modelářské stavebnice,

modely, pomůcky, potřeby a
příslušenství. Dražené věci
budou rozděleny do šesti
souborů, každý z nich bude
dražen s vyvolávací cenou 3
300 korun. Prohlídka těchto dražených věcí je možná
pouze v den dražby po dobu
registrace dražitelů od 8.30 do
9.00 hodin.

Zdraví a děti

V NOVÉM
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Dětské dopravní centrum otevřeno. PRÁVĚ DNES! Nemocnice uvedla do provozu
Prostějov/red

Brány dětského dopravního centra se pro děti i
jejich rodiče letos otevírají již 4. dubna, což připadá právě na dnešní den. A vytíženost hřiště bude
téměř stoprocentní. Dopolední hodiny jsou určeny
žákům čtvrtých tříd základních škol v Prostějově a
jeho okolí, školní družiny mají vyhrazený prostor
pro trénování chování v silničním provozu v době
od 13:30 do 15:00 hodin, odpolední hodiny jsou
pak určeny široké veřejnosti.
„Zima byla plná změn. Proběhla rekonstrukce učeben, které
slouží jako zázemí pro výuku
dopravní výchovy žáků mateřských a základních škol, byly
nainstalovány nové dopravní
značky a započata spolupráce s
firmou Kostka, která společně s

Už jedou. Od dnešního dne se budou děti opět prohánět po prostějovském dopravním hřišti.
Foto: archiv DDC

„Slouží k léčbě kloubních onemocnění,“ prozradil primář Brtník
Prostějov/Hana Szotkowská (mluvčí holdingu AGEL)

Nový rentgenový přístroj určený k léčbě degenerativních kloubních onemocnění uvedla v těchto dnech do provozu Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny AGEL. Rentgen dokáže na rozdíl od izotopového záření,
které nemocnice dosud užívala, ošetřit mnohem více pacientů.

námi vytváří nové a kvalitnější
šlapací káry pro rozšíření vozového parku,“ prozradil Jiří Novák, pedagog volného času, který má dopravní hřiště na starosti.
„Již v pilotním minulém roce
byla průměrná návštěvnost v
odpoledních hodinách pětatřicet

Také na čtyřech kolech. Vedle kol a koloběžek se prostějovská
mládež může dosyta vyřádit i na motokárách. Foto: archiv DDC

nový rentgenový přístroj

dětí za den a stávalo se, že kapacita vozového parku hřiště byla
nedostatečná. Letos je našim cílem tuto kapacitu ještě navýšit a
podstatně tak rozšířit nabídku,“
uvedl dále Jiří Novák.
Dětské dopravní hřiště je rovněž ideálním výchozím bodem
pro netradiční výuku tělesné
výchovy, a to zejména díky své
poloze, z níž vedou samostatné
cyklostezky. „Dětem a jejich učitelům jsou nabídnuty sportovní
koloběžky značky Kostka (www.
kolobkaproradost.cz). Tyto koloběžky jsou velmi oblíbenou aktivitou, což je potvrzením směru,
kterým se ubírají pohybové akti-

vity dnešní doby, charakteristické
touhou vyzkoušet něco nového a
moderního“ dodal Novák.
Pro rodiče a především pro jejich
děti je před cyklistickou sezónou
přichystána na sobotu 23. dubna
2011 cykloburza, která umožní
vzájemnou výměnu či prodej
cyklistického vybavení a bude
probíhat přímo na Dopravním
hřišti od 10 do 12 hodin.
Otevírací hodiny dětského dopravního centra pro veřejnost
jsou stejné jako minulý rok - to
znamená pondělí až pátek od
15:00 do 18:00, v sobotu od
14:00 do 18:00, v neděli je zavřeno.

„Přístroj je určen k léčbě dege- ramenních kloubů, loktů a ji- oblasti úponů šlach, kloubních
nerativních onemocnění jako ných drobných kloubů. Vhod- burz a měkkých tkání v oblasti
například artrózy kolen, kyčlí, ný je rovněž k léčbě zánětů v kloubů. Ozářeny mohou být
keloidní jizvy, které se vyznačují červeným až fialovým
zbarvením, osifikace (zkostnatění) po operačních zákrocích, povrchové záněty žil,
zánětlivá onemocnění potních
žláz, úporné ekzémy a jiné,“
vyjmenovává primář oddělení
radiační onkologie Nemocnice Prostějov MUDr. Vladimír
Brtník s tím, že radioterapie
nezhoubných onemocnění se
nasazuje u pacientů, kteří nereagují na standardní léčbu.
„Jde o osvědčenou metodu.
Léčba benigních chorob ionizujícím zářením je efektivní,
s nízkým rizikem a relativně
levná,“ dodává primář Brtník.
Indikaci je však třeba věnoV NOVÉM... není jen PROSTĚJOVSKÝ Večerník, ale mohou se
tak cítit i pacienti nemocnice, kteří se musí podrobit hloubkovému vat dostatečnou pozornost a
rentgenu.
Foto: Nemocnice Pv definitivní rozhodnutí o léčbě
provádí radioterapeut.

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

A GRATULUJEME!!!

Kristína Jiroušková
24. 3. 2011 50 cm 3,70 kg
g
Pros
Pr
ostě
tějo
jovv

Eliška Šefrnová
25. 3. 2011 47 cm 2,75 kg
g
Pros
Pr
ostě
tějo
jovv

Daniela Vlčková
27. 3. 2011 48 cm 3,35 kg
g
Dolo
Do
lopl
plaz
azy
y

Eva Rohovská
28. 3. 2011 50 cm 3,30 kg
g
Vrbá
Vr
bátk
tky
y

Sophie Papšová
28. 3. 2011 50 cm 3,70 kg
g
Pros
Pr
ostě
tějo
jovv

Kristína Klemešová
29. 3. 2011 51 cm 3,70 kg
Urči
Ur
čice
ce

Monika Navrátilová
30. 3. 2011 51 cm 3,25 kg
Pros
Pr
ostě
tějo
jovv

Filip Janeček
26. 3. 2011 50 cm 3,50 kg
g
Urči
Ur
čice
ce

Adam Cetkovský
29. 3. 2011 52 cm 3,70 kg
g
Klen
Kl
enov
ovic
ice
e na Han
ané
é

inzerce

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

Adam Janeček
11. 3. 2011 48 cm 3,70 kg
Drah
Dr
ahan
any
y

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

WWW.MASKOLICKA.CZ
PRO BLIŽŠÍ
INFORMACE

A ZÁPIS
VOLEJTE:
TEL.: 602 617 804
739 619 794

PONDĚLÍ

4. 4. 2011

ÚTERÝ

06:00- Teleshopping
06:05- Zpravodajství TV Prima
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
07:55- Přátelé VII (3)
08:40- Will & Grace VII (21)
09:20- M*A*S*H (8)
09:55- To je vražda,
napsala VI (3)
10:55- Diagnóza vražda III (12)
11:55- Případ pro Sam I (5)
12:55- M*A*S*H (9)
13:30- Kutil Tim II (17)
14:05- Přátelé VII (4)
14:35- Ochrana svědků I (12)
15:30- Julie Lescautová I (1)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty domů (42)
21:20- Farmář hledá ženu
22:20- Anatomie lži I (9)
23:20- Sběratelé kostí I (19)
00:20- Kriminálka Kolín III (4)
01:20- Volejte Věštce
03:00- Na čem záleží (179)
03:25- Na čem záleží (180)

STŘEDA

ČTVRTEK

7. 4. 2011

PÁTEK

05.00 - Kuchařská
pohotovost
05.25 - Sváteční slovo
husitského faráře
05.30 - Pod pokličkou
05.59 - Dobré ráno
s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Včelka
Mája (70/104)
09.25 - Rozum a cit (2/3)
10.20 - Rozum a cit (3/3)
11.15 - Banánové rybičky
12.30 - Sama doma
15.00 - PLANETA YÓ
15.55 - PLANETA YÓ:
Kouzelná školka
16.30 - Malá farma
17.00 - Hoby naší doby
17.30 - Zprávy o půl šesté
17.45 - Za školu
18.10 - Ohlédnutí
za Odcházením
18.40 - Evropské
pexeso (14/28)
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Losování
Euromiliony
20.00 - Znamení koně (9/13)
21.00 - 13. komnata...
21.35 - Všechnopárty
22.20 - Losování Euromiliony
22.25 - Hercule Poirot
00.00 - Město žen I (11/24)
00.25 - Losování
Šťastných deset
a Šance milion
00.30 - Manéž Bolka Polívky
01.35 - Bydlení je hra
02.00 - Události v regionech
02.30 - Dobré ráno
s Jedničkou

8. 4. 2011

06:05- Zpravodajství
TV Prima
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
07:55- Přátelé VII (7)
08:40- Will & Grace VIII (1)
09:20- M*A*S*H (12)
09:55- To je vražda,
napsala VI (7)
10:55- Diagnóza vražda III (16)
11:55- Případ pro Sam I (9)
13:00- M*A*S*H (13)
13:35- Kutil Tim II (21)
14:05- Přátelé VII (8)
14:35- Ochrana svědků II (4)
15:35- Julie Lescautová I (5)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Aféry
21:00- Partička
21:50- Show Jana Krause
22:55- Živý terč
01:00- Rozvod po francouzsku
03:05- Volejte Věštce
04:50- Na čem záleží (185)

SOBOTA

05.00 - Hoby naší doby
05.25 - Kde peníze pomáhají
05.30 - Kluci v akci
05.59 - Dobré ráno
s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Včelka Mája (69/104)
09.25 - Jalna (16/16)
10.15 - Rozum a cit (1/3)
11.10 - Slovácko sa nesúdí (4/12)
11.50 - Krásy
evropského pobřeží
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
15.00 - PLANETA YÓ
15.55 - PLANETA YÓ:
Kouzelná školka
16.30 - AZ-kvíz
17.00 - Bydlení je hra
17.25 - Stop
17.30 - Zprávy o půl šesté
17.45 - Sanitka (10/11)
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Vysoká hra
20.55 - Den D (13/13)
21.45 - Máte slovo s M. Jílkovou
22.35 - Kriminálka Paříž (14/62)
23.25 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.30 - Milenky II (5/6)
00.25 - Na cestě po Korsice
00.50 - Po stopách
01.05 - AZ-kvíz
01.30 - Chalupa je hra
02.00 - Události v regionech
02.30 - Dobré ráno s
Jedničkou

06:05- Zpravodajství
TV Prima
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
07:55- Přátelé VII (6)
08:40- Will & Grace VII (24)
09:20- M*A*S*H (11)
09:55- To je vražda,
napsala VI (6)
10:55- Diagnóza vražda III (15)
11:55- Případ pro Sam I (8)
13:00- M*A*S*H (12)
13:35- Kutil Tim II (20)
14:05- Přátelé VII (7)
14:35- Ochrana svědků II (3)
15:35- Julie Lescautová I (4)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Trampoty
21:20- Jste to, co jíte
22:20- Sběratelé kostí V (7)
23:20- Nikdo není dokonalý
00:35- Čekání
á naa smrt
s t

Klidné a spokojené chvíle
u televizní obrazovky vám přeje

NEDĚLE

06:00- Zpravodajství
TV Prima
07:10- Pokémon:
Diamant a perla XI (14)
07:40- Mickeyho klubík II (26)
08:10- Svět ve válce (5)
09:20- Svět 2011
09:55- M*A*S*H (14)
10:25- M*A*S*H (15)
11:00- Partie
11:45- Receptář
prima nápadů
12:55- Nedokonalé zločiny I (5)
13:55- John Tucker
musí zemřít
15:55- Vraždy v Midsomeru V
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Máš minutu!
21:10- ŠÉFKA
22:55- Velkej biják
00:55- Partička
01:45- Myšlenky zločince I (2)
02:40- Volejte Věštce
04:25- Nedokonalé zločiny I (5)

k
05.00 - Filmkompas
05.25 - Uchem jehly
05.50 - Cesty víry
06.20 - Chcete je?
06.25 - Cestománie
06.55 - Barvy života
07.50 - Příběhy domů
08.20 - Stop
08.30 - Panorama
09.10 - Hledání ztraceného času
09.30 - Šumná města
09.55 - Divnopis
10.00 - Žijeme s vírou
10.30 - Přidej se
10.40 - Nedej se
11.00 - Svět umění:
Catherine Deneuveová
12.00 - Chcete mě?
12.15 - Máte mě!
12.30 - Království divočiny:
Fíkovník
13.05 - Poklady světa
13.15 - Omán
13.35 - Deset století
architektury
13.50 - Architektura interiérů (6/6)
14.45 - Hudební toulky se
Zdeňkem
15.00 - Mizející místa
domova: Mizení
15.20 - Kamera na cestách:
Provence
16.20 - Mýty a fakta historie:
Příchod
17.05 - Křesťanský magazín
17.30 - Cesty víry:
Skalní kláštery v
18.00 - Uchem jehly
18.30 - Kultura.cz
19.00 - Na plný pecky
19.30 - Sólo pro... V. Třešňáka
20.00 - Magnesia Litera
21.20 - Na plovárně s Kateřinou
21.45 - Dům z písku a mlhy
23.50 - * Pravá krev II (7/12)
00.45 - Babylon
01.10 - Musicblok
01.40 - Sabotáž
02.05 - Svět umění:
Catherine Deneuveová
03.00 - Žijeme s vírou
03.25 - Sešli se...
04.30 - Zašlapané projekty
04.50 - Divnopis

15

05.00 - Kuchařská pohotovost
05.30 - Zajímavosti z regionů
05.55 - Krásná čarodějka
06.30 - Trojčátka (15/26)
07.00 - Tajemství
proutěného košíku
07.30 - Studio Kamarád
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Taková normální
rodinka (6/8)
12.00 - Otázky V. Moravce
13.00 - Sváteční slovo
redaktorky Kateřiny
13.05 - POHÁDKA NA PŘÁNÍ
14.05 - Svět ČT
14.30 - Přísně tajné premiéry
15.55 - Pokračování příště
16.35 - Sanitka (11/11)
17.35 - Film o filmu
Snowboarďáci
17.55 - Arabela (1/39)
18.30 - Kde peníze pomáhají
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - 3 plus 1 s M. Donutilem
05.00 - Televizní
21.20 - 168 hodin
klub neslyšících
21.50 - V HLAVNÍ ROLI
05.25 - Chcete mě?
ZLOČIN: Živnostník
05.40 - Ta naše
23.25 - Losování Sportky
povaha česká
a Šance
06.10 - Rodopská magie (1/3)
23.30 - Svět ČT
06.40 - Konec
23.50 - Losování Šťastných
Černého barona
deset a Šance milion
07.30 - Technika
23.55 - Harry to
proti teroru
s vámi myslí dobře
08.30 - Panorama
01.50 - Všechnopárty
09.10 - Náš venkov
02.30 - Kalendárium
09.30 - Folklorika
02.45 - Po stopách
10.00 - Putování
03.00 - Otázky V. Moravce
za písničkou
04.00 - Otázky V. Moravce
10.30 - Tisíc let
2. část
české myslivosti
10.55 - Divadlo žije!
11.25 - Československý
filmový týdeník
1961(827/2379)
11.40 - Game Page
át
di k (6)
05:25 Pi
Pirátova
rodinka
12.05 - Musicblok
05:50 Roary:
12.35 - Sabotáž
Závodní auto (42)
06:05 Batman vítězí II
13.10 - Filmkompas
06:30 Avengers:
13.40 - Čtenářský deník...
Nejmocnější hrdinové
13.50 - Knižní svět
světa (1)
14.20 - Zázračná planeta:
06:55 Spongebob
Jižní Pacifik (2/6)
v kalhotách (12)
15.15 - Tajný projekt:
07:25 Skippy (30)
Voda
07:55 Babicovy dobroty
16.15 - O češtině
08:35 Koření
16.35 - Kněžna de Cleves
09:30 Velká cena Malajsie
18.30 - Kultura.cz
19.00 - Ti nejlepší z klasiky 12:05 Mr. Bean
12:35 Trosečník
19.30 - Terra musica
15:25 Hogo fogo Homolka
20.00 - Den
17:00 Odpolední
České filharmonie
Televizní noviny
21.35 - Šumná města
Sportovní noviny,
22.00 - Třistatřicettři
Počasí
22.55 - Slunce
17:40 Babicovy dobroty
opět vychází
18:20 Rady ptáka Loskutáka
00.55 - Kosmopolis
19:30 Televizní noviny
01.20 - Po stopách
Sportovní noviny,
Gándhího
Počasí
02.15 - Malá
20:00 Česko Slovenská
Velká Británie (1/22)
SuperStar
02.45 - Sešli se...
22:45 Střepiny
03.45 - Podivuhodný svět
23:10 Mr. Johnson
04.10 - Postřehy
00:55 Kriminálka Miami V
Karla Kyncla
01:40 Novashopping
02:15 DO-RE-MI
04.15 - Podle práva
03:45 Stefanie VI
04.40 - Zašlapané projekty
06:00- Zpravodajství
TV Prima
07:05- Pokémon:
Diamant a perla XI (13)
07:35- Mickeyho
klubík II (25)
08:05- M*A*S*H (13)
08:35- Autosalon
09:45- Farmář
hledá ženu
10:50- Muž na ženění
13:20- Gorily v mlze
16:05- Julie Lescautová VI
18:00- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- My dva a křen
22:25- Rambo II
00:25- 28 týdnů poté
02:20- Volejte Věštce
04:05- Receptář
prima nápadů
05:00- S Italem
v kuchyni

10. 4. 2011

4. dubna 2011

05.00 - Malá farma
05.30 - Chalupa je hra
05.55 - Zpívánky
06.00 - Babar (14/26)
06.25 - Willy Fog
na cestě kolem světa
06.50 - Věda
je detektivka (12/26)
07.15 - Bimbuli
07.30 - Cesta do vesmíru (6,7)
07.40 - Deset životů
kočky Titanic
08.55 - Zprávičky
09.10 - Bludiště
09.45 - Tři mušketýři
11.30 - Ohlédnutí
za Odcházením
12.00 - Týden v regionech
12.30 - Auto Moto styl
13.00 - Kuchařská pohotovost
13.20 - Krásy
evropského pobřeží
13.30 - Soraja (2/2)
15.20 - Sever a Jih (8/12)
16.10 - Dempsey
a Makepeaceová
17.00 - Kluci v akci
17.30 - Taxík
18.00 - Uvolněte se, prosím
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
05.00 - Bezz napětí
19.00 - Události
05.40 - Náš venkov
19.35 - Branky, body, vteřiny
06.00 - Divnopis
06.05 - City Folk - Praha
19.50 - Předpověď počasí
06.30 - Na plný pecky
olková setkání 2001 20.00 - Lucie Bílá 011
05.00 - Folková
07.00 - Jazykové kurzy
21.20 - Sherlock
05.40 - Čtenářský deník...
am zmizel
05.00 - Kam
zmizel...
07.30 - Divadlo žije!
22.50 - Mrtví jako já
05.55 - Chcete je?
05.35 - Máte mě!
08.00 - Kosmopolis
00.20 - Losování Šťastných
06.00 - Jindřich Feld
05.50 - Chcete je?
deset a Šance milion
06.30 - Terra musica
05.55 - Ludmila Zajícová
00.25 - Californication III
07.00 - Jazykové kurzy
06.30 - Folk a kolem
00.55 - Zákulisí
07.30 - Filmkompas
06.55 - Stop
08.00 - Hledám práci
Četnických humoresek
07.00 - Jazykové kurzy
08.30 - Panorama
01.10 - Pod pokličkou
07.15 - Redaktion D (1/13)
09.10 - ČSF týdeník 1956
01.35 - 13. komnata P. Mikolandy
07.30 - Kultura.cz
09.30 - Osobnost na Dvojce 02.00 - Pošta pro tebe
08.00 - Babylon
09.35 - Moderuje Petr Horký 02.55 - Televarieté
08.30 - Panorama
09.40 - Dobrodružství vědy... 04.25 - Městské divadlo,
09.10 - ČSF týdeník 1956
10.15 - PORT
které tančí
09.30 - Osobnost na Dvojce
10.50 - JÁDRO
08.30 - Panorama
09.35 - Moderuje J. Novotná
10.55 - Předivo života
09.10 - ČSF týdeník 1956
09.36 - Česko jedna báseň
11.25 - Tvary přírody (3/6)
09.30 - Osobnost na Dvojce
09.55 - Nehasit! Hořím!
05:59
Snídaně
s
Novou
12.00 - Folková setkání 2001
09.35 - Moderuje Z. Burešová
10.25 - Výtvarnické konfese
09:05 Česko Slovenská
09.38 - Škola snů (13/13)
12.45 - City Folk: Praha
06:10 Pirátova rodinka (5))
10.50 - Ondřejova filmová škola 05:59 Snídaně s Novou
SuperStar
09:05 Ženatý se závazky (23) 10.15 - Nechte mě bejt! Úchyl
13.15 - Útržky obrázků
06:35 Roary:
11.05 - Architektura interiérů (5/6)
11:30 Tescoma s chutí
09:30 Flek
10.35 - Rodina a já
13.35 - Chcete mě?
Závodní auto
12.00 - Kam zmizel...
12:00 Polední
11:25 Tescoma s chutí
11.05 - 2012 - Mayská
13.50 - Máte mě!
12.45 - City Folk - Praha
07:05 3-2-1 Tučňáci! (24)
Televizní noviny
11:30 Lenssen & spol
proroctví a kruhy v obilí
14.05 - Vzkaz B. Fragnera
13.15 - Filmopolis
07:35 Spongebob
12:00 Polední
12.00 - Bez napětí
Sportovní noviny,
14.30 - Živě s Petrem Horkým
14.10 - Hudební toulky s ...
v kalhotách (11)
Televizní noviny
12.45 - Jindřich Feld
Počasí
14.35
Dobrodružství
vědy...
14.30 - Živě s J. Novotnou
08:00 Občanské judo
Sportovní noviny,
13.15 - Ta naša kapela
12:30 Walker
15.10
PORT
14.31 - Česko jedna báseň
08:25 Judo sonduje
Počasí
13.45 - Mizející místa domova
Texas Ranger III
15.45 - JÁDRO
14.50 - Nehasit! Hořím!
12:30 Walker
14.05 - Na plovárně
08:50 Tučňáci
13:40 Vražedná čísla V
15.50
Předivo
života
15.05 - Výtvarnické konfese
Texas Ranger III (9)
s J. Bednárikem
z Madagaskaru (21)
14:40 Pohotovost XIV (9)
16.20
Tvary
přírody
(4/6)
15.45 - Ondřejova filmová škola 13:40 Vražedná čísla V
14.30 - Živě se Z. Burešovou
15:35 Krok za krokem III (13) 16.50 - Osobnost na Dvojce 09:20 Česko Slovenská
16.00 - Architektura interiérů (6/6) 14:40 Pohotovost XIV (8)
14.32 - Zpackaný životy
SuperStar
16:05 Beze stopy IV
16.55 - Jiří Kylián
16.50 - Osobnost na Dvojce 15:35 Krok za krokem III (12) 14.45 - Rodina a já
12:00 Volejte Novu
17:00 Odpolední
17.05 - Pocta ledňáčkovi
16:05 Beze stopy IV
15.10 - Diagnóza
17.00 - Barvy života
Televizní noviny
17.55 - Tisíc let české myslivosti 12:30 Tři chlapi na cestách
17:00 Odpolední
15.40 - Ultrazvukové...
17.55 - Poklady světa
Sportovní noviny,
Televizní noviny
15.50 - Káva, mléko a cukr
18.25 - Moje rodina V (11/14) 14:30 Bota jménem Melichar
18.10 - Omán
15:50 Kokosy na sněhu
Počasí
Sportovní noviny,
16.55 - Osobnost na Dvojce
19.00 - Babylon
18.25 - Moje rodina V (9/14)
17:30 Tisíc a jedna noc (47) 19.25 - Nominace na knižní 17:55 Občanské judo
Počasí
17.00 - Kamera na cestách
19.00 - Sabotáž
18:20 Judo sonduje
18:30 Ulice (1970)
ceny 2011
19.25 - Nominace na knižní 17:30 Tisíc a jedna noc (46) 17.55 - Tvary přírody (3/6)
18:30 Koření
18.25 - Moje rodina V (10/14) 19:30 Televizní noviny
18:30 Ulice (1969)
19.35 - Zprávy v českém
ceny 2011
19.00 - Musicblok
19:30 Televizní noviny
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny,
znakovém jazyce
19.35 - Zprávy v českém
19.25 - Nominace na knižní
Sportovní noviny,
Sportovní noviny,
Počasí
19.50 - KULTURA S DVOJKOU
znakovém jazyce
ceny 2011
Počasí
Počasí
20:00 Flynn Carsen:
20.05 - Zázračná planeta
19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20:00 Ordinace
19.35 - Zprávy v českém
Honba
21.00 - Technika proti teroru 20:00 Zlatý kompas
20.05 - Impresário ze Smyrny
znakovém jazyce
v růžové zahradě 2
22:20 Přepadení
za Kopím Osudu
21.55 - Mistři č. anim. filmu
22.20 - Vzkaz B. Fragnera
21:25 Kriminálka Las Vegas 19.50 - KULTURA S DVOJKOU
v Pacifiku
22:00
X-Men
2
22.50
Flight
of
the
Conchords
I
23.10 - Terra musica
20.05 - Epochální výlet...
22:30 Noční
00:20 Netopýři:
23.20 - Q
23.35 - Sólo pro... V. Třešňáka
21.05 - Ta naše povaha česká 00:35 Team America:
Televizní noviny
Chuť krve
Světovej policajt
23.50 - Malá Velká Británie (1/22)
00.05 - Šumná města
21.35 - Krásný ztráty
Sportovní noviny,
01:55 Novashopping
00.20 - Blues Alive
00.30 - Krásný ztráty
22.15 - Yo-Yo Ma a přátelé (1/2) 02:20 Novashopping
Počasí
02:30 Volejte Novu
02:55 Walker
00.45 - Filmopolis
01.05 - Mizející místa domova 23:00 Likvidátor
23.00 - Dokumentární klub
02:55 Áčko Stereo
Texas Ranger III
01.40 - Na plovárně
01.25 - Náš venkov
23.55 - Láska a válka
01:10 Beze stopy IV
03:55 Stefanie VI (15, 16)
03:55 Stefanie VI (17)
01.50 - Q
01:55 Novashopping
01.40 - Amy Winehouse
02.00 - Neznámí hrdinové
02:30 Walker Texas Ranger 02.20 - Sešli se...
05:30 Novashopping
02.30 - Sešli se...
04:45 Novashopping
02.30 - Chcete je?
06:05- Zpravodajství
TV Prima
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
07:55- Přátelé VII (5)
08:40- Will & Grace VII (23)
09:20- M*A*S*H (10)
09:55- To je vražda,
napsala VI (5)
10:55- Diagnóza vražda III (14)
11:55- Případ pro Sam I (7)
12:55- M*A*S*H (11)
13:30- Kutil Tim II (19)
14:05- Přátelé VII (6)
14:35- Ochrana svědků II (2)
15:30- Julie Lescautová I (3)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Cesty domů (43)
21:20- TOP STAR magazín
22:20- Castle na zabití II (19)
23:20- Sběratelé kostí I (20)
00:20- Kriminálka Kolín III (6)
01:20- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Na čem záleží (182)
04:30- Autosalon
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TV program

05.00 - Retro
05.30 - Bydlení je hra
05.59 - Dobré ráno
s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Včelka Mája (68/104)
09.30 - Jalna (14/16)
10.20 - Jalna (15/16)
11.05 - Věšák - Květa Fialová
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
15.00 - PLANETA YÓ
15.55 - PLANETA YÓ:
Kouzelná školka
16.30 - AZ-kvíz
17.00 - Pod pokličkou
17.30 - Zprávy o půl šesté
17.45 - Sanitka (9/11)
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
20.55 - Neobyčejné životy
21.55 - Manželství M. Kalivody
22.35 - Zdravá vdova 29/169
23.35 - Losování Sportky
a Šance
23.40 - Na stopě
00.05 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.10 - Den D (12/13)
00.55 - AZ-kvíz
01.20 - Auto Moto Revue
01.45 - Film o seriálu
Znamení koně
05.00 - Příště u Vá
Vás
02.00 - Události v regionech
ze Studnice u Hlinska 02.30 - Dobré ráno
05.40 - Mizející místa domova
s Jedničkou
06.00 - Seniorklub
06.30 - Ta naša kapela
07.00 - Jazykové kurzy
07.30 - Kultura.cz
08.00 - Křesťanský magazín
08.30 - Panorama
09.10 - Československý
05:59 Snídaně s Novou
filmový týdeník 1956 09:05 Ženatý
09.30 - Osobnost na Dvojce
se závazky (22)
09.35 - Moderuje Jan Kovařík 09:30 Záhadná žena:
09.38 - Evropa dnes
Nemluvně
10.05 - Letem světem
11:15 Tescoma s chutí
10.40 - Evropa a já
11:25 Lenssen & spol.
11.05 - Poklad, který nevoní (1/4) 12:00 Polední
12.00 - Příště u Vás
Televizní noviny
ze zabijačky Na
Sportovní noviny,
12.45 - Ludmila Zajícová
Počasí
13.15 - Hledám práci
12:30 Walker
13.45 - Neznámí hrdinové Texas Ranger III (8)
Pohnuté osudy
13:40 Vražedná čísla V
14.15 - O češtině
14:40 Pohotovost XIV (7)
14.30 - Živě s J. Kovaříkem
15:35 Krok za krokem III (11)
14.33 - Evropa dnes
16:05 Beze stopy IV
14.55 - Letem světem
17:00 Odpolední
15.30 - Evropa a já
Televizní noviny
16.00 - Poklad, který nevoní (2/4)
Sportovní noviny,
16.55 - Osobnost na Dvojce
Počasí
17.00 - Televizní klub
17:30 Tisíc a jedna noc (45)
neslyšících
18:30 Ulice (1968)
17.30 - Rodopská magie (1/3) 19:30 Televizní noviny
17.55 - Cestománie
Sportovní noviny,
18.25 - Moje rodina V (8/14)
Počasí
19.00 - Kosmopolis
20:00 Comeback
19.25 - Nominace na knižní
20:45 Comeback
ceny 2011
21:25 Mentalista (8)
19.35 - Zprávy v českém
22:30 Noční
znakovém jazyce
Televizní noviny
19.50 - KULTURA S DVOJKOU
Sportovní noviny,
20.05 - Černý tulipán
Počasí
22.00 - Inventura Febia
23:00 Hartova válka
22.40 - Pani Helene
01:25 Beze stopy IV
23.50 - Mrtvá a živá
02:10 Novashopping
01.55 - Hledám práci
02:45 Walker
02.20 - Manu Katché & spol.
Texas Ranger III
03.15 - Podivuhodný svět
03:45 Stefanie VI (11, 12)
03.40 - Naši Texané
05:20 Novashopping
06:00- Teleshopping
06:05- Zpravodajství
TV Prima
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
07:55- Přátelé VII (4)
08:40- Will & Grace VII (22)
09:20- M*A*S*H (9)
09:55- To je vražda,
napsala VI (4)
10:55- Diagnóza vražda III
11:55- Případ pro Sam I (6)
13:00- M*A*S*H (10)
13:35- Kutil Tim II (18)
14:05- Přátelé VII (5)
14:35- Ochrana svědků II (1)
15:35- Julie Lescautová I (2)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Nikdo není dokonalý
21:20- Soukromá dramata
22:15- Sběratelé kostí V (6)
23:15- Trampoty
00:20- Kriminálka Kolín III (5)
01:20- Volejte Věštce
03:10- Výklad snů
04:05- Na čem záleží (181)
04:30- Svět 2011
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V NOVÉM

05.00 – Klip klap
05.50 - Kde peníze pomáhají
05.59 - Dobré ráno
s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Včelka Mája (67/104)
09.30 - Jalna (12/16)
10.15 - Jalna (13/16)
11.05 - 13. komnata
Stanislava Fišera
11.35 - Vypadáš skvěle!
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
15.00 - PLANETA YÓ
15.55 - PLANETA YÓ:
Kouzelná školka
16.30 - AZ-kvíz
17.00 - Chalupa je hra
17.30 - Zprávy o půl šesté
17.45 - Sanitka (8/11)
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - 20 FILMOVÝCH
SEZÓN V ČESKÉ
TELEVIZI
21.00 - Jedna ruka netleská
22.45 - Dveře dokořán
00.40 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.45 - AZ-kvíz
01.10 - Sváteční slovo
husitského faráře
01.15 - Liběna Rochová,
oděvní designerka
05.00 - Hudební studio M
01.30 - Zajímavosti z regionů
05.30 - Hudební toulky
05.45 - Vzkaz Jiřího Anderleho 02.00 - Události v regionech
02.30 - Dobré ráno
06.00 - Seniorklub
06.35 - Folklorní magazín
s Jed
č ou
Jedničkou
07.00 - Jazykové kurzy
07.30 - Knižní svět
08.00 - Přidej se
08.10 - Nedej se
08.30 - Panorama
09.10 - Československý
05:20 Novashopping
filmový týdeník 1956
05:59 Snídaně s Novou
05:59 Snídaně s Novou
09.30
Osobnost
na
Dvojce
09:05 Ženatý se závazky (21)
09:05 Ženatý se závazky (20)
09.35
Moderuje
V.
Žmolík
09:30 Píseň všedního života
09:30 Záhadná žena:
09.40
Bílá
místa
Tajemství
10.00
Abeceda
11:20 Tescoma s chutí
Divokého západu
komunistických zločinů 11:30 Lenssen & spol.
11:15 Tescoma s chutí
10.20
Střípky
času
12:00 Polední
11:20 Lenssen & spol
10.45 - Československý
Televizní noviny
12:00 Polední
filmový
týdeník
1961
Sportovní noviny,
Televizní noviny
11.05
Příchod
barbarů
(3/4)
Počasí
Sportovní noviny,
12.00
Hudební
studio
M
12:30 Walker
Počasí
12.30 - M. Zelenka hraje M. Tesaře
Texas Ranger III (7)
12:30 Walker
12.50 - Seniorklub
13:40 Vražedná čísla V
Texas Ranger III (6)
13.20 - Klíč
14:40 Pohotovost XIV (6)
13:40 Vražedná čísla V (16)
13.50 - Hledání ztraceného času
15:35 Krok za krokem III (10)
14:40 Pohotovost XIV (5)
14.10 - Československý
16:05 Beze stopy IV
15:35 Krok za krokem III (9)
filmový týdeník 1961
17:00 Odpolední
16:05 Beze stopy IV
14.30 - Živě s V. Žmolíkem
Televizní noviny
17:00 Odpolední
14.35 - Bílá místa
Sportovní noviny,
Televizní noviny
14.55 - Abeceda
Počasí
Sportovní noviny,
komunistických zločinů
17:30 Tisíc a jedna noc (44)
Počasí
15.15 - Střípky času
18:30 Ulice (1967)
17:30 Tisíc a jedna noc (43)
15.45 - Vášeň sběratelská
19:30 Televizní noviny
18:30 Ulice (1966)
16.00 - Příchod barbarů (4/4)
Sportovní noviny,
19:30 Televizní noviny
16.50 - Osobnost na Dvojce
Počasí
Sportovní noviny,
17.00 - Děti ve válce (2/2)
20:00 Ordinace
Počasí
17.55 - Příběhy domů
v růžové zahradě 2
20:00 Česko Slovenská
18.25 - Moje rodina V (7/14)
21:30 Víkend
SuperStar
19.00 - Game Page
22:30 Noční
21:10 Kriminálka Anděl
19.25 - Nominace na knižní
Televizní noviny
22:30 Noční
ceny 2011
Sportovní noviny,
Televizní noviny
19.35 - Zprávy v českém
Počasí
Sportovní noviny,
znakovém jazyce
Počasí
19.50 - KULTURA S DVOJKOU 23:00 112
20.05 - Hitlerův Berlín
23:40 Tělo na tělo
23:00 Námořní
21.00 - Neznámí hrdinové
01:20 Novashopping
vyšetřovací
21.30 - Historie.cs
02:00 Rady
služba VII (19)
22.25 - Mezi zdmi
ptáka Loskutáka
23:55 Face the Pro
00.35 - Manu Katché & spol.
02:35 Střepiny
00:50 Mrtvá zóna V (11)
01.25 - Inventura Febia
02:55 Kolotoč
01:35 Novashopping
01.55 - Digitalism
03:45 Stefanie VI (9, 10)
02:10 Bujné fantazie (7, 8)

05.00 - Taková
normální rodinka (5/8)
05.59 - Dobré ráno s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Včelka Mája (66/104)
09.30 - Jalna (10/16)
10.20 - Jalna (11/16)
11.10 - Sponzor
11.40 - Ve vlaku je šerif
12.00 - Polední události
12.30 - Sama doma
15.00 - PLANETA YÓ
15.55 - PLANETA YÓ:
Kouzelná školka
16.30 - AZ-kvíz
17.00 - Černé ovce
17.30 - Zprávy o půl šesté
17.45 - Sanitka (7/11)
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Četnické
humoresky (13/39)
21.20 - Reportéři ČT
22.05 - Na cestě po Korsice
22.35 - Na stopě
23.00 - ČT Live Bobby McFerrin
23.55 - Film o filmu Jedna ruka netleská
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance
00.15 - Máte slovo
s M. Jílkovou
01.00 - AZ-kvíz
01.30 - Týden v regionech
02.00 - Události v regionech
02.30 - Dobré ráno
s Jedničkou
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Exkluzivní rozhovor se členy legendární skupiny ARAKAIN

„Naše publikum je všude v podstatě stejné a navíc se stále rozrůstá“
lidi, zvyklí na nějaký standard, myšlený a dotažený do posled* K albu „Homo Saneradi opouštějí něco, na co ního sebemenšího detailu.“
piens..?“ jste natočili
jsou zvyklí. Změny v kapele
* Sledujete celkové i klip, můžete k němu říct
vždy prožíváme bolestně, ale
dění na české hudeb- pár slov?
narozdíl od fanoušků se s nimi ní scéně? Jak ho hodnotíte? „Videoklip byl samozřejmě
musíme vyrovnat rychle a na- Existují kapely, které vás v pořízen jako první věc k vyvíc udržet nebo vylepšit nasto- dnešní době oslovily?
dání desky a je natočen na
lenou kvalitu. Je to chvíli boj „Kapel je u nás vzhledem k po- pilotní skladbu alba Marat.
pro nové členy, než je fanoušci čtu obyvatel nepřeberné množ- Autorem a režisérem klipu
přijmou, ale to je život a ka- ství a jen to potvrzuje rčení, že je Allan Šubert a pojali jsme
pela je pracovní kolektiv jako co Čech-to muzikant. Dění jako jej po klasickém způsobu bez
každý jiný, takže ke změnám takové nehodnotíme, ale dob- trapných hereckých výkonů,
někdy prostě docházet musí. rých kapel si nelze nevšimnout. pouze v atraktivní prostředí
Málokterý kolektiv se udrží Některým pomáháme třeba i staré tovární haly s efektní
desítky let v nezměněném ob- tím, že je pozveme ke společné- kamerovou jízdou, která podsazení.
sazení.“
mu koncertu, nebo doporučíme trhuje spád a agresivitu této
skladby.
* Jak se liší vaše kon- na festival. Mě osobně se líbí skladby.“
certy před lety a v skupina Dymytry a to, že jí vede
* Kolik vystoupení
můj syn Jiří (říká kytarista Jiří
současnosti?
vás ještě v rámci
„Dnes jsme profesionálně na Urban - pozn.red), na tom nemá této celé této tour čeká?
nesrovnatelně vyšší úrovni, ve- nijakou zásluhu. Prostě se mi „Máme v plánu dobrých dvazeme na každý koncert velkou trefili do vkusu, ostatně jsme s cet koncertů v rámci této šňůry.
rých se jim tak trochu stýskalo profesionální techniku, apara- Jirkou vyrostli na stejné hudbě, A kde budeme k vidění fanoušna ppředchozích deskách.“
turu dle světových parametrů, stejném žánru. Máme rádi také ci najdou na našich webových
* Na scéně už působí- světla i scénu. Koncert je pro- třeba Krucipüsk nebo Noid.“
stránkách www.arakain.eu...“
te nějaký ten pátek.
Jak se vaše hudba s přibývajícím časem mění?
„Naše hudba se příliš nemění
vzhledem k tomu, že autorský tým je již dlouhodobě neměnný. Ale nové aranžérské
a zvukové prvky samozřejmě
vnímáme a nechceme, aby
naše současné desky zněly staře. Změny sestavy se nejvíce
projevily samozřejmě na zpěvu
a zpěvových linkách, ale i bicí
jsou jistě agresivnější a využíváme více dvoukopákové techy
niky.“
* Ve vaší sestavě se
v minulosti událo
několik změn, vnímají je fanoušci kriticky, nebo je přijímají bez problémů?
„Každá změna je přijímána s
jistými rozpaky, to je jasné v
V plné parádě. Do Prostějova přijela skupina Arakain ve svém současném kompletním složení. Takto borci zapójakémkoliv oboru. U oblíbezovali Večerníku přímo před klubem Apollo 13, kde měli jeden z koncertů své letošní tour.
2 × foto: Filip Gorba
ných kapel tomu není jinak a

Prostějov - Skupina Arakain byla se svojí show v Prostějově už několikrát, přičemž jejich poslední
koncert mohli fanoušci naživo prožít v sobotu 26. března, kdy se v klubu Apollo 13 objevili v rámci
svého turné k příležitosti vydání nového alba „Homo Sapiens..?
Sapiens..?“. Údajně se jedná o bezkonkurenčně nejdelší tour kapely za
posledních dvacet let s tím, že
je k slyšení nejen hudba z jejich
poslední desky, ale i nejznámější hity z celé historie této
metalové „sebranky“. Po prostějovském vystoupení poskytli
Večerníku členové po generace tolik populárního Arakainu
exkluzivní a zejména všeříkající
společné interview...

ARAKAIN JSOU:
Kapela
• Honza Toužimský - zpěv
• Jiří Urban - kytara
• Mirek Mach - kytara
• Zdeněk Kub - baskytara
• Lukáš Doxa Doksanský
- bicí
Podpůrný tým
• Petr Kubáň - manager,
správce shopu a e-shopu
• Ondra Martínek - zvuk
• Luboš Pernička - řidič,
technik
• Kamil Hlaváček
- technik
• Martin Koča
- shop kiosek
• Lenka Netušilová
- promotion & web content
• Martina Bartáková
- vedení fanclubu
• Ivana Karasová
- vedení fanclubu
• Pavel Karas
- vedení fanclubu
• Karel Trávníček - grafik

Filip Gorba
* V Prostějově nejste
poprvé, na jaké publikum jste tu zvyklí a jak vaši
fanoušci reagovali tentokrát,
na hudbu z nové desky?
„Naše publikum je všude v
podstatě stejné a navíc se stále rozrůstá o nové přírůstky.
Přibývají všechny generace a
to je dobře! Playlist letošního
koncertu je postavený na hitech celé historie a dle reakcí a
zpěvu fanoušků vnímáme, že i
skladby z nového alba se stávají oblíbenými a budou platnými
trvalkami našeho repertoáru.“
* Před pár dny jste
novou desku pokřtili
v Brně, jaké to bylo?
„Rozhodli jsme se, že nebudeme šidit moravské fanoušky
o příjemnou atmosféru křtu,
nehledě na to, že jeden z nich
pak chytá ´polité´ CD vhozené do publika. V Brně jsme
pozvali našeho dlouholetého
souputníka, zpěváka Jaroslava

A. Kronka z bývalé brněnské
skupiny Kern. Takže on byl
doma, publikum jej přijalo vřele a obřad proběhl v příjemné
atmosféře. Druhý, a to ´český´
křest proběhne během koncertu v pražské Retro Music Hall
konc dubna.“
na konci
* Co vůbec říct na
vaše album Homo Sapiens..?. Jak dlouho vznikalo
a čím se liší od předchozích
desek? Vnímáte již nějaké
reakce z řad fanoušků?
„Materiál vznikal zhruba půl
roku a natáčel se dva měsíce
včetně mixu i masteringu. Reakce jsou velmi kladné a dá se
říct, že deska jistě zapadne do
kategorie ´nej´ z naší historie!
Liší se určitě novým zvukem
(mix Honza Šmejkal, který
mixoval i Metalmorfozu a
Warning - pozn.red.) a mírným
návratem k technickým kytarovým vyhrávkám, které měli
naši fanoušci oblíbené v našem
thrashovém období a po kte-

INZERCE

CK HELLAS TOUR s.r.o.
Netušilova 1, Prostějov
Tel: 582 330 535, 776 743 713
www. hellastour.cz

POJEĎTE S NÁMI DO ŘECKA
KORFU - BUS
PARALIE - BUS
PARALIE - BUS
PARALIE - KOMBI
TOLO - KOMBI
TOLO - LET
KEFALONIE - KOMBI
KEFALONIE - LET

21. 5. - 1. 6.
16. 5. - 27. 5.
25. 5. - 5. 6.
3. 6. - 16. 5.
31. 5. - 12. 6.
2. 6. - 12. 6.
31. 5. - 12. 6.
2. 6. - 12. 6.

bez stravy
dítě ZDARMA
snídaně nebo PP dítě 1 990,snídaně nebo PP dítě 1 990,snídaně nebo PP dítě 2 990,PP
dítě 2 000,PP
dítě 2 000,PP
dítě 2 000,PP
dítě 2 000,-

SLEVA 20% na výše uvedené zájezdy
OKRUH ŘECKEM - BUS + LOĎ 30. 4. - 9. 5.
večeře v ceně
7 590,- / dítě 4 990,-

NABÍZÍME AUTOBUSOVOU
DOPRAVU PRO KOLEKTIVY

KUPON NA SLEVU

10 %

ze základní ceny + dítě ZDARMA

Slevu získáte na zájezdy do Řecka
po předložení tohoto kuponu do 11. 4.
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Obránci, jenž vyšli z prostějovské
hokejové líhně jsou pevnou součástí
sestavy
třineckých
Ocelářů,
reprezentační bek Krajíček, ostřílený
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kuš
ušen
enos
enos
oostm
stmi
tmi z N
tm
NHL
NH
NHL,
HL,
L, sse na úspěchu severomoravského klubu
podílí
ppo
odí
díllíí nnejen
ejjenn pprecizní
rreecciizní
znní defenzívou, ale i důležitými góly. Ještě
více vyzrálejší kolega ze zadní vozby Třince Martin Richter
sice není tolik vidět, zato se kouči Třince mohou spolehnout
na jeho více než poctivou práci.
Držte oběma borců palce a třeba se budete moct v létě
pokochat extraligovou treofejí na vlastní kůži. Duo K+R
by to ve svém rodném městě jistě oslavilo! -pk-

KRAJÍČEK A RICHTER O ZLATO!
TO TADY JEŠTĚ NEBYLO! V DOBĚ, KDY VRCHOLÍ NEJVYŠŠÍ HOKEJOVÁ
SOUTĚŽ, MÁ PROSTĚJOVSKÝ HOKEJ VE HŘE HNED DVĚ ŽELÍZKA. SHODOU OKOLNOSTÍ ZADÁCI LUKÁŠ KRAJÍČEK A MARTIN RICHTER BOJUJÍ
V DRESU TŘINCE O HISTORICKÝ EXTRALIGOVÝ TITUL! SÉRIE O ZLATO
PŘITOM STARTUJE PRÁVĚ DNES.

BONMO T
„ŠLO V PODSTATĚ O OMYL. BYLA TO TAKOVÁ
SLOŽITÁ SITUACE, JÁ JSEM SI MYSLEL,
ŽE SUDÍ PÍSKL SPORNÝ BALON PRO NÁS A
PROTOŽE DRŽEL RUKU NAHOŘE, PLÁCNUL JSEM
SI S NÍM. AŽ POTOM JSEM ZJISTIL, ŽE VLASTNĚ ROZHODL
PROTI NÁM, JENŽE VZÍT ZPÁTKY JSEM TO UŽ NEMOHL.

Kapitán basketbalistů Prostějova JAROSLAV PRÁŠIL
Večerníku vysvětloval, proč že si „plácnul“ s rozhodčím...

Nohejbalisté Prostějova stále bez porážky
Benešov, Prostějov/pk - V sobotu 2. dubna zajížděli nohejbalisté Sokola I Prostějov
k dalšímu druholigovému
zápasu na horkou půdu rezervy mistra ČR mužských
družstev - Šacungu Benešov
B. Již před odjezdem bylo
jasné, že prostějovské nohejbalisty nečeká snadný soupeř, navíc z utkání se trenéru
Benešovi omluvil pro pracovní povinnosti Klaudy a
ještě ke všemu další smečař
Husařík nebyl zdravotně
zcela v pořádku.
Prostějovká první dvojka

ve složení T. Drobil - Husařík vyhrála po velkém boji
2:1, když rozhodující set byl
o jediný míč 10:9 a prostějovský hostující tým se ujal
v zápase vedení 1:0 Do druhé
dvojice postavil trenér hostů
v loňském roce a v úvodním
kole letošní 2.ligy úspěšnou
sestavu
Valenta-Pacejka,
kteří svého soka porazili ve
dvou setech a Prostějov šel
do vedení 2:0 na zápasy. Ve
vítězném duchu hrála i první
trojice Prostějova ve složení
: Husařík-P.Nový-Pluháček,
která vyhrála po boji 2:1 a ce-

lek Sokola I zvýšil své vedení
již na 3:1. Druhá trojka Prostějova ve složení : Valenta-Pacejka-Procházka prohrála své
utkání překvapivě snadno 0:2
a soupeř snížil na 1:3 pro tým
Prostějova. Do třetí dvojice šla
za Prostějov zkušená dvojka
Pluháček-Procházka,
která
svého soupeře přehrála 2:0 a
bylo to již 4:1 a naděje prostějovských v zisk obou bodů. Do
singlu nastoupil mladý Honza
Valenta, který po hladce prohraném prvním setu zvedl hlavu a od druhého setu byl jasně
lepším hráčem. Podařilo se mu
vyrovnat, ale opět rozhodl až
poslední míč utkání, tentokrát
bohužel ve prospěch domácího
Šacungu B- 2:4. Ve trojicích
to skončilo opět plichtou, naše
druhá trojice své utkání opět
prohrála a první trojka vedená
K.Husaříkem znovu zvítězila o
jediný míč 10:9 ve třetím setu a
upravila stav zápasu na 3:5 pro
Prostějov. Celý zápas vítězně
dokončila druhá dvojice Sokola I ve složení Pacejka-Valenta
opět o jediný míč 10:9 ve třetím setu a zápas tak skončil 3:6
pro tým Sokola I Prostějov.
„Zápas se nám podařilo opět
výborně zvládnout, celý tým
příkladně bojoval až do posledních míčů a mnohá dílčí
utkání se nám podařilo rozhodnou právě až v samotných

INZERCE

SOUTĚŽÍME S ... Restaurací a Pizzerií „U Chmelů“ - I.
Hráli jste o PRAVOU ČESKOU HOSTINU, pizzu či pět piv
Největší zpravodajský a společenský týdeník v regionu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
který v letošním roce vychází
již patnáctým rokem, pro vás
ve spolupráci s Restaurací a
Pizzerií „CHMELŮ“ připravil SOUTĚŽ o velmi atraktivní ceny, které věnovala
právě zmiňovaná restaurace
a pochopitelně i Večerník. A
ve hře nebyla jen tak ledajaké
lákadla. Vždyť ten nejlepší a
nejšťastnější v každém kole
mohl vyhrát třebas PRAVOU
ČESKOU HOSTINU! Celkem byly ve všech třech kolech prvního dílu připraveny
ceny v hodnotě 3.000 korun.
A zatímco před týdnem jsme
vám přednesli třetí kolo prvního dílu dlouhodobého klání,
dnes přinášíme jeho vyhodnocení a již za týden se dozvíte celkového vítěze. Čtete
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
– máte šanci se pořádně „nadlábnout“.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
ZE TŘETÍHO KOLA:
1.) Na které adrese se nachází Restaurace a Pizzerie „U
Chmelů“ v Kostelecké ulici?
Kostelecká 48, Prostějov
2.) Jaké jsou internetové
stránky tohoto prostějovského restauračního zařízení?
vww.uchmelu.cz, nebo www.
pizzaprostejov.cz
3.) Jak se jmenuje právě
ávě
startující projekt PROSTĚĚJOVSKÉHO Večerníku?
„PV Večerník v novém“
VÝHERCI
TŘETÍHO DĚJSTVÍ:
1. cena,VOUCHER na konzuzumaci jídla a pití v útulné Reestauraci a Pizzerii U Chmelů
ův
celkové hodnotě 500 Kč:
Lucka JANÁČKOVÁ, Husserla
erla
9, Prostějov
2. cena, PIZZA dle vlastního výý
běru: Radek PROCHÁZKA,
A,
Krasická 73, Prostějov
j

zelených
zelených trávnících
trávnících aneb
aneb
PŘEBOR OL KFS - 21. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKOL URČICE
SOBOTA 9. 4. 2011 16:00 HODIN
fotbalový areál v Kralicích n.H.

3. cena, PĚT PIV zdarma:
Marcela PALATKOVÁ, A. Slavíčka 4, Prostějov
POZOR! V příštím čísle, tj.
v pondělí 11. dubna najdete
tedy celkové vyhodnocení prvního dílu a současně
vám také oznámíme kdy a
jak začne díl s pořadovým
číslem dvě.
-pk-

závěrech. Musím vyzvednout
kolektivní výkon všech hráčů,
výborně zahrála především
trojice P.Nový-Husařík-Pluháček, ale rovnoměrné rozdělení
vítězných bodů mezi celý tým
svědčí o vyrovnanosti celého
kádru,“ uvedl trenér nohejbalistů Prostějova Richard Beneš.
V dalším kole dorostenecké
extraligy zase přivítal v neděli
3. dubna obhájce titulu Sokol
I Prostějov nováčka soutěže
Sokol Modřice. Domácím
v tomto utkání chybělo několik

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 17. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
SOBOTA 9. 4. 2011 16:00 HODIN
fotbalový areál v Nezamyslicích

-Drobil-Rosenberk od začátku
svého soupeře jasně přehrávala
a rovněž druhá trojka Prostějova ve složení : Štěpánek-Pírek-Anděl se střídajícím Robou
získala dle očekávání svůj bod
– 4:0 pro Sokol I Prostějov.
Od tohoto stavu šlo hostům již
pouze o uhrání čestného bodu.
Ve třetí vložené dvojce se to
nepodařilo a singl byl v celém zápase nejvyrovnanějším
utkáním, snaživý soupeř měl
dokonce ve 2.setu tři mečboly,
ale nakonec stejně odešel poražen 1:2 a celkově tedy zápas

ligy Sokol I Prostějov – Sokol
Modřice 6 : 0.
„Utkání zvládli naši hráči bez
vážnějších problémů, soupeř
se snažil a myslím si, že není
v nejvyšší dorostenecké lize
určitě nejslabším týmem. Příležitost jsem dal mladému
ještě žákovi Tomáši Robovi,
který mě opětovně nezklamal
a potvrdil, že může dorosteneckou extraligu již plnohodnotně hrát. Ostatní hráči podali
své obvyklé výkony, což na
soupeře stačilo,“ poznamenal
lodivod Beneš.

Každý z plavců získal alespoň jeden cenný kov
Kopřivnice, Prostějov/mm–
Během uplynulého víkendu
se jedenáctičlenná výprava
prostějovských plavců zúčastnila Velké ceny Kopřivnice. Tento závod je jedním
z kontrolních závodů v přípravě na letní plaveckou sezonu. Plavci TJ Pozemstav
Prostějov rozhodně neudělali ostudu. Ani jeden ze závodníků se nevrátil domů bez
medaile. Největší hvězdou
výpravy se stala Lenka
Skoumalová, která domů
přivezla pět zlatých medailí a
navíc jednu bronzovou.
Plavci z Prostějova vybojovali
v konkurenci čtrnácti oddílů
celkem čtyřicet čtyři medailí. Soutěžilo se v kategoriích
mladší a starší žactvo a mladší
dorost. Nejlépe si vedla Lenka
Skoumalová, která dohmátla jako první celkem pětkrát.
Hned v závěsu za Lenkou
v počtu zlatých medailí zůstala Tereza Petrželová, která
proměnila na kov pět startů ze
šesti. Na 200 metrů polohový
závod však byla diskvalifikována pro předčasný start a přišla tak o téměř jistou medaili.
Na závodech se neztratila ani
její sestra Michaela. Ta měla
ztíženou pozici, protože soutěžila se sestrou v kategorii. Ačkoli Míša patřila k těm mladším v kategorii „starší žačky“,
získala celkem čtyři medaile
a z toho jednu zlatou. Čtyři
medaile přivezla i znakařka
Kateřina Malečková, která

VOLEJBAL
EXTRALIGA ČR – SEMIFINÁLE
PLAY-OFF, 1. zápas
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
PVK OLYMP PRAHA
PÁTEK 8. 4. 2010 17:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum DDM

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA SKUPINA „B“ - 17. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
SOKOL TOVAČOV
SOBOTA 9. 4. 2011 16:00 HODIN
fotbalový areál v Klenovicích

hráčů základní sestavy a trenér
Beneš dal tak příležitost mladším hráčům týmu.
Hned úvodní dvojice napověděly, že v tomto zápase zůstanou body zřejmě doma. První
dvojka ve složení Pacejka-Rosenberk bez vážnějších problémů svůj zápas zvládla a v další
dvojici Drobil s Andělem a
střídajícím T. Robou rovněž
vyhrály a bylo to 2:0 pro domácí celek Sokola I. V podobném duchu se nesly i utkání
trojic, první trojka domácího
výběru ve složení Pacejka-

dvoustovku znakem vyhrála.
„Celkem úspěšné závody,“
zhodnotila Katka Malečková. „Už dlouho se nestalo, že
by všichni do jednoho přijeli
domů s kovem na krku.“
Z chlapců se závody nejvíce
vydařili dorostenci Michalu
Tomečkovi, který získal celkem šest medailí – dvě zlaté,
tři stříbrné a jednu bronzovou. Kovy sbírali i další kluci
– dorostenci Michal Kašpar
a Jakub Cibulka, kteří získali
po čtyřech medailích a Endy
Agalliu z kategorie „starší
žáci“, který si doplaval pro pět
medailí. „V závodech padlo
množství osobních rekordů,
což je velmi dobrý předpoklad

do další práce směrem k letním
mistrovstvím ČR dorostu a
žactva. Všechny je potřeba pochválit, protože ze sebe vydali
maximum a i jejich výkony
byly vynikající,“ chválí výkony plavců trenér Petr Adamec.
V kategorii mladších žáků a
žaček měly dvě želízka v ohni
i trenérky Zuzana Malečková a
Barbora Nezdobová. Plavkyně
Dominika Smékalová se může
pochlubit třemi stříbrnými
medailemi a plavec Kamil Mlčoch jednou bronzovou za 50
metrů motýlkem, na kterou byl
právem hrdý.
Plavecká letní sezóna se pomalu ale jistě rozjíždí. Už příští
týden se ženské družstvo ve

Sportovní tipy
Lední hokej
turnaj 1. tříd
POD ZÁŠTITOU ING. PAVLA
VAVROUCHA
SOBOTA 9. 4. 2011
8:00 - 19:30HODIN
Víceúčelová sportovní hala-ZS

Zlíně „popere“ o účast ve finále Mistrovství České republiky
družstev. O týden později bude
prostějovský bazén hostit první ročník závodů O Mokrého
Emana pro nejmladší plavce.
„Tyto závody jsme se rozhodli
uspořádat, protože podobných
je v České republice velmi
málo – jen dvoje nebo troje
za rok. Mladí plavci z přípravky ale mají o závody zájem a
měli by mít možnost si také
„velké závody“ zkusit,“ vysvětluje trenér Aleš Matyášek.
Sezóna bude tedy hodně nabitá, ale podle výkonů, které
zatím plavci předvedli, bude
pro prostějovské plavání velmi
zajímavá.

Sportovní tipy
Házená

BASKETBAL

EXTRALIGA ČR – SEMIFINÁLE
PLAY-OFF, 2. zápas
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
PVK OLYMP PRAHA
SOBOTA 9. 4. 2010 17:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum DDM

MATTONI NBL;
SKUPINA A1 - 7. KOLO
BK PROSTĚJOV
ČEZ BASKETBALL NYMBURK
NEDĚLE 10. 4. 2011 15:00 HODIN
Městská hala Sportcentrum-DDM

boje na

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 17. KOLO
SK SOKOL VRAHOVICE
TJ SOKOL HUSTOPEČE N.B.
SOBOTA 9. 4. 2011 16:00 HODIN
fotbalový areál ve Vrahovicích

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - 17. KOLO
SOKOL MOSTKOVICE
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 10. 4. 2011 16:00 HODIN
fotbalový areál v Mostkovicích

PŘEBOR OFS PV - 17. KOLO
FC HVOZD
SOKOL VRCHOSLAVICE
SOBOTA 9. 4. 2011 16:00 HODIN
fotbalový areál ve Hvozdu

III. TŘÍDA OFS PV - 17. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE „B“
SK JESENEC „B“
NEDĚLE 10. 4. 2011 10:00 HODIN
fotbalový areál v Nezamyslicích

IV. TŘÍDA OFS PV, SKUPINA „B“ - 17. KOLO
TJ SOKOL TVOROVICE
1.SK PROSTĚJOV
SOBOTA 9. 4. 2011 16:00 HODIN
fotbalový areál v Tvorovicích

Pro volnou chviličku ...

V NOVÉM

TIP

KDE V PROSTĚJOVĚ
k obrazovce NAJDETE
Na tomto místě vám
redakce PV Večerníku
už podruhé přináší vybraný tip z nabídky
televizních programů
všech česky mluvících
kanálů, který byste neměli dle našeho názoru v žádném případě
propásnout...

VÝHERCI ZE SPECIÁLNÍ PŘÍLOHY
„VEČERNÍK PATNÁCTÝM ROKEM“

?

SOUTĚŽ

V rámci mimořádné přílohy jste mohli najít i dvě
naše tradiční, byť tentokrát
speciální soutěže. Ten, kdo
správně uhodl obrázek na
snímku „KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE“, kterým
pochopitelně byl vchod do
naší redakci zachycený v

Správná odpověď a výherci
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4. dubna 2011

Správná odpověď z č. 12 Na snímku byl dům v ulici Česká, PV. Vylosovaným výhercem
se stává paní Jedličková, Joštovo nám. 4, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail: souteze@vecernikpv.cz, posílejte
do redakce, telefonujte 582 333 433 do 11. dubna 2011, 15.00 hodin. Jméno výherce
zveřejníme v pondělí 13. dubna 2011. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel: 582 346 300.

nočních hodinách, měl šanci na dárek od firmy PROFITEX. Šťastnou výherkyní se stala slečna JANA
RIEGEROVÁ, V. Špály 18,
Prostějov. Správné vyluštění
křížovky – PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK JE TU
PRO VÁS UŽ PATÁCTÝM

ROKEM - pak přineslo celoroční předplatné paní JANĚ
TRAJEROVÉ, E. Beneše
10/16, Prostějov.
Vyhodnocení a jmenný seznam výherců „Večerníkovského kvízu“ najdete na
straně 23.
-red-

Správné vyluštění si můžete zkontrolovat na jiném místě této strany a
víceméně tak potrénovat, neboť během dubnových čísel Večerníku bude sudoku nesoutěžní. K jistému ocenění vám stačí vystřihnout kupón
partnera této soutěže, kterým je DISCO CLUB K 90, jenž vás opravňuje
k volnému vstupu na diskotéku z let osmdesátých a devadesátých let.

JEDNA RUKA
NETLESKÁ
úterý 5. 4. 2011, 21:00 hodin

Film, ČR (2003), 102 minut
Hrají: I. Trojan, J. Macháček, M. Taclík.
Černá komedie o věčném
smolaři. Osud Standu (Jiří
Macháček) smýká životem
a on si to nechá líbit. Zrovna ho pustili z vězení a on
věří, že karta jeho života se
obrací. Bývalý šéf Zdeněk
(Ivan Trojan) mu totiž něco
dluží a Standa si konečně může splnit to, po čem
snil. Jenže potká Ondřeje,
a to je oproti Standovi ještě
větší nešťastník a blázen:
jejich smůla se násobí a to
nemůže dopadnout dobře.
Zdeněk má restauraci, manželku Sandru a dvě děti.
Manželka je přísná, spolehlivá a ekologická. Děti
jsou hodné, učí se a hrají si.
Všechno se daří. Než potká
Standu a Ondřeje...

S NÁMI!



Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
Také dnes má PROSTĚJOVSKÝ Večerník...
(doplnění naleznete v tajence)

DISCO CLUB K90
Újezd 8 (vedle Telecomu)
zve Vás na návštěvu
- hraje 80., 90. léta.



SOUTĚŽTE

Správné řešení

S tímto kupónem
MÁTE VSTUP ZDARMA!

(platí mimo vyhrazené akce)
Otevřeno: Pá - So 21.00 - 05.00 hod.
Vylosovaným výhercem z minulého èísla je paní Dana Slavotínková, Urèická 40, PV
Cenu od penzionu U koníèka si vyzvednìte v redakci.
Správné øešení z minulého èísla: Krabice na pizzu u nás stojí jenom deset korun
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do pátku 8. 4. 2011.

Luštíme s penzionem U koníèka
Pizza Focaccia: ... (viz tajenku).
-BoK-
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... znění tajenky nám poté zašlete na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, či na známou adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433 a to
do pátku 8. dubna, 12:00 hodin.
Výhercem z minulého čísla, který se může těšit na láhev kvalitního značkového vína od GRANDHOTELU, se stala paní
VĚRA VIZZINI, Brněnská 24, Prostějov.
Cenu si lze vyzvednout v redakci od středy 6. dubna.
Další jméno výherce z tohoto čísla zveřejníme opět v příštím
čísle, které vyjde v pondělí 11. dubna.
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Nabídka realitních kanceláří

V NOVÉM

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
Tel.: 777 96 20 27
zelená linka: 800 107 014
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz
BYTY
Prodej bytu 3+1
S.Svobody, OV/panel.,
3.p.,72 m2, lodžie, dům
po revitalizaci.
1 185 000,- Kč

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+kk ul. Palackého, PV, nový 4500Kč/měs. + ink.
1+1 s lodžií ul.Tylova, PV 6100Kč/měs. vč. ink.
1+1, ul Tylova, PV,zařízený 6000Kč/měs. vč, ink.
1+1 s balkonem, ul.Dolní, PV
6000Kč/měs. vč.ink.
3+1 Puškinova ul.
5.500 Kč/měs. + ink.
5+1 nám.TGM, PV, cihl. 238m2, vl. vytápění,
balkon
7500Kč/měs. + ink.
Pronájem garáže ul. Žeranovská, PV.
Cena: DOHODOU
Pronájem garáže ul. Svatoplukova, PV
Cena: 800Kč/měs.

BYTY- PRODEJ
1+1, ul.Tylova, PV, dr., 3. patro
Cena: 680 000Kč
1+1 s lodžií ul.Tylova, PV
Cena: 710 000Kč
2+1, ul. Belgická, PV, os. vl., 45m2
Cena: 800 000Kč
2+kk, ul. Studentská, PV. Dr., cihl., přízemí,
2
2
61m +5m sklep, vl. vytápění.
Cena: 990 000 Kč
2+1 ul.Fanderlíkova, PV, cihl. 51m2, 1. patro,
sklep.
Cena: 750 000 Kč

Prodej RD 4+1 v Klenovicích na Hané s
garáží a zahradou 823m2 - stavební místo.
Cena: 1 100 000 Kč

ROSTISLAVOVA 8, PROSTĚJOV
tel. fax: 582 341 705
775 341 705, 608 805 659
e-mail: jhreality@jhreality.cz

www.jhreality.cz

Rodinné domy

BYTY – PRODEJ:

RD 4+1 Otinoves se zahradou, garáží a
vl. studnou v krásném prostředí Drahanské
vrchoviny.
595 000,- Kč

2+1, Okružní ul. – DB, cihla, 1. patro, balkon, 50 m2
Kč650.000,2+1, Holandská ul. – DB, 4. p., 46 m2, lodžie, plast.
okna
Kč649.000,2+1,Dykovaul.–DB,porek.,cihla,3.patro,2lodžie,
58m2
Kč893.000,2+kk,Studentskául.–DB,cihla,55m2,2.p.,výtah
Kč930.000,--SLEVA!
3+kk - novostavba, Vrahovická ul. – poslední 2
byty,1.a3.patro,80m2,balkon
Kč1.671.640,-+garážKč182.000,-

BYTY – PRONÁJEM:
1+1,Vrahovickául. Kč3.500,-/měsíc+inkaso
1+1,sídl.Svornosti Kč5.500,-/měsícvč.inkasa
2+1,Biskupice Kč1.800,-/měsíc+inkaso(3.500)
2+kk,zařízený,nám.Sv.Čecha
Kč7.000,-/měsícvč.inkasa
2+1,A.Slavíčka
Kč6.900,-/měsícvč.inkasa
2+1,Fanderlíkovaul. Kč6.900,-/měsícvč.inkasa
2+kk,zařízený,Školníul.
Kč6.000,-/měsíc+inkaso
2+1–Rejskovaul.
Kč6.500,-/měsíc+inkaso
3+1,Českául.
Kč5.000,-/měsíc+inkaso
3+kk,Rejskovaul. Kč7.500,-/měsíc+inkaso

GARÁŽE – PRONÁJEM:
2

Prodej RD 6+1 s garáží a zahradou 1294m v
Hamrách. Výborný technic. stav!
Cena : 3 800 000Kč

ZaMechanikou
Krasická

Kč700,-/měsíc
Kč1.000,-/měsíc

Foto každého bytu najdete na:

Prodej RD 5+1 s garáží pro 2 auta, se zahrádkou
s venkov. krbem, skleníkem a bazénem ve
Vrahovicích.Užitná plocha 275m2.
SLEVA: 2 700 000Kč

Prodej činžovního domu v Prostějově. 6 bytů
(1x 1+1, 5x2+1) a 2 nedokonč. 2+1 v podkroví.
Lze i prodat po jednotlivých bytech. Info v RK.
Cena: v RK
--------------------------------------------------------

Pronájem třípodlaž. objektu v centru PV na
obchod, kanceláře, bydlení. Každé podlaží cca
70m2.
Bližší info v RK!

Prodej RD 2+1 do tvaru písmene L v obci
Dobrčice, okres Přerov. Průjezd, hospod.
stavení, dvůr, zahrada. Zast. plocha 719m2,
zahrada 752m2.
Cena: 660 000Kč
Prodej dvoupodlažního komerčního objektu
s využitým podkrovím u centra Prostějova.
V objektu se nacházejí obchodní a kancelářské
prostory. Zásobování z dvorního traktu, kde jsou
situovány i garáže a parkoviště. Bližší info v RK.
Cena:osobní jednání

POZEMKY

2

Více na tel.: 737 887 121

Prodej pozemku 942m na výstavbu RD se
základovou deskou, přípojkami, domovní ČOV v
Hablově, Olšany u PV. Možnost výstavby RD od
firmy CERTIKO za zvýhodněnou cenu.
Cena za pozemek s ing. sítěmi 1 500 000Kč
Cena za pozemek včetně výstavby domu na klíč
3 950 000Kč
Prodej staveb.pozemku 3500m2 u Kauflandu v
PV.
Bližší info v RK!
Prodej komerč. pozemku 7849 m2 u
Intersparu v PV.
Cena: 1160 Kč/m2.
Prodej pozemku 10 000 m2 v Držovicích na
výstavbu RD.
Cena: 580 Kč/m2
Prodej pozemku 916 m2 včetně části
komunikace na RD ve Vrahovicích.
Cena: 899 Kč/m2
Prodej pozemku 956 m2 na RD v Prostějově
Vrahovicích. Voda, kanalizace, el. e. v místě.
Cena: 990 Kč/m2

POPTÁVKA
Poptáváme pro klienta ornou půdu.
Platba v hotovosti!
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Prostějov, Vrahovice, u koupaliště
Prodej RD s byty 2+1 a 3+1 (možno spojit),
obytná plocha 140 m2, průjezd, garáž, velká udržovaná zahrada s altánem. El. 220/3870 V, obec.
kanalizace a vodovod i vl. studna, plyn. ÚT.
Zast. plocha 269 m2, zahrada 1019 m2
Cena: Kč 3.200.000,N
O
V
I
N
K
A

Chalupa 3+kk
Stínava se zahradou
1500 m2, dvougaráží,
tenis. kurtem ve
vyhledávané části
Drahanské vrchoviny.
1 550 000,- Kč
RD Vrahovice
se 2 byty po kompletní
rekonstrukci. Vhodné
k bydlení i podnikání
2 650 000,- Kč
RD 2 x 3+1
Prostějov- Čechovice,
se zahrádkou,
2 prostorné garáže,
poz. 500 m2. Vhodné
k bydlení i podnikání.
2 800 000,- Kč
RD Plumlov novostavba 5+1, se zahrádkou,
garáží a bazénem, pozemek 331 m2.
3 500 000,- Kč

Pozemky
Stavební pozemek Mostkovice, 1900 m2,
určeno ke stavbě RD, v blízkosti tenisových
kurtů, krásná lokalita
1000,- Kč/ m2
Stavební pozemek Ohrozim, 700 m2, el., voda,
plyn u pozemku, studna. Oploceno, možnost
ihned stavět.
540 000,- Kč
Stavební pozemek Slatinice –Lípy o vel. 1010
2
m , v řadové zástavbě, přípojky inž. sítí – el.,
voda, plyn,kanalizace.
950 000,- Kč

Rekreační nemovitosti

www.jhreality.cz

Prodej byt. domu o 6 bytech, v přízemí
bývalá pizzerie. Bližší info v RK.
Cena : 7 200 000Kč

Prodej bytu 3+kk. A.Fišárka, OV/cihla, 1.p, 87
m2, lodžie. Krásný slunný byt. 1 580 000,- Kč
Prodej bytu 2+1 A.Slavíčka, DB/panel, 1.p., 64
m2, lodžie.
850 000,- Kč

možnost stavby RD.

Chata Mostkovice
3+1, poz. 1156 m2,
koupelna, wc, žumpa,
krásné místo v blízkosti
Plumlovské přehrady,
1 250 000,- Kč

Kancelář: Poděbradovo nám. 11-12
(budova Komerční banky) 2. patro

Mobil: 777 619 939
777 251 878

Rodinné domy:
URČICE - řadový 5+kk po
celkové rekonstr., bazén,
sauna, zimní
zahrada, nízké provoz. náklady, pozemek
CENA: dohodou v RK
717 m2.

OLŠANY u
PV - zděný
RD 3+kk na
klíč, typ
BUNGALOV, pozemek 525 m2,
CENA: 3.450.000 Kč
URČICE RD 4+1, po
část. rek z r.
2009, obytná
plocha 126
m2, výměra pozemku 211m2.
CENA: info v RK
MOSTKOVICE - novostavba RD
5+1 s garáží a
terasou, pozemek 906 m2. K předání 05/2011.
CENA: info v RK
BRODEK u
PV - řadový
celopodskl.
RD 5+1,
z roku 1993,
pozemek 268 m2. CENAk jednání v RK
STUDENEC-řadový
RD 3+1 s
možností
půdní vestavby, nutná rek. střechy, pozemek 524 m2.
CENA: 490.000 Kč

Rekreační chata Krumsín 2+1, poz.720 m2,
dřevěná, sklípek, v překrásném prostředí lesů
Drahanské vrchoviny.V blízkosti 2 rybníky.
250 000,- Kč

SKALKA novostavba
řad.
RD
4+kk, častečně nedokončený, pozemek 269 m2
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CHATY
Mostkovice zděná rekreační chata u
Plumlovské
přehrady nad
Čubernicí. Pozemek 382 m2, stáří chaty je
CENA: dohodou v RK
24 roků.

Lešany, okr. Prostějov
Prodej zahrady o výměře 908 m2 s nedokončenou zděnou chatou (4x4 m). Příjezd ze dvou str
an.
Cena: Kč 180.000,-

PRONÁJMY

Stražisko - Maleny, okr. Prostějov
Prodej zděné chaty v pěkné lokalitě u lesa. 4+kk,
sprch. kout, WC. El., voda z vl. studny, žumpa, krb
a ÚT na dřevoplyn. Zast. plocha 47 m2, zahrada
437 m2.
Cena: Kč 595.000,S
S
L
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Mořice, okr. Prostějov
Rodinný dům 3+1 ihned k bydlení, s možností
rozšíření do podkroví. El., plyn. ÚT, vodovod. 2
vjezdy na pozemek. Vzdálenost 2 km od dálnice.
Zast. plocha 342 m2, zahrada 1375 m2
Cena: Kč 1.099.000,-
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Ludmírov, okr. Prostějov
Prodej chalupy u lesa, velikosti 5+1 před rekonstrukcí s krásným uzavřeným dvorem, 2 stodolami a udržovanou zahradou. Zast. plocha 859 m2,
zahrada 1795 m2.
Cena: Kč 590.000,-

S
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Prostějov, Čechovická ul.
Prodej rohového RD vel. 3+1. Podsklepený, možno rozšířit do podkroví, zahrádka. Plyn. ÚT, obec.
kanalizace a voda i studna. Pozemek celkem 155
m2.
Cena: Kč 1.640.000,S
L
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Prostějov, Plumlovská ul.
Pronájem obchodu na frekventované ulici o výměře 55 m2. Parkování před objektem.
Cena: Kč 8.000,-/měsíc + energie

+420 585 203 382,
infolinka zdarma 800 22 44 64
Lazecká 94/2 Olomouc 779 00
Prodej cihlového bytu 1+1 OV
ul.Nálevkova-OL,Hodolany.Výměra
bytu 33,7m2, 2NP. Byt je v původním stavu, moc pěkný, udržovaný. Nízké náklady.
Cena:685 000,-Kč. Tel:775 343 333
Prodej panel. bytu 3+1 OV ul. Novosady,
Litovel o celkové výměře 78m2. Byt v původním stavu, velmi udržovaný, pěkný se
dvěma balkóny. Dům po kompletní revitalizaci. Byt se nachází v klidné lokalitě obce,
parkování před domem. Nízké náklady.
Cena k jednání. Tel: 775 343 333
Prodej stavebního pozemku Černovír,
OL o velikosti 907m2. Veškeré sítě u pozemku. Žádaná lokalita v zástavbové oblasti. Cena:k jednání. Tel: 775 343 333

Prodej RD 5+1 ve Vrahovicích, dům po
rekonstrukci. Zastavěná plocha 156m2, celková 1145m2. Dům je udržovaný prostorný,
s dvorkem, garáží a venkovním posezením.
Za domem zahrada a zděná stavba s příjezdovou cestou. RD napojen na veškeré IS.
Dům vhodný i jako sídlo firmy s bydlením.
Cena k jednání. Tel: 775 343 333

ÚVĚRY OD 300.000 Kč
zástava nemovitostí podmínkou s nejnižší
možnou splátkou, např. úvěr 400.000 Kč =
měsíční splátka 3.667 Kč
(uvedený příklad = splátka úroku, úroková sazba
11% p.a., RPSN 18.57 %, splatnost 5 let, jistina splatná
jednorázově, nemovitost nutno pojistit, v částce úvěru
jsou zahrnuty běžné náklady na vyřízení úvěru, tyto se
mohou lišit dle okolností)

¤ Pro oddlužení a konsolidaci půjček
¤ vyplacení exekucí – vyřešíme za vás
¤ hotovost na cokoliv
¤ bez poplatků předem
¤ s pozdějším převodem na bankovní úvěr
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BYT 3+1,ul. Bulharská, 2.NP, cihla, 70
m2.
CENA vč. inkasa 8.000 Kč
Byt 2,5+1, 1.patro ve zděném RD, cca
113 m2, nám. Spojenců, vl. vytápění.
CENA: 6.000 Kč + ink.

Byty - prodej
PV-Moravská, byt 3+1 v OV, 3.NP,
77m2, panel, lodžie, dům po revitalizaci.
CENA: k jednání v RK
PV-Vrahovická, byt 3+1
v RD se zahradou a bazénem, OV,
2.NP, 93 m2+prostorný sklep, vlastní vytápění.
CENA v RK
PV-Šárka-pěkný DB 2+1, 53 m2, 3.NP,
nové zděné jádro, dům po revitalizaci.
CENA: dohodou v RK
PV- B. Šmerala, DB 3+1 s lodžií v 1.NP, 77
m2. Dům po revitalizaci.Pokoje jsou situovány na S a V CENAK JEDNÁNÍ V RK.
PV - Moravská - BYT 1+1 v OV, 38
m2, 1. NP panelového domu. Bytový
dům po revital.. Byt je ihned volný.
CENA k JEDNÁNÍ V RK.
PV - Šárka, DB byt 2+1, 2.NP, panel, 65
m2. Bytový dům po revitalizaci, neprůch.
pokoje sit. na J a Z. CENAk jednání v RK
PV-Sídl. sv.byt 2+1 v
OV, 55 m2, 1.
NP, dům po
revitalizaci,
byt v původ. stavu.
CENA: SLEVA 760.000 Kč

Nebytové prostory
Prostějov - pronájem nebyt. prostoru (kanceláře) v podnik. objektu v centru města,
naproti OD Prior. Kancelář se nachází ve
II. patře, výměra 47 m2, kuchyňský kout
+ WC. Elektroměr je společný (přepočet).
Možnost pronájmu parkovacího místa ve
dvoře.
CENA dohodou v RK

Byty prodej Prostějov
1+1 OV Okružní 36m2, po rek.
699tis Kč
2+1 OV Němčice n. H. 54m2,
830tis Kč
2
3+kk OV Drozdovice 77m , novostavba 1.990tis
3+kk OV Drozdovice 94m2, novostavba 2.395tis Kč
3+kk OV Drozdovice 88m2, novostavba, zařízen
2.810tis Kč
4+kk OV Drozdovice 87m2, novostavba , zařízen
2.510tis Kč
4+kk DV, Anglická 75m2,
1.130tis Kč
2
4+1 OV Olomouc centrum, 130m + gar. stání,
cihla
3.890tis Kč

RD Vranovice 4+1, nadstandard. novostavba,
3.990tis Kč
RD Želeč 2+1, velká zahrada
990tis Kč
RD Seloutky 5+1, garáž, po rek.
1.590tis Kč
RD Určice 3+1, zahrada, dílna
1.350tis Kč
RD Čechy p. K., 3+1, 2+1, zahrada
1.490tis Kč
RD PV Drozdovice, 3+1, 2+1, k rek. 1.350tis Kč
RD Pěnčín,okál 6+2 s garáží,
699tis Kč
RD Silůvky, Brno venkov 6+1, po rek.
3.990tis Kč
Stražisko, velmi pěkná chata, po rek.
850tis Kč
Myslejovice, chata
290tis Kč
13.000 Kč+en.
Hrubčice, 350m2, výrobní hala

Mobil: 608 639 933
Byty pronájem Prostějov
1+1 sídl. Svornosti,
5.500 Kč vč en
1+1 Vrahovická, cihla, zařízen
4.500 Kč+en
2+1 Krapkova, cihla, po rek., zařízen 9.500 vč. en
3+kk Drozdovice, 94m2, novostavba 10.500 Kč+en
4+1 V. Špály, 91m2, po rek.
9.500 Kč+en

Byty prodej Prostějov
1+kk DV E.Beneše
1+kk OV E.Beneše
1+1 DV Šárka
1+1 OV E.Beneše
1+1 OV E.Beneše, po rek.
2+1 OV Svatoplukova, cihla
3+1 OV E. Beneše
3+1 OV E.Beneše, 2 lodžie

599tis Kč
549tis Kč
590tis,-Kč
599tis Kč
689tis Kč
1.290 tis Kč
1.099tis Kč
1.069tis Kč

Nebyt.prostory pronájem Prostějov
ul. Martinákova, 200m2, vhodné pro obchod či
služby,
13.000,-Kč+en.
ul. Plumlovská, 110m2, vhodné pro obchod, služby,
15.000,-Kč+en.
ul. Šlikova, 180m2, vhodné jako dílna,
13.000,-Kč+en.
Prostějov, hrobka cca 20m2

50tis Kč

Mobil: 602 519 098
3+1 OV E. Beneše

1.150tis Kč + provize RK

www.cmreality.cz

Nabídka realit a nemovitostí

V NOVÉM

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184
reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

Pronájmy:
1+1 Krasická, část.zař.,
6,8 tis.vč.ink.
1+1 Vodní ul.,
4,8 tis. + inkaso.
1+1 Šlikova, zaříz.,
7 tis.vč.ink.
1+kk Sídl.Svornosti,
5,8 tis.vč.ink.
1+kk Pod Kosířem,
cena dohodou
1+1 Krasická,
6,8 tis. vč.ink.
1+1 Okružní,
6,5 tis. vč.ink.
1+1 Určická, zařízený,
6 tis.+ ink.
1+1 Nerudova, zaříz.,
6 tis.vč.ink.
1+1 E.Husserla, zrekonstr.,
6 tis.+ ink.
1+1 J.Kuchaře, podkroví,
4 tis.+ ink.
1+1 Okružní,
6 tis.vč.ink.
--------------------------------------------------------------------2+1 Sídl.Svobody,
8,5 tis. vč.ink.
2+1 Krasická, podkroví,
9 tis.+ ink.
2+1 Tyršova,
5 tis. + ink.
2+1 Určice, v RD,
6 tis.+ ink.
2+1 Jezdecká,
8 tis. vč.ink.
2+1 Slavíčka,
7 tis. vč.ink.
2+1 Vrahovice, zařízený,
8,8 tis. vč.ink.
2+kk v RD Vrahovice,
7,9 tis.vč.ink.
2+1 Tylova, zaříz.,
8,5 tis.Kč vč.ink.
-------------------------------------------------------------9,5 tis.+ ink.
3+1 Třebízského, 135 m2, 2 balkony,
3+1 Sídl.Svobody,
5,5 tis.+ ink.
3+1 B.Němcové,
6,5 tis. + ink.
3+1 Vápenice,
7 tis.+ ink.
3+1 Vrahovice, zařízený,
11,8 tis. vč.ink.
3+kk Krasická, s garáží,
9 tis.+ ink.
4+1 Partyzánská,
8 tis.+ ink.
-----------------------------------------------------2+kk Melantrichova, v RD, sam.vch, gar., terasa, vybav.,
12,5 tis. vč.ink.
RD V. Outraty, 80 m2, nejl.jako neb.prost. 40 tis.Kč/rok

Výběr nemovitostí z naší nabídky :
Byty :

3+1 okál, Pěnčín,
380 tis.Kč, SLEVA
3+1 okál, Přemyslovice,
380 tis.Kč
2
529 tis.Kč
1+kk OV panel, E.Beneše, 29 m , lodžie,
1+1 OV, E.Beneše,
599 tis.Kč
1+1 OV, Krasická,
990 tis.Kč
1+1 DR cihla, Studentská, 61m2, vl.kotel, 1.075 tis.Kč
780 tis.Kč
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2,
699 tis. Kč
2+1 DB cihla, Svatoplukova, 58 m2,
2+1 DB panel, Holandská,
850 tis.Kč
1.150 tis.Kč
2+1 OV, cihla, Bulharská, 52 m2,
2+kk DR cihla, Studentská, 68 m2 (vl.kotel), 1.220 tis.Kč
2+1 Svolinského, vl. kotel,
1.070 tis.Kč
2+1 Brněnská, panel,
865 tis.Kč
2+1 Ambrose, cihla,
925 tis.Kč
3+1 OV, panel, Sídl.Svobody
1.185 tis.Kč
1.420 tis.Kč
3+1 OV panel, Mozartova, 72 m2,
3+1 OV, panel, E.Beneše, 61m2, 2 lodžie, 1.139 tis.Kč
1.299 tis.Kč
3+1 PV, cihla, Svatoplukova, 70 m2,
1250 tis.Kč
3+1 OV panel, Anglická, zaříz., 74 m2,
3+1 OV cihla, Svatoplukova, 76 m2, garáž 1.450 tis.Kč
2
3+1 DR panel, Anglická, 79 m , (lux.kuchyně),
1.499 tis.Kč
3+1 OV panel, A.Slavíčka, 75 m2, krásný byt, 1.599 tis.Kč
1.399 tis.Kč
3+1 OV cihla, E.Beneše, 78 m2,
1.200 tis.Kč
3+1 OV panel, Moravská, 77 m2,
1.799 tis.Kč, SLEVA
3+1 OV B.Němcové, 79 m2,
Rodinné domy:
2+1 Otaslavice, k rekonstr., i jako chalupa, 380 tis.Kč
2+1 Mostkovice, garáž, zahr.,
1.170 tis.Kč
3+1 Čechy p/Kosířem, i jako chalupa,
565 tis.Kč
3+1 Dolní, s dvorkem,
700 tis.Kč, SLEVA
3+1 Chválkovice n/H, zahr.,
860 tis.Kč
3+1 Husovo nám., před rekonstr.,
865 tis.Kč
2+1 Výšovice, s gar.a dvorkem, 101 m2, 1.020 tis.Kč
1.300 tis.Kč
3+1 Otaslavice, zahr., 870 m2,
1.250 tis.Kč
3+kk Klenovice, 352 m2, zahr.,
4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr., 1.350 tis.Kč
1.400 mil.Kč
5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
3+1 Krasice s dvorkem, pěkný,
1.880 tis.Kč
2
1.950 tis.Kč
5+2 Vrchoslavice, zahr.516 m ,
6+1 Určice, se zahr., garáží,
2.190 tis. Kč
3+1 Prostějov u Aquaparku, se zahr., garáží, 2.575 tis.Kč
4+1 Hrdibořice, 2.570 tis.Kč (nový, s garáží, zahradou)
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2,
4+1 Kostelec n/H, dvůr, zahrada,
1.360 tis.Kč
3+1 luxusní, 8 km od Pv, zahr.,
4.970 tis.Kč
Další byty a RD - viz web RK.
Komerční prostory :
- Hledáme společníka do pronájmu zajetého klubu v
Pv, 120 m2, pro návštěvníky i 1.poschodí, kuchyňka
využitelná k ohřevu, topení - plyn.kotel, příjem na satelit, předzahrádka pro cca 25 míst. Možnost využití jako
pizzerie, cukrárna, občerstvení. Cena 7 tis.Kč/měs, bez
odstupného.
- pronájem restaurace s diskotékou, 18 km od Pv,
10 tis.Kč/měs.
- prodej nem.s restaurací v Pv,
4,2 mil.Kč
- pronájem zavedené letní zahrádky na Hloučeli
nájem dohodou
2 x trafika - prodej, cena 25-50 tis.Kč pronájem dohodou
Prodejny - pronájem: Plumlovská, Svatoplukova
Další komerční prost. - viz. web RK.
Garáže:
- Pronájem i prodej v lokalitách Šafaříkova, Šmeralova, u
nové nemocnice, Brněnská, viz. web RK.
Chaty a chalupy :
3+1 Seč, celor.obyv., 400 m2,
550 tis.Kč
450 tis.Kč
2+1 Laškov, zděná, 32 m2,
Chalupa v Rakové, velice pěkná,
1.100 tis.Kč
Chata v Plumlově - pronájem na celý rok, 1 tis.Kč/měs.
Pozemky :
Parcela - Kralice n/H,
12 tis.m2, velmi levně.
450 Kč/m2
Stav.poz. - Držovice, 3389 m2,
Stav.pozemek blízko centra - 2 tis.m2,
1.800 Kč/m2

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

REALITY

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:
RD 4+1 Plumlov
899.000,-Kč
RD 5+2 Drahanovice-Ludéřov
995.000,-Kč
RD 3+1 Bousín po rekonstrukci
1.500.000,-Kč
RD 3+kk Klenovice na Hané
1.250.000,-Kč
RD 5+1 Otaslavice
1.400.000,-Kč
RD 3+1 PV-Držovice
1.330.000,-Kč
RD 5+2 Brodek u PV po slevě
1.680.000,-Kč
RD 2+1 Brodek u Konice 350.000,-Kč
RD 3+1 Suchdol u Konice 180.000,-Kč
RD 3+1 + pozemek 3500m2 Raková u
Konice
1.400.000,-Kč
RD 5+1 Stříbrnice n/H
1.100.000,-Kč
RD ke zboru Dobromilice + 1500m2
pozemek
260.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov
2.300.000,-Kč
RD 4+1, Mořice u Nezamyslic 850.000,-Kč
RD 6+2, Vícov okr PV
1.850.000,-Kč.
RD 2+1 Ohrozim
650.000,-Kč

BYTY :
Byt 2+1 Vyškov
1.440.000,-Kč
Byt 2+1 PV ul.ul.V.Ambrose 920.000,-Kč
Byt 3+1 Klenovice na Hané+ zahrádka
940.000,-Kč
Byt 2+1, PV-ul.Dolní
900.000,-Kč
Byt 2+1 75m2 Prostějov
1.250.000,-Kč

POZEMKY na RD :
Pozemek na RD – Senice na Hané
1212m2= 727.200,-Kč
Pozemek na RD – PV-Vrahovice
926m2= 982.000,-Kč
Pozemek na RD – Dobromilice
1400m2= 245.000,-Kč
Pozemek na RD – Kelčice
1340m2=650.000,-Kč
Pozemek na RD – Mořice
plocha1300a1400m2
1m2/260Kč

POZEMEK KOMERCE :
Zemědělská farma – u Prostějova
25.000.000,-Kč
Komerční objekt+RD + pozemky –
Mořice
4.800.000,-Kč
Olomouc- 50.800m2
1000,- Kč/m2
2
Olomouc-Vsisko 11.200m 500,-Kč/m2
Pro klienta hledáme RD 5+1 k bydlení –
Prostějov nebo blízké okolí
(popřípadě RD větší do 1.800.000 Kč k rekonstrukci)

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.
Hanáckého pluku 1498/3
779 00 Olomouc
www.oknorealit.cz
tel. 606 742 419
REALITNÍ
KANCELÁŘ
Pavel Salaj
Nám. Padlých
hrdinů 6, Prostějov
tel.:582 335 690, 777 346 367
e-mail: pavel.salaj@quick.cz
www.reality-sos.cz

Pracovní doba:
Po - Čt:
Pá:

9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
9.00 - 12.00

Byty prodej:
1+1 Šmeralova, PV, panel, DB 580.000,-Kč
2+1 Krasická, Prostějov, panel 695.000,-Kč
3+1 Fanderlíkova, PV, OV, cihla
Cena:1100000,-Kč
3+1 Kostelec na Hané, OV, panel, 72 m2
Cena: 1.250.000,-Kč
3+1 Vrahovická, PV, OV, cihla
1.440.000,-Kč
3+1 Bedihošť,OV, cihla, zahrada, garáž
1.540.000,-Kč

Domy prodej:
RD 3+1 Vitčice, okr.PV, zahrada
Cena:560.000,-Kč
RD 6+2 Letovice, okr. Blansko, k rekonstrukci
950.000,-Kč

Ostatní:
Pronájem neb. prostor Žižkovo nám. PV,
87m2 prodejna s výlohou, 22m2 sklad + soc.
záz., ihned volné. Cena: dohodou v RK
Pronájem nebyt.prostor Rejskova,
PV, 1.NP, 90m2, kancelář, soc.zázemí
5.000,-Kč+energie

REALITY

Hledám ke koupi byt 2+1, POTŘEBUJETE HOTO2+kk. Platím hotově. 777 231 VOST? Do 24 hodin vypla606.
tíme peníze za Váš dům, byt,
pozemek. Odkupujeme neKoupím stavební pozemek movitosti i s dluhem. Volejte
na Prostějovsku 774 851 775 161 982.
606.
Prodám RD, Prostějov-DoVykoupíme Vaši nemovitost, mamyslice, 3+1, cena dohoplatba v hotovosti do 48 ho- dou. Tel.: 721 311 805
din, exekuce nebo zástava
není překážkou. Zaplatíme Pronajmu 1 + 1 v PV, 5.500
až 90% tržní ceny. 777 231 Kč. Tel.: 724 337 984.
606.
Pronajmu 2 + 1, ul. JezdecKoupím chatu v okrese Pros- ká, cena dohodou. Tel.: 777
tějov. Seriózní jednání. Plat- 222 13
ba v hotovosti. 774 851 606.
Prodám byt 3 + 1, MozartoHledám k dlouhodobému va, 72 m2, OV, 7. patro, papronájmu dům se zahradou nelový dům po GO, v bytě
v Prostějově a okolí. Děkuji obložená koupelna, vybavená kuchyň vč. pračky. Cena
za nabídky. 777 231 606.
1.380.000 Kč. Volný březen
2011. Tel.: 777 332 994
GARANČNÍ FOND
BYDLENÍ
- realitní kancelář Prostějov Hledám ke koupi byt nebo
NABÍZÍ K PRODEJI rodinný dům v Prostějově
a okolí. Tel: 602 570 658.
TYTO BYTY:
*2+1, Dolní
760.000 Kč
*2+1, Dolní
900.000 Kč Pronajmu garáž za Leteckou
*2+1, Špály
900.000 Kč ul. Cena 800,- Kč. Tel.: 775
*1+kk, Kostelecká, novost. 060 164
1.070.000 Kč
Dlouhodobě pronajmu byt
*2+1, Jezdecká, po rek.
1.100.000 Kč 3+1,(lodžie, sklep, internet).
Ul. Anglická , Pv, 70m2,cena
*3+1, Šárka, po rek.
1.195.000 Kč 8.000 Kč + inkaso. Tel.: 775
342 756
*3,5+1, sídl.Svobody
1.310.000 Kč
Prodám RD k rekonstrukci
*3+1, E.Beneše
1.150.000 Kč v Křenůvkách, se zahradou.
Cena dohodou Tel. 725 422
*3+1, E. Beneše, po rek.
1.400.000 Kč 912
*4+1, Studentská
cena v RK Autopark – Francouzská ul.
A RODINNÉ DOMY SE Sídl. Západ nabízí garážové
stání v podzemních garáZAHRADOU:
*3+1, Určice 1.300.000 Kč žích. Tel.: 604 430 934.
*3+1, Lutotín 1.600.000 Kč
*4+1, Klenovice2.060.000 Kč Pronajmu 1+1, ul. Pujmanová PV, 45 m2, 6.600,- vč.
*6+2, Prostějov
2.700.000 Kč inkasa. Tel.: 606 319 193
*4+1, Vrahovice 2.300.000 Kč
*5+1, Kojetín 3.100.000 Kč Pronajmu byt 1 + 1, 5.200
Kč vč. nik. Po rekonstrukci.
*5+1, Plumlov
3.300.000 Kč Internet zdarma, zahrada,
garáž, 4km od PV. Tel.: 777
*6+2, Prostějov
4.500.000 Kč 88 52 51.
*staveb.pozemek ve VrahoKoupím zahrádku v PV
vicích
*chata se zahradou, Doma- a blízkém okolí, Tel.: 737
877 959
myslice
Celá nabídka na:
Pronajmu byt 2+kk, v PV.
WWW.BYTY-GFB.CZ
DO NABÍDKY AKTUÁL- Tel.: 603 537 928
NĚ PŘIJÍMÁME:
*byty 2+1 nebo 3+1, OV Hledám byt 2 – 3 + 1, DB,
OV, v PV. Stav ani cena nei družstevní
*domy, chaty a pozemky na rozhoduje. Rychlé jednání.
Příp. dluh vyplatím. Tel.:
Prostějovsku
URGENTNĚ HLEDÁME: 724 906 630.
*pronájem bytu 3+1, přízemí nebo nižší
Pronájem cihl.bytu 2+1,
poschodí s výtahem, sídl. 56m2 na ul. Fanderlíkova.
Cena nájmu 5.500,-Kč. TeleE.Valenty nebo E.Beneše
POSKYTUJEME
BEZ- fon.: 604 821 332
PLATNÉ PORADENSTVÍ
PŘI PRODEJI A KOUPI Pronajmu 3+1,cena 6.400,Tel:723 565 897
VAŠÍ NEMOVITOSTI.
Kontakt: Garanční fond bydProdám menší RD se zahralení, Ing.Zuzana Kučerová,
Wolkerova 3 (1. patro nad dou, k rekonstrukci v AlojBotanico Café), tel. 774 409 zově, Tel.: 777 047 305
430
nebo prostejov@byty-gfb.cz Prodám garáž, ul. Brněnská,
dobrý stav, cena dohodou,
Pronajmu nebyt. prostory 90 TEL.. 605 412 694
m2 a 45 m2 na hl. ulici v PV.
Výlohy, vhodné na obchod Prodám RD v Kostelci n H.
kadeřnictví, kanc. Levně. a RD v Alojzově. Tel.:724 337
Tel.: 724 337 984.
984
ODKOUPÍM POZEMEK
v PV nebo do 5km, pole,
zahradu, ornou půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. PLATBA IHNED
V HOTOVOSTI. Tel. 775
151 681
Nabízím odměnu 3-10.000
Kč tomu, kdo mi „dohodí“ jakoukoli nemovitost
k prodeji. Případnou exekuci vyplatím. 731 541
589
KOUPÍM BYT garsonku, 1
+ 1 nebo 2 + kk, PLATBA
V HOTOVOSTI. Tel. 775
158 894.

4. dubna 2011

REALITY

Prodám chatu na Stražisku Prodám byt 3+1 OV s alkova na Suchém. Cena dohodou. nou, 74 m² v PV, Okružní ul.
Tel.: 724 337 984
Plast. okna, dům revitalizován, 3.NP, za 1.050.000,Koupím RD, chalupu nebo Kč. Tel. 602 570 658
byt do 400 tisíc korun. Tel.:
Prodám pěkný DB 3+1
734 300 620. Nejsem RK!
s lodžií, 73 m² v PV, BelgicPronajmu bar se zahrádkou. ká ul. Plast. okna, 2. NP, dům
Tel.. 777 571 219
revitalizován, za 1.065.000,Kč. Tel. 602 570 658
Prodám RD ve Skalce u PV,
cena dohodou. Tel.: 724 337 Prodám cihl. byt 2+1 OV
984
s balkonem, PV, Okružní, za
890 tis. Tel.: 725 293 008
Pronajmu byt 3 + 1 na ul.
B.Němcové. Volný ihned. Pronajmu 3+1 s balkonem
Tel.: 776 368 890.
vhodné pro rodinu s dětmi.
7500 Kč + kauce, 2+kk 5500
Kč + kauce, 1+1 3 500 Kč +
SLENDER CLUB
kauce. RK nevolat. Tel.: 603
U DONY
503 366
NABÍZÍ LEVNĚ
PROSTOR K PRONÁJMU Prodej RD Okal 2x 3+1,po
/kosmetika, pedikúra,
rek., balkon, garáž, zahrádka,
esoterika, aj./ info na tel :
Dřevnovice, za 1.390.000,725634507- Mátlová Daša Kč. Tel.: 725 293 008
Hledám k pronájmu chatu Pronajmu pěkný byt 2+KK
v okolí PV.Tel.:774 337 369. v cihl. domě v Prostějově.
602 775 607
Prodej 3,5 + 1 s lodžií, DB/P,
75 m2, Belgická ul. Garanč- Prodám byt 3+1 s garáží
ní fond bydlení, tel.774 101 v Soběsukách v OV, RK ne818
volat, další info na tel.: 720
204 000
Prodám stavební pozemek
v Určicích, 1100 m2, sítě na Koupím byt 3 + 1 v osobhranici, cena 550.000,-.Tel.: ním vl. Platím hotově 777
602 513 619
602 873.
PRONÁJEM BYTŮ PO
REKONSTRUKCI
1+1- 5.600,- + ink..
2+1- 6.000,- + ink..
4+1- 8.000,-+ ink.
Tel.: 605 247 968

Prodám novostavbu RD 4
+ kk, Držovice, zděná stavba, zastavěná plocha 146
m2, užitná plocha 162 m2,
pozemek 729 m2, okrasná
zahrada, zahradní domek,
dvojgaráž, více Info: www.
dumprostejov.estranky.
cz nebo tel.: 774 881 926.
SLEVA !!!!!
Pro klientku s hotovostí hledáme byt 2+1 s balkonem,
po rekonstrukci. Garanční
fond bydlení, tel. 774 101
818
Prodej 3+1 s lodžií
a šatnou,OV/P,73 m2, po
rekonstr.,Moravská ul. ,Garanční fond bydlení,tel.774
101 818
Prodej 2+1 s balkonem,
OV/C, 50 m2, Joštovo nám.,
Garanční fond bydlení,
tel.774 101 818
Pro klienta s hotovostí hledáme cihlový byt v dobrém stavu, s vl. vytápěním,1+1 nebo
2+1.Garanční fond bydlení,
tel.774 101 818

Hledáme ke koupi novostavbu RD 4+1,5+1 se zahradou
v Prostějově nebo okolí
Prodám oplocenou zahradu .Tel.774 101 818
345m2 na Běleckém mlýně,
bez RK, Tel.: 777 219 710, Prodej RD 4+1,Mostkovice,
cena dohodou.
parcela 200 m2,udržovaný,
Garanční fond bydlení, tel.
Pr.
cihl.
DB
2+kk, 774 101 818
56m2+12m2 sklep, novost.,
blízko centra. Po kompl.re- Koupíme chatu na Stražisku
konst. domu i bytu Cena vč. a okolí.Tel.774 858 723
nového vl. kotle, kuch.lin.
se spotř., žaluzie, eurookna. Prodej zděné patrové chaty
Nízké náklady, vyhrazené v Přemyslovicích,vl.studna,
parkování. Tel.:602 224 217 el.220 v,ZP 42m2,pozemek
1.111 m2.Garanční fond bydNabízím k rekreaci chatku lení, tel.774 101 818
v Beskydech. 2 byt. jednotky, 2x 6 lůžek. Tel.:603 982 Prodej RD 5+1 v blízkosti centra, patrový,koncový
679
řadový, ZP 130 m2,zahrada
Pronajmu 1+1,ul. Okružní, 256 m2.Garanční fond bydlení, tel. 774 101 818
PV.Tel.: 775 682 801

Koupím RD v PV a okolí,
stav ani cena nerozhoduje.
Rychlé jednání. Děkuji za Pronájem obchodu na velmi
frekventované ulici v Prostějonabídky. Tel.: 605 011 310.
vě, 250 m2. Tel.: 722 539 257
Hledám ke koupi stodolu,
velkou garáž, zbořeniště, ze- Koupím RD, chalupu, nebo
mědělské stavení v Prostějo- chatu i v původním stavu.
vě a okolí do 10 km, rychlá Platba hotově.Tel.: 725 788
203
platba. Tel. 775 150 529.

REALITY

Pronajmu garáž na Sídl.svobody. Tel.: 604 430 934
Prostorný DB 3+1 (74 m2)
s možností převodu do OV
v PV, ul. Šárka. Dům po revitalizaci, 1.NP, lodžie, sklep. Cena
950.000,- Kč Tel.: 725 228 085

20
REALITY
Město za vesnici. Pronájem
RD 2 + 1, 5km od PV. Nájem + ink. 7.500 Kč. Garáž,
dvůr, zahrádka, vratná jedna
kauce. Tel.: 728 790 391.
Pronajmu dlouhodobě byt
3+1 v PV 68m2, v 1. patře,
nezařízený, panel, zatep.,
koupě možná, parkoviště,
volný od 1. 6. 2011. RK nevolat. Tel.: 604 185 244.
Koupím chatu, chalupu, pozemek na stavbu v okolí PV,
platba v hotovosti. Tel.: 737
613 617
Pronajmu byt 2+kk, u nádraží, část. vybavený. Tel.:
608328617
Prodám byt 2+1 v OV, 52m2,
ul.Okružní, v Pv. Panelový
dům po revitalizaci. Ihned
k nastěhování, 890.000,Tel.: 603 185 047
Pronajmu
cihl.
byt
1+1,v PV., cena do 5.500,vč. ink.1 kauce předem. Tel.:
604 503 839, volat 18-20
hod.
Prodám byt 3+1 (nebo pronajmu), ul. Belgická. Možnost převodu do OV. Byt je
volný. Tel.: 724 246 570.

Ihned pronajmu pěkný byt
1+1 po rekon.Tel..:732 864
744
Pronajmu garsonku v centru PV, 3.500 Kč + ink.,
volná od 1.5.RK ne.Tel.:
Tovačov, okr. Přerov, RD 2
608 100 405
+ kk s možností rozšíření,
Pronájem
komfortního zast. pl. a nádvoří 77m2,
bytu 1+kk, cena 7.500 Kč rozměry pozemku 5m x
vč inkasa. Tel.: 777 943 299 15m, nová přípojka elektřiny na domě, vlastní studna,
Pronájem nadst. bytu 1+1, veřejný vodovod a kanalipanel,ul. Martinákova, PV, zace před domem, plastové
kompl.rek., lodžie, 6.patro, okna, nová fasáda, vnitřní
výtah, sklep. koje. Ihned vol- nátěry, střecha pálená taška.
ný, cena dohodou. Tel.: 607 Cena: 265 000,- Kč. Tel.
608 601 719.
683 815
Pronájem kancel. ploch 16m2
v PV, Poděbradovo nám., přízemí domu s výlohou, s možnosti parkování. Tel.: 777 862
900

Pronájem panel. bytu 2+1 se
šatnou ul. Kpt. Jaroše, cca
60m2(lodžie+sklep), velmi
pěkný, udržovaný, částečně
zařízený, volný ihned. Nájem:8000,- Kč/měs.(včetně
Pronájem kancel. ploch inkasa) +kauce. Tel: 775 343
32m2 v PV, Poděbradovo 333.
nám., s možností parkování,
Tel.: 777 862 900
Prodám RD v Bilovicích
3+1, předzahrádka, dvorek,
Pronájem garáže v PV Po- plyn. topení, WC, koupelna.
děbradovo nám., uzamyka- Cena 1. 050 000,- Kč. Tel.:
telný vjezd. Tel.: 777 862 724 792 751.
900
Pronájem cihl. bytu 90m2,
Pronájem bytu 1+1 v PV po kompletní g.o.,ve VrahoKuchařova ul. Tel.: 777 862 vicích. Dlouhodobí pronájem za 7.000,-Kč + inkaso.
900
K bytu patří zahrada a posezení. Tel.: 604 821 332.
Pronajmu garáž v RD.
Tel.: 608 839 131.
Pronajmu byt 1+1, cena
Vyměním obec. byt 2 + 1 6.500,- vč inkasa. Tel.: 776
s lodžií 6. patro, Brno - Kr. 598 425.
Pole za Prostějov 1 + 1 nebo
malý 2 + 1. Tel.: 733 602 Pronajmu 1+kk na ul.
Budovcově.5.000,-Kč.Tel.:
305.
728 005 674
Pronájem
kanceláří
v blízkosti centra PV.
Kanceláře o velikosti
15m2 od 2.000 Kč měsíčně plus energie. Možnost umístění sídla firmy
včetně schránky a zasilatelských služeb. Tel.: 720
Prodej zahrady v Prostě- 586 517
jově o výměře 3.658m2
(17m x 215m), s chatou 2 Pronajmu garáž ihned.sídl.
+ 1 s verandou o výmě- Západ-Myslbekova (nová
ře 150m2 (rozměry 8m x garáž, 30m od Galy). Tel.:
18,5m), chata je částečně 777 011 148.
zděná a dřevěná, podsklepená, vlastní studna, celko- Pronajmu garáž na Brněnvě oploceno, pěkná lokalita ské ul. v blízkosti benzínové
u cyklostezky Prostějov pumpy. Volná ihned. Tel.:
– Smržice, 500m od spor- 606 145 790.
tovní haly, příjezdová komunikace zpevněná, vhod- Prodám byt 1+1 v PV, klidná
né k rekreaci i k podnikání lokalita. Tel.. 724 337 984.
(letní restaurace, skladovací prostory, odstavné plo- Vyměním městský byt 2+1
chy) Cena: 655.000,-Kč v PV za menší. Tel.:739 170
(180,-Kč/1m2), tel. 608 377.
601 719
Hledám dům 3+1 se zahradou v okolí Prostějova.
Prodám byt 2 + 1 v Prostě- Max. cena 2 miliony.
jově - os. vlast. - cena doho- Tel. do 18.4. 607 288 601 od
dou. Tel.: 722 549 504.
18.4. 604 474 938

Nabídka realitních kanceláří

V NOVÉM

Reality Kocourek

BYTY

Volejte: 739 322 895

nám. T.G.Masaryka 25, Prostějov
(nad cukrárnou Florida)

tel.:
mobil:

582 335 445
774 851 606
777 231 606
777 851 606

1+1 M.Pujmanové OV 39m2+lodžie 560.000Kč
1+1 Kolárova OV cihla
580.000Kč
2+kk Hybešova 45m2 nízké náklady 650.000Kč
2+1 Dolní OV 63m2
750.000Kč
2+1 Šárka 60m2 po rekonstrukci
845.000Kč
2+1 V. Špály OV
939.000Kč
2,5+1 Okružní OV 63m2+lodžie
700.000Kč
2+kk Olomoucká 61m2 OV po rek. 1.050.000Kč
2+1 Svolinského cihla 58m2
1.030.000Kč
3+kk V.Špály po celkové přestavbě 1.300.000Kč
3+1 Moravská 81m2 OV
1.139.000Kč
3+1Svatoplukova v centru 80m2 OV cihl.
1.029.000Kč
3+1C.Boudy cihl.OV82m2+sklep10m2 lodžie
šatna
1.339.000Kč
3+1Vojáčkovo nám.cihl. 78m+lodžie a sklep 1.350.000Kč

Volejte: 723 335 940

email: prostejov@patriotreality.cz
www.PATRIOTreality.cz

1+1 Libušinka 34m2 lodžie
690.000Kč
2+1 Kostelecká 60m2, po kompl. rek.1.199.000Kč
2,5+1 Svatoplukova 88m2 OV
849.000Kč
3+kk Svatoplukova 197m2 OV
1.500.000Kč
3+1 Svatoplukova 107m2 po rekonstrukci 1.230.000Kč

DOMY

NOVINKA!

2+1 V. Špály, PV
Tel: 777 231 606
OV, 52 m2, 7. Patro, zrevitalizovaný panel. dům,
nový výtah, lodžie, šatna, sklep. V bytě neprůchozí pokoje, zděná koupelna s novým obkladem, plovoucí podlahy. Cena: 800.000 Kč
PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA!!

Nabízíme:
RD – PRODEJ

2.599.000Kč
dohodou

Volejte: 739 322 895

2+1 Okružní, PV - NOVINKA Tel: 777 231 606
DB, zvýšené přízemí, 58 m2, panel. Dům po kompletní rekonstrukci, nová fasáda, nová lodžie, plastová okna, zateplení. Byt v původním, ale udržovaném
stavu.
Cena: 600.000 Kč

· Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytů
· Znalecké posudky nemovitostí pro převody
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřejné dražby
· Zprostředkování úvěrů

Volejte: 732 285 189
3+1 Brněnská cihla OV + garáž
2+1 St. Manharda cihla OV

NOVINKA!

Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří

Chata Přemyslovice zahrada 700m2 246.000Kč
3+1 Smržice k rekonstrukci
699.000Kč
Chata 3+1 Ptení zánovní
739.000Kč
RD 3+1 Alojzov
800.000Kč
Novostavba 4+kk Alojzov
2.096.400Kč
Novostavba 4+kk Pv-Vrahovice 1.971.000Kč

Novostavba 6+KK Kostelec n.Hané
s obytným podkrovím, 6+ KK, 2x koupelna, 2x WC,
centrální vysavač, dvojgaráž, kolaudace 2008, zastavěná
plocha 178 m2, obytná plocha 285 m2, celková výměra
Cena k jednání: 6.700.000 Kč
pozemku 1560 m2.

Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otaslavice
170.000Kč
RD 2+1 Otinoves
399.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
490.000Kč
RD 3+1 Kostelec
549.000Kč
RD 3+kk Kostelec po celk.rek. cena k jednání
RD 6+1 Výšovice zahrada
1.390.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
1.350.000Kč
RD 7+1 Klenovice zahrada,bazén
info v RK
RD 4+1 PV po rek. garáž, krb
2.065.000Kč

RD 4+1 Kralice na Hané
řadový, dvoupodlažní, podsklepený, pozemek
497m2, zahrada 482m2, garáž, vlastní studna, ÚT na
tuhá paliva a plynovým kotlem. Cena 1.190.000 Kč

Volejte: 732 285 189
3+1 Smržice bungalov novostavba 2.240.000Kč
RD 4+kk Skalka novostavba+ zahr.
dohodou
RD 3+1 Kostelec n.H. + zahrada
1.590.000Kč
RD 4+1 Prostějova zahrada u centra 2.500.000Kč
Chata 2+kk Prostějovičky garáž, zahrada 300.000Kč
RD 3+1 Ptení dvůr, zahrada po rek.
550.000Kč
PR O N Á J MY

RD 3+1 Tučín - Prodej řadového rodinného domu 3+1
určeného k rekonstrukci, dům se nachází v obci Tučín 5
km od Přerova. Je přízemní s částeným podsklepením,
možnost vestavby podkroví. Celková výměra pozemku
Cena990.000Kč
240m2.Veškeréinženýrskésítě.

Vojáčkovo nám. 3,79601 Prostějov
tel.:605 011 310, info@srdcerealit.cz
Za „DOHOZENÍ“ PRODEJE
NEMOVITOSTI-ODMĚNA!
B YT
TY
Y prodej
prodej
1+1,DB,Kostelecká, 34m2 650.000,-Kč NOVINKA!!!
2
1+kk,OV,Kotěrova,31m ,1.patro,cihla, po rekonstrukci
749.000,-Kč
1+1,OV,Cyrila Boudy,32m2,3.patro,cihla,
vlastní topení
699.000,-Kč
1+1,DB,Dolní,34m2,lodžie
899.000,-Kč
2+1,DB,Kostelecká,56m2
1.150.000,-Kč
3+1,DB,Dolní,74m2,šatna
1.100.000,-Kč
3+1,OV,Moravská,73m2,2.patro,lodžie, sklep
1.100.000,-Kč
3+1,DB,Kostelecká,75m2,2.patro,lodžie,po část.
rekonstrukci
1.150.000,-Kč
2+1,OV,Šárka,56m2
845.000,-Kč
3+1,OV,Anglická,74m2
1.199.000,-Kč
DO
M Y prodej
DOMYrode
Rekreační chata Žárovice,333m2,sklípek, elektřina, samostatně stojící 250.000,-Kč NOVINKA!!!
RD 3+1,Vranovice,1510m2, vjezd, dvůr, zahrada, stodola, stavební místo,k bydlení i podnikání 1.250.000,-Kč
RD 2+1,Prostějov,203m2,zahrada,možnost rozšíření, podsklepený
1.350.000,-Kč
RD 5+kk, ČECHY POD KOSÍŘEM,
zahrada,studna, garáž
info o ceně v RK!
PRODEJ REKREAČNÍ CHATY NA PLUMLOVSKÉ PŘEHRADĚ- studna, k celoročnímu
užívání
1.050.000,-Kč
RD 7+1,Kostelec na Hané,dílna,krb,sauna,
jídelna,zahrada KRÁSNÝ !
2.400.000,-Kč
RD 3+kk,Vícov,490m2,zahrada,plyn,voda,
vjezd na pozemek
350.000,-Kč
RD 2,5+1,OTINOVES, samostat. stojící, plyn,
vody,elektřina,dvorek,zahrada, celoročně obyvatelný
599.000,-Kč
RD 4+1,Klenovice na Hané, dvůr, po částečné
rekonstrukci
1.150.000,-Kč
RD 3+1,Držovice,vjezd, dvůr, sklep, garáž,
hospodářské přístavky
850.000,-Kč
P RPRONÁJMY
O N Á J M Y1+1,
1+1,
2+1,
2+1,
3+13+1
2
1+1,C.Boudy,32m ,zařízený
3.600,-Kč
1+1,Vápenice,32m2,cihla
4.000,-Kč
2+kk,Vrahovice,46m2,cihla
5.000,-Kč
3+1,Sušilova,cihla
7.000,-Kč
4+1,Olomoucká,107m2,cihla
6.500,-Kč

KOMPLETNÍ NABÍDKA

www.srdcerealit.cz
011 310

info na tel. 605

Volejte: 739 322 895

3+1 St. Manharda, PV Tel: 777 231 606
OV, cihla, stáří bytu 12 let, plastová okna,
vlastní plynové topení, 82 m2. V koupelně
plastová vana i sprchový kout. Samostatné
wc. 4. patro, balkon s orientací na jih. V bytě
je šatna.
Cena: 1.600.000 Kč

DOPORUČUJEME

1+kk Lidická
5.500 vč. ink
1+1 Vodní cihla po rek.
4.700Kč +ink
1+1 B.Němcové cihla po rek. 5.200Kč +1.200ink
1+1 Pod kosířem 42m2 cihla
5.500 vč. ink
1+1 Dolní zařízený, po rek.
5.500 vč. ink
1+1 Zrzavého po celk. rek, část zař.
6.500 vč. ink
2+kk Hradební 75m2 po rekonstrukci 7.000Kč+ ink
2+kk Vrahovická v RD, zahrada, po rek. 7.900Kč vč. ink
5.000Kč +ink
2+1 Spojenců cihla, zahrada

Garsonka u centra 25m2
1+1 Česká 56m2 po rek.
2+1 Olomoucká 80m2

4.000Kč+ ink
5.500Kč+ink

7.500 vč.ink
3+1 Olomoucká 88m2 podkrovní 6.000+ink
3+1 u Němčic 72m2 po rek.
6.000kč + el.
RD7+1 Klenovice zahr. garáž
info v RK

www.realitypolzer.cz

RD 3+1 Stínava
přízemní rodinný dům se dvorkem a zahrádkou,
podsklepený, prošel rekonstrukcí, celková výměra
pozemku 859 m²
cena: 1.980.000 Kč

CHATY – PRODEJ

Ptení – prodej částečně podsklepené zděné chaty 1+1
sverandou.Celkovávýměrapozemku425m².
cena:290.000Kč

BYTY – PRODEJ
Byt 2+1, Prostějov, V. Špály
DB, 67 m2, v 6.NP panel, (zateplení domu, plastová okna). Komora, lodžie. Cena: 950.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, J. Zrzavého,
DB, 75 m2 v 6.NP panel, plastová okna, zděné
jádro, vestavěné skříně, lodžie, nový výtah, zateplení, velký sklep 9m2. Cena 1.450.000 Kč
Byt 1+1 Prostějov, V. Outraty, DB, cihlový,
1.NP, 32 m2, plastová okna, vl. plyn.topení.
Cena 750.000 Kč

1+1 Tylova, PV
Tel: 777 231 606
DB, 34 m2, velmi udržovaný původní stav, 5.
patro, panel, dům po kompl. revitalizaci s novým
výtahem. Plast. okna, lodžie, možno přenechat
kompletní vybavení.
Cena: 650.000 Kč

Byt 3+1 Prostějov, J. Zrzavého, DB, 75 m2 v 6.
NP panel, plastová okna, zděné jádro, vestavěné
skříně, lodžie, nový výtah, zateplení, velký sklep
9m2. Cena 7.500,-/měsíc + inkaso (cca 3.000 Kč)

Nájemní dům Prostějov,
na ulici Komenského se čtyřmi bytovými jednotkami, v 1. NP se nachází bytová jednotka 2+1 62 m2 a
2+1 66 m2, 2. NP bytová jednotka 3+1 138 m2 a ve
3.NP bytová jednotka 3+1 141 m2 s možností rozšíření do půdních prostor.
5.150.000 Kč

◘ Prodej nedokončené novostavby ve
Vrahovicích 5+kk, zahrada 150m2, možno dodělat dle svých představ. Energeticky úsporný. Cena k jednání 2 050 000Kč
◘ Prodej RD 3+1 v Krasicích, po rekonstrukci, zahrádka.
Cena 2 400 000Kč
◘ Prodej RD 2+1 Měrovice n/H voda,
plyn, elektřina, zastavěná pl. 106m2,
zahrada 604m2
Cena 230 000Kč
◘ Prodej bytu 3+1 po kompletní rekon2
Cena 1 339 000Kč
strukci, 69m .
◘Prodej bytu 3+1 s lodžií, 76m2,zv.
přízemí,dům po celkové rekonstrukci,
bezbariérový přístup Cena 1 150 000 Kč

Výrobní a skladovací areál Čelechovice na Hané,
pražírny kávy v obci Čelechovice na Hané sestávající
z administrativní budovy s bytem 4+kk, výrobních a
skladovacích prostor o celkové ploše cca 640 m2.
Výměra pozemků 1142 m2. Bližší informace v RK.

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 v OV, 2.
patro, 54 m2, velký, pěkný.
Cena 920 000 Kč

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Tel.: 606 922 838

N
O
V
I
N
K
1+kk
A Krasická, PV

N
O
V
I
N
K
Tel: 777 231
A 606

OV, v novostavbě, II. patro s výtahem, výměra
38 m2, cihlový. Částečně zařízen: sedací souprava, stolek, kuchyňský stůl + židle, šatní skříň
v předsíni, lednička.
Cena: 950.000 Kč

2+1 Dykova, PV
Tel: 777 231 606
DB v cihlovém domě, 1.patro. Dům je zateplen, nová fasáda, plast. okna. Prostorné pokoje, ústřední topení, dva balkony, orientace S-J.
Parkování před domem. Cena:750.000 Kč

EXKLUZIVNĚ!

RD Prostějov – Mozartova Tel: 777 231 606
RD o dvou bytových jednotkách 3+1 a 4+1 v
klidné a žádané lokalitě, zahrada 257 m2, garáž,
altán, tři balkony, terasa, plynové topení, vlastní
studna i obecní vodovod. Cena: 4.000.000 Kč
Tel: 777 231
606Tel:
777 231 606
BYTY
PRONÁJEM:
1+kk, n/p, M. Pujmanové
1+1, z/p,Tylova, PV
2+kk, z/c, Uprkova, PV
3+1, z/c, J.B.Pecky, PV
4+1, n/c, Centrum PV

5.500,-/měs. vč. ink.
6.000,-/měs. vč. ink.
7.000,-Kč/měs.+ink.
7.000,-/měs.vč.ink.
10.000,-Kč/měs.+ink.

BYTY PRODEJ:
2+1 db/p,A.Slavíčka
2+1, db/c, Fanderlíkova, PV
2+1, ov/p, Dolní, PV
2,5+kk, db/c, Joštovo nám., PV
3+1, db/p, Hybešova, PV
3+1, ov/c, Partyzánská

870.000,- Kč
800.000,- Kč
1.200.000,- Kč
640.000,- Kč
1.600.000,- Kč
1.330.000,- Kč

POZEMKY:
Kraličky, 500-1500m2 2,
St.p. Lešany, 14802 m ,
Vřesovice, 900 m
Olšany, 900m2

580,-Kč/m22
280,-Kč/m
480,- Kč/m2
1.000,- Kč/m2

RODINNÉ DOMY
RD Kostelec na Hané
RD Nezamyslice
Garáž Držovice

780.000,- Kč
860.000,- Kč
80.000,-

Široká nabídka kanceláří, nebytových a obchodních prostor

VYKOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
NA PROSTĚJOVSKU, PENÍZE IHNED

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

◘ Prodej novostavby 4+1 s garáží v
Prostějově Vrahovicích,klidné místo
energeticky nenáročný, zahrada 100m2.
Cena 3 300 000Kč
◘Prodej RD 5+1 v Prostějově-Čechovicích, po rekonstrukci, momentálně
2+1 s možností dostavby v patře (nachystáno).Koncový řadový, příjezd na
pozemek.
Cena 1 970 000Kč

BYTY – PRONÁJEM

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

Chata Lutotín
Tel: 777 231 606
Zděná, patrová chata na slunném místě. V
chatě kuchyň, obývací pokoj s krbem, koupelna se sprchovým koutem, splachovací wc,
dvě ložnice v patře.
Cena: 690.000 Kč

Netušilova 6, Prostějov
Tel: 582 333 187
Mob: 777 039 653
E-mail: info@kk-reality.com

www.kk-reality.com

2+1 A.Slavíčka 63m2 nová kuch linka 7.000Kč vč.ink
2+1 Vrahovická cihl. po rek zařízený 5.700+ ink
2+1 Krokova 58m2+lodžie
7.200Kč vč. ink
2,5+1 Spojenců 113m2 terasa20m2 6.000Kč+ink
RD 2+1 Určice dvůr, zahrada
7.500Kč vč. ink

Volejte: 723 335 940

1+1 Lutín
Tel: 777 231 606
OV, 35 m2, bezbariérový, po rekonstrukci,
el.vytápění i ohřev vody, plovoucí podlahy,
plastová okna, komora, šatna, zahrádka. Byt
je možno přenechat s kompletním vybavením.
Cena: 550.000 Kč

Rodinný dům 6+kk Klenovice,
novostavba s garáží, terasa, plyn ÚT + teplovzdušné vytápění z krbu, zastavěná plocha 132
Bližší informace v RK
m2, zahrada 595 m2.

DĚTKOVICE
- RD 7+kk, novostavba r.2009,
zast. plocha
150m2, dvojgaráž, pozemek celkem 800m2, bez dalších investic. CENA: 4.950.000Kč.
HOTEL
ZLECHOV u
Plumlovské
přehrady.
Veškeré informace poskytneme případným zájemcům osobně v naší kanceláři.
CENA: info. v RK
VÍCOV - RD
6+1, zast. plocha
1300m2, zahrada
3000m2, pole
4500m2, dvě
stodoly, veškeré ing. sítě, k rekonstrukci.
CENA: 1.400.000Kč.
PLUMLOV RD 5+1, novostavba, zast.
plocha 126m2,
okrasná zahrada
205, garáž, perfektní stav bez dalších
investic.
CENA: 3.500.000Kč.
DRŽOVICE RD 4+1, horší
stav, zast. plocha
341m2, zahrada
2479m2, veškeré
ing. sítě, lukrativní místo, výhodná
investice.
CENA: 3.100.000Kč.
2+1, OV, Ant. Slavíčka, panel, 57m2
CENA: 1.050.000Kč.
2+1, DB, Belgická, panel, 54m2
CENA: 900.000Kč.
Plumlov - stav. poz., 1200m2
CENA: 1.750.000Kč.
Krumsín - stav. poz., 1370m2
CENA: 520.000Kč.
Pronájem baru v Mostkovicích
7.000Kč/měs. + ener.

www.reality-domino.cz

NEBYTOVÉ PROSTORY - PRONÁJEM
Prostějov, Svatoplukova – pronájem 1NP, 140
m² vhodné jako kanceláře, možnost parkování ve
dvoře
cena: 1.000 Kč/m²/rok
Prostějov, Olomoucká - pronájem 3. NP,
2
706,3 m vhodné jako skladovací prostory
nebo prostory pro lehkou výrobu. Kompletním
sociálním zázemí (šatny, umývárna, wc),
nákladní výtah.
Cena 400,- Kč/m2/rok
Garáž v centru Prostějova - Nabízíme k
pronájmu řadovou garáž, 24m2, Prostějov, v
centru.
Cena 1.500,-/měsíc.
STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Čelechovice n.H. – pozemek určený k výstavbě
rodinných domů o celkové výměře 3.000 m²
Cena info v RK
Skalka – pozemek určený k výstavbě dvou
rodinných domů o celkové výměře 1633 m2, 9
km od Prostějova.
Cena 800 Kč/m2
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného
na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.
výměra cca 1500 m2.
Cena 900,- Kč/m2

POZEMKY

Pozemek, Prostějov, soubor pozemků k možné
zástavbě o výměře 5.139 m2 téměř v centru Prostějova.
Cena info v RK
Křenůvky–Myslejovice soubor pozemků
2
k zem. využití cca 80 000 m . Cena 19 Kč/m2

POPTÁVÁME:
• 100 ha orné půdy
• Cihlový byt 1+1 a 2+1 Prostějov
– financování zajištěno
• RD v Prostějově a okolí – Bedihošť, Hrubčice, Držovice, Vrahovice, Mostkovice, Určice,…
• Provozní objekt s kancelářemi
• Pozemek pro výstavbu RD - min 3000 m2
• Pronájem bytu 1+1 v Prostějově
• Pozemek pro výstavbu garáží a parkování
nákladních automobilů (cca 3-5tis. m2)
• Koupě bytu 2,5+kk v Olomouci, vhodný k rekonstrukci

Kompletní nabídku naleznete také na
www.reality-kocourek.cz, www.nemovitosti.cz.
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Vaše nejúčinnější reklama
je v nejčtenějším periodiku!

znalecká a realitní
kancelář

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

4. dubna 2011

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 s lodžií,
pěkný, klidné místo Cena 850 000Kč
◘
Pronájem
bytu
2+1,
po
rekonstrukci,75m2, Trávnická ulice, 1.p
Cena 8000vč ink.
◘ Pronájem rodinného domu 5+1 s garáží a zahradou v Držovicích.
Cena 13 000Kč+ink

Nabízíme exkluzivní spolupráci

za mimořádných podmínek.
Volejte PROSTĚJOVSKÝ Večerník!
Těší se na vás
obchodní manažerka
Karla Klosová

Telefon:
582 333 433
Mobil:
608 960 042
776 197 212
E-mail:
reklama@vecernikpv.cz

Řádková inzerce

V NOVÉM
SLUŽBY

SLUŽBY

PRODÁM

Malířské a natěračské práce Pila K+L s.r.o., Doloplazy u
Nezamyslic nabízí k prodeji
i s úklidem. LEVNĚ!
bukové palivové dříví, kráceTel.: 777 818 463
né. 1prm. /600 Kč. Doprava zaProvádíme dokonalé strojové jištěna. Kontakt: 582 388 101.
čištění podlah, koberců a sedaZD Moravan Domamyslice
cích souprav. Milan Revay, tel.:
Prodává jablka
582 38 23 25, 604 43 93 02.
v sadě v Mostkovicích .
Výuka ruštiny, rodilá mluvčí s
Prodejní doba
perfektní znalostí češtiny, nabí- Stříhání a úprava psů. Dle
pondělí až pátek 7-15 hod.
zí výuku, doučování a překla- potřeby také o víkendu. ProstěTel: 602 510 465
dy ruštiny.
jov – tel.: 606 166 853.
777 675 891, rustinaPV@seznam.cz
Zajistíme vyklízecí práce, de- Prodám novou šestikotcovou
molice, možnost stěhování + králíkárnu. Volat po 20 hod.
Kompletní pokládka zámkové úklidové práce. Rychle, levně. Tel.: 732 408 151
dlažby, obklady, stavby plotů Tel.: 724 689 756.
Prodám dřevěné regály vhodné
a zídek, zateplování fasád, demolice, střechy aj. Volejte 723 Prodej a distribuce jídel do do obchodu, atd, 8ks, rozměr
522 369 – neváhejte! Rychle, firem i domácností, vč. žluč- 175x80x35 Tel.: 603 340 228
kvalitně, rozumné ceny!
níkových a diabetických diet.
Prodám dvojkřídl. kovovou velTel.: 725 015 071
kou bránu. Tel.: 605 084 611.
Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesio- Stavební sdružení provádí výnální poklad obkladů a dlažeb, stavbu RD, rekonstrukce RD, Prodám kočárek 2000 Kč, aurenovace koupelen, kuchyní bytů, bytová jádra, zateplování tosed. 100 Kč, postýlku 50 Kč
atd. Tel.: 774 06 22 53 nebo e- budov, RD, obkladačské práce .Tel.: 608 717 661.
-mail: dacel@seznam.cz.
a jiné. Tel.: 731 566 255, 608
Prodám 20 kusů loutek z 50
463 884.
let. Výška 21 cm, cena dohoSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek 721 344 771. Zemní práce Hospoda U BOŽENKY, Olo- dou. Tel.: 739 087 414.
strojen UNC
moucká 6, (býv. Pepova)
nabízí denně až 7 druhů piv Prodám: Použité trámy, rozProvádíme stavební práce, i lahvové. Ceny Vás potěší! měry 17x17cm délka 5m 9
ks, 15x15cm délka 4,5m 10
opravy střech, zednické, ma- Otevíráme již v 8.00 hod.
ks, 14x14cm délka 4m 17 ks,
lířské a natěračské práce. Tel:
cena. 450 Kč/kus. Cihly červe776 163 917.
né pálené půlky! Cca. 3000 ks,
cena 50 haléřů 1 půlka. Odběr
.„JE DOBRÉ VĚDĚT“
Prostějov, odvoz zajistím. Tel.:
„NABÍZÍME“ 21. let praxe
Výroba klíčů všeho druhu! Peníze na míru, i s příjmem 608 601 719.
Auto klíčů včetně načipování. pro důchodce, MD atd. Bez
Zabudování bezpečnost. zám- kaučních poplatků a registru.
ků do bytů a garáží. Otvírání Tel.: 602 964 446.
zaklapnutých dveří. Opravy
vodovodní baterií WC a prů- Půjčky bez registru, na příjem,
tokových plynových ohříva- na zástavu, 10tis.-1mil., zaměstčů (Karmy PO-35-370-371) nanci, důchodci, OSVČ.Pracuji
Kontakt: Železářství, Krava- pro více věřitelů. Tel.. 608 834
řova 8, PV. Tel.: 582 332 226, 832, pto.paf@gmail.com
603 818 856, 602 781 281
Půjčka 5-50.tis., rychlé vyřízeČištění hrobů z terasa – ní. Tel.: 607 401 926. Pracuji
přebroušením přímo na místě. pro více věřitelů.
Tel.: 721 817 009
Zprost.činnost vykonávám výELEKTRO
hradně pro jednoho věřitele.
Provádím veškeré elektroinsta- Úvěr 5.000 až 20.000 Kč. Tel.: Prodám zánovní krbová kamlační a elektromontážní práce, 776 087 428
na Skal II. Spěchá. Cena dohomontáž hromosvodů, revize.
dou. Tel.: 777 097 148
Tel.: 774 989 007,
PŮJČKY & REALITY
e-mail: abielektro@seznam.cz www.dinero.cz
Provádíme veškeré zednické
práce, zateplování fasád, veškeré izolace, drenáže , bytová
jádra, rekonstrukce, výkopové
práce atd., máme poloviční
ceny než firmy. Tel.: 725 448
685, 724 689 756.

FINANCE

Výcvik psů. Tel.: 604 188 648
Provádím obklady a dlažby.
Tel.: 721 303 715.
KOMINÍK
Jan Mička, kominické práce,
Čechovice, v Zahradách 5,
Prostějov Tel.: 602 481 262.
Nabízím hydroizolační nátěry
a opravy plochých střech, dl.
praxe. Tel.:602 563 696
OPRAVNA
OBUVI-JIŘÍ
ŠEDIVÝ, PV - upozorňuje
zákazníky, že od ledna 2011 je
provozovna přestěhována na ul.
DROZDOVICE 46. Možnost
park. před provozovnou. OTEVŘENO PO, ST 8.00-17.00 hod.
UT, ČT, PÁ 8.00-16.00 hod.
Stěhování bez pomoci zákazníka a vyklízecí služby.
Rychle, levně. Prostějov 604
389 367.
Provádím zednické práce, zateplování fasád, Tel.: 776 036 750
Zednictví Vančura nabízí
svoje služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstrukce
RD, bytů, fasád, komínů, mokrého zdiva chemickou cestou,
rekonstrukce koupelen a bytových jader a další zednické
práce i mimo okr. PV. Tel.: 774
627 358.
Nabízím nátěry pozinkovaných střech, vč. umytí čističem WAP a izolace plochých
střech. Kvalita, záruka. Tel.731
383 214.
ZAŘÍDÍME ODŠKODNĚNÍ ÚRAZŮ,
-úrazy při dopravních nehodách - 4 roky zpětně
-pracovní úrazy - 2 roky
zpětně
-úrazy na chodníku-od 1. 1.
2010.
Služba je zcela zdarma.
Volejte 739 670 105
Stěhování, vyklízení,
Tel.: 775 132 134.

KOUPÍM

JARNÍ PŮJČKA do 1 mil.
kč!!! Spolupracuji s 1. přímým
věřitelem! Tel: 733 224 414, Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbra732 547 490
ně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
„Snížím splátky hypoték re- lustry, lampy, porcelán, sklo,
financováním u jiných bank. stříbro, šperky, staré hračka a
Tel. 777164309 jiri.dostal.rb@ další. Tel.: 605 138 473.
seznam.cz“.
Koupím obrazy předních česNová půjčka od FIS, bez reg., kých a moravských malířů,
pro schválení zašlete sms,: ale i méně hledané regionální
jm.,př.,rč.,tel.č.,okres,příjem a umělce. Přijedu. Platba v hotovýši úvěru. Zprostředkujeme vosti. Tel.: 603 161 569.
od více věřitelů i pro nezaměstKoupím Zetor 50 super nebo
nané. Tel.: 775 508 010
Zetor 35 – 50 pásový a naviják
Půjčka až 166. 000,-Kč. Tel.: na Zetor i náhradní díly. Tel.:
608 881 746. Pracuji pro více 775 540 548
věřitelů.
Koupím starý nábytek, staré
Zavedená společnost Vám pohlednice do roku 1948, bypůjčí 5-15.000,-Kč. Tel.: 607 tové doplňky, lustry, lampy,
275 496. Činnost vykonávám hodiny aj. i silně poškozené.
výhradně pro jednoho věřitele. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
602 953 842.
Nabízím lidem privátní sociální
zabezpečení. Tel.: 775 210 394.

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI HLEDÁ

POZOR!!! Úspěšná zahraniční společnost – pobočka v Olomouci přijme 4 šikovné komunikativní lidi, bez vstupních
poplatků. Práce 20 hod. týdně,
výdělek nad 30 tisíc korun,
volná pracovní doba, zaškolení
zdarma. Rychlý kariérní postup. Neváhejte a volejte 737
465 727

NEKR SERVIS, U hřbitova 9,
Držovice přijme do trvalého
pracovního poměru ved. strojírenské výroby a konstruktéra.
Nástup možný ihned. Tel.: 777
555 502, 777 743 600

Vyučený zedník hledá jakoukoliv práci, nejlépe ve stavebnictví. Tel.: 731 861 037

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat lékařům a sestrám v
nemocnici AGEL v Prostějově, chirurgické oddělení A, za
obětavou péči o pacienty. Raději neuvádím jména, abych
na někoho nezapomněl. Sestry
přes svoji těžkou, obětavou a
dlouhou službu jsou usměvavé,
což se dnes málo vidí. Úsměv
nic nestojí a přesto sluší každému. Bylo to něžné pohlazení na
duši. Díky Vám.
K. Michl , E. Beneše 7, Prostějov
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VZPOMÍNÁME

SPOLEHLIVÁ PANÍ V DŮCHODU HLEDÁ PRÁCI NA
PŘIVÝDĚLEK., 4 - 6 HODIN
DENNĚ. Tel.: 731 455 376.

Přijmu do HPP, ŽL zedníky - jen vážné zájemce (s
životopisem) pracovat v Hledám práci na úklid, bytů a
ČR(základy, fasády). Kvalita domů, samostatnost. Tel.: 739
BOMBA KŠEFT!!! Zajímavá práce+spolehlivost-peníze. 136 912
práce bez vstupních investic, GSM 777 942 039
pružná pracovní doba 20 hod.
týdně, vysoký výdělek (nad 30 Realitní agentura A&A Reals
tis. korun). Zaškolení zdarma, hledá nové spolupracovníky na
rychlý kariérní postup.. Nevá- pozici makléř. Životopisy zasíSOBRA – AUTO.CZ, Žeralejte na jiri.andel@aareals.cz.
hejte a volejte 737 465 727.
novská 3, PV, Tel.: 608 93 30
Letní zahrádka Na farmě hledá PŘIJMEME PRO POBOČKY 33, 582 331 800. Provádí vešbrigádníky na pozici číšník - v regionu pracovníky-ce. Na- keré opravy vozidel, diagnostika, ME a TK, náhradní díly
servírka od dubna do září. Tel.: bízíme rekvalifikaci, 26 – 50
000kč/měs. Nehledáme deale- – prodejna, PNEUSERVIS.
602 717 885
ry. Věk a praxe nerozhodují.
Úvěry na ojeté vozy od r.v. 2000.
Hledáme spolupracovníky na Tel 728 958 301
Tel.: 777 291 296. Vytvoření najednoduchou administrativní
Přijmeme telefonisty - zpro- bídkové kalkulace zdarma.
práci. Tel.: 737 610 839
středkovatele, obchodní asiCentrum regenerace v Pro- stenty, referenty, obchodní Ojeté vozy na zakázku. Tel.:
stějově. Ihned zapracujeme zástupce a realitní makléře. 777 291 296.
do různých pozic. Možnost i Výdělek 22 -50 000 Kč/měs.,
firemní vůz k dispozici. Nehle- Koupím Škoda Felicia, jakýVČ. Tel.: 602 810 644.
dáme dealery. Info na tel. 605 koliv stav 1.3 i 1.9D. Uvítám
1. majitele, není podmínkou.
Přivýdělek, Tel.: 602 810 644. 254 556.
Tel: 603 710 012
Přijmeme zástupce provozní/ Přijmeme řidiče ř.p. sk.E na
ho na 15dní v měsíci. Nutná návěs pro jízdy po ČR.Tel.: Prodám Škoda Favorit 1994,
červený, tažné zařízení, platná
praxe v oboru číšník/servírka. 605 248 001
STK, pojištění, sada zimních
Tel.: 608 724 241 marlon@
Přijmu schopné lidi-jedinečná i letních pneu. Cena 9.000,ukralejecminka.cz.
obchodní příležitost, výdělek Tel.: 733 297 163
Do zavedeného kadeřnictví u až 80.000 Kč Tel.: 773 138 429
NON STOP ODTAHOVÁ
náměstí v PV přijmu kadeřnici na ŽL. Tel.: 607 777 209, Hledáme pracovníka/-ci na ob- SLUŽBA + přeprava 7 osob.
606 717 124.
chodní a admin. činnost. Náplň ČR + celá Evropa. Tel.: 776
: komunikace se zákazníky, 045 623
Montuji DIGI TV na 1 nebo 2 zprac. objednávek, fakturace.
tv + rozšíření z 1 tv na 2 tv za Požadujeme SŠ (VŠ), práce na Prodám FIAT PUNTO CABstejný měsíční poplatek. Tel.: PC (MS Office), ŘP sk.B, org. RIOLET. Tel.: 775 780 045
722 905 902
schopnosti, AJ nebo NJ. Živočtyřkolku
SHItopisy e-mail: cleantex@clean- Prodám
Sháníme na poloviční směny tex.cz, info.Tel. 582 335 576.
NERAX 250, r.v. 09, STK
kadeřnici, prac. neht. modelá03/2013. Nová baterka a nabíže, masérku.OSVČ, výhodný Přijmu kadeřnici na ŽL. Tel.: ječka (v záruce). Ježděno jen
nájem, Tel.: 773 667 263
po silnici. Doplňky 25.000,607 634 098.
Kč. Tel.: 732 502 455.
Nabízím zajímavou práci, se- Hledám telefonní asistentku na
riozní jednání, osobní schůz- sjednávání obchodních. schůka nutná, možnost trvalého zek. Tel.: 725 015 071
výdělku. Tel.: 602 744 818,
Přijmu zedníka s ŽL na omít721 710 401
ky. Tel.: 605 864 140.
Přijmeme zámečníka. Tel.:
Přijmu zámečníka na provo774 571 621
zovnu v Kostelci na Hané. Tel.:
Přijmu pracovníka do pneu- 603 516 454.
servisu v PV. Nástup možný
Společnost působící na česihned. Tel.: 608 824 136.
kém trhu od roku 1995 rozšiOděvní firma příjme šičky a řuje obchodní zastoupení v PV. Dovolená v Chorvatsku! RIpracovníka mezioperačního Požadujeme ŘP sk.B, základní VIÉRA SEGET .Apartmány
žehlení. Požadujeme samostat- znalost PC, časovou flexibilitu, od 10ti metrů od moře v sounost, zkušenosti nutné. Nástup komunikativnost. Podrobnější kromých vilách, klidná lokaduben 2011. Informace na tel,: informace při osobním jedná- lita, klimatizace, vlastní pláž,
528 340 591.Adresa: Lorgit ní. Tel.: 722 901 344, volejte terasa s výhledem, internet
PV, Jana Olivetského 27, Pro- 8.00 - 12.00
WI-FI, TV+sat.
stějov.
www.vranjica.eu
Nabízím práci na hlavní nebo
vedlejší pracovní činnost. Jsi-li z PV a okolí, vlastníš ŘP
skupiny B, zvládáš PC, máš
čas 15-20 hodin týdně, tak se
ozvi!! Volej jen dopoledne!! Muž 42 let hledá královnu svého srdce. Zn.: Najdu? Tel.: 775
Tel.: 724 862 871
125 780
Do salónu v Pv přijmu kosmetičku, pedikérku nebo maséra s
ŽL. Tel.: 732 938 002

AUTO - MOTO

RŮZNÉ

Dne 6. dubna 2011
vzpomeneme 13. výročí úmrtí
paní
Ludmily MENŠÍKOVÉ
z Obědkovic,
Stále vzpomínají dcery s
rodinami, vnuci a pravnučka Danielka
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy
budeme mít.

Dne 4. dubna
uplynou 2 roky,
co nás navždy opustil
náš milovaný
pan Ladislav ZAPLETAL
z Prostějova.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomíná manželka Helena,
dcera Renata s rodinou,
dcera Denisa s rodinou
a maminka Ludmila.

Dne 2. dubna 2011
jsme vzpomněli
10. výročí úmrtí
pana
Emanuela KUCHAŘE
Stále vzpomínají
manželka, dcera a syn s
rodinami.

Neplačte, že jsem
odešel,
ten klid a mír mi
přejte.
Jen věčné světlo
vzpomínky
mi stále zachovejte.

SEZNÁMENÍ

GRATULACE

OZNÁMENÍ

LEVNÉ UBYTOVÁNÍ VE
ŠTŮROVĚ v areálu Vadaš.
Apartmány pro 4 osoby, kuch.
kout, samostatné sociální zařízení, LCD TV, terasa, parkování.
Ubytování přímo v areálu termálního koupaliště. Tel.: +421
915 959 085 (M.Hlaváč), +421
905 524 080 (E.Dejszöová), e-mail: editadejczova@amarin.cz

4. dubna 2011

NEW FACE 2011 hledá nové
tváře pro modeling. T.: 605 427
271, 9-12 h. www.studio365.eu
Firma GM Plast s.r.o., areál
ZD Žešov-Prostějov hledá
pracovníka na pozici ,,Údržba
strojů a zařízení“. Požadavky: zámečnické práce, ideální – zkušenosti na obráběcích
strojích, elektro-hydraulických
strojů, oprávnění k řízení vysokozdvižných vozíků, praxe v
oboru! Kontakt: Nela Řehulková - 724 931 035
Přijmeme do týmu servisní
techniky-montáž a správa sat.
zařízení, řidičský průkaz sk.B
podmínkou. Tel.: 736 701 122
Hledáte přivýdělek nebo brigádu? Možnost i pro důchodce a
lidi bez práce. Tel.: 608 886 304.
Hledáme pracovnice do nově
otevřené provozovny v PV na
nehtovou modeláž a pedikůru
na ŽL. Tel.. 731 555 946

Dne 7. dubna 2011
vzpomeneme 1. výročí
úmrtí pana
Aloise SEDLÁČKA
z Prostějova.
Vzpomíná syn Petr
a manželka Marie.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Milému dědečkovi
Jaroslavu POSPÍŠILOVI
přejeme
k 65. narozeninám
hodně štěstí, zdraví, ať tu
s námi stále jsi.
A také spokojenost, té není
nikdy dost, užij si ji nyní s
láskou od nás všech.
To ti přejí manželka Jana,
syn Radim s manželkou
Zdenou a vnoučaty Lucinkou, Vendulkou. Syn Petr,
Pavla, vnoučata Peťula,
Adélka, Klárka, Kristýna,
Lucka.

Dne 5. dubna 2011
vzpomínáme 7. smutné
výročí úmrtí
paní
Vlasty TOMÁŠKOVÉ
z Mostkovic
Za tichou vzpomínku
děkují syn Jan a vnoučata
Lenka a Jan s rodinami.

Mix soutěží...

V NOVÉM

Večerníku

DÁREK OD NÁS PRO VÁS!

VYHRAJTE LÍSTEK
NA LUCKU BÍLOU! - 2. KOLO

Po premiérové možnosti z minulého týdne
vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto
mediální partner, připravil druhou šanci - VYHRÁT VSTUPNKU na koncertní galavečer
Lucie Bílé. O chystané velkolepé podívané,
která vypukne v neděli 24. dubna, informujeme na straně 7 dnešního vydání, toto místo je
pak vyhrazeno právě soutěžícím.
Ve spolupráci s pořádající agenturou MUSIC
MEDIA jsme pro vás totiž připravili exkluzivní „DÁREK OD NÁS PRO VÁS“ a v probíhajících čtyřech týdnech mezi vás rozdělíme
hned DVACET VSTUPENEK na tento blížící
se megakoncert! Soutěž probíhá od pondělí 28.
března do pátku 22. dubna. V každém z klání
vyhodnotíme ze správných odpovědí pět šťastných výherců, kteří obdrží po jednom lístku,
jenž jim zajistí luxusní místečko na balkóně v
hodnotě 600 korun!
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...
Správná odpověď na první soutěžní otázku
zněla: Lucie Bílá získala 13 zlatých, resp.
Českých Slavíků. Štěstí ze 214 soutěžících(!),
kterým touto cestou děkujeme, se usmálo na
následující kvintet: Eva RATIBORSKÁ, J.
Kučery 4, Prostějov * Lucie PROCHÁZKOVÁ, Sídl. svobody 17/54, Prostějov *
Jolana VYSLOUŽILOVÁ, Hrubčice 153 *
Olga SVOBODOVÁ, Polišenského 3, Prostějov * Ludmila ŠVECOVÁ, Jiráskovo 83,
Kostelec na Hané.
Všech pět výherkyň se může s občanským
průkazem hlásit přímo v den koncertu u
vchodu. Bude na ně čekat vyhřáté místečko.
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V rámci speciální přílohy „Večerník patnáctým
rokem“, která vyšla jako
součást minulého vydání,
jenž bylo pilotním čísle
projektu „PV Večerník v
novém“, jsme vám přinesli také kvíz, který mapoval minulost nejčtenějšího
regionálního
periodika
na Prostějovsku. Vedle
skutečného prověření z
takřka patnáctileté historie a nemalého pocitu
zábavy se pak před vámi
otevřela také příležitost
vyhrát některou z hodnotných cen! Pojďme si
zkontrolovat, jestli jste
uspěli?
Přehled otázek a správných
odpovědí:
1. Kde jste mohli najít první
sídlo redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku?
c) Určická ulice
2. Pro kolik korun jste museli
sáhnout do kapsy, aby vám
kameloti prodali historicky
premiérový Večerník?
d) 3,00

3. Kolik stran a jakého for- 9. Kdy se naše noviny objevily
mátu toto vydání obsahova- na internetu?
c) v roce 2004
lo?
b) 8 / A4
10. Kolik svazkových knih
4. Kdy ve svých ranných po- má současné vydání Prostěčátcích Prostějovský Večer- jovského Večerníku?
a) dvě
ník vycházel?
b) v úterý večer
11. Od jakého roku stojí Pros5. Od kterého čísla a roku tějovský Večerník deset korun?
můžete soutěžit v rámci „Kde c) 2008
v Prostějově najdete?
12. Od jakého roku sídlí naše
b) 0/1997
redakce v Olomoucké ulici?
6. Kdy poprvé se u prodejců a) 2001
objevil Večerník v pondělí a
ve stávajícím formátu A3? 13. Momentálně se tiskne
a) v lednu 1999
Večerník v olomouckém Novotisku. Kde však docházelo
7. Odkud se redakce Pros- k prvním tiskům periodika?
tějovského Večerníku pře- c) JOLA, Kostelec na Hané
stěhovala na své historicky
třetí sídlo do Budovcovy 14. Jaká je historicky nejznáulice?
mější a nejoblíbenější inzertd) ze Skálova náměstí
ní nabídka našeho týdeníku?
b) 3+1 v řádkové inzerci
8. Jak se jmenuje jeden ze
dvou zakladatelů PV Večer- 15. Jaký projekt startuje práníku a ještě donedávna jeho vě dnes Prostějovský Večerdlouholetý šéfredaktor?
ník?
a) Bohumil Pácl
d) „PV Večerník v novém“

Pokud tušíte, že vaše
odpovědi či tipy byly z
drtivé většiny správné,
živíte velkou naději na
jednu z pěti výher! Ještě
předtím bychom vám ale
chtěli všem moc a moc
poděkovat za váš zájem,
který opětovně předčila naše očekávání! Do
„večerníkovského“kvízu
z historie se totiž zapojilo až neuvěřitelných
234 soutěžících! A to je
vskutku parádní číslo,
které nás jen utvrdilo
v myšlence, nabízet obdobný KVÍZ pravidelně.
Proto již od příštího čísla
budete moci bádat týden
co týden. Těšte se!
Teď už ale k výhercům.
Z té výše uvedené sumy
se našla téměř stovka,
která si buďto připsala
čistý štít, nebo měla jedinou chybku, což je další
důkaz, jak dobře nás
máte přečtené! A jelikož
se situace tak vyvrbila,
museli jsme sáhnout k
losování.

Největší štěstí při tahu z
osudí se usmálo na paní
MARII MAZALOVOU,
C. Boudy 23, Prostějov,
která se tak může těšit z
první ceny, jíž je tenisová raketa značky Wilson.
Druhou cenu, jíž je kosmetický dárkový balíček,
vyhrála VERONIKA CIBULKOVÁ z Klenovic
na Hané a třetí pořadí,
které zajišťuje celoroční
předplatné Prostějovského Večerníku, získává
IVO TICHÁČEK, Daliborka 5, Prostějov. Pro
čtvrtou a pátou cenu, jíž
jsou upomínkové a dárkové předměty, si mohou
dojít VIKTOR SPÁČIL,
Čehovice 136, Prostějov
a JITKA GOTTWALDOVÁ, C. Boudy 23,
Prostějov.
Všem výhercům blahopřejeme a v našem sídle
v Olomoucké ul. 10 je čekáme od středy 6. dubna.
Ostatním přejeme více
štěstí v další soutěži. -pk-

23

VÝHERCI
ZE SPECIÁLNÍ PŘÍLOHY
„VEČERNÍK PATNÁCTÝM ROKEM“

V rámci mimořádné přílohy jste mohli najít i dvě
naše tradiční, byť tentokrát speciální soutěže. Ten,
kdo správně uhodl obrázek
na snímku „KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE“,
kterým pochopitelně byl
vchod do naší redakci zachycený v nočních hodinách, měl šanci na dárek
od firmy PROFITEX.
Šťastnou výherkyní se
stala slečna JANA RIEGEROVÁ, V. Špály 18,
Prostějov. Správné vyluštění křížovky – PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK JE
TU PRO VÁS UŽ PATÁCTÝM ROKEM - pak přineslo celoroční předplatné
paní JANĚ TRAJEROVÉ,
E. Beneše 10/16, Prostějov.
-red-

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
PRO 2. KOLO ZNÍ:
Kdo byl posledním manželem Lucie Bílé?
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU
8. DUBNA, jméno dalších pěti výherců zveřejníme hned v příštím čísle, tj. v pondělí 11.
dubna, v němž také najdete otázku s pořadovým číslem tři. Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@
VECERNIKPV.CZ s heslem „Koncert Lucie Bílé“. 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.
-pk-

Vyhráli jste lístky na

COUNTRY PLES?
Country crazy ples s vůní cibule, který
se koná v sobotu 9. dubna v Národním
domě od 19:00 hodin, je už za dveřmi a
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám nabízel
ojedinělou možnost, jak se dostat na tuto
atraktivní akci ZDARMA!
Stačilo správně zodpovědět položenou otázku, doručit ji jakýmkoliv způsobem do redakce a pak už jen čekat, zda-li se právě na
vás usměje štěstí. Tance a zábavychtivých se
vás nakonec našla téměř stovka, z níž většina
trefila správně, že hlavní roli ve filmu Vůně
cibule hrál Franco Nero.
Z osudí jsme vytáhli hned tři výherce, přičemž každý obdrží po jedné vstupence.
Jsou jimi:
Jaromír PŘECECHTĚL, Nerudova 458,
Bedihošť * Josef PORTEŠ, Ptení 118 *
Monika POSPÍŠILOVÁ, Myslejovice 112
Vstupenky si lze vyzvednout přímo v redakci a to od středy 6. dubna!
Ti, kdo neměli tolik štěstí, mají šanci být
na plese, na nějž zve jeho patronka, senátorka Božena Sekaninová a Otevřený klub Šance Klub za změnu životního stylu, také. Stačí
si skočit pro lístek do předprodeje, který stále probíhá v Knihkupectví U radnice, nám.
TGM 15, Prostějov.
A co vás čeká? O hudební a taneční kulisu se
budou starat Poutníci, Náhoda, Holátka, La
Quadrilla, DUO CASINO - Havel & Fišer
(vinárna) a BABY BOYS. Na hlavním sále
pak navíc proběhne výuka country tanců,
přičemž oblečení v tomto duchu vítáno. Příznačnou atmosféru budou dotvářet veškeré
pokrmy z cibule.
-pk-
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další... MÍSTO PRO VAŠI

Fotbalové zpravodajství


Fotbalové shrnutí zimní přípravy v podání regionálních zástupců

PO POSTUPU BAŽÍ HANÁ I 1.SK PROSTĚJOV

Se začínající jarní částí všech soutěží
PROSTĚJOVSKÝ Večerník osondoval aktuální
dění ve vybraných fotbalových oddílech regionu.
Kompletní rozlosování všech soutěží s prostějovskými želízky na trávníku přineseme z technických důvodů až v příštím vydání. Za týden si také vezmeme
na „paškál“ zbývající celky ze soutěží Olomouckého
KFS.
Marek Sonnevend

TJ SOKOL KLENOVICE NA
HANÉ:
Příležitost dostanou mladí
Soutěž: I.A třída, skupina B.
Umístění a bilance po podzimu: 5. příčka, 7-3-5, skóre
27:26, 24 bodů.
Podzimní výsledky od 1.
kola: venku Náměšť na Hané
0:7, venku Jesenec 3:3, doma
Bělkovice 2:0, venku Tovačov
0:1, doma Čechovice 5:4, venku Slatinice 2:1, doma Plumlov
2:2, venku Kojetín 0:1, doma
Brodek u Přerova 2:1, venku
Troubky 1:2, doma Opatovice
2:0, venku Dub nad Moravou
1:1, doma Bělotín 1:2, doma
Náměšť na Hané 3:0, doma Jesenec 3:1.
Šest témat pro trenéra – Zdeněk
Válek
1. Shrnutí zimní přípravy:
Provázely ji četné zdravotní
problémy, polovinu hráčů trápila zranění.
2. Výsledky přípravných zápasů: Vrahovice 6:1 (generálka).
3. Zimní změny v hráčském
kádru: odchody – Cibulka (na
hostování do Určic) a Vybíhal
(ukončení hostování z Kralic),
příchody – nikdo.
4. Zdravotní absence: Kubíček dlouhodobé zranění kolene,
další hráči aktuální potíže.
5. Cíl pro jaro: Vzhledem k
oslabení kádru klidný střed tabulky a příležitost pro vlastní
mladé odchovance.
6. Podmínky v klubu a zázemí: Standardní pro danou soutěž.
Obsáhlejší vyjádření kouče se
nám přes veškerou snahu nepodařilo získat.

SK JESENEC:
Chceme klidný střed tabulky
Soutěž: I.A třída, skupina B.
Umístění a bilance po podzimu: 7. příčka, 6-4-5, skóre
25:25, 22 bodů.
Podzimní výsledky od 1.
kola: venku Kojetín 0:3, doma
Klenovice 3:3, venku Brodek u
Přerova 2:1, doma Bělkovice

2:1, venku Troubky 1:3, doma
Tovačov 3:1, venku Opatovice 1:1, doma Čechovice 5:0,
venku Dub nad Moravou 3:2,
doma Slatinice 1:2, venku Bělotín 0:3, doma Plumlov 2:1,
venku Náměšť na Hané 1:1,
doma Kojetín 0:0, venku Klenovice 1:3.
Šest témat pro trenéra – Petr
Tichý starší
1. Shrnutí zimní přípravy:
„Od 21. ledna jsme výhradně
v domácím prostředí absolvovali celkem pětadvacet tréninkových jednotek. V průměru
chodilo osm až deset hráčů, ve
větším počtu jsme se vždycky
sešli až na víkendový přátelák, ale celkově jsem se zimní
přípravou spokojený. V rámci
možností jsme toho udělali dost
a na jaro je mančaft podle mě
nachystaný dobře.“
2. Výsledky přípravných zápasů: Mostkovice 3:4, Přemyslovice 5:3, Hvozd 9:1, Bohuňovice 1:3, Haňovice 2:1.
3. Zimní změny v hráčském
kádru: odchody – Tomáš Ullmann, Jakub Štaffa a Lukáš
Kvaššay (všichni ukončení
hostování z Konice), příchody
– nikdo.
4. Zdravotní absence: „Na
rozdíl od loňska, kdy jsme měli
hroznou marodku, je tentokrát
situace velice dobrá. Pouze můj
syn Petr Tichý mladší měl problémy s kotníkem, ale měl by
naskočit hned do prvního jarního utkání.“
5. Cíl pro jaro: „Vzhledem
k zimnímu oslabení kádru
myslíme na jeho stabilizaci a
výsledkově na klidný střed tabulky bez sestupových starostí.
Z tohoto hlediska bude hodně
důležitý hned úvodní zápas jara
doma proti poslednímu Brodku u Přerova, který bychom
měli vyhrát. A dál se uvidí, co s
úzkým mužstvem čtrnácti hráčů zvládneme. Příležitost určitě
dostanou naši mladí odchovanci, touhle cestou hodláme jít.“
6. Podmínky v klubu a zázemí: „V SK Jesenec se radikálně změnilo oddílové vedení, to
nové má velkou chuť do práce
a zápal. K dispozici máme kvalitní hlavní trávník a k tomu se

TJ Haná Prostějov

kompletní.“
5. Cíl pro jaro: „Samozřejmě
chceme zopakovat vydařený
podzim a bojovat o první místo
tabulky. Naším cílem je postup
do I.A třídy.“
6. Podmínky v klubu a zázemí: „Po téhle stránce je všechno naprosto v pořádku. Díky
spolupráci s Fotbalem Prostějov máme k dispozici hřiště s
přírodním i umělým trávníkem,
což nám dává výborné tréninkové zázemí. A zásluhou podpory našich sponzorů i města
Prostějov je na tom fotbalový
klub TJ Haná celkově dobře,
zapomenout v této souvislosti
nesmíme ani na příspěvky oddílových členů.“

1.SK PROSTĚJOV:
Dělat fotbal kvalitně
bez ohledu na soutěž

buduje tréninkové hřiště, celkově je na tom klub solidně. Zázemí je tady dobré, není na co si
stěžovat.“

TJ SOKOL ČECHOVICE:
Rádi bychom skončili
do pátého místa
Soutěž: I.A třída, skupina B.
Umístění a bilance po podzimu: 8. příčka, 6-4-5, skóre
29:34, 22 bodů.
Podzimní výsledky od 1. kola:
venku Opatovice 4:4, doma
Dub nad Moravou 2:4, venku
Bělotín 1:2, doma Náměšť na
Hané 3:2, venku Klenovice
4:5, doma Bělkovice 3:2, venku Tovačov 3:1, venku Jesenec
0:5, doma Slatinice 1:0, venku
Plumlov 2:1, doma Kojetín
1:1, venku Brodek u Přerova
0:3, doma Troubky 1:1, doma
Opatovice 2:1, venku Dub nad
Moravou 2:2.
Šest témat pro trenéra – Stanislav Bilík
1. Shrnutí zimní přípravy:
„Začali jsme v polovině ledna,
po prvním týdnu doma jsme
absolvovali čtyřdenní soustředění v Jeseníku nad Odrou a
pak znovu pokračovali v domácích podmínkách s využívá-

TJ Sokol Čechovice

ním umělé trávy v Prostějově.
Přípravu trochu poznamenaly
četné zdravotní problémy řady
hráčů, ale celkově jsme splnili
vše naplánované a trénovali
kvalitně. Poslední dva týdny
jsme přitom pojali vyloženě
soutěžně, jako by už odstartovala sezona.“
2. Výsledky přípravných
zápasů: Uničov dorost 4:1,
Slavonín 6:1, 1.SK Prostějov
dorost 6:1, Lipová 5:1, Určice
1:3, Nové Sady 2:7, Majetín
4:2, Slavkov u Brna 3:2.
3. Zimní změny v hráčském
kádru: odchody – nikdo, příchody – Matěj Hatle (hostování
z Mostkovic).
4. Zdravotní absence: „Během přípravy střídavě chyběla
spousta kluků hlavně kvůli nemocem, nejdéle Šteigl. Dlouhodobé zranění kolena zase trápilo Haluzu. Teď už se však dali
všichni dohromady a do jarní
části bychom měli jít kompletní
včetně Romana Švédy, který se
vrátil po víc než roční pauze od
operace. Tím pádem konečně
budeme mít dva gólmany.“
5. Cíl pro jaro: „Byl bych rád
za umístění v horní polovině
tabulky, nejlépe do páté pozice.
Momentálně jsme sice až osmí,
ale na čtvrtou příčku ztrácíme
jen dva body a tím pádem je
posun nahoru reálný i v našich
silách.“
6. Podmínky v klubu a zázemí: „Po téhle stránce jsou na
tom Čechovice velmi dobře zásluhou obětavých funkcionářů,
kteří při vysokém počtu týmů
klubu odvádějí spoustu náročné práce a tím drží celý oddíl na
výborné úrovni v rámci toho,
že jsme amatéři.“

TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV:
Se staronovým koučem
za záchranou
Soutěž: I.A třída, skupina B.
Umístění a bilance po podzimu: 11. příčka, 4-3-8, skóre
22:26, 15 bodů.
Podzimní výsledky od 1.
kola: venku Brodek u Přerova
2:0, doma Troubky 0:2, venku
Opatovice 1:3, doma Dub nad

Moravou 1:1, venku Bělotín
1:2, doma Náměšť na Hané 3:0,
venku Klenovice 2:2, doma
Bělkovice 1:1, venku Tovačov
1:3, doma Čechovice 1:2, venku Slatinice 3:1, venku Jesenec
1:2, doma Kojetín 1:3, doma
Brodek u Přerova 3:2, venku
Troubky 1:2.
Šest témat pro trenéra – Jan
Pešek
1. Shrnutí zimní přípravy:
„Já jsem nastoupil k týmu až
zkraje března, kdy jsem vyslyšel prosbu vedení klubu, jestli
bych Plumlovu nepomohl k
udržení soutěže. Za uplynulý
měsíc jsme stihli devět tréninkových jednotek a čtyři přáteláky, v podstatě jsem navázal
na práci předchozího kouče.
Samozřejmě jsme se společně
s kluky snažili dělat maximum,
aby mančaft šel do jara v rámci
možností kvalitně připravený.“
2. Výsledky přípravných zápasů: Mostkovice 2:3, Protivanov 2:3, Konice B 5:1, Kostelec 2:3.
3. Zimní změny v hráčském
kádru: odchody – Lizna (na
hostování do Majetína) a Hubál
(ukončení hostování), příchody
– Kovařík (hostování z Rosic).
4. Zdravotní absence: „Během přípravy skoro nikdo nechyběl a sotva startují mistráky,
máme problém dát dohromady
aspoň jedenáctku. Zranili se
totiž Frýbort starší, Vrána a
Kutný, v trestu za vyloučení je
Frýbort mladší a tři další kluci
mají pracovní povinnosti. Snad
se na první jarní zápas nakonec
sejdeme.“
5. Cíl pro jaro: „Ten je jednoznačný – udržení I.A třídy. Do
Plumlova jsem se vrátil jako
trenér záchranář, už jsem tady
v minulosti čtyři roky působil
a můžu tak využít znalost prostředí. Ani mužstvo se od té
doby moc nezměnilo, tvoří jej
převážně starší ostřílení borci.
Potřebujeme skloubit jejich
zkušenosti s běhavostí mladších členů kolektivu, pokud se
to povede, soutěž uhájíme.“
6. Podmínky v klubu a zázemí: „Zpátky v Plumlově jsem
moc krátkou dobu na to, abych

tohle téma nějak víc rozebíral a
hodnotil. Ale co k fotbalu potřebujeme, to máme, takže si
není na co stěžovat.“

TJ HANÁ PROSTĚJOV:
Naším cílem je postup
do I.A třídy
Soutěž: I.B třída, skupina A.
Umístění a bilance po podzimu: 2. příčka, 11-2-2, skóre
33:17, 35 bodů.
Podzimní výsledky od 1. kola:
venku Lipová 3:1, doma Pivín
2:1, venku Hustopeče 3:2,
doma Radslavice 3:2, venku
Vrahovice 2:0, doma Všechovice 1:0, venku Mostkovice 4:0, doma Býškovice 3:0,
venku Nezamyslice 2:1, doma
Protivanov 3:2, venku Horní
Moštěnice 0:0, doma Kostelec
2:3, venku Konice B 2:2, doma
Lipová 0:1, venku Pivín 3:2.
Šest témat pro trenéra – Daniel
Kolář
1. Shrnutí zimní přípravy:
„Trénovali jsme od začátku
února a můžu říct, že celkově
příprava proběhla dobře a jsem
s ní spokojený. Kluci chodili na
tréninky i přáteláky v poměrně
hojném počtu, pracovali podle
mých představ a v rámci možností udělali maximum, abychom byli na jaro co nejlépe
nachystaní.“
2. Výsledky přípravných zápasů: Určice 1:0, Sloupnice
10:2, Lutín 2:2.
3. Zimní změny v hráčském
kádru: odchody – Petr Mikeš
(ukončení hostování z Určic),
příchody – Radovan Světlík
(přestup ze Zdětína).
4. Zdravotní absence: „Během přípravy tam samozřejmě
byly nějaké nemoci nebo drobnější zranění, ale naštěstí nic
vážného. Až v zápasové generálce na odvetnou část soutěže
nakopli sval Tomáši Cibulcovi,
který nám tak bude minimálně
v jednom utkání chybět. Jinak
jsou všichni hráči zdravotně v
pořádku, v našem případě asi
bude častějším důvodem absencí velké pracovní vytížení
řady kluků. Proto se nejspíš
na málokterý mistrák sejdeme

Soutěž: IV. třída, skupina B.
Umístění a bilance po podzimu: 1. příčka, 9-1-0, skóre
43:8, 28 bodů.
Podzimní výsledky od 1. kola:
venku Želeč 4:1, doma Tvorovice 7:1, venku Ivaň 3:0, doma
Pivín B 1:0, venku Brodek u
Prostějova B 5:0, doma Biskupice 8:0, venku Hrubčice 2:2,
doma Otaslavice B 2:1, venku
Doloplazy 4:2, doma Němčice
B 7:1.
Šest témat pro trenéra – Pavel
Musil
1. Shrnutí zimní přípravy:
„Odstartovali jsme ve druhé
půlce ledna a zprvu trénovali dvakrát týdně, vždy jednou
venku a jednou v tělocvičně.
Postupně jsme k tomu přidávali
výběhy do terénu a nejintenzivnější část přípravy zakončilo
pětidenní soustředění v domácích podmínkách, po němž už
přišly na řadu i přáteláky. Celkově byla příprava super, kluci
poctivě chodili na tréninky a
nikdy nás tak nebylo míň než
deset. Tím pádem jsme mohli
kvalitně pracovat na všem, co
jsme měli v plánu.“
2. Výsledky přípravných
zápasů: Otaslavice 6:3, Čechovice B 4:1, Vrahovice 1:2,
Držovice 4:1, Kralice B 4:1,
Mostkovice 2:2.
3. Zimní změny v hráčském
kádru: odchody – Balcarovský, Roubíček a Petrásek
(všichni ukončení kariéry z pracovních či osobních důvodů),
příchody – Fabiánek (návrat z
hostování) a Obručník (hostování z Čechovic).
4. Zdravotní absence: „Ze
šestnáctičlenného kádru se
někteří hráči během přípravy
potýkali se zdravotními problémy, ale u nikoho naštěstí nešlo
o nic vážného. Teď jsme tedy
komplet.“
5. Cíl pro jaro: „Výsledkově je
to jasné – půjdeme za postupem
do III. třídy, aniž bychom kohokoliv podceňovali. Z dlouhodobějšího hlediska je naším záměrem posilování týmu hráčské i
lidské tak, abychom v rámci
daných možností dělali kvalitní
fotbal bez ohledu na soutěž, ve
které zrovna budeme. Pracujeme s kluky, kteří mají ke klubu
vztah, což se zatím daří. A přípravné duely ukázaly, že jsme
zatím na dobré cestě.“
6. Podmínky v klubu a zázemí: „Vedení oddílu nám vychází vstříc, tím pádem máme
všechno potřebné a na IV. třídu
určitě nadstandardní podmínky včetně výborného zázemí.
Takže jsme samozřejmě spokojení.“
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Roman Janoušek: Říkal jsem klukům,
ať mi to dají před prázdnou. Poslechli
Kralice na Hané - Před
lety střílel góly v první
lize, teď „na stará kolena“ válí krajský přebor
za FC Kralice na Hané.
Osmatřicetiletý útočník
Roman Janoušek se
stal největším zimním
úlovkem ambiciózního klubu a coby top
posila vstřelil ve svém
druhém utkání za nový tým svůj první gól.
Pomohl jím deklasovat Lipník nad Bečvou
5:0, aby po střetnutí se
svým typickým humorem odpovídal na otázky médií.

Marek Sonnevend
Romane, jaký byl první domácí zápas za
Kralice?
„Patnáct minut to nebylo nic
moc, hráli jsme podobně jako
před týdnem v Jeseníku. Až po
čtvrthodině jsme se rozjeli a pak
užž tto
o bbylo jednoznačné.“
Co způsobilo váhavý
začátek?
„Asi nervozita. Kluci jsou na
rozdíl ode mě ještě mladí a
možná byli trochu nervózní,
přece jen se na ně vyvíjí tlak,
že by měli postoupit. Proto pro
ně není jednoduché hrát takové
zápasy, ve kterých jsou jasným
favoritem.“
Už do přestávky jste
mohl skórovat, ale nepodařilo se. Proč?
„Špatně jsem trefil odražený
balon. Pořád se člověk učí.“

Jste rád, že vám to tam
ve druhé půli přece jen
spadlo?
„Klukům jsem říkal, že mi to
musí přihrávat před prázdnou
bránu a já to budu jen došoupávat.
Oni se poučili, poslechli mě a já to
pak opravdu dal do prázdné.“

Mohl jste vstřelit ještě
jednu branku, ale míč
jste v jasné pozici přenechal
spoluhráči Dostálovi. Úmyslně?
„On byl v lepším postavení a já
už ty góly zase tolik dávat nemusím. Ať si užijí i mladší.“

Počítáte se zápisným?
„Určitě, to k fotbalu patří. Zaplatím rád. Akorát záda
mám teď trochu chabrus, hned
v pondělí musím jít na infuzi.
V nemocnici mě vždycky napíchnou a já se zase vzpamaj
tuju.“
Střídal jste právě kvůli bolavým zádům?
„Jo. Jak jsem vyskočil, tak mi
v nich louplo a hned jsem věděl, že je zle. Zaplaťpánbůh by
ale nemělo jít o nic vážného.“
Jak se těšíte na příští týden, kdy se hraje derby
s Určicemi?
„Kluci už o tom mluvili. Já
nejsem odsud, takže to až tak
nevnímám, ale fotbal je hodně o derby zápasech. Aspoň to
bude pořádně vyhecované, my
samozřejmě chceme tři body.
Doma pro Kralice nic jiného
nepřipadá do úvahy.“

došlo na naši adresu ...

Co bude v Kralicích dál s kopanou ?
To, co se dělo a co se děje u nás, nepřeji ani největšímu nepříteli! Nikdo se nepodívá nikomu rovně do očí
a každý si dělá, co chce. Pokud někoho napomenete,
okamžitě chce odejít z výboru nebo i z celé kralické
kopané, kde je nás už i tak málo.
Jiří SVOZIL, sekretář FC Kralice na Hané

Kralice na Hané/Jiří Svozil
První zmínku o sloučení FC
Kralice na Hané s 1.SK Prostějov jsem uslyšel dne 10. prosince 2010 v Národním domě
na vyhodnocování sportovců
Prostějovska, kde byla naše
mužstva vyhodnocena za rok
2010.Mužstvo A-mužů hrající na špici krajského přeboru
na 1.místě a mužstvo B-mužů

hrající na špici Přeboru OFS
na 3. místě. Také v roce 2009
jsme byli vyhodnoceni jako
nejlepší fotbalový klub regionu. Zmínku o sloučení jsem
však nebral nikterak vážně.
Ovšem začátkem roku jsem se
podle chování některých členů
výboru začal ujišťovat, že se
to se sloučením myslí vážně.
Do našich jinak velice poklidných a příjemných schůzí, do

kterých jsem se těšil, se začal
postupně vnášet neklid, osočování a pesimistická nálada, že
je s naší kopanou konec.
Vše jsem bral s nadhledem
do té doby, než se na výboru
objevili funkcionáři s 1.SK a
začalo vyjednávání. Toto se
konalo několikrát a skončilo
to svoláním mimořádné valné hromady. Poté následoval
návrh smlouvy z Prostějova,
kterou doplnil připomínkami
kralický výbor. Zástupci 1.SK
ústní dohodou navrhli, že nebudeme spěchat a že se vše
časem dořeší. Ovšem toto bylo
pro Kralické nejhorší řešení.
Nastalo období nejistoty,jak
u hráčů, tak u vedení klubu.

Mnoho věcí se řešilo individuálně a výbor byl vždy informován, až bylo vše ujednáno.
To, co se dělo a co se děje u
nás, nepřeji ani největšímu
nepříteli, nikdo se nepodívá
nikomu rovně do očí a každý
si dělá, co chce. Pokud někoho napomenete, okamžitě
chce odejít z výboru nebo i z
celé kralické kopané, kde je
nás už i tak málo. Jeden člen
z výboru už dokonce odešel
a další jej chtějí následovat.
Jsou mezi námi takoví, kteří
to myslí z naší kopanou dobře
a dělají pro to všechno, ale
jsou i takoví, kteří v tom vidí
jen osobní zájmy.
Velice svízelná situace je u

některých našich hráčů, kteří úspěšně odehráli podzimní
část soutěže, ve které obsadili
3.místo v krajském přeboru a
nevědí , co s nimi bude, tak se
podbízejí nebo je kontaktují
jiné kluby, kde mají jistotu, že
budou hrát. Někteří zase vyhrožují, že pokud je nepustíme, tak za Kralice už hrát nebudou. Zbývá nám tedy jediné
řešení, pustit je, abychom si
vylepšili naši finanční situaci.
Tímto způsobem z Kralic odešlo asi šest hráčů.
Proč to vše píši? Je to proto,
protože se dívám, jak pomalu
zmírá naše kralická kopaná,
která přes 20 let předváděla
kvalitní kopanou. Byla budovaná nemalými finančními
prostředky firmami WARE,
RESTRA, pan Zdeněk Zachar a nyní i městysem Kralice na Hané.
Kopaná, která ještě před čtyřmi měsíci byla na vrcholu své
historické slávy a které jsem
věnoval třiatřicet roků života
jako organizační pracovník....

FINCENTRUM Přebor Olomouckého KFS:

Určice se v druhé půli rozstřílely a v derby proti Litovli otočily zápas
TJ Sokol Určice - TJ Tatran Litovel 4:2 (1:1)
Branky: 8. Javořík, 64. Ullmann z penalty, 78. Vaněk, 82.
Trajer - 43. a 50. Šilberský, Žluté karty: Vaněk, Ullmann,
Javořík – Krátký, Kvapil, Červená karta: 65. Kratochvíl (L),
Rozhodčí: Krobot – Válek, Boček, Sestava TJ Sokol Určice:
Nejezchleb – Mlčoch, Peka, Ján (60. Trajer), Coufal – Vaňek
(89. Hložánka), Javořík, Bokůvka, Ullmann – Los, Kiška (80.
Cibulka). Trenér: Evžen Kučera.

Po bezgólovém utkání v Lipníku si chtěli Určičtí v premiérovém domácím zápase jarní části vyšlápnout na
v tabulce šestý TJ Tatran Litovel. I když do 64. minuty
Sokol prohrával 1:2, třemi brankami v rozmezí dvaceti minut dokonal skvělý obrat a potěšil domácí příznivce prvním jarním vítězstvím. I když i po výhře zůstávají Určice osmé, ztrácí jediný bod právě na šestý
Tatran, který má shodně bodů jako sedmý Olomouc.
Určice/luk

z prvního vážnějšího ohrožení
hostující branky otevřely skóre,
Úvodní minuty se rozehrávaly když si na dlouhý centr z polov zahřívacím duchu několika viny hřiště naběhl domácí Javonepřesností. Určice prakticky řík a pozemní střelou překvapil

golmana Tatranu. Po čtvrthodince se začal zápas vinou mnoha
faulů a urputné obrany ještě
více kouskovat. Až do závěru
poločasu byl k vidění bojovný a
vyrovnaný obraz hry. Výraznější
událostí bylo pouze odkulhání
domácího Ullmanna ze hřiště,
po tvrdém zákroku v 38.minutě,
domácí záložník se však brzy
vrátil na hřiště. Před pauzou
zvýšil Litovel tempo a snažil se
dát gól do šatny. Ve 42. minutě
zakončoval hezkou kombinaci
Fišara. Na jeho střelu do pravého horního rohu se sice domácí
brankář stačil vytáhnout, ale o
minutu později již nedosáhl na
střelu Šilberského, který si narazil s Fišarou a ranou k tyči určil
poločasové skóre 1:1.
Brankou pokropený Tatran pak
doslova vlétl do druhé půle a
vynutil si dva rohové kopy. Druhý zahrával nejprve po zemi na
obranu, pak Mlčoch centruje
do malého vápna, kde jsou dva
nehlídaní hráči útočníci Litovle

a je to znovu Šilberský, který
tentokrát hlavou v bezprostřední blízkosti zavěsil do pravého
rohu. Zlomové okamžiky utkání
přišly v 64. a 65. minutě. Nejprve
střídající Trajer unikal ve vápně,
byl faulován a následnou penaltu
proměnil Ullmann. A poté hostující Kratochvíl viděl od rozhodčího červenou kartu a poslal
svůj tým za stavu 2:2 do deseti.
Otěže utkání od té doby převzaly
Určice. Početní výhodu využily
dorážkou Vaňka, který doklepával střelu kapitána Losa a vzápětí o čtyři minuty později hezká spolupráce střídajících hračů
– Cibulka vyslal Trajera, který
obstřelil vybíhajícího Urbánka.
V závěru se sice ještě Litovel
snažil i v deseti korigovat, ale
kromě úniku Šroma po zaváhání
Ullmanna, jenž skončil na rukavicích domácího brankáře se již
žádné dramatizování nekonalo a
Určice si za příjemného nedělního odpoledne a po zaslouženém
obratu pohlídaly vítězství 4:2.

pohledem kouče
„Divácky to bylo velmi atraktivní
utkání příznivci viděli celkem šest
branek. Řekl bych to, co minule,
soupeř byl velmi kvalitní, je to asi
jeden z té pětice ve předu. Byli výborní do předu a i když obrannou
činnost nemají tak dokonalou, ale
mají výborné standardky. Musím
říct, že nás přehrávali, vypadalo to,
že mají tentokrát herně víc navrch
než my. Kluci se ale snažili vzhledem k tomu, že hřiště nebylo ideální, dávat dopředu dlouhé balony, v
prvé půli se nám to podařilo dvakrát
byla s toho jedna gólovka. Ve druhé
půlce se nám to dařilo víc, dávali
jsme přihrávky mezi jejich obránce
a vytvářeli prostor pro naše útočníky. Pak nám to ještě usnadnil Kratochvíl, který se nechal vyloučit a konec zápasu podle mně už jsme měli
ve své režii. Za dnešní výkon bych
chtěl poděkovat všem hráčům, že se
nepoložili ani za nepříznivého stavu
a dokázali výsledek otočit.“
Evžen KUČERA,
trenér TJ Sokol Určice
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rozhovory
rozhovory
 speciální rubriky

 výsledky, tabulky
komentáře

komentáře
20. kolo Fincentrum krajského přeboru mužů

Lipník si z Kralic odvezl „bůra“! TRIBUNÁL
Domácí však museli přestát špatný začátek, kanonádu rozjížděli postupně

KRALICE NA HANÉ (exkluzivně od redaktora) Po remíze v jarní premiéře na půdě Jeseníku to
vypadá, že se kraličtí fotbalisté rozjíždějí k očekávanému ataku na postup do divize. Před vlastními fanoušky totiž v premiéře jarní části Přeboru
Olomouckého KFS smetli mužstvo od řeky Bečvy,
jež zkraje střetnutí výrazně zlobilo a donutilo ambiciózní hanáckou partu zapnout na plné obrátky.
V sobotním odpoledni se
střetly týmy z opačných
pólů tabulky, ale zpočátku
vůbec nebylo poznat, kdo je
favoritem a kdo outsiderem.
Po neurovnaném úvodu sice
vyslal první střelu na bránu v
8. minutě domácí Janoušek,
ale hosté dost kousali a ve 13.
zahrozili Srovnalem, jehož
pokus po zasekávačce musel
krýt Kofroň. Nebezpečnost
posíleného Lipníku vzápětí
potvrdili dalšími ranami
Simon a Merta, obě znovu
zlikvidoval kralický gólman.
V 18. minutě se však jen ohlédl
za dalekonosnou bombou
Dudíka, která se otřela o levou
tyč! Ani toto varování si hráči
FC nevzali k srdci a nedlouho
poté nechali utéct do brejku
Simona, který však slibný
průnik pravým křídlem pod
tlakem vracejících se obránců
zazdil. Na druhé straně se
pohotovou jedovkou blýskl
Janoušek, jenže Négyési
zakročil velice dobře. Tento
okamžik však Hanákům
pomohl z nepohody, načež
osmiminutovkou mezi 27. a
35. doslova smetli soupeře
z trávníku. Vše odstartoval
bleskový kontr středem
hřiště do otevřené obrany, na
jehož konci Žáček posunul
Zacharovi a ten obstřelil
vyběhnuvšího brankáře – 1:0.
Po půlhodině hry Valtr vyslal
dlouhý centr do ohně, míč
spadl k nohám Dostála, od
nichž se v podstatě odrazil se
štěstím za záda Négyésiho
– 2:0. Mezi oběma trefami
Žáček zprava ztroskotal na
gólmanovi, totéž potkalo ve
34. Krobota s Pančochářem
a série kralických příležitostí
vyvrcholila zakončením
Valtra, které vykopával
z brankové čáry zadák.
Ve zbytku poločasu už se
pak dění uklidnilo, pouze
Pančochář dvě minuty před
pauzou ve skluzu neproměnil
další solidní možnost.
Hned po změně stran
vystrašil Kofroně dělovkou
z úhlu Merta, strážce domácí
svatyně však byl u tyče včas

Sokol Klenovice na Hané
TJ Haná Prostějov

a balon vyboxoval. Poté
stačily čtyři minuty a bylo
definitivně rozhodnuto. V 53.
se faulovaný Pančochář sám
postavil k přímému kopu, aby

5
1
1
4
3
1
5
2
-

známkování prováděno jako ve škole od nejlepší 1 po nejhorší 5

zápasové „meníčko“
jej z levého rohu šestnáctky
zakroutil přesně k bližší tyči
– 3:0. A v 57. hostující bek
promáchl odkop, Zachar
zprava naservíroval na malé
vápno Janouškovi a exligový

Sp
Spartaku dokonale
zas
zaskočil – 5:0. Hosté si
tak odvezli debakl, který
si snad ani nezasloužili.
Utkání sledoval
Marek Sonnevend

Branky: 27. Zachar, 31. Dostál, 53. Pančochář,
57. Janoušek, 85. Pančochář.
Rozhodčí: Válek – Řezníček, Kratochvíl.
Žluté karty: Krobot, Valtr, Petržela – Srovnal.
Diváků: 250.

FRANTIŠEK JURA

Kofroň

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ OLOMOUCKÉHO KFS
17. kolo: Hor. Moštěnice - Protivanov (sobota 9.4., 16:00,
Damek - Menšík, OFS Přerov), Nezamyslice - Kostelec (sobota
9.4., 16:00, Pumprla - Požár, Odstrčil), Vrahovice – Hustopeče
(sobota 9.4., 16:00, Knoll ml. - Slabý, Motal), Radslavice - Haná
Prostějov (neděle 10.4., 16:00, Reich - Krpec, Pospíšil), Pivín
- Všechovice (neděle 10.4., 16:00, Dömisch - Boháč, Kubíček),
Konice „B“ - Býškovice (neděle 10.4., 16:00, Kratochvíl- Jílek,
Šmíd), Mostkovice – Lipová (neděle 10.4., 16:00, Menšík –
Požár, Majer)

Liška
Liš
Li
iš

Dočkal
all

Dostál

Kocourek
Zachar

Krobott
Janoušek

Pančochář

matador
Valtr
pohodlně
zasunul do
Žáček
prázdné brány
– 4:0. Následně
se zase dostali
dvakrát ke slovu
lipničtí
p
fotbalisté,, když
y
střídající Šmíd v tutovce
zblízka zamířil Pánubohu
do oken a Bonk v 65. z
trestňáku o metr minul pravou
šibenici. Zbylý zápasový čas
plynul bez většího vzruchu
se dvěma výjimkami. U
obou byl aktivní Pančochář,
který v 73. dvakrát nevyzrál
na Négyésiho (vystihnutá
klička, střela vedle) a vše si
vynahradil pět minut před
koncem svým druhým gólem,
jímž po přímém kopu brankáře

Simon
Zavadil

Šebesta

Bonk

Rouček

Dudík

Srovnal

Baran
Janíček

Merta
Négyesi

Spartak VTJ
Lipník n. B.
Střídání: 46. Šmíd za Roučka, 57.
Dvořák za Zavadila, 73. Machala za Dvořáka.
Trenér: DAVID SKLÁŘ

hlasy z laviček
František
JURA – FC
Kralice na Hané:
Úvod byl z naší
strany špatný.
Řekli jsme si,
že při hře na tři
útočníky budeme
aktivní s napadáním
soupeřovy rozehrávky, místo
toho jsme působili zakřiknutě a
ustrašeně. Až od patnácté nebo
dvacáté minuty se to začalo obracet,
získávali jsme víc ze hry a první
gól nás hodně uklidnil. Po jeho
vstřelení jsme do čtyřicáté minuty
předváděli výborný fotbal, na který
se dalo dívat, kromě druhé branky

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
21. kolo (20. hrané): Kralice - Určice (sobota 9.4., 16:00, Krpec
- Kopecký, Žvátora)
I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ OLOMOUCKÉHO KFS
17. kolo: Bělkovice - Jesenec (sobota 9.4., 16:00, Oulehla Sigmund, Reich), Klenovice na Hané - Tovačov (sobota 9.4.,
16:00, Vachutka - Vodák, Vičar), Náměšť na Hané - Čechovice
(sobota 9.4., 16:00, Šmíd - Kratochvíl, Dömisch), Dub nad Mor. Plumlov (sobota 9.4., 16:00, Částečka - Štětka, Bognár)

FC Kralice na Hané
Střídání:
58. Růžička za Janouška
63. Vybíhal za Zachara,
78. Petržela za Žáčka
Trenér:

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA„D“
MORAVSKO
220.
0. kolo: Třebíč
Třebí – Konice (sobota 9.4., 15:30 hodin,
hhřiště:
řišttě: UT-Manž.C
UT-Manž.Curieových, rozhodčí: Trávníček Mil –
Beneš, Hrkal)

tam bylo ještě několik dalších šancí.
Před přestávkou přišlo polevení
a nástup do druhé půle také nebyl
dobrý, ale vše pak definitivně
rozhodly další dva naše rychlé
góly. Díky nim bylo po zápase, jen
škoda, že jsme při vedení 4:0 zase
přestali hrát. Celkově jsme však
utkání zvládli dobře s některými
výpadky, naše vítězství bylo
zasloužené. Pokud jsme dali balon
na zem a kombinovali, tak Lipník
moc nestačil. Všechny nové posily
odvedly kvalitní výkon a prosadily
se i střelecky, ovšem já bych nechtěl
nikoho jmenovitě vyzdvihovat.
Důležité totiž je, abychom makali
jako tým. Přesto musím zmínit

Romana Janouška, který je pro nás
skutečně obrovskou posilou. Uhraje
v podstatě všechny míče, jež na
něho jdou, a kromě toho je skvělý
i do kabiny, do party. Ačkoliv by
mohl, na nic si nehraje a je to supr
férový kluk. Proto určitě rád zaplatí
zápisné, které bude dost vysoké.
V novinách už s ním vyšlo několik
rozhovorů, dnes dal svůj první gól
za Kralice a tohle všechno se mu
nasčítá. Bude to mít hodně drahé.
Možná z toho důvodu si řekl o
střídání, aby náhodou nevstřelil
další branky a neplatil ještě víc.
(smích) Teď nás čeká domácí derby
s Určicemi, proti nim musíme hrát
dobře hned od začátku. Očekávám

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDA
17. kolo, neděle 10. dubna, 16:00 hodin: Sokol Bedihošť - TJ
Sokol Určice „B“, FK Němčice nad Hanou - TJ Otinoves, Sokol
Přemyslovice - TJ Sokol Držovice, TJ Sokol Brodek u Prostějova
- Sokol Olšany u Pv, FC Kralice na Hané „B“ - Sokol Otaslavice,
TJ Sokol Zdětín - TJ Sokol Čechovice „B“ (sobota 9.4., 16:00), FC
Hvozd - Sokol Vrchoslavice (sobota 9.4., 16:00)
III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV
17. kolo, neděle 10. dubna, 16:00 hodin:TJ Smržice - TJ Horní
Štěpánov, FC Výšovice - TJ Sokol Tištín, TJ Sokol Vrahovice
„B“ - TJ Sokol Kladky, Sokol Vícov - FC Kostelec na Hané
“B”, FC Dobromilice - TJ Haná Prostějov „B“, Sokol Čechy pod
Kosířem - TJ Pavlovice u Kojetína (sobota 9.4., 16:30), TJ Haná
Nezamyslice „B“ - SK Jesenec „B“ (neděle 10.4., 10:00).
IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“:
13. kolo, neděle 10. dubna, 16:00 hodin. FC Morávia Doloplazy TJ Biskupice, TJ Želeč - TJ Sokol Pivín „B“, TJ Sokol Tvorovice
- 1.SK Prostějov (sobota 9.4., 16:00), FK Němčice nad Hanou „B“
- TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“ (sobota 9.4., 16:00), Sokol
Otaslavice „B“ - FC Hrubčice (sobota 9.4., 16:00)
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu! -pk-

velice těžký zápas, kvalitní fotbal a
spoustu diváků.“
David SKLÁŘ - Spartak VTJ
Lipník nad Bečvou:
Prvních dvacet minut jsme domácí
přehrávali a kdybychom dali jeden
nebo dva góly, nikdo by se nemohl
divit. Pak nám ale začaly docházet
fyzické síly, protože někteří kluci
nechodí kvůli práci či škole tolik
na tréninky a rozdíl v připravenosti
mezi námi a soupeřem se projevil.
Museli jsme dokonce brzy vystřídat
a potom už se nechytili. Škoda, že
sudí ve dvou případech nesprávným
rozhodnutím pomohl Kralicím ke
gólu. Podlehli jsme velmi kvalitnímu
týmu, který jde za postupem, podle
mě nebudeme poslední, kdo od něj
dostane pětku. Takové výsledky se
přitom rodí i v lize, takže se nemáme
za co stydět.“
-pk-

OFS PROSTĚJOV
GRATULUJE!
Okresní fotbalový svaz blahopřeje
k významnému životnímu jubileu
75.let panu Ladislavu Protivánkovi a zároveň mu děkuje za dlouholetou práci, kterou vykonává
v komisích OFS , kde nyní působí
aktivně v komisi STK.

Míčové sporty

V NOVÉM

Víkend v číslech

DIVIZE, SKUPINA „D“

18. kolo: Uherský Brod - Tasovice 0:1 (0:0),
Konice - Hodonín 2:5 (1:0), Slovan Rosice HFK Třebíč 1:0 (1:0), Napajedla - Žďár n.S. 0:0,
Vrchovina - Velké Meziříčí 1:0 (0:0), Pelhřimov
- Sparta Brno 0:1 (0:0), Bystrc - Vikt. Otrokovice
2:1 (1:1), Vyškov - Blansko 2:0 (1:0)
1. Vyškov
18 10 2 6 31:17 32
2. Hodonín
18 9 4 5 31:18 31
3. Žďár n.S.
18 8 4 6 34:22 28
4. Rosice
18 8 3 7 29:20 27
5. Otrokovice
18 8 3 7 31:24 27
6. Třebíč
18 6 9 3 21:14 27
7. Vrchovina
18 8 3 7 16:15 27
8. Velké Meziříčí 18 7 5 6 24:27 26
9. Tasovice
18 7 4 7 26:32 25
10. Pelhřimov
18 6 6 6 27:25 24
11. Konice
18 5 6 7 25:28 21
12. Sparta Brno
18 5 6 7 12:21 21
13. Blansko
18 6 3 9 20:31 21
14. Bystrc
18 5 6 7 17:35 21
15. Napajedla
18 4 7 7 21:24 19
16. Uherský Brod 18 5 3 10 13:25 18

Přebor olomouckého KFS
20. kolo: Určice - Litovel 4:2, Velké Losiny - 1.
HFK Olomouc „B“ 1:4, Želatovice - 1.FC Přerov
2:2 Kouřil V., Lakomý L., Rýpar T.
Ústí - Jeseník 4:0 Machala M., Štětka Z., Kubec
R., Oskava - Hranice 2:2 Tomeček F., Kouřil V.,
Januš V., Hněvotín - Kozlovice 1:2 Svozil P.,
Křepský M., Kubíček R., Zlaté Hory - Dolany 1:1
Vičar M., Knoll L., Vodák R., Kralice - Lipník 5:0,
1. Kralice
19 11 4 438:21 37
2. Oskava
19 10 5 448:29 35
3. Přerov
19 10 5 438:26 35
4. Hranice
19 9 7 340:27 34
5. Kozlovice
19 10 3 635:29 33
6. Litovel
19 9 3 739:36 30
7. 1. HFK „B“ 19 10 0 931:29 30
8. Určice
19 8 5 636:37 29
9. Ústí
19 8 2 936:40 26
10. Želatovice 19 7 3 942:39 24
11. Velké Losiny 19 5 7 746:45 22
12. Dolany
19 6 4 929:33 22
13. Hněvotín
19 5 6 821:32 21
14. Lipník
19 3 8 821:34 17
15. Jeseník
19 3 7 925:42 16
16. Zlaté Hory 19 2 31419:45 9

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“
Jesenec - Brodek u Př. 3:1, Slatinice - Dub nad
Mor. 6:2, Čechovice - Bělotín 0:2, Tovačov
- Náměšť na Hané 0:1, Bělkovice - Klenovice
4:1, Kojetín - Troubky 3:2
1. Kojetín
16 11 2 331:13 35
2. Troubky
17 11 2 442:29 35
3. Bělotín
16 10 1 528:17 31
4. Bělkovice
16 7 4 528:23 25
5. Jesenec
16 7 4 528:26 25
6. Dub nad Mor. 16 6 6 429:28 24
7. Klenovice
16 7 3 628:30 24
8. Opatovice 16 6 5 535:22 23
9. Náměšť na Hané 16 7 2 730:25 23
10. Čechovice 16 6 4 629:36 22
11. Slatinice
16 5 3 824:30 18
12. Plumlov
16 4 3 922:29 15
13. Tovačov
16 3 11214:30 10
14. Brodek u Př. 17 3 01419:49 9

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“
Lipová - Vrahovice 4:0, Protivanov Nezamyslice 3:1, Býškovice - Hor. Moštěnice
0:1, Všechovice - Konice „B“ 2:2, Radslavice
- Pivín 0:0, Haná Prostějov - Hustopeče 2:1,
Kostelec - Mostkovice 1:0,
1. Haná PV
16 12 2 235:18 38
2. Konice „B“ 16 11 4 149:15 37
3. Kostelec
16 9 4 339:23 31
4. Lipová
16 10 1 537:21 31
5. Hor. Moštěnice 16 9 2 535:23 29
6. Všechovice 16 7 3 629:26 24
7. Býškovice 16 7 2 734:32 23
8. Hustopeče 16 5 3 827:32 18
9. Radslavice 16 5 2 922:34 17
10. Pivín
16 4 4 824:34 16
11. Mostkovice 16 4 3 914:37 15
12. Nezamyslice 16 4 21025:34 14
13. Protivanov 16 3 31020:40 12
14. Vrahovice 16 2 5 916:37 11

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
starší dorost
1. HFK „B“ - Kralice 5:0, Šumperk - Nezamyslice
2:0, Mohelnice - Vikt. Přerov 7:0, Černovír Čechovice 4:1, Jeseník - FKM Konice 4:2,
1. Mohelnice 11 9 0 255:13 27
2. Čechovice 11 8 1 230:13 25
3. Jeseník
11 7 0 440:17 21
4. Černovír
11 7 0 433:23 21
5. Šumperk
11 6 1 431:18 19
6. 1. HFK „B“ 11 5 2 440:18 17
7. FKM Konice 11 4 4 318:18 16
8. Vikt. Přerov 11 3 2 69:29 11
9. Šternberk 10 3 1 622:28 10
10. Kralice
11 2 1 810:58 7
11. Nezamyslice 11 0 0116:59 0

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
mladší dorost
1. HFK „B“ - Kralice 3:0 Polanský J., Šumperk
- Nezamyslice 9:0 Kreif M., Mohelnice - Vikt.
Přerov 1:3 Ille V., Černovír - Čechovice 2:1
Křepský M., Jeseník - FKM Konice 5:4 Příhoda
L., Mohelnice - Jeseník 2:1,
1. 1. HFK „B“ 11 11 0 056:1 33
2. Šumperk
11 10 0 161:11 30
3. Černovír
11 7 1 343:15 22
4. Čechovice 11 6 1 425:15 19
5. Jeseník
11 6 0 553:23 18
6. Mohelnice 11 6 0 535:22 18
7. Vikt. Přerov 11 5 1 529:33 16
8. Šternberk 10 3 2 514:21 11
9. FKM Konice 11 1 2 813:52 5

10. Kralice
11 1 1 916:44 4
11. Nezamyslice 11 0 0112:110 0

KRAJSKÁ SOUTĚŽ,
SKUPINA „A“ - dorost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ruda nad Mor. 11 10
Žulová
11 8
Velké Losiny 11 7
Vikýřovice 11 6
Mikulovice 11 5
Štíty
11 5
SK Řetězárna 11 4
Troubelice 11 3
Zlaté Hory 11 3
Nový Malín 11 2
Mor. Beroun 10 1

0
0
2
1
2
1
0
3
2
1
0

132:12
334:18
237:21
427:16
437:34
524:28
721:25
519:25
629:26
815:40
98:38

30
24
23
19
17
16
12
12
11
7
3

KRAJSKÁ SOUTĚŽ,
SKUPINA „B“ - dorost
Kostelec - Opatovice 1:2 Kopecký D., Troubky Náměšť na Hané 0:5 Požár M., Určice - Brodek
u Př. 3:1 Milar J., Bohuňovice - Tovačov 1:1
Reich P., Nemilany - Chválkovice 4:2 Koláček
J., Hlubočky - Kozlovice 4:2 Tomášek J., Lipník
- Nové Sady 1:0
1. Opatovice 16 13 1 257:24 40
2. Tovačov
16 12 2 248:21 38
3. Lipník
16 11 2 356:23 35
4. Hlubočky
16 11 1 450:32 34
5. Bohuňovice 16 7 3 632:34 24
6. Určice
16 6 5 536:31 23
7. Kostelec
16 6 2 845:40 20
8. Kozlovice
16 6 2 832:33 20
9. Náměšť na Hané 16 5 3 839:50 18
10. Nemilany
16 5 3 829:45 18
11. Brodek u Př. 16 4 3 929:38 15
12. Nové Sady 16 3 4 927:41 13
13. Chválkovice 16 3 21129:54 11
14. Troubky
16 3 11214:57 10

II.třída
16.kolo:Určice B-Otaslavice 2:4 (1:2),
Procházka, Uličný - Gerneš, Ruszó, Smékal,
Vogl, Olšany-Kralice 2:1 (0:1), Kotůlek,
Sedláček - Bross, Držovice-Brodek u PV 2:4
(1:0), Zahradníček, Zelina - Hodulák 2, Piňos,
Zbořil, Vrchoslavice-Přemyslovice „A“ 3:0
(2:0), Horák 2, Moravec, Čechovice „B“Hvozd 2:1 (2:0), Antoníček, Horák - Vánský,
Otinoves-Zdětín 3:0 (0:0), Konečný 2, Škvára,
Bedihošť-Němčice 3:0 (1:0), Zemánek 2,
Dvořák.
1. Vrchoslavice 16 13 1 258:20 40
2. Otaslavice 16 10 2 432:22 32
3. Brodek u PV 16 9 2 547:30 29
4. Olšany
16 9 2 539:22 29
5. Kralice
16 8 3 534:24 27
6. Otinoves
16 8 3 532:23 27
7. Hvozd
16 7 2 739:37 23
8. Držovice
16 7 1 825:32 22
9. Určice B
16 5 3 823:41 18
10. Přemyslovice „A“16 4 5 734:24 17
16 5 2 913:25 17
11. Zdětín
12. Čechovice „B“ 16 5 11017:33 16
13. Němčice
16 5 01123:46 15
14. Bedihošť
16 3 11221:58 10
Kanonýři: 16 - Bureš Tomáš (Brodek u PV),
11 - Lacina Martin (Vrchoslavice), 10 - Grulich
Petr (Hvozd), Jurásek Vítězslav (Němčice),
Vymětal Jaromír (Vrchoslavice), Škvára Pavel
(Otinoves).

III. třída
16.kolo: Kostelec B-Kladky 0:2 (0:1), Horní
Štěpánov-Vrahovice B 1:1 (-1:-1), Jesenec
B-Smržice 1:9 (0:-1), Haná Prostějov B-Vyšovice
3:2 (1:1), Pavlovice-Dobromilice 3:0 (-1:-1),
Vícov-Čechy pod Kosířem 2:0 (-1:-1).
1. Dobromilice 16 11 1 451:20 34
2. Vícov
16 11 1 431:16 34
3. Haná Prostějov B16 9 4 342:29 31
4. Kladky
16 10 1 537:25 31
5. Smržice
16 7 4 538:31 25
6. Horní Štěpánov16 7 4 529:29 25
7. Tištín
15 7 2 630:20 23
8. Kostelec B 16 7 0 943:32 21
9. Vrahovice B 16 6 3 729:37 21
10. Pavlovice
16 6 1 927:43 19
11. Nezamyslice B 15 5 2 825:36 17
12. Vyšovice
16 4 4 817:22 16
13. Čechy pod Kosířem16 4 111 28:49
13
14. Jesenec B 16 2 21227:65 8
Kanonýři: 13 - Křeček David (Kladky),
11 - Sipěna Milan (Tištín), Špaček Jakub
(Dobromilice), 10 - Lošťák Zbyněk (Haná
Prostějov B), Menšík Tomáš (Kostelec B),
Vozihnoj Luboš (Dobromilice).

IV. třída skupina B
12.kolo: Volno-Hrubčice -1:-1 (-1:-1),
Biskupice-Otaslavice B -1:-1 (-1:-1), Brodek u
PV B-Doloplazy 2:4 (-1:-1), Pivín B-Němčice
B 3:0 (-1:-1), 1.SK Prostějov A-Želeč -1:-1
(-1:-1), Ivaň-Tvorovice 1:2 (-1:-1).
1. 1.SK Prostějov A10 9 1 043:8 28
2. Hrubčice
10 7 3 023:11 24
3. Tvorovice 11 6 1 437:25 19
4. Pivín B
11 5 2 422:14 17
5. Želeč
10 4 3 322:20 15
6. Ivaň
11 4 3 414:19 15
7. Otaslavice B 10 4 2 419:24 14
8. Doloplazy 11 4 1 627:34 13
9. Němčice B 11 2 3 617:27 9
10. Biskupice
10 2 0 818:36 6
11. Brodek u PV B 11 1 1 915:39 4
Kanonýři: 14 - Kolečkář Petr (Tvorovice),
11 - Kocourek Michal (1.SK Prostějov A), 9 Vitásek Jakub (1.SK Prostějov A).

Okresní přebor dorostu
16.kolo: Klenovice-Protivanov 1:3 (-1:-1),
Olšany-Vrahovice 1:1 (-1:-1), Výšovice-1:-1 (-1:-1), Brodek u PV- -1:-1 (-1:-1),
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Konická naděje žila jen půli,
po obrátce Hodonín zle řádil
Konice, Prostějov/son Doma chtěli a potřebovali
vyhrát, místo toho jim kvalitní soupeř nasázel pět gólů.
Fotbalisté TJ Sokol Konice
v 18. kole divize D nestačili druhému celku tabulky
RSM Hodonín, hrubě jim
nevyšel druhý poločas a
vysokou porážkou zabředli ještě víc do sestupového
bahna.
Start do zápasu měli domácí
skvělý, když hned v 7. minutě
Václavský přihrál Schönovi,
ten přetlačil obránce a mezi
nohama gólmana Krajíčka
otevřel skóre – 1:0. „Rychlé vedení bylo sice příjemné,
ale náš herní projev v dalším
průběhu neměl potřebné parametry. Chyběl hlavně důraz a
nasazení, soupeř do všeho chodil agresivněji a tím nás pře-

hrával,“ přiblížil kouč Sokola
Karel Procházka.
Přesto jeho tým slibné vedení
do přestávky udržel, protože
zadní řady opakovaně odvracely všechny hostující pokusy
o zteč. „V prvním poločase
jsme Hodonín až na jedinou
výjimku nepustili do vyložené
šance, neboť jeho hra byla dost
stereotypní a my se mohli opřít
o fungující defenzivu,“ vysvětlil Procházka.
Po změně stran přišel totální
krach konických akcií na herní i bodové burze. „Protivník
přidal k maximální agresivitě
lepší pohyb, mnohem víc přihrávek a střel, což náš mančaft
úplně rozložilo. S pojetím hostů jsme měli obrovské problémy, propadali individuálně i
týmově a inkasovali jeden gól
za druhým,“ smutně konstato-

val Procházka.
Na 1:1 vyrovnával v 53. minutě Svoboda hlavou po rohu,
do vedení šel výběr RSM jen o
chvíli později, kdy si Cetkovský srazil do vlastní sítě centrovaný balon. Další klíčový
okamžik nastal hned za další
tři minuty a měl podobu druhé
žluté karty pro Klobásku, jež
logicky znamenala vyloučení.
Přesilovku využil favorit brzy
díky Polákovi, který sám před
Kmecikem nezaváhal – 1:3.
Zajímavý duel následně vygradoval divokou závěrečnou
desetiminutovkou. Otevřela ji
snižující trefa Řeháka přesnou
hlavičkou, která Konickým
dávala teoretickou šanci vydřít alespoň bod. Tato naděje
však vzápětí zhasla. „Brankář
Kmecik si zařval, že má míč,
a pak jej bohužel neměl. Tahle

SOKOL KONICE – RSM HODONÍN
2:5 (1:0)
Branky: 7. Schön, 80. Řehák – 53. Svoboda, 56. vlastní Cetkovský, 68., 82. a 89. Polák.
Rozhodčí: Miko – Kuba, Dostálek
ŽK: Klobáska - Šturma.
ČK: 59. Klobáska (K).
Diváků: 150.
Sestava Konice: Kmecik – Koutek, Cetkovský, Řehák, Růžička
– Schön (70. Bílý), Klobáska, Voral, Václavský (58. Kryl) – Blaha, Směták (58. Hlouš). Trenér: Karel Procházka.
hrubka nás definitivně položila, v úplné koncovce jsme pak
z brejku dostali ještě pátý gól
a bylo vymalováno,“ dokončil
Procházka popis utkání.
Poslední tři trefy Hodonína si
připsal Polák, který tím docílil hattricku. Od ještě většího
přídělu TJ dvakrát zachránilo
břevno, i tak ale na straně domácích zavládl po finálním

hvizdu sudího hluboký smutek. „Bez ohledu na sílu soupeře jsme my sami naprosto zklamali. Bez pořádného nasazení,
důrazu a bojovnosti se fotbal
prostě hrát nedá, a pokud si to
včas neuvědomíme, můžeme
mít značné problémy. Příště jedeme do Třebíče a tam to bude
další nesmírně těžké střetnutí,“
připojil Procházka.

Šťastná ruka kouče, tři body trefil střídající
„tenista v kopačkách“ JARDA LEVINSKÝ!
TJ HANÁ PROSTĚJOV – SOKOL HUSTOPEČE N.B.
2:1 (0:0)
Branky: 61. Konečný, 89. Levinský – 70. Pavlištík
Rozhodčí: Polanský - Kučera, Majer
Žluté karty:
Šindler, Konečný - Gerla
Diváků: 150
Sestava TJ Haná Prostějov: Lošťák - Jančiar, Šindler, M. Kolář,
Chum - Krupička, Zbožínek, Bartoš, Zachar (65. Ondráček) Konečný, Světlík (78. Levinský)
Trenér: Daniel Kolář
Prostějov/ol, pk – V prvním jarním kole I. B třídy
skupiny „A“ Olomouckého KFS přivítali fotbalisté
Hané Prostějov na hřišti
Za Místním nádražím tým
Sokola Hustopeče. A bylo to
drama jaksepatří. Na vedení domácích totiž stačili hosté záhy zareagovat a tak se
museli „hanáci“ spolehnout
na „Paní štěstěnu“. Když
dvanáct minut před koncem
posílal lodivod Daniel Kolář
na trávník světového tenisového deblistu Jaroslava
Levinského, asi netušil, jak
šťastné rozhodnutí činí. Byl
to totiž právě tento úspěšný
hráč z dvorců se prosadil i
na zeleném pažitu a minutu
před koncem zajistil domácímu výběru cenné tři body,
které Prostějovským jistě
pomohou v boji o postup.
V úvodu zápasu se obě mužstva oťukávala a bojovala
o každý metr hřiště. Bohužel souhra vázla a přihrávky
zpočátku nenacházely svého
adresáta. Ve 22.minutě poslal
z pravé strany domácí Jančiar
prudký centr, ale nabíhajícímu
Zacharovi chyběli centimetry.
O čtyři minuty později se do
míče opřel domácí Krupička,
ale jeho střela šla nad Hýžovu
branku. Hosté se osmělili ve
33.minutě , když šel prudký
centr křížem před Lošťákovu
branku, ale ani odvážné skoky
Valentoviče a Nováka na míč
nedosáhly. Ještě tři minuty
před koncem prvního poločasu střílel hostující Valentovič
z 30 metrů na Lošťáka, ale
tomu míč uvízl bezpečně v
náručí.
Se stejným úsilím nastoupily
oba týmy i do druhého poločasu, ale branky se diváci do-

čkali až po hodině hry. To šla
přihrávka po ose Šindler, Kru- NAKONEC TO VYŠLA.
pička a Konečný, který podél Jedna z mála šancí provrhnuvšího se Hýži otevřel stějovských „Hanáků“
skóre zápasu – 1:0. Ještě v 68. sice tentokrát brankou
minutě poslal domácí Chum neskončila, ale nakonec
měli domácí potřebné
centr do pokutového území,
štěstí a tři body urvali!
ale hlavička Bartoše šla mimo
Foto: Oldřich Lošťák
tyč hostující svatyně. Bohužel radost domácích z vede- „Domácí byli v zápase lep- Prostějovu se podařilo dát věděli vyrovnáním, ale v
ní trvala pouze devět minut, ší. Za stavu 0:0 jsme šli na vedoucí gól, na který jsme samotném závěru měli doprotože hosté po situaci zavá- brankáře a nedali. Naopak sice za deset minut odpo- mácí více štěstí.“
nějící ofsajdem vyrovnali Pavlištíkem
na 1:1. V závěru
zápasu vyšel trenéru
Kolářovi již zmíněný tah se střídajícím
Levinským. V 89.
minutě zahrával domácí Krupička rohový kop jako jednu
z posledních šancí a
poslal míč na vzdálenější tyč. Odtud
jej vrátil Jančiar
do skrumáže před
brankou, kde se nejrychleji zorientoval
„čerstvý“ Levinský
a uzavřel za jásotu
střídačky a celé tribuny - 2:1!

Pohledem trenérů:
Daniel Kolář - TJ
Haná Prostějov):
„I když se nám dnes
moc nedařilo, přece
jen jsme byli v tomto
zápase asi o něco lepší než soupeř, ale nějak jsme se nemohli
dostat do brankových
příležitostí.
Hráči
však bojovali a odměnou jim byl vítězný gól v 89. minutě.“
Antonín Kopřiva
- Sokol Hustopeče
n.B.:

Mostkovice-Otaslavice 0:2 (-1:-1), Držovice-Brodek u Konice 2:2 (-1:-1),
Němčice-Pivín 0:3 (-1:-1).
24.kolo: Výšovice-Brodek u PV 2:1 (1:1).
1. Pivín
14 12 1 156:17 37
2. Protivanov 14 11 0 361:23 33
3. Otaslavice 14 8 1 531:27 25
4. Klenovice
14 7 0 754:31 21
5. Vrahovice 14 6 3 535:24 21
6. Němčice
14 7 0 733:27 21
7. Držovice
13 5 4 429:18 19
8. Výšovice
14 6 1 720:29 19
9. Mostkovice 12 4 2 625:23 14
10. Brodek u Konice14 3 3 826:42 12
11. Brodek u PV 13 2 11019:69 7
12. Olšany
14 1 4 913:72 7
Kanonýři: 22 - Pospíšil František (Protivanov), 15 - Selucký Dominik (Pivín), 13 Liška Petr (Lipová).
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VK Modřanská postoupil do semifinále UNIQA extraligy

Po Ostravě čeká Modřanky v play off pražský Olymp

smeč

Semifinálová série odstartuje na prostějovské palubovce v pátek 8. a v sobotu 9. dubna

První ze tří schodů vedoucích
na trůn vládkyň českého volejbalu ženy VK Modřanská
Prostějov bryskně vyšláply,
nyní přijde na řadu zdolání
druhého a podstatně vyššího.
Po čtvrtfinálovém vyřazení
TJ Mittal Ostrava 3:0 na zá-

EXTRALIGA ČR - ČTVRTFINÁLE PLAY OFF; 3. zápas

TJ MITTAL OSTRAVA - VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV

1:3

Konečný stav série: 0:3
Čas: 1:18 hodiny
Rozhodčí: Blažek a Antušák
Diváků: 280

1. set:
2. set:
3. set:
4. set:

10:25
25:20
18:25
12:25

15 minut
25 minut
20 minut
18 minut

Sestava Prostějova
Kubínová
Artmenková
Hrončeková
Soaresová
Bramborová
Tomášeková
libero:
Velikiyová
Střídala: Lipicerová
Připraveny byly: Ssuschkeová, Nováková, Košická
Trenérská dvojice:
Miroslav Čada a Ľubomír Petráš

Čtvrtfinále play-off volejbalové extraligy žen
3. zápasy: PVK Přerov - SK UP Olomouc 0:3 (-20, -18, -18).
Konečný stav série: 0:3. Rozhodčí: Vojtíšek a Trumpeš. Diváků:
250 * TJ Sokol Frýdek-Místek – VK KP Brno 1:3 (23, -18, -16,
-17). Konečný stav série: 0:3. Rozhodčí: Dziacký, Vojtíšek. Čas:
102 minut. Diváků: 300 * Slavia Praha - Olymp Praha 1:3 (-16, 22,
-19, -16). Konečný stav série: 0:3. Rozhodčí: Pecháček, Pavelek.
Čas: 91 minut. Diváci: 400 * TJ Mittal Ostrava – VK Modřanská
Prostějov 1:3 (-10, 20, -18, -12). Konečný stav série: 0:3. Rozhodčí:
Blažek, Antušák. Čas: 82 minut. Diváků: 280.

pasy (jednotlivé výsledky 3:0,
3:0, 3:1) totiž Hanačky čeká
semifinále UNIQA extraligy
a v něm o poznání kvalitnější
protivník – PVK Olymp Praha.
Prostějov/son - Pro tým VK
Modřanská je pražský Olymp

Vzájemné zápasy semifinálových rivalek
Sezona 2007/08 - 3. kolo extraligy (20. října 2007): Prostějov
– Olymp Praha 3:2 (6, -19, 20, -18, 7). 12. kolo extraligy (21.
ledna 2008): Olymp Praha – Prostějov 3:1 (-22, 21, 21, 23).
Finále Českého poháru (11. února 2008): Prostějov – Olymp
Praha 3:0 (20, 15, 13).
Sezona 2008/09 - 1. kolo extraligy (24. září 2008): Olymp
Praha – Prostějov 1:3 (-20, 16, -17, -16). 15. kolo extraligy
(10. ledna 2009): Prostějov – Olymp Praha 3:0 (13, 16, 19).
Semifinále extraligy – první utkání (21. března 2009): Prostějov – Olymp Praha 3:0 (16, 13, 22), druhé utkání (25. března
2009): Olymp Praha – Prostějov 1:3 (-23, -13, 20, -26), třetí
utkání (28. března 2009): Prostějov – Olymp Praha 3:1 (-22,
15, 13, 23).
Sezona 2009/10 – 10. kolo extraligy (21. listopadu 2009):
Prostějov – Olymp Praha 3:0 (17, 16, 14). Semifinále Českého
poháru – první utkání (22. ledna 2010): Prostějov – Olymp
Praha 3:0 (11, 17, 19), odveta (26. ledna 2010): Olymp Praha
– Prostějov 0:3 (-26, -15, -11). 21. kolo extraligy (4. února
2010): Olymp Praha – Prostějov 0:3 (-6, -14, -15). 26. kolo
extraligy (27. února 2010): Prostějov – Olymp Praha 3:0 (13,
20, 15). 31. kolo extraligy (25. března 2010): Olymp Praha
– Prostějov 0:3 (-16, -18, -19). Semifinále extraligy – první
utkání (14. dubna 2010): Prostějov – Olymp Praha 3:1 (22,
16, -15, 18), druhé utkání (15. dubna 2010): Prostějov – Olymp
Praha 3:0 (19, 24, 17), třetí utkání (17. dubna 2010): Olymp
Praha – Prostějov 1:3 (21, -21, -17, -10).
Celková bilance: Prostějov – Olymp Praha 16:1 na zápasy
(49:10 na sety).

důvěrně známý soupeř, s nímž
již mnohokrát měřil síly včetně
loňského semifinále elitní soutěže ČR. Před rokem se „Modřanky“ proti družstvu z hlavního města trochu trápily, když
ve dvou ze tří vzájemných duelů ztratily set a jednou od toho
nebyly daleko.
Rovněž tentokrát se nedá očekávat žádná procházka růžovou zahradou, neboť Olymp v
úvodním kole play off až nečekaně hladce vyřadil nebezpečnou Slavii. Oba domácí zápasy
zvládl jasně 3:0 a na palubovce
svého rivala vzápětí uspěl 3:1.
To vše svědčí o lepšící se formě PVK.
„Olymp má podobně jako Ostrava velmi mladé družstvo,
jenže s o třídu lepšími hráčkami. Nebezpečná je hlavně
trojice Kallistová, Vanžurová
a Jakubšová, ale Pražanky nesmíme podceňovat jako celek.
Pod vedením zkušeného trenéra Standy Mitáče jsou schopné
předvádět hodně dobrý volejbal, takže pozor na ně,“ varoval kouč VK Miroslav Čada
s čerstvou vzpomínkou na trápení svých svěřenek ve třetím
čtvrtfinále na ostravské půdě.
Tam však Prostějov nastoupil
v silně kombinované sestavě,
což by se pro semifinálovou
sérii mělo změnit. „Předtím
zraněná Anna Velikiyová už
hrála, byť zatím jen na libe-

Představení PVK Olymp Praha
Jeden z nejúspěšnějších oddílů v historii českého ženského
volejbalu získal během své existence (od roku 1957) celkem
16 extraligových titulů, ten zatím poslední v roce 2008. Uplynulá sezona skončila pro Olymp bronzem za třetí místo.

Realizační tým PVK Olymp Praha
Stanislav Mitáč – hlavní trenér
Ondřej Vlček – asistent trenéra
Hráčská soupiska PVK Olymp Praha
1 Adéla Machová – nahrávačka
2 Andrea Kossanyiová – smečařka
4 Denisa Jurčenková – blokařka
7 Anna Kallistová – blokařka
8 Adéla Vašutová – blokařka
9 Andrea Sládková – blokařka
10 Iveta Halbichová – nahrávačka
11 Tereza Vanžurová – univerzálka
12 Martina Jakubšová – smečařka
14 Zuzana Mudrová – smečařka
15 Kristýna Zoulová – libero
17 Veronika Dostálová – libero
ru. Právě na tomto důležitém
postu už delší dobu chybí
naše velká opora Markéta
Chlumská, která začala trénovat a snad se do soboty úplně
uzdraví. Pokud budeme kompletní, věřím v naši sílu i herní
schopnosti. A jestli bude přece
jen někdo absentovat, musíme
si s tím poradit. Nic jiného než
postup samozřejmě nepřipadá
v úvahu,“ zdůraznil Čada.

První dva mače s Olympem
hostí Městská hala Sportcentra DDM Prostějov v pátek 8.
dubna od 17.00 hodin a o den
později ve stejný čas. „Původně se mělo hrát v sobotu
a v neděli, jenže 10. dubna
odpoledne hrají basketbalisté
s Nymburkem a proto došlo
k tomuto přesunu,“ vysvětlil
sportovní manažer VK Peter
Goga.

Obchodní partneři VK Modřanská Prostějov

Kvalifikace o postup do extraligy:
Šternberk - SG LD Brno 3:0 (23, 21, 23), Šternberk - Střešovice
3:0 (24, 10, 16). Průběžné pořadí: 1. Šternberk 4, 2. SG Brno 1, 3.
Střešovice 1.

Kam příště

SPORTSWEAR

Semifinálové dvojice (série začnou v sobotu 9. dubna):
VK Modřanská Prostějov - Olymp Praha, VK KP Brno – SK UP
Olomouc

Chcete hrát volejbal?
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV společně s TJ OP
Prostějov a PVK Prostějov zve do svých řad mladé
zájemkyně o hru pod vysokou sítí. Děvčata, která by se
chtěla naučit základům volejbalu a pokračovat v jeho
hraní třeba až do dospělosti, mohou přijít na trénink
přípravky a po domluvě s vedoucí trenérkou Danou
Vlčkovou se zapojit.

Nečekaná ztráta setu v Ostravě postup „Modřanek“
ze čtvrtfinále neovlivnila
ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů 

Ostrava, Prostějov/son - Nečekaná ztráta setu v Ostravě
postup VK ze čtvrtfinále neovlivnila
Těžší než se předpokládalo
to měly naše volejbalistky ve
třetím utkání čtvrtfinálové
série UNIQA extraligy žen.
Na hřišti TJ Mittal Ostrava

ztratil vysoce favorizovaný
tým VK Modřanská Prostějov druhou sadu a dlouho
tápal i ve třetí, aby nakonec
průběh zlomil na svou stranu
a vítězstvím stvrdil postup
do semifinále nejvyšší české
soutěže. V něm se stejně jako
loni střetne s Olympem, který v pražském derby vyřídil
Slavii.
V hodně nezvyklém složení
nastoupily Hanačky na severu Moravy. Jen mezi náhradnicemi zůstaly velké opory
Ssuschkeová (blok) a Lipicerová (smeč), nedoléčené zranění stále nepustilo do hry
Chlumskou (libero) a na jejím
postu tak zaskočila Velikiyová,
která na univerzál nemohla
kvůli svým vlastním zdravotním problémům.
Kombinovaná sestava však
hostujícímu družstvu v úvodu
vůbec nevadila, zahajovací děj-

ství patřilo naprosto suverénně
jemu poměrem 10:25 - 0:1.
Potíže nastaly až od druhého
setu, v němž soupeřky neustále
vedly až čtyřbodovým rozdílem. „Modřankám“ se sice
podařilo dotáhnout z 18:14 na
20:19, jenže koncovku zcela
pokazily – 25:20 a bylo to 1:1.
Prostějovské trápení navíc pokračovalo i ve třetí sadě, a to
poměrně dlouho. Naše děvčata otočila z 4:1 na 6:7, vzápětí
však znovu prohrávala 12:10.
Na své poměry výborně hrající mladice Mittalu vedly ještě
14:13 a zanedlouho srovnávaly
ze 14:16 na 16:16, teprve poté
odpadly. A to nejen v závěru
tohoto setu – 18:25 a 1:2. Obdobný průběh měl i čtvrtý set.
Do něj už favoritky vstoupily
razantně (1:4, 4:9) a předtím
komplikovaný duel rychle
dovedly do vítězného konce 12:25, 1:3.

Historie měření Hranické
propasti je bohatá a velmi
zajímavá. Nenápadně vyhlížející jezírko na dně propasti,
jehož změřená hloubka na
začátku století byla pouhých
36 metrů, se proměnilo v nejhlubší možnou tůň poté, co
jej prozkoumali první potápěči. Jezírko plné kyselky je
na svém dně pouze zúženo a

snad jen písničky místního
barda Jaromíra Nohavici.
Člověk pak při jízdě Ostravou
ví, že „z hulváckého kopce
jede tramvaj šupem, držíme
se štangle a nohama dupem“
a že si spíš Nohavica vymýšlel, když zpíval „že se kradě všade byste vědět mohli,
z Poruby jdu pěšky, bo koleje
šlohli…“ Nešlohli a nutno

všechny cesty za utkáními
Prostějova jsou tak poklidné. Když nás v Rijece doprovázely policejní antony,
abychom se dostali mimo
dosah rijeckých rowdies a
dostřel jejich dělobuchů,
bylo nám úzko. Ale samotné
utkání plné konfliktů bylo již
za námi a byl už možná jen
čas na to špatné zapomínat.

O

1:3

Pv

:

Tréninky pro dívky od 5. do 7. třídy základních škol
jsou v tělocvičně ZŠ Palackého každé pondělí od 15:30
do 17:00 hodin, každé úterý od 15:30 do 17:00 hodin
a každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin. Tak přijďte,
j
ý klub Prostějov
j vás rád přivítá!
p
volejbalový
-red-

Přijd´´te do tělocvičny
Přijd
ZŠ Palacká!
Ostrava - Byl jsem požádán
mým kamarádem Markem
Sonnevendem, abych napsal
článek o zájezdu fanoušků
do Ostravy. Jelikož při těchto příležitostech nepopisuji
samotná utkání, ale spíš cestopisy zajímavých míst, která
jsme navštívili, zapochyboval
jsem mírně o Markově soudnosti. Co mu mám popisovat
na cestě do Ostravy?
Kdybych chtěl naplánovat
její atraktivní prohlídku, musel bych si opatřit turistické
průvodce tímto městem. Jenže zde se projevuje přímo příkladně takzvaný zákon klesající poptávky. Tedy čím nižší
poptávka, tím vyšší cena. Dělat průvodce po Ostravě asi
nebude nejvýnosnější job.
Ale Marka mám rád, vážím
si ho, je pro mě zosobněním
tradiční a poctivé novinařiny.
Působit on třeba v Lošticích,
mohou tam tvarůžkárnu za-

vřít, protože nejhodnotnějším
artiklem města by byl právě
Sony. Tady jsou tedy mé postřehy.
Cestu do slezské metropole
jsme si zpříjemnili zastávkou
v Teplicích nad Bečvou. Na
místním vrcholku Hůrka se
nachází Hranická propast,
nejhlubší ve střední Evropě.
Jeden z místních, a dlužno
dodat že mýtických názvů
zní Gevaterloch (Kmotrova
díra). Prý se tam propadla
zem pod kočárem, který jel
na křtiny, kde kmotrem měl
být ďábel. Je zajímavé, jak si
příroda umí pohrát s půvabnými jmény. Doma v pokojích nás v podobě rostliny děsí
Tchýnin jazyk, nad nádražím
v Teplicích pak Kmotrova
díra. Tak i tak je tohle místo
mystické a pozoruhodné a
doporučuji komukoliv, kdo
jej ještě nespatřil, tam uskutečnit rodinnou výpravu.

K KOLEKTORY
a.s.

Domovní správa
Prostějov, s.r.o.

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

Jiří KOZEL- TJ Mittal Ostrava:
Velmi si vážím zisku druhého setu a toho, jak holky bojovaly, favorizovanému soupeři kladly odpor. Předvedly spoustu
vynikajících zákroků, hodně dobře se držely i polovinu třetí
sady a až potom se naplno projevila mnohem větší kvalita
Prostějova, který už nepřipustil další překvapení. Celkově
jsem však určitě spokojený s tím, jak jsme sérii s jasným
kandidátem na zlato zvládli.“
Miroslav ČADA - VK Modřanská Prostějov:
Ztráta setu je nepříjemná, nicméně pro nás ne rozhodující.
Za podstatné považuji, že se tým po velice špatné druhé sadě
zmobilizoval, dokázal zlepšit svůj výkon a splnil výsledkovou i postupovou povinnost bez ještě větších problémů. Je
však pravda, že tak mizerně jako v celém druhém setu a
v polovině třetího bychom rozhodně hrát neměli. Bohužel
nám v této pasáži vůbec nefungovala obrana na síti, holky znejistěly na přihrávce a následně kumulovaly chyby ve
všech činnostech. Pomohlo až střídání zkušené Lipicer, která mančaft svými zkušenostmi uklidnila a celkově zvedla
jeho výkon. Kromě Tiny zaslouží pochvalu Veronika Hrončeková za úspěšnost v útoku a Anna Velikiy za to, jak dobře
se vyrovnala s pro ni nezvyklou úlohou libera. Zápas jsme
tak přes dílčí komplikace zvládli, ale byl pro nás varováním
směrem k semifinálové sérii proti Olympu Praha.“ -sonní bubeník Petr Feike. Jeho
hlášky vstoupily toho večera
do našich osobních dějin
a myslím si, že je škoda při
tomto ohlédnutí nepředat je i
dalším generacím. Jen prostý
přesun z hotelu na asijskou
část Istanbulu do haly zabral
téměř tři děsivé hodiny v dopravní zácpě. To nejznámější
prostějovský rusofil Feike

Fanouškovské okénko VK Modřanská Prostějov
pokračuje dál v hluboký jeskynní systém, jehož největší
hloubka při měření dosáhla
205 m. S 69,5 metry suché
části propasti tak získáváme v učebnicích uváděnou
hloubku 274,5 m.
Z Hranické propasti pak
směřovaly stopy našeho autobusu rovnou do Ostravy.
Bez turistického průvodce
nám mohly ukazovat cestu

říct, že Ostrava výrazně mění
tvář, stává se z ní moderní
velkoměsto plné nové či zdárně zrekonstruované zástavby.
Když člověk navštíví tak
hezký kousek přírody, jako
je okolí Zbrašova a Hranic,
má v autobuse čas v poklidu
rozjímat. Uvědomí si pak, že
v pozici napravo od řidiče
tráví se zájezdy VK již pátý
rok. A uvědomí si také, že ne

O poznání horší byla cesta
centrem Istanbulu, když jsme
putovali na popravu, kde pro
náš hráčský výběr byl katem
místní Fenerbahce a pro nás
pak kotel domácích fanoušků. Všech patnáct statečných, co nás tehdy autobusem jelo, mělo velký strach.
Strach z neznáma. Odvahu
nám však dodával nejodvážnější z nejodvážnějších, hlav-

komentoval slovy: „Takhle
není za…ná ani Moskva.
Ty jo, my než tam stihneme
dojet, tak budeme otráveni.“
(reakce na zřejmé množství
výfukových zplodin vzniklé
v dopravní zácpě čtyřproudé
silnice – pozn. autora). Jeho
první slova, která vyjadřovala odhodlání položit život za
svůj klub i vlast, byla: „Mě
dneska zastaví jen paraly-

zér!“ Pak jakoby zaváhal a
v jeho citlivé duši zazněla
struna pochybností a možná
i (bojím se to v případě Peťova charakteru napsat) i obav:
„Já skočím do studny a budu
dělat, že su voda!“. Po chvilce se však v něm opět ozval
bojovník, který nám radil, jak
se chovat, když už budeme ve
rvačce s fanoušky místního
velkoklubu. Jeho rada se
týkala doporučení, jak ztratit co nejméně krve: „Když
z vás bude stříkat krev, tak
nasávejte zpět nosem!“ Až
teď s odstupem roku a půl si
uvědomuji, že (kromě mírné
dávky alkoholu) právě jeho
slova nám zpříjemnila obávanou výpravu a dala nám
zapomenout myšlenkám na
nejchmurnější scénáře. Za to
mu patří velký dík. Ale nejen
za to…
Autor je předsedou Fanklubu VK Prostějov
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Házenkáři Kostelce deklasovali „béčko“ Jičína

a
UDRŽELI
NADĚJI
na
záchranu
v
první
lize
a
k
Sedmič
ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů 
K 30:17 J

1. L
1.
LIGA
I
HÁZENKÁŘŮ ČR

Jen vítězství nad HBC
Ronal Jičín „B“ mohlo
18. KOLO
oživit šance házenkářů
TJ SOKOL KOSTTELEC NA HA
ANÉÉ-HK TJ Sokol Kostelec na
Hané-HK na záchranu
VS
S. HBC
C RONAL JI ČÍN
N „B“ 1. ligy mužů. Povedlo
se, sestupem ohrožený
tým doma v osmnáctém
dějství soutěže dosáhl
Vývoj po pětiminutovkách: 2:0, 6:1, 6:3, 9:5, 9:7, 12:7, 14:8, 15:11, 16:13, na suverénní výhru a
19:14, 25:15, 28:16, 30:17. Rozhodčí: Bubeníček a Smékal. Vyloučení: 1:4.
čtyři kola před koncem
Diváků: 185.
sezony stále žije.
Sestava a branky Kostelce na Hané

Kaláb - Varha
Vasyliev 5
T. Grulich 4
M. Grulich 2

Jurka
Paták 5
Ševčík 2
Vymětal 2

Kostelec na Hané/son

Grepl 3
Šuba 2
Kosina 5

Sokol nutně potřeboval dva body,
zatímco Středočeši mají nahráno a
mohli být v klidu. Podle toho utkání vypadalo, domácí šli od začátku

Trenéři: Jan Hándl a Ján Varhalík

JJak
aakk ssee hr
hrálo...
rálo...
18. kolo: TJ Šumperk - 1.HK Dvůr Králové nad Labem 22:24,Tatran
Litovel - Sokol Ostrava 26:26 (11:13), TJ Bystřice pod Hostýnem
- Sokol Nové Veselí 28:29, TJ Náchod - TJ Praha-Chodov 30:29
(18:15), Sokol Kostelec na Hané - HBC Jičín B 30:17 (12:8), HCB
OKD Karviná SCM - HC Košutka Plzeň nehlášeno

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 1. LIGY
1. TJ Bystřice p. H.
18 11
1 6
2. Tatran Litovel
18 10
2 6
3. TJ Šumperk
18 10
2 6
4. HC Košutka Plzeň
17 10
0 7
5. TJ Náchod
18 10
0 8
6. HCB OKD Karviná SCM
16
8
3 5
7. HBC Jičín „B“
18
9
0 9
8. Sokol Nové Veselí
18
7
1 10
9. TJ Praha Chodov
18
7
1 10
10.1.HK Dvůr Králové n. L.
18
7
0 11
11. Sokol Kostelec na Hané
18
7
0 11
12. Sokol Ostrava
18
4
3 11

593:545 23
500:461 22
415:416 22
474:461 20
472:481 20
433:409 19
471:491 18
511:417 15
520:513 15
471:499 14
503:537 14
481:514 11

KAM za prvoligovou házenou
19. kolo, sobota 9. dubna 2011, 17:00 hodin: Sokol Ostrava HCB OKD Karviná SCM, TJ Praha Chodov - TJ Bystřice pod
Hostýnem, HC Košutka Plzeň - TJ Šumperk, 1.HK Dvůr Králové
nad Labem - HBC Jičín „B“, TJ Náchod - Sokol Kostelec na
Hané (17:30), Sokol Nové Veselí - Tatran Litovel.
-pk-

za triumfem jako buldoci. Energii
do žil jim nalil hned skvělý úvod,
v němž hostující mladíky vůbec
nešetřili a během osmi minut šli
do vedení 6:1. Výborný nástup
ale nevydržel, Hanáci se přestali
prosazovat v útoku a soupeř toho
využil k přiblížení na rozdíl dvou
gólů (9:7). Velmi důležité bylo,
že borci HK tuhle kritickou chvíli
přežili a vzápětí znovu udeřili únikem na 12:7 těsně před přestávkou. Po pauze kostelecká parta
nějakou dobu držela odstup, jenže
protivník se nevzdával a střetnutí ještě jednou zdramatizoval
(14:9 - 16:13). Definitivní zlom a
rozhodnutí přišlo od stavu 19:15,
kdy se domácí borci trefili šestkrát
za sebou a jičínská rezerva úplně
odpadla. Hosté ve zbytku duelu
vůbec nekousali, obrana TJ krytá
dobře chytajícím Kalábem minimálně inkasovala a předčasně
rezignující HBC si domů odvezl
debakl - 30:17.

Jan HÁNDL - TJ Sokol Kostelec na Hané–HK:
„Neděle je úspěšná jen při dvoubodovém zisku, takže konečně můžeme být po delší době
spokojení. Hodně nám pomohl vydařený začátek, kdy jsme soupeři rychle utekli a tím se
uklidnili. Možná až moc, protože vzápětí jsme obrannými chybami nechali hosty dotáhnout.
V útoku kluci často trefovali tyče a břevna, naštěstí se z útlumu včas vzpamatovali a znovu
zabrali. Ve druhém poločase nastala podobná situace, kdy jsme Jičín nechali opět stáhnout
náš náskok a potom mu zase odskočili. V závěru pak hosté úplně odpadli, řekl bych, že zápas
zabalili. Chválím celý mančaft za zodpovědný přístup a maximální bojovnost, díky čemuž
jsme zvítězili tak vysoko. Důležité góly dávali Paták a Kosina, v koncovce se dobře prosazoval Grepl. Co se týče defenzivy, tam pořád chybujeme, ale Jičín dnes nedokázal naše
hrubky tolik trestat. Výhrou jsme udrželi naději na záchranu, v případě porážky už bychom na
tom byli bledě. Takhle by nám k udržení první ligy měla stačit vítězství ve zbývajících dvou
střetnutích doma, ovšem pouze za předpokladu, že se v ostatních utkáních zrodí očekávané
výsledky. Lepší by tak samozřejmě bylo zabodovat i venku, třeba hned v nejbližším duelu na
hřišti Náchoda.“
Miloslav KŮTA - HBC Ronal Jičín „B“:
„Prohráli jsme kvůli nízké úspěšnosti střelby a tomu, že jsme nezachytili začátky obou poločasů. Neměli jsme skoro žádné odražené míče, které často i se štěstím padaly k domácím a ti
takhle dali několik laciných gólů. Celkově byl ale Kostelec jasně lepší, šel na plné pecky za
vítězstvím a zasloužil si jej. Právě motivace podle mě sehrála svou roli, když soupeř musel
pro záchranu za každou cenu vyhrát. Ani my ještě nemůžeme být úplně v klidu, bohužel nám
to dnes tady vůbec nevyšlo. Bez šesti chybějících hráčů jsme prostě podali špatný výkon.“
-son-

Marek Grepl:„Vysoké vítězství by nás
mohlo nakopnout“
Kostelec na Hané - Padesát minut strávil na lavičce, zbývajících deset zářil na hřišti. Rozhodnutý stav
utkání mezi Kostelcem a Jičínem „B“ mu svědčil, jako
střídající hráč se Marek Grepl prezentoval výborným
výkonem a třemi vstřelenými góly včetně jedné efektní parádičky při zakončení. Házenkáři TJ Sokol-HK i
díky jemu vyhráli jednoznačně 30:17 a v prvoligové
soutěži ještě nejsou odepsaní.
Marek Sonnevend
Marku, čím si vysvětlujete tak jasné vítězství
po sérii porážek?
„My už jsme opravdu hodně potřebovali bodovat, protože pořád
bojujeme o záchranu. Věděli
jsme, že prostě musíme a od za-

čátku jsme se snažili výhru urvat
maximální bojovností. Tentokrát
jsme se na zápas fakt dobře připravili, což se vyplatilo.“
V čem byl podle vás
největší rozdíl mezi
oběma týmy?
„Asi právě v té bojovnosti a

nasazení. Hosté od úvodu pořád jen dotahovali a v polovině
druhého poločasu mi připadlo, že
úplně odpadli. My toho využili a
nakonec je přejeli. Určitě to nebylo tak jednoduché utkání, jak by
mohl napovídat výsledek. Proti
jičínským mladíkům jsme těžili i
ý zkušeností.“
ze svých
Měli jste po předchozí
porážce v Chodově s
klukama nějakou debatu o tom,
že už za každou cenu musíte zabrat?
„Určitě jsme spolu o tomhle mluvili. Pod tlakem jsme už dlouho a
poslední dobou se to stupňovalo
vinou domácích proher. Že bychom měli nějaké speciální seze-

ní, to zrovna ne, ale dnes každý z
nás věděl, že nic jiného než vítězství pprostě nepřipadá v úvahu.“
Myslíte, že vás tak vysoký
triumf může nakopnout?
„Rozhodně ano. Do konce soutěže hrajeme ještě dvakrát doma
a tyto zápasy musíme bezpodmínečně zvládnout, kromě toho
potřebujeme něco získat i venku.
Každopádně dnešní jasná výhra
nám určitě pomůže.“
Kolik bodů ze čtyř zbývajících střetnutí bude
podle vás stačit na záchranu?
„Tajně doufáme, že dvě domácí
vítězství by mohla stačit. Úplnou
jistotu nám ale dá minimálně šest
získaných bodů.“

Vy osobně jsi do dnešního utkání naskočil až v
závěru, přesto se ti hodně dařilo.
Pramenila tvá pohoda i parádička v zakončení z bezpečného
vedení?
„To je jasné. Když tým vede o
dvanáct gólů a vy jdete sám na
bránu, můžete si dovolit zkusit
i něco pěkného pro diváky. Tři
vstřelené góly mě samozřejmě
potěšily, po padesáti minutách na
lavičce jsme už ani nečekal, že ještě půjdu na hřiště. A když mě tam
trenér poslal, snažil jsem se hrát co
nejlépe s tím, že pokud se naskytne šance na nějakou parádičku,
proč ji nezkusit. Jsem rád, že mi
vyšla.“

Obchodní partneři TJ Sokol Kostelec na Hané - HK pro sezonu 2010/2011

2. LIGA, SKUPINA MORAVA-JIH
H

18. KOLO

TJ SOKOLL II. PROSTĚJJOVV
VS. SOKOL JULIÁ
ÁNOV
Poločas: 15:14 Průběh utkání: 0:2, 2:4, 4:7, 6:9, 7:10, 12:10, 12:13, 15:13,
16:14, 17:17, 19:18, 19:21, 20:26, 22:27, 24:28, 31:28.
Sedmimetrové hody: 5/3:7/6 Vyloučení: 7:3 Červená karta : 40. Kozlovský (Pv)
po 3. vyloučení
Rozhodčí: Malinek, Steiger Diváků: 90
Sestava a branky Prostějova

M. Nevrlý 3
T. Flajsar 4
Kamený - Hrubý
Jurečka 6
T. Jurík 3
Černíček 3
Bečička
Raška
Kozlovský 2
Šestořád
Valach 8/3
Chytil
M. Jurík 2
Trenéři: Tomáš Černíček st. - Svatopluk Ordelt

JJak
a k ssee hhrálo...
ráá l o .
18. kolo: Tatran Bohunice Sokol Sokolnice 27:16 (11:7), HK
Ivančice - Házená Legata Hustopeče nehlášeno, TJ Jiskra
Havlíčkův Brod - SHC Maloměřice 25:27, Sokol II Prostějov
- Sokol Brno Juliánov 31:29 (15:14), Sokol Velké Meziříčí Sokol Telnice 27:24 (15:14), SK Kuřim - HC Zlín 32:29 (18:14)

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. LIGY PO 18. KOLE
1. HC Zlín
18 14
2 2
604:493
2. SHC Maloměřice
18 14
1 3
559:498
3. HK Ivančice
17 10
2 5
462:418
4. Házená Hustopeče
17
9
4 4
522:458
5. SK Kuřim
18 10
0 8
553:553
6. Sokol Sokolnice
18
8
2 8
461:487
7. Sokol Velké Meziříčí
18
7
2 9
512:487
8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
18
7
2 9
464:511
9. Tatran Bohunice
18
5
4 9
460:469
10. Sokol II Prostějov
18
6
1 11
485:542
11. Sokol Telnice
18
3
2 13
501:582
12. Sokol Brno Juliánov
18
3
0 15
437:522
KAM za druholigovou házenou

30
29
22
22
20
18
16
16
14
13
8
6

19. kolo, sobota 9. dubna 2011, 17:00 hodin: HK Ivančice - TJ Jiskra
Havlíčkův Brod, Sokol Telnice - SK Kuřim, Házená Legata Hustopeče
- Tatran Bohunice, Sokol Sokolnice - Sokol Velké Meziříčí, Sokol BrnoJuliánov - SHC Maloměřice, HC Zlín - Sokol II. Prostějov.
-pk-

Prostějovští házenkáři s velkým úsilím Kadetky VK Modřanská
vybojovali VELEDŮLEŽITÉ DVA BODY skončily v extralize šesté
Přerov/son

Pv 31:29 J
Prostějov/tj, pk
Cesta Hanáků k povinným bodům byla nečekaně složitá, ale
nakonec úspěšná.
Do utkání nevstoupili domácí
nejlépe a brzy prohrávali o dvě
až tři branky (8. min. - 4:7).
Prostějovu vůbec nevycházela
obranná činnost, z čehož hosté
těžili a dokázali se prosazovat
až na brankoviště, kde musely
následovat fauly a poté nařízené sedmimetrové hody. Ještě
do konce poločasu se ovšem
domácí vzchopili a odnášeli si
do šaten alespoň jednobrankové vedení – 15:14.
Do druhého dějství vyrukovali
prostějovští hráči se změněnou
obranou z 0-6 na 1-5,která se
začala jevit jako více efektivní.
Prostějov si udržoval mírné
jednobrankové vedení až do
40. minuty (19:18). Poté dostal
červenou kartu po třetím vyloučení Kozlovský a domácím
se tak rozpadla obranná formace. Hosté toho náležitě využili a vytvořili si v 50. minutě
zdánlivě jisté vedení 20:26.Hanáci to ovšem nezabalili,začali
hrát osobní obranu na střední spojku Juliánova a začali
náskok hostů umazávat. Za

Pouhé tři míče ve skóre dělily
mladé volejbalistky VK Modřanská Prostějov od finální
páté příčky v extralize kadetek
2010/11. Nakonec Hanačky o
tento chloupek skončily šesté za
Řepy a před domácím Přerovem, který o uplynulém víkendu hostil závěrečný turnaj o 5.
až 8. místo v této mládežnické
soutěži.

stavu 24:28 v 53. minutě dokázal Prostějov vstřelit sedm(!)
branek za sebou a v samotném
závěru si zkušeně pohlídal důležité vítězství.
„V tomto zápase jsme měli povinnost zvítězit. Byl to ovšem
větší boj, než jsem očekával.
Nakonec rozhodla naše větší
bojovnost, vůle a hlavně šňůra
sedmi branek v poslední desetiminutovce,“ oddechnul si po
utkání Tomáš Černíček starší,
jeden z dvojice prostějovských
lodivodů, který dále dodal:
„Obrana nám dnes chybovala
hlavně v prvním poločase, kde

na nás bylo odpískáno i po zásluze hodně sedmiček. Defenzíva se zlepšila ve druhém poločase po jejím vysunutí na 1-5
a potom hlavně při osobce. V
útoku se dařilo především Valachovi a v rychlých protiútocích
Jurečkovi. Opět nám velmi pomohl svým přehledem Tomáš
Flajsar,“ dodal Černíček starší.
K dalšímu utkání zajíždí házenkáři Prostějova v sobotu do Zlína. „Tam budeme muset zahrát
ještě o mnoho lépe, abychom
u hlavního aspiranta na postup
bodovali,“ předzvěstil kouč TJ
Sokol II. Prostějov.

Přerov – Prostějov
1:3 (23, -21, -20, -24)
Komentář trenéra VK Jaroslava
Matěje: „Měli jsme velmi špatný
začátek, ale postupně se nám dařilo srovnávat krok a od druhého
setu už jsme byli lepším družstvem my. Přestože bylo utkání
dost vyrovnané, domácí celek
jsme mírně přehrávali a zaslouženě zvítězili.“
Řepy – Prostějov
3:1 (22, 15, -18, 22)
Komentář trenéra VK Jaroslava
Matěje: „Na druhé sobotní utkání
jsme čekali víc než sedm hodin
od dvanácti do čtvrt na osm, což
nás dost poznamenalo. Holky pak
dva sety nehrály vůbec dobře, trápil je hlavně příjem. Potom však
zabojovaly, jasně získaly třetí
sadu a vedly i ve čtvrté. Bohužel
v koncovce vyrobily několik doslova nesmyslných chyb, za což
zaplatily zbytečnou ztrátou celého
zápasu.“

Prostějov – Plzeň
3:0 (20, 14, 21)
Komentář trenéra VK Jaroslava
Matěje: „I do třetice jsme úvod
střetnutí nezvládli, naštěstí tentokrát se mančaft zvedl velice rychle.
Ještě jsme stihli otočit první set a
pak měli jasně navrch, jen škoda
polevení ve třetí sadě za stavu 12:3.
Z tohoto výrazného náskoku jsme
soupeřky nechali zkorigovat na
25:21 a právě tady přišli o tři míče,
které nás v konečném součtu dělily
od páté pozice.“
Prostějovské kadetky potřebovaly
v závěrečném duelu celého turnaje
co nejjasnější vítězství Přerova nad
Španielkou Řepy. Pořádající oddíl
sice vyhrál, ovšem „pouze“ 3:1 a
to bylo prostějovským děvčatům
málo. „Šesté místo v prvním roce
mezi národní elitou ale rozhodně
není špatné, potvrdili jsme jím, že
patříme do české špičky. Jen škoda
velkých výkonnostních výkyvů,
bez nich jsme třeba mohli bojovat
o extraligové medaile. Náš tým
byl schopný porazit kohokoliv a
stejně tak s kýmkoliv prohrát, celkové umístění přesto považuji za
úspěch,“ zhodnotil kouč nadějí VK
Modřanská Jaroslav Matěj.
Sestava Prostějova v turnaji o
5. až 8. post v extralize kadetek:
Zatloukalová, Missottenová, Mlčáková, Kolderová, Macková,
Buriánková, libero Frýbortová –
Uličná, Vítková, Růžičková, Gogová, Matýsková. Chyběla jediná
Přibylová.

Basketbal

V NOVÉM

4. dubna 2011

30

Pokořením nebezpečných „perníkářů“ se BK Prostějov prodral do čela ligové tabulky!

V neděli hurá na Nymburk. Hala Sportcentrum-DDM uvidí
bitvu dvou aktuálně nejlepších basketbalových týmů ČR

k
o
k
s
z
ro
5. KOLO NADSTAVBOVÉ ČÁSTI MATTONI NBL

84:74
Čtvrtiny:
Trestné hody:
Střelba za 2b:
Trojky:
Doskoky:
Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:
Rozhodčí:
Diváků:

20:17, 14:18,
24:16, 26:23
25/23:17/11.
39/23:51/21
15/5:15/7
33:34
13:23
20:20
9:7
14:13
Paulík,
Vondráček
a Holubek
1000

Sestava a body Prostějova
Lawrence
Šležas
Prášil
Hyzy
Landry
D. Marek

0
21
15
6
8
11

Trenér:
Asistenti:

Veikalas
J. Bohačík
Nicholson
Krakovič
Dokoupil
L. Tóth

10
8
5

Peter Bálint
Lubomír Růžička
a Tomáš
Holešovský

koše Mattoni NBL v číslech

Prostějov/son - V nadstavbové skupině A1 Mattoni
NBL je při její letošní kvalitě v podstatě každý zápas
velkým zážitkem. Ale souboj
s mistrovským Nymburkem
= opravdový basketbalový
bonbónek. Fandové BK Prostějov si na něm mohou smlsnout v neděli 10. dubna od
15:00 hodin, kdy Orli v hale
Sportcentra DDM přivítají právě favorizovaný ČEZ
Basketball.
Před televizními kamerami kanálu ČT 4 Sport půjde o střet
dvou finalistů minulého ročníku nejvyšší české soutěže a
zároveň o duel momentálně
nejúspěšnějších mužstev Mattoni NBL. Naši borci vyhráli
její základní část a v polovině
nadstavby mají na kontě čtyři vítězství a jedinou porážku
– jak jinak než v Nymburku.
Středočeši dlouhodobou fázi
kvůli svému působení v Adriatické lize vynechávali, naskočili
až do skupiny A1 a v ní dosud
ovládli všechny čtyři mače.
Zdaleka však nejsou tak suverénní jako v předchozích letech,
o čemž svědčí velmi těsné výsledky (doma Prostějov 103:95

Hráčská soupiska ČEZ Basketball Nymburk

Vzájemné zápasy dvou tuzemských gigantů

4 Petr Benda (Česko, 29 let, 203 cm, pozice 5)
5 Ladislav Sokolovský (Česko, 33 let, 200 cm, pozice 3)
6 Pavel Pumprla (Česko, 24 let, 198 cm, pozice 3)
8 Aleš Chán (Česko, 30 let, 215 cm, pozice 5)
9 Michal Křemen (Česko, 29 let, 198 cm, pozice 3/2)
10 Afik Nissim (Izrael, 30 let, 180 cm, pozice 1/2)
12 Radek Nečas (Česko, 30 let, 206 cm, pozice 4)
13 Chester Tre Simmons (USA, 28 let, 198 cm, pozice 2/3)
25 Pavel Slezák (Česko, 26 let, 186 cm, pozice 2)
31 Vladimir Štimac (Srbsko, 23 let, 209 cm, pozice 4/5)
34 Michael Lenzly (USA, 29 let, 189 cm, pozice 1/2)

Sezona 2009/10 – základní část Mattoni NBL: 31. října
2009 Nymburk – Prostějov 84:79 (50:35), 30. prosince
2009 Prostějov – Nymburk 87:58 (37:38), 10. dubna 2010
Prostějov – Nymburk 71:76 (31:33), 20. dubna 2010 Nymburk – Prostějov 88:72 (39:40). Finále Českého poháru:
19. března 2010 Nymburk – Prostějov 70:66 (36:35). Finále Mattoni NBL: 28. května 2010 Nymburk – Prostějov
85:70 (41:39), 29. května 2010 Nymburk – Prostějov 81:65
(50:30), 1. června 2010 Prostějov – Nymburk 86:74 (41:36),
2. června 2010 Prostějov – Nymburk 60:90 (37:42), 5. června 2010 Nymburk – Prostějov 75:67 (43:40).
Sezona 2010/11 – nadstavbová část Mattoni NBL: 6.
března 2011 Nymburk – Prostějov 103:95 PP (84:84,
50:42).

Realizační tým ČEZ Basketball Nymburk
Ronen Ginzburg – hlavní trenér
Oren Amiel – asistent trenéra
po prodloužení, venku Děčín
70:68, venku Pardubice 69:59,
doma Nový Jičín 86:83).
„Že se s Nymburkem utkáme
v přímé bitvě o první místo tabulky? To je možná pravda, ale
zatím je to daleko. Ještě před
tímhle nedělním zápasem hrajeme ve středu v Ostravě vůbec
ne jednoduché utkání, na severu
Moravy se vítězí hodně složitě.
Až zvládneme tamní střetnutí,
můžeme myslet na Nymburk.
Tak jako každý český klub jej
chceme maximálně potrápit,

zahrát proti němu co nejlepší
basketbal a pokusit se uspět i
výsledkově. Úřadující mistr
však má své nesporné kvality a
řadu silných hráčů, což při vysoké rotaci sestavy znamená, že
může pokaždé udeřit někdo jiný.
Například teď naposledy zazářil
Benda, který v předchozích pěti
kolech nastřílel jen po čtyřech
bodech. Takže uvidíme,“ odtušil
trenér Orlů Peter Bálint.
Fanoušci se každopádně mají
nač těšit, neboť každý duel BK
s mnohonásobným šampiónem

republiky slibuje stoprocentně
atraktivní podívanou se vším
všudy. Při pohledu na soupisku
ČEZ najdete opravdu spoustu
zvučných jmen, mezi kterými
nechybí ani tři někdejší prostějovští plejeři Radek Nečas, Aleš
Chán a Pavel Pumprla, z nichž
hlavně posledně jmenovaný patřil před svým zraněním k největším tahounům středočeské
ekipy. Teď už je uzdravený
zpět a spolu se svými kumpány
hrozí vypleněním hanácké palubovky. Uspěje, nebo odjede

s prázdnou? Vše zodpoví důležitý a náležitě třaskavý nedělní
souboj!
Prostějovští basketbalisté mají
svému sokovi rozhodně co oplácet, neboť 6. března na jeho palubovce už už sahali po triumfu
a nechali si jej doslova vyrvat ze
spárů. Před necelým měsícem
totiž ztratili sedmibodové vedení
půldruhé minuty před koncem,
aby po remíze 84:84 nakonec
padli 95:103 po prodloužení.
Tentokrát existuje velká šance
na revanš!

Obchodní partneři BK Prostějov
SKUPINA A 1
5. kolo: BK Prostějov
– BK JIP Pardubice
84:74 (20:17, 34:35,
58:51). Nejvíce bodů:
Šležas 21, Prášil 15,
D. Marek 11, Veikalas
10 - Hampton 23, Arnold
15, M. Marek a Sýkora po 7.
Rozhodčí: Paulík, Vondráček,
Holubek. Trestné hody: 25/23
- 17/11. Fauly: 20:20. Trojky: 5:7
* ČEZ Basketball Nymburk - Nový Jičín 86:83 (22:26, 42:44,
62:66). Nejvíce bodů: Benda 20, Simmons 17, Nissim 15,
Slezák 13, Křemen 12 - Šarovič 17, Channels a Muirhead
po 15, Pečiukas 13. Rozhodčí: V. Lukeš, Vrážel, Milata.
Trestné hody: 20/15 - 20/15. Fauly: 21:24. Trojky: 7:8 *
BK NH Ostrava – BK Děčín 66:65 (13:22, 28:36, 49:44).
Nejvíce bodů: Číž 15, Burke 11, Stuchlý 8 - P. Houška 21,
Sanders 13, Hatcher 10. Rozhodčí: Dolinek, Kurz, Kapaňa.
Trestné hody: 28/23 - 19/11. Fauly: 23:26. Trojky: 3:4.

SKUPINA A 2
7. kolo: USK Praha - Opava 65:73 (15:15, 24:39,
48:61). Nejvíce bodů: Kotas 17, Bjegovič 16, Vyoral
11 - Štec 18, Blažek 16, Dygrýn 8. Rozhodčí: Macela,
Nejezchleb, Baudyš. Trestné hody: 25/21 - 25/14. Fauly: 20:22. Trojky: 4:7 * Lokomotiva Plzeň – Basketball
Brno 70:93 (22:10, 43:36, 53:72). Nejvíce bodů: Pecka 14, Vrubl 13, Mil. Soukup 12 - Reinberger 22, Maio
20, Castleberry a Norwa po 12, Holloway 11. Rozhodčí: Hruša, Hošek, Karásek. Trestné hody: 16/13 - 25/19.
Fauly: 21:19. Trojky: 5:6 * BC Kolín – Basketball Svitavy 89:81 (28:27, 53:43, 72:64) Nejvíce bodů: Smith
22, Field 21, Machač 20, Marko 11 - Horák 21, George
18, Meno a Špaček po 10. Rozhodčí: Galajda, Kapl, Baloun. Trestné hody: 39/32 - 13/9. Fauly: 20:28. Trojky:
7:8.
-pk-

PRŮBĚŽNÉ TABULKY NADSTAVBOVÉ ČÁSTI
SKUPINA A1
1. BK Prostějov
5 4
2. ČEZ Basketball Nymburk
4 4
3. BK JIP Pardubice
5 3
4. Unibon Nový Jičín
5 1
5. BK Děčín
5 1
6. NH Ostrava
4 1

1
0
2
4
4
3

437:397
328:305
382:357
377:396
316:356
302:331

9
8
8
6
6
5

SKUPINA A2
1. BK Breda&Weinstein Opava
27 15
2. BC Kolín
27 13
3. USK Praha
27 9
4. Basketball Brno
27 8
5. Basketbal Qanto Svitavy
27 7
6. Lokomotiva Plzeň
27 4

12
14
18
19
20
23

2048:2062
2105:2158
1903:2037
1927:2047
1808:2194
1830:2230

42
40
36
35
34
31

Kam příště
SKUPINA A1
6. kolo, středa 6. dubna 2011, 18:00 hodin: BK JIP Pardubice - Unibon Nový Jičín, ČEZ Basketball Nymburk - BK Děčín, NH Ostrava - BK Prostějov (17:30 hodin)
7. kolo, sobota 9. dubna 2011, 17:30 hodin: NH Ostrava - BK
JIP Pardubice, BK Prostějov - ČEZ Basketball Nymburk (neděle 10.4., 15:00), BK Děčín - Unibon Nový Jičín (13:30)
SKUPINA A2
8. kolo, středa 6. dubna 2011, 18:00 hodin: Basketball Brno
- BC Kolín (úterý 5.4., 18:30 hodin), Basketbal Qanto Svitavy
- USK Praha (18:30), BK B&W Opava - Lokomotiva Plzeň
9. kolo, sobota 9. dubna 2011, 17:30 hodin: Basketball Brno
- BK B&W Opava (15:30), Lokomotiva Plzeň - Basketbal
Qanto Svitavy (19:00), USK Praha - BC Kolín.
-pk-

Výborná koncovka Orlů s Pardubicemi přinesla důležitou výhru
ppohledem
ohledem ttrenérů
renérů 
Pv 84:74 Par
Prostějov/son - Počtvrté se
prostějovští
basketbalisté
v probíhající sezoně utkali
s Pardubicemi - a premiérově skončil vzájemný duel vyrovnaných protivníků větším
než dvoubodovým rozdílem.
Z poměrně jistého vítězství
v rámci pátého kola nadstavbové skupiny A1 Mattoni
NBL se radovali muži BK
Prostějov, kteří udeřili ve
druhém poločase a kvalitního soupeře tentokrát udrželi
na větší distanc. Za cennou
výhru se navíc dočkali bonusové odměny v podobě
uchvácení vedoucí příčky
průběžného pořadí v nejvyšší české soutěži!
Že je středečním sokům vyrovnanost v letošním ročníku
prostě souzená, to názorně
ukázala celá první půle. Jen
během úvodní čtvrtiny se
skóre hned čtyřikrát přelilo
z jedné strany na druhou, když
většinu času vedli přece jen o
něco lepší domácí (4:2, 10:6,
18:15). Sazvou hru opírali o
dobrou obranu a trefy trojice
Nicholson, Šležas, Dokoupil,
jenže celkově nízká úspěšnost
střelby dávala šanci kousajícím hostům v čele s podkošo-

vým silákem Arnoldem (4:6,
12:13). Totéž se opakovalo
během druhé desetiminutovky,
kdy Orli nejprve šli do mírnéPeter BÁLINT - BK Prostějov:
ho trháku na 22:17, aby vzá„Zápas jsme začali velice vlažně, což ale bylo oboustranné. Vzájemně jsme se oťukávali,
pětí opět dopláceli na nepřesné
po téhle stránce to bylo stejné jako v předchozích utkáních s Pardubicemi. Hru provázela
zakončení i množící se ztráty
spousta chyb a ztrát, my jsme začali pořádně hrát až od druhého poločasu. Hlavně útok se
míčů. V pardubických barvách
zlepšil, protože jsme mnohem víc pohybovali míčem, dařilo se nám nacházet volné střelce
se chytila dvojice Hampton
ve výhodném postavení, pod košem jsme využívali výškové nerovnováhy. Také obrana byla
- Sýkora, což vedlo k vyrovdobrá, i když problémy nám dělal Hampton. Ostatní protihráče jsme poměrně slušně uhlídali
nání na 26:26 a posléze k oba zastavili útočný doskok soupeře, který měl tím pádem méně příležitostí ke druhým střelám.
ratu z 34:31 na poločasových
Celkově jsme odvedli hodně kolektivní a zodpovědný výkon, kluci se střídali v tom, kdo
34:35. Náš tým se zkrátka do
zrovna utkání táhnul. V první půlce Lawrence a Nicholson, po přestávce zase Marek s Prášipřestávky mohl spolehnout na
lem a Landrym. V podstatě celou dobu pak odváděl velmi kvalitní výkon Šležas, podle mě
solidní defenzivu, ale útočná
nejlepší hráč střetnutí. Jestli nechyběla obvyklá lehkost Veikalasovi? Možná ano, ale třeba
fáze zdaleka tolik nefungovala.
minule v Děčíně odehrál výborný zápas, ačkoliv tolik neskóroval. Tentokrát ze začátku volil
Po změně stran bylo rázem
špatné střely, místo okamžitého zakončení najížděl do koše a obráceně, čímž se do toho v útovše jinak, o což se postarali
ku sám trochu zakopal. Na základě toho pak později pracoval víc pro kolektiv, což bylo jen
hlavně zkušení Prášil se Šležadobře. Benas je celkově hodně platný basketbalista, jen vždy po několika kvalitních utkáních
sem. Prvně jmenovaný kapitán
na jedno vypadne z role.“
BK se opakovaně prosazoval
Jan SLOWIAK - BK JIP Pardubice: „Myslím si, že domácí byli o kousek lepší hlavně ve
zblízka, ze střední i z větší
druhé půli a vyhráli zaslouženě. Vždy v klíčovém okamžiku se dokázali opřít třeba i o těžké
vzdálenosti, ostřílený Litevec
střely, které proměnili. Nejdříve jejich tým pozvedl Prášil tím, jak se prosadil proti výškové
zase trestal fauly na svou osobu
převaze z pozice křídla. Poté předvedl to samé Šležas a závěr dost rozhodly dvě těžké trojky
přesnými šestkami. Díky tomu
Davida Marka. Soupeř prostě vždycky našel lídra schopného trefit náročný pokus, zatímco
Hanáci utekli na 56:43 a mířili
my jsme měli útok až příliš zaměřený na Hamptona, na jeho střeleckou potenci. Proto jsme
k pohodovému úspěchu. Jenže
směrem dopředu nehráli tak týmově, což byla podle mě trochu chyba. Pokud dá klíčový středstejně jako ve třech minulých
ní rozehrávač nejvíc bodů družstva, většinou to končí porážkou. Že v závěru trochu nečekaně
vzájemných bitvách prostějovrozhodoval David Marek? Když zvedal svůj první trojkový pokus, tak jsem si po pravdě říkal,
ská legie dvouciferný náskok
že je to pro nás dobře. Pak ale balon propadl obroučkou, on se chytil a ztrestal nás podobně
rychle promrhala, protože pojako nedávno ve čtvrtfinále Českého poháru. Proto jsme ho rozhodně nepodceňovali, ovšem
ztrácela další balony a vzadu
v tu chvíli pro nás hrozilo větší nebezpečí z jiných pozic. Jak už jsem řekl, on dal dost těžké
nedokázala eliminovat hbitého
střely, což bylo pro koncovku klíčové.“
-sonHamptona (60:58). Těsná přetahovaná naštěstí trvala pouze
chvíli zkraje poslední čtvrtiny,
než Orli předvedli další, tento- vač D. Marek, který pro kon- výtečně. S podporou skvělého na 69:62, 75:66), jež trestnými
krát již rozhodující úder. Trochu covku dostal přednost před La- Šležase poslal naše mužstvo do hody v samotném závěru dokonečekaně jej zosnoval rozehrá- wrencem a své šance se chopil dalšího vyššího vedení (64:62 nale pohlídal – 84:74.

Králem All Star Game prostějovský Orel LAWRENCE!
Pardubice,Prostějov/pk
- Bezmála pět tisícovek fanoušků se přišlo v sobotu
podívat do pardubické ČEZ
Arény na Sport Bohemia
All-Star Game Mattoni NBL
2011, kdy po osmi letech
nepoměřili nejlepší domácí
hráči a cizinci hrající Mattoni NBL, protože pořadatelé
se vrátili ke starému formátu. Co diváci v hledišti i u
televizních obrazovek viděli?
Bylo toho dost a dost...
V utkání hráčů do 23 let i v
hlavním Utkání hvězd se radovaly výběry Východu. MVP,
tedy nejužitečnějším hráčem
zápasu mladých nadějí se stal

Ladislav Pecka (Lokomotiva
Plzeň), jenž nastřílel se stoprocentní úspěšností 16 bodů
(z pole 8/8).
MVP, tedy nejužitečnějším
hráčem Utkání
hvězd byl trenéry východního výběru vybrán
Orel
Eugene Lawrence (BK Prostějov), jenž nastřílel 15 bodů
a přidal 3 asistence (střelba z
pole 7/6, z toho trojky 4/3)!
V atraktivních doprovodných
soutěžích se v klání elitních
střelců z tříbodové vzdálenosti radoval překvapivě Tomáš

Teplý ze Svitav, mezi smečaři vládl děčínský Tomáš Pomikálek.
Premiérovou
dovednostní
soutěž vyhrál
pardubický
Derek
Wright.
Hlavní tahák –
Utkání hvězd - se jako
tradičně změnil v přestřelku,
v níž obrany nehrály žádnou
roli. Trenéři na lavičkách se
shovívavým úsměvem sledovali, jak si hráči na palubovce
užívají nebývalé volnosti bez
jakékoliv taktiky. Jestliže v
minulosti byl duel mezi Če-

chy a cizinci alespoň v závěru
částečně vyhecovaný, dnes se
zdálo, že týmům o výsledek
ani příliš nejde. Až do konce
zápasu se hráči předháněli v
efektních smečích, v nichž se
vyžívali hlavně Chán, Spagrud
či Bohačík. Posledně jmenovaný při zápase dokonce pomohl
vyzvednout ke koši drobného
protihráče Čarneckého, který
díky tomu také zarazil míč do
obroučky. Urostlý pivot Šarovič pak zmátl soupeře, když
ze střídačky hodil na hřiště
druhý míč a jeho spoluhráči
docílili lehkého koše. "Tak se
hraje moderní basketbal, byl to
dobrý rychlý protiútok," smál

se Šarovič, jehož týmu se nakonec koš při těsném výsledku
hodil. Do zápasu se zapojili při
trestných hodech i dva diváci,
kteří vyhráli místo na střídačce
obou týmů.
Diváky zajímaly hlavně doprovodné soutěže. Mezi trojkaři
Teplý s Jurečkou už v semifinále
předčili kvartet favoritů Sanderse, Křemena, Veikalase a Černoška a ve finále exceloval především téměř bezchybný Teplý.
Soutěž smečařů nenabídla
takovou show jako loni, kdy
vítězný Muirhead zasmečoval
do koše přes koně, maskota
domácího klubu.
(Dokončení na str. 31)

Basketbal

V NOVÉM

David Marek: „Samozřejmě potěší,

když týmu takhle pomůžu“

Prostějov - Není zvykem, aby rozhodující minuty
na hřišti trávil ze dvou prostějovských rozehrávačů ten český. Obyčejně totiž dostává přednost
Eugene Lawrence z USA, zatímco David Marek
sedí na lavičce. Ve středu proti Pardubicím to
však bylo naopak a závěr důležitého střetnutí
odehrál člen reprezentačního týmu ČR. Dlužno
říci,
c , že
e sskvěle,
ě e, v koncovce
o co ce to byl
by právě
p á ě Marek,
a e , kdo
do
definitivně zlomil odpor houževnatého soupeře.
Marek Sonnevend
* Davide, nastřílet jedenáct
bodů za posledních pět minut není špatný průměr, ne?
„To opravdu není. Ani nevím, co víc k tomu říct.
(Procházející spoluhráči ho
svorně plácají po zádech a
hlasitě chválí za výkon –
pozn. autora) Měl jsem tam
v závěru otevřené střely a
některé trefil, jsem rád, že
to tam spadlo.“
* Tradičně jste nad Beksou
vedli o víc než deset bodů a
náskok ztratili. Nebál jste se
v tu chvíli další dramatické
koncovky?
„S Pardubicemi je to těžké.
Mají vynikající tým,
hrají dobrou obranu a
vždycky se na nás
výborně připraví.
Proto není možné počítat
s tím, že
by nějak

boje a tím pádem je každé
střetnutí moc těžké.“
* Do přestávky se vám osobně příliš nedařilo, zatímco
poslední minuty vyšly náramně. V čem byl rozdíl?
„Hodně pomůže, když vám
tam padne střela. Já jse m měl
v prvním poločase dvě volné pozice a ani jednu nedal,
nejdřív

hodně odešly a my je lehce
porazili. Dneska to bylo na
poměry předchozích vzájemných zápasů ještě docela
v klidu.“
* Mají utkání v našlap
pané
našlapané
skupině A1 parametry duelů
play off?
„Samozřejmě. Vyrovnanost i
kvalita v horní skupině nadstavby je velká, každý
chce získat co nejlepší výchozí
pozici pro
vyřazovací

z rohu
hřiště
a pak
těsně před
pauzou přes
Hamptona.
Jakmile dáte
koš, vždycky vám to
zvedne sebevědomí, u mě
to tak zafungovalo v poslední
čtvrtině. Tam byla
největší změna.“
* Asi je pro hráče
úplně jiný pocit ze
zápasu, pokud jej
přímo rozhodne a
Vyšlo mu to. Rozehrávač Orlů David Marek se ve středečním duelu konečně pro- ne jen střídá, nebo
čeká na šanci, že?
sadil tak, jak si to od začátku působení na Hané představuje.
Foto: Z. Pěnička
„To je jasné. Sa-

mozřejmě potěší, když můžu
klukům takhle pomoct, ale
hlavní je týmový výkon a naše
vítězství. Jestli přitom hraju já
nebo Geno, to už je jedno.“
* Co podle vás rozhodlo
dnešní bitvu?
„Určitě naše zlepšená obrana
v druhé půlce a méně ztrát. Víc
jsme si vážili balonu, nedělali
tolik chyb a kromě bránění se
zlepšili i na doskoku.“
* Za Pardubice nastupuje
bratr Martin. Jsou pro vás
vzájemné mače tím vyhecovanější?
„Rozhodně. Je to rodina, hrát
proti bráchovi je dost zajímavé zvlášť proto, že nám se to
za celý život až doteď nikdy
nepodařilo. Momentálně si to
užíváme.“
* Hecujete se před vzájemnými souboji či po nich?
„Po zápasech si radši nevoláme, před nimi většinou taky
ne. Teď jsme si naposledy
telefonovali už v sobotu po
předchozích našich střetnutích,
později spolu nemluvíme, abychom náhodou něco neprozradili z taktiky.“ (smích)
* A co rodiče, komu fandí?
„Naši to mají těžké. Ale podle
mě to dělají tak, že s kým z nás
dvou zrovna mluví, tomu popřejí výhru.“ (znovu se směje)
* Těšíte se na příští domácí
utkání proti Nymburku o průběžné vedení v Mattoni NBL?
„Pochopitelně ano. Celou
dobu chceme vyhrávat každý
zápas a dostat se do pozice
jednoho z nejlepších mančaftů
soutěže. S Nymburkem proto
půjde o hodně.“

„S rozhodčím jsem si plácl omylem,“

smál se Prášil na vysvětlenou
Prostějov - Za deset dní oslaví jednatřicáté narozeniny, ale proti Pardubicím řádil
jako dravý mladík. Kapitán BK Prostějov Jaroslav Prášil vlétl do středečního
měření sil doslova po hlavě, často střílel, neustále se uvolňoval a také dobře
bránil. Hlavně díky vysoké úspěšnosti dvoubodových pokusů (11/7 = 64 procent) nasázel do koše JIP patnáct bodů a hodně přispěl k důležitému vítězství.
Marek Sonnevend
* Co to dnes bylo z vaší strany za střeleckou erupci?
„Docela se mi dařilo, věřil
jsem si a spoluhráči mi nahrávali.“
* Dokonce jsem si všiml, že
jste si o přihrávky často sám
říkal, ne?

„Je to pravda. A proč si o balon
neříct, když si věříte...“
* Střetnutí bylo - s Pardubicemi už tradičně - dlouho
vyrovnané. Co se pak změnilo, že jste nakonec poměrně
jistě vyhráli?
„Myslím, že rozhodla třetí
čtvrtina, kterou jsme zvládli

velice dobře. Tam jsme soupeře dost zatlačili, získali větší
náskok třinácti bodů a přestože
jej pak skoro ztratili, už jsme
byli rozjetí. Znovu se nám
povedlo odskočit, celkově
jsme ve druhém poločase určitě hráli o dost lépe v obraně
než hosté. Vyvíjeli jsme na ně

Měl důvod k úsměvům. Kapitánovi prostějovských
basketbalistů Jaroslavu Prášilovi zápas proti Pardubicím střelecky vyšel.
Foto: Z. Pěnička

větší tlak než oni na nás, což
rozhodlo.“
* Tentokrát jste byl dokonce tak vyhecovaný, že jste si
v jedné situaci dokonce plácnul rukou s rozhodčím Holubkem! Jak vás to napadlo?
„Šlo v podstatě o omyl. Byla to
taková složitá situace, já jsem
si myslel, že sudí pískl sporný
balon pro nás a protože držel
ruku nahoře, plácnul jsem si
s ním. Až potom jsem zjistil,
že vlastně rozhodl proti nám,
jenže vzít zpátky jsem to už
nemohl.“ (smích)
* Pamatujete si, kdy naposledy jste dal v utkání patnáct nebo víc bodů?
„Už ani ne, v letošní sezoně
to ale nejspíš nebylo. Ono je
to hodně o tom, jakou má kdo
v týmu roli a nakolik je využívaný. Nemůže každý střílet
dvacet bodů ve všech zápasech.“
* Po neúspěchu v Českém
poháru jste venku přejeli
Děčín a dnes si kvalitně poradili s Pardubicemi. Je to
tím, že vás až čtvrté místo
v ČP speciálně nabudilo?
„To ani ne. My víme, že v ligové nadstavbě je každý zápas
moc důležitý a že každé zaváhání nás může stát pozici
v nasazení do play off. Tohle
si dobře uvědomujeme, proto
jdeme do všech utkání s touhou a cílem zvítězit. Zatím se
nám to čtyřikrát povedlo, škoda Nymburku. Kdybychom
vyhráli i tam, byli bychom
na tom úplně skvěle. Takhle
máme bilanci 4-1, což taky
není špatné, první polovina
skupiny A1 se nám docela povedla. Teď se musíme soustředit na druhou půlku nadstavbové části, která bude určitě
ještě těžší.“

„Béčko“ Orlů vyhrálo na SPARTĚ!
BA Sparta Praha - BK Prostějov „B“
72:79 (9:20, 32:35, 46:54)

Od samého začátku hosté vedli, domácím se však do poločasu podařilo
skóre takřka srovnat. Náskok rezervy Orlů se domácím dařilo v závěru
snížit několika trojkami, díky bodům z trestných bodů se však tentokrát
Střelci BK Pv „B“: Majerík 27, Melichárek 18, Šír 12, Pau- u Prostějova nekonal. Nejlepší hráč na hřišti byl Majerík, kterého nedonovič, Lenhart po 10, Macháček 2.
kázali domácí udržet, také většina přihrávek směřovala na tohoto hráče
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Králem All Star Game

prostějovský Orel LAWRENCE!
(Dokončení ze str. 30)
Novojičínský skokan dnes ve
finále sice "přelétl" jednu z
divaček, kterou posadil pod
koš, ale byla to až jeho nouzová varianta poté, co předtím
tři pokusy nedotáhl do úspěš-

ného konce. Pomikálek svůj
triumf stvrdil tím, když po
vzoru legendárního Michaela
Jordana při posledním pokusu
zasmečoval odrazem téměř
od čáry trestného hodu. Šanci
na vítězství ztratil ostravský

ALL-STAR GAME 2011:
4850 diváků a výhry výběrů Východu
U23 Východ - U23 Západ 63:56 (34:31)
Nejvíce bodů: Krakovič a Dokoupil 14, Gniadek 10 - Pecka 16,
Vyoral 9 Pomikálek 8.
ASG Východ - ASG Západ 92:90 (59:48)
Nejvíce bodů: Lawrence 17, Spagrud 16, Muirhead 13, Burke
a Pečiukas 10 - Chán 20, Arnold 17, Bohačík a P. Houška po 12,
Pumprla 11.
Rozhodčími obou utkání byli Robert Vyklický, Ivo Dolinek, Petr
Hruša.

DOPROVODNÉ SOUTĚŽE
Soutěž v tříbodové střelbě (ČEZ three-point shootout):
1. Tomáš Teplý (Qanto Svitavy) 25 bodů, 2. Luděk Jurečka (Unibon Nový Jičín) 20
V semifinále vypadli Levell Sanders (BK Děčín), Michal Křemen (ČEZ Basketball Nymburk), Benas Veikalas (BK Prostějov), Jiří Černošek (BK JIP Pardubice).
Soutěž ve smečování (SEAT slam dunk contest):
1. Tomáš Pomikálek (BK Děčín) 92 bodů, 2. Corey Muirhead
(Unibon Nový Jičín) 87, 3. Andrew Spagrud (NH Ostrava) 44
V semifinále vypadli Ladislav Horák (Qanto Svitavy), Ladislav
Pecka (Lokomotiva Plzeň), Jakub Němeček (BC Kolín).
Dovednostní soutěž (SIKO skills challenge):
1. Derek Wright (BK JIP Pardubice) 27 sekund, 2. Eugene Lawrence (BK Prostějov) 34
V semifinále vypadli Daniel Gajdošík (Basketball Brno), Afik
Nissim (ČEZ Basketball Nymburk), Jakub Šiřina (BK Opava),
Michal Šotnar (USK Praha).

Andrew Spagrud, když při
druhém finálovém pokusu ani
jednou nezasmečoval.
Po vzoru zámořské NBA se
poprvé uskutečnila i další dovednostní soutěž. V ní basketbalisté museli nejprve zakončit nájezd od postranní čáry,
ppak prodriblovat mezi čtyřmi
kkužely, prohodit míč obručí,
pproměnit trestný hod, do další
oobruče dostat míč pomocí odra
razu o zem a závěrečný slalom
zzakončit dvojtaktem. V tom
nnejvíc exceloval pardubický
ooblíbenec Wright. Ve finále
vvšechny disciplíny za ovací
ddiváků zvládl na první pokus.
S
Show v pardubické ČEZ Arénně sledovalo 4850 diváků.
T
Těm lokální artisty uváděla
nnová moderátorská dvojice
B
Barbora Černošková a Martin
B
Bobek.
Z
Zástupci BK Prostějov měli
hhlavní slovo i v utkání „naddějí“, které taktéž ošéfoval
„„Tým Východu“, který vyhrál
665:56. Hned čtrnáct bodů přito
tom vysázeli mladí „Orlíci“
D
Dokoupil a Krakovič! Mláddežníci před utkáním uzavřeli
sá
sázku a poražený Západ tak
m
musel po skončení zápasu
uutvořit potupnou živou socchu...
V
Vedle triumfu Teplého skončilo All-Star pro Svitavy i jednnou smutnou zprávou. Hned
ppo svém semifinálovém pokusu
su, kdy se chtěl rukou zachytit
uuvnitř koše, se zranil loňský
fi
finalista Ladislav Horák, který
m
musel ihned odjet na vyšetření
lo
lokte do nemocnice.

Jak dál v soutěžích mládeže?
Prostějov/ls - Kromě ostře sledovaných výsledků A týmu v
Mattoni NBL se o co nejlepší
výsledky perou i další družstva
v dresech Prostějova. Soutěže
většinou skončily své základní
části a nyní se hrají play-off či
dohrávky o udržení. Nejlepší
mají stále šanci zúčastnit se
Mistrovství České republiky a
bojovat o medaile.
Tým mužů BK Prostějov „B“,
hrající v Brně pod vedení trenéra
Živkoviče, obsadil po základní
části 12. místo a bojuje o udržení
této soutěže. Dosavadní výsledky
spíše hovoří, že tento cíl se splnit
nepodaří, především prohra na
domáci palubovce s BA Sparta
možnost záchrany zkomplikovala.
V Oblastním přeboru hrající
družstvo mužů BK Prostějov
"C", vedené trenérem Matějem
a jeho asistentem Ondřejem
Remencem, se dlouho prala o prvenství s UP Olomouc. Bohužel
oba prohrané zápasy s tímto soupeřem a naprosto zbytečná porážka na Zoře Olomouc rozhodla, že
budeme hrát play off s Valašským
Meziříčím. Podle slov manažera
týmu O.Abraháma však tým neustále posiluje o borce s licencí BK
Prostějov a tak ještě vše může být
jinak.
Extraligoví junioři „U18“
BK BCM Prostějov trenéra
Holešovského skončili ve své
soutěži na posledním místě, v
současné době hrají o umístění a
zřejmě je čeká boj v kvalifikaci o
udržení soutěže. V tomto ročníku
nemáme výrazné individuality,
problém s nedostatkem kvalitních
hráčů v této kategorii je dlouhodobý.
Podobné problémy mají extraligoví kadeti „U16“ BK BCM
Prostějov, které vede Lubomír
Růžička. Ti obsadili v soutěži

předposlední místo a i je čeká baráž o udržení. Pochopitelně bude
ideální, pokud se našim hráčům
podaří nejvyšší soutěže udržet,
rozdíl mezi ligou a extraligou je
obrovský.
Mladší dorostenky TJ OP
Prostějov trenéra Jana Kyzlinka
pronikly do dorostenecké ligy
na poslední chvíli. Bohužel tento tým utrpěl první "porážku"
hned na začátku soutěže, kdy do
Olomouce odešla většina nejlepších hráček, když se podařilo
tým stabilizovat a mělo se hrát o
udržení soutěže, zasáhla nemoc,
která odsoudila tým na předposlední, sestupové, místo. V květnové kvalifikaci se tak budou naše
hráčky prát o postup, sna budou
mít více štěstí než doposud.
Žáci „U14“ BK Prostějov hráli
pod vedením trenérské dvojice
Nápravník - Homolka žákovskou
ligu. V ročníku však nebyly tak
výrazné individuality jako v loňském týmu, který získal medaili.
Podařilo se však vybudovat tým
beze hvězd postavený na kolektivním výkonu, který obsadil
8.místo a v současnosti hraje o
11.-18. místo.
Mladší žačky TJ OP Prostějov
vedly dlouho svoji skupinu a
teprve jediná porážka v Hradci
Králové rozhodla, že budou bojovat o postup na MČR v play off
a týmem Sadské. Svěřenkyně
trenéra Pavla Švécara by měly
tuto překážku zdolat a v boji o
medaile jsou naši největší nadějí ze všech mládežnických
družstev.
Starší
minižáci
BK
Prostějov,kteří trénují pod vedením Emila Remence, obsadili v
oblastním přeboru 2.místo a díky tomu, že se zúčastní předkola
kvalifikace o MČR v Praze, měli
by již mít zajištěnu pro příští sezónu účast v žákovské lize.

Starší minižačky TJ OP
Prostějov, které trénuje Pavel
Buriánek, suverénně vyhrála svůj
přebor a bude koncem měsíce pořadatelem kvalifikace na MČR.
Družstvo tvoří především mladší
hráčky, pouze do některých utkání nastupují i plejerky od Pavla
Švécara. I zde je předpoklad, že
se děvčata nejenom probojují na
Mistrovství a přivezou medaili,
cesta však nebude zřejmě tak
jednoduchá jako v předchozích
letech.
Mladší minižáci BK Prostějov
trenéra Holešovského zaznamenali výrazné zlepšení, přesto to
však nestačilo než na 3.místo v
oblastním přeboru.
Mladší minižačky TJ OP
Prostějov trenéra Pavla Buriánka
hrají sdružený přebor střední a
severní Moravy a doposud nepoznaly hořkost porážky. Postup
na Festival v této kategorii by
měl být samozřejmostí a tým je
jedním z tajných kandidátů na
medailové umístění.
Nejmladší minižáci BK
Prostějov, hrající pod vedením trenéra Růžičky, obsadili
v oblastním přeboru 2.místo za
Slavií Kroměříž, což je tradiční
minižákovská bašta. V týmu je
řada talentovaných hráčů, ovšem
záleží pouze na jejich tréninkové
píli, zda dokáží talent přetavit na
dobré výsledky.
Nejmladší minižačky TJ
OP Prostějov trenérky Váši
Mazalové měly trochu pomalejší
nástup, k několika velmi talentovaným hráčkám bylo třeba dodat
začátecnice z přípravky a vytvořit fungující basketbalový tým.
V současné době tým dohrává
svoji soutěže a je velmi pravděpodobné, že zvítězí a postoupí na
Festival do Pardubic

Tři soupeři Orlů v EuroChallenge Cupu postoupili do Final Four!
Prostějov/www.bkprostejov.cz
- Zajímavé obsazení bude mít
finálový turnaj EuroChallnege Cupu. Mezi čtyři nejlepší
týmy soutěže ze čtvrtfinále
postoupily hned tři celky, proti
kterým v průběhu sezony hráli basketbalisté Prostějova. O
celkové vítězství budou bojovat mužstva KK Krkra Novo
Mesto, BC Oostende a BC
Lokomotiv Kubaň. Čtvrtým
postupujícím je BC Spartak
Petrohrad.
Hned dva účastníky Final Four

dokázali Orli porazit. V polovině listopadu přehráli slovinskou
Krku 89:77 a 1. února si poradili
i s Kubaní po těsné výhře 67:66.
Pouze ve dvou vyrovnaných zápasech s Oostende tým Prostějova naplno nebodoval.
„Výsledky našich předcházejících soupeřů pouze potvrzují
skutečnost, že jsme v poháru
podali opravdu dobré výkony,“
poznamenal k počinům čtvrtfinálových soubojů trenér Peter
Bálint. „Stačilo málo a mohli
jsme dosáhnout ještě na větší

úspěch. Třeba se to podaří v
příští sezoně,“ dodal trenér Orlů.
Krka v play-off přehrála Lukoil
Academic z Bulharka ve třech
duelech, stejně jako Oostende
litevský Ventspils. Pouze Kubani stačily k postupu přes francouzský Dunkerque pouze dva
zápasy.
V semifinále soutěže proti sobě
29. dubna nastoupí Spartak a
Kubaň, druhou semifinálovou
dvojici tvoří Krka a Oostedne.
Finále a střetnutí o 3. místo se
hraje 1. května.
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Exkluzivní rozhovor s kanadským pivotmanem BK Prostějov, který právě dnes slaví 25. narozeniny

„Největší rozdíl mezi životem v Kanadě a v Česku?
Prostějov je opravdu o hodně menší město než Calgary!“
Momentálně nejužitečnější hráč Mattoni NBL touží po titulu v české lize
Prost
Prostějov
- Zřejmě nejlepšího hráče celé Mattoni NBL mají ve
svém středu basketbalisté BK Prostějov. 206 centimetrů vysoký
a 10
107 kilogramů vážící pivot Kyle Landry výborně skóruje i doskakuje,
skak
dobře brání a v užitečnosti vede ligové statistiky. Kanadskýý reprezentant,
r
který právě dnes, tj. v pondělí 4. dubna slaví
pětadvacáté
pětad
narozeniny, poskytl nedávno PROSTĚJOVSKÉMU
Večerníku
Več
následující exkluzivní rozhovor, v němž jsme se především ohlédli za nedávným vystoupením ve Final 8 Českého poháru, v němž Orli poprvé v historii skončili mimo
piedestal nejlepších...
Marek Sonnevend
Jak s odstupem času
hodnotíte čtvrté místo v
Českém poháru?
„Samozřejmě nejsem šťastný,
že jsme skončili až čtvrtí. Měli
jsme dost těžký los, hned v prvním kole jsme narazili na velmi
silného soupeře. Pardubice mají
hodně dobrý tým, porazili jsme
je těsně o bod a vzápětí narazili
na další výborný celek Nový
Jičín, navíc u něj doma. Tenhle
zápas jsme pro změnu o bod
prohráli a šli na třetího kvalitního
protivníka Děčín. Jak říkám, se
čtvrtou pozicí určitě nemůžeme
být spokojení, ale je potřeba jít
dál, Český pohár nechat za sebou a zvládat další utkání v lize.“
Klub podal po semifinále s Novým Jičínem
protest proti výkonu rozhodčích. Byli podle tebe opravdu
tak špatní?
„Myslím, že ano. Soupeř hrál za
hranicí normální tvrdosti, třeba
na Yemiho (spoluhráče Nicholsona – pozn. autora) tam bylo

několik jasných faulů
33 - KYLE LANDRY (Kanada)
a sudí to nechávali být.
Nejhorší byly dva nepivot
odpískané fauly při našich důležitých střelách kmenový hráč BK Prostějov
dubna 1986
v klíčových okamžicích, 4.
206 cm / 107 kg
což rozhodčí také pustili
a tím nám v podstatě N. Arizona (NCAA), ISS Sportino
znemožnili vyhrát. Řekl Inowroclaw (Polsko), Dexia Monsbych, že jestli to nebylo Hainaut (Belgie)
přímo rozhodující, tak
p
podstatné
určitě ano.“
stříbrná medaile v Mattoni NBL
Nedoplatili jste 2009/2010, nominace na All star
i na těžký los a Game polské ligy 2009, finalista
tři náročné zápasy ve belgické ligy 2008/2009, finalista
Big Sky Tournament 2006,
třech dnech?
„Rozhodně. Jak už jsem 4. místo na mistrovství Severní Ameriky 2009, účastník Kontinentálního
řekl, hrát proti třem tak poháru 2009
silným soupeřům bez člen reprezentačního týmu Kanady
většího odpočinku je
skutečně moc obtížné,
Pardubice, Nový Jičín i Děčín vidět, že mají díky schůdnějšímu Hlavně někteří jsme v poháromají hodně kvalitní mužstva. losu mnohem víc energie než vých utkáních strávili na hřišti
y
spoustu minut, k tomu se přidaZvlášť zápas o třetí místo s Dě- my.“
čínem hraný v poledne poté, co
Měl jste vy osobně v ly nějaké zdravotní problémy a
jsme den předtím do večera tvrdě
utkání o třetí místo sto- tím byl boj o bronz náročnější.
Prohra nás pochopitelně moc
bojovali s Jičínem, byl strašně procentní motivaci?
těžký. Na Novém Jičínu i Děčínu „Ano, jenže cítil jsem se stejně mrzela, ale teď hrajeme s Děbylo ve vzájemných střetnutích jako spoluhráči dost unavený. čínem znovu a v lize na jeho

palubovce máme příležitost
mu porážku oplatit.“ (rozhovor vznikl ještě před sobotním
duelem na severu Čech – pozn.
autora)
Je pro vás tedy čtvrté
místo v Českém poháru velkým zklamáním?
„To je jasné. Pohár jsme chtěli
vyhrát nebo minimálně postoupit do finále, určitě jsme na to
měli. Bohužel to nevyšlo a teď
nezbývá nic jiného, než makat
dál a předvádět co nejlepší basket ve zbytku sezony.“
Z týmu nečekaně odešel Zagorac. Nepoznamenalo vás to?
„Ani ne. Tím, že takhle opustil tým, sice musí někteří hráči
trávit na hřišti víc minut, ale
na tohle jsme byli zvyklí už
před jeho příchodem. A dařilo
se nám tehdy jak v Mattoni
NBL, tak v EuroChallenge
Cupu. Já si myslím, že máme
dobré šance uspět v lize i bez
g
Zagorace.“
Takže se dokážete vypořádat s oslabením na
pivotu ve zbytku sezony?
„Jak říkám, věřím tomu. Je to
pro nás výzva a můžeme dokázat, že máme dobrý tým, který
umí hrát špičkový basketbal.“
Cílem v Mattoni NBL je
postup do finále. Máte
na něj za dané situace?
„Rozhodně ano. Když jsem
mluvil o úspěchu v české lize,
měl jsem na mysli nejen finálovou účast, ale přímo útok na titul. Podle mě máme tak kvalitní
hráče i kolektiv, že minimálně
postup do finále musí být naším
cílem.“

V Prostějově působíte už
druhým rokem. Je nějaký zásadní rozdíl mezi životem
v Kanadě a České republice?
„Největší rozdíl a komplikace je
odlišný jazyk, domluvit se občas
někde na něčem je dost složité.
Zvykat jsem si musel také na další podstatnou změnu, a to velikost
města. Pocházím z Calgary a to je
skutečně o hodně větší než Prosj
tějov.“
Prozradíte, čím a jak
nejvíc trávíte volný čas?
„Hodně času trávíme společně s

klukama z týmu. Často jsem taky
v kontaktu s mojí rodinou doma v
Kanadě a jinak dost sleduju sport
v televizi, nejčastěji na americkém kanálu ESPN.“
Je reálné, že zůstanete v
Prostějově i další sezonu?
„Ta šance určitě existuje, ale na
větší přemýšlení o budoucnosti je
ještě brzy. Můj agent mi po sezoně určitě nastíní možnosti ohledně mé další kariéry a já se budu
rozhodovat. Teď zatím myslím
jedině na probíhající ročník a na
to, jak získat zlato v české lize.“

inzerce

Seriál o karetní hře, která není hazardem - 5. díl

„Chceme, aby měla tato hra v Prostějově své pevné místo,“ říká hlavní krupiér MP Poker klubu Petr Cetkovský

můžeme soutěžit, zlepšovat se a
debatovat o této fantastické hře.
Proto jsme navštívili několik pokerových klubů a kasin nejen na
Moravě s cílem vytvořit co nejlepší prostředí.“
Prostory máte opravdu pěkné.
Jak je to u vás s návštěvností?
„Děkuji. Snažili jsme se, aby se
tu každý cítil pohodlně a měl vše
při ruce včetně parkování, jídla
i pití. Myslím že návštěvnost u

najít na našich stránkách www.
mppoker.cz.“
Na stránkách jsem viděl nějaký
turnaj o 100 000kč! To už není
malý turnaj. O co se jedná??
„Ano, takový turnaj chystáme.
Jedná se o podnik plánovaný na
začátek července. Naši hráči sbírají body za hraní turnajů u nás v
klubu. Za každou účast a dobré
umístění v turnaji jsou hráči přiděleny body. Tyto body se sčítají
a šestatřicet hráčů s nejvíce body
se v červenci utká v tomto turnaji
o vítězný pohár a nejúspěšnější z
nich si rozdělí velmi pěkných sto
tisíc korun!“
Většina lidí poker stále považuje za hazard? Co si o tom
myslíte?
„Já osobně ho za hazard rozhodně nepovažuju. Dokonce byl v
některých státech na světě i soudně uznán jako dovednostní hra.
Nejdůležitější v této hře je udělat
správné rozhodnutí ve správný
čas, mít zkušenosti a odhadnout

Kostelecká 48
48, Prostějov
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PIZZA ZDARMA!
Při koupi dvou kusů pizzy,
obdržíte třetí grátis!





KUPÓN

Vztahuje se na nákup dvou kusů pizzy, třetí získáváte
zdarma. Akce má dočasnou platnost do 10. 4. 2011.
Kupóny lze vzájemně kombinovat a sčítat. Uplatnění
slevového kuponu nahlaste při objednávce.

PIZZA ZDARMA



Jak vás napadlo založit v Prostějově pokerový klub?
„Hlavně jsme velcí fandové této
hry a všimli jsme si, že se hraje
téměř všude, hlavně v různých
restauračních zařízení po městě.
Věříme, že si poker zaslouží lepší
prostředí než být takzvaně ´porůznu´ v hospodách a měl by mít si
místo, kam budou směřovat lidé
se stejným nadšením pro hru jako
máme my. Místo, kde se spolu

nás v klubu je velice slušná. Za
čtyři měsíce provozu máme více
než dvěstěosmdesát jednotlivých
registrací. A většina z nich se k
nám pravidelně vrací. Nejnavštěvovanější je náš středeční turnaj,
na který chodí pravidelně více než
padesátka hráčů.“
Jak často máte vlastně otevřeno
a co nabízíte fandům této hry?
„Máme otevřeno denně a turnaje
se hrají přes týden od devatenácti
hodin a o víkendu již od patnácti
hodin. Nabízíme různou škálu
turnajů od těch úplně zadarmo až
po náš největší turnaj hraný jednou
měsíčně - 1000 freezout. Spíše se
však zaměřujeme na levnější turnaje, abychom hru umožnili co
nejvíce lidem. Pořádáme tak různé
typy, aby si každý mohl vybrat ten,
který ho bude nejvíce bavit- freeze-out, re-buy, bounty. Většina našich hráčů jsou normálně pracující
lidé, popřípadě studenti, proto naše
turnaje začínají již v sedm hodin
večer. Rozpis turnajů je možné
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protihráče. Dnes se pokeru také
velmi často říká - sport vysokoškoláků. Osobně znám několik
takto studentů, kteří si pokerem
vydělávají právě na studia! Jako u
téměř každého sportu se na turnaji
platí startovné a vítěz si odnese nějakou finanční hodnotu. Myslím,
že je to úplně normální a každý
člověk chce být odměněn když je
v něčem nejlepší.“
Poker je zatím asi spíše mužská
záležitost. Jak je to s ženami a
pokerem?
„Ano, máte pravdu. Většina hráčů, kteří navštěvují náš klub jsou
muži, ale je mezi nimi i několik
žen a dovolím si tvrdit, že nejsou
vůbec špatnými hráči a spousta
mužů má problém je porazit. Některé z nich nejdříve neměly poker
vůbec rády a přišly se jen podívat
s manželem. Potom si to také
zkusily a zjistily, že to není ´úplně špatná´ hra. Je tu také několik
manželských párů, které to mají
jako společný koníček.“
-in-

V SOBOTU HRAJE SEŠLOST!

Již tuto sobotu ožije MP Restaurant (Hotel Gól)
u Víceúčelové haly-ZS živou muzikou. Osmého
dubna od 20 hodin společně všichni zavzpomínáme na kvalitní český big-bít, když hrát se budou
ty nejznámější hity od kapel, jakými jsou například
Olympic a Katapult. Vše má na svědomí seskupení SEŠLOST, které vás společně s vedením
restaurace v sobotu 8. dubna srdečně zve!

Součástí hotelu Gól u zimníiho stadionu
je i naše nově otevřená restaurace.
Přijďte zkusit zvýhodněné polední menu!





Setkáváme se s ním na televizních obrazovkách,
můžeme si o něm přečíst v tištěných časopisech,
novinách i specializovaných internetových
portálech. Během posledního desetiletí se stal
uznávanou společenskou aktivitou a získal si
desítky miliónů fanoušků po celém světě. PROSTĚJOVSKÝ Večerník proto ve spolupráci s
MP poker klubem, který sídlí v Hotelu Gól u Víceúčelové haly-ZS, připravil sérii článků, v nichž jsme vás chtěli
nejen zasvětit do tajů této karetní hry, ale společně se i podívat na
to, proč jsou výše uvedená tvrzení tolik mylná... Po předchozích
čtyřech dílech z minulých čísel se dnes dostáváme k malému cíli
seriálu, v němž vám přinášíme rozhovor s hlavním krupiérem
prostějovského MP Poker klubu Petrem Cetkovským.

