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PO HUBĚ

strany 8,9,10 a 22

Otaslavice objímá HRŮZA

Světelná show

MRTVÁ ŽENA nedá nikomu spát...
Minulý týden jsme čtenáře jako první informovali o neštěstí v Otaslavicích.
Kousek od obce na poli vedle koupaliště byla nalezena mrtvola ženy, osmatřicetileté matky dvou dětí. Zatím nejsou známy výsledky pitvy, tudíž policisté nemají zatím žádné vysvětlení, jak se žena, která byla dva týdny pohřešovaná, mohla objevit na poli za vesnicí mrtvá.

fascinovala
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Foto: Petr Sládek

TRPĚLIVOST se VYPLATILA
První Prostějovan roku se narodil ve 20.34 hodin!

Prostějov /mik - Rodičům Tomáši a Denise Hájkovým z
Prostějova se včera 1. ledna po
půl deváté večer narodil syn
Tobiáš. Na první prostějovské
miminko se tak v naší porodnici čekalo rekordně dlouho.
Ale manželé Hájkovi si tuto
událost dokázali načasovat!
„Jsem v porodnici už od středy,
přičemž termín porodu byl stanoven na 20. prosince. Malému se
ale chtělo na svět až na Nový
rok,“ smála se hodinu po šťastné
události, kdy ji Večerník navštívil,
maminka Denisa Hájková.
„Mohu potvrdit, že prvním miminkem narozeným v roce 2012 v
prostějovské porodnici je malý
Tobiášek. Po narození ve 20.34
hodin měřil 51 centimetrů a
vážil 4 300 gramů,“ uvedla Hana
Szotkowská, tisková mluvčí
společnosti AGEL provozující
prostějovskou nemocnici.
Šťastným rodičům a malému
Tobiáši Hájkovi přejeme krásný
život, hodně zdraví a moře štěstí.

icemi
Otaslavicemi
ale i beztak
ak
obchází
strach a
hrůza.
„Nedokážeme si
vysvětlit,
proč
ta
žena zemřela.
mřela.
Přece není
normální normál
ní, aby ji jen tak našli ležet
na poli. Všichni si myslíme,
že ji někdo zabil. Já svoje
děti nepouštím po setmění
nikam ven, co když možný
vrah chodí stále po obci? To
je fakt hrůza, policie by už
měla vydat nějaké stanovisko a uklidnit nás,“ dodala
obyvatelka obce s tím, že
také nechce být jmenována.
„Ohledání těla zemřelé provedl lékař a ten neshledal
žádné stopy násilí ani jiné

Fámy o OBĚŠENÉM
příteli mrtvé ženy
se NEPOTVRDILY
stopy,
které by
nasvědčovaly cizímu
zavinění úmrtí jmenované.
Přesnou příčinu úmrtí nebyl
zasahující lékař schopen na
místě určit. Jako předběžnou
příčinu stanovil zkolabování organismu v důsledku
podchlazení, případně intoxikaci v důsledku nadměrného požití léků. Byla nařízena soudní pitva,“ sdělila
na začátku minulého týdne
Eva Čeplová, tisková mluvčí
Policie ĆR v Prostějově.

INZERCE

NAŠE MILÁ
kolegyně...

První Prostějovan roku 2012. Manželům Hájkovým se včera večer narodil syn Tobiáš.
2x foto Michal Kadlec

PF 2012

Kolektiv pracovníků redakce
vám přeje
hodně štěstí, zdraví
a úspěchů do nového roku..

...ještě

9 771212 667008

Otaslavice,
Prostějov/mik
Na konci minulého týdne šly
dokonce Otaslavicemi fámy
o tom, že přítel ženy, který
policistům začátkem prosince
nahlásil její zmizení, spáchal
sebevraždu oběšením. „Nic
takového jsme neměli hlášeno, do Otaslavic ani jinam na
Prostějovsko jsme za podobným případem sebevraždy
nevyjížděli,“ sdělil nám Radomír Gurka, ředitel prostějovské záchranky. Žádnou další
smrt nám nepotvrdila ani
mluvčí krajské policie Marta Vlachová. V neděli večer
nám veškeré dohady dokonce vyvrátil příbuzný zmíněného muže. „Jsou toho plné
Otaslavice, ale ten člověk žije
a běžně funguje. Je ale zdrcený smrtí své přítelkyně,“ řekl
nám muž, který si nepřál zveřejnit své jméno.

1

... a obchodní
manažerka Hedvika Drmolová právě
dnes slaví
(a my doufáme, že s ní...)
krásné sedmatřicáté narozeniny. Naše rozmilá
kolegyně, celá redakce
ti přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a splněných
přání.
Kolektiv PV Večerníku

Provozní doba redakce po Novém roce

pondělí 2. 1. a úterý 3. 1. 2012
13.00 - 17.00 hodin
středa 4. 1. až pátek 6.1. 2012
8.00 - 17.00 hodin

Krimi

... ještě novější
168 hodin
s městskou policií
Rohypnol a rum!
Na Štědrý den
ztropil výtržnost v
Azylovém domě
dvacetiletý muž. Ten spolykal
větší množství prášků a na
to vypil půl litru rumu. Mladík ležel bezvládně na zemi.
Strážníkům se ho podařilo
probrat. Nato ihned přivolali
záchrannou službu a lékař
rozhodl o převozu mladíka do
nemocnice. V okamžiku, kdy
měl muž nastoupit do sanitky
a uložit se na lehátko, začal
se chovat k hlídce i zdravotníkům agresivně. Kopal kolem sebe a to i do stěn vozu
a přístrojů. Strážníci mu byli
nuceni nasadit pouta a provést
doprovod do nemocničního
zařízení. Během cesty se pacient vzpíral a hulákal vulgární
výrazy. To ho natolik znavilo,
že usnul. Pro sebepoškozoy událost postoupena
vání byla
Policii ČR.

2. ledna 2012

ZA RVAČKU U KAUFLANDU PADLY TRESTY
„Drsňák” Jaroslav Smrž, který už byl desetkrát
odsouzen, se při závěrečné řeči neubránil slzám

Byl už desetkrát trestán, z vězení ho propustili v
březnu letošního roku, patří mezi vyhlášené rváče. Přesto Jaroslav Smrž při závěrečné řeči brečel
jako želva. Obžalován byl z toho, že společně s
Lukášem Bednaříkem v srpnu před Kauflandem
napadli jednapadesátiletého Martina Janečka,
zkopali ho, zlomili mu dvě žebra a zároveň ho
okradli o patnáct stovek. Oba jsou zároveň obžalovaní i z krádeží na městském hřbitově.
Prostějov/mls
„Žádné peníze jsem panu Janečkovi nevzal! Nechci pykat
za něco, co jsem neudělal,“
vypověděl se slzami v očích
Jaroslav Smrž. Soud mu nakonec v podstatě dal za pravdu a
známého recidivistu poslal do
vězení „pouze“ na 32 měsíců.
„O tom, že k ublížení na zdraví
došlo následkem útoku, nemůže být pochyb. Vyplývá to z
lékařské zprávy, sám obžalo-

vaný se k tomu přiznal. Žádný
svědek však nepotvrdil, že by
pan Janeček u sebe měl vyšší
obnos peněz. Pan Janeček tvrdí, že měl peníze v několika
bankovkách i drobných mincích. Existují pochybnosti, že
by mu je obžalovaný dokázal
vzít naráz, jak popsal napadený,“ odůvodnila soudkyně
Ivona Otrubová, která jedinou
polehčující okolnost na straně
obžalovaného spatřovala právě
v přiznání a projevené lítosti.

Ilustrační foto
Jeho kumpán pak od soudu
díky tomu, že dosud nebyl
trestán, vyvázl s podmínkou.
Rozsudek dosud nenabyl právní moci, obě procesní strany si
ponechaly lhůtu pro možnost
podání odvolání.
Podobnou, nutno dodat pozdní, lítost oba odsouzení projevili v dalším případě. V něm
jsou obžalovaní z toho, že
kradli urny na prostějovském
hřbitově. Jejich chování v

tomto případě doznalo obratu.
Nejprve k celé věci odmítali
cokoliv říct. Nereagovali ani
na emotivní výpovědi svých
obětí. To se změnilo. Jednání
provázely vypjaté emoce. Jaroslav Smrž a Lukáš Bednařík
čelí obvinění, že si během pěti
návštěv z prostějovského hřbitova odnesli kolem šedesáti
měděných obalů na urny. Některé vnitřní nádoby s popelem
se našly pohozené na poli u

Žešova, jiné vůbec. „Chápu,
že bolest, kterou máte v srdci, se nedá ničím vynahradit.
Chtěl bych se vám omluvit a
společně s vámi doufám, že se
schránka s ostatky vašeho tatínka najde,” prohlásil obžalovaný
Jaroslav Smrž směrem k jedné
ze svých obětí. Podobně se zachoval i v případech dalších
svědků. K omluvě se připojil i
jeho mladší kumpán. V chování
obou obžalovaných tak došlo
k obratu. Při prvním jednání
oba svorně odmítli vypovídat
a porota se musela spokojit se
čtením policejního protokolu,
z něhož vyplývalo, že se k celé
záležitosti doznali. Také na často emotivní výpovědi celkem
pětatřiceti poškozených ani jeden z nich nijak nereagoval. Dá
se předpokládat, že ke změně
jejich chování u soudu došlo po
zralé úvaze. Soud by totiž jejich přiznání a projevenou lítost
mohl při stanovení výše trestu
vzít jako polehčující okolnost.
Oběma obžalovaným za krádeže hrozí až pět let za mřížemi,
za hanobení lidských ostatků
pak maximálně tři roky vězení.

Krajská RAZIE na myslivce SILVESTR ve městě
Policie sebrala jednomu zbraň, byl opilý!

Fena děsila lidi
Rovněž na Štědrý den odpoledne bylo přijato na linku
156 sdělení, že pes, který je
uvázán vodítkem ke škrabadlu na boty u vstupních
dveří domu, ustavičně štěká
a svým agresivním chováním znemožňuje občanům
vstup dovnitř. Hlídka neočipované zvíře odchytla a
umístila do služebního kotce.
Před půl devátou večer bylo
zaznamenáno oznámení od
občana o ztrátě svého psa.
Poněvadž popis zvířete odpovídal odchycené feně, byl
majitel vyzván, k dostavení
se na služebnu. Třiadvacetiletý muž potvrdil, že zvíře je
jeho. Pro porušení městské
vyhlášky mu byla na místě udělena bloková pokuta.
Bitka na Husáku
V úterý večer vyjížděla hlídka
k fyzickému napadení mezi
členy rodiny v domě blízko
lokality Husova náměstí. Dva
pánové ve věku 27 a 34 let
zjevně podnapilí se v době
příjezdu strážníků nacházeli
před domem. Jeden z nich měl
na obličeji tržné ranky. K události shodně uvedli, že přijeli
na návštěvu k rodině, kde společně požívali tvrdý alkohol a
nakonec se poprali. Dle jejich
výpovědi měl zaútočit tamější
čtyřiatřicetiletý bydlící. Ten
však atak popíral. Požadoval
příjezd sanitky z důvodu podezření na poranění čelisti a
vyražení zubů.
Dvakrát na záchytce
Během jednatřiceti hodin
skončila žena dvakrát na
záchytné stanici. Ve středu
večer hlídka spatřila u rybníka v autobusové zastávce na
lavičce spící osobu. Čtyřiašedesátiletá bezdomovkyně
byla zjevně v podnapilém
stavu. Dechovou zkouškou
bylo u ní zjištěno 2,78 promile. Po prohlídce lékařem
následoval její převoz do
protialkoholní stanice. Druhý
záchyt absolvovala výše uvedená ve čtvrtek. O půl čtvrté
ráno upozornil oznamovatel
na linku 156, že na ulici Určická ve vratech jednoho z
domů leží žena. Strážníci ji
v ohlášeném místě zastihli
celou promáčenou, znečištěnou, silně opilou, neschopnou samostatného pohybu.
Hlídce nezbylo nic jiného,
než s ní opět absolvovat cestu
do Olomouce.

Olomouc/mik -V posledních
dvou měsících uplynulého
roku si policisté v celém Olomouckém kraji posvítili také
na myslivce. Kontroly proběhly celkem na třiašedesáti
honech. Na jednom z nich u
Prostějova dokonce policie
zabavila zbraň. Musela, myslivec byl opilý!
„Od listopadu do prosince 2011
policisté z odboru služby pro
zbraně a bezpečnostní materiál
provedli kontrolu na 63 honech
v kraji. Celkem zkontrolovali 564 myslivců a stejný počet
zbraní. Na Olomoucku navštívili policisté 20 honů, na Prostějovsku 19, na Přerovsku 15,
na Šumpersku tři a Jesenicku

šest těchto mysliveckých akcí,“
podala nám souhrnnou zprávu
Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Kontroly myslivců bývají často
složité a konají se podle předem
připraveného scénáře. „Každý
předseda mysliveckého sdružení musí mít seznam účastníků
honu. Z toho policisté namátkově vyberou několik osob.
Tyto kontrolované osoby musí
předložit průkaz zbraně, lovecký
lístek, zbrojní průkaz a doklad o
pojištění. Při kontrole musí výrobní číslo zbraně souhlasit s číslem na průkazu zbraně, také se
kontroluje stav zbraně. Dále se
u kontrolovaných osob provede

i dechová zkouška na alkohol,“
vysvětlila Marta Vlachová.
A právě co se týká alkoholu, byl
letos u myslivců zjištěn jeden
přestupek. A zrovna na honu
poblíž Prostějova! „Pouze v jednom případě na Prostějovsku byl
zjištěn alkohol v dechu myslivce. Muži bylo naměřeno 0,56
promile alkoholu v dechu. Policisté mu zadrželi zbraň a přestupek vyřešili na místě blokovou
pokutou ve výši pěti tisíc korun.
Myslivec z akce odešel domů,“
sdělila mluvčí krajské policie
a na závěr dodala přání. „Snad
díky policejním kontrolám a
vyšší zodpovědnosti myslivců si
málokterý dovolí se před honem
posilnit alkoholem.“

Rvačka, zpitá žena, zničené auto...

Prostějov/mik - Silvestr a
Nový rok, dva dny plné oslav
a alkoholového opojení už
v Prostějově neproběhly v
takovém klidu jako svátky
vánoční. Přestože policie nezaznamenala žádný závažný
trestný čin, tak záchranáři
a strážníci nějakou tu práci
přece jen měli!
„Na Silvestra těsně po 16. hodině
řešili prostějovští hasiči požár
v domácnosti, kdy v kuchyni
bytu v Žeranovské ulici vzplál
na stole vánoční věnec. Těsně
po půlnoci na Nový rok pak
začaly hořet křoviny v ulici
Karla Svolinského. Zřejmě od
ohňostroje, který tady pořádali
místní občané,“ sdělil Zdeněk
Hošák, mluvčí krajských hasičů.

K největší škodě došlo na Silvestra večer na Žižkově náměstí.
„Zatím neznámý pachatel zde
umístil velkou petardu na kapotu zaparkovaného osobního
vozidla. Exploze způsobila na
autě značnou škodu, poškozeno
bylo i vozidlo stojící hned vedle.
Tento případ jsme s podezřením
na spáchání trestného činu předali
Policii ČR,“ uvedl Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Jak dodal, strážníci pak ještě řešili
krvavou novoroční rvačku mezi
dvěma muži na náměstí T. G. Masaryka, během soboty a pak ještě
nedělního rána dvakrát vyjížděli k
totálně opilé ženě. „Podruhé ji už
lékaři odvezli do nemocnice. Byla
tak opilá, že selhávaly její základní
životní funkce,“ dodal Jan Nagy.

Povánoční KARAMBOLY se zraněnými
Řidič smetl cyklistu, druhý zbaběle od nehody ujel

Soběsuky, Drahany/mik- Během minulého týdne, pár dní
po Vánocích, došlo na Prostějovsku ke dvěma závažnějším
nehodám. Nejdříve osobní
vozidlo v Soběsukách zranilo
cyklistu, o den později pak
neznámý řidič, který od nehody ujel, zavinil v drahanském kopci havárii jiného
automobilu. V něm se zranila
spolujezdkyně řidiče.
„V pondělí 26. prosince ve 13.53
hodin řídil devětatřicetiletý řidič
osobní motorové vozidlo Volkswagen Touran po silnici ve směru ze Soběsuk do Plumlova. Při
průjezdu křižovatkou na obec
Krumsín, ke které přijížděl po
hlavní komunikaci, najel při odbočení doleva do protisměru v
době, kdy po této vedlejší silnici
přijížděl šestatřicetiletý cyklis-

Tvrdá srážka. Cyklista u Soběsuk prorazil hlavou přední sklo
auta, které ho srazilo.
Foto: Policie ČR

ta na dámském kole. Došlo ke
střetu, při kterém cyklista utrpěl
lehké poranění hlavy s dosud
neustanovenou dobou léčení a
byl z místa nehody převezen do
nemocnice k ošetření,“ uvedla k
prvnímu karambolu Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v

Prostějově. Jak dodala, ani jeden
z účastníků nehody nebyl pod
vlivem alkoholu a hmotná škoda
byla vyčíslena na 30 tisíc korun.
V úterý pak došlo k bouračce,
která doposud není plně objasněna. Chybí totiž viník, který
z místa nehody ujel. „O půl

Druhý šofér ujel. Škodovka skončila v drahanském kopci v
příkopě, kde narazila do betonového sloupku. Uvnitř se zranila
dvaapadesátiletá žena.
Foto: Policie ČR

sedmé večer v katastru obce
Březina, na silnici ve směru od
Žárovic do Drahan jel třiačtyřicetiletý řidič vozidla Škoda
Fabia. Podle jeho vyjádření jelo
proti němu jiné vozidlo. Při
míjení se v levotočivé zatáčce
byl tímto autem oslněn a vytla-

čen do příkopy, kde narazil do
betonového sloupku. Došlo k
lehkému zranění dvaapadesátileté spolucestující. Druhý řidič
z místa dopravní nehody ujel, v
současnosti po něm pátráme,“
řekla mluvčí prostějovské policie.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

PAVEL BRABEC

ROBERT BROSINGER

DUREJD KMENT

RADEK ZAORAL

se narodil 15. srpna 1977 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného bylo vyhlášeno celostátní
pátrání dne 30. prosince 2011.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 34 do 35 let a měří mezi
170 až 180 centimetry. Další
údaje k popisu osoby se v policejní databázi nevyskytují.

se narodil 22. října 1977 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Po hledaném bylo vyhlášeno celostátní
pátrání už 9. listopadu 2011.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40 let a měří 180
centimetrů. Má střední postavu, plavé blond hnědé rovné
vlasy a modré oči.

se narodil 20. dubna 1970 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Tento muž
patří mezi nejdéle hledané, pátrání po něm policie vyhlásila
už 20. srpna 1999. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 40 do
45 let a měří mezi 175 až 178
centimetry. Má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlasy.

se narodil 3. dubna 1978 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného bylo vyhlášeno celostátní
pátrání 29. listopadu 2011.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 30 do 33 let a měří mezi
172 až 175 centimetry. Má hubenou postavu, hnědé rovné
vlasy a modré oči.
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Spadla klec!
Komisaři z oddělení obecné kriminality
obvinili dva muže ve věku
29 a 31 let ze série krádeží
vloupáním do prodejen se
smíšeným zbožím na Prostějovsku. Celkově pachatelé
způsobili škodu za 452 000
korun. Násilným vniknutím
vždy nejprve poškodili zařízení prodejen včetně elektronického zabezpečení a poté
již bez obav kradli cigarety
různých značek, alkoholické
nápoje, cukrovinky a finanční hotovost z pokladen a trezorů. Kriminalistům se podařilo v rekordně krátkém čase
pachatelům prokázat celkem
pět skutků krádeží vloupáním do těchto prodejen na
celém okrese, které provedli
letos od měsíce září do konce listopadu v prodejnách v
obcích Drahany, Rozstání,
Seč, Ludmírov a Doloplazy.
Oběma výtečníkům nyní
hrozí trest odnětí svobody až
na pět let.
Notorický zloděj
Dvaapadesátiletý muž z
Přerova je podezřelý, že začátkem září letošního roku
se za pomocí nože vloupal
do sklepní
p kóje
j ppanelového
domu v ulici V. Špály a odcizil trekové jízdní kolo. Majitelce kola způsobil škodu
ve výši 4 500 korun. Tohoto
činu se dopustil i přesto, že
byl nedávno rozsudkem soudu odsouzen za trestný čin
krádeže k trestu 14 měsíců
nepodmíněně.
Očesal auto
Zatím neznámý pachatel na
ulici Waitova v Prostějově
odcizil z motorového vozidla
Opel Vivaro, které bylo zaparkované na vozovce před
domem, přední přídavné
světlomety pro denní svícení
nezjištěného typu a výrobního čísla. Dále ukradl čtyři
kryty předního nárazníku.
Způsobená škoda činí 8 000
korun.
Přišla i o šperky
Ve středu večer vnikl dosud
neznámý pachatel do šatny
v domě na ulici J. B. Pecky
v Prostějově, odkud následně z dámské kabelky odcizil
peněženku s obsahem finanční hotovosti, osobních
dokladů, dále platební kartu
a šperky. Svým jednáním
způsobil pachatel celkovou
škodu nejméně 2 900 korun.
Za trestné činy krádež a neoprávněné opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku hrozí pachateli trest
odnětí svobody až na dvě
léta.

Sochy jsou fuč!
Dosud neznámý pachatel odcizil z rodinné hrobky v Přemyslovicích celkem dva kusy
bronzových soch. Jednalo se
o sochy výšky přibližně 120
centimetrů zobrazující sedící
anděly, kdy jeden z nich drží
v ruce knihu a druhý anděl se
opírá rukou o zdobenou hůl.
Jakékoliv informace, které
by vedly k nalezení těchto
vzácných soch mohou občané sdělit telefonicky přímo
na linku 158 nebo osobně na
kterékoliv služebně Policie
ČR. Pachatel svým jednáním
způsobil škodu nejméně 50
000 korun a hrozí mu až pětiletý kriminál.

... ještě novější
Starosta Miroslav Pišťák:
„Rok 2012? PŘEŽIJME HO VE ZDRAVÍ!“
Prostějov/mik - V samotném závěru roku 2011 jsme požádali starostu Prostějova Miroslava Pišťáka o pár slov k
občanům našeho města. První muž radnice považuje rok
2012 za zlomový v mnoha směrech. „Bude kritický, hlavně
ho všichni musíme přežít ve zdraví,“ upozorňuje starosta.

Zpravodajství

Brzy budeme znát studii nového kulturáku

Páni radní, co takhle opravit „BLEŠÁRNU“?
Těsně poté, co na posledním jednání Zastupitelstva
města zazněla ostrá diskuze na téma zachování
současného Společenského domu, či výstavby
nového multifunkčního zařízení na zcela jiném místě, jsme se dozvěděli, že radní měli na stole i docela
zajímavou alternativu. Hovořilo se totiž o možnosti
zrekonstruovat bývalý klub Oděvního podniku na
Vápenici, který převážně občané střední generace pamatují pod lidovým názvem „Blešárna“. Proč
taky ne, dnes už zchátralá nemovitost disponuje
velkým sálem i předsálím, které by se dalo využít
například pro restauraci...
Prostějov/mik

„Hlavně chci všem občanům Prostějova vzkázat – zdraví,
zdraví a zase zdraví. K tomu pochopitelně přeji všem i
štěstí a úspěchy. Těm, kteří jich dosáhli v roce 2011, jsem
už poděkoval a věřím, že i v tom novém roce budeme mít
v Prostějově důvod k různým radostem. Ale nemá smysl
zakrývat, že rok 2012 bude vzhledem k ekonomické situaci ve státě i celém světě pro mnoho lidí rokem kritickým.
Včetně Prostějovanů,“ říká Miroslav Pišťák. Podle jeho
slov se musíme všichni připravit na drsný rok plný sociálních změn. „Mnozí z občanů se mohou dostat do různých
potíží, dokonce i existenčních. Chci ale všem vzkázat, aby
nepodléhali depresím, které se mnohdy na nás ze všech
stran valí. Musíme věci okolo sebe brát vážně, ale zároveň je třeba, abychom i záporné události brali s vědomím
naděje do příštích let. Nebudeme to mít lehké, ale doufám, že město Prostějov rok 2012 přežije bez nějaké velké
úhony. A stejně tak to přeji i všem spoluobčanům,“ sdělil
Miroslav Pišťák, starosta Prostějova.

3

2. ledna 2012

Podle našich informací však
současný majitel za nemovitost na Vápenici požaduje
zhruba 20 milionů korun. A to
je hodně. Ovšem skutečnost,
že prostějovští konšelé se nad
touto možností opravdu zamýšleli, potvrdil Večerníku i
místostarosta Jiří Pospíšil. Jak
ovšem vzápětí dodal, opravit
polorozpadlý dům a přeměnit
ho na kulturák není reálné.
„Oficiálně se Rada města takovou možností zatím nezabývala, pouze jsem s některými
členy rady o tomto objektu
hovořil. Nebyla to nezajímavá
diskuze, ovšem po zjištění různých okolností jsme seznali, že
tento projekt by byl naprosto
nerentabilní a neúčelný,“ řekl
Jiří Pospíšil. Podle něho tak
ani nebyl osloven současný
soukromý majitel „Blešárny“.
„Ze současné Rady města ne-

vím o nikom, kdo by s majitelem hovořil. Nedokáži si představit, kolik by oprava tohoto
objektu stála. Nedávno jsem
se na „Blešárnu“ byl podívat
a myslím si, že by náklady na
opravu byly opravdu vysoké.
Dohromady s kupní cenou by
se určitě jednalo o desítky mi-

lionů. To by z hlediska celkové
kapacity určitě nebyla výhodná investice. Ale podotýkám,
nemáme v ruce žádná konkrétní čísla,“ dodal prostějovský
místostarosta.
V minulém čísle Večerníku
jsme zmínili, že se už usilovně pracuje na projektu nového
kulturního zařízení. Pokud
tedy padá možnost rekonstrukce „Blešárny“, kde by
nové kulturní zařízení mohlo
být postaveno? „V průběhu
první poloviny ledna by měla
být k dispozici studie nového
multifunkčního zařízení, které
bychom rádi pro společenské,
ale i sportovní akce v Prostějově vybudovali. V Prostějově
je několik míst, kde by zařízení mohlo vyrůst. Určitě přivítáme i názory občanů, kde
nové zařízení vybudovat,“
řekl Jiří Pospíšil. Tím také odpověděl na věčné téma, zda se

Z „Blešárny“ kulturák nebude. Rozpadající se budova bývalého
Klubu Oděvního podniku na Vápenici se v nový prostějovský kulturák
nepromění. Ale nápad by to nebyl špatný... 2 x foto: Michal Kadlec

Nápad neprošel. Jak nám potvrdil místostarosta Prostějova Jiří
Pospíšil, z polorozpadlé “blešárny” se nový kulturní dům nestane.

bude rekonstruovat stávající
budova kulturáku, nebo ne.
„Rekonstrukce současného
Společenského domu byla
spočítána na minimálně 50 až
60 milionů korun. Studie nového multifunkčního zařízení
nám napoví jeho cenu. Jakmi-

le ji budeme mít na stole, určitě ji veřejnosti sdělíme. V tuto
chvíli bych nechtěl předbíhat,
ale naše předchozí analýzy
hovořily o ceně v rozmezí 80
až 90 milionů.“ uzavřel toto
téma prostějovský místostarosta Jiří Pospíšil.

Po Vánocích si šel s dětmi na zimák zabruslit. A dostal PŘES HUBU!
Muže z Otaslavic zmlátil výrostek, který ostrými noži ohrožoval i malé děti
Hodně smutně bude na povánoční veřejné
bruslení vzpomínat sedmačtyřicetiletý muž
z Otaslavic. Ten v úterý po obědě společně
s manželkou a dvěma dětmi navštívil prostějovský zimní stadion, kde právě probíhalo
veřejné bruslení. V jednu chvíli napomenul
mladíka, který stál u mantinelu a naschvál vykopával své nohy dozadu. Ostrými noži tak
ohrožoval na životě i malé děti bruslící po ledové ploše. Mladík, zřejmě také posilněn alkoholem, se na muže obořil a navíc ho několika
ranami do tváře knokautoval!
Prostějov/mik
Bruslil jsem s dětmi po ledové ploše, která byla zcela zaplněna návštěvníky.
V jednu chvíli jsme míjeli
mladého asi dvacetiletého
muže, který stál opřený o
mantinel zády k ledu. Najednou vyhodil obě zadní
nohy s bruslemi. Zprvu
jsem myslel, že to udělal

jen tak náhodně, pak to ale
udělal znovu na malé děti,
které ho míjely. Jednoznačně tím ohrožoval každého,
mohl někomu proříznout
hrdlo,“ začal své vyprávění sedmačtyřicetiletý otec
dvou dětí z Otaslavic, který
si nepřál zveřejnit své jméno. Když šlo opravdu do tuhého, rozhodl se, že mladíka
napomene. „Vrátil jsem se

k němu a řekl mu, ať se na
podobné kousky okamžitě
vykašle, že někoho může
vážně zranit. Sprostě se na
mě obořil a nejdřív odbruslil pryč. Myslel jsem, že tím
je to ukončeno a fakt nějakých podobných výstřelků
zanechá. Zmýlil jsem se,“
dodal s trpkostí v hlase muž
z Otaslavic. Na jeho tváři
byly ještě dva dny poté znát
stopy podlitin. „V okamžiku se ke mně vrátil a prý ať
s ním jdu na střídačku. Šel
jsem, vůbec jsem netušil, co
ten hoch zamýšlí. Brzy jsem
se to ale „dozvěděl“, začal
mě mlátit hlava nehlava,
pěstmi třikrát nebo čtyřikrát trefil přímo do obličeje,
pár dalších ran jsem vykryl.
Jedna jeho rána byla tak
silná, že si sám vykloubil
prst,“ popsal nám napadený bruslař inkriminovaný
okamžik. Jeho manželka,
která celému incidentu při-

hlížela, okamžitě vytáhla
mobil a zavolala městskou
policii. „Moje žena chvíli
hledala někoho z pořadatelské služby, ale marně, žádná zde nefungovala. Jenom
opilý člověk, který prodával
lístky,“ pokrčil rameny zbitý muž. Jak se ještě na závěr
Večerníku svěřil, musel vyhledat lékařské ošetření.
„Tekla mi krev, obličej jsem
měl celý opuchlý a hrozně
mě bolela hlava. Byl jsem
na rentgenu a v současnosti
jsem v pracovní neschopnosti.“
O reakci na tento případ
jsme požádali velitele Městské policie v Prostějově
Jana Nagyho. „Přijali jsme
telefonické oznámení o fyzickém napadení při veřejném bruslení na zimním
stadionu. Hlídka okamžitě
vyjela a přímo na místě
od oznamovatele a svědků
zjistila skutkový děj celého

Zbit při bruslení. S nepříjemným zážitkem se Večerníku svěřil muž z Otaslavic. Toho při veřejném
bruslení na prostějovském zimním stadionu zmlátil agresivní mladík.
Koláž Pv Večerníku
incidentu. Vyslechnuta byla
i dotyčná osoba, která napadla sedmačtyřicetiletého
muže. Myslím si, že jde o
trochu zvláštní případ. Na
veřejném bruslení se dá totiž očekávat od návštěvníků

pohoda a radost, nikoliv
aby si sem kdokoliv chodil
vylévat zlost a vybíjet svoji
agresivitu. Je hodně špatné,
když si jde někdo na zimák
zabruslit a dostane zde „na
ústa“. Případ jsme zadoku-

mentovali jako přestupek
proti občanskému soužití a
dáme ho k dořešení správnímu orgánu,“ sdělil nám velitel prostějovských strážníků.
Jak dodal, pachateli hrozí
mnohatisícová pokuta.

V areálu OP se otevře prodejna Na Nový rok si na Kosíř vyšláplo přes tři tisíce lidí
Zkrachovalý podnik bude
rozprodávat své poslední zásoby

Prostějov/ mls Byly doby, kdy
téměř každý muž i žena měli
ve svém šatníku oblek nebo
kostým z OP Prostějov. Tak
tomu už v budoucnu určitě
nebude. Jednu z posledních
příležitostí obléci se značkou
někdejšího textilního gigantu
dostanou brzy lidé v areálu
podniku ve Vrahovicích. Stane
se tak po sedmačtyřicet letech,
co byl tento komplex otevřen.
„Na
základě
doporučení
společnosti D Advisory Partners jsem Věřitelskému výboru
OP Prostějov navrhla otevření
podnikové prodejny v areálu OP
Prostějov. Měl by se tím zajistit
efektivní prodej zásob a hotových výrobků. Věřitelský výbor s tímto návrhem souhlasil,”
uvedla insolvenční správkyně
Miloslava Horská. Kdy přesně
bude prodejna otevřena, však
zatím není jasné. Mělo by se
tak stát v nejbližších dnech.
V areálu OP Prostějov se budou prodávat skutečně poslední obleky a kostýmky se
značkou OP. Přežívající zbytky

Snědli se tři jeleni. Kosířan byl na roztrhání

Ani hustá mlha, studený déšť a lepivé bláto neodradily chodce, kteří na Nový rok zamířili na
„hanácký Mont Blanc”. Letos se tu sešli celkem
po pětadvacáté. V posledních letech návštěvnost
této akce výrazně vzrostla.
Kosíř/ mls

Ilustrační foto
někdejšího oděvního kolosu se
totiž zaměřují na výrobu obleků
na míru tedy na tzv. měřenky. I
ty by měly velice brzy změnit
majitele. „Podala jsem návrh na
prodej části podniku Měřenky.
Jedná se o věc velmi urgentní,”
sdělila Miloslava Horská. Návrh
insolenční správkyně však
nejprve musí schválit Krajský
soud v Brně. V současné době
v někdejším oděvním kolosu,
který svého času zaměstnával
i deset tisíc lidí, pracuje něco
málo přes stovku lidí. Podnik
nyní dluží více než pěti stovkám

věřitelů přes dvě miliardy korun. Cena, za kterou se měřenky
podaří prodat, bude závislá na
podaných nabídkách. Dříve
znalci jejich cenu odhadli na
přibližně 180 milionů korun,
nyní je jasné, že jejich hodnota
výrazně klesla. Pokrýt alespoň
část obrovských dluhů by měl i
rozprodej nemovitostí v majetku
OP. I jejich hodnota v mnoha
případech kvůli dlouholetému
nevyužívání a složité údržbě
postupně klesá. Dle vyjádření
realitních makléřů jsou některé z
nich téměř neprodejné.

pochoutku připravil společně
s týmem kuchařek. Všichni,
kteří se na Kosíř vypravili, však dokázali, že „i cesta
může být cíl”. „Po Silvestru
se sem všichni chodí hlavně,
jak já říkám, „vyprdět”. Prostě
se potřebují projít, vyvětrat a
trochu pročistit hlavu,” vysvětlil Kosířan s dlouhým bílým
vousem. Právě fotografie s patronem „hanáckého Mont Blan-

jsme uvařili z osmdesáti kilo
jeleního masa. Padli na něj
Vrcholovou medaili si z Kosí- celkem tři jeleni zastřelení
ře letos odneslo přesně 3 001 v Jeseníkách,” sdělil starosta
lidí. „Oproti loňskému roku, Slatinek Jaromír Crha, který
kdy padl rekord, je to přesně
o dvacet lidí méně. Vzhledem
k počasí, jaké panovalo, je to
však téměř neuvěřitelné. Největší frmol tady byl kolem poledne, to se tady nedalo skoro
hnout,” uvedl v neděli Vladimír Grézl z TJ Sigma Lutín,
která oblíbenou akci pořádá
společně s hasiči ze Slatinek.
„Když jsme začínali, chodilo
sem pár stovek lidí, ale loni
to byla bomba. Vypadá to, že
bez výšlapu na Kosíř si mnoho lidí neumí začátek nového
roku vůbec představit,” doplnil velitel SDH Slatinky Miloš
Foukal. Pro návštěvníky bylo
Kosířan. Kromě medaile byl na vrcholu Kosíře
připraveno 850 porcí jeleního
největší zájem o fotografii s patronem „hanáckéguláše. Na konci odpoledne
ho Mont Blancu”.
Foto: Martin Zaoral
nezbyla ani jediná. „Guláš

cu” byla kromě medaile hlavním suvenýrem, který si lidé
z nedělního výletu odnášeli.
„Kosíř trápí hlavně lidé, kteří tu
nechávají volně pobíhat psi. Ti
pak štvou zvěř a to se mi vůbec
nelíbí,” hromoval Kosířan na
adresu neukázněných pejskařů.
„A taky by tady konečně mohli
postavit tu rozhlednu, abych po
svém panství lépe viděl,” dodal
Kosířan. Právě tématu plánované rozhledny na Kosíři se
podrobněji věnujeme na straně
8 dnešního vydání.

Nepříznivé počasí. V husté mlze a studeném
dešti na Kosíř zamířily celé rodiny. Některé z nich
jely i s kočárkem.
Foto: Martin Zaoral

Co týden dal...

... ještě novější
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Konečně levnější! Motoristé alespoň na
nějaký čas mohli v závěru roku tankoZbytečná hysvat benzín i naftu levněji než v okolních
terie. To, co se
městech. Sice o pár desetníků, ale
rozpoutalo okolo výani to nebylo v minulosti
stavby či nevýstavby novézvykem. Otázkou je,
ho kulturního zařízení se sálem
jak dlouho to vyvhodným k pořádání plesů, se rovná
drží z kraje
explozi sopky. A úplně zbytečně. Radní už
roku.
před několika měsíci deklarovali, že
náhrada za „Kasko“ bude!

Musí se počkat. Přesně takový počet investic zůstává
pro tento rok takzvaně pod
čarou. Město má na vybudování něčeho nového v
Prostějově „pouhých“ 105
milionů korun, tudíž se vybíralo jen z těch nejnutnějších investic. Dvě stě čtyři
záležitostí tak bude muset
počkat na příští roky.

-

Osobnost týdne
JOSEF VALDA
D
DA
I přes svůj pokročilý věk se vrhl naa naták
kuje
čení videodokumentů, které publikuje
na internetu.
h
Po čtyřiceti letech svých hudebních
aktivit už dvaaosmdesátiletý dů-chodce zveřejnil 86 projekcí na
internetovém serveru.
Rozhovor s dokumentaristou
čtěte na straně 14

Výrok týdne
„Je hrozné jít si
s dětmi zabruslit
a dostat na hubu!“
Velitel strážníků J. Nagy
k případu rvačky
na zimáku

Rok začínající a končící dvojkou...
Začíná nám první lednový týden, veškeré silvestrovské zásoby jsou
již definitivně vyjedeny a
vypity a snad i poslední
petardy vystříleny (mimochodem nevím, na
co je nám vyhláška o používání pyrotechniky, když
ji nikdo nedodržuje a především její dodržování policejní orgány nekontrolují - pozn. autora) a začínají
nám všední dny roku 2012.
A co nás v tomto roce tedy čeká?

Analýza
Martin Mokroš

Začít je třeba nějak pozitivně a tak se můžeme globálně
uklidnit, že nám nehrozí zánik
civilizace, neboť Mayové to ve
svém kalendáři, jak se ukazuje,
mysleli úplně jinak a tak nezanikneme náhle, ale zlikvidujeme se postupně a dlouhodobě
svým přístupem k planetě a
sobě samým.
K prostějovským pozitivům
můžeme určitě počítat snahu
udržet vyrovnaný rozpočet,
dále to, že se Prostějov stane pětadvacátým statutárním
městem v České republice, což

by značně mohlo posílit jeho
prestiž. Jako občana-jednotlivce mě potěšilo, že nám zůstala
stejná výše poplatků za odpady, a že to nakonec vypadá, že
„Kasko“ nezahyne a vykoukne
na nás v jiné podobě odjinud.
Stejně se stane i s místní tržnicí, dále že bude obnoveno
koupaliště za velodromem a
bude pokračovat rekonstrukce
zámku a některých školských
zařízení. Dopředu si osobně
dovolím naplánovat i nějaká
pozitiva sportovní, takže obhajobu tenisového titulu, volejbalového titulu a basketbalové
finálové účasti, potěšil by mne

nějaký jestřábí hokejový zásek
v play-off. Ale pozor sportovní
štěstíčko je vrtkavá potvůrka,
takže dokud nepřeskočíme,
neříkejme hop, ale o titulech
sněme, to není na škodu.
Bohužel zapomeňme zčerstva
na to, že pozitiva v roce 2012
budou převažovat, neboť obecně se počítá s nastupujícím
rokem s jako velmi krizovým,
ať už vezmeme v úvahu krizi
EU a s tím související krizi
českou, zvyšující se DPH, což
všechno může způsobit i díru
do snah o vyrovnaný prostějovský rozpočet. Čekejme
všeobecné zdražování, neboť
slova krize a vyšší DPH jsou
kouzelnými slůvky pro veškerá zdražování, která nám
předložili již v prosinci všichni dodavatelé energií (že by
si mohli snížit své přebujelé
prebendy nenapadlo ani jednoho z nich...). A například také
představitelé zdravotnictví, i
když zde pozor, zdravotnický
personál jen doplácí na dlouholetá experimentování ministrů zdravotnictví a nezažranost
zdravotních pojišťoven, takže
lékařům a sestrám vskutku nenadávejme.

Novoroční předsevzetí nejsou IN
Rostislav
l K
Kocmell
Jak
na
Nový rok tak po celý
rok!
Lidové rčení
má něco do
sebe. Mnozí z nás se
zasypou
předsevzetími, jež většinou nesplníme, nebo dokonce ani
splnit nemůžeme. Proto je
asi lepší vykašlat se na ně
a tak nějak si volně určit,

co už dělat nebudeme a co
omezíme. Je to pohodlnější,
není to zavazující a hlavně
nemusíme být tolik zklamaní, pokud svá omezení beze
zbytku nesplníme.
Novoroční předsevzetí už
dávno nejsou v módě, poněvadž jimi nikoho nepřekvapíte. Daleko lepší je změnit
život. Ve většině případů
k tomu stejně budeme donuceni novými daňovými
zákony, ovšem žití není jen
o penězích. Můžete si přislíbit vyšší kulturní a sportovní vyžití, naplánovat vý-

lety, seznamovat se s lidmi.
Všechny tyto nápady bývají
lepší než plány na zhubnutí, zbohatnutí, zkrásnění
nebo konec s kouřením.
Taktéž platí, že čím méně
drobných úkolů si dáte, tím
více z nich naplníte. Tyto
úkoly by měly být alespoň
trošku promyšlené dopředu. Předsevzetí vzniknou
většinou na opilého Silvestra a nemají valnou rozumovou váhu.
Ať vám vaše osobní omezení a chytré nápady v tomto
roce vyjdou.

Konstelace hvězd Prostějova
Počáteční šok ze zdražení všeho možného vystřídá alespoň o něco
lepší nálada na konci týdne v souvislosti s napadením prvního
sněhu. Bílá peřina alespoň na chvíli přikryje nepořádek v ulicích
a spoustě lidem vyloudí na tváři menší úsměv.

Berani - 21.3.-20.4. Silvestra jste přežili ve
zdraví, ovšem v novém roce bude dlouho trvat,
než se dostanete do původní formy. Proto vám
doporučujeme vzít si ještě pár dní dovolené.
Doma totiž nic nepokazíte.
Býci - 21.4.-21.5. Blíží se konec vašeho bezstarostného života, od této chvíle se vám bude na
hlavu lepit jeden problém za druhým. Poraďte
se s odborníky, jak z trablů ven, sami se z nich
nedostanete.
Blíženci - 22.5.-21.6. Lidé z vašeho okolí se
vám budou plést do cesty, vy ovšem budete
chtít všechno udělat podle svého. Možná na to
máte, ovšem v kolektivu vaše individuální snahy vzbudí bouři nevole.
Raci - 22.6.-22.7. Dostanete úkol, o kterém od
samého začátku budete vědět, že je nesplnitelný. Budete se před nadřízenými pokoušet maskovat, že to nejde, s tím ovšem úspěch slavit
nebudete.
Lvi - 23.7.-23.8. Čeká vás poměrně rušný týden, ve kterém se hodně věcí změní. Jestli k lepšímu, to je v tuto chvíli předčasné tvrdit. Můžete
ale pro to mnohé udělat. Hlavně si z lidí okolo
sebe nedělejte nepřátele.
Panny - 24.8.-23.9. Předsevzetí, která jste si
dali na konci roku, začnou padat jedno za druhým. Máte totiž velmi slabou vůli a navíc na vás
nikdo nedohlíží. Proto si už nic neslibujte, stejně
to neumíte dodržet.

Váhy - 24.9.-23.10. V novém roce se změní
vaše chování, což ocení všichni vaši přátelé.
Začnete totiž být zodpovědnější, takže můžete
počítat i s větší důvěrou ostatních. To zcela jistě
přinese jen samá pozitiva.
Štíři - 24.10.-22.11.Vy jste to s alkoholem
přehnali, že? Bodejť by vás teď nebolela hlava! Rychle se dejte do kupy, již uprostřed týdne vás čeká řešení zásadního problému, na který musíte mít jasnou hlavu.
Střelci - 23.11.-21.12. Kromě mnoha předsevzetí jste na konci roku vyslovili před těmi nejbližšími jedno obrovské přání. Možná se budete
divit, ale to se vám vyplní přímo bleskurychle,
už na konci tohoto týdne!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Sil máte na rozdávání, ale nedělejte to. Budete je potřebovat už z
kraje tohoto týdne, kdy vás čeká jedno důležité
rozhodnutí. A nepodceňujte tuto situaci, mohlo
by se vám to vymstít.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Čeká vás menší nedorozumění v rodině, což ponesete velmi těžce.
Naštěstí se vše brzy vysvětlí, ale hořká pachuť
na jazyku zůstane ještě dlouho. Domů k rodinnému krbu se moc těšit nebudete.
Ryby - 20.2.-20.3. Už od prvních hodin nového roku jdete tvrdě za svým cílem, který jste si
vytýčili. Děláte dobře, čím víc půjdete štěstí naproti, tím dřív ho chytíte za pačesy. Pozor si ale
dávejte na peníze a neutrácejte!

Nejsem si zcela jist, kolik spoluobčanů si uvědomuje, že nás
také čeká rok volební. Ano,
budeme volit svého senátora
a také zástupce do krajského
zastupitelstva. A tak již slyším ty řeči: „Na volby kašlu,
stejně jsou tam pořád ti samí,
senát a kraj jsou přitom daleko...“. Ano, lze takto uvažovat,
ovšem takto sami způsobíme,
že na svým místech jsou stále jedni a titíž... A tak bych
navrhoval poučit se z předešlých voleb komunálních a
parlamentních, kde poslední
kroužkovací smršť způsobila
některým politickým fosiliím
alespoň krátkodobě značné
překvapení a následné problé-

my, než se upíchly na jiném
teplém místečku a tahají za
politické nitky odjinud. A hlavně pokud si nechceme myslet,
že senát a kraj jsou daleko,
volme kandidáty ze svého regionu a také kandidáty, kteří
jsou ochotni pro město něco
udělat, obětovat se a jsou při
své činnosti vidět. Zkusme se
vykašlat na barvy stranických
legitimací a volme skutečné
osobnosti napříč politickým
spektrem, které pro Prostějov
něco udělají na úrovni krajské
či celostátní senátní.
Máme za sebou pouze první lednový den a až budeme
v těch posledních prosincových, rád bych zde na tomto

místě opět začínal pozitivy.
Nejsem naivní a nečekám, že
nás čekají samé plusy, ale snad
se mi podaří je vypsat alespoň
na polovině jedné strojopisné
strany formátu A4. Nečekám
také bohužel, že pravda a lásk zvítězí nad lží a nenávistí
ka
(
(nesplněného
přání nedávno
z
zesnulého
pana exprezidenta
H
Havla
se asi ani já nedožiji...),
ale rád bych, abychom si na
konci roku s dvojkou na začátku a na konci mohli v Prostějově říci: „Ten rok nebyl tak
špatný, mnoho věcí se podařilo, mnoho věcí se začalo řešit
správným směrem. A že se
něco nepodařilo vůbec, o to se
pokusíme v roce příštím, protože chceme“.
Je důležité chtít a chtít společně. Zde mne napadá ještě jedno starší heslo, než je to o pravdě a lásce. A sice: „V jednotě
je síla“. Takže buďme společně
silní a ty plevy, které by nám
chtěly naše město zaneřádit
prostě vytrhejme a zahoďme
na smetiště. Nejlépe smetiště
dějin a navždy.
Takže hezký nový rok všem,
kteří chtějí udělat pro naše
město něco pozitivního...

Silvestr můžete oslavit kdykoliv

glosa týdne

Martin Zaoral
Na silvestrovský ohňostroj
na prostějovské náměstí
v sobotu jako
každoročně
dorazily davy
lidí. A nic jim
nevadilo, že
spíše než u příležitosti začátku nového roku byl odpálen
na oslavu konce televizních
zpráv. První světlice totiž k
nebi vzlétla těsně po osmé
hodině večer. Díky časnému
začátku si jej však mohli užít
i rodiče s malými dětmi. Pozoruhodné je, že někteří z nich
už jeden ohňostroj vypálený
v souvislosti s končícím se
rokem viděli. Nebe nad Podhradským rybníkem v nedalekém Plumlově se na přibližně
dvanáct minut rozzářilo v šest
hodin. S plnou parádou se zde
tedy slavilo už klekání.
Bude-li to v případě oslav
Silvestra stejně jako s Vánocemi, které výlohy obchodů
začnou zdobit už v říjnu, pak

není zcela vyloučeno, že se
silvestrovského ohňostroje
dočkáme třeba už na Martina.
Mimochodem tento patron
vinařů letos nebyl schopen
nejen za celý listopad, ale ani
během prosince vytáhnout
svého bílého oře ze stáje. Třeba by ho v tom světlice mohly
nějak podpořit...
Z výše uvedeného vyplývá
jediné: oslavit začátek něčeho pěkného lze v podstatě
kdykoliv. A nepotřebujete
k tomu ani silvestrovskou

půlnoc. Věřme, že k tomu
v tomto novém roce budeme mít dostatek příležitostí.
Začít jsme mohli už včera.
Vždyť v jedné krásné písničce se zpívá o tom, že
„jednou budem dál”! I proto
jsme s případnou čistou hlavou mohli hned na Nový rok
oslavit fakt, že jsme se posunuli alespoň o onen pověstný „slepičí krok“.
Nezbývá, než vám do nového roku popřát hodně podobných příležitostí!

Agentura
Co nás čeká v novém roce?
V podstatě nic. Rekreanti
a plavci budou stále marně
čekat na napuštění Plumlovské přehrady, senát nám
přiklepne primátorství, na
jaře vykvetou kytky, v létě
bude vedro, na podzim se
bude opět živě debatovat o
ekonomických reformách a
pak se nás zima zeptá: „Co
jsme dělali v létě?“
V těchto případech vždy
platilo - „jaký si to uděláš,
takový to máš“. Ovšem je tu
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Agentura Hóser, která vás
bude pravidelně informovat
o veškerém dění v Prostějově a okolních státech.
Na podzim tohoto roku nás
čekají volby do krajských
zastupitelstev, což považujeme za největší legraci
a hodláme si ji užít spolu
s vámi. Nikdo totiž nevyrobí tolik fórů, jako slibující
politici. Agentura Hóser
bude i v novém roce pečlivě sledovat všechno, co

se dá pomluvit, zesměšnit
nebo alespoň zkritizovat.
V našich krajích s tím zatím nebyl nikdy problém, a
jak se tak díváme do blízké
budoucnosti, ani nebude.
Takových zářných zítřků se
jen těžko dočkáme.
Přejeme vám abyste rok
2012 přežili s humorem a
aby se vám vyhnuly všechny pohromy, které na vás
nalíčí...
ROSŤYK

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
V uplynulém týdnu dorazila
do naší redakční pošty celá
řada vašich ohlasů, která se
tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády
vašich podnětů a příspěvků
jsme vybrali trojci nejzajímavějších, které vám nyní předkládáme...

Lidi jenom brečí...
Tak jsou vánoční svátky konečně za námi. Nemám rád
spěch a shon, takže návrat do
všedních dnů jsem celkem
uvítal. O tom ale psát nechci.
Chtěl bych se podělit o poznatek, ke kterému jsem došel s
manželkou při předvánočních
nákupech. Lidi stále jenom
brečí, že nemají peníze, vydělávají málo a doma málem rodina drží hladovku. Viděli jste
ale těch lidí, kteří se v supermarketech postrkují, nadávají
si a kolem pokladen procházejí s narvanými nákupními
vozíky k prasknutí? Já stál u
pokladny v Intersparu a dvě
paní přede mnou furt naříkaly,
jak jsou na tom špatně. A pak
jedna zaplatila útratu přes osm
tisíc, ta druhá zhruba o dva
méně. A pokud jsem si mohl
všimnout, celkem za úplné
blbosti, jenom aby něco měli
pod stromečkem. Tak nevím,
jsme národ věčných stěžovatelů a uplakánků a přitom nejsme vzhledem k daným okolnostem schopni se uskromnit?
Jan Pácal, Prostějov
Kdy to bude?
Vážená redakce, někdy na
jaře jste psali o tom, že město
velmi brzy rozšíří odbočovací
pruh doprava z Olomoucké
ulice směrem na Vápenici.
Jezdím tudy několikrát denně
a při současném technickém
řešení, kdy při frontě několika aut se do úzkého pravého
pruhu nedostanu, je čím dál
tím horší. Jenom bych chtěla
podotknout, že jste se zřejmě
spletli. Nebo páni radní, kteří
to slibovali, měli zřejmě velké
oči!
Jitka Nováková, Prostějov
Odpověď redakce: Vážená
čtenářko, můžeme vás i ostatní
motoristy potěšit. Máme totiž
čerstvou zprávu, že rozšíření
zmíněného pravého odbočovacího pruhu je zahrnuto do
rozpočtu města na příští rok!

Stánky návštěvníky
do města nenalákaly!
Chápu snahu prostějovské
radnice oživit centrum města
akcemi, které sem přitáhnou
co nejvíce lidí. Je mi už osmdesát a velmi dobře si pamatuji, jak v dávných dobách se na
náměstí o víkendu korzovalo
a bylo tu prostě živo. I já jsem
si myslela, že vánoční jarmark
bude právě jednou z těch akcí,
která náměstí zaplní. Ale jak
jsem si všímala, nebylo to
nic moc. Myslím si, že kromě těch, kteří mají rádi punč,
nikoho jiného sem nemělo co
lákat. Sortiment prodávaných
vánočních výrobků byl totiž
velice úzký. To v Olomouci je
úplně jiná situace, ale to už je
jistě obehraná písnička...
Miluše Vykydalová, Prostějov

Máte něco na srdci?
Myslíte si své, o tom co se
děje na Prostějovsku?
Chcete vyjádřit svůj názor
k článku, který jste si právě
přečetli?

PIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce, či na e-mail:

VECERNIK@PV.CZ!
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Víme víc...

... ještě novější

anketa

Lvi - 23.7.-23.8.

O čem se drbe
ve městě

Prostějov/Aneta Křížová
S novým rokem nastává čas, kdy si mnozí lidé dávají nejrůznější předsevzetí. Nejčastěji si plánují, jak začít nový rok co
nejlépe, co udělat, co změnit, jak na sobě zapracovat. Důležité je však jejich plnění, k čemuž většinou chybí odhodlání.
A jaká jsou předsevzetí našich spoluobčanů, na to jsme se
v prostějovských ulicích ptali v uplynulém týdnu…

DÁVÁTE SI NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ? A PLNÍTE JE?
M. L.,
Prostějov

V. M.,
Prostějov

„Předsevzetí si nedávám a ani
jsem to nikdy nezkoušel, protože bych to stejně
nedodržel. Osobně jsem se
ještě nesetkal s nikým, kdo
by si své údajné novoroční
předsevzetí splnil. Pojem
předsevzetí bych spíše změnil na přání. Bylo by lepší,
kdyby si do nového roku
každý něco přál... A myslím
si, že lidé více než předsevzetí mají svá určitá přání.“

„Novoroční
předsevzetí si
nedávám,
protože
vím, že je nesplním. Dříve
jsem se o splnění předsevzetí
pokoušel, ale nikdy to nevyšlo. Vlastně bych rád věděl,
kolik lidí si své předsevzetí
splní? Myslím, že jich je velice málo. I když tentokrát
bych si mohl dát předsevzetí,
že se budu učit do školy pravidelně, ale pochybuji, že jej
splním...“

Vánoční šílenství a pak honba za slevami
Prostějov/mik-Přiznejte
se, kdo z nás všech si tak
trochu neoddechl, když
veškerý ten předvánoční a
sváteční humbuk utichl a
mohli jsme se tak vrátit do
běžných poklidných kolejí. Sice jsme minulý týden
ještě žili Silvestrem, ovšem
ten nás už tolik nevysiloval. O uplynulých dnech
se také živě diskutuje po
prostějovských
hospůdkách i na ulici. „Každý
rok si říkám, že na Vánoce
dám nohy na stůl, obložím
se jídlem a budu čučet na
bednu. A nic jiného mě zajímat nebude,“ začal brebentit u půllitru zlatavého
moku statný padesátník.
Jak dodal, je už přes pětadvacet let ženatý. „A tím
je to dáno. Stará mě stejně
vždycky ukecá a tak s ní

musím jezdit po nákupech.
Nesnáším fronty a tlačenice, takže vždycky jsem z
toho otrávený. A pak ten
domácí úklid, to je prostě
hnus,“ ulevil si chlapík.
Podobně na tom jsou
všichni ženáči. Jak jsme
tak postřehli, vánočního
klidu si užívají ti, kteří žijí
sami. „Sice i přes svátky
chodím každý rok do práce, ale pak přijdu domů,
lehnu si, nikdo mě neotravuje a Vánoce si prostě
užívám. Jasně, občas je mi
smutno, ale už jsem si na
samotu docela zvykl. Tím i
veškerý předvánoční stres
jde naprosto mimo mě,“
svěřil se se svými zkušenostmi muž, podstatně
mladší než ten první.
Některým Prostějovanům
ale vánoční shon nestačil.

Sotva skončily svátky, obchodníci vytáhli do boje
o zákazníky osvědčeným
trumfem v podobě neskutečného množství slev. „Co
já jsem si s manželkou prožil, to je pánové na román!
Ona dokázala stát u jednoho regálu snad půl hodiny
a to nemluvím o chvíli,
kdy v Tesku prošla okolo
oděvů. A já blbec musel
stát u ní a poslouchat její
mudrování o tom, co se
hodí koupit a co ne. Tento
rok jsem to ještě všechno
přežil, ale příště už na to
fakt kašlu! Nebo se rozvedu,“ vytáhl ostrý kalibr
jiný muž, který už ale v tu
chvíli do sebe klopil pátého
či šestého prcka rumu.
A co vy? Taky jste se během Vánoc stresovali? Napište nám!

Co vás čeká
v p o s t e li .. .
Lev v souvislosti se sexem jee hodně
hodně
hod
ho
dn zvláštní
lášt í znamení. Ženy bývají upřímné, milé a laskavé, nicméně v sexu značně nepřístupné. Pokud si tedy hodláte tento týden něco začít se lvem, budete muset být trpěliví nebo se raději spolehnout na masturbaci.
Muži v tomto znamení jsou o něco erotičtější, ovšem co se týká
sexuálního protějšku, hodně si vybírají. Před nějakou sexuální
drsností ovšem musíte na ně jjít romantickou cestou, žádné „prap
sárničky“ hned na začátku milování! Žena bude vnímat každý
dotek a ihned ho dokáže několikrát analyzovat. Jakmile se však
ujistí, že se nespletla, začne se pomalu uvolňovat a popouštět
uzdu svých vášnivých emocí. Ta tam je ta cudná a plachá žena.
Muže v tomto znamení čeká v nejbližších dnech jedno velké překvapení. Erekce dosáhnou i bez Viagry!

Příště: Panny
napsáno před
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lety

jak šel čas Prostějovem ...
Škola na Husově náměstí

Co s nníí bbude
Co
d dál? Budova
školy na Husově náměstí
v Prostějově byla postavena v letech 1925 – 1927.
Autorem moderního projektu byl ing. arch. Jaroslav Coufal. Na snímku je
jihovýchodní průčelí školy
ve stavu z roku 1928. V posledním období v budově

sídlila Střední odborná
škola podnikání a obchodu
v Prostějově a detašované
pracoviště Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Střední
škola v současné době sídlí
v budově na Rejskově ulici
a mluví se také o konci pobočky zlínské univerzity.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

62 Romů opustí Prostějov

Město pro ně koupilo domy na vesnicích

Prostějov/mik- Město Prostějov
opustí dvaašedesát obyvatel
kolonie U svaté Anny. Město
pro ně zakoupilo tři domy – v
Kojetíně, Dobromilicích a
Nezamyslicích.
O možnost přestěhování
na venkov žádali někteří
obyvatelé kolonek již v
polovině loňského roku. První
stěhování z kolonie, jejíž
první blok byl již zbourán
a která jednoho dne zmizí z
povrchu města, proběhlo v
roce 2001. Osm rodin tehdy
dostalo do pronájmu městské

byty. Další zdejší občané
přišli s tím, že se chtějí také
vystěhovat, ale možnosti
města na požadované bydlení
byly vyčerpány.
Romové dostávají bydlení
prostřednictvím
půjčky.
Město uhradilo kupní cenu
nemovitostí, celkem 1,5 milionu korun. Budoucí obyvatelé těchto domů podepsali
smlouvy, v nichž se zavazují,
že v příštích pěti letech dům
nesmí prodat, musí v nich
bydlet a udržovat je v řádném
stavu. Pokud splní všechny
tyto podmínky, po pěti letech
jsou domy jejich.

Návrat ke
„starým“ případům

Vánoce s Milenou Dvorskou
jsme mohli strávit i letos
CHLÉB A PEČIVO Praha,
Prostějov/mls

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

Jelikož se PROSTĚJOVSKÝ Večerník neustále snaží o rozšíření a vylepšení nejen aktuálního servisu pro vás, naše čtenáře,
rozhodli jsme se „oživit“ i vámi tolik oblíbenou rubriku z marketů. Od prvního čísla nového roku vám tak budeme přinášet šestici
výrobků a to ryze z jednoho sortimentu. Vše navíc okořeníme naším vyhodnocením... Ať jsou vám naše informace k užitku!
Chléb
konzumní
1200g

Rohlík
tukový
43g

Kaiserka
maková
55g

Croissant
sýrový
50g

Rohlík
anglický
85g

Koláč
tvarohový
65g

25,90

1,90

3,90

11,90

15,90

8,90

25,90

1,90

2,90

9,90

-

-

25,90

1,90

3,90 (62g)

-

16,90 (110g)

8,90

19,90

1,00

3,90

6,90

8,50

3,90

25,90

1,90

3,90

-

-

6,90

25,90

1,90

3,90

5,90

12,40

9,30

Naše RESUMÉ
Na úvod jsme nemohli vybrat
nic jiného než základ potravy, kterým je bezesporu chléb
a pečivo obecně.. Jak jsme při
našem bádání zjistili, cenová
relace se v šesti nejznámějších
marketech pohybuje takřka
na stejné úrovni. Jedinou výjimkou je Kaufland, který
nabízí výrazně levnější chléb,
rohlík i třeba tvarohový koláč. Otázkou je však struktura složení a samotná kvalita
výrobku... Pokud chcete něco
neobyčejného, zajděte si pro
sýrový croissant do teska či
anglický rohlík pro změnu do
Kauflandu.

22. PROSINCE 2009
Dva dny před Vánocemi náhle ve svém bytě v Praze zemřela jednasedmdesátiletá herečka Milena Dvorská. Její dětství a umělecké
začátky jsou nerozlučně spjaty s Prostějovem. Asi ve třinácti letech
začala tato prostějovská rodačka navštěvovat pravidelně všechna
divadelní představení v Národním domě. Jednou také přijel Jan
Werich se svým představením. Po něm za Werichem přišla i mladičká Milena Dvorská pro podpis do památníku. Jan Werich se jí
zeptal, jestli by nechtěla hrát ve filmu. Když přisvědčila, dala mu
svou adresu, a dlouho se nic nedělo. Až po několika měsících se objevil u Dvorských bývalý továrník Wichterle a sháněl se po Mileně.
Jan Werich si vzpomněl na dívku s velkýma modrýma očima a chtěl
ji do své pohádky Byl jednou jeden král. Tak dostala Dvorská svoji
první a nejslavnější filmovou roli..
PROSINEC 2011
Díky tomu, že některé filmy s Milenou Dvorskou doslova zlidověly,
můžeme se s touto herečkou setkávat i po její smrti. Přestože nás paní
Dvorská před Vánocemi 2009, jak se říká, „navždy“ opustila, právě o
nejkrásnějších svátcích roku stále vstupuje prostřednictvím televizní
obrazovky do našich domácností. I letos jsme tak Milenu Dvorskou
mohli vidět jako Marušku, která měla svého tatínka ráda jako sůl. Pohádku Byl jednou jeden král vysílala televize Prima na Boží hod vánoční půl hodiny před obědem. S určitým odstupem tak jen můžeme
potvrdit fakt, že paní Dvorská se stala skutečně nesmrtelnou...

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

A GRATULUJEME!!!
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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.

Anna Dvořáčková
24. 12. 2011 51 cm 3,50 kg
Víceměřice

Viola Štugelová
25. 12. 2011 49 cm 3,20 kg
Domamyslice

Patrik Kratochvíl
26. 12. 2011 49 cm 3,10 kg
Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Region

... ještě novější

KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO
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PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expresz regionu
V JJednově
d ě se s VVánocemi
á
i
rozloučí koncertem
Suchdol, Jednov/jim - Schola z Pozlovic u Luhačovic
vystoupí v neděli 8. ledna v
kostele Navštívení Panny Marie v Jednově. Na koncert se
začátkem ve čtrnáct hodin zve
místní římskokatolická farnost spolu s obecním úřadem
a fakticky půjde o kulturní
zakončení vánoční doby..
Na přestavbu zámku
půjde dvacet milionů
Čechy pod Kosířem/mls
- Olomoucký kraj dá na
opravu zámku v Čechách pod
Kosířem letos a příští rok celkem dvacet milionů korun.
„Půjdou na opravy schodiště a celého prvního patra,”
uvedl tiskový mluvčí Olomouckého kraje Ivo Heger s
tím, že v dalších letech by do
zámku mělo jít dalších sedm
milionů korun. Přípravné
práce na opravy se na zámku
už rozeběhly. Součástí areálu
by se mělo stát i parkoviště,
které se bude nacházet mezi
oranžerií a hospodářským
dvorem. Olomoucký kraj plánuje, že v samotném zámku
by měla vzniknout i restaurace a šestnáct hotelových
pokojů.

V Alojzově budou
Rozhledna na Kosíři možná bude ze dřeva znovu volit v dubnu
Ve Zlínském kraji 30. prosince otevřeli šest rozhleden. Dominanta regionu na ni stále čeká

Před rokem byl na „hanáckém Mont Blancu”
položen základní kámen nové vyhlídky.

Pouze základní kámen rozhledny mohly obdivovat tisíce návštěvníků, kteří na Nový rok dorazili
na vrchol Kosíře. Příliš daleký rozhled z něj nebyl.
Nedaleko od něj však probíhaly bouřlivé diskuse o
budoucí podobě rozhledny. Na výběr byla kamenná a dřevěná varianta. Na stavbu rozhledny však
stále chybí peníze. Zda-li se je podaří sehnat, zůstává otázkou.
Kosíř/ mls
„Pokud by se tu rozhlednu někdy
podařilo postavit, byl by to tahák
jako hrom,” vyjádřil Kosířan
všeobecné mínění lidí, kteří na
„hanácký Mont Blanc” dorazili.
Jenže na projekt v té podobě, v
jaké se zatím nachází, se nedaří
sehnat peníze. „Prodejem schodů
a od nejrůznějších dárců jsme
získali už téměř 750 tisíc korun.
Jenže projekt, který počítal se
stavbou kamenné rozhledny, měl
předběžný rozpočet kolem patnácti milionů korun. Skutečné
náklady by asi byly nižší.
Prostředky jsme měli přislíbeny z
Olomouckého kraje, zatím jsme je

varianta. „Uvidíme, pro co se
rozhodneme. Nyní hledáme
partnery pro spolufinancování.
Oslovili jsme například Lesy
České republiky,” doplnil Crha.
Ne všichni však byli s oběma
předloženými návrhy spokojeni.
„Upřímně řečeno, mně se nelíbí
ani jeden z nich. Kámen by se podle mě od betonu mohl drolit, na
dřevěné variantě se mi zase nelíbí
schodiště, kde by se měl využívat
plast, což mi nepřipadá v případě
takové stavby vhodné. Osobně
bych pro stavbu využil kov a
dřevo,” vyjádřil se například Václav Obr.

odolnost. Kamenná rozhledna by
určitě vydržela déle a nemusely
by se vydávat prostředky na její
opravy,” srovnal Jaromír Crha.
Přímo u základního kamene
rozhledny byl stánek, kam do
knihy lidé psali, zda-li by zvolili spíše dřevěnou, či kamennou rozhlednu. Stránky byly
hustě popsané. Prostým nahlédnutím se dalo odhadnout, že se
však nedostali,” posteskl si starosta většině lidí líbí spíše dřevěná
Slatinek Jaromír Crha. V této souvislosti není bez zajímavosti, že
například v sousedním Zlínském
kraji 30. prosince 2011 otevřeli
hned šest nových rozhleden. Ty
však byly výrazně levnější než
plánovaná stavba na Kosíři. I z
tohoto důvodu zástupci mikroregionu Kosířsko začali přemýšlet
o levnější variantě, jakou by byla
rozhledna ze dřeva. Její podobu
opět navrhl již dříve oslovený
architekt Svatopluk Sládeček.
„Snažíme se najít takové řešení,
které by vyhovovalo co nejvíce
Která se vám líbí? Dosud představené plány počítaly s tím, že vylidem. Výhodou dřevěné stavby
hlídka bude betonová a pokrytá přírodním kamenem (vlevo). Nyní se
jsou nižší náklady na její výstavdiskutuje i o možnosti dřevěné stavby.
Repro: ateliér New Work
bu, nevýhodou pak její nižší

Návštěvníci ohňostroje ucpali Plumlov

Obec bude opět hospodařit v provizoriu,
přesto chystá rekonstrukci prodejny a veřejného osvětlení
Alojzov/mls - Už potřetí vyrazí voliči k urnám, které se
budou nacházet za výčepem v
Hostinci u Cásků v Alojzově.
„Nový termín je již v současné
době ve Sbírce zákonů stanoven na 7. dubna 2012,” uvedl
současný starosta Pavel Noha,
který by až do jarních voleb
měl zajišťovat chod obce.
Nejvíce hlasů v posledních
říjnových volbách získal Ivo
Král, který kandidoval společně
se současným starostou Pavlem Nohou. Pětičlenné zastupitelstvo se však vůbec nesešlo,
neboť právě Ivo Král na svůj
post rezignoval. Své rozhodnutí
vysvětlil tím, že ani po opakovaných volbách v zastupitelstvu
neexistovala konstelace k tomu,
aby mohl prosadit to, s čím do
nich šel. „Lidé v čele se stávajícím
starostou neunesli volební výsledek,“ komentoval toto počínání
Libor Zatloukal, který až do
říjnových voleb představoval v
Alojzově opozici. Právě on ze
zastupitelstva odstoupil už na
jaře. Proto se šlo v Alojzově v
říjnu k volbám. „Kvůli tomu mu-

síme hospodařit v rozpočtovém
provizoriu, což je velmi problematické,“ kritizoval tehdy
Zapletalovo rozhodnutí Pavel
Noha. Paradoxní je, že právě
kvůli rozhodnutí současného starosty a jeho spolustraníků bude
obec v rozpočtovém provizoriu
hospodařit i v roce 2012. O
podobě rozpočtu neúplné zastupitelstvo v Alojzově jednalo
těsně před Vánoci. „Návrh
rozpočtu obsahuje výdaje nutné
pro zajištění běžného provozu
obce, na údržbu a opravy majetku v nezbytně nutném rozsahu a při havarijních stavech,
nebezpečí vzniku škody na
majetku nebo ohrožení života
a zdraví osob a výdaje vyplývající ze smluvních závazků
vůči třetím osobám,” vysvětlil
Pavel Noha. Přes vzájemné neshody se v obci společně chtějí
pustit alespoň do nejnutnějších
projektů. „Připravujeme rekonstrukci prodejny a veřejného
osvětlení. V případě prodejny
půjde především o její zateplení
a výměnu a zmenšení dveří a
výloh,” doplnil Noha.

Lékaři ve Vrbátkách se konečně přestěhují

Podobnou akci o hodinu dřív pořádali i ve Víceměřicích Dlouhá léta doktoři ordinovali v nedůstojných podmínkách v areálu místního cukrovaru

Bez zámku. Organizátoři pro veřejnost letos uzavřeli pláž u
žraloka. Vyfotit ohňostroj v pozadí s plumlovským zámkem se
ukázalo jako nemožné.
Foto: Petr Sládek
Plumlov/ mls Bez většího zpoždění letos ze dna
Podhradského
rybníku
pořadatelé odpálili oblíbený silvestrovský ohňostroj.
Dvanáctiminutová pyro-muzikální show, která rozzářila

nebe nad plumlovským zámkem, začala těsně po šesté hodině. U vypuštěného rybníka
ji doprovodila mimo jiné i
skladba Bedřicha Smetany
Vltava.
Oproti minulému roku byli le-

tos návštěvníci silvestrovského
ohňostroje ukázněnější a do
Plumlova dorazili s předstihem. Na hrázi Podhradského
rybníka se jich už před šestou
hodinou tísnilo odhadem přes
dva tisíce. Pořadatelé letos uzavřeli pláž u Žraloka, kde kvůli
bezpečnosti vytvořili dopadovou zónu pro zbytky z rachejtlí. Tím se dav oproti minulým
letům ještě o něco víc „zahustil”. Na ohňostroj kromě
místních dorazilo i mnoho lidí
z Prostějova a širokého okolí.
I proto se opakovaly tradiční
problémy s dopravou a parkováním. „Letošní ohňostroj byl
opravdu pěkný. Chápu, proč na
něj do Plumlova jezdí tolik lidí.
Ty problémy s parkováním ale
byly hrozné. Přestože jsem vyjel s předstihem, s autem jsem
stál až na konci Plumlova ve
směru na Ohrozim. Z ohňostroje jsem pak odcházel v hustém
davu lidí, který přesně určoval
rychlost mé chůze. Vůbec bych
se nedivil, kdyby někdo po této
zkušenosti zvažoval, zda-li mu
to příští rok bude stát za to,”
vyjádřil své pocity jeden z přítomných. Hodinu před Plumlovem odpálili ohňostroj také
ve Víceměřicích. Stejně jako
ten plumlovský trval rovněž
dvanáct minut. Dle vyjádření místních ve Víceměřicích
žádné problémy s parkováním
letos nezaznamenali.

Konec kašlání v ordinaci u zubaře, nové a čisté prostory pro lékaře i pacienty, možnost bez problému
přijet k doktorovi autem a mít kde zaparkovat, praktický a dětský lékař i zubař na jednom místě. To
vše přinese přestěhování lékařů do polyfunkčního
domu ve Vrbátkách. Ve stejném objektu naproti
místní mateřinky od ledna začne působit i místní
Centrum volného času – Volňásek.
Vrbátky/ mls
Desítky let se lékaři i pacienti
trápili v nevyhovujících prostorách v areálu cukrovaru ve
Vrbátkách. Nyní se konečně
přestěhují. Azyl najdou v objektu polyfunkčního domu nacházejícího se naproti místní
mateřské školky. „Prostory v
objektu u cukrovaru byly dlouhodobě naprosto nevyhovující.
Zubař a praktická lékařka zde

měli společný záchod i čekárnu.
Když šel někdo k zubaři, hrozilo
mu, že se v čekárně nakazí některou z infekčních chorob od
pacientů praktického lékaře. To
by mělo po přestěhování skončit. Do přízemí polyfunkčního
domu se vrátí i dětský lékař, jenž
tu ordinoval před rekonstrukcí,”
popsal starosta Vrbátek Ivo Zatloukal s tím, že všichni tři lékaři
by se do přízemí polyfunkčního
domu měli přestěhovat nejpoz-

Dům s pečovatelskou službou. V první etapě by měl dům sloužit pro deset seniorů a zdravotně postižených. Tato vizualizace
už počítá i s druhou etapou, díky níž by se kapacita domu mohla
zdvojnásobit.
Repro: archiv obce

Polyfunkční dům. Do objektu nacházejícího se naproti místní
mateřské školy se přestěhují lékaři i Centrum volného času –
Volňásek.
Foto: archiv obce
ději v průběhu února. V prvním
patře stejného objektu pak už v
lednu otevře místní Centrum
volného času – Volňásek. „Centrum v tuto chvíli nabízí šest
kroužků pro děti a to od angličtiny přes tvořivé dílny až po břišní
tance a zumbu,” upřesnila vedoucí Volňásku Jitka Šálková. U
polyfunkčního domu bylo vybudováno i parkoviště. „Celkové
náklady přišly na tři a půl milionu korun,” uvedl Ivo Zatloukal.
Ve Vrbátkách, kde nedávno
opravili i komunikace a vybudovali dětské hřiště, nyní plánují
výstavbu domu s pečovatelskou
službou. Pokud vše půjde, jak
má, mohla by se desítka seniorů do nového domu přestěhovat
už koncem roku 2013. V objektu by v první etapě mělo být
k dispozici šest garsoniér a dvě

bytové jednotky 2+kk. Pokud
bude o bydlení zájem, může se
kapacita v budoucnosti zdvojnásobit. „Ohledně domu s pečovatelskou službou jsme si na konci
roku 2010 udělali průzkum.
Odpovědělo kolem šedesáti lidí,
osmdesát procent z nich bylo
pro jeho postavení. Přednost by
samozřejmě měli místní. Zájem
z jejich strany by byl, minimálně
pět z nich by se do domu nastěhovalo hned. Vše ovšem bude
záležet na tom, jestli na jaře dosáhneme na pětimilionovou dotaci. Z obecního rozpočtu by pak
v průběhu dvou let šlo na stavbu
dalších devět milionů korun.
Víc peněz bychom už asi ovšem
nebyli schopni investovat,” vysvětlil starosta obce, která ročně
hospodaří s vyrovnaným dvacetimilionovým rozpočtem.

TRHÁK ZIMY: Květina ve společnosti 2012 se blíží KVĚTINOVÁ ELEGANCE KLOBOUKU
Po úspěšné vánoční výstavě, kterou navštívily
masy návštěvníků, připravuje Zahradnické
centrum Marciánová z Kostelce na Hané ve
spolupráci se Studiem IN Hany Puklové další
floristickou akci, která nese název „KVĚTINA
VE SPOLEČNOSTI 2012“. Její třetí ročník se
uskuteční již v polovině ledna, konkrétně ve
dnech 18. a 19., a to tentokrát v Národním domě
v Prostějově! Generálním partnerem je velkoobchod s květinami VONEKL s.r.o. z Brna, mediálními partnery pak PROSTĚJOVSKÝ i Olomoucký
Večerník.
Kostelec na Hané,
Prostějov/pk

letošní události svého druhu se
mají na co těšit. Co vše si pro
ně organizátoři letos připravili?
Jak se stává již bohulibou Nejprve je ve středu 18.
tradicí, návštěvníci nejzářivější ledna 2012 potěší FLORIS-

TICKÁ A KADEŘNICKÁ
SHOW“, která nabídne ukázky květinových přízdob do
společnosti v podání Anny
Marciánové a jejího hosta,
jímž bude přední česká floristka Marie Bittnerová. To vše
bude spojené s kadeřnickým
uměním Studia IN Hany Puklové. Vstupné na tuto akci
je dobrovolné, výtěžek bude
věnován dětem z Dětského
domova v Plumlově.
Následný čtvrteční program
19. ledna je rozdělen do dvou
částí. Od 16:00 do 18:00 hodin nachystali pořadatelé
módní přehlídky inspirované
dvacátými až sedmdesátými
léty minulého století, kde
hlavní úlohu hrají květiny,
klobouky a kadeřnické umění

nazvané „LETEM SVĚTEM
STOLETÍM“. Vše ozdobí
vystoupení brněnského KK
bandu.
Večer od 19:00 hodin pak
na všechny čeká komponovaný program inspirovaný
secesí, dobovými klobouky
a květinovými dekoracemi.
Vrcholem by pak měla být
soutěž o nejhezčí květinovou
přízdobu klobouku prvního
desetiletí dvacátého století
očima dneška (více se dozvíte
na straně 12 dnešního vydání).
Vstupenky v hodnotě 50, resp.
90 korun je možné zakoupit
v zahradnickém centru Marciánová v Kostelci na Hané,
ve Studiu IN v Prostějově,
případně přímo před akcí v
Národním domě v Prostějově.

Kostelec na Hané, Prostějov/
pk - Zahradnické centrum
Marciánová, Kostelec na Hané
ve spolupráci s Vestra tina et
veri vyhlašuje soutěž na téma:
„Květinová přízdoba klobouku prvního desetiletí dvacátého
století očima dneška“.
Pravidla jsou naprosto jednoduchá. Soutěž je určena široké
veřejnosti, jednotlivcům i kolektivům autorů. Každý může
přihlásit do soutěže maximálně
dva klobouky. Hodnocení provede komise
složená ze zástupců oděvnictví
a předních českých floristů ve
čtvrtek 19. ledna 2012 v rámci
odpoledního programu „Květina
ve společnosti 2012“. Vybraných
deset modelů pak postoupí do

večerního finále. Porota z nich
vyhodnotí tři nejlepší, jejichž
autoři získají poukázky na odběr
zboží v hodnotě 5.000, 3.000 a
1.000 Kč a další zajímavé ceny
od partnerů akce.
„Hodnotit se bude nápaditost,
kreativita, originalita použitých
živých, sušených nebo umělých květin a doplňků a celkový dojem modelu. V průběhu
dne proběhne i divácká soutěž
o nejhezčí přízdobu klobouku.
Autor modelu, který obdrží
nejvíce hlasů, obdrží poukázku
na odběr zboží v hodnotě dvou
tisíc českých korun,“ prozradil
Večerníku, který je mediálním
partnerem celé dvoudenní akce,

Josef Marcián.
Termín uzávěrky přihlášek
je v úterý 17. ledna 2012 na
adrese
Zahradnického centra Marciánová, Trávníky 824, 798 41 Kostelec na Hané, nebo na
marcianova@centrum.cz.
Soutěžní modely je třeba odevzdat nejpozději ve středu 18.
ledna do 16 hodin v Národním
domě v Prostějově. Přihlášení
účastníci budou kontaktováni
a blíže seznámeni s organizací
soutěže.
Všichni zúčastnění obdrží při
přebírání klobouku pořadateli
CD Pepina z Hané a vstupenku
na čtvrteční slavnostní večer.

• soutěž o vstupenky na straně 12 •
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Prostějov a NOVÝ ROK
Prostějov/mls - NOVÝ ROK JSME SI UVYKLI
POVAŽOVAT ZA ZLOM, KDY SE SLOVY BÁSNÍKA
„NĚCO KRÁSNÉHO KONČÍ A NĚCO PŘENÁDHERNÉHO
ZAČÍNÁ”. JE FASCINUJÍCÍ SLEDOVAT, JAK PRÁVĚ
31. PROSINCE HODINU PO HODINĚ POSTUPNĚ
NA CELÉ PLANETĚ VYBUCHUJÍ SILVESTROVSKÉ
OHŇOSTROJE. PŘITOM JE VŠAK DOBRÉ SI UVĚDOMIT,
ŽE GREGORIÁNSKÝ KALENDÁŘ, PODLE NĚHOŽ NOVÝ
ROK PŘIPADÁ PRÁVĚ NA POSLEDNÍ DEN V PROSINCI,
JE NĚKTERÝM NÁRODŮM ZCELA LHOSTEJNÝ.
NAPŘÍKLAD PODLE JULIÁNSKÉHO KALENDÁŘE,
KTERÝM SE ŘÍDÍ VYZNAVAČI PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE
ZAČÍNÁ NOVÝ ROK AŽ 14. LEDNA. ČÍŇANÉ TO MAJÍ
JEŠTĚ ZAMOTANĚJŠÍ. PŘÍCHOD JEJICH NOVÉHO
ROKU OVLIVŇUJE MĚSÍC A TAK JIM ZAČÍNÁ NĚKDY
MEZI 21. LEDNEM A 21. ÚNOREM. A PŘÍCHOD

NOVÉHO ROKU V THAJSKU JE SLAVEN V ROZMEZÍ
OD 13. DUBNA DO 15. DUBNA. MÍSTO OHŇOSTROJE A
POSÍLÁNÍ PŘÁNÍ JEJ THAJCI VÍTAJÍ HÁZENÍM SVÝCH
BLÍZKÝCH DO VODY. PŘESTOŽE PŘÍCHOD NOVÉHO
ROKU V ZÁVISLOSTI NA VÍŘE ČI STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI
MŮŽETE SLAVIT V PODSTATĚ KDYKOLIV, TAK STÁLE
PLATÍ, ŽE PRÁVĚ 31. PROSINEC JE URČITĚ SKVĚLOU
PŘÍLEŽITOSTÍ PRO POŘÁDNOU OSLAVU. NAVÍC JE I
ŠANCÍ POPŘÁT BLÍZKÝM LIDEM, ABY TO CO ZAČÍNALO
BYLO SKUTEČNĚ „PŘENÁDHERNÉ”. AŤ JE TOMU TAK I
VE VAŠEM PŘÍPADĚ!
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK PRO SVÉ LETOŠNÍ
PRVNÍ ČÍSLO PŘIPRAVIL NEJEN VÝČET TĚCH
NEJZÁSADNĚJŠÍCH ZMĚN, CO NÁS VŠECHNY OD
VČEREJŠÍHO DNE ČEKAJÍ, ALE TAKÉ PŘÁNÍ NAŠICH
PARTNERŮ...

Jaký bude rok 2012?

ZMĚNY V ROCE 2012: Co ještě zdraží a co už je za námi...
Prostějov/red - V novém roce si připlatíme za kdeco: za
cestu městskou hromadnou dopravou, energie, léky nebo
knihy. Měsíční výdaje vzrostou v řádu stokorun. Část zdražování už ale máme za sebou. Obchodníci s předstihem
zvýšili ceny potravin, České dráhy jízdné. Přečtěte si, kde
se dá růst cen ještě čekat.
Potraviny
Většinou už zdražily. Obchodníci
promítli zvýšení DPH do cen už před
koncem roku. Na nízké ceny tlačí
hlavně konkurence, ale také tradiční
lednový pokles poptávky. Po Novém
roce se tak výrazný skok cen potravin
čekat nedá (více čtěte zde).
Elektřina
Proud od ledna zdraží všem. Podle
Energetického regulačního úřadu v
průměru o 3,4 procenta. Podle portálu Srovnejenergie.cz si ze zákazníků,
kteří elektřinu nepoužívají na topení,
nejvíce připlatí klienti RWE Energy
- ročně zaplatí o 741 korun více.
Zákazníci ČEZ se stejnou spotřebou
zaplatí navíc 550 korun.

Teplo
Ceny tepla vzrostou v rozmezí od
šesti do devíti procent. Hlavním
důvodem je DPH, ceny však
požene nahoru také růst cen paliv
Jízdné
a náklady na modernizaci zařízení
Od ledna zdraží v řadě měst hrotepláren.
madná doprava, připlatíme si také
Plyn
za dálkovou autobusovou dopravu.
Zvyšování cen bude záležet na do- Například jízda žlutými autobusy
davateli. Z velkých firem už zdražily Student Agency zdraží až o 10 korun.
nebo zdraží všechny. Firma RWE České dráhy už mají zvýšení cen za
zvýšila ceny plynu už v polovině sebou. Jízdné podražilo už 11. prosprosince o devět procent. Od led- ince se zavedením nového jízdního
na mírně zlevní o 0,6 procenta. řádu.
Konkurenční E.ON zdraží o 3,5
Léky
procenta, Pražská plynárenská o 2,5.
Menší dodavatelé však avizovali, že Zvýšení DPH z 10 na 14 procent
zvedne ceny všech léků. U těch na
s cenami nahoru nepůjdou.

Knihy a časopisy
Vyšší DPH se dotkne i tiskovin. Obchodníci a vydavatelé nejsou v dopadech na ceny jednotní. Jedna část
tvrdí, že vyšší ceny by zákazníky
odradily a ceny zvyšovat nebudou.
Jiní říkají, že zisky jsou v odvětví už
Stavební práce
tak nízké, že si více ze svých marží
Stavba, rekonstrukce či koupě bytu ukrojit nemohou a ceny půjdou namůže zdražit až o statisíce korun. Zda horu.
a v jaké výši se růst DPH skutečně
Dálniční známky
projeví, však bude záležet hlavně na
vyjednávací síle zákazníka a staveb- Od Nového roku zdraží všechny
níka. Stavebnictví totiž stále klesá a typy dálničních známek. Cena
ročního kuponu se zvedne o 300
firmy jsou ochotny slevovat.
předpis zdražení částečně vykompenzuje nižší platba za recept.
Třicetikorunový poplatek už se
nebude platit za každou položku, ale
za celý recept.

korun na 1 500 Kč. Měsíční vyjde
na 440 korun a desetidenní na 310
korun. Známky jsou v prodeji už od
začátku prosince.

Poplatky
Víc peněz budeme muset vydat
například za stavební povolení u
rodinného domu, které zdraží dost
výrazně - z 300 na 5 000 korun. Sto
korun, tedy dvojnásobek, zaplatíme
za výpis z rejstříku trestů. Na 1
000 korun z nynějších 500 stoupne
poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

INZERCE

PF 2012

Přehled událostí minulého roku aneb co se stalo...

... ještě novější
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Jaký byl rok 2011 v Prostějově? Krizový, tragický, ale také ve znamení magických jedniček
Prostějov/Michal Kadlec - Jako každý rok v tuto dobu se alespoň na chvíli zastavíme a shrneme si
kompletně všech dvanáct uplynulých měsíců. Nebyly zrovna nejšťastnější, i když jak pro koho. Navždy
bude ale rok 2011 zapsán jako období plné tragédií. Jak na silnicích, kolejích, tak i v běžném životě. A
s mnoha životními osudy jste se, vážení čtenáři, svěřili i přímo nám, PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku.
Prostudujte si tedy podrobně, k čemu všemu v loňském roce vůbec došlo!
Fotoservis: archív Večerníku
měsíc první...
Prvním miminkem roku narozeným v prostějovské porodnici
se stala Helenka Kuchařová z
Biskupic. Stejně jako předešlý
rok se na první novorozeně čekalo přes sedmnáct hodin. Už od
prvních dnů roku 2011 nechalo
město instalovat v ulicích množství kontejnerů na staré oděvy.
Jak se později ukázalo, obnošené
šatstvo neputovalo na charitu,
jak bylo původně slíbeno, ale

V prvním únorovém čísle jsme
veřejnost informovali o neobvyklém hrdinství dvou chlapců z Bedihoště. Ti vytáhli na
poslední chvíli před rozjetým
rychlíkem staříka z kolejiště,
čímž mu jednoznačně zachránili
život. Policie odhalila ve Svatoplukově ulici pěstírnu marihuany a Prostějovan Petr Lessy byl
jmenován policejním prezidentem. Večerník jako první odhalil, že na nově vybudovaný jižní
kvadrant mají zákaz vjezdu nákladní vozidla. Jak radnice posléze přiznala, Olomoucký kraj
vnitřní obchvat úředně uzavřel,

březen

Leden
buď do „sekáčů“, nebo si je přímo z kontejnerů vybírali členové
romských rodin. Prostějovský
zastupitel Tomáš Blumenstein
čelí pomluvám, přesto stále tvrdí,
a budoucnost mu dá za pravdu,
že výběrová řízení na dodávky
počítačů pro radnici nebyla čistá. Ve Společenském domě se
vesele vydělává na šatnách, dodnes není vysvětleno, proč šatnu
měla pronajatou příbuzná býva-

lého jednatele. Ve státě vrcholí
v polovině ledna stávka lékařů,
Agel provozující prostějovskou
nemocnici si ovšem své doktory
podržel. Ani jeden z nich nedal
výpověď. Kriminalisty v lednu
začíná štvát zvyšující se množství fingovaných loupeží. Mimo
vyšetřování jednotlivých případů však naši strážci zákona také
dokončují náročné stěhování
z Havlíčkovy ulice do zrekon-

Těžko tomu věřit i dnes. V úvodu loňského roku otřásla veřejnost tragédie. Mladý nadějný plavec a český
reprezentant Ondřej Palatka ukončil svůj život pod koly vlaku.
měsíc druhý...

měsíc třetí...

struované budovy v ulici Újezd.
Strážníci definitivně přestali měřit rychlost řidičů. A to i přesto,
že oni mohli využívat svůj mobilní radar i nadále. „Označovat
měřené úseky tak, aby řidiči věděli, kde je měříme, to bychom
byli za šašky,“ komentoval to
velitel strážníků Jan Nagy. Jinak
v lednu otřásly veřejností dvě
tragédie. Nadějný český reprezentant v plavání a prostějovský
rodák Ondřej Palatka zahynul
na kolejích mezi Vrahovicemi a
Prostějovem. O pár dní později
devadesátiletý řidič vjel na dálnici u Vranovic do protisměru a
při srážce jeho staré škodovky s
novou octavií neměl šanci přežít.
Na celostátní listinu soudců s komunistickou minulostí se dostal i
předseda Okresního soudu v Prostějově Vladimír Váňa. „Prosím
vás, jaký já jsem byl komunista.
Ve straně jsem být musel, byl
jsem k tomu přitlačen,“ vyjádřil
se v lednu Večerníku šéf prostějovské justice. A naše redakce
jako první odhalila, že radní Sokolová je těhotná. V závěru měsíce si policie došlápla při razii
na Ukrajince bydlící v domě v
ulici Zrzavého. O pár dnů později řešila kriminálka závažný
případ tyranie a sexuálního vydírání. Muž z Pěnčína putoval
do vazby.

únor
neboť město „jaksi zapomnělo“ vykoupit část pozemků pod
komunikací. Ani ne týden stačil
kriminálce k tomu, aby dopadla
lupiče z držovické benzínky. Pomohla i veřejnost, která chlápka
s rouškou přes obličej poznala
na fotografii. Poprvé se přišlo
na to, že s odbahněním přehrady to nebude jen tak a že budou
zapotřebí další a další miliony
korun. Dno nádrže totiž skrývalo daleko více svinstva, než se
čekalo. V únoru dusil Prostějovany smog, situace s ovzduším
byla u nás horší než v Ostravě či
Karviné. A zatímco pokračovalo

soudní handrkování Prostějova
s Držovicemi, na rychlostní komunikaci na úrovni Kauflandu
došlo k tragédii, která v našem
regionu nemá obdoby. Při srážce dvou aut zahynulo na místě
šest lidí. Trapas se udál přímo
v budově policie, kde při slavnostním otevření nového sídla
na Újezdě byl okraden novinář.
Radní zrušili odbor informačních technologií a „dopraváci“
přistihli řidiče, jak to s autem
v Olomoucké ulici zapíchl do
příkopu. Posléze nadýchal 4,64
promile! Bývalý šéf TJ Sokol II
Jiří Zikmund si přišel do naší re-

dakce postěžovat, že ho fyzicky
napadl Jiří Snášel, bývalý komunální politik a rovněž bývalý ředitel oděvní školy. Nic takového
se ovšem při vyšetřování nepotvrdilo. Na konci února provedla
Domovní správa razii v domě,
či spíše brlohu ve Vodní ulici a
obyvatele domu v ulici Dr. Horáka obchází strašidlo v podobě
opilého bezdomovce, který zde i
dětem vyhrožuje zabitím. V Určicích nepřežila srážku s autem
cyklistka a těžké chvíle na konci
února prožívala prodejna Lidl na
Újezdě. Hygienici ji na dva dny
uzavřeli kvůli výskytu myší.

Změna v kulturáku. Prostějovští radní odvolali v závěru března jednatele Společenského domu Jana Coufala.
V domě v ulici Boženy Němcové provedla policie razii a našla
zde varnu pervitinu. Objevily se
první zprávy o tom, že vietnamští majitelé chtějí za každou cenu
zbourat bývalý obchodní dům
Dona a postavit zde velké obchodní středisko. Město začíná
řešit zásadní problém. Podle nového zákona totiž nesmí nechat
odtahovat auta, která zavazí při
blokovém čištění. Lépe řečeno,
pokud je odtáhne, musí je dopravit zpět na místo, což by bylo
velmi nákladné. Byla zahájena
rekonstrukce radniční věže a realitní makléři Blanka Navrátilová
s Tomášem Halířem vyfasovali
u soudu podmínku za lichvu.
Starosta Pišťák se sešel s lektorem Baťovy univerzity a začíná
se mluvit o konci pobočky této
školy v Prostějově. Uprostřed
měsíce jsme informovali o dvou
tragédiích. Mladá dívka v Tištíně
nepřežila kopanec od koně a v
bytě v Budovcově ulici našli dvě
páchnoucí mrtvoly. Muž a žena
se zřejmě upili k smrti. Lidem z
ulice Dr. Horáka pomohla kriminálka, která zatkla nebezpečného
bezdomovce. Ten se totiž kromě
vyhrožování zabitím dopustil
loupeže v nedalekém baru. Obyměsíc čtvrtý...

vatele Knížecího domu otravují
holubi svými výkaly a policie
zatkla hospodářku z Obecního
úřadu v Hluchově. Ta je podezřelá ze zpronevěry. S tragédiemi
se roztrhl pytel. Majitel firmy
Semar a známý prostějovský
fotograf Ludvík Mařák se oběsil
a vlak na železničním přejezdu
u „myší díry“ ve Vrahovicích
smetl Škodu Fabia. V ní nepřežil
mladý muž. Za kinem Metro zatýkalo policejní komando. „Zásahovka“ zde klekla na obzvláště nebezpečného zločince, který
se po podmínečném propuštění
z vězení dopustil dalšího závažného zločinu. Policie vyhlásila
další válku drogám, kriminálka
odhalila další dvě varny pervitinu. Na konci března byl odvolán
jednatel Společenského domu
Jan Coufal a radní Milada Sokolová společně s historikem
Josefem Dekastellem oživují
zašlou slávu židovských uliček.
Ve Školní ulici hodlají realizovat projekt maleb židovských
domů na městských hradbách.
V samotném závěru měsíce odstartoval Prostějovský Večerník
novou éru. Vycházíme v nové
úpravě a s novými redakčními
posilami.
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První plány. Radní Alena Rašková se Zdeňkem Fišerem v dubnu poprvé zveřejnili plány obnovit zašlou slávu koupaliště za velodromem.

Hrůza! Ve středu 9. února se na dálnici na úrovni Kauflandu srazila škodovka s BMW. Výsledek byl tragický, zahynulo šest osob.

Hned na apríla rezignoval na
svoji funkci ředitel Úřadu práce
v Prostějově Vojtěch Pospíšil,
který tím vyjádřil protest s vládní
reformou „pracáků“ v tomto státě. Ze zhrzené lásky vyskočil z
balkonu ve čtvrtém patře sociální ubytovny v ulici Šárka pětačtyřicetiletý muž. Prostějovští
lékaři ze záchranky ho dokázali
resuscitovat, muž z Karviné ale
potom ve Fakultní nemocnici v
Olomouci zemřel. Prostějovští
poslanci dostali vysvědčení za
svoji práci. Nejvíce aktivní byl
zatím v Parlamentu ČR Pavel
Holík, skoro neviditelným se
stal Radim Fiala. Zatímco celé
Prostějovsko ohrožovaly časté
lesní požáry, policie dopadla
bleskově zloděje z aquaparku.
Ti během noci ukradli dvě průmyslové kamery. U „myší díry“
ve Vrahovicích vlak smetl dalšího muže a archeologové objevili v Kučerově ulici další kostru.
Nejdříve na místo vyjela kriminálka, až později bylo zjištěno,
že jde o kosterní pozůstatky
dívky z 11. století. Velmi dobrou
zprávu občanům prozradili naši
radní. Po letech nezájmu bylo
rozhodnuto, že se nákladem

několika desítek milionů korun
obnoví tradiční koupaliště za
velodromem. Pokračuje vyšetřování nálezu dvou mrtvol
z Budovcovy ulice. Že se muž
se ženou navzájem povraždili,
policie vyloučila, zřejmě se oba
upili k smrti. Kriminálka zatkla
svého bývalého kolegu, policistu Tomáše V., který nenastoupil
výkon trestu za sérii spáchaných
loupeží a distribuci drog. Město sečetlo dluhy občanů vůči
radnici, ty se vyšplhaly až do
výše 25,5 milionu korun. Radnice stále hlásá, že chce obnovit
provoz radarů, ale skutek stále
utek. Jak se Večerník přesvědčil
z mnoha svědeckých výpovědí,
městem začíná hýbat prostituce.
Oficiální i ta nelegální. V závěru dubna vtrhla policie do domu
v ulici Dr. Horáka, kde našla
další varnu pervitinu. Byl to už
několikátý případ, což vede ke
zjištění, že Prostějov je zamořen
drogami. Správa silnic a dálnic
omezila na rychlostní komunikaci okolo Šárky rychlost na
100 kilometrů v hodině. Posléze
byla stejná rychlost v platnosti po celé délce komunikace z
Olomouce až do Vyškova.

měsíc pátý...

květen

Začátek tohoto měsíce by měl
vždycky začít zamilovaně, ale
první zpráva byla hodně drsná.
Kriminalisté se státním zastupitelstvím vyšetřovali týrání
dvou malých dětí, kterého se
měl dopouštět muž z obce nedaleko Prostějova. Chlápek měl
podle některých svědků děti své
přítelkyně i mučit. Ve Smetanových sadech se do křížku se
dvěma podnapilými mladíky
dostal strážník městské policie
v civilu. Podle něho ho jeden z
mužů dokonce zranil na hlavě
teleskopickým obuškem. Redakci se vzápětí ozvali obvinění a naopak tvrdili, že je napadl
opilý strážce zákona. V centru
města to byla v květnu samá
díra, vodaři se totiž od podlahy
pustili do rekonstrukce kanalizační sítě. Jako nekonečný
případ se jeví pěstování konopí
Dušanem Dvořákem v Ospělově. Už podruhé v krátké době

Střídání stráží. Novým králem
prostějovského Majálesu se stal
sedmnáctiletý Martin Ospalík z
reálného gymnázia.
měsíc šestý...

byl obviněn z výroby drog. Na
začátku května se do veřejného
života vrátil bývalý místostarosta Vlastimil Uchytil, který byl
městem jmenován jednatelem
společnosti .A.S.A. Technické
služby. Novým králem Majálesu se stal student reálného
gymnázia Martin Ospalík, který odbornou porotu uhranul
v převleku za žlutý banán. K
další hrůzné tragédii na kolejích
došlo poblíž Joštova náměstí.
Vlak zde zmasakroval ženu tak,
že nebyla poznat ani její barva
vlasů. Její totožnost zjistili policisté až po týdnu. Jednalo se o
ženu z Konicka. Naopak velice
příznivou až dojemnou zprávu
jsme přinesli v souvislosti se
záchranou ztracené ženy z Dobrochova, kterou po týdnu pátrání
vyčmuchal v lese policejní pes.
Uprostřed května byl pak odvolán šéf prostějovské policie
Dušan Věženský, kterého nahradil plukovník Pavel Novák.
Jakub Jančík z Prostějova utekl
z vězení a byl na něho vydán
mezinárodní zatykač. Hasiči
měli naspěch do Ptení, kde při
jedné z prvních bouřek blesk
zapálil chatu. Žaloba Držovic
o úhradu necelých deseti milionů korun byla soudem zamítnuta kvůli promlčení. Odpůrci
bourání Dony podali žádost na
ministerstvo kultury o prohlášení Neherova domu za kulturní
památku a smutná zpráva přišla
z lékařského prostředí. Zemřel
totiž známý prostějovský ortoped Bernard Soldán. Závěr
měsíce lásky byl hodně smutný.
Nejdříve čtveřice romských dětí
přepadla a oloupila na náměstí
Spojenců pětatřicetiletého muže
a bezdomovec, který svému
příteli pro pár korun probodnul
krk, skončil ve vazbě. Květen
málem skončil tragédií. Vlak
přejel dalšího vynikajícího prostějovského sportovce – tenistu
Radima Urbánka. Ten ale nehodu naštěstí přežil, i když s velmi
těžkým zraněním.

měsíc sedmý...

červenec

Zlodějna desetiletí. Šéf
Š prostějovské policie Pavel Novák ukazuje
ukradený originál obrazu Alfonse Muchy.
Prázdniny začaly pěkně zostra.
Petr Kvitová vyhrála Wimbledon
a na přehradě při svém koncertu
řádila nestárnoucí česká rocková
babička Věra Špinarová. Na radnici se v tuto dobu mění celá organizační struktura, výpověď dostalo hned devět úředníků. Plakat
však tolik nemuseli, neboť vyinkasovali tučné odchodné. Zatímco prvorepubliková noblesa
formou výstavy historických vozidel zaplnila celé náměstí, zastupitel Václav Kolář zavzpomínal,
jak kdysi oddával vraha mladé
barmanky Petra Novotného.
Slováci předali vězeňské službě
uprchlého Prostějovana Jančíka
a celý okres potrápila nevšední
vichřice. Silný vichr lámal stromy a ničil střechy především na
jihu regionu. Město, ale také Držovice a Vrahovice trápí zloději,
kteří ve velkém kradou kanálové
poklopy. Policie si ale na dva z
nich počíhala a ještě v červenci je
zatkla. V obchodním komplexu
v Držovicích tekla krev, kdy zákazníka inzultoval pokladník při
reklamaci zboží. Policie na zaměsíc osmý...

měsíc devátý...

září

H
Hned
v úvodu měsíce rozhodl
s
soud
o desetiměsíční podmínce
p strážníka prostějovské městpro
s policie Jana Doseděla. Ten
ské
b uznán vinným, že zmlátil babyl
b
bičku
svých dětí. Pokračuje další
rrozprodej Oděvního podniku a
zzáchranáři měli kuriózní práci. Z
kkomína plynové kotelny na Sídllišti svobody vytahovali muže,
kkterý sem vlezl zřejmě zásluhou
s
svých
psychických problémů.
S
Smutný
případ zaregistrovali v
Ptení. Místní známou postavičku,
bezdomovce Ladislava Zatloukala, našli bez známek života na
zastávce v sousedních Holubicích. Nejeden místní občan ho
oplakal, měli ho tu všichni rádi. S
tragédiemi na kolejích u Vrahovic
se doslova roztrhl pytel. V neděli
11. září smetl vlak šestatřicetiletého muže. Jeho tělo pak v noci
záchranáři hledali půl hodiny.
Pár dní předtím se v zatáčce mezi
Dubany a Smržicemi zabil mladý
řidič osobního vozidla, který po
nárazu do stromu v autě uhořel. A
další neštěstí – přímo na železničním přejezdu v Olomoucké ulici
usmrtil vlak osmačtyřicetiletou
ženu z Prostějova. Znovu se rozproudily diskuze, proč už tady
nejsou dávno slibované závory.
Sladkovského ulice byla po náročné rekonstrukci zkušebně otevřena pro běžnou dopravu, řidiče

čátku měsíce vydala také statistiku nehodovosti za první pololetí.
Ta byla vskutku alarmující – devět mrtvých a 259 opilých řidičů.
Za Intersparem hořelo. Plameny
tady pohltili dvacet hektarů obilí a majitel přišel k milionové
škodě. Dodnes se nevypátrala
příčina ničivého požáru, případ
byl policií odložen. Na přehradě lekly poslední velké ryby,
pracovníci Povodí Moravy se
dušovali, že oni za to nemohou.
Kriminalisté objasnili zlodějnu
desetiletí, když zatkli tři chmatáky, kteří z domu v obci poblíž
Prostějova ukradli obrazy za 300
tisíc korun. Pracovníci Domovní
správy si stěžují, že se přestěhovali na staveniště a nikoliv do
reprezentačních prostor zámku.
Místostarosta Pospíšil rezolutně
popírá, že by v Prostějově měla
být v budoucnu postavena spalovna odpadu a poblíž Olomouce
měsíc desátý...
za podivných okolností zahynul
Prostějovan Marek Fagoš. Policie dosud případ, kdy mladík byl Podruhé a potřetí během října udenalezen mrtev u železniční trati, řil znovu neznámý muž, který ve
nevyřešila.
Smržicích a následně i v Brodku u
Konice zase lákal malé děti do auta.
Policie ho nakonec zjistila, ale ihned
propustila s tím, že k žádnému protiprávnímu činu z jeho strany nedo-

ale stále ohrožují stavební stroje,
které dokončují různé práce. Prostějov a okolí registruje rasistické
akce. Skini napadli několik Romů
u baru Sedmička v Plumlovské
ulici a holé lebky dále vyhrožují útokem na snědé obyvatele v
Mostkovicích. Policie je ovšem
ve střehu a hlídky nepřetržitě
vartují u mostkovické ubytovny.
Obavy z rasistických útoků se
nakonec ukážou jako liché. A zatímco spící bezdomovci ohrožují
ráno na autobusových zastávkách
malé školáky, Večerník odhalil, že
svodidla na rychlostní komunikaci nesplňují předpisy, a mohla dokonce zabránit únorové tragédii s
šesti mrtvými. Neštěstím skončil i
sebevražedný pokus muže, který
si na mostě přes říčku Hloučelu v
ulici Pod Kosířem uvázal smyčku
okolo krku a skočil. Na poslední
chvíli ho odřezal důchodce Jaroslav Vítek, kterého zavolali další
důležití zachránci Alena Kajnarová s Jaroslavem Trnečkou. V
závěru měsíce pak děti z Vrbátek
vystrašil neznámý řidič, který lákal malou holčičku do auta. Veřejně se hovoří o tajemném pedofilovi, policie však krotí vášně. Město
se dostává do sporu s dopravním
policejním inženýrem Michaelem
Vafkem, který odmítl schválit
plán města k řešení křižovatky na
E. Valenty.

říjen

srpen

rozsvítí Bohuš Matuš. Další celebrita poskytla Večerníku exkluzivní
rozhovor. Prostějovský rodák, herec Roman Štolpa se však odmítl
bavit o svých problémech s alkoholem. Známý pěstitel konopí Dušan
Dvořák, který stále čelí několika

červen

Prostějov byl v úvodu června
značně rozhněván, došlo k dalším loupežným přepadením, při
kterých hrály hlavní roli romské
děti. Kriminálka však tři případy bleskurychle objasnila a podezření se potvrdila. Mezi lupiči
byli kluci ve věku 13 až 16 let.
Do zámku nalilo město další miliony korun na jeho rekonstrukci, ale o dalším využití budovy
pořád ještě není rozhodnuto.
Hrozba uzavření jižního kvadrantu je odvrácena, radnice se
dohodla s rakouským majitelem
na odkoupení pozemků pod již
vybudovanou silnicí. Uzavřela
se Sladkovského ulice z důvodu
její rekonstrukce. Jan Okleštěk
z bezpečnostní agentury SIDA
se stal hrdinou. Na mostě přes
železnici u průmyslové zóny
zachránil v poslední chvíli ženu,
která se chystala kvůli finančním a rodinným problémům
spáchat sebevraždu skokem do
hlubiny pod mostem. Jeho čin
byl o to dojemnější, že dva týdny před tím pochoval svoji manželku. Havárie kamionu, který
se zřítil ze srázu u Žešova, odřízla na několik hodin celou příměstskou část. Další podpásová
rána přišla z Oděvního podniku.
Už tak zdecimovaná firma hlásí,
že výpověď hrozí i posledním
čtyřem stovkám zaměstnanců.
Žaloba Jana Navrátila kvůli
údajné neplatnosti smlouvy s
Manthellanem soud smetl ze
stolu a až na Slovensku

dopadli policisté Prostějovana
Martina Jančíka, který se zde
ukrýval na útěku z vězení. Davové šílenství ovládlo Prostějov
18. června, kdy na zimním stadionu koncertoval Michal David. Lidé s ním projuchali celou
noc. Studentům gymnázia vyhrožoval dětský gang zabitím,
školu pak musela týden hlídat
policie. Kriminálka se honila,
až dohonila sňatkového podvodníka a radní poprvé ohlásili
pokus stát se statutárním městem. Pár dní před prázdninami
přišla vynikající zpráva z rehabilitačního centra v pražských
Malvazinkách. Tenista Radim
Urbánek, kterého měsíc předtím
srazil vlak, už začíná chodit! Na
letišti se zranil italský parašutista a bagrování přehrady provází další nejasnosti. Práce jsou
znovu odloženy, tentokrát až na
podzim. Děti převzaly závěrečná vysvědčení a rozutekly se na
prázdniny.

Přivedl diváky k šílenství. Michal David při koncertu na zimním
stadionu potvrdil, že stále patří k českým popovým hvězdám.

měsíc jedenáctý...

listopad

Drsné zatčení. Také v Prostějově operovalo speciální policejní komando, které pozatýkalo členy gangu zlodějů aut.
Zpráva jako hrom! Policie
zasadila smrtící ránu rozvětvenému gangu zlodějů aut, v
němž hlavní úlohu hráli dva
muži z Mostkovic. Případ, který svým významem přesahuje
i hranice České republiky, se
podařilo rozkrýt prostějovské,
olomoucké a zlínské policii.
Zloději nakradli přes stovku
automobilů. Zatýkání proběhlo i v Prostějově v blízkosti
čerpací stanice v Olomoucké
ulici. Po delší odmlce se v
Prostějově opět rozmohly
krádeže kanálových poklopů
a strážníci řešili zvláštní případ bezdomovce, který svými
výkaly špinil domy a ploty v
ulici Na hrázi. Ve skladišti na
místním nádraží byly objeveny
granáty z druhé světové války
a všechny obyvatele regionu
překvapila zpráva z ministerstva životního prostředí, které
počítá s výstavbou přehrady
u Otaslavic. Kriminalisté po
týdnu dopadli pachatele brutálního přepadení v Dolní
ulici. Profesionálního vojáka
zde v noci přepadla skupina
mladých Romů. Jak bylo zjištěno, kápo násilníků byl žákem
osmé třídy základní školy! Bývalý podnikatel Julian Petkov
se nedostavil k soudu a navíc
měsíc dvanáctý...

se dostal do celostátního pátrání, neboť odmítl nastoupit
výkon trestu. Nakonec ho policisté lapili v domě svého otce v
Bedihošti. Čáru přes rozpočet
znamenalo pro město stanovisko ministra vnitra Kubiceho,
který odmítl podpořit návrh
na udělení titulu statutárního
města pro Prostějov. Magické
jedničky 11. 11. 2011 byly ve
znamení čtyř svateb a narození
Kubíčka Hrachoviny, kterého
matka Lucie Fialová přivedla
na svět v tento den v 11.10 minut. Policie začala vyšetřovat
manažery Oděvního podniku
s tím, že jsou podezřelí z vytunelování firmy. Malér se stal
při rekonstrukci Majakovského školy ve Vrahovicích, kde
stavbaři našli další toxický azbest. Předseda dopravní komise společně s místostarostkou
Raškovou seznámili veřejnost
s originálním řešením dopravní situace na Poděbradově náměstí. Brzy zde má být vybudován rondel ve tvaru elipsy, a
to od budovy Komerční banky
až po restauraci Fiesta. V závěru listopadu jsme obdrželi
výsledky průzkumu o úrovni
života v jednotlivých městech
naší republiky. Prostějov skončil na podprůměrném místě.

prosinec

Smutek v srpnu. Na poslední rozloučení s Oldřichem Machačem přijel do Prostějova kromě dalších desítek hokejových legend i jeho letitý
parťák z obrany František Pospíšil.
Zprávy z úvodu tohoto měsíce
nebyly také zrovna dvakrát pozitivní. Policie vyšetřuje případ
další sebevraždy na kolejích ve
Vrahovicích a v průmyslové
zóně došlo ke katastrofě. V sudu
s nebezpečnou chemikálií došlo k
prudké reakci a škodlivina unikla
do ovzduší. Kompetentní orgány
ovšem záhy uklidňují veřejnost,
ni neděje. Na radnici našli
že se nic
dalšího kostlivce ve skříni. Jak
potvrdil zastupitel Tomáš Blumenstei firma dodala městu dismenstein,
po za dva miliony korun,
kové pole
přičemž stejná zakázka na počítačové zařízení přišla sousední
Olomou
Olomouc pětkrát levněji! Strážci
zákona se začali honit po exhibicion
bicionistovi, který na Hloučeli
vytah
vytahoval na děvčata své přirození. I ta nejširší veřejnost zazname
znamenala tři významné sportovní zp
zprávy. Za minutu dvanáct
Prostějo
Prostějov vybojoval za zeleným
stolem ppro město divizní soutěž
a v po
pořadí druhý Prostějovan
Luděk C
Coufal přeplaval kanál La
Manche
Manche. Zároveň oznámila rozchod dv
dvojice špičkových tenistů
Tomáše Berdycha s Lucií Šafářovou. Politici
P
napříč politickým
spektrem se shodli na tom, že budova Sp
Společenského domu bude
zbourán
zbourána a nový kulturák bude
postaven na jiném místě. Poprvé
se uvažuje
uvaž
o lokalitě v Jezdeckých ka
kasárnách. V Mostkovicích

došlo k pedofilnímu činu, kdy
muž nalákal dva malé chlapce k
sobě do bytu a tady je nutil k sexuálním hrátkám. Smutný konec
cikánské princezny Mercedes
Lakatošové jsme zaznamenali
uprostřed měsíce. Po opakovaných krádežích skončila snědá
kráska ve vazbě. Starosta Miroslav Pišťák upozornil, že městská kasa vykazuje ztrátu dvaceti
milionů korun. V sousedních
Mostkovicích se začínají lidé
bouřit. Místní starosta začíná
být zoufalý z toho, že Romové
bydlící ve zdejší ubytovně začínají plenit celou obec. Falešný
exekutor, který napálil stovky
lidí v celé republice falešnými platebními příkazy, řádí i v
Prostějově, policie řeší už přes
deset případů. Smutná zpráva,
která zasáhla všechny občany.
V pouhých pětašedesáti letech
zemřel legendární hokejista
a prostějovský rodák Oldřich
Machač. Na jeho pohřeb se sjely desítky hokejových legend.
A zatímco jsme si připomínali
výročí vpádu vojsk Varšavské
smlouvy do Československa a
uctili také památku tří zastřelených Prostějovanů, ministerstvo
kultury rozhodlo, že Dona kulturní památkou nebude. A v závěru měsíce celý region zahalil
neuvěřitelný puch. Zemědělci
totiž začali hnojit okolní pole.

šlo. Před soudem stanul Ivo Frodl,
který vařil pervitin ve velkém, a
mohl očekávat vysoký trest. K dalšímu maléru na kolejích došlo na
železničním přejezdu v Dolní ulici.
Muž na malém motocyklu se po
cyklistické stezce přiblížil ke kolejím a vlak narazil do předního kola
motorky. Muž srážku přežil naštěstí jen s lehkým zraněním. Město
spočítalo ekonomickou stránku
hospodaření aquaparku a přišlo se
na to, že největší koupaliště v Prostějově vykazuje ztrátu 200 tisíc
korun. Večerníku se svěřila sedmadvacetiletá matka dvou dětí o svém
utrpění s přítelem, který ji mlátil a
znásilňoval. Rasové problémy v
Mostkovicích se zmírnily, přesto si
místní starosta Jaroslav Peška stěžuje, že zlodějny v obci pokračují.
Jako první jsme přinesli zprávu o
tom, že vánoční strom na náměstí

obviněním, vyhrožoval elitě prostějovské justice a předsedu soudu
Váňu, státní zastupitelku Kezniklovou a bývalého policejního ředitele Riedingera nazval nájemnými
vrahy. Ministerstvo odmítlo zapsat
Donu na seznam kulturních památek. Opilá fúrie přizabila v Určické
ulici svého přítele a soud potrestal
nepodmíněným trestem realitního
makléře Tomáše Halíře za lichvu.
Na křižovatce mezi Újezdem a Vápenicí zkolabovaly semafory, řidiči
týden zmatkovali, stejně jako policisté řídící dopravu. V Plumlovské
ulici našli mrtvého bezdomovce,
který zřejmě opojen alkoholem
umrzl, a romská kráska Mercedes
Lakatošová vyfasovala u soudu
osm měsíců natvrdo za krádeže. Z
trezoru Skansky zmizelo záhadně
přes dva miliony korun, účetní Novosadová dostala podmínku.

Štěstí v neštěstí. K další nehodě na kolejích došlo v říjnu v Dolní ulici.
Na přejezdu zde vlak srazil muže na malém motockylu. A světe div se,
muž přežil!

Slavný rodák. V závěru roku poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor
policejní prezident České republiky a prostějovský rodák Petr Lessy.
Soud spravedlivě potrestal hnusný čin dvou mužů. Jaroslav Smrž
a Lukáš Bednařík připravili mnoho lidí o ostatky jejich předků,
když jako o závod kradli měděné urny z hrobů. Začíná hořet
spor mezi zastupitelkou Ivanou
Copkovou a pohřební službou
Pavla Makového, jehož služby
si najalo město pro zajištění bezobřadových pohřbů. Prostějovští
obchodníci i nadále vylepují fotografie zlodějů a demolice Dony
se odkládá na neurčito. Odpůrci
jejího bourání se odvolali proti
rozhodnutí ministerstva kultury a vietnamští majitelé jsou na
dovolené v Asii. Prostějované
opět kritizují úroveň vánočního
trhu na náměstí a uvádějí, že se
sousední Olomoucí se to nedá
vůbec srovnat. Večerník byl na
stopě zoufalého člověka, který po Prostějově a okolí sháněl
pistoli, aby se mohl zastřelit. Po
muži trpícímu rakovinou pátrá i
policie. Zbyněk Fojtek z Pěnčína
vyfasoval u olomouckého soudu pět let za loupeže, ale vražda
podnikatele ze Skalky se mu neprokázala. Sedmnáct úředníků

města dostalo výpověď v souvislosti s převodem sociální agendy
na pracovní úřad a radní rozhodli, že Českobratrská ulice se s
Vrahovickou nebude propojovat
novou komunikací. Ochranka v
Kauflandu udělala ze slušného
zákazníka zloděje a policie definitivně uzavřela neštěstí na letišti
ve Stichovicích. Muž na rogalu
se zřítil a zahynul na následky
zdravotních potíží. Prostějovská
policie zatkla muže, který ve
svých počítačích přechovával
dětské porno. Poslanci nakonec
i přes nesouhlas ministra vnitra rozhodli, že Prostějov má
být statutárním městem a celé
Česko zasáhla smutná zpráva o
úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla. Jeho památku uctily
tisíce Prostějovanů. Exkluzivní rozhovor poskytl Večerníku
policejní prezident a náš rodák
Petr Lessy. Ještě předtím, než
starý rok definitivně „utnul“ silvestrovský ohňostroj, na poli za
Otaslavicemi byla nalezena mrtvola osmatřicetileté matky dvou
dětí. Po příčině jejího úmrtí se
stále pátrá.

... ještě novější
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Rozhodně nebyl chudý na zajímavé události. Pojďte si alespoň některé připomenout spolu s námi!

Prostějov/Martin Zaoral - První číslo našich novin
vždy patří ohlédnutí za rokem uplynulým. Vraťme
se tedy k událostem, na které někdo vzpomíná s
nostalgií a jiný by byl rád, pokud by se vůbec nestaly. Ale co se stalo, nejde odestát. Ohlédněte se
tedy spolu s námi. To by bylo, abyste se k některé
z nich nenachomýtli. Vždyť my píšeme o vás pro
vás!

leden

duben

*NA KONICKU KOLEDOVALO 300 KRÁLŮ. Koledníci
Charity Konice se rozešli celkem
do 63 obcí regionu se 100 zapečetěnými pokladničkami. V 75
skupinkách bylo zapojeno 300
malých i větších králů. * PO
TŘICETI LETECH SE V
KOSTELCI BRUSLILO. V
nové kluziště se proměnila část
tréninkového hřiště v areálu fotbalového stadionu v Kostelci na
Hané. * VYTRVALCI BEŽELI ZE SLATINIC NA KOSÍŘ.
Ve Slatinicích se uskutečnil třicátý druhý ročník běhu vytrvalců
na Kosíř, který měl startovní i cílovou pásku v Lázních Slatinice.
Zároveň to byl první závod Velké
ceny vytrvalců Olomoucka. *
KINO KONICE ZAVŘELY
REVIZE. Od začátku roku zůstalo uzavřeno konické kino. Nejpozději v březnu se zde mělo začít znovu promítat. Nezačalo. Sál
je nyní určen pouze pro divadelní
představení. * DDM ORION
NĚMČICE NAD HANOU
PŘIVÍTALO NOVOU ŘEDITELKU. Eva Bašková ve funkci
nahradila Jarmilu Coufalíkovou,
která odešla do důchodu.

* TURISTICKOU SEZÓNU
OTEVŘELA
TURISTICKÁ CESTA KOČÁREM PO
PAMÁTKÁCH. Se začátkem
dubna ožily také kulturní památky, neboť začíná plná turistická
sezóna. Kulturní památky regionu v sobotu 2. dubna spojila jízda historickým kočárem,
jehož start i cíl, jak jinak, byl
v Muzeu historických kočárů
v Čechách pod Kosířem. * Z
„FABRIKY“ VYJELA PO
STO LETECH ZNOVU
HASIČSKÁ STŘÍKAČKA.
U Muzea historických kočárů v
Čechách pod Kosířem se 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 následně byla jednou z hlavních ‚relikvií‘ oslav 150. výročí
založení sboru. * V HLUCHOVĚ VE VOLBÁCH USPĚL
STÁVAJÍCÍ STAROSTA. V
ČELČICÍCH SE DO ČELA
DOSTALO NOVÉ VEDENÍ.
Druhý dubnový víkend byl ve
znamení volebního reparátu
po nevyvedených podzimních
komunálních volbách. Opáčko si dali také v Hluchově a v
Čelčicích, kde bylo zvoleno
Zastupitelstvo v řádném termínu podzimních voleb, nicméně
obě obce spojuje další paralela
i v tom, proč se musely volby
opakovat. Po ustavení nových
samospráv na podzim se vzdali
svých mandátů opoziční zastupitelé, čímž klesl počet řádných
členů zastupitelstva pod minimální počet a volby musely být
vyhlášeny nanovo. * SILNÝ
VÍTR MĚL TABULKOVÉ
HODNOTY
VICHŘICE.
„Fičák“ přes 80 km za hodinu
provázel pokles teplot. Škody byly naštěstí minimální. *
MOSTKOVICKÉ KALÉŠEK“ PŘILÁKAL PALIČE
Z CELÉ REPUBLIKY I ZE
SLOVENSKA. Mostkovickou
sokolovnu navštívili milovníci
a znalci domácích pálenek. Konal se zde totiž již čtvrtý ročník
soutěže o nejlepší pálenku s výstižným názvem „Mostkovické
kaléšek“. Ta se svým rozsahem
stala v minulých letech lídrem v
rámci celého Olomouckého kraje! * NA ROZINCE SE NARODILO SEDMADVACET
KŮZLÁTEK. Už spoustu let
o Velikonocích počítají na kozí
farmě Rozinka v Čelechovicích
na Hané kůzlátka.

únor
* KOTLÍKOVÁ GALAPARÁDA V DRAHANECH.
Zlatou vařečku si vysloužila Zálesácká zelňačka a lívanečky s
jablky od party z Nivy. * BETANY: OBRAZY BYLY Z POLOVINY ROZPRODÁNY
UŽ PŘI VERNISÁŽI. Betany
Boskovice je už víc jak patnáct
let denním stacionářem poskytujícím sociální rehabilitaci a odlehčovací služby. Ve zdejší výtvarné
dílně vznikl také cyklus obrazů
tvořící putovní výstavu linorytů,
byl k vidění od čtvrtku 17. února
v Zámecké galerii v Konici.

březen
* ČTYŘHODINOVÝ FILM
SE 105 REPORTÁŽEMI 18
500 SLOV. Ve Smržicích promítali patnáctou videokroniku. *Víceměřickou gořalkou roku 2011
se stala meruňkovice Emila Vidláka. *SMUTEK NA STRAŽISKU. V pátek 11. března jsme
se naposledy rozloučili s paní
Jiřinou Růžičkovou ze Stražiska,
která zasvětila velkou část svého
života práci pro obec. Čtyři desítky let pracovala jako knihovnice v místní knihovně. * PLES
OVLÁDL ROZTOUŽENÝ
CHTÍČ. Jesenecký kulturák v
praskal ve švech. V Jesenci se na
tradičním erotickém plesu děly
věci, líznout si mohl každý. *
KLADEČTÍ KOSI ZPÍVALI
V KONICI. Podeváté se uděloval titul „Kladecký kos“. Ve
třech samostatných kategoriích
se utkaly zpěvácké naděje, které tentokrát premiérově hostil
sál konického „Živňáku“. Šestičlenná porota neměla snadné
rozhodování, nicméně nakonec
se podle slov jednotlivých arbitrů
všichni vzácně shodli. * MYSLIVECKÝ ROK UZAVŘELA
VÝSTAVA TROFEJÍ. O víkendu se v kulturním domě v Žárovicích konala tradiční chovatelská
přehlídka trofejí spárkaté zvěře
ulovené v mysliveckém hospodářském roce 2010 v honitbách
okresu Prostějov, VLS Plumlov
a jelení zvěře z oblasti Drahanské vrchoviny. * NĚMČICKÉ
INTERNETOVÉ STRÁNKY
SKLIDILY UZNÁNÍ. Byly
slavnostně vyhlášeny výsledky
8. ročníku krajského kola soutěže
Zlatý erb 2011. A přinesly radost
i na Prostějovsko, konkrétně do
Němčic nad Hanou. Ty totiž obsadily druhé místo, když cenu za
nejlepší „webovky” města získaly Zlaté Hory.

tek patrona hasičů a kominíků
svatého Floriana, který připadl
na středu 4. května, uctívají dobrovolní hasiči každoročně vždy
na začátku května. Tato obnovená tradice od devadesátých
let pokračuje také v Pěnčíně.
Na „Floriánka“ se sem sjelo na
šest desítek hasičů. * ZÁMEK
V ČECHÁCH POD KOSÍŘEM NENÍ NA PRODEJ!
Když na podzim roku 2008
podepisoval někdejší hejtman
Ivan Kosatík smlouvu o převzetí
zámku v Čechách pod Kosířem
do majetku Olomouckého kraje,
nešetřilo se velkolepými záměry
na jeho celkovou rekonstrukci a
možnosti využití. Dnes je však
všechno jinak! Nicméně fámy,
že se uvažovalo o odprodeji zámku do soukromých rukou, ředitel
Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek vyvrátil. *
HLUCHOV SE VYPOŘÁDÁVAL SE SKANDÁLEM,
KTERÝ ŠETŘÍ POLICIE
ČR. Nový starosta Hluchova
Vladimír Dvorský se ujal funkce.
Dle něj kauza účetní Vyhlídalové obec poškodila. * MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ IVAN
FUKSA NAVŠTÍVIL PLUMLOVSKOU
PŘEHRADU.
Peníze na vybagrování přehrady
šly z dotačního programu jeho resortu, bylo to více jak devadesát
milionů korun na její odbagrování. Sám ministr dle vlastních slov
bakterie sinic v přehradě objevil
při prohlížení na internetových
mapách. Vyšlo rovněž najevo,
že bylo třeba odtěžit více bahna,
než bylo původně plánováno.
* ÚŘEDNÍCI POTOPILI
SOBĚSUKY. Nová vyhláška
Olomouckého kraje ze dne na
den razantně znehodnotila pozemky i domy v obci Soběsuky!
Týká se to i obyvatel Mostkovic a
Prostějova. Na některých stavebních pozemcích dokonce zakázala stavět.

červen
* PŘEHRADA JE ROK BEZ
VODY. Stabilita hráze, která
se má za sto padesát milionů
rekonstruovat, by podle odborníků neměla být ohrožena. *
HUDEBNÍ LEGENDY SE
DO KONICE VRÁTILY S
PLNOU PARÁDOU. Zlatým
hřebem hudební akce byl comeback Merkuru a také křest nové-

listopad

Marná práce. Zklamaný rybář na dně laguny vytahoval jednu velkou mrtvou rybu za druhou.
Foto: archív

červenec
* TITUL VESNICE ROKU
UNIKL TIŠTÍNU O PRSA.
V anketě Olomouckého kraje
skončila obec těsně druhá. Pěnčín získal oranžovou stuhu. *
NEJKRÁSNĚJŠÍ
KRÁVY
ČESKA CHOVAJÍ V URČICÍCH. Na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně získaly
stračeny z Určic titul kravích miss.
* GLADIÁTOŘI A ŠIKULKY
SE V KLADKÁCH UTKALI UŽ PO DESÁTÉ. Nejen o
gladiátorskou čest se bojovalo
v Kladkách. Své desáté ročníky
společně oslavily Římanské gladiátorské hry a Kladecká šikulka.
A bylo se na co dívat! Sedm pánských týmů a šest dámských se
na společném nástupu nesetkalo
poprvé, společné klání proběhlo
už před dvěma roky. * DLOUHODOBÁ UZAVÍRKA NA
KONICKU. Několik roků se
odsouvala rekonstrukce silničního
mostu mezi Stražiskem a Čunínem. Most vzal v létě definitivně
za své. Díky tomu bylo nutné také
kvůli dlouhodobé uzavírce dopravu přesměrovat na náhradní trasu.
Omezení trvalo až do podzimu. *
CHATAŘI BYLI ZOUFALÍ
Z HROMAD ODPADKŮ. Lidem z chatové oblasti nacházející
se blízko Ptenského Dvorku neodvezli odpadky více než měsíc.
Přemyslovicím přitom za odpad
platili, jako by v obci bydleli celý
rok. * TRABANTISTÉ SE

sehnat přibližně sedmadvacet
milionů korun. Zda se to podaří,
není stále jisté. * JOSEFKOL
PŘITÁHL DO PARKU TISÍCE LIDÍ. Takový nátřesk Čechy
pod Kosířem snad ještě nezažily.
Zdejší krásný zámecký park ožil
čtvrtým ročníkem setkání řemeslníků Josefkol. Ten si klade za úkol
postavit a udržovat most mezi
dávnou minulostí a naší hektickou současností. * KONICKÝ
TRIATLON OPĚT OVLÁDLA DVOJICE BARABÁŠ-LIPENSKÝ. Celkem pětašedesát
závodníků se postavilo na start
devátého ročníku triatlonu Veteran
steel man, který se tradičně konal
v Konici.

srpen
* ZAČALO BAGROVÁNÍ
PODHRADSKÉHO RYBNÍKA. Splašky plné živin pro sinice
však do „Podhraďáku“ přitékaly
dál. * PTENSKÁ PILA NABÍRALA DALŠI LIDI. Vedení
pily získalo plán, jak se vypořádat
s mnohasetmilionovými dluhy.
Na jeho realizaci si muselo půjčit. * V MOSTKOVICÍCH
NOVĚ OTEVŘELI POŠTU
NA RANČI. Mostkovická pošta
žije! Vedení České pošty se netajilo záměrem zdejší pobočku zrušit.
Díky iniciativě vedení obce s přibližně patnácti stovkami obyvatel
však pošta v Mostkovicích zůstane. Kvůli problémům s hygienou
se však musela přestěhovat. Nově
otevřela v prostorách bývalé ku-

květen
* JAVOŘÍČKO SI PŘIPOMNĚLO TRAGÉDII S VOJENSKÝMI POCTAMI. Na
začátku května v roce 1945
se druhá světová válka chýlila ke svému konci. Ne všem
však bylo souzeno se dožít jejího konce a kýžené svobody.
Komando SS jako odvetu za
počínání partyzánské skupiny
Jermak v okolí Javoříčka vypálilo celou obec a postřílelo osmatřicet mužů. * PŘED HOSPODOU V LEŠANECH SE
PROMENÁDOVAL BOBR.
Naprostá rarita se objevila v
Lešanech. Vesnicí se promenádoval asi patnáctikilový bobr!
Obcí přitom neprotéká žádná
řeka, nejbližší Romže teče asi
kilometr od vesnice. Bobr žil
zřejmě v řece a podél potoka
tekoucího od Lešan se dostal až
do obce. * PTENSKÁ PILA
OPĚT VYDĚLÁVÁ. Dobrá
zpráva - ztráta společnosti Javořice se po obnovení provozu
pily ve Ptení pomalu snižuje.
Pila dokázala hospodařit v černých číslech. * PĚNČÍNEM
POCHODOVALI HASIČI
ZE TŘINÁCTI OBCÍ. Svá-

A teď jdu na pivo! Zatímco v jedné známé písničce se zpívá o bobrovi, co šel spát, tomu v Lešanech
se nechtělo a mašíroval si to přímo do hospody!
Foto: archív
ho CD skupiny Marasd, které
obsahuje to nejlepší z tvorby této
legendární kapely. * OTASLAVICE SE PO LETECH DOČKALY NOVÝCH SILNIC
I CHODNÍKŮ. Většina občanů je přivítala, některým lidem
způsobily opravy komplikace.
* PTENÍ SLAVILO 880 LET
OD PRVNÍ ZMÍNKY. První
zmínka o Ptení se datuje do roku
1131. Nejstarším dochovaným
dokladem je soupis majetku olomoucké metropolitní kapituly. V
sobotu odpoledne si právě v této
obci na Prostějovsku připomněli
880 let doložené existence obce.
* V PROSTĚJOVIČKÁCH
USMRTIL MUŽ SVÉHO
KAMARÁDA. Podivné soužití tří často opilých chlapů skončilo tragédií. Jeden z nich byl druhým kumpánem zabit. Přitom
ho před rokem našel na nádraží
a vzal k sobě domů.

OPĚT SJELI NA ŽRALOK.
Báječní jezdci v bakelitových
krasavcích bavili celý region. *
LITOVELSKÝ PĚTIBOJ V
SEČI. Šestý ročník Litovelského pětiboje ovládl náměstí. Letos
opět přibylo těch, kteří se chtějí
stát Romanem Šebrlem v pivních disciplínách. * MASAKR
NA PŘEHRADĚ. POSLEDNÍ
VELKÉ RYBY ZBYTEČNÉ
UHYNULY. Metráky ryb uhynuly v laguně, posledním místě
Plumlovské přehrady, kde zůstala
voda. Za jejich úhynem stálo oteplení, Povodí Moravy je nestihlo
včas zlovit. * VOJTĚCHOV
ŽIL V RYTMU COUNTRY.
Malou obec zaplavily klobouky
i opravdové muzikanství. * KOLEM PLUMLOVSKÉ PŘEHRADY BY MOHLA VÉST
CYKLOSTEZKA! Podařilo
se nám získat informace o výjimečném projektu. Je na něj třeba

chyně Na Ranči. * NAD STÍNAVOU BURÁCELY ZÁVODNÍ
DOMAMONTY. Na louku nad
malou obcí se sjelo šestnáct skutečných originálů. * DIVÁKŮM
TRUCTOR TRIALU BĚHAL
MRÁZ PO ZÁDECH. Báječní
muži na silných strojích se utkali
také v Ludmírově. Na náročné trase se dva těžké traktory převrátily.
Nikomu se nic nestalo. * S ROZHLEDNOU NA KOSÍŘI TO
VYPADÁ BLEDĚ. Ve veřejné
sbírce z prodeje schodů se přitom
podařilo sehnat už šest set tisíc
korun. Další peníze se však nenašly. * LIPOVÁ PŘEKONALA
SVĚTOVÝ REKORD VE
SKLÁDÁNÍ PUZZLE. Padesátka nadšenců sdružených kolem
Kulturního centra Osmička skládala největší puzzle světa s plným
nasazením téměř tři dny a tři noci.
O rekord však za pár hodiny přišli,
překonala je konkurenční parta. *

PŘEPADENÍ V LEŠANECH.
ZLODĚJ OLOUPIL DVA SENIORY. Policie podnikla rozsáhlou akci, neřáda zatkla v hospodě.
* VZALI SI ÚVĚR NA OPRAVU DOMU. MOŽNÁ O NĚJ
PŘIJDOU! Manželé Fillgasovi
ze Štětovic od soudu odcházeli
spokojení, o svůj dům prozatím
nepřijdou. Kvůli tomu, že svým
závazkům nebyli schopni dostát
včas, si však budou muset pořádně
připlatit. * V DĚTKOVICÍCH
PO SOBĚ STŘÍLELI PAŘANI Z CELÉ REPUBLIKY. Pařani počítačové střílečky Counter
Strike Source z celé republiky se
sjeli do nově zrekonstruovaného
obecního domu v Dětkovicích.
* DO SLATINIC SE SJELY
SKUTEČNÉ RARITY. Stovky lidí po celém Prostějovsku
vyšli před svůj dům, aby obdivovali naleštěné krasavce, kteří
ukrajovali kilometry tradiční jízdy
pravidelnosti historických vozidel v rámci již sedmého ročníku
akce „Z LÁZNÍ DO LÁZNÍ“.
* OTASLAVICE SE PO 700
STECH LETECH SJEDNOTILY. Obec už není jediným místem v republice, kde voda teče do
kopce. Rozdělení na Horní a Dolní Otaslavice přestalo platit.

září
* PTENSKÉHO SANDOKANA NAŠLI MRTVÉHO. Bezdomovec Ladislav
Zatloukal, kterému lidé z okolí
všemožně pomáhali, zemřel
na autobusové zastávce. * VE
STICHOVICÍCH ZEMŘEL
JEDNAŠEDESÁTILETÝ
PARAGLIDISTA.
Příčinou
úmrtí byla zástava srdce. * NA
SMRŽICKÉ ŠLAPCE PADALY REKORDY. Více než
devět stovek rekreačních cyklistů se sjelo do Smržic. Kvůli
sršňům zasahovali i záchranáři.
* ČIŠTĚNÍ PLUMLOVSKÉ
PŘEHRADY SE PRODRAŽILO. Ukázalo se, že nepřesně
byl naplánován nejen termín opětovného napuštění, ale i rozpočet
na její bagrování. * POHÁDKOVÝ LES NA ŽRALOKU
NADCHL STOVKY LIDÍ.
Hned premiérový ročník akce pořádané Spolkem plumlovských
nadšenců se setkal s nebývalým
zájmem. * SMRŽICE ZÍSKALY EVROPSKÉ STŘÍBRO.
Obec nedaleko Prostějova uspěla
díky výsadbě ovocných stromů i
spolupráci se zemědělci a spolky.

říjen
* AUTOMOBILOVÍ VETERÁNI POPRVÉ DORAZILI NA PLUMLOVSKÝ
ZÁMEK. Cenu za nejelegantnější předválečný vůz zde získala
Lagonda. * ZDENĚK FRIŠTENSKÝ PŘIJEL DO RODNÉ BEDIHOŠTI. Místním
sokolům věnoval druhý obraz
slavného strýce Gustava. * BUDOUCNOST ŽRALOKU JE
VÁŽNĚ OHROŽENA! Letošní návštěvnost kempu byla katastrofálně nízká, starosta Plumlova
je připraven jeho provozování zastavit. * MUZEUM KOČÁRŮ
SE DOSTALO MEZI SEDM
DIVŮ KRAJE. V anketě od
lidí dostalo více hlasů než Olomoucké tvarůžky, Flora či Sloup
Nejsvětější trojice zapsaný na seznamu Unesco.

* TOXICKÉ HNOJIŠTĚ
OHROŽUJE SUCHDOL I
STRAŽISKO. Firma Recom
dostala za skladování nebezpečného odpadu pětimilionovou pokutu, kterou asi nikdy nezaplatí. *
ALOJZOV ČEKAJÍ DALŠÍ
VOLBY. Zastupitelstvo se po
opakovaných volbách ani nesešlo a jeho členové už rezignovali. * SVATÝ FLORIAN UŽ
CHRÁNÍ STÍNAVU PŘED
POŽÁRY. V obci s jedinečným
románským kostelíkem posvětili sošku patrona všech hasičů.
* KONICE MÁ NOVÉ VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ
ZÁCHRANÁŘŮ. Záchranáři
se tak po dlouhých čtrnácti letech
dočkali nového důstojného stanoviště a tím získali solidní zázemí pro svou práci. * NAPOLEONOVA ARMÁDA BITVU
V PARKU PROHRÁLA. V
Čechách pod Kosířem se poprvé
konala historická rekonstrukce
šarvátek před slavnou bitvou tří
císářů u Slavkova. * VESELÉ
KRAVIČKY
NAFOTILY
LECHTIVÝ KALENDÁŘ.
Vznik fotografií provázely bouřlivé diskuse. * PŘEMYSLOVICE OPLAKALY JOSEFA
SMÉKALA. Starosta místního
sokola zemřel při dopravní nehodě. * NA PLUMLOVSKÝ
ZÁMEK PŘILÉTLA NOVÁ
VĚŽ. Putoval pod ni odkaz
příštím generacím. * VOJÁCI
PÁLILI JAKO O ŽIVOT. Do
Drahan řidiči museli čím dál častěji oklikou. * BAGROVÁNÍ
PLUMLOVSKÉ PŘEHRADY SKONČILO. Následovat
by měla oprava hráze. Přehrada
bude napuštěna až na jaře 2013.

prosinec
* ZJISTILI JSME, ŽE
PLUMLOVSKÝ ZÁMEK
OD ÚNORA POVEDE
NOVÝ KASTELÁN. Pavel
Zástěra chce rozšířit počet letních akcí a zatraktivnit vybavení
zámku. * VLAKEM Z PROSTĚJOVA DO CHORNIC
NEDOJEDETE.
Všechny
tradiční „motoráčky“ budou na
této trati nahrazeny moderními
vlaky Regionova. * ŠÍLENEC
V PLUMLOVĚ STŘÍLEL
DO OKEN. Děsivé okamžiky prožívala rodina Trunečkových, která bydlí pár metrů od
plumlovského zámku. Stali se
minimálně pětkrát terčem nesmyslných útoků, když do jejich
oken opakovaně někdo střílel
vzduchovkou! * HŘBITOVY
TRPĚLY POD NÁPOREM
ZLODĚJŮ. Vykradli pietní
místo v Bedihošti, ve Smržicích
zase honila starostka zloděje přistiženého přímo v akci. * PRASE DOMÁCÍ ZABÍJAČKU
NEPŘEŽILO. Obliba tradičních „největších katolických
svátků“ na Hané zatím neuvadá.
* NAD KONICÍ VYKVETLY ÚCHVATNÉ SVĚTELNÉ KVĚTY. Jindy více než
poklidné náměstí v Konici se při
ohňostroji po roce opět zcela zaplnilo lidmi. * OZBROJENÝ
MUŽ VYLOUPIL POŠTU
V KELČICÍCH. Po loupežném přepadení pobočky České
pošty v Dobromilicích došlo ke
stejnému zločinu i v Kelčicích. *
VYHROŽOVÁNÍ V KLADKÁCH. Bývalý jednatel Společenského domu Jan Coufal
měl Karlu Laštůvkovi se zbraní
v ruce vyhrožovat tím, že mu
prostřelí hlavu! * HOSPODSKOU HÁDKU UKONČILY PROUDY KRVE. Bývalé
kamarádky se urážely v hospodě v Hrochově. Jedna po druhé
hodila sklenici od piva. Ta si
pak na ni vymyslela falešné obvinění. * ROMSKÁ RODINA
TULEJOVÝCH PŘIŠLA O
DŮM V EXEKUCI. Objekt
v Čechách pod Kosířem jim
koupila vsetínská radnice, která
ho i opravila. V prosinci dům
změnil majitele, rodina se měla
do konce roku odstěhovat. *
V KLADKÁCH SE STÁLE
NELYŽUJE. Zatímco loni se
jezdilo již od Mikuláše, do konce letošního roku sjezdovku v
Kladkách nesjel jediný lyžař.

... ještě novější

Kultura v Prostějově a okolí...

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
v Prostějově znovu zaplnil náměstí tisíci lidí
Prostějov/mik - Znovu náměstí narvané k prasknutí.
Bylo vidět, že v pořadí už podruhé pořádaný silvestrovský ohňostroj v osm hodin
večer místo klasického půlnočního má v Prostějově své
opodstatnění. Sobotní ohnivá show přilákala do centra
města odhadem tři tisíce lidí.
„Jsem ráda, že jsme už vloni přistoupili na změnu a
silvestrovský ohňostroj na
náměstí jsme přesunuli z půl- Show v centru. Přesně v osm hodin večer se prostějovské náměstí
Foto: Jana Zaorálková
noci na osmou večerní. Bylo rozzářilo všemi možnými barvami a světly.
to hlavně kvůli malým dětem,
aby taky z ohňostroje něco nosti to byl dobrý tah. I když vestra Ivana Hemerková, proměly. A jak vidno, i letos se jsme ze začátku byli terčem stějovská místostarostka.
ukázalo, že z hlediska návštěv- kritiky,“ uvedla ještě na Sil- Přestože i naše redakce vloni

kritizovala tento čas, nyní musíme už podruhé uznat, že večerní ohňostroj má v Prostějově
mnohem větší kvalitu a hlavně
návštěvnost. „A taky zde není
takový nepořádek. Když byl
ohňostroj o půlnoci, chodila na
náměstí ani ne polovina lidí co
teď a navíc většina z nich byla
už opilá. Teď probíhá všechno
v naprosté pohodě, náměstí je
plné dětí,“ poznamenal v sobotu večer na náměstí T. G. Masaryka muž, který v náručí nesl
zhruba čtyřletého synka.
Nikdo už nyní nepochybuje o
tom, že i příští silvestrovský
ohňostroj začne v osm hodin
večer.

RABÍNI SE V DIVADLE VZNESLI ZAS O KOUSEK VÝŠ
Po deseti letech hraní si kapela Létající rabín
získává stále větší okruh posluchačů

Pětičlenná prostějovská klezmerová kapela
Létající rabín ve středu 21. prosince oslavila deset
let své existence. Jejich tradičnímu předvánočnímu koncertu v zaplněném sále prostějovského
městského divadla aplaudovaly stovky posluchačů. „Jsou rok od roku lepší,” shodli se přítomní.
Prostějov/mls
Kapela Létající rabín na středečním koncertě potvrdila, že
se stále více snaží hrát klezmer
v jeho původní podobě. „Některé skladby hrajeme přesně
v tom nastudování, v jakém je
mohli slyšet lidé na ukrajinské
židovské svatbě někdy kolem
roku 1880. Nazýváme to hard
core klezmer,” poznamenal
umělecký vedoucí skupiny
Vojtěch Peštuka. Posluchači sledující vývoj kapely po
delší dobu obvykle s povděkem kvitovali, že se „Rabíni“
snaží stále přicházet s něčím
novým. „Jdou si svojí cestou
a to, že spolu dokázali vydržet deset let, je obdivuhodné.
Navíc jsou po těch letech stále
více sehraní. Zároveň každý z
nich suverénněji ovládá svůj
nástroj. Obzvláště klarinetista
Vojta Pospíšil je po instrumentální stránce opravdu hodně na

Mýtus o vzniku Létajícího rabína
V prehistorii tohoto ansámblu můžeme objevit několik zásadních
setkání některých členů. Jedním z nich je inscenace hry R. Nashe
Obchodník s deštěm. V režii Aleše Procházky se zde setkali Miroslav Ondra, Vojta Peštuka a Vojta Pospíšil. Miroslav Ondra hrál
pochopitelně hlavní úlohu a Vojtěch Pospíšil krom role plachého
šerifova pomocníka Fila doprovázel herce na saxofon a klarinet.
Jako maják v temnotách zapomnění září další milník prenatálního období Létajícího rabína – druhý ročník hudebně-divadelního
tábora Arnolda Prokopa a Aleše Procházky v Městečku Trnávce
v létě 2001. Děj muzikálového představení, které se během čtrnácti dní zkoušelo, už sotva dá dnes někdo dohromady. Důležité
je, že známý prostějovský židomil Aleš Procházka svěřil Vojtovi
Peštukovi roli židovského gangster Jákoba. Jak se na slušný muzikál patří, písničkami se nešetřilo. Populární píseň Dregelt, která
vypráví o problémech s nájemným, přednesl Vojta Peštuka tak
sugestivně, že se Vojtovi Pospíšlovi, který tehdy seděl v publiku,
vryla do paměti natolik, že dala impuls k rozhodnému krku, který
je snem každého kluka - založit kapelu.
Zdroj: archiv kapely

měly své nezaměnitelné kouzlo a charisma. Ansámbl, který
hraje taneční hudbu pro sedící
publikum, se však rozhodl od
„populárnějších” skladeb spíše
ustupovat. „Hraní nás sice baví,
ale asi nejvíce nás fascinuje
objevování a studium starých
materiálů. Vzrušuje nás, když
výši,“ komentoval to jeden z můžeme dávat dohromady
dlouholetých posluchačů sku- něco, čím lidé kdysi žili, ale co
už téměř nenávratně upadlo v
piny.
Díky příklonu k „hard core zapomnění,“ vysvětlil klarineklezmeru“ některým lidem na tista a manažer kapely Vojtěch
koncertě mohly chybět ener- Pospíšil.
gické, chytlavé a textově skvělé Samotný koncert Létajícího rapísně, které sice nebyly orto- bína byl rozdělen na dvě části. tuálním složení kapely následoxním klezmerem, nicméně Po klasickém vystoupení v ak- dovala druhá polovina, kterou
si kapela interně pojmenovala
jako „Hosti a zhovadilosti.”
V ní skupina nejprve zahrála
ve původním nástrojovém obsazení, v jakém vystoupila 9.
prosince 2001 na svém vůbec
prvním koncertě. Na pódiu se
tak objevil i kytarista Michal
Skalický. Následovalo vystoupení s dalšími gratulanty,
k nimž patřili houslistka Anička Zelená, hráč na mandolínu
Bob Pacholík a showman Aleš
Procházka.
V divadle. Rabíni ve středu zahráli ve složení Ira Lewinski (VojSpolu s „Rabíny“ vystoupili i
těch Pospíšil), Janele Rosenfeldová (Jana Dosedělová), Mordedva tanečníci ze souboru Rut.
chai Katzman (Miroslav Ondra), Gimpl Fleischman (Vojta PeštuPrávě s těmito tanečníky kapela
ka) a Saul Horowitz (Pavel Jurečka).
Foto: Martin Zaoral
letos získala titul laureáta folk-

lórního festivalu ve Strážnici.
Je to další výraznější úspěch v
historii ansámblu, kterému se v
roce 2006 ve velké konkurenci
podařilo zvítězit na folkovém
festivalu Zahrada v Náměšti na
Hané.
Ke svým desátým narozeninám si nadělili také dort. Sami
si ho i snědli a nikterak to před
publikem neskrývali. „My to
nemáme tak jako například na
svatbě, kde existuje pověra, že
pokud svatebčané sní celý dort
a nikomu nedají, tak budou mít
smůlu. My si ten dort klidně sežereme sami a stejnak věříme,
že budeme mít štěstí habaděj,“
vtipkoval harmonikář Mirek
Ondra.

Soutěžte s Večerníkem a VYHRAJTE ZÁJEZD DO PRAHY!
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Fotoreportáž
Fotoreportáž

silvestr v Prostějově

První salva. Přesně ve 20.00 hodin ozářila radnici i celé
náměstí první série světlic a megapetard. Silvestrovský ohňostroj byl zahájen.
Foto: Michal Kadlec

Lidí víc jak vloni. Ohnivou a mnohdy i ohlušující parádu
sledovala na náměstí T. G. Masaryka rekordní návštěva.
Foto: Petr Sládek

Kdo neviděl, litoval. Mezi návštěvníky ohňostroje patřily i
nejmenší děti v doprovodu rodičů či babiček nebo dědečků.
Večerní čas se osvědčil.
Foto: Zdeněk Pěnička

Okrašlovací spolek zve milovníky fotografií do Senátu
Prostějov/mls, pk - Mozaiku pohledů Spolku prostějovských fotografů budou moci obdivovat lidé,
kteří od 17. ledna navštíví budovu
Senátu České republiky. V předsálí jednacího sálu budou vystaveny
fotografie Josefa Franze, Iva a Martina Snídalových a dalších autorů
sdružených v tomto spolku. K jeho
zakládajícím členům patřil i tragicky zemřelý Luděk Mařák. Výstava
konaná pod patronací senátorky
Boženy Sekaninové a za přispění

Okrašlovacího spolu v Prostějově
bude v senátu k vidění až do konce
ledna.
Slavnostní vernisáž se koná v úterý
17. ledna 2012 a právě Okrašlovací
spolek města Prostějova pořádá v
tento den do hlavního města zájezd,
kterého se můžete zúčastnit i Vy!
Přičiněním PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku dokonce zdarma! Stačí
maličkost - vyhrát jednu z DVACETI vstupenek v soutěži, která probíhá
výhradně na stránkách Večerníku...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
Kolikáté narozeniny od svého znovuobnovení oslaví
Okrašlovací spolek města Prostějova v září tohoto roku?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„Okrašlovací spolek“. 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.
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 13. LEDNA, jména dvaceti výherců zveřejníme hned
v následujícím čísle, tj. v pondělí 16. května.
O den později už bude dvacet z vás na cestě do Prahy...

Přes tři tisíce lidí. Zaplněné náměstí lidmi všeho věku.
To byl pohled na večerní atmosféru při silvestrovském ohňostroji.
Foto: Zdeněk Pěnička

INZERCE

ZIMNÍ BUNDY, KABÁTY
DÁMSKÉ A PÁNSKÉ

SLEVA

-

%

! VÝPRODEJ !
PÁNSKÉ OBLEKY zn. MÓDA PROSTĚJOV
OD

999,- Kč

PÁNSKÉ OBLEKY zn. ŠEVČÍK
OD

2990,- Kč

+ ZDARMA KOŠILE A CESTOVNÍ VAK !
pouze k obleku zn. ŠEVČÍK

AKCE platí do 28. 2. 2012, nebo do vyprodání zásob.

ŠEVČÍK - PRODEJNY PÁNSKÉ A DÁMSKÉ KONFEKCE,

Poděbradovo nám. 8 a, PROSTĚJOV
www.konfekcesevcik.cz

z povinného ručení
a pojištění
ZDARMA
VYŘÍZENÍ
POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
NA MÍSTĚ

Večernice

... ještě novější
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Speciální servis pro ženy nejen o životním
stylu a módě
Obličejová gymnastika

aneb bojujme proti vráskám!
pomáhá také k vyhlazení pleti,
obličejové kontury se zpevní
a obličej celkově zeštíhlí! A to
i lidem s částečnou paralýzou
tváře a těm, kteří mají takzvaný
„pokřivený“ úsměv. Důležitá
je ovšem pravidelnost. Zkuste
cvičit ráno a večer u televize nebo
ve vaně a po čtrnácti dnech pravidelného cvičení uvidíte značný
rozdíl. Obličejové gymnastice
věnujte alespoň patnáct minut
denně a i vy můžete vypadat jako
dvacítka!

seriál

Pyramidy, žádné hrobky faraonů,
ale kosmická energie, která dokáže nevídané!
čtvrtá část
V prvním díle tohoto fenomenálního seriálu jsme se vám
snažili přiblížit všeobecnou
funkci pyramid. Ve druhém
jsme vám dokázali, kde všude
pyramida funguje a léčí. Ve
třetí části jste se mohli o účinnosti přesvědčit v uvedených
příkladech z Ruské národní
akademie a v tom dnešním a
posledním si zkusíme vyrobit
vlastní papírovou pyramidu....
Postavíme menší repliku pyramidy ve velikosti, jakou nám
umožňuje prostor a také dle
toho, jaké máme s pyramidou
cíle. Pokud chceme s pomocí
pyramidy léčit akutní bolesti,
stačí, když si vyrobíme malou
pyramidku. Jestliže budete pyramidu využívat k učení nebo
při tvůrčí práci či pod ní budete
uchovávat potraviny, stačí malá
až střední pyramida. Pokud se
budete chtít prostřednictvím pyramidy skutečně léčit, postavte
velkou pyramidu, doma v rohu
pokoje nebo na zahradě. Malá
nebo velká, bude fungovat stále
stejně, jen jinou sílou.

na umístěna vodorovně a boční
stěny musí směřovat přesně ve
směru S-J, tj. k magnetickému
pólu Země. Pyramida položená
na bok či pootočená ze směru
S-J nemá žádné energetické a
jiné vlastnosti. Energie, která
se v pyramidě akumuluje, není
člověku, zvířatům ani rostlinám
škodlivá, ale naopak, posiluje jejich vitalitu a znemožňuje
množení bakterií a mikroorganismů, které způsobují rozklad
potravin eventuálně hnilobné
procesy. Podle pyramidologů se
nemohou její účinky srovnat se
žádnou známou formou energie.
Dokonce se tvrdí, že pyramida
dokáže koncentrovat ionizovaný vodík z kosmu a slučovat
ho s infračerveným slunečním
zářením a tím vytváří „kosmobioenergii“.

Návod na výrobu papírové
pyramidy
Při sestavováni pyramidy si
nejdříve určíme její výšku (od
středu základu kolmo k vrcholu), pak délku strany základny
(základna jednoho ze čtyř stejných trojúhelníků) vypočteme
vynásobením výšku pyramidy
číslem 1,5708 a délku boční strany trojúhelníka číslem
Orientace pyramid
1,4945. Na podklad z tvrdéAby se v pyramidě koncentrova- ho papíru, čtvrtky, výkresu, z
la energie, musí být její základ- krabice dostatečně velké pro

Tabulka:
VÝŠKA

DÉLKA STR.
ZÁKLADNY

DÉLKA
HRANY

2

3,1416

2,9892

3

4,71

4,48

4

6,28

5,98

5

7,85

7,45

10

15,70

14,94

15

23,56

22,41

20

31,41

29,89

25

39,27

37,36

30

47,12

44,83

40

62,83

59,78

50

78,54

74,73

60

94,24

89,67

70

109,95

104,62

80

125,66

119,56

90

141,37

134,51

100

157,08

149,46

zvolenou velikost pyramidy,
nakreslíme pyramidu a po nakreslení ji vystřihneme (vyřežeme) a slepíme. Podívej se na
obrázek. Můžeme kombinovat
s vyhotovením z barevného
papíru nebo dodatečně ji namalovat, případně polepit barevnými samolepícími tapetami. Pro
účely pyramidálního nabíjení
je potřebné vložit dovnitř pyramidy stoleček (např. vhodně
vysokou krabici). Při větší pyramidě fixujeme strany uděláním
podstavce např. z překližky, na
kterou připevníme do čtverce
laťky, např. modelářské lištičky. Tak stěny pyramidy budou
zadržované proti nežádoucímu
posunu. Pyramida nám stojí.
Teď přichází na řadu kompas,
díky němu přesně určíme orientaci pyramidy jednou stranou
na sever. Pokud nemáte kompas, dnešní mobilní by kompas
měly obsahovat. Jestliže, byste
chtěli pod pyramidou sedět,
zhotovte kyvadlo z obyčejné
nitě a závažíčka.
Jelikož je spousta druhů pyramid, tím pádem mnoho způsobů jak ji vyrobit, zaměřili jsme
se v našem rozsahu na výrobu
nejjednodušší papírové pyramidy. Pokud nemáte na výrobu
pyramidy čas, můžete si jí zakoupit na internetu nebo v Apatyce, kde vám odborně poradí.

Cvičíte břicho, stehna, posilujete záda a podobně? Co takhle
začít s posilováním také sedmapadesáti svalů v obličeji, krku,
a dokonce i kůži na hlavě. Ano,
ani na posílení těchto partií
bychom neměli zapomínat.
Navíc ušetříte jak sebe, tak
své peněženky od zbytečně
drahých botoxů, liftingů a
dalších „nesmyslů“...
Cvičení je založeno na povzbuzení cirkulace krve ve všech
částech obličeje, čímž se zvýší
přísun kyslíku, lymfy a dalších
důležitých látek. Obličejovou
gymnastikou se uvolní napětí
v obličejových svalech a jak
známo, uvolnění svalů (i v
obličeji) vede ke zmírnění stresu.
Obličejová gymnastika na-

Cvičte vždy
s čistou tváří a rukama
Důležité je mít nenalíčenou a
vyčištěnou pleť. Před každým
cvičení byste si měli obličej
důkladně vyčistit a ošetřit
krémem. Nezapomínejte ani na
hygienu rukou, protože některé
cviky vyžadují „spolupráci“
s prsty. U jednotlivých cviků
(pokud není uvedeno jinak) setrváme v napnutí asi deset vteřin,
několikrát každý cvik po sobě
zopakujeme.
Hydratace
Vypijte před tréninkem alespoň
sklenici vody. Pozor, pokud budete procvičovat mimické svaly s
dehydratovanou pokožkou, tvorbu vrásek tím naopak podpoříte!

kulinářský
k
u llin
iná ký k
koutek
o ek
aneb tip do kuchyně...

Krůtí polévka s vlašskými ořechy
• 2 lžíce olivového oleje
• 1 středně velká, drobně nakrájená
cibule
• 1 stonek řapíkatého celeru, nakrájený
na kolečka
• 1 lžíce hladké mouky
• 1/2 lžičky sušené šalvěje
• mletý černý pepř
• 800 ml drůbežího odtučněného
vývaru
• 1 středně velká mrkev (kostičky)
• 300 ml krůtí šťávy nebo kuřecí polévky
z konzervy
• 60 g pokrájených zelených fazolek
• 1 středně velký brambor (kostičky)
Dobrý tip, jak využít nesnědenou sváteční krůtu
i s vypečenou šťávou. Ve
větším hrnci na rozpáleném oleji podusíme cibulku a celer do měkka,
přidáme mouku, šalvěj,
trochu pepře a za stálého

středa 18. ledna 2012 18:00 - 20:00
- květinové přízdoby do společnosti Anny
Marciánové a jejího hosta, přední české floristky Marie Bittnerové, spojené s kadeřnickým uměním teamu Studia IN Hany Puklové,
vstupné dobrovolné

čtvrtek 19. ledna 2012 16:00 - 18:00
- módní přehlídky inspirované 20. - 70. léty minulého století, kde hlavní úlohu hrají květiny,
klobouky a kadeřnické umění, vystoupení KK
bandu (Zdeněk Král a Martin Krajíček) z Brna,
vstupné 50, - Kč

čtvrtek 19.ledna 2012 19:00 - 21:00

bovými klobouky a květinovými dekoracemi,
- soutěž o nejhezčí přízdobu klobouku prvního desetiletí dvacátého století očima dneška,
vstupné 90, - Kč
Vstupenky je možné zakoupit v Zahradnickém centru Marciánová v Kostelci na Hané (www.marcianova.cz), ve Studiu IN v Prostějově (www.studioin-pv.cz), nebo přímo před akcí v Národním domě.
Generální partner Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Partneři

Zahradnické centrum Marciánová ve
spolupráci se se Studiem IN Hany
Puklové a PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto mediální partner akce „Květina ve
společnosti 2012“, připravili pro všechny
čtenáře našeho týdeníku EXKLUZIVNÍ
SOUTĚŽ O VSTUPENKY“.
Její pravidla jsou naprosto jednoduchá.
Stačí odpovědět na tři zveřejněné otázky, doručit je jedním ze čtyř možných
způsobů do redakce a pak už jen čekat,
zda-li se právě na vás usměje štěstí při
případném losování, které bude provedeno ze všech soutěžících, kteří zvolí ty
správné varianty...

1. „KVĚTINA VE SPOLEČNOSTI“ SE POŘÁDÁ?
a) popáté
b) potřetí
2. PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK SE NA TRHU
LETOS OBJEVUJE...
a) 15. rokem
b) 16. rokem
3. JAK SE JMENUJE PŘEDNÍ ČESKÁ FLORISTKA, KTERÁ BUDE HLAVNÍM HOSTEM
STŘEDEČNÍHO PROGRAMU
a) Marie Bittnerová
b) Edith Piaf
Své tipy či zaručené odpovědi nám zasílejte na e-mailovou adresu souteze@vecernikpv.cz, telefonujte na číslo
582 333 433, zasílejte SMS na číslo 608 960 042 nebo
doneste přímo do sídla redakce v Olomoucké ulici, a to
do PÁTKU 13. LEDNA 2012. Nezapomeňte uvést své
plné jméno i adresu! Správné možnosti a jména šťastných výherců, kteří obdrží po jedné vstupence na čtvrteční program, zveřejníme již ve třetím vydání letošního
roku, tj. v pondělí 16. ledna 2012.
-red-

(pro 4 osoby)

• 150 g pečeného krůtího masa
(kostičky)
• 60 g vyloupaných a rozpůlených
vlašských ořechů
• 2 lžíce sekané petrželky
• 2 lžíce smetany

míchání 2 minuty osmahneme. Přilijeme vývar a
vypečenou šťávu nebo
konzervovanou
kuřecí
polévku, zamícháme, přivedeme k varu, přidáme
mrkev, fazolky a brambor
a na mírném ohni vaříme

SOUTĚŽ O VSTUPENKY!
18. - 19. 1. 2012 Národní dům Prostějov

Jednotlivé cviky:
Protažení celého obličeje:
vytřeštěte oči, pootevřete pusu a
vyplázněte jazyk (do poloviny
brady). Po vzoru Maorů u toho
můžete zařvat dlouhé: Ááááá!
Cvik pro ústa a tváře:
výrazně říkejte nebo pouze tiše
otevřte ústa a vyslovujte: x, ó, ů.
Opakujte asi desetkrát.
Cvik na vrásky kolem úst:
napodobte pohyb jako při
vzdušném polibku. Svaly v
oblasti očí a čela by měly být
naprosto uvolněné.
Cvik na vrásky v oblasti úst a
nosu:
všechny svaly v obličeji uvolněte,
rty k sobě pevně přitiskněte a
snažte se naplnit tváře vzduchem
jako balón. Tento cvik působí
na místa, kde nejčastěji vznikají
vrásky od smíchu.
Cvik pro oční víčka:
položte ukazováček nad obočí
a vytahujte ho mírně nahoru,
pomalu zavírejte a otevírejte
oko. To samé opakujte i pro
druhé oko.
Cvik pro podbradek:
prsty pravé ruky přitlačte zespodu k podbradku a snažte se proti
jejich tlaku otevřít ústa.
Cvik na povislé koutky:
nafoukněte tváře, nasaďte úsměv
široký až ke spánkům.

INZERCE

15 minut. Následně přidáme pečené krůtí maso,
vlašské ořechy, trochu
pepře a mírně vaříme ještě 10 minut (až zelenina
změkne). Před podáváním
vmícháme smetanu a posypeme petrželkou.

Co, kdy, kde, kam ...?

... ještě novější


Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o
rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních
pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka-pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále
poskytuje služby nevidomým a
slabozrakým občanům na nové
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
tel: 582 338 278
pořádá v lednu tyto akce:
Pondělí 9. ledna
od 16.00 do 18.00 hodin Keramika – tvořivá dílna Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov. Pracovní oblečení s sebou.
Zumba s Kristýnou. Každé
pondělí a středu od 18.00 do
19.00hod. Prostějov, ZŠ Melantrichova (tělocvična zadní vchod
od hřiště). Další info na webu:
zumbaskristynou.webnode.cz
Kavárna GALERIE
Národního domu v Prostějově
Danuše Procházková: Obrazy –
výstava potrvá do 25. ledna 2012

MC Cipísek – komunitní
centrum pro rodinu
Sídliště svobody 6, Prostějov,
www.facebook.com/
cipisekprostejov
www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
tel. 723 436 339 nebo 602 364 874
Cipískova školička - adaptační
program na vstup do MŠ pro děti
od 2,5 roku
6. 1. v rámci školičky proběhne
ukázková hodina a beseda s rodiči, ak dětem pomoci zvládnout
nástup do MŠ ( přihlášky předem)
Hopsánky a zpívánky s miminky - program pro maminky s miminky do 9 měsíců
Hrátky s pohádkou - odpolední
dramaticko-výtvarný kroužek pro
děti od 3 do 5 let
Ostatní programy jsou obsazeny.
Zapisujeme ale náhradníky a v
případě uvolnění místa vás zkontaktujeme. Aktuální počet míst je
zveřejněn na
www.mcprostejov.cz nebo
www.facebook.com/
cipisekprostejov
Leden na téma Zdraví:
Jak podpořit zdraví s využitím tradiční čínské medicíny zdraví a psychika, denní biorytmy, roční cykly,
výživa, prevence středa 25. ledna
od 18 hodin, rezervace míst v MC
Smaltované šperky - zimní cyklus kreativních večerů tvořivý večer pro dospělé - pro začátečníky
i pokročilé, středa 18. ledna od
18.00, přihlášky v MC
Individuální poradenství pro
návrat do zaměstnání - poradenství pro ženy před návratem do
zaměstnání, středa 18. ledna dopoledne, přihlášky předem nutné
Harmonizační cvičení pro ženy
- podvečerní cvičení s prvky jógy
pro ženy všech věkových kategorií, přihlášky v MC

Kurz efektivního rodičovství Jak porozumět dětem i sami sobě?
Jak zvládat výchovné situace? Pro
rodiče dětí všech věkových kategorií. Podvečerní setkávání - omezený počet účastníků, přihlášky v
MC co nejdříve
Volné herny pro rodiče s dětmi
do 5 let probíhají od 9.1. vždy v
pondělí a ve středu 15.00 -17.00
SDH Čechovice pořádá
21. ledna 2012
21. TRADIČNÍ HASIČSKÝ
PLES. Ve všech prostorách
místní sokolovny. Vstupné 120
Kč. K tanci a poslechu hraje
Endemit a v podsálí skupina
Dobrodruzi 2. Připravena bohatá tombola, domácí bufet a
speciality ze zvěřiny. Začátek
ve 20.00 hod.
Městské divadlo foyer: Magdalena Jansová FOTOgrafie
do 29. února 2012
TJ SOKOL ČECHOVICE
pořádá VELKÉ SPORTOVNÍ PLESY 4. února 2012, 18.
února 2012, 3. března 2012
vždy od 20.00 hodin.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala
- zimní stadion
BRUSLENÍ
PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 3. 1.
9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin

středa 23. 11.
13.00 - 14.00 hodin

čtvrtek 24. 11.
12.30 - 13.30 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

pondělí 2. 1.
14.00 - 16.00 hodin

neděle 8. 1.
13.30 - 14.30 hodin

TIP Večerníku
Rumový deník
Dobrodružný film, USA, 2011
KDE: KINO METRO 70
KDY: ČTVRTEK 5. LEDNA, 20.00 HODIN
Amber Heard, Michael Rispoli, Giovanni Ribisi, Marshall
Bell, Amaury Nolasco, Bill
Smitrovich
Rok 1960. Paul Kemp (Johnny
Depp) je novinář na volné noze
píšící pro krachující plátek
kdesi v Karibiku. Chce si vydobýt své místo na slunci, čím
více se ale snaží, tím menší
Režie: Bruce Robinson
úspěch má. Ze ztroskotanců,
Hudba: Christopher Zouny
kteří se kolem něj neustále poPředloha: H. S. Thompson
hybují, si za nejlepšího přítele
Hrají: Johnny Depp, Aaron zvolí toho nejspolehlivějšího –
Eckhart, Richard Jenkins, láhev rumu.
MYSLIVECKÝ PLES proběhne v KZ ČELČICE v sobotu 28. ledna ve 20.00 hod.
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Novios. Myslivecká kuchyně, bohatá tombola.
Večeře a slosovatelná vstupenka
v ceně. Svoz zajištěn. Vstupenky
zakoupíte na OMS Prostějov,
Pod Kosířem 16. Srdečně zve
Okresní myslivecký spolek Prostějov o.s.
MYSLIVECKÝ PLES v LIPOVÉ proběhne v sobotu 14.
ledna, začátek ve 20.00 hodin.
Hraje Fofrovanka z Uničova,
bohatá tombola, občerstvení
z myslivecké kuchyně. Svoz
ze zastávek FTL. Předprodej
vstupenek na místenky na adrese: p. Koudelka, Lipová 13,
tel.: 582 391 458 Srdečně zve
myslivecký spolek Lipová Hrochov

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:

Obec: Kostelec na Hané
Dne: 13.1.2012 od 7:30 do 14:30 hod. Vypnutá
oblast: část obce Kostelec na Hané - cihelna vč.
č.505, 589, a Zrněnka č. 648, 879
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Kino Metro 70

pondělí 2. ledna
17.30 Šťastný nový rok
20.00 Mission: Impossible
– Ghost Protocol
úterý 3. ledna
17.30 Šťastný nový rok
20.00 Mission: Impossible
– Ghost Protocol
středa 4. ledna
17.30 Šťastný nový rok
20.00 Mission: Impossible
– Ghost Protocol
čtvrtek 5. ledna
17.30 Šťastný nový rok
20.00 Rumový deník
pátek 6. ledna
17.30 Šťastný nový rok
20.00 Rumový deník
sobota 7. ledna
15.00 Žraloci na souši
17.30 Rumový deník
20.00 Věc: Počátek

neděle 8. ledna
15.00 Žraloci na souši
17.30 Rumový deník
20.00 Věc: Počátek

Městské divadlo
v Prostějově
Hraje od 10. ledna

Kinoklub DUHA

středa 4. ledna
15.00 Muži v naději
sobota 7. ledna
15.00 Auta 2
17.30 Auta 2
20.00 Muži v naději

Simetrix

pátek 6. ledna
21.00 DJ Martty
(Martin Čapka)
sobota 7. ledna
21.00 DJ Iceman

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
6. ledna
Městský ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Město Prostějov
13. ledna
Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
SŠ designu a módy Prostějov
13. ledna
Myslivecký ples
Kulturní dům Kralice n/H.
Kralice n/H.
Sdružení myslivců Kralice n/H.
14. ledna
Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Švehlova střední škola Prostějov
14. ledna
Obecní ples
Kulturní dům Pivín
Pivín
Obec Pivín
14.ledna
Sokolský ples
Sokolovna Mostkovice
Mostkovice
TJ Sokol Mostkovice
15. ledna
VIII.Společenský ples
Sokolovna Dubany
Vrbátky
Volejbalový klub Vrbátky

došlo na naši adresu...

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

Nejsou již mezi námi...
Vilma Jarešová 1923 Prostějov
Josef Piňos 1930
Seloutky
Milada Slaná 1935 Prostějov
Lubomír Dostál 1930 Prostějov
Vilém Jiroušek 1928 Prostějov
Vojtěch Šimány 1939 Bílovice
Marie Vážanská 1917
Kostelec na Hané
Naděžda Šrámková 1930
Prostějov
Augustin Urbášek 1931
Vincencov
Karel Vodička 1923
Vícov
Josef Kolář 1928
Niva
Zdeněk Hlaváč 1923 Prostějov

Ludmila Maierová 1924
Prostějov
Rudolf Kočiřík 1922
Smržice
Přemysl Sekanina 1927
Olšany u Prostějova
František Kozárek 1933 Vrbátky
Lidmila Kopečná 1926
Malé Hradisko
Jana Bučková 1945
Plumlov
Lubomír Komárek 1929 Lipová
Růžena Svozilová 1920
Čelechovice na Hané
Zdeňka Balcaříková 1920
Smržice

Rozloučíme se...
Pondělí 2. ledna 2012
MUDr. Karel Praskač 1936 Prostějov
12.40 Obřadní síň Prostějov
Lubomír Kořínek 1933 Plumlov
13.20 Obřadní síň Prostějov
Úterý 3. ledna 2012
Jiřina Cetkovská 1939 Prostějov
11.00 Obřadní síň Demelova
Ľudovít Sendrei 1946 Horní Štěpánov
14.00 Obřadní síň Demelova
Středa 4. ledna 2012
Ing. Jiří Kolář 1962 Bílovice
13.00 kostel Kostelec na Hané
Pátek 6. ledna 2012
František Novák 1926 Kostelec na Hané
13.20 Obřadní síň Prostějov

Krasavci. Takto ozdobená vozidla se proháněla na Štědrý den
Prostějovem.
Foto: autor
Chtěl bych se podělit se
zážitky ohledně prvního
ročníku vánoční jízdy, která
se konala na Štědrý den 24.
prosince 2011 od 20:00 hodin na prostějovských komunikacích. Jednalo se o
pár osvětlených vozů vyzdobenými svými majiteli kteří
se rozhodli zpestřit Vánoce
nejenom sobě, ale i lidem ve
inzerce

svém okolí. Po vydařené akci
usoudili, že budeme nadále
pokračovat a každý rok se
snažit, aby byli lidé potěšeni.
Ti co by měli zájem, ať už se
Osazenstvo. Více jak dvě desítky Prostějovanů po Ježíšku nelitovaly a vyrazily na pravou vánoční
podílet, nebo jenom podívat,
jízdu.
Foto: autor
by měli vědět, že uvažujeme
o rozšíření. Když jsme se totiž
dozvěděli, jaký měla tato akce že budeme nadále pokračovat, druhý ročník. Rádi bychom vánoční jízdy. Zakladatelem
úspěch u všech generací bez a to znovu 24.12., tentokrát už vás tímto pozvali, i když s této akce je Jaroslav Kuba.
rozdílu věku, rozhodli jsme se roku 2012, kdy se bude konat předstihem na druhý ročník
Petr Hájek, Prostějov

Rozhovor Večerníku

... ještě novější

2. ledna 2012
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Exkluzivní interview s jedním z posledních žijících členů legendárního Big bandu Miroslava Milotínského

Josef Valda: „Muzika pro nás byla svatá“
Po čtyřiceti letech s muzikou se hyperaktivní důchodce vrhl na natáčení videodokumentů,
kdo je josef valda?
které publikuje na internetu
Dvaaosmdesátiletý důchodce
Prostějov - Bývala to sláva, jakou prostějovské
centrum o víkendu už asi nikdy nezažije. Do sokolovny na odpolední čaje mířily v šedesátých
letech 20. století každou neděli stovky lidí. K tanci
jim hrával orchestr Miroslava Milotínského, který
patřil k nejlepším na Moravě. Za jeho bubny sedával Josef Valda, jenž je dnes jedním z posledních žijících členů tohoto legendárního tělesa.
Dvaaosmdesátiletý Josef Valda se nyní rozhodně neutápí v nostalgii. Přestože je to už zralý muž,
hýří stále aktivitou. Po čtyřiceti letech s muzikou
se vrhl na natáčení videodokumentů. Dlouhá
léta byl předsedou prostějovského videoklubu.
Neustále sleduje moderní trendy v technice a na
internetu je více než doma. A právě kolem těchto
témat se točil náš rozhovor.
Martin Zaoral
Jak jste se vlastně k
hudbě dostal?
„V roce 1946 jsme s dalšími
pěti kamarády založili dixielandovou kapelu. Hrávali
jsme v jedné z dílen bývalého
Agrostroje.
Při
zkoušce
všude kolem nás stála auta,
která se tu opravovala. První
vystoupení jsme měli v Hotelu u Tří králů. Pak jsem
odešel na vojnu, kterou
jsem si nedobrovolně o rok
prodloužil. Moji kamarádi
utekli za hranice, ale já jsem
kvůli své současné manželce
zůstal. Nicméně mě kvůli
tomu tehdejší komunističtí
policisté vyšetřovali. Když
jsem jim nic neřekl, tak mě
zavřeli. Po těchto peripetiích
jsem se vrátil zpátky do

Prostějova a začal hrát s orchestrem Miroslava Milotínského.”
V big bandu vás hrálo
hned šestnáct. Nebyl
někdy problém v tom, abyste se
všichni sešli?
„To nebyl. Hudbě jsme ale
museli podřídit vše ostatní včetně
rodinného života. Když jsme
přišli ze zaměstnání, tak jsme
zkoušeli. Dvakrát týdně jsme pak
vystupovali. Celou tu dobu nikdo
z nás neměl jedinou neděli volnou. Problém byl i s dovolenými.
Jednou jsme s rodinou přece jen
v létě vyrazili k Máchovu jezeru.
Po pár dnech mi volal Milotínský: ‘Josífku, zítra hrajeme,
musíš přijet, to nám nemůžeš
udělat, abys chyběl.’ Co se dalo
dělat? Museli jsme se s rodinou
sbalit a jet. Muzika pro nás byla
svatá, měla vždy přednost.”

Co vás u hudby tak
silně drželo?
„Hlavně nás bavilo to, že jsme
se postupem času vypracovali.
Oproti tomu, co tehdy bylo
kolem nás, jsme hráli opravdu
moderní světovou muziku.
Nahrávali jsme si ji z tehdy
zakázané rádiové stanice na
vlastnoručně udělaný magnetofon. Člen kapely Radovan
Kravák skladby díky odposlechu převedl do not a zaranžoval
pro náš orchestr. Postupně
jsem se hodně zlepšovali a byli
pyšní na to, že dokážeme zahrát skutečně náročné skladby.
Vystupovali s námi tehdy
nesmírně populární zpěváci
jako třeba Milan Chladil, Yvetta
Simonová, Karel Hála či Eva
Pilarová. Přijeli a věřili nám
tak, že před koncertem často ani
neproběhla žádná generálka.
Hned se jelo naostro.”

om
na internetovém serveru youtube.c
za posledních pár let zveřejnil
už 86 videodokumentů...

Tam jim to ovšem přestalo
klapat a její manžel jí začal
chybět. Milda Milotínský
tehdy všeho nechal a vypravil
se za ní. Jel tehdy autem, které
odstavil, a hranice tajně přešel.
Až do své smrti pak zůstal
ve Švýcarsku, po revoluci se
párkrát do Prostějova vrátil.
Jednoho dne mi jeho žena volala, že Milda zemřel.”
Po skončení své aktivní
muzikantské
hl na video...
kariéry jste se vrhl
„Celý život mě fascinovala
ou jsem začal
technika. S kamerou

„Pravda je, že mi chybí kamarádi,
ádi,
aví, povídat.
se kterými bych si mohl o tom, co mě baví,
dní výstřelky
Lidé v mém věku příliš nesledují poslední
moderní techniky a nepublikují svá videa na internetu“
ém věku
Josef VALDA dokáže i ve svém pokročilém
stále držet krok s dobou.
Jak vzpomínáte na osobnost
kapelníka
Miroslava Milotínského?
„Milda nebyl nijak výjimečný
muzikant. Jeho obrovskou
výhodou však bylo, že byl
velice schopný organizátor.
Pracoval jako dispečer, takže
uměl domluvit a zařídit téměř
vše. Orchestru obětoval opravdu hodně. To jeho manželce
vadilo, a tak si našla milence,
se kterým utekla do Švýcarska.

čit pro
nabízené reality točit
celář.
jednu realitní kancelář.
m si
K důchodu jsem
dělal
tehdy
přivydělal
íze.
docela pěkné peníze.
Zjistil jsem, že měě to
my
baví. Krátké filmy
em
do deseti minut jsem
začal umísťovat na
rver
internetový
server
kem
Youtube.
Celkem
jsem jich tam dal už osmdesát šest.”

INZERCE

R e s t a u ra c e - p i z z e r i e

JADRAN CLUB V NOVÉM
Od 31. 12. 2011 do 4. 1. 2012 bude Restaurace - pizzerie Jadran club

UZAVŘENA

Od 5. 1. 2012
v novém Jadran clubu
1DYDÙLQiYÙWďYXVHWďÙtNROHNWLY]DPďVWQDQFļ-DGUDQFOXE3URVWďMRY

Tel.: 582 332 640

ČTE NÁS VÍCE JAK
15 000 PROSTĚJOVANŮ!

Nejúčinnější reklama v nejčtenějším periodiku!
Tel.: 608 960 042, e-mail: reklama@vecernikpv.cz
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Který z nich patří k
nejsledovanějším?
„Vůbec největší sledovanost
má film o malotraktorech,
které se vyrábí v Prostějově.
Mně osobně ale baví nejen samotné natáčení, ale hlavně to,
že si k některým dokumentům
musím dohledávat informace.
Objevím tak neuvěřitelné věci.
Například jsem věděl, že ve
Vícově, kde mám chatu, Němci
na konci války postříleli deset
zcela náhodně vybraných lidí.

narodil se 8. prosince 1929 v Prostějově. Vystudoval prostějovskou reálku a
také mistrovskou školu strojní. Chvíli
pracoval v Agrostroji. Od šedesátých
let minulého století dojížděl za prací
do Olomouce na Lékařskou fakultu
university Palackého, konkrétně na
pracoviště histologie - elektronová mikroskopie. Tady měl na starosti chod
elektronového mikroskopu, což byla
podle jeho slov velmi zajímavá práce.
V oblasti videa byl pan Valda předsedou prostějovského videoklubu při kulturním středisku Duha Točil hlavně kulturní události pro různé organizace. Videu se věnuje i nadále,
natáčí hlavně kulturní a společenské dění v Prostějovském
regionu. Jeho nejnovější díla můžete shlédnout právě zde na
Projektech pro Prostějov, kde inspiroval vznik rubriky Prostějovský videojournal a stal se jejím prvním autorem. Josef
Valda je od roku 1955 ženatý, se svojí ženou Jitkou má syna
A
leše.
Aleše.
Prostě je vzali a zastřelili jako
dobytek. V knih
knihovně jsem si
ohledně této udá
události dohledal
spoustu dalších in
informací. Díky
tomu vznikl ddevítiminutový
snímek Vícovská tragédie.”
Podařilo se vám
Pod
při sbírání materiálu objevit i
nějaké kuriozity?
„Napří
„Například
jsem
zjistil
zjistil,
že
v
Prost
Prostějově
máme
opra
opravdu
světovou
rarit
raritu.
Nachází
se v Petrském
ko
kostele.
Místo
ol
oltáře
zde stojí
s
sousoší
zobraz
zující
Poslední
v
večeři
Páně
v životní velik
likosti.
Pochází
ro 1720 a je
z roku
i po těch letech ve
skvě
skvělém
stavu.”

Na to, že jste už v
důchodu, tak doslova
překypujete
neuvěřitelným
množstvím energie. Jak to
děláte?
„Jsem prostě stále zvědavý.
Sleduji všechny novinky na internetu. Například nedávno jsem
tam objevil propisku, jejíž součástí
je i videokamera. Je to takové
špionážní pero jako z Jamese Bonda. Tak jsem si ho koupil. Zatímco
si tady povídáme, tak si vás nahraji na kameru umístěnou v tom
peru. Pak si to můžeme hned na
počítači pustit případně i sestříhat.
Takové věci mě nesmírně baví.
Pravda je, že mi chybí kamarádi,
o kterých bych si o tomhle všem
mohl popovídat. V mém věku
už většina lidí poslední výstřelky
moderní techniky nesleduje. Jako
důchodce však nedokážu jen tak
sedět a čekat až bude oběd nebo
něco podobného. To bych raději
nežil.
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BOXEŘI MAJÍ NOVÉHO TRENÉRA I MANAŽERA
PŘÁNÍ K NOVÉMU ROKU
Sportovní kluby
a Večerník nezapomněli
na své partnery a příznivce

PF 2012

ŘÍZENÁ PLICHTA
Fotbalisté 1.FK a 1.SK
se v poslední den roku
utkali v souboji
„STAŘÍ“ vs. „MLADÍ“

B
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E
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V čele extraligového týmu BC DTJ Prostějov
stanul Pavel Duda místo končícího Tomáše Raka
Prostějov/pk

UPROSTŘED ROZBĚHNUTÉ BOXERSKÉ SEZÓNY
2011/2012 DOŠLO K DŮLEŽITÉ ZMĚNĚ VE VEDENÍ MUŽSKÉHO DRUŽSTVA ROHOVNÍKŮ BC DTJ
PROSTĚJOV. VÝBOR DĚLNICKÉ TĚLOCVIČNÉ
JEDNOTY SE ROZHODL UKONČIT SPOLUPRÁCI
S DOSAVADNÍM MANAŽEREM TÝMU TOMÁŠEM
RAKEM, NA JEHOŽ MÍSTO DOSADIL PAVLA DUDU.
TEN BUDE SOUČASNĚ I HLAVNÍM KOUČEM.
„PAN DUDA JE TRENÉRSKÝM ODBORNÍKEM Z
KROMĚŘÍŽE, MEZI JEHO OSOBNÍ SVĚŘENCE
PATŘÍ NAPŘÍKLAD MLADÝ A PŘITOM UŽ VELMI
KVALITNÍ MIREK ŠERBAN. URČITĚ MÁ I SCHOPNOSTI ZVLÁDNOUT MANAŽERSKÝ POST A PROTOŽE MY RAZÍME CESTU PROPOJENÍ OBOU
TĚCHTO FUNKCÍ, BUDE PAVEL DUDA SOUČASNĚ KOUČEM I MANAŽEREM,“ INFORMOVAL VEČERNÍK STAROSTA DTJ PROSTĚJOV JAROSLAV
KOŘÍNEK.

Odchází... Manažera prostějovského boxerského týmu Tomáše Raka odvolalo vedení oddílu. Vaz mu srazily mimo jiné spory s Českou boxerskou asociací. Co vše za touto šokující změnou stojí, si můžeme jen domýšlet... Foto:
Zdeněk Pěnička

PROČ VŮBEC DOŠLO KE ZMĚNĚ? „TOMÁŠ RAK
JE ČASOVĚ VELMI ZANEPRÁZDNĚN A NAVÍC
MĚL NESHODY S VEDENÍM ČESKÉ BOXERSKÉ
ASOCIACE. CHTĚLI JSME NARUŠENÉ VZTAHY
VŮČI ČBA UROVNAT, PROTO JSME SE DOHODLI
NA TOM, ŽE PAN RAK PŘENECHÁ SVÉ MÍSTO PAVLU DUDOVI. TEN ZÁROVEŇ BUDE I TRÉNOVAT,
COŽ JE NEMÉNĚ DŮLEŽITÉ,“ VYSVĚTLIL KOŘÍNEK.
TÉMATU SE BUDEME PODROBNĚJI
VĚNOVAT V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ.

PETRA KVITOVÁ DÁL SBÍRÁ PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
Prostějov/son - Déšť hodnotných ocenění v různých
anketách na konto prostějovské tenistky Petry Kvitové neustává ani s příchodem nového roku. Ještě na
sklonku letopočtu 2011 členka oddílu TK Agrofert pobrala dvě vysoká umístění
v prestižních mezinárodních
kláních tohoto charakteru
coby odměnu za své vyni-

kající výsledky v uplynulé
sezóně.
Jednadvacetiletá hráčka nejprve skončila šestá v 54. ročníku
ankety tiskových agentur o
nejlepšího evropského sportovce roku. Ve společné kategorii mužů i žen zvítězil srbský
tenista Novak Djokovič před
německým jezdcem formule
1 Sebastianem Vettelem a jeho
krajanem z basketbalové NBA

Dirkem Nowitzkým, Kvitovou
v hlasování odborníků porazila
ještě norská běžkyně na lyžích
Marit Björgenová a italská
plavkyně Federica Pellegriniová. O šestou příčku se rodačka
z Bílovce podělila s portugalskou fotbalovou hvězdou
Cristianem Ronaldem a až za
Petrou zůstali například další
fotbalista Xavi Hernandez ze
Španělska, žijící legenda bí-

Na Silvestra se běhalo
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„I tahle dvě ocenění – stejně
jako všechna předchozí – mi
samozřejmě udělala velkou
radost a moc si jich vážím.
Zároveň se však už musím
soustředit na začínající novou
sezónu, abych v ní byla aspoň
tak úspěšná jako během té minulé,“ zdůraznila Petra Kvitová startující právě nyní na
Hopman Cupu v australském
Perthu.

Nové posily 1.FK?
TO BUDE BOMBA!
Prostějov/son - Jména zatím vedení fotbalového oddílu 1.FK
Prostějov stále nechce prozradit, ale je jasné, že zimní posílení
divizního mužstva bude stát za to. Ambiciózní hanácký klub
má natažené celkem čtyři špičkové borce, do každé řady jednoho.
„Jednáme o příchodu brankáře, obránce, záložníka i útočníka a
vesměs jde o hráče s prvoligovou přítomností či nedávnou minulostí. O koho jde konkrétně, to bych momentálně opravdu nerad
říkal, neboť jednání jsou velmi složitá a nadále probíhají. Věřím,
že aspoň u některých jedinců dospějeme v nejbližším týdnu
k dohodě,“ řekl hlavní trenér 1.FK František Jura.
Minimálně u tří potenciálních posil jde o Prostějovany, výraznou
nápovědou ohledně jejich identity by pak měl být pohled na sestavy silvestrovského utkání Staří – Mladí. Už víte? Za týden by
každopádně mělo být jasněji.
Exkluzivní rozhovor s jedním z pozvaných hostů Ivo Zbožínkem
najdete na straně 23, k samotné reportáži pak nalistujte stranu 27.

L
E
D
N
Í

A

lého sportu Roger Federer ze
Španělska i všechny ostatní
osobnosti starého kontinentu!
Aby toho nebylo málo, druhá
tenistka světa následně obsadila čtvrtou pozici mezi ženami
za rok 2011 v anketě Mezinárodní asociace sportovních
novinářů AIPS. Hlasovalo 379
zástupců sportovních médií
z 82 států, vítězi se stali Novak
Djokovič a Marit Björgenová.

hvězda týdne

pešek týdne

bonmot týdne

BK PROSTĚJOV

FC RELAX PROSTĚJOV

Orli se dokonce pomstili pardubickému sokovi, když mu výhrou
v ligovém mezisvátkovém souboji
vrátili porážku z nedávného duelu v rámci Českého poháru. Svěřenci kouče Cholevy se dokonce
radovali přímo na
palubovce soupeře.

Tradiční futsalový suverén byl jako
vždy favoritem pohárového klání na
Prostějovsku, avšak tentokrát narazil. V oslabené sestavě
nejenže do finálového
turnaje nepostoupil, ale
dokonce inkasoval dva
těžké direkty...

„BRÁCHA
MI V TÝMU
STRAŠNĚ
CHYBÍ...“
Forvard prostějovských
Jestřábů DAVID ŠEBEK
přiznal, že odchodu staršího sourozence k in-line
lituje...

číslo týdne

Tolik Orlů se představí při nedělním All Star Game v Pardubicích.
U prestižní události v rámci Mattoni NbL bude trenér Choleva a
trojice jeho svěřenců Bohačík,
Smith a Peterson.

Pro volnou chviličku ...

... ještě novější

?

SOUTĚŽ

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherci
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Správná odpověď z č. 51/2011: na snímku byl dům v ulici Pražská v Prostějově. Vylosovanými výherci se stávají Balákovi,
Žeranovská 21, Prostějov. Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi
pište na e-mail: souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce,
telefonujte 582 333 433 do 10. ledna 2012, 15.00 hodin. Jméno
výherce zveřejníme v pondělí 16. ledna 2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex Prostějov,
Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.
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www.nasepovleceni.cz

Poznáte, kdo je na fotografii?
Ježíšek je za horami, starému
letopočtu odzvonilo a i příchod
Nového roku jsme již stačili
oslavit. My ale dárky rozdělujeme pořád! A to právě těm z
vás, kdo máte správné poznávací schopnosti... I nadále totiž
pokračujeme se soutěží, kterou
jsme pro vás připravili v rámci probíhajícího projektu „PV
Večerník-JEŠTĚ NOVĚJŠÍ“.
A tak se v tomto číslo opětovně setkáváte s fotografií známé
osobnosti veřejného života, která je graficky mírně „poupravena“. Vaším tradičním úkolem je
poznat, kdo že se to na snímku
nachází...
Ti z vás, kteří budou na správné
vlně, nám mohou své tipy nahlásit do redakce a v případě, že budete mít štěstí při losování, máte
šanci na výhru! DNES můžete
JIŽ POŠESTÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v podobě
POUKÁZKY od firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V
HODNOTĚ 500 Kč!
Minulé, v celkovém součtu
již osmatřicáté pokračování tohoto originálního klání
bylo speciální nejen v tom, že
bylo poslední v roce, ale i jeho
hlavním aktérem. Tím se totiž
stal redakční miláček - černý kocourek - jemuž už dva
roky říkáme „JACKSON“!
Přestože řada z vás předvídala
nějakou léčku a tipovala znovu
známé postavy života městského, jednalo se skutečně o snímek
kocoura, který nakonec správně
odhalilo „pouze“ 114 soutěžících. Za snahu ovšem děkujeme
i těm, kteří tolik neměli.
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Jitku BIBRLOVOU, Norská 3, Prostějov.
Výherkyně od nás obdrží zají-

Luštěte o poukázku do FIT KLUBu LINIE!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
Silvestrovské oslavy jsou za námi a nyní nezbývá,
než vstoupit do nového roku ...?

TIP
k obrazovce
ŽIVOT JE PLES (1/16)
- Hlas shůry
rodinný seriál ČR 2011

PONDĚLÍ 2. 1. 2012

20:00 hodin

mavou cenu v podobě POUKÁZKY od firmy DRŮBEŽ
JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč,
která ji čeká přímo v redakci,
a to už od dnešního dne.
Ti další mohou zkusit své štěstí
opět dnes. Tentokrát jsme po
čase zabrousili opět do kulturních řad a graficky mírně poupravili účastníka jedné známé
televizní soutěže s hudebním
scénářem...

Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již devětatřicátého kola čekáme v redakci do
PÁTKU 6. LEDNA 2012, 12.00
hodin - volejte 582 333 433, pište
SMS na 608 960 042, či e-mail
na adresu: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ. Jméno výherce, který od nás obdrží zmíněné
ceny, zveřejníme opět v příštím
čísle, které vyjde znovu za týden, tj. v pondělí 9. ledna 2012.

... znění tajenky nám zašlete na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, či na známou adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a
to do pátku 6. ledna 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„NOVÉHO ROKU“. Dalším šťastným výhercem vylosovaným z plného koše soutěžících se stala Eva HURBANOVÁ,
Tylova 34, Prostějov, která se tak může jako již jedenáctá v
pořadí těšit na poukázku do FIT KLUBu LINIE v hodnotě
500 Kč. Atraktivní prémii si lze vyzvednout přímo v redakci, a
to již od dnešního dne, pondělí 2. ledna 2012.
V tomto vydání se bude tedy už podvanácté zápolit o prémii, věnovanou právě partnerem této soutěže, kterým se
stal zmíněný FIT KLUB LINIE, sídlící na prostějovské
ulici Újezd.
Jméno dalšího výherce, který se může těšit na zmíněnou POUKÁZKU V HODNOTĚ 500 Kč, zveřejníme opět v příštím
vydání PV Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 9. ledna 2012.

FIT KLUB LINIE

-BoK-

Suchý Opotřebit
nepukavý nošením
plod

Stolní
hry

MASÁŽE - Ilona Salajová
Přijďte se přesvědčit, jak léčivá moc doteku
odstraňuje nejen stres, ale zároveň omlazuje
a dodává blahodárný pocit zdraví a harmonie.

VP
PRODEJI VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKÁZKY

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

Režie: Petr Slavík
Hrají: L. Vlasáková, D.
Kolářová, V. Cibulková, I.
Bareš, K. Fialová, S. Zindulka, A. Vránová, O. Vlach, L.
Trojan, R. Brzobohatý, M.
Etzler, J. Krampol, J. Carda,
I, Janžurová, J. Štěpánková,
T. Hanák
Nový seriál vypráví příběhy
hrdinů různých generací,
kteří se potkávají ve skalickém domově seniorů
- jako jeho klienti nebo
zaměstnanci. Právě sem nastupuje nová klientka Rozárka Malá (Daniela Kolářová).
Její zeť ji sem přiváží, aby
zde v pohodlí přečkala
rekonstrukci bytu. Rozárka
se seznamuje s personálem i
ostatními obyvateli domova.

S upjatou a konzervativní
ředitelkou Pavlou Tůmovou
(Vilma Cibulková), mladým
a progresivním manažerem
Lukášem
Řípou
(Petr
Lněnička) i dobrosrdečnou
sociální pracovnicí Sandrou
Drahokoupilovou
(Jana
Zenáhlíková). Stává se
spolubydlící místní krasavice Lízy Lupáčové zvané
Miss staré koleno (Květa
Fialová). Poznává drbnu
Raškovou (Alena Vránová),
kutila Edu Vavrouška (Stanislav Zindulka), starého
bručouna Frantu Bareše
(Oldřich Vlach), bývalou
politickou vězenkyni Izabelu
Švarcovou
(Jana
Štěpánková)
i
lamače
ženských srdcí Trampa (Jiří
Krampol)...

VÍCE NEJEN O TOMTO NOVÉM SERIÁLU ČTĚTE

V MAGAZÍNU TV POHODA!

Zveme Vás do nově otevřené čajovny.
Přijďte posedět s přáteli do příjemného prostředí.
Můžete si dát dobrý čaj, vánoční punč či horkou medovinu
a samozřejmě vodní dýmku.
NEMÁTE JEŠTĚ VÁNOČNÍ DÁRKY? NEVADÍ.
MŮŽETE JE POŘÍDIT U NÁS!
Máme v čajovně obchůdek, kde je možno zakoupit sypané
čaje, korálky a naušnice, čajové keramické soupravy, vodní
dýmky, tabáky, knížky...
POZOR! MOŽNOST USPOŘÁDÁNÍ VÁNOČNÍHO
VEČÍRKU U NÁS V ČAJOVNĚ.
FACEBOOK: čajovna v rákosí (nalezte zde aktuální info a fotky)

Jméno
Název
zpěvačky značky
Pilarové průměru

1. díl
tajenky

nebo volejte 777 015 249,
případně napište e-mail: ilona.pv@seznam.cz
www.masaze-prostejov.cz
Také první novoroční číslo
nejčtenějšího
regionálního
periodika vám v rámci svého
projektu „JEŠTĚ NOVĚJŠÍ“
nabízí stále více populární sudoku. A jelikož pravidla této
hry zcela jistě všichni znáte,
můžete se tak znovu a bez
zbytečného ostychu pustit
do bádání a usilovat tak o
motivační prémii. DNES JIŽ
PODVANÁCTÉ lze zápolit o
poukaz do salonu MASÁŽE
PROSTĚJOV-ILONA SALAJOVÁ V HODNOTĚ
500 KČ!
Řešení v podobě 4 označených
čísel nám můžete posílat na
známý e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov. Lze také telefonovat

Opak
pravé

Jméno
fenky

Uhel
sloven.

Asijský
sokolík

2. díl
tajenky

3. díl
tajenky
Značka
stříbra

Hlodavec

Rumunská
platidla

Bývalá
SPZ
Dunajské
Stredy

Zázrak

Kód letišUmazat tě Detroit
5. díl
tajenky

Nápor

Jan
anglicky

Restaurace

Celní kód
Ukrajiny

CENTRUM HANÁ

Cizopasné
houby

Sídl. svobody 3576,
Prostějov

Otevřeno denně
od 10 do 22 hodin

Přivésti
k úžasu
Značka
lanthanu

tel.: 582 333 703

Pak
Titul
muže
Značka
radia

Starší
značka
gramodesek

Takto

Kocour
nářečně

4. díl
tajenky

Řeka

Hesla

6. díl
tajenky

Afričan

Povzdech

Tam
zastar.

Ozdoba
lustru

Běloruská řeka

Kód
Íránu
Indonéský ostrov
Starořekové
Čínské
ž. jméno
Toliko

Truhlík
na vydrolená zrna
Kód l. sp.
Jemenu
Sp. gymnast. zkr.

Zápor
Chemický
prvek
Sedací
umyvadlo
Odměna
za práci

Středa
zkratka
Obdiv
řidčeji

Cit. pochopení
Spodky
nádob

Povel
kočího
Pošt. nov.
služba zk.

Velitel
psa
Pondělí
zkratka

Citosl.
koňského
ržání

Uvnitř

Ošatit

Svatozář
knižně

Znalec
ekologie
Číslovka
základní

Jednotka
času

Cestovat
letadly

Obrněný
transportér
zkratka

Sídlo
u Tábora
Dotknout
se

Nevěrec

SPZ
Mladé
Boleslavi

Spolkový
stát USA

Zemina

Vyškrábání textů

Klukovská zbraň
Ženské
jméno

Sotira
domácky

Značka
americia

Obilí

Letité kuleč. tyče
Sekce

Kód
Kiribati

do redakce na číslo 582 333 433
a to do PÁTKU 6. ledna 2012,
12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 3 - 3 - 9 - 8, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už jednatřicátou
výherkyní stala Naděžda
VEJVODOVÁ, Tylova 22,
Prostějov, jenž si tak přímo v
sídle redakce může vyzvednout
poukázku pro služby masérského studia Ilony Salajové.
Jméno dalšího, již tedy
dvaatřicátého
výherce,
který od nás obdrží poukázku pro masérské, rekondiční
a regenerační služby Ilony
Salajové v HODNOTĚ
500 Kč, zveřejníme opět v
příštím čísle, které vyjde
znovu za týden, tj. pondělí
9. ledna 2012.

Fáze
Měsíce

Čistiti
ohněm
Chlupy
zvířat

Vojenská
jednotka

Olympij.
rekord
zkratka

NAVŠTIVTE NÁS...
Winklerova 27, Prostějov, 796 01
od 8:00 do 18:00 hodin,
po domluvě je možné i o víkendu

Vylosovaným výhercem z minulého čísla je Bohumil Vémola, Kelčice 79
Cenu od restaurace Haná, poukaz v hodnotě 500 Kč na konzumaci jídla a pití, si vyzvedněte v redakci.
Správné řešení z minulého čísla: Přejeme hodně štěstí zdraví v Novém roce a těšíme se ...
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte (do redakce - 582 333 433) do pátku 6. 1. 2012.

Kyselá
Značka Neoděná
pochutina
objektivu
sloven.

Ovinout

Španělské
město

Újezd
d 3, tel.: 608 881 704 | www.fitklublinie.cz
tklub

ČAJOVNA V RÁKOSÍ

Vyhrát můžete POUKAZ NA MASÁŽ

nabízí masérské, rekondiční a regenerační služby

Luštíme s restaurací CENTRUM HANÁ
... (viz tajenku) pití a zábavy.
ADEPT, AKORD, AORTA, BIZON, BOMBY, BRATR,
DESKY, DŽÍNY, HOBLÍK, HRANA, HROMY, HYENA,
KNÍŽE, KREMONA, ODDYCH, POHAN, SLOHY, ŠELMA,
ŠPÍNA, ŠTEMPLY, ŠTĚRK, TRAUMA, VÝZVY, ZÁMRZ
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Pijavost

Ovoce

Název
zn. metru

Tiskový
odbor zk.

Přes

Iniciály
malíře
Borna

Adi; Lo; IY; paka;
Urar; Esta; Loša;
razury; Aoni; tamo;

Nabídka realitních kanceláří

... ještě novější

17

2. ledna 2012

Reality Kocourek
znalecká a realitní kancelář

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
2+kk, ul. Havlíčkova, PV, částečně zařízený, vl.
vytápění
3700Kč/měs. + inkaso
3+1 Puškinova ul.
5 400 Kč/měs. + ink.
4+1, ul. Myslbeka, PV, částečně zařízený,vl.
vytápění, zahrádka 10000Kč/měs. + inkaso
Pronájem garáže ul. Svatoplukova, PV
Cena: 800Kč/měs.

BYTY- PRODEJ
2+1 Šárka, PV. Družstev. 65m2, 2.patro
Cena: 700 000Kč
2+1 Fanderlíkova, PV.Družstev.51m2,1.
patro
Cena: 695 000Kč
Prodej nových cihl. bytů do osob. vl.
v Nezamyslicích. 2x 1+1 za 525 000Kč,
2x 2+1 za 625 000 Kč, zahrádka, dvůr,
komory k bytům.
3+1 s lodžií,ul. Kostelecká, PV. Druž., 6.
patro s výtahem, byt po rekonstr.
Cena: 1 199 000 Kč
3+1 s lodžií, ul. Moravská, PV. Os.vl., 1.
patro, zděné jádro, koupelna s vanou, plast.
okna, zateplení atd.
Cena: 1 250 000 Kč
Pronájem objektu bývalé školy v Držovicích,
vhodné na kanceláře, služby, lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.

Prodej RD 4+1 v Klenovicích na Hané s
garáží a zahradou 823m2 - stavební místo.
Cena: 890 000 Kč

Prodej novostavby RD 2+1 v Nezamyslicích se
zahrádkou.
Cena: 750 000Kč

Rostislavova 8
796 01 Prostějov
ROSTISLAVOVA
8, PROSTĚJOV
☎ 582 341
705
tel. fax: 582 341 705
☎ 608
805
659,
775
775 341 705, 608 805341
659 705
E–mail:
e-mail:jhreality@jhreality.cz
jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, Moravská ul.
Kč 550.000,1+1, Pv, Martinákova ul.
Kč 599.000,2+1, Pv, Okružní ul.
Kč 580.000,2+1, Pv, V. Špály
Kč 690.000,2+1, Pv, J. Zrzavého
Kč 750.000,2+1, Pv, Krapkova ul.
Kč 760.000,2+1, Pv, Dolní ul.
Kč 780.000,2+1, Dobrovského ul.
Kč 790.000,2+1, Pv, Krokova ul.
Kč 820.000,2+1, Pv, ul. Pod Kosířem
Kč 890.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+kk, Janáčkova ul.
Kč 990.000,3+1, Pv, ul. E. Valenty
Kč 1.190.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+kk, Rejskova ul. Kč 3.500,-/měs.+ink. (1.500)
1+1, Martinákova ul. Kč 5.300,-/měs. vč. inkasa
1+1, Mozartova ul. Kč 6.000,-/měs. vč. inkasa
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.500,-/měs.+ink. (2.000)
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.500,-/měs.+ink. (2.000)
2+1, Klopotovice Kč 1.500,-/mě. + ink. (3.500)
2+1, Biskupice Kč 1.800,-/měs. + inkaso (3.500)
2+1, Vrahovická ul. Kč 4.500,-/měs.+ink. (2.000)
2,5+1, Okružní ul.
Kč 6.800,-/měs. vč. inkasa
2+1, Zrzavého ul. Kč 7.000,-/měsíc vč. inkasa
2+kk, Krasická ul. Kč 6.000,-/měsíc + ink. (2.000)
3+1, ul. Pod Kosířem
Kč 4.000,-/měsíc
+ ink. (4.000)
GARÁŽE – PRONÁJEM:
Pv, Esperantská ul. (Krasice) Kč 700,-/měsíc
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

777 251 878

Rodinné domy:

m2.

URČICE RD 3+1 s garáží a zahradou, výměra
pozemku 818
SLEVA 1.465.000,-Kč

RD
OTAS L AV I C E
- 5+1, řadový,
2.NP s průjezdem a menším dvorkem, napojen na veškeré inženýrské sítě. Pozemku je 190 m2.
CENA k jednání v RK.

Kralice na Hané - zděný
RD 5+1 s prostornou halou
a garáží z roku
2005. Celková už. plocha domu vč. garáže
je 279 m2, ob. plocha je 224 m2. Pozemek
238 m2.
CENA k jednání V RK
URČICE RD 4+1, po
část. rek z r.
2009, obytná
plocha 126
2
m , výměra pozemku 211m2.
CENA: info v RK
VRBÁTKY řadový 5+1 s
garáží a zahrádkou. Dům
je možné užívat i jako dvougenerační. Celková výměra
pozemku činí 293 m2.
CENAv RK.
ČELECHOVICE
KAPLE 3+1s menším
pozemkem.
Výměra pozemku 251 m2.
CENA: 892.500,-Kč

PRONÁJMY
Prodej RD 4+1 v PV - Domamyslicích. Zahrádka,
garáž, zateplení, výborný tech. stav. Cena: dohodou
--------------------------------------------------------

Hradčany – Kobeřice, okr. Prostějov
Zrekonstruovaný RD 5+kk, průjezd, 2 garáže.
Zast. plocha 693 m2, zahrada 1506 m2, stodola
220 m2.
Cena: Kč 2.790.000,-

Pronájem nebyt. prostor - dříve obchod na ul.
Knihařská v PV. Přízemí, vlast. vchod, 90m2,
WC, vl. vytápění. Cena: 5000 Kč/měs. + ink.

Pronájem nebyt. prostoru na kadeřnický
salon a kosmetiku v luxusních prostorách v
Prostějově. Podlah. vytápění, 2xWC. Parkování
pro klienty. Přízemí, 48m2, samostatný vchod.
Cena: 8000Kč /měsíc + inkaso

Pronájem sklad.a výrob. areálu v PVDomamyslicích. 415m2 nebyt. prostor a 200m2
uzavřený dvůr. Cena: 20 000Kč/měs. + inkaso
--------------------------------------------------------

Prostějov, nám. Svat. Čecha
Pronájemobchodníchprostorvcentru,nyníobčerstvení, plocha 30 m2. Cena: Kč 8.000,-/měsíc

Prodej pozemku 956 m2 na RD v Prostějově
Vrahovicích. Voda, kanalizace, el. e. v místě.
Cena: 900 Kč/m2
Prodej st. pozemku na výstavbu RD ve
Vřesovicích. Výměra 501m2, čtvercový tvar,
voda, plyn, el.e. v místě.
Cena: 380 000Kč

Všem našim i budoucím klientům
přejeme krásné Vánoce a v roce 2012
pevné zdraví a jen to nejlepší!

PRONÁJEM NEBYT. PROSTORY:
Pronájem zavedeného kosmetického a masážního salonu naproti OD
Prior, 2. patro, výměra 47 m2,
CENA 5.900,-Kč/měs+ energie.

Vojtěchov, okr. Prostějov
Prodej chalupy 1+1 v krásné přírodě, stodola,
pozemek 398 m2.
Cena: Kč 745.000,-

Určice, okr. Prostějov
RD - 3+1 a 3+1, průjezd, dvojgaráž, terasa,
dvůr se zahradou.
Cena: Kč 1.290.000,-

Prostějov, ul. Drozdovice
RD 2+1 k opravě, Zast. plocha 109 m2.
Cena: Kč 795.000,-

Stražisko, okr. Prostějov
Prodej RD 4+1, sklep, půda, plyn. ÚT, obec.
voda + vl. studna. Zast. plocha 184 m2,
zahrada 342 m2.
Cena: Kč 999.000,-

Exkluzivní vydavatel

BYT 1+1, Sídl.
svob., OV,
4.patro, lodžie,
dům po revitalizaci, volný,
CENA: 585.000,-Kč

Byt 1+1, Sídl. svobody, OV, 3.patro,
lodžie, dům po revitalizaci, volný.
CENA: 585.000,-Kč
BYT 1+kk, Okružní, 4.p.
CENA 470.000,-Kč
BYT 2+1, PŘEMYSLOVICE, OV, cihla, 60 m2, 2. patro. CENA: 649.000,-Kč
PV - V. Špály, DB 3+1, panel, 69 m2,
5.NP, byt po rekonstr., dům po revitalizaci.
CENA: 1.290.000,-Kč
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 - Třebízského, 1+1, 49 m2, cihla, po rekonstr.,vl.plyn.vytápění,dvorek CenavRK

STAVEBNÍ POZEMKY pro RD:
OTASLAVICE, k výstavbě RD, IS na
hranici poz.
CENA 300,-Kč/m2.
ALOJZOV - výměra 3332 m2, možnost
rozdělení poz. na tři
parcely. IS u hranice
pozemku.
CENA: SLEVA, info v RK
ALOJZOV - pozemek o vým. 1757 m2, šířka 16 m, navržen do ÚP jako stav., výhodná
investice.
CENA220.000,-Kč
MOSTKOVICE - pozemky od 480 m2,
CENA od 510.000,-Kč
Kralice - 1 000 m2, inž. sítě, CENA: v RK
Zdětín - 1 064 m2, inž. sítě
CENA: 640.000,-Kč
Biskupice - 1 027 m2 CENA: 530.000,-Kč
Olšany u PV - inž. sítě CENA: 1.400,-Kč/m2

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

www.kk-reality.com

· Zprostředkování prodeje a pronájmu
· Znalecké posudky a tržní ocenění nemovitostí

Nabízíme:
BYTY – PRODEJ
Byt 1+1 Prostějov, Sídl.Svobody
cena 600.000 Kč
Byt 2+1 Prostějov, V.Špály cena 850.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, Západní, po rekonstrukci
cena 1.490.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, Finská, po rekonstrukci
cena 1.550.000 Kč

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 po rekonstrukci. Nízké měsíční náklady. Cena 685 000Kč.

BYTY – PRONÁJEM
Byty 1+kk až 2+kk Prostějov, Svatoplukova
cena od 5.000 Kč
Byt 1+kk Prostějov, Kotěrova – podkrovní
s garáží, 90m² cena 7.500 Kč/měsíc + inkaso
Byt 2+1 Prostějov, Rejskova – 93m²
cena 6.000 Kč/měsíc + inkaso
Byt 3+1 Prostějov, E.Beneše
cena 7.000 Kč + inkaso
Pronájem RD 5+1 Prostějov
cena 10.000 Kč + inkaso

◘ Prodej cihlového bytu 1+kk po kompletní
rekonstrukci. 1.patro.
Cena 630 000Kč.

RD – PRODEJ

◘ Prodej bytu 1+kk,po rekonstrukci, zvýšené přízemí, lodžie.
Cena 530 000Kč

Vila Plumlov – Hamry – samostatně stojící, zděná, u lesa, celková výměra pozemku 1780m²
cena 2.180.000 Kč
RD + mlýn Dobromilice - patrový rodinný dům
se zahradou, stodolou a bývalým mlýnem
cena 950.000 Kč

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Garáž, Prostějov – Žeranovská
cena 1.000 Kč/měsíc
Garáž, Prostějov, J.Lady
cena 1.100 Kč/měsíc
Prostějov, Svatoplukova – pronájem 1NP, 140
m² vhodné jako kanceláře, možnost parkování
ve dvoře
cena: 1.100 Kč/m²/rok
Prostějov, Svatoplukova – vhodné jako obchod, kanceláře
cena od 8.000Kč/měsíc
Prostějov, Vrahovická – obchod, sklady…
…400m²
cena 1.000 Kč/m²/rok

 777 95 20 27

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: Wolkerova 4, Prostějov

Hledáme:
• RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou
do 700.000,- v okolí Prostějova
• RD 2+1, 3+1 Otaslavice
• Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
• Cihlový byt 3+1, OV pro klienta s hotovostí
• Byt 1+1, OV pro klienta s hotovostí
• Byt 4+1 po rekonstrukci
• Pronájem bytu 1+1
• Pronájem menšího RD se zahradou
• orná půda k.ú. Výšovice, Skalka, Pivín
Byty – prodej
Byt OV 3+1 ul. Nerudova, 2. NP, 129 m2,
nadstandardní cihlový byt v klidné lokalitě
blízko centra, 2 lodžie, dvougaráž 40 m2,
prostorné neprůchozí pokoje, vl.topení i
ohřev vody, v ložnici klimatizace,
cena: 2.599.000,- Kč
Rodinné domy
RD se zahradou Studenec – Čelechovice
na Hané, zast. pl. 263 m2, zahrada 154 m2,
vl. studna, plyn před domem, nutná rozsáhlá rekonstrukce nebo demolice,
cena: 245.000,- Kč
RD 2+0 se zahradou Kaple –
Čelechovice na Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní vodovod, plyn před
domem, volné ihned, cena: 490.000,- Kč

◘ Prodej domu 1+1 v Čechách pod Kosířem.
Zahrada, za domem les.
Cena 445 000Kč

SLEVA!

RD 5+1 s garáží Otinoves,
zast. pl. 209 m2, zahrada 160 m2, vl. studna, ÚT/plyn, žumpa, po část. rekonstrukci,
vhodné k bydlení i rekreaci,
cena: 1.050.000,- Kč

NOVINKA!

◘ Prodej domu 7+1 po kompletní rekonstrukci
v Hrochově se zahradou. Cena 1 650 000Kč

RD 3+1 Lutín – přízemní rodinný dům s garáží, dvorem a zahradou o celkové výměře 990m²
Cena 1.600.000 Kč
RD 2+1 Určice – přízemní rodinný dům s garážovým stáním a zahrádkou, celková výměra
pozemku 476m²
cena 490.000 Kč
RD 7+1 Hrochov – patrový rodinný dům se
zahrádkou a garáží, celková plocha pozemku
517m²
cena 1.650.000 Kč
RD 5+1 Prostějov – Čechůvky - patrový rodinný dům se dvorem , zahrádkou a garáží, částečně
podsklepený, prošel rekonstrukcí, celková výměra pozemku 359 m2 Cena: 2.550.000 Kč

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

SLEVA!

RD 3+1 Plumlov – přízemní, zděný rodinný
dům s garáží, dvorem a zahrádkou, celková výměra pozemků 636m²
cena 949.000 Kč

Rozestavěný RD 5+kk,
Dolany u Olomouce, obytná pl. 120 m2,
celková plocha pozemku 547 m2, dispoziční
řešení : 1. NP – sociální zařízení, obývací pokoj s krbem propojený s jídelnou a kuchyní,
2. NP, 3 x ložnice, sociální zařízení, IS - plyn,
kanalizace, obecní voda, el.,
Cena: v RK

Pozemky
St. pozemek Loučná n./D., výměra 2 x
1.000 m2, určeno k výstavbě rekreační
nem.
Cena v RK
◘ Pronájem novostavby mezonetového
bytu 3+kk 83m2, balkon.
Cena 11 000Kč měsíčně vč. ink.
◘ Pronájem bytu 2+1 po kompletní rekonstrukci. Velmi pěkný.
Cena 7000Kč měsíčně vč.ink.

St. pozemek Stařechovice, výměra 1.505
m2, možnost stavby RD. Cena: 350,-/m2

SLEVA!

Zahrada Žešov, výměra
1.644 m2, lze využít ke stavbě RD, komerčně i na rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč

TEL: 775 246 321,
776 294 498
TIP TÝDNE – Pronájem bytu 1+1

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

PV – ul. Šafaříkova
Pronájem část. zařízeného bytu 1+1,
cena: 5.900,- Kč/měs vč. energií

Byty - prodej

POZEMKY
Prodej st. pozemku na RD v PV, za ul.
Vrlova,1050m2, vyřízeno staveb. povolení.
Cena vč. projekt. dokumentace na RD, inž. sítě
a komunikaci.
Cena: v RK
Prodej zahrady - st. pozemku na RD v
2
Kostelci na Hané, 334m ,inž. sítě v místě.
Cena: 300 000 Kč
Prodej zahrady - staveb. místa na RD
i na podnikání v Držovicích. Výměra
2820m2, včetně RD s průjezdem na pozemek.
El.energie 220/380V, studna, plyn a kanalizace
před domem.
Cena: dohodou
Prodej pozemku 816m2 na výstavbu RD s podílem
2
100m na komunikaci ve Vrahovicích.
Cena: 777 000Kč
VÁNOČNÍ SLEVA50 000 Kč
při rezervaci do 31.12.2011!
Prodej st. pozemku 3965m2 v Bedihošti na výstavbu
RD. Prodej v celku i po částech. Cena: 550Kč/m2
Prodej staveb. pozemku 3500m2 u Kauflandu v
PV.
Bližší info v RK!

BYT 1+kk, Okružní, část. zaříz., 4. p.
Cena: 5.300,- Kč/měs. vč. ink.
Byt 1+1, Pod Kosířem,1. patro, vl. topení.
CENA 4.500 Kč+ink./měs.
BYT 3+1, K. SVOLINSKÉHO, 76 m2,
cihla, 5.NP, výtah, zařízený, vl. topení.
CENA 8.900,-Kč/měs. vč. ink.
BYT 3+1, v centru města, cihla, 139
m2, 2.p, nadstandard. byt, možnost pron.
garáže.
CENA 9.000,-Kč+ink.

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

Penzion Alberta, Prostějov Prodej penzionu s restaurací, zahrádkou a solnou krčmou.
Penzion se nabízí včetně vybavení, kapacita 25
lůžek, možnost parkování ve dvoře.
Cena informace v RK

RD 3+1 se zahradou, PV – ul. Libušinka.
SLEVA!

Prodej RD se zahradou, po rekonstrukci
interiérů
cena 2.890.000,- Kč
Penzion Kubíček, Prostějov - prodej penzionu
s restaurací v klidné části Prostějova, po kompletní rekonstrukci. Penzion se nabízí včetně
zařízení, celkem 9 pokojů. Náleží k němu parkovací plocha.
Cena informace v RK

STAVEBNÍ POZEMKY
PRO RODINNÉ DOMY
Prostějov – Vrahovice – inženýrské sítě na
hranici, celková výměra1665 m² , studna
Cena 600 Kč/m²
Lázně 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.
Cena 900,- Kč/m2
výměra cca 1500 m2.

POZEMKY - PRODEJ
Zahrada Ptení – celková výměra 3395m²,
prodej možný po částech, vhodný pro stavbu
rekreačního objektu
cena 120 Kč/m²
Slatinice - orná půda, výměra 9882m²,
výhledově stavební pozemek cena 250 Kč/m²
Slatinice – orná půda, výměra 7972m²,
výhledově stavební pozemek cena 200 Kč/m²

Prodej bytu 3+1 DV, PV
ul. Mozartova

Prodej pěkného bytu 3+1 po rekonstrukci,
cena: 1.290.000,- Kč

RD PV – ul. Na příhoně

Prodej pěkného domu 3+1 ve
výstavbě,
cena 1.990.000,- Kč

RD 3+1, Čechy pod Kosířem

Prodej cihlového rodinného domu,
cena: 350.000,- Kč

Pronájem bytu 3+1, PV
ul. Pod Kosířem
Příjemné a veselé prožití
vánočních svátků a v novém
roce mnoho štěstí, zdraví
a pohody přeje všem svým
klientům Reality Kocourek

Pronájem velkého bytu 3+1 s
terasou,
cena : 8.900,- Kč/měs vč.energií

... ještě novější

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

Supernovinky :

A) RD s 3 byt.jedn. zahr., Sokolská
B) RD 2+kk, Lidická, Pv , 298 m2
C) 3+1 OV, Sídl.E.Beneše, 61 m2
D) 2+1 OV, Raisova, 53 m2
E) 3+1 OV, V.Špály
F) RD 2+1 Kralice n/H, zahr., gar.

2.280 tis.Kč
1.990 tis.Kč
1.025 tis.Kč
989 tis.Kč
1.240 tis.Kč
1.520 tis.Kč

Pronájmy :

1+1 Šlikova, zaříz.
7 tis.vč.ink.
1+1 Krasická
6,5 tis.vč.ink.
1+1 Vodní
5 tis. + ink.
1+1 Libušinka
6 tis.vč.ink.
1+1 Čelechovice
5,2 tis.vč.ink.
1+1 Dvořákova
4,5 tis.+ ink., zaříz.
1+1 v Kostelci
5 tis.vč.ink.
1+1 Určická, 1.P.
5,5 tis.
2+1 Belgická
6,8 tis.+ elekt.
2+1 Západní
7,9 tis.vč.ink., možno i garáž
2+1 v RD Drozdovice
7,5 tis.vč.ink.
2+1 Olomoucká
5 tis.+ ink., trv.pobyt
2+1 Poděbradovo nám.
5,6 tis.+ ink.
2+kk Vrahovice, zahr.
7,9 tis.vč.ink.
2+1 Olomoucká, 101 m2
8,9 tis.vč.ink., trv.pob.
3+1 Krasická
8 tis.+ ink.
3+1 A.Slavíčka, zaříz.
8 tis.+ ink.
3+1 Švýcarská
7 tis.+ ink.
3,5 +1 v centru Pv, 92 m2
7 tis.+ inkaso
3+1 Krasická, v RD, zahrada
9 tis.vč.ink.
3+1 Kostelecká
8,5 tis. vč.ink.
4+kk Dolní
7,5 tis.+ ink.
RD 5+1 u nové nem.
9,9 tis.+ ink.
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
Byty :

3+1 okál, Pěnčín
3+1 okál, Přemyslovice
1+1 OV, Kostelec n/H
2+1 DR, Kralice
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
2+1 DR, Zrzavého, 61 m2
2+1 OV, 55 m2, Síd.Svob
2+1 OV Bulharská, 64 m2
2+1 OV Bulhaeská, zrek.
3+1 OV, E.Beneše
3+1 DR, Belgická
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
3+1 OV Západní, 70 m2

390 tis.Kč
390 tis.Kč
520 tis.Kč
450 tis.Kč
780 tis.Kč
770 tis.Kč
800 tis.Kč
950 tis.Kč
1.300 tis.Kč
1.025 tis.Kč
1.220 tis. Kč
1.240 tis.Kč
1.150 tis.Kč

RD :

2+1 Otaslavice, k rekonstr., i jako chalupa
2+1 Unčice, i jako chalupa
3+1 Dolní, 80 m2
3+1 Chválkovice n/H, zahr.
3+1 Husovo nám., před rekonstr.
3+1 Dub n/M, 344 m2
2+1 Výšovice, s gar.a dvorkem, 101 m2
4+1 Kralice n/H, 250 m2, garáž
4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
3+kk, Plumlov, 100 m2
5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
8+3 Rumunská, zahrada, garáž
5+kk Bedihošť, zahr., 1.000 m2

380 tis.Kč
370 tis.Kč
750 tis.Kč
700 tis.Kč !!!
865 tis.Kč
890 tis.Kč
1.020 tis.Kč
1.290 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.650 tis.Kč
1.880 tis.Kč
2.190 tis.Kč
2.690 tis.Kč
4.790 tis.Kč

Komerční prostory :

- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična,
spinning, vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení, celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj
cena v RK
- 2 x trafika - prodej,
cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Prodejny - pronájem : Plumlovská, Svatoplukova, Kostelecká ul.
Zeměd.usedlost - 1000 m2
790 tis.Kč
Další komerční prost. - viz. web RK.
Garáže:

- Pronájem i prodej v lokalitách Šafaříkova, Šmeralova, u
nové nemocnice, Brněnská, Lidická, viz. web RK.
- Prodej : Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u nové
nemocnice, Bedihošť
Chaty a chalupy :

4+1 Chata ve Ptení, krásné prostř., 234 m2
2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
2+1 Stražisko
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.

670 tis.Kč
519 tis.Kč
340 tis.Kč
689 tis.Kč

Prodej zahrady - za Cílem
Vrahovice - 657 m2, zasíťovaný,
- 2000 m2,
- 1.142 m2
Držovice - 856 m2,
- 3300 m2,
Pv u Kauflandu - 3500 m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
- 1000 m2
Bedihošť - 940 m2
Hrubčice - 2 pozemky za
Alojzov - 3000 m2,
Určice - 1100 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Alojzov - 1800 m2,
Stav.poz. - blízko centra -

88 tis.Kč
1 mil.Kč
600 Kč/m2
1.435 Kč/m2
935 Kč/m2
450 Kč/m2
, 2.250 Kč/m2
350 Kč/m2
240 tis.Kč
650 tis. Kč
880 Kč/m2
375 Kč/m2
450 Kč/m2
450 Kč/m2
150 Kč/m2
2 tis.m2, 1.800 Kč/m2

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

Plumlovská 34, Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

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

Volejte: 739 322 895

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
- realitní kancelář Prostějov
aktuálně nabízí:
* Luxusní byt 2+1, 66 m2, Krapkova,
FO jen 500,-/měs., vlast.plyn. kotel
1.450.000 Kč
* Pěkný RD 1+1, garáž, dílna, dvůr
s vjezdem, zahrada 337 m2. Doloplazy u PV
390.000 Kč
* Stav.pozemek 1150 m2, přípojky
voda, plyn, elektro, kanalizace, příjezd.komunikace. 1.300.000 Kč
Pro klienty hledáme:
* byt 3+1, 2+1
Nabízíme poradenství a právní
služby v oblasti převodu domů,
bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ
Kontakt: GFB, Ing.Zuzana Kučerová, Wolkerova 3 (1. patro nad Botanico Café), tel.: 774 409 430, prostejov@byty-gfb.cz

Pronajmeme nově zrekonstruovaný byt 2+1, plast.okna, pl.
podlaha, přízemí, centrum města,
klidná část. Nájemné 5 200 Kč/
měsíc + energie. Tel.: 777 149 998.
Ne RK!

PENÍZE VŠEM BEZ POPLATKŮ A TO JEŠTĚ
DNES. PŘIJEDEME AŽ K
VÁM. VYŘEŠÍM VŠE DO
HODINY. TEL.: 602 511 353

1+1 Šárka cihla
k jednání 550.000Kč
1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie
510.000Kč
1+1E.Beneše 44m2
620.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2 atraktiv. lokalita
650.000Kč
2+kk Olomoucká 61m2 OV po rek. 990.000Kč
2+1 V.Špály OV 62m2
730.000Kč
2+1 Zrzavého OV 63m2
710.000Kč
2+1 Plumlov cihla,OV
789.000Kč
2+1 Šárka OV 60m2 po rekonstrukci 820.000Kč
2+1 Rumunská cihla, po rek. 1.039.000Kč
3+1 Francouzská 72m2 OV
989.000Kč
3+kk V.Špály, po celkové přestavbě
1.000.000Kč
3+1 Moravská 81m2 OV
1.200.000Kč
3+1 Anglická 75m2 OV
1.039.000Kč
3+1 Belgická 72m2
1.189.000Kč
3+1 M. Pujmanové OV cihla 2x lodžie
1.299.000Kč
3+1 Krasická 99m2, zánovní 1.949.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+0 Hvězda 20m2 suterén
3.500Kč+ink
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
550.000Kč
1+1 Družstevní 52m2
830.000Kč
1+0 Kotěrova
635.000Kč
2+1 Šárka 68m2
700.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
699.000Kč
2+1 Kralice 60m2
750.000Kč
2+ 1 Sidl. Svobody OV 54m2
850.000Kč
2+kk Janáčkova 60m2 cihla
990.000Kč
3+1 A.Slavíčka po rek.75m2 1.245.000Kč
Volejte: 732 285 189
3+1 Francouzská OV po rek. 1.270.000Kč
2+kk Werichova novost. terasa 1.460.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 2+1 Hruška
k jednání 250.000Kč
Chata Myslejovice
430.000Kč
Chata 3+1 Ptení zánovní
719.000Kč
RD 3+1 Alojzov dvůr zahrada
600.000Kč
RD 4+1 Brodek u Konice zahrada 745.000Kč
RD Pv- Žešov k rekonstrukci, zahrada
k jednání 790.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otinoves
290.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
490.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 495.000Kč
RD 3+1 Kostelec
549.000Kč
RD 3+kk Kostelec po celk.rek. cena k jednání
RD 3+1 Baldovec
800.000Kč
RD 2+1 Vápenice
899.000Kč
RD 2,5+1 Smržice 60m2 po rek. 999.000Kč
RD 6+1 Výšovice zahrada
890.000Kč
RD 4+1 Určice
1.625.000Kč
RD 4+1 Kralice +výrobní hala
info v RK
RD 5+1 Vrchoslavice zahrada
k jednání
RD 2x2+1 PV zahrada
2.000.000Kč
RD 2x 4+1 Manharda zahrada, 2xgaráž cena v RK
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 1.030.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.399.000Kč
RD Šlikova s byty 2x 3+1 dvůr k jednání
RD 7+1 Kralice dvůr zahrada
info v RK
RD 4+kk Přemyslovce po rek. 1.799.000Kč
RD Bedihošť 2 byty 3+1, dvůr, zahr. 2.699.000Kč
RD 3+1 Prostějov se zahr., pěkná lokalita 2.900.000Kč
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
6+kk Kostelec nov. před dokonč. dvojg. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
RD 4+1 Pv-Domamyslice velmi pěkný 4.195.000Kč
Pozemek Kostelec na Hané 2.400 m2 500Kč/m2

RODINNÉ DOMY
Prodej pěkného RD 3+1 +G, Šubířov.
Cena: 895.000 Kč
Prodej samost. bytu 4+1 s garáží a zahradou ve zvýš. přízemí 2-gener. patrového RD (ideální 1/2)Cena 1.550.000 Kč
RD v rekonstrukci ve Studenci.
Cena 250.000 Kč
Prodej zrekonstruovaného RD 3+1
Hamry.
Cena 1.195.000 Kč
Prodej RD 6+1 Otaslavice.
Nová cena: 1.790.000 Kč
Prodej přízem. RD 2+1 k rekonstr. PVJihoslovanská
Cena v RK
Prodej řadového dvougeneračního RD 2x3+1
sezahradouavlast.stud.vAlojzově.
Cena1.390.000Kč
Prodej1/2RDvHrušcevčetnězahrady.
Cena225.000Kč

Prodej patrového RD 2x2+1 s terasou, garáží a velkou zahradou v Kostelci na Hané.
Cena 2.190.000 Kč
Prodej patrového podsklep. domu 3+1+Z s
teras. ve Vrahovicích. Cena 2.100.000 Kč

Prodej RD 4+1, PV-Dolní ul., k rekonstr.,
vhod. i ke komerč. účel.. Cena 2.490.000 Kč
BYTY PRODEJ
Prodej DB 2+1, PV-Zrzavého Cena 790.000 Kč
Prodej DB 3+1 s balkonem, PV-A.Slavíčka
69m2, 5. patro s výtah.
Cena 1.090.000 Kč
DB 4+1 s balkonem v PV-Belgická, po rek.,
panel., výtah., 4.p., 78m2, možno přikoupit garáž
Cena 1.490.000 Kč

Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Vrahovice obytná plocha
81m2
1.860.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice obytná plocha
97,3m2
2.270.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice obytná plocha 105m2
2.280.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice ob.plocha114m2
garáž, zahrada
2.970.000Kč
RD 3+kk Žešov ob. plocha 60m2, zahrada
560m2
1.734.000Kč
RD 3+kk Žešov ob. plocha 71m2,
zahrada 500 m2
1.951.000Kč
RD 4+kk PV-Žešov ob. plocha 87m2,
zahrada
2.277.000Kč
RD 4+kk Bystročice obytná plocha 87m2
2.510.000Kč
Volejte: 732 285 189
RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.690.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané 2.459.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

BYTY PRONÁJEM
Pronájem 2+kk v RD,část.zař., PVVrahovická
Cena 5.000 Kč+en.
Pronájem 2+1, 70 m2, PV-centrum
Cena 6.000 Kč+en.
Pronájem samostat. bytu 1+1 v RD se zahr. v
Ohrozimi.
Cena 3.000 Kč+3.000 Kč/en.
Kompletní nabídka v kanceláři

Volejte: 723 335 940
1+0 Hvězda 15m2 suterén
3.000Kč+ink.
1+0 Olomoucká 20m2
4.500Kč vč.ink.
1+1 Svornosti 40m2, lodžie, cihla 5.300Kč vč. ink
2+kk Seloutky po rek, zařízený
6.000Kč vč.ink
2+1 Slavíčka 60m2
7.000Kč vč. ink
2+1 Pod Kosířem po rek. cihla 8.000Kč vč. ink
3+1 Plumlov 80m2+garáž 6.500Kč +el. 900Kč
1+1 Hliniky 45m2 po rek.
5.500Kč+ink
2+1 Manharda 50m2 cihla 5.800Kč+ink.
2,5+1 Olomoucká 100m2
5.000Kč+ink
3+1 Olomoucká 88m2 cihla
7.800Kč+el.
3+1 u Němčic 70m2
6.000Kč +ink.
RD 2,5+1 Smržice po rek. 8.500Kč vč ink.
RD 3+1 Luká u Konice
9.000Kč+ink.
4+kk Dolní 100m2 garáž
7.500Kč+ink
RD 5+1 Klenovice zahrada bazén info v RK
Volejte: 732 285 189
3+1 Olomoucká cihla 78m2 po rek 8.500Kč+el
RD 3+1 Mostkovice zahr.
7.000Kč + ink
2+1 Suchardy panel 55 m2 7.000Kč vč.ink
2+1 Rumunská cihla 55 m2 6.000Kč+ink

Volejte: 723 335 940
Garáž za Mechanikou 20m2
139.000Kč
Pron. Garáže nám. Spojenců
1.300Kč
Pozemek stavební Vícov 950m2
450Kč/m2
Pron. obchod Plumlovská 30m2 5.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 70m2 6.000Kč+ink
Pron.kanceláře 68m2 nám.T.G.M. 15.000Kč vč.ink.
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pron. kom. objektu Kralice s bytem
25.000Kč+ink.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 2+1 po rek., u centra, id. Bulharská
a okolí. Platba hotově
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

NABÍZÍME
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

ODMĚNU AŽ 10.000,-Kč ZA TIP
NA NEMOVITOST NA PRODEJ


VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA


NEJVĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ
V PROSTĚJOVĚ

VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ
BEZPLATNÉ REALITNÍ PORADENSTVÍ

VOLEJTE: 732 285 189


PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz
yp

Aktualizováno – volné. Pronajmu rekonstruovaný byt 3+1. PV, Kostelecká ul. 8.500/měs., 605 458 173
Hledám byt 2 - 3 + 1, DB, OV, v PV.
Stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Příp. dluh vyplatím. Tel.:
775 063 310

Prodám byt 1+1, Sídl. svob., OV,
PV. RK nevolat! Tel.: 724 139 845,
volat po 19. hod.
Obec Hrubčice prodá 2 stavební pozemky o výměře 317 m2 a 617 m2
v k.ú. Hrubčice. Cena 850 Kč/m2.
Bližší informace na www.hrubcice.cz
nebo na tel.: 582 368 517
Prodám rodinný domek 2+1 v Kralicích na Hané, zastavěná plocha a
nádvoří 180 m2. Informace na tel.:
+421 915 888 275. Cena 750.000 Kč

Pronajmu cihlový byt 3+1, 85 m2,
v centru PV. 774 170 275

Prodej komerčního obj. v centru PV, 140m2.
Cena 2.100.000Kč
Prodej přízemního komer. objektu 139m2
na pozem. o rozl. 1335m2 v Myslejovicích. El.
230/380V,garáž,2studny. Cena1.060.000Kč
Prodejvýr.halyskanc.prostory,skladyapodkr.bytemvprům.částiPV,ZPcelkem1765m2,
nutné dokončovací práce.
7.750.000 Kč
Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou, vinotékou a dvěma obchody v historickém
centru Prostějova.
Cena v RK.
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Velký výběr kancelářských prostor k pronájmu !!!
POZEMKY PRODEJ
PROSTĚJOV, 7x st. poz. od 450 do 890m2
1290 Kč/m2
PROSTĚJOV, orná půda 2,8 ha 70Kč/m2
ALOJZOV, st. poz. 2918m2
390Kč/m2
PV-Držovice 3389 m2,
480 Kč/m2
PROSTĚJOV, poz. 1876 m2 1000 Kč/m2
PROSTĚJOV, poz. 2163 m2 1000 Kč/m2
Otaslavice, orná půda 8000 m2
25 Kč/m2
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2
390.000 Kč
Vřesovice parcela 744 m2
290.000 Kč
Kostelec na Hané, 2520 m2 120 Kč/m2 NÁŠ TIP
Kostelec na Hané, různé výměry 550 Kč/m2
NOVINKA

Družstvo vl. bytů Šmeralova
1,3,5,7, PV prodá DB 1+1. Nejnižší
nabídka 500.000 Kč. RK nevolat!
Tel.: 737 955 898
Pronájem bytu 2+kk v RD, Seloutky,
cena 6 000 Kč včetně inkasa. Vhodné pro 2 osoby. Tel.: 605 722 070
Pronajmu byt 1+1 Určická - B. Němcové, část. zař., 5.500 Kč vč. služeb.
Tel.: 777 180 563
Prodám RD 2+1, garáž, zahrádka,
Kralice na Hané,1.530 000 Kč. RK
ne! Tel.: 605 247 968
Pronajmu menší byt 2+kk, přízemí,
v centru PV. 774 170 275
Pronajmu garsonku v PV. Tel.: 724
337 984

Pronajmu garáž za Lidickou ulicí.
Tel.: 608 611 684

Prodám garáž, Močidýlka. Levně.
Tel.: 777 870 729.
Pronajmu byt 3+1 v PV. 6160 Kč +
ink. RK nevolat! Tel.: 602 265 646
Pronajmu 1+kk, 608 934 426
Pronajmu 1+kk, 2+1, 723 565 897
Pronajmu garáž. 608 725 315

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

PENÍZE DO 30 MIN. BEZ
POPLATKŮ PŘEDEM. POMŮŽEME VŠEM I BEZ DOLOŽENÍ PŘÍJMŮ. DŮCHODCŮM I PODNIKATELŮM.
724 573 950
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek
pro reklamu. Volejte ihned 841
111 148 za místní sazbu.
RYCHLÁ PŮJČKA DO 24
HODIN, bez poplatku, pro důchodce, podnikatele, studenty,
MD, nutný občanský průkaz.
Volejte nonstop 720 611 484
BANKOVNÍ ÚVĚRY LEVNĚ, RYCHLE A DISKRÉTNĚ, včetně pojištění nemovitostí. Tel.: 777 164 309,
jiri.dostal.rb@seznam.cz
RYCHLÉ PENÍZE!
T.: 776 087 428. Pracuji pro
jednoho invest.
PŮJČKY PRO VŠECHNY
30.000 – 3.000 000 Kč. Volejte
nebo pište SMS: jm., příj., r.č.,
tel., příjem, splátky, výše úvěru a město. Tel.: 774 981 973
Nevoláte linku 900.

PROVÁDÍME
FINANČNÍ POMOC
PROVÁDÍME ODDLUŽENÍ DLE INSOLVENČNÍHO
ZÁKONA (OSOBNÍ BANKROT)
• ZASTAVÍME PENÁLE, POKUTY, EXEKUCE
• PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ V OBLASTI ŘEŠENÍ VAŠICH DLUHŮ

Stěhování, vyklízení. Tel.:
775 132 134
Stěhování bez pomoci zákazníka a vyklízecí služby. Rychle,
llevně. Prostějov 604 389 367.
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820
358. Zakázková výroba nábytku, obložení a plotů (i všechny
stol. práce vč. oprav).

• NEJŠIRŠÍ SÍŤ KAMENNÝCH POBOČEK V ČR

ABIVIA s.r.o
nám. T. G. M. 18, Prostějov

TEL.: 606 790 687
Zaplaťte nejméně 30 % Vašich závazků,
zbytek soud promine!

www.abivia.cz

VODO - TOPO Nabízíme veškeré vodo–topenářské práce.
Čtvrtníček Zdeněk 777 814 804.
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343
RENOVACE
KOUPELNOVÝCH VAN AKRYLÁTOVOU
VLOŽKOU. Tel.: 608 462 346
DÁMSKÁ
KADEŘNICE
až k vám domů. Levně. Tel.:
774 212 447
Elektroinstalace, revize, hromosvody. Tel.: 774 989 007
Doučím matematiku a fyziku ZŠ,
SOU a SOŠ. PV. 603 598 676
Prodej a distribuce jídel, do firem i domácností, včetně žlučníkových a diabetických diet.
Tel.: 725 015 071
Malířské a natěračské práce i s úklidem. LEVNĚ.
777 818 463
Živě zahrajeme na svatbě, plesu
apod. T.: 608 539 783

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je v PÁTEK 6 ledna v 10.00 hodin

Pronajmu garáž u Aquaparku. Tel.:
776 561 214
Hledám ke koupi RD v PV a okolí,
stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Děkuji za nabídky. Tel.:
605 011 310
Pronajmu pěkný byt 1+1 v PV.
6.500 Kč včetně inkasa. Tel.:
602 543 113
Prodám DB 1+1 v klidné lokalitě.
Tel.: 775 942 494. RK nevolat.

Kompletní nabídka v kanceláři

www.realitycz.net

Pronajmu byt 2 + 1, V.Špály, po
celk. rek., 604 339 245.

SLUŽBY

Prodám byt 2+1 v OV Plumlov,
9. května. Tel.: 774 318 198

Prodejbytovéhodomus5bytovýmijedn.vPVŠafaříkovaul.
Cena3.200.000Kč

Pronajmu pěkný cihlový byt 2+kk
v Prostějově. Tel.: 602 775 607

Pronajmu nebytové prostory 40 m2
u centra PV. 5 500 Kč, tel.: 724 337 984

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

PR O N Á J MY

Prodám RD v rekreační oblasti
Mostkovice, dvoupodlažní, po rekonstrukci, plně vybaven, pokoje,
kuchyně, 2x WC a koupelna, venkovní bazén, vše nové, 1800 m2
celk. pozemek. Foto zašlu, nutno vidět. Cena: 3,7 mil. Tel.: 773 837 319

Hledáme ke koupi dům se zahradou nebo zemědělskou usedlost
s větším pozemkem. Advokáta
platíme. T.: 774 414 525

Prodám stav. parcelu za 850 Kč/m2
a RD se zahradou za 999.000 Kč
v Olšanech u PV. www.olsany.com.
RK ne! T.: 608 718 071
Prodej bytu 3+1, PV-E.Beneše, 77 m2
1.300.000 Kč
GARÁŽE
Pronájem zd. garáže 19 m2, s bezp. zámky,
v PV za Močidýlkami. Cena 900 Kč/měs

Pronajmu 2+1 v PV, 737 500 120

Reality BEZ - STAROSTI
Mlýnská 16, 796 01 Prostějov
Tel.: 774 422 260
* Byt 2+1, A.Slavíčka 785.000 Kč
* Byt 3+1, po kompletní rekonstrukci
1.060.000 Kč
* RD, Seloutky
1.665.000 Kč
* RD Kralice na Hané
1.320.000 Kč
* Pronájem kanceláře v centru
6.500 Kč/měsíc
* Pronájem garáže 1.300 Kč/měsíc
Krásné prožití
svátků vánočních, hodně štěstí,
zdraví a úspěchů v roce 2012.
www.bez-starosti.cz

Pronajmu za 2.000 Kč kadeřnické
křeslo. Tel.: 724 337 984

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č

O S TAT N Í
Pozemky :

Nabídka realit a nemovitostí

Hledám výrobní prostory (truhlářství) v PV a okolí, plocha cca 150
m2. Tel.: 607 978 722

773 493 394

Řádková inzerce, PR Večerníku

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI HLEDÁ

Pobočka v PV hledá referenty/-ky
pro práci v kanceláři. Plat 25 000
Kč. Zapracování, další výhody.
T.:603 218 330

Vyučená kuchařka hledá práci i
jako hospodyně – úklid domu,
hlídání dětí. T.: 775 125 867

Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme do
různých pozic. Možnost i VČ.
Tel.: 602 810 644
Přijmeme grafika/-čku pro sazbu a zlom periodika. Strukturovaný životopis zašlete na e-mail:
kozak@pv.cz. Informace na
tel.: 608 706 148
Motorest Podkova, Kelčice
vyhlašuje výběrové řízení na
provozní/-ho.
Požadujeme
praxi v oboru, čistý trest.
rejstřík. Tel.: 776 808 808,
776 808 000
Nezávislá makléřská společnost
hledá vhodné spolupracovníky
na pozici finanční konzultant,
manažer týmu. Případné dotazy
zasílejte na email:
p.danecek@datalife.cz
nebo telefonicky 732 188 553.
www.datalife.cz
Přijmeme detektivy do supermarketu. Zn.: Spěchá. Tel.:
731 614 525
KOOPERATIVA hledá obchodní zástupce. Tel.: 777 164 309,
jiri.dostal@kooperativa.cz
Přijmeme pro nové pobočky
v regionu šikovné lidi pro práci
ve více oborech. Nabízíme
rekval. dle zařazení 28 – 50 000
Kč/měs. Nejedná se o prodej
ani pojištění. Tel.: 728 958 301

VZPOMÍNÁME

AUTO - MOTO
NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623

PRODÁM
ZD MORAVAN
DOMAMYSLICE
zahájilo v sadě v Mostkovicích
prodej KVALITNÍCH
JABLEK.
Prodejní doba: Po až pá:
7.00 – 15.00 hod.
Informace na tel.: 602 510 465.
Přijmeme brigádníky
na stříhání stromků.
Prodám činčilu i s výbavou,
1.400 Kč. T.: 607 886 422

Dne 6. ledna 2012
by se dožil 100 roků
pan Adolf
KONŠEL
a
paní Marie
KONŠELOVÁ
90 let.
Vzpomínají
a za vše děkují synové
Jaroslav, Adolf
a Michal
s rodinami.

Po krátkých cestách
chodili jsme spolu,
na dalekou
odešel jsi sám…

Pila K+L s.r.o., Doloplazy u
Nezamyslic nabízí k prodeji
bukové palivové dříví, krácené. 1prm. /600 Kč. Doprava zajištěna. Kontakt: 582 388 101.

KOUPÍM
Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně,
hodiny, fotoaparáty, rádia, lustry,
lampy, porcelán, sklo, stříbro,
šperky, staré hračky a další. Tel.:
605 138 473
Koupím obrazy předních českých a moravských malířů, ale
i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti.
Tel.: 603 161 569

Dne 5. ledna 2012
vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
paní Anny
VLÁČILOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Miroslav
s rodinou.

Přijmeme
telefonisty/-ky,
asistenty/-nky, referenty/-ky,
obchodní zástupce, managery. Nabízíme zajímavou
práci, zaškolení, výdělky od
25 000 do 50 000 Kč/měs.
605 254 556.
INTIMMO - spodní prádlo
přijme pracovitou prodavačku
na HPP do své prodejny v
OG Arkáda (vedle Tesco) PV.
Zkušenosti s prodejem, spolehlivost, samostatnost, práce také o
víkendech, životopis s sebou.
Kontakt nejdříve telefonický:
776 248 193, Po až Pá 9.00 14.00 hod.
Přijmeme řidiče C+E pro
MKD v EU na HPP, přeprava
osobních vozidel na autopřepravníku. Požadujeme praxi v
řízení nákladních vozidel. T.:
776 040 361

OZNÁMENÍ
10. února Semmering – Stuhleck,
tradiční jednodenní lyž. zájezd.
Cena 680 Kč + 36 Euro s sebou.
5.-11. února Nauders Rakousko –
Itálie, 5 dní lyžování, jarní prázdniny PV.
21. – 24. března Kronplatz – Val
Gardena – Sella Ronda, Itálie –
Dolomity, 3 dny lyžování. Cena
1.800 Kč a eura s sebou.
Přihlášky do 30. ledna! Inf. a přihl.: OS ČSTV Prostějov, Česká
15, PV, po., út., stř.: 13.30 – 15.30
h. Tel.: 776 671 104 kdykoliv

GRATULACE

10

Dne 6. ledna 2012
vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí
pana Petra VINKLERA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 6. ledna 2012
vzpomeneme
3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Karel
MIKULÁŠEK
z Vrahovic.
Zarmoucená rodina.

Kdo
K
Kd
d v srdcích žije,
do
neumírá.

2. ledna 2012
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* ZAJISTĚTE SI PŘEDPLATNÉ NEJČTENĚJŠÍHO
TIŠTĚNÉHO MÉDIA V REGIONU NA ROK 2012
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK
KAŽDÉ PONDĚLÍ DO VAŠÍ SCHRÁNKY
UŠETŘÍTE MINIMÁLNĚ 260 KORUN ČESKÝCH
(poznáte už za týden...)
PROSTĚJOVSKÝ Večerník opětovně posiluje pozici
nejčtenějšího týdeníku v regionu
a pro letošní rok připravuje hned několik DALŠÍCH novinek, které mají učinit
naše periodikum ještě atraktivnějším, zajímavějším
a hlavně mezi vámi opět o něco oblíbenějším!
Do již šestnáctého ročníku naší historie tak vstupujeme
opět SILNĚJŠÍ a chystáme pro vás i jedno SUPERPŘEKVAPENÍ...
Vězte už dnes, že se máte skutečně na co těšit!
I proto byste neměli váhat
a zajistit si pravidelný odběr vámi tolik oblíbeného titulu!
Pro získání CELOROČNÍHO předplatného týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník
(51 výtisků) netřeba nic složitého...
Učinit tak můžete již teď přes přiložený kupón,
nebo na telefonní lince 582 333 433,
či přes e-mail: inzerce@vecernikpv.cz!

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2012

Jméno a příjmení (firma):
Ulice, č. p.:
Tel.:
Město, obec, PSČ:
Předplatné chci uhradit:



... ještě novější

Poštovní poukázkou Bankovním převodem Hotově

Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433

Dne 4. ledna 2012
uplyne 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Bruno KOLÍK.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu
manželka a syn

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo
je v PÁTEK 6. ledna
v 10.00 hodin

Dne 5.
5 ledna 2012
byy se dožila ppaní
Jana ALEXYOVÁ
42 let.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají
manžel, děti
a tatínek.

¤ NOVINY UŽ RÁNO VE VAŠÍ SCHRÁNCE
¤ CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ JEN ZA 520 KČ
¤ ŠANCE VYHRÁT NĚKTEROU Z VĚCNÝCH CEN
(více se dozvíte už za týden)

... povánoční „VÝPRODEJ”
i ve Večerníku
AKCE pro LEDEN: Měsíc ve znamení slev
I v novém roce 2012 pokračujeme v mimořádných nabídkách

Chcete nabídnout své služby?
Prodáváte byt či dům nebo hledáte bydlení?
Chcete se seznámit?
R byste někomu pogratulovali či poděkovali?
Rádi

Udělějte to formou

OBLÍBENÉ ŘÁDKOVÉ INZERCE
v nějčtenějším periodiku vašeho regionu!

Všechna nová řádková
ová inzerc
inzerce
ce
Dne 31. prosince 2011
oslavila naše babička
a maminka
Jana
ŘEHULKOVÁ
rozená Šubertová
ze Stichovic
85. narozeniny.
Hodně zdraví
a dobré pohody přejí
dcera a vnučka.

nyní ještě výhodněji!
1 řádek
30 Kč
2 řádkyy
40 Kč
3 řádkyy
55 Kč
4 řádkyy
60 Kč
5,, 6,, 7 řádků 100 Kč
8, 9, 10 řádků 150 Kč

Levněji
už to nejde!

(půvvodně 52 Kč))
(p
(půvvodně 74 Kč))
(p
(p vodně 85 Kč))
(pův
(půvvodně až 195 Kč
(p
Kč)
(půvvodně až 280 Kč
Kč)

Volejte 582 333 433, 608 960
60 042 nebo
b pište
išt
išt na: iinzerce@vecernikpv.cz
@
ik

Nabídka časově omezena. Platí do konce března 2012!

Sport

... ještě novější
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ŠIPKAŘSKÁ TREFA

aneb Večerník monitoruje regionální dění

SVĚT ELEKTRONICKÝCH ŠIPEK - SPORT BEZ HANDICAPU
V celé České republice
se stále více dostává do
popředí populární sport
– elektronické šipky.
Jistě i vy jste si všimli ve
vašem oblíbeném baru,
restauraci či klubu šipkového automatu, který vás už na první pohled zaujme svým vzhledem a následnou hrou vtáhne do boje o vítězství, nebo jen
tak pro pobavení. Dovolte nám, abychom vás u příležitosti začínající spolupráce mezi ČDS Trading Prostějov, Českomoravským šipkovým svazem
a PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem, který se pro rok 2012 stává hlavním
mediálním partnerem všech soutěží a turnajů v regionu, pozvali do světa elektronických šipek, do sportu bez handicapu. Na úvod snad něco málo o tom,
co to vlastně šipky jsou...

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- NOVÝ hlavní mediální
partner nejen pro všechny šipkaře

Prostějov/pk
Šipky jednoznačně patří do
kategorie rekreačních sportů
a jejich obrovskou výhodou
je, že neznají slovo handicap.
U šipkového terče se ztrácejí
veškeré rozdíly jako je výška,
váha, síla, věk, pohlaví, nebo
dokonce zdravotní handicap. Záleží zde na psychice a
přesnosti, kterou hráči podporují
neméně důležitým tréninkem.
Více už Zdeněk Špička, sportovní manažer ČDS Trading.
„Šipky dělíme na steelové a
softové. Jak už napovídá samo
označení, jedná se o typ hrotu
šipky a také o druh terče. Steelové šipky používají ostrý

kovový hrot a hází se na klasický sisálový terč vyrobený ze
sisálových vláken vyčesaných
z rostlin. Této formě hry se
organizovaně v České šipkové
organizaci věnuje okolo pěti set
hráčů. Naproti tomu moderní
doba přišla s elektronickou formou této hry, která historicky
sahá až na počátek čtrnáctého
století. Atraktivní
design,
přehledný displej, množství
herních variant, volba obtížnosti
či fiktivní soupeř dělají z moderních elektronických šipek dokonalý zdroj zábavy a sportu,“
prozrazuje úvodem protřelý
činovník, který se kolem šipek
pohybuje už více než jedno desetiletí.

Moderní elektronické šipkové
automaty firmy ČDS Trading
pro vás tyto možnosti skýtají
a navíc vám nabízejí možnost
zahrát si ve vašem regionu ligu
družstev, hrát o mistrovské tituly
v jednotlivcích, dvojicích či
družstvech, případně si zahrát
některý z turnajů pořádaných
touto
organizací.
„Námi
pořádaná ligová soutěž družstev
se zde v prostějovském regionu
traduje již od roku 1995. Na
počátku bylo v soutěži dvanáct
družstev a v průběhu času se jejich počet zvýšil na současných
sto devadesát(!) s třinácti
stovkami hráči! Každý tým
tvoří zpravidla pět až osm hráčů,
kteří se pravidelně scházejí na

tréninku a následně při ligových utkáních. Družstva jsou dle
výkonnosti členěna do ligových úrovní, z nichž nejvyšší je
v současné době Extraliga, kterou hraje osm nejlepších družstev
Olomouckého kraje včetně dvou
prostějovských týmů. Následuje
první a druhá liga a soutěže uzavírají týmy ve třetích ligách,“
nastínil struktur soutěží Zdeněk
Špička.
Ligová klání se pak hrají
obdobně jako fotbal na podzim
a na jaře, územně jsou členěna
tak, aby družstva za mačem co
nejméně cestovala. „V nejvyšší
soutěži se už cestování vyhnout
nelze. Hrají se tam zápasy
nejvyšší úrovně a hrají je jedni
z nejlepších hráčů, kteří stejně
jako v jiných sportech hrají ve
svých klubových dresech a za
platných pravidel, bez kterých
by žádný sport nemohl existovat,“ poznamenal dále Špička.
Ligové soutěže řídí v Olomouckém a Zlínském kraji
Českomoravský šipkový svaz
ve spolupráci s firmou ČDS
Trading Prostějov, společně jsou
zařazeny pod hlavičku UŠO
(Unie šipkovým organizací,
která v současnosti sdružuje
na 13000 členů okolo 2000
družstev) a zastřešuje veškeré
šipkařské dění v elektronických šipkách v České republice,
pořádá vrcholné turnaje Grand

Prix a TOP, organizuje prestižní
Pohár družstev UŠO a v neposlední řadě nominuje a vysílá
reprezentaci České republiky
na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. „Možná to zní trochu
složitě, zkrátka a dobře - je jedno,
zda hrajete v Bedihošti, nebo v
Praze, protože šanci na účast na
Mistrovství Evropy EDU máte
stejnou a záležet bude jen a jen
na vás, vašem talentu a vaší píli.
To letošní se bude konat na konci května roku 2012 v tureckém
letovisku Antalya a zcela jistě
nebude bez naší účasti,“ podotkl
sportovní manažer ČDS Trading. „Před námi je ale více než
polovina soutěže a jak už jsem
se výše zmínil, záležet bude
na každém z nás, zda na konci
sportovní šipkařské sezóny
2011/2012 zbude dobrý pocit ze
hry, titul Mistr Prostějova, Mistr
České republiky nebo Mistr Evropy,“ dodal.
Více informací naleznete
na www.cds-sipky.cz www.
sipky.org a nově pravidelně
na těchto stránkách týdeníku
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Do nového roku 2012 Vám
Českomoravský šipkový svaz,
firma ČDS Trading Prostějov
spolu s hlavním mediálním
partnerem pro rok 2012 přejí
hodně štěstí, zdraví a pevnou
ruku při sportu zvaném moderní elektronické šipky.

partneři šipkových soutěží a turnajů na Prostějovsku

Mistr Olomouckého kraje 2010-2011 Vetřelci Prostějov

Ligové soutěže v Olomouckém a Zlínském kraji
pořádá ČDS Trading Prostějov
pod hlavičkou Unie šipkových organizací

EXTRALIGA Olomouckého kraje
Tabulka Extraligy je po ukončeném devátém kole velmi vyrovnaná.
Rozdíl mezi prvním a pátým celkem činí pouhé tři body. Lídrem
nejvyšší soutěže na Moravě je prostějovské družstvo Pitbulls, avšak
jen díky aktivnějšímu skóre před olomouckými Dobrými bobry.
Na záda jim přitom dýchá družstvo Miagi Mohelnice a také jedno
z nejúspěšnějších moravských družstev Sportingbet.cz Olomouc. Zcela jistě do hry v celkovém pořadí promluví i hráči Viktorie Šumperk
a prostějovští Vetřelci. Smutným „Černým Petrem“ je v této soutěži
určitě družstvo Študáč Olomouc, které je v tabulce předposlední před
šternberskými Tygry.
V roce 2012 čeká na účastníky nejvyšší moravské grupy další
pokračování po vánoční přestávce se dvanácti ligovými koly. Jak bude
vypadat tabulka po posledním kole, na to si ještě chvilku budeme muset počkat. Soutěže začínají 6., respektive 13. ledna 2012.
Výsledky můžete průběžně sledovat na www.cds-sipky.cz.
Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

Kol V VP R PP P K

1. Pitbulls Prostějov

9

6

0

0

1

2

0

Skóre

Legy

98 : 65

229 : 166

Body
19

2. Dobří bobři Olomouc

9

6

0

0

1

2

0

95 : 68

223 : 174

19

3. Miagi Mohelnice

9

6

0

0

0

3

0

90 : 72

217 : 183

18

4. Sportingbet.cz OL

9

5

1

0

0

3

0

90 : 73

212 : 196

17

5. Victoria Šumperk

9

5

0

0

1

3

0

79 : 84

197 : 200

16

214 : 195

6. Vetřelci Prostějov

9

3

2

0

0

4

0

88 : 76

7. Študáč Olomouc

9

1

0

0

0

8

0

61 : 101 167 : 230

3

13

8. Tygři Šternberk

9

1

0

0

0

8

0

50 : 112 142 : 257

3

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

1. liga – Prostějovsko

ČDS CUP 2011: Petr Hynčica se stal v pořadí devátým majitelem prstene vítězů
Čelčice/pk - Na stodvaačtyřicet
nejlepších nominovaných hráčů Velkého finále, padesátka
hráčů malého finále a na třicet
žen bojovalo první sobotu v
prosinci o prestižní sportovní
trofej ČDS Cup, zlatý prsten vítězů a ceny za více než
300.000 korun! Z celkového
prvenství se nakonec radoval
Petr Hančica, který se tak stal
v pořadí již devátým majitelem
prstene vítězů!
Jen jednou v roce se sjedou šipkaři z Olomouckého a Zlínského
kraje do malebné obce s názvem
Čelčice nedaleko Prostějova,
aby společně strávili neobyčejný šipkařský svátek v podobě
„Velkého finále“ v moderních
elektronických šipkách. Cesta
do něj přitom není jednoduchá.
Na osmnácti hracích místech se
po dobu čtyřiadvaceti(!) týdnů
scházeli hráči a hráčky na základních turnajích, aby si vybojovali
své místo na slunci. Maximální
počet hráčů do „Velkého finále“
je omezen právě číslovkou 142, a
proto se v základních turnajích o
každé místo bojuje do posledního
turnaje, ba i do poslední šipky.
„Ze základních bojů se na základě koeficientu účasti postupuje
do finále. Ostatní mohou do Malého finále a také ženy, kterých
je v poslední době u šipkových
terčů více než v předchozích letech, hrají samostatný turnaj žen.
Vítězka kromě sportovní slávy
získává trofej, hodnotnou věcnou
cenu dle vlastního výběru jako
například notebook, LCD televizor, fotoaparát a podobně, navíc
je dekorována zlatým řetízkem
s přívěskem. Pro tento ročník z
bílého zlata. Zkrátka a dobře motivace po všech stranách,“ prozradil Zdeněk Špička, sportovní manažer pořádající agentury ČDS
Trading.
Tým pořadatelů přijíždí den před
turnajem do prázdného studeného sálu, aby připravili vše pro
každoroční velkou sportovně-kulturní událost. Dvacet čtyři
šipkových automatů se postupně

staví do řady a vyměřuje podle
platných pravidel, která sahají
až na konec osmnáctého století.
„Dále se připravuje finálové pódium s cenami, místo pro rozhodčí, dvacet dva sad sportovních
trofejí, sezení pro všechny hráče a
hráčky, jejich rodinné příslušníky,
hosty a další sportovní příznivce.
Na rozdíl od loňského roku, kdy
bylo v Čelčicích asi dvacet pět
centimetrů sněhu a teplota mínus
dvacet, je letošní finále bez sněhu
a teploměr neukazuje méně než
dva stupně. Laicky řečeno, nebude nám určitě zima. Když je vše
připraveno, proběhne brífink a
po něm se ukládáme v tzv. klidu
před bouří k zaslouženému spánku,“ přidal Špička.
Prezentace do všech turnajů a
pak už je vše je připraveno na
slavnostní zahájení XII. ročníku
turnaje ČDS CUP. Dle tradice
se ještě před začátkem prvních
her předá sportovní trofej a věcná cena nejlepším třem hráčům
z místních žebříčků základních
turnajů na jednotlivých hracích
místech a už nic nebrání v zahájení soutěžních zápasů.
„Hráči a hráčky nastupují k šipkovým terčům s jediným cílem.
Snížit svůj bodový stav z počátečního čísla 501 do nuly dříve
než soupeř. V každém kole na to
má hráč tři šipky a celkem maximálně 15 kol. Pokud by se jim
to nepovedlo do 15 kola, přijde
rozhoz na střed. Aby to nebylo
tak jednoduché, hraje se soutěž
s ukončením ´dabl out´, což znamená ukončit hru zdvojeným číslem a to u většiny hráčů je ten největší oříšek. Pokud hráč vyhraje,
pokračuje dále mezi výherce,
pokud prohraje, postupuje mezi
poražené, a pokud prohraje i tam,
turnaj pro něj končí. Sportovně
řečeno hrajeme styl dvakrát k.o.,“
doplnil základní pravidla hry
Zdeněk Špička.
Jak čas pokročil, řídlo pole s hráči. Turnaje se tak blížily ke konci
a nálada v kulturním domě byla
výborná. Jako první se dostala do
finále turnaje Open připraveného

Nejlepší hráči turnaje Open
pro všechny hráče, kteří prohráli
hned na začátku obě svá utkání
a také pro rodinné příslušníky,
hráče, kteří nehráli žádný z finálových turnajů a v neposlední
řadě pro rozhodčí a hosty. Hrála
se nejjednodušší možná hra bez
jakékoliv obtížnosti. Vzhledem k
tomu, že tento turnaj byl myšlen
jako odpočinkový a propagační,
hrálo se pouze systémem jednostranného k.o., což znamená,
že po jedné jediné prohře jste z
turnaje ven. „Zcela jistě nebudu
lhát, když řeknu, že o jedno z nejhezčích překvapení se postarala
Michaela Ludvová, která turnajem projela jako nůž máslem a
ve finále jí stop v turnaji vystavil
Stanislav Horák, který ji jako jediný porazil a jak jsem již psal,
až ve finále. Ještě doplním, že na
třetím místě se společně umístil
Miloslav Plachý a Roman Uvízl,“ uvedl pro Večerník Špička.
Finálový blok pokračoval tak,
jak se dohrávaly jednotlivé grupy.
Dalším v pořadí bylo tzv. „Malé
finále“. Do tohoto turnaje se nominoval každý hráč, který odehrál nejméně deset základních
turnajů, ale nepodařilo se mu postoupit do „Finálového turnaje“.
Třetí místo si zajistil Petr Škabrah
a o první příčku si to rozdali Radek Kainer a Jiří Moučka. Druhý
jmenovaný na tom byl v dané
chvíli herně lépe a po zásluze si z
Čelčic odvezl trofej pro nejlepšího hráče „Malého finále“ turnaje
ČDS Cup. Vrcholem byly dvě
zbývající hlavní kategorie. Finále
žen a finále mužů.

Ženské klání začalo chvilku po
souboji o třetí místo, kde proti
sobě nastoupila Michaela Kavková a Lenka Horská. Obě dámy
hrály velice pěkně a jejich šance
na vítězství byly velmi vyrovnané.
Ta šťastnější nakonec byla Lenka
Horská, před kterou následně stál
jeden z nejtěžších úkolů - pokusit
se ve finále porazit mistryni Evropy, vícemistryni světa a pravidelnou členku reprezentačního týmu
ČR Mariku Benešovou. „Vzhledem k tomu, že Lenka už jednu
prohru na svém kontě má, musela
by ji navíc porazit dvakrát po sobě.
Úkol to byl opravdu velmi těžký.
Obě ženy se už léta nejen herně
znají, a tak se zázrak nekonal,“
shrnul Špička. A tak pořádající
firma ČDS Trading Prostějov tak
i letos nadělí vítězce Marice Benešové k titulu Nejlepší žena a vítězka finálového turnaje žen zlatý
řetízek s přívěskem z bílého zlata a
věcnou cenu dle vlastního výběru.
Na řadu přišel vrchol dne. Ve finále o třetí místo v hlavním turnaji
podlehl Marián Labík, hráč extraligového družstva Sportingbet.cz
Olomouc, výborně hrajícímu Romanu Šmidovi, hrajícímu za další
extraligový tým Pitbulls Prostějov.
Na pravé straně hracího plánu pak
čekal na vítěze tohoto duelu dosud
neporažený Petr Hynčica, který v
současné době nehraje za žádný
ligový tým, ale svůj volný čas věnuje klasickým „ostrým“ šipkám
pod hlavičkou České šipkové
organizace. Dva tábory diváků a
hráčů fandící „svému“ favoritovi
vytvořily solidní kulisu, kterou se

tak poslední zápas roku 2011 pod
hlavičkou s názvem ČDS CUP
mohl pyšnit. Roman Šmíd přicházející do finále s jednou porážkou šanci na vítězství určitě měl,
ale bylo otázkou, zda-li zvládne
podobný kousek dvakrát za sebou... Hrálo se na dva vítězné legy.
Zápas to byl velmi pohledný a diváci skutečně hnali toho „svého“
favorita k maximálnímu výkonu.
Stav utkání byl 1:1 a začal třetí
leg. Šmíd musel vyhrát, pokud
chtěl pomýšlet na vítězství. Tím
by srovnal počet porážek a začalo
by se hrát celkové finále, kde bude
vítěz ten, který vyhraje dva legy z
možných tří. Nebo naopak. Petr
Hynčica vyhraje třetí rozhodující
leg a neporažen ovládne celý finálový turnaj Velkého finále turnaje
ČDS CUP 2011. Do té doby se
finálový obrat nepovedl ani v jednom z finálových zápasů, které se
v ten den odehrály, a nestalo se tak
ani tentokrát. Petr Hynčica končí
doublem 20. hru a stává se tak v
pořadí dvanáctým vítězem tohoto
prestižního turnaje a v pořadí devátým hráčem, kterému bude na
míru vyroben zlatý prsten s logem
soutěže a věnováním. Celý jeden
rok se bude Petr Hynčica starat
o Putovní trofej ČDS CUP, kde
přibude jeho jméno a kterou příští
rok předá možná sám sobě, nebo
někomu z dalších hráčů, kteří se
probojují do finále XIII. ročníku
soutěže ČDS Cup 2012.
„Turnaj je úspěšně za námi. Ceny
jsou rozdány, vítězové dekorováni a mě nezbývá než vám všem
hráčům a hráčkám poděkovat za
účast, poděkovat restauratérům,
rozhodčím, pořadatelům za jejich
práci, bez které by nebylo možné
vše připravit, firmě ČDS Trading
Prostějov a Českomoravskému
šipkovému svazu a v neposlední
řadě vám rodinným příslušníkům,
hostům a sportovním fanouškům,“ vzkázal závěrem sportovní
manažer ČDS Trading Zdeněk
Špička.
Rozhovor s vítězem celého klání připravujeme do příštího
vydání Večerníku.

V letošní sezóně je v 1. lize oblasti Prostějovsko 12 družstev a
jedničkou bez ztráty kytičky je družstvo Jiřina Black Bears Prostějov. Před týmem na druhém příčce má i s předehraným utkáním
náskok 7 bodů a na v pořadí průběžné třetí místo družstva Asi
Prostějov dokonce bodů devět. Na záchranu v první lize by měl
zcela jistě pomýšlet tým z Ivanovic na Hané, kterému se dosud
nepodařilo bodově se prosadit.
Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

B

1. Jiřina Black Bears Prostějov

10

10

0

0

0

0

0

141 : 39 299 : 122 30

2. Zavadila o jedličku Čechovice

9

7

1

0

0

1

0

111 : 52 246 : 135 23

3. Asi Prostějov

9

7

0

0

0

2

0

98 : 64

220 : 174 21

4. V Zeleném Prostějov

9

4

1

0

1

3

0

95 : 69

223 : 164 15

5. O tečku Prostějov

9

5

0

0

0

4

0

84 : 78

201 : 198 15

6. Rafani Čelčice

9

5

0

0

0

4

0

70 : 92

181 : 216 15

7. Berini Ivanovice na Hané

9

4

1

0

0

4

0

91 : 72

224 : 182 14

8. Sport bar-Zelené peklo 1. PV

9

4

0

0

0

5

0

74 : 88

179 : 206 12

9. KRLEŠ Kralice na Hané

9

3

0

0

0

6

0

64 : 98

163 : 227 9

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

9

2

0

0

0

7

0

57 : 105 149 : 228 6

0

11. Mexičani Čelčice

9

1

0

0

2

6

12. U Žida Ivanovice na Hané

10

0

0

0

0

10 0

68 : 96

172 : 229 5

40 : 140 126 : 302 0

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

2. liga – Prostějovsko
Průběžné první místo v tabulce druhé ligy patří hráčům družstva
Darts Club Držovice, kteří z devíti dosavadních zápasů zaváhali
pouze jednou a to s družstvem ze současné druhé příčky Seniors
Hamry. Družstvo Seniorů se po dobu krátké vánoční přestávky
bude dělit o druhou příčku s družstvem Hospoda Černá hora Doloplazy a s družstvem Hroši od Jedličky Čechovice. Průběžnou
tabulku nám uzavírá družstvo Soběsuky 49 spolu s výběrem U
kulaté báby Prostějov, která shodně získala po dvou bodech.
Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

B

1. Darts Club Držovice

9

8

0

0

1

0

0

133 : 30 278 : 103 25

2. Seniors Hamry

9

6

1

0

0

2

0

98 : 65

229 : 164 20

3. Hospoda Černá Hora Doloplazy

9

6

1

0

0

2

0

96 : 67

218 : 178 20

4. Hroši od Jedličky Čechovice

9

6

1

0

0

2

0

95 : 68

215 : 164 20

5. Banditos Hamry

9

6

0

0

0

3

0

92 : 70

211 : 180 18

6. Skalní Na Nové Doloplazy

9

6

0

0

0

3

0

89 : 73

214 : 184 18

7. Němčická střela

9

4

0

0

1

4

0

84 : 79

199 : 174 13

8. Eufrasio - PhotoClub.Cz

9

3

1

0

0

5

0

71 : 92

170 : 216 11

9. Capa team U Jedličky Čechovice

9

2

0

0

1

6

0

64 : 99

167 : 225 7

10 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

9

1

0

0

0

8

0

47 : 115 135 : 249 3

11. Soběsuky 49

9

1

0

0

2

5

1

62 : 102 152 : 233 2

12. U kulaté báby Dobromilice

9

0

1

0

0

8

0

46 : 117 129 : 247 2

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

Něco na konec roku...

... ještě novější
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SPORTOVNÍ PODĚKOVÁNÍ VŠEM... PF 2011!
Již několik málo desítek hodin tu máme nový
letopočet, a věříme, že stejně jako ten předchozí s jedničkami, přinese i ten „dvojkový“
opět řadu zajímavých, radostných, veselých i
překvapivých událostí.
Ať už se někomu kdy dařilo více, někomu
méně, PROSTĚJOVSKÝ Večerník se snažil být vždy u toho a přinášet vám aktuální
informace. Ve spojení jsme tak byli se všemi
sportovními kluby, oddíly, jednotami i samot-

nými sportovci a sportovkyněmi z našeho regionu. Ti všichni by vám nyní rádi poděkovali
za vaši přízeň, podporu a leckdy i pochopení,
které jste s nimi v uplynulém roce 2011 měli.
Zároveň vám přejí vše NEJ do roku následujícího, který má vskutku taktéž veskrze zajímavý čísloměr 2012.
Podobná slova máme na srdci i my ve sportovní redakci Večerníku. Za všechny, kteří
pro vás týden co týden připravují zpravodaj-

Sport přináší
radost i smutek...

PROSTĚJOVSKÝ Večerník je u všeho!

...ještě

ství, reportáže, rozhovory, statistiky a mnoho
dalších nezbytných informací vám mnoho
štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i sportovním životě během celého roku 2011 přeje
Petr Kozák, šéfredaktor a provozní ředitel

TUZEMSKÉ ŠAMPIONKY PŘEJÍ

PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku i sportovní
redaktor Marek Sonnevend.
Také letos se můžete těšit nejen na řadu
chystaných novinek, opět zmodernizovanou
grafickou podobu našich stránek, ale především na nůši plnou zajímavých informací v
oblasti sportovního zpravodajství, což z nás
díky Vám činí nejčtenější týdeník v regionu.
Takže, VŠE NEJLEPŠÍ A DO NOVÉHO
ROKU JEN SAMÉ VÍTĚZNÉ ZPRÁVY!

BOXEŘI BC DTJ PROSTĚJOV, MISTŘI ČR
děkují všem, kteří jim drželi palce v
letošním roce, v němž vybojovali již
DRUHÝ titul mistrů České republiky
ve své novodobé historii!

Co nejvíc vítězných míčů v novém roce 2012
přeje všem VK Modřanská Prostějov!

Speciální poděkování patří Městu
Prostějov, Olomouckému kraji, obchodním partnerům a v neposlední řadě také
vynikajícím fanouškům za jejich neutuchající podporu a přízeň nejen v tomto
roce. „DÍKY - všichni už se těšíme na další
spolupráci v roce novém! Do letopočtu
2012 vám přejeme vše nejlepší, hodně osobních úspěchů, zdraví, štěstí a plno boxerských zážitků u našeho ringu!“ uvedl Radoslav Křížek, duše prostějovského boxu.

HODNĚ ÚSPĚŠNÝCH SMEČÍ V NOVÉM ROCE...
... a mnoho štěstí, zdraví a
úspěchů v osobním i sportovním
životě během celého roku 2012
přejí všem svým příznivcům a
obchodním partnerům družstva
TK AGROFERT Prostějov,
šestinásobní mistři České republiky pro rok 2011.

Prostějovští Orli přejí všem svým příznivcům
a sponzorům všechno nejlepší v novém roce 2012

Děkujeme všem obchodním partnerům, městu Prostějov a také příznivcům za přízeň i podporu v tomto
roce. Současně přejeme všem šťastný a vydařený rok 2012 a věříme, že
jej hodláte strávit nadále s námi!
DIVIZNÍ TÝM
1.FK PROSTĚJOV
A CELÝ FOTBALOVÝ ODDÍL
1.SK PROSTĚJOV

PF 2012

Vedení hokejového klubu LHK Jestřábi Prostějov, celý realizační tým „A“-mužstva, trenéři
všech mládežnických výběrů a také hráči
prvoligového týmu přejí všem svým sponzorům, partnerům a fanouškům do nového roku
2012 pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho
osobních i pracovních úspěchů, umocněných
kvalitními hokejovými zážitky.
Zároveň Vám děkujeme za podporu
současného prostějovského hokeje!

Fan klub TK Prostějov
přeje čtenářům Večerníku zdraví a štěstí.
HODNĚ ÚSPĚŠNÝCH MÍČKŮ
V SÍTI BĚHEM NOVÉHO ROKU...
... a mnoho štěstí, zdraví i úspěchů
v osobním i sportovním životě během
celého roku 2012 přejí všem svým
příznivcům a obchodním partnerům
družstva FbC PLAYMAKERS Prostějov, účastník 2. ligy, divize IV pro sezonu 2011/2012

EXTRALIGOVÝ KORFBALOVÝ TÝM
SK RG PROSTĚJOV
děkuje svým partnerům a příznivcům za podporu v uplynulém roce
a přeje všem úspěšný rok 2012.
„Rádi bychom speciálně poděkovali Městu Prostějov, Olomouckému
kraji a Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova.“

Mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů v roce 2012
všem příznivcům
a obchodním partnerům
přejí NOHEJBALISTÉ
TJ SOKOL I PROSTĚJOV

PF PŘEJEME VŠEM SVÝM ČTENÁŘŮM I SPORTOVCŮM PF
2012 NAŠEHO REGIONU ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2012

Tenis, sport

... ještě novější

2. ledna 2012

CO PŘINESL A JAKÝ BYL ROK 2011 V PROSTĚJOVSKÉM SPORTU? Prostějovské duo chce vyhrát tenisový Hopman Cup
Tomáš Berdych s Petrou Kvitovou jsou největšími favority týmové exhibiční soutěže v Austrálii

DALŠÍ ROK JE ZA NÁMI A JAK UŽ TO TAK BÝVÁ, NASTÁVÁ
S PŘÍCHODEM NOVÉHO LETOPOČTU ČAS BILANCOVÁNÍ TOHO, CO
SE ZA UPLYNULÝCH DVANÁCT MĚSÍCŮ UDÁLO. PROSTĚJOVSKÝ
VEČERNÍK A JEHO SPORTOVNÍ SEKCE BYLA TAKÉ V ROCE 2011 U
VŠEHO PODSTATNÉHO, SLEDOVALA VŠE MOŽNÉ I NEMOŽNÉ, DANÉ
A TAKÉ NEDANÉ... A TAK JSME SE JAKO UŽ TRADIČNĚ OHLÉDLI ZPĚT
ZA VŠEMI UDÁLOSTMI A OKAMŽIKY, KTERÉ BĚHEM ROKU HÝBALY
SPORTEM NA PROSTĚJOVSKU.
ZNOVU JSME TAK PROŽILI CHVÍLE ÚSPĚCHŮ, BYLY VŠAK I TY MÉNĚ
RADOSTNÉ OKAMŽIKY, JELIKOŽ BOHUŽEL NE VŠE A NE VŠEM SE
DAŘILO.NAŠTĚSTÍVŠAKMŮŽEMEBEZNĚJAKÉNADSÁZKYPROHLÁSIT,
ŽE VĚTŠINĚ SPORTOVCŮM A SPORTOVNÍM TÝMŮM Z PROSTĚJOVSKA
SE LOŇSKÝ ROK OPĚT POVEDL NA VÝBORNOU! POSUĎTE VŠAK SAMI
V NAŠEM PŘEHLEDU HLAVNÍCH SPORTOVNÍCH UDÁLOSTÍ, KTERÝ
PRO VÁS SESTAVIL VÁŠ OBLÍBENÝ PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK.
VŠIMLI JSME SI TAKÉ VÝKONŮ SPORTOVCŮ DOMA I V ZAHRANIČÍ...
Věřme, že i nový rok přinese ještě více toho pozitivního a sport v našem regionu půjde tou správnou cestou. Jak totiž nadále ukazují návštěvy na kláních
nejrůznějšího druhu a v neposlední řadě samotný zájem široké veřejnosti, místo si zde dokáže udělat skoro každé odvětví. Bylo by velkou chybou se takové
kvality i kvantity lehce a zbůhdarma zbavovat. Je potřeba si ale uvědomit, že
bez důstojného zázemí a patřičně vytvořených podmínek se sport na té nejvyšší
úrovni opravdu provozovat nedá. Doufáme, že Prostějované potáhnou v roce
2012 za jeden provaz a náš sport bude v republice znovu vidět. Minimálně tak
jako letos. Vše nejlepším všem sportovním přívržencům přece celá redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Stranu připravili PETR KOZÁK a MAREK SONNVEND
Fotoservis: archív Večerníku

Nová sezóna začíná pro dvě největší hvězdy tenisového oddílu TK Agrofert Prostějov pěkně zostra.
Sedmý hráč světa Tomáš Berdych a druhá plejerka ženského žebříčku Petra Kvitová totiž vytvořili
společnou dvojici, která hodlá dobýt populární
soutěž dvoučlenných smíšených družstev Hopman
Cup 2011.

Mistři. Podruhé v historii ovládli boxeři Prostějova extraligovou tabulkou a stanuli na nejvyšším stupínku v rámci celé České republiky.
Škoda jen toho rozporuplného zákulisí.

Královna. Tenistka Petra Kvitová prožila SEZÓNU SNŮ. Pro výčet
jejich úspěchů by bylo potřeba samostatné číslo...

Hegemonky. Doslova suverénní byly v uplynulém roce volejbalistky Prostějova, které dosáhly na historický úspěch vb Lize mistryň a doma vyhrály vše, co se dalo.

únor

leden
Volejbalistky VK Modřanská
Prostějov v evropské Champions League žen senzačně porazily doma italské Cortese i venku francouzské Cannes, díky
čemuž postoupily ze základní
skupiny do play off. V jeho
1. kole sice vypadly s dalším
favoritem Rabitou Baku (pozdější finalista), ovšem na vlastním hřišti nejbohatší klub světa
bombasticky přemohly 3:2.

březen

Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov obsadili po nadstavbové
části východní skupiny 2. ligy
mužů páté místo, čímž bezpečně prošli do play off. Ve čtvrtfinále vyřazovacích bojů však
dvakrát těsně podlehli největšímu rivalovi z Přerova (doma
dokonce smolně v prodloužení) a jinak úspěšná sezóna pro
ně rychle skončila celkovou
šestou pozicí.

Skvělé tažení basketbalistů
BK Prostějov Euro Challenge
Cupem vyvrcholilo v osmifinálové skupině, kde Orli po
postupu z předkola i základní
grupy do poslední chvíle bojovali o další průnik dokonce
již mezi osm nejlepších týmů
evropského poháru. Na čtvrtfinále sice nedosáhli, ale své
kvality později potvrdili červovým ziskem stříbra v české
Mattoni NBL mužů.

duben

Na rozloučenou... Lodivod prostějovských Orlů Peter Bálint si po
sezóně ještě připil se svými dnes již bývalými svěřenci, se kterými
se prodral do finále Mattoni NBL. Pak se ale musel pakovat.

Prostějovské
volejbalistky
korunovaly vynikající soutěžní ročník 2010/2011, když na
dřívější triumfy v Českém poháru, Česko-slovenském poháru i Středoevropské lize navázaly vítězstvím v UNIQA
extralize žen ČR. Šlo o další
obhajobu, mistrovský titul
z nejvyšší národní soutěže
Modřanky získaly už potřetí
v řadě.

a to hned na dvou parádních
frontách. Nejprve bez jediné porážky úžasně ofenzivní
hrou opanovala Turnaj mistryň v tureckém Istanbulu
a poté rozhodující měrou
přispěla k triumfu ženského
říjen
družstva ČR ve Fed Cupu po
finálové výhře v Rusku, takže
Cyklistka SKC Prostějov Jana sezónu zakončila jako druhá
Horáková znovu dokázala, hráčka v pořadí WTA Tour.
že trvale patří mezi světovou
smetánku v terénních disciprosinec
plínách. Tentokrát vyhrála poslední díl seriálu mistrovství
Evropy žen 2011 v BMX a Na svou oddílovou kolegyni
ovládla tím i celý šampionát, výborně navázal další člen TK
takže se rodačka z Tištína sta- Agrofert Prostějov Tomáš Berla bikrosovou královnou sta- dych, který na Turnaji mistrů
v Londýně nečekaně postourého kontinentu.
pil ze základní skupiny do semifinále. Napsal tím pěknou
tečku za povedeným rokem
listopad
2011, během nějž dokázal vyhrát velký turnaj série Masters
Opět v hlavní roli prostějov- v Pekingu a udržet své postaská tenistka Petra Kvitová, vení v elitní světové desítce.

la ze střední Ameriky dohromady deset: přesné počty zněly pět zlatých, čtyři stříbrné a
jedna bronzová medaile.

květen

Kvitová odpálila na britských
ostrovech výsledkovou bombu. Při své fantastické jízdě
grandslamovým Wimbledonem neztratila v ženské dvouhře ani set a po finálovém
skolení Rusky Marie Šarapovové 6:3, 6:4 dosáhla nejcennějšího možného úspěchu ve
své dosavadní kariéře.

Nedlouho po děvčatech VK
dosáhli na republikový vrchol
také boxeři BC DTJ Prostějov. Navzdory závěrečné
porážce v Děčíně uhájili své
vedení v extraligové tabulce
před Českými Budějovicemi a
navázali na zlato z roku 2009,
přičemž některou z medailí
srpen
získali v elitní české soutěži
družstev již podeváté za seMěsto Prostějov se po mnohabou.
letém půstu opět dočkalo vyšší fotbalové soutěže v mužské
kategorii. Povedlo se díky
červen
velké snaze oddílu 1.SK Prostějov vydatně podporovaného
Tradičně v areálu TK Prostě- šéfem marketingové agentury
jov proběhl 18. ročník největ- TK PLUS Miroslavem Čeršího tenisového turnaje mužů noškem, díky tomuto spojení
na území České republiky nově vzniklý tým 1.FK ProsUniCredit Czech Open 2011. tějov vstoupil do MoravskoChallengeru dotovaného více slezské divize E místo zkranež 100 tisíci euro se zúčast- chovalého FC Vítkovice.
nilo deset členů nejlepší stovky světového žebříčku, mezi
září
nimiž překvapivě dominoval
až 159. hráč planety Jurij
Raft team Tomi Remont ProŠčukin z Kazachstánu.
stějov se excelentním způsobem prezentoval na mistrovství světa v Kostarice, kde
červenec
startovala mužská i ženská
posádka R6. Byla z toho neNeustále se lepšící tenistka skutečná žeň cenných kovů,
TK Agrofert Prostějov Petra jichž hanácká výprava přivez-

PETRA KVITOVÁ
Těžko můžeme zvolit jiné jméno... Prostějovská
tenistka totiž zcela opanovala celou uplynulou
sezónu a kromě toho, že vyhrála Wimbledon i
Turnaj mistryň, vydrápala se i na druhou příčku
světového žebříčku.

OLYMPIÁDA MLÁDEŽE
Tak to byla monstrózní akce! Ve spolupráci s Olomouckým krajem uspořádala marketingová společnost TK PLUS prestižní sportovní hry, které
si se svojí masovostí nezadají s velkou olympiádou... A co víc, vše proběhlo úspěšně.

Třiadvacátý ročník exhibičního
klání v australském Perthu odstartoval již v sobotu, české duo do něj
vstoupilo v noci na dnešek úvodním střetnutím proti Bulharsku.
Hanácký pár je přitom v celém
turnaji nejvýše nasazený a tím
pádem plní roli hlavního favorita.
V základní skupině narazí ještě na
USA (středa 4. ledna) a Dánsko
(pátek 6. ledna), pouze vítěz grupy
postoupí do sobotního finále proti
nejlepšímu celku druhé čtyřčlenné
skupiny.
Vrcholem základní části nesporně
bude souboj Kvitové s vedoucí
hráčkou pořadí WTA Tour Caro-

Úspěšný rodák. Hokejový obránce Lukáš Krajíček dělá svému rodišti čest. Stal se mistrem republiky a je stabilním členem národního
mužstva.

line Wozniackou, mezi muži se
pak hodně očekává především
Berdychova bitva s dalším členem
elitní desítky rankingu ATP Mardym Fishem. Tom může těžit
ze zkušeností nabraných během
svých dvou předchozích účastí
na Hopmanově poháru (2007,
2008), zatímco Petra se v Perthu
představí poprvé. Oba společně se
pokusí navázat na dvě dosavadní
česko(slovenská) vítězství z let
1989 a 1994, kdy triumfovali Helena Suková s Miloslavem Mečířem,
respektive Jana Novotná s Petrem
Kordou. Letošní premianti tradičně
získají originální cenu – tenisový
míček posázený diamanty.
„Jsem ráda, že si mohu na Hop-

Zbývající program basketbalistů
v základní části Mattoni NBL

Sluší jim to. Novoroční přípitek nejlepších českých tenistů Petry Kvitové a Tomáše Berdycha v Perthu.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Zápasový program Hopman Cupu 2011
man Cupu zahrát po boku Tomáše
Berdycha. Vynechala jsem kvůli Základní skupina A: 2. ledna Česko – Bulharsko (2.30 hodin)
tomu i obhajobu titulu na turnaji a USA – Dánsko, 4. ledna Dánsko – Bulharsko a Česko – USA
v Brisbane a věřím, že se v Perthu (10.00 hodin), 6. ledna Česko – Dánsko (6.00 hodin) a USA –
ideálně připravím na Australian Bulharsko.
Open. Pozice nasazených jedniček Základní skupina B: 31. prosince Francie – Čína 2:1 (Bartoliová
nás nijak nesvazuje, půjdeme si – Na 6:2, 2:6, 4:6, Gasquet – Di 6:1, 6:3, Bartoliová, Gasquet –
užít každý zápas a zkusíme dojít co Na, Di 6:1, 6:1), 1. ledna Španělsko – Austrálie 2:1 (Medinaovánejdál,“ říkala před vstupním du- Garriguesová – Gajdošová 3:6, 6:3, 3:6, Verdasco – Hewitt
elem Kvitová. „Na Hopman Cup se 6:3, 3:6, 7:5, Medinaová-Garriguesová, Verdasco – Gajdošová,
moc těším, absolvoval jsem jej už Hewitt 3:6, 6:3, 1:0 skreč), 3. ledna Španělsko – Čína a Francie –
dvakrát a vždy to byla zábava. S Pe- Austrálie, 5. ledna Austrálie – Čína a Francie – Španělsko.
trou se zde představíme poprvé, Finále: 7. ledna (8.00 hodin). Zápasový program Hopman Cupu
a dokonce jsme spolu ještě nikdy 2011
nehráli čtyřhru, takže nás čeká nový
zážitek,“ doplnil svou parťačku Všechna utkání dvojice TK přímým přenosem televizní
Berdych.
Agrofert Prostějov vysílá program ČT4 Sport.

Dorazila hlavně spousta žactva, hlavní kategorie mužů a žen ovládli Šimková s Hurtou

„O záštitu jsme požádali místostarostku města Ivanu Hemerkovou, která se osobně zúčastnila
celého více než dvouhodinového
programu a předávala ceny nejlepším závodníkům. Ve spojení
s včasnou a dobrou propagací
v médiích, za což děkujeme i
Prostějovskému Večerníku, se
nám podařilo přilákat poměrně
velké množství dětí, jež běžely
či jely v kočárku s rodiči, nebo
startovaly samostatně v kategorii
nejmladšího žactva,“ řekl nám
ředitel závodu Dušan Vystavěl.
„Ale i sportovní kvalita v žákovských kategoriích byla
výborná. Zasloužili se o ni zejména atleti z Vyškovska v čele
s oddílem SBK Luleč,“ navázal
jeden z hlavních organizátorů Petr Hynek ze Sportcentra
DDM. „Naopak nás dost mrzela minimální účast závodníků
z prostějovských atletických
tříd ZŠ Jana Železného na sídlišti Svobody, kteří navíc měli
dějiště co by kamenem dohodil.
Poděkování tedy patří jen řediteli této školy Janu Krchňavému
a také panu školníkovi Zbořilovi za poskytnutí zázemí šaten i
toalet,“ pokračoval Vystavěl.
A jak samotné závody probíhaly v hlavních kategoriích?

Naprosto rozdílně. Mezi ženami to byla zcela jasná záležitost olomoucké juniorské
reprezentantky v orientačním
běhu a zároveň lyžařky Fortexu
Bruntál Johanky Šimkové, která zvítězila systémem start-cíl
a na trati dlouhé 2 200 metrů
vytvořila nový rekord 7 minut,
56 sekund. Naopak v elitní
konkurenci mužů se špička
celého závodního pole držela
poměrně dlouho pohromadě.
Velkou část na špici odpracoval orientační běžec Magnusu
Orienteering Roman Zbranek,
který ale nakonec podlehl jak
výbornému prostějovskému atletovi Adamu Hurtovi (zvítězil
ve velmi dobrém čase 17 minut
a 44 sekund), tak olomouckému borci Richardu Růžičkovi.
„Rovněž v ostatních kategoriích padaly traťové rekordy, ale
hlavně se všichni účastníci velmi dobře bavili. A pro příští rok
jsme se už s paní místostarostkou Hemerkovou, jež byla celou akcí nadšena, domluvili na
spoustě dalších vylepšení. Například zavedeme samostatnou
kategorii dětských kočárků tak,
abychom zejména občanům
Prostějova umožnili smysluplně a zdravě strávit silvestrovské dopoledne,“ zakončil Dušan Vystavěl své hodnocení.

Fotoreportáž

Sobota 7. ledna (17.00 hodin):
SG Brno – VK Modřanská Prostějov.
Sobota 14. ledna (17.00 hodin)
VK Modřanská Prostějov – Šternberk.
Sobota 21. ledna (17.00 hodin):
Olymp Praha – VK Modřanská Prostějov.
Pátek 27. ledna (18.00 hodin):
VK Modřanská Prostějov – KP Brno.
Po základní části přijde na řadu nadstavbová fáze ve skupinách
o 1. až 5. místo a 6. až 10. místo, poté soutěž vyvrcholí play off.

SILVESTROVSKÝ BĚH PŘINESL REKORDNÍ ÚČAST ZÁVODNÍKŮ
Ideální běžecké počasí, perfektní atmosféra a rekordní účast - to byly hlavní devizy již 34. ročníku
Silvestrovského běhu v prostějovských Kolářových
sadech

Zbývající program volejbalistek
v základní části UNIQA extraligy

Výsledky Silvestrovského běhu 2011
Muži - 5500 metrů (33 účastníků)
1. Hurta (AC Prostějov) 17:44, 2. Růžička (Liga 100 Olomouc) 17:50, 3. Zbranek (Magnus Orienteering) 18:00, 4.
Nový (SK K2 Prostějov) 18:06, 5. Dvořák (Biatlon Prostějov) 18:15, 6. Perknovský (SK Prostějov) 19:01, 7. Šitka
(Atletika Vyškov) 19:42, 8. Večeřa (Biatlon Prostějov) 19:47, 9. Lisický (Prostějov) 19:58, 10. Navrátil (Magnus
Orienteering) 20:02.

Středa 4. ledna (18.00 hodin): BK Prostějov – USK Praha.
Sobota 7. ledna (17.30 hodin): NH Ostrava – BK Prostějov.
Sobota 14. ledna (16.00 hodin): Nymburk – BK Prostějov.
Sobota 21. ledna (15.00 hodin): Chomutov – BK Prostějov.
Sobota 28. ledna (18.00 hodin): Děčín – BK Prostějov.
Sobota 4. února (18.00 hodin): Opava – BK Prostějov.
Termín zatím nebyl určen pro dohrávku Kolín – BK Prostějov.
Po základní části přijde na řadu nadstavbová fáze ve skupinách
A1 a A2, poté soutěž vyvrcholí play off.

Zbývající program hokejistů
v základní části 2. ligy, skupiny Východ
Středa 4. ledna (18.00 hodin):
Valašské Meziříčí – LHK Jestřábi Prostějov.
Sobota 7. ledna (17.00 hodin):
LHK Jestřábi Prostějov – Přerov.
Středa 11. ledna (17.00 hodin):
Nový Jičín – LHK Jestřábi Prostějov.
Sobota 14. ledna (17.00 hodin):
LHK Jestřábi Prostějov – Poruba.
Středa 18. ledna (18.00 hodin):
LHK Jestřábi Prostějov – Frýdek-Místek.
Sobota 21. ledna (17.00 hodin):
LHK Jestřábi Prostějov – Havířov.
Středa 25. ledna (18.00 hodin):
LHK Jestřábi Prostějov – Opava.
Sobota 28. ledna (17.00 hodin):
Karviná – LHK Jestřábi Prostějov.
Středa 1. února (18.00 hodin):
LHK Jestřábi Prostějov – Vsetín.
Středa 8. února (18.00 hodin):
LHK Jestřábi Prostějov – Valašské Meziříčí.
Sobota 11. února (17.00 hodin)
Přerov – LHK Jestřábi Prostějov.
Středa 15. února (18.00 hodin):
Uherské Hradiště – LHK Jestřábi Prostějov.
Po základní části přijde na řadu vyvrcholení soutěže v podobě
play off.

Ženy - 2200 metrů (13 účastnic)
1. Šimková (Fortex Ski Moravský Beroun) 7:56, 2. Jemelíková (VŠTJ MendelU Brno) 8:57, 3. Coufalová (Biatlon
Prostějov) 9:16, 4. Dvořáková (Prostějov) 9:37, 5. Soldánová (SK Prostějov) 9:42, 6. Jirková (KOB Prostějov) 9:54.
Veteráni – 3300 metrů (10 účastníků)
1. Švancara (Prostějov) 11:43, 2. P. Chvátal (Mapei Cyklo Kaňkovský Olomouc) 12:31, 3. Navrátil (Sokol Konice)
12:32, 4. Kunrt (AC Prostějov) 13:15, 5. Soldán (SK Prostějov) 14:00, 6. Chmelař (SK Prostějov) 14:09.
Dorostenci – 3300 metrů (5 účastníků)
1. Pospíšil (AC Prostějov) 12:00, 2. Š Chvátal (Univerzita Olomouc) 12:26, 3. Voráč (Prostějov) 12:45.
Dorostenky – 2200 metrů (4 účastnice)
1. Šitková (Drnovice) 9:00, 2. Pěčková (SBK Luleč) 9:23, 3. Grulichová (SK Prostějov) 9:53.
Starší žáci – 2200 metrů (6 účastníků)
1. Jan Osolsobě (SBK Luleč) 777:40, 2. Vystavěl (SK Prostějov) 8:22, 3. Koudelka (SK Prostějov) 8:49.
Starší žákyně – 1000 metrů (3 účastnice)
1. Soldánová (SK Prostějov) 3:55, 2. Pilcová (SK Prostějov) 4:05, 3. Vaňková (SBK Luleč) 4:11.
Mladší žáci – 1000 metrů (6 účastníků)
1. Zeman (Atletika Vyškov) 3:28, 2. Jirka (KOB Prostějov) 3:59, 3. Karásek (KOB Prostějov) 4:07.
Mladší žákyně – 1000 metrů (4 účastnice)
1. Křečková (KOB Prostějov) 4:14, 2. Lugrová (SK Prostějov) 4:28, 3. G. Cháberová (SK Prostějov) 4:38.
Nejmladší žáci – 500 metrů (10 účastníků)
1. Jiří Osolsobě (SBK Luleč) 1:42, 2. Šimek (Univerzita Olomouc) 1:48, 3. Bubla (Brno) 1:52.

Chcete inzerovat
v Prostějovském
Večerníku?
Volejte 608 960 042
INZERCE

Nejmladší žákyně – 500 metrů (4 účastnice)
1. Neubauerová (Biatlon Prostějov) 2:13, 2. L. Cháberová (SK Prostějov) 2:30, 3. Karásková (KOB Prostějov) 2:34.
Děti s rodiči – 500 metrů (9 účastníků)
1. Marková (Prostějov) 2:18, 2. Vavrečka (Prostějov) 2:51, 3.-4. Hrubá (Prostějov) a Hrubý (Prostějov) 2:55.

silvestrovksý běh

Při předložení tohoto
inzerátu slevu na nákup

SMOLAŘ roku

PETER BÁLINT
Přestože slovenský lodivod přivedl prostějovské Orly do kýženého finále, vedení BK mu po
sezóně kontrakt neprodloužilo a populární kouč
zamířil do své domoviny, na Slovensko. Tento
krok rozdělil tábor příznivců (a nejen jej...) na dva
tábory...
)

UDÁLOST roku

Prostějov/son

Prostějov/son

INZERCE

SPORTOVEC roku

Účastníci Hopmanova poháru 2011
Základní skupina A: Česko (Petra Kvitová, Tomáš Berdych),
USA (Bethanie Matteková-Sandsová, Mardy Fish), Dánsko (Caroline Wozniacká, Frederik Nielsen), Bulharsko (Cvetana Pironkovová, Grigor Dimitrov).
Základní skupina B: Francie (Marion Bartoliová, Richard
Gasquet), Španělsko (Anabel Medinaová-Garriguesová, Fernando Verdasco), Austrálie (Jarmila Gajdošová, Lleyton Hewitt),
Čína (Li Na, Wu Di).
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SLEVY NA JÍZDNÍ KOLA
modelové řady 2011

ZAJÍMAVOST roku

LUKÁŠ KRAJÍČEK
Odchovanec prostějovského hokeje to dotáhl až
na mistrovství světa do Bratislavy, kde byl členem úspěšného reprezentačního týmu České republiky, se kterým vybojoval stříbrné medaile.
Ještě předtím slavil „Krajíc“ extraligový triumf s
Třincem. V létě odešel do ruské KHL.

Malé hvězdy. Silvestrovské zápolení se zúčastnili i ti nej- Dámské trio. Trojice nejlepších žen rozdávala v cíli Patronka s muži. Záštitu nad závody převzala místostarostka
menší, kteří si o chvílích pauzy měli co povídat....
úsměvy na všechny strany.
města Prostějova Ivana Hemerková, která se po skončení nechala zvěčnit s triem nejrychlejeíšch mužů v hlavní kategorii.
3xfoto: Zdeněk Pěnička
Obhájci. Tenisový tým prostějova na konci rok stejně jako loni ovládl extraligu

Odrážedla koloběžky
cyklo doplňky
Skladem jízdní kola mod. 2012
Plumlovská 32 (vedle ÚŘADU PRÁCE), Prostějov

Lední Hokejj

... ještě
eššště
tě novější
novvějj
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Hokejisté Prostějova díky předehrávce s Uherským Hradištěm zápasově absentovali

TŘI KONDIČNÍ DNY MEZI SVÁTKY DALY JESTŘÁBŮM ZABRAT

- ZÁKLADNÍ ČÁST
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO neúplném 31. KOLE

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

Tým

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

28
28
27
28
28
28
28
29
28
28
28

20
18
17
17
16
13
12
9
7
4
4

1
3
1
0
2
3
3
0
1
2
1

2
0
2
1
0
2
1
3
2
4
0

5
7
7
10
10
10
12
17
18
18
23

122:72
108:71
95:70
102:76
97:77
96:83
93:100
70:100
92:146
62:109
58:91

64
60
55
52
52
47
43
30
25
20
14

kam za hokejem....
32.kolo, středa 4. ledna 2012, 18.00 hodin: VHK Vsetín - HC Slezan
Opava (17:30), HC Karviná - HC Zubr Přerov, HC Bobři Valašské Meziříčí - LHK Jestřábi Prostějov, HC Uherské Hradiště - HC AZ Havířov
2010, HC RT Torax Poruba - HC Nový Jičín, HC Frýdek-Místek volný los.
33.kolo, sobota 7. ledna 2012, 17.00 hodin: HC RT Torax Poruba - HC
Frýdek-Místek, HC Nový Jičín - HC Uherské Hradiště, HC AZ Havířov
2010 - HC Bobři Valašské Meziříčí, LHK Jestřábi Prostějov - HC Zubr
Přerov, HC Karviná - VHK Vsetín, HC Slezan Opava volný los.

Hráčské statistiky hokejistů LHK Jestřábi Prostějov
Údaje po 30. kole 2. ligy mužů, skupiny Východ 2011/12
BRANKÁŘI
Odehrané zápasy: 1. Dalibor Sedlář 19, 2. Petr Musil 8, 3.
Stanislav Taťák 3, 4. Martin Kyša 1.
Odchytané minuty: 1. Dalibor Sedlář 1020, 2. Petr Musil 419,
3. Stanislav Taťák 126, 4. Martin Kyša 58.
Inkasované góly (celkový počet): 1. Stanislav Taťák 2, 2.
Martin Kyša 3, 3. Petr Musil 19, 4. Dalibor Sedlář 49.
Čistá konta: 1. Stanislav Taťák a Dalibor Sedlář 1, 3. Petr Musil a Martin Kyša 0.
Inkasované góly (průměr na zápas): 1. Stanislav Taťák 0,95,
2. Petr Musil 2,72, 3. Dalibor Sedlář 2,88, 4. Martin Kyša 3,10.
Úspěšnost zákroků (v procentech): 1. Stanislav Taťák 96,55, 2.
Dalibor Sedlář 90,16, 3. Petr Musil 89,89, 4. Martin Kyša 88,46.

OBRÁNCI
Odehrané zápasy: 1. Pavel Kumstát a Jiří Osina 27, 3. Ivo
Peštuka 26, 4. Jan Kolibár 25, 5. Jiří Paška 22, 6. Tomáš Halouska 20, 7. Petr Doseděl 13, 8. Michal Tomiga a Martin Finkes 12.
Trestné minuty: 1. Petr Doseděl 6, 2. Martin Finkes 8, 3. Jan
Kolibár 10, 4. Michal Tomiga 12, 5. Jiří Osina a Jiří Paška 14,
7. Tomáš Halouska 18, 8. Pavel Kumstát 40, 9. Ivo Peštuka 48.
Góly: 1. Pavel Kumstát 5, 2. Jiří Osina, Jan Kolibár, Petr Doseděl a Ivo Peštuka 1, 6. Tomáš Halouska, Jiří Paška, Michal
Tomiga a Martin Finkes 0.
Asistence: 1. Pavel Kumstát a Jiří Osina 10, 3. Jan Kolibár 5,
4. Petr Doseděl a Tomáš Halouska 3, 6. Ivo Peštuka a Jiří Paška
2, 8. Michal Tomiga 1, 9. Martin Finkes 0.
Kanadské body: 1. Pavel Kumstát 15, 2. Jiří Osina 11, 3. Jan
Kolibár 6, 4. Petr Doseděl 4, 5. Tomáš Halouska a Ivo Peštuka
3, 7. Jiří Paška 2, 8. Michal Tomiga 1, 9. Martin Finkes 0.
Hodnocení +/-: 1. Pavel Kumstát a Jiří Osina +8, 3. Jan Kolibár +7, 4. Petr Doseděl +6, 5. Tomáš Halouska 0, 6. Jiří Paška
–2, 7. Michal Tomiga a Martin Finkes –5, 9. Ivo Peštuka –9.

ÚTOČNÍCI
Odehrané zápasy: 1. Michal Černý, Martin Stejskal, Filip
Smejkal, David Šebek a Robin Ševčík 27, 6. Jakub Čuřík a Petr
Žajgla 26, 8. Lukáš Duba a David Zachar 25, 10. Patrik Šebek
15, 11. Tomáš Stráněl 13, 12. Robert Jedlička 6, 13. Radek Meidl 4, 14. Martin Kryl 2, 15. Stanislav Tomiga 1.
Trestné minuty: 1. Stanislav Tomiga a Martin Kryl 0, 3. Martin Stejskal a Radek Meidl 2, 5. Robert Jedlička 4, 6. Michal
Černý 6, 7. David Zachar 9, 8. Filip Smejkal a Tomáš Stráněl
12, 10. David Šebek 14, 11. Jakub Čuřík a Robin Ševčík 18,
13. Petr Žajgla 20, 14. Patrik Šebek 30, 15. Lukáš Duba 32.
Góly: 1. Martin Stejskal 15, 2. Jakub Čuřík, Michal Černý a
Filip Smejkal 10, 5. Robin Ševčík 9, 6. Lukáš Duba a Patrik
Šebek 8, 8. David Zachar 6, 9. David Šebek 5, 10. Petr Žajgla
4, 11. Tomáš Stráněl a Radek Meidl 1, 13. Stanislav Tomiga,
Martin Kryl a Robert Jedlička 0.
Asistence: 1. Jakub Čuřík 19, 2. Michal Černý a Lukáš Duba
17, 4. Filip Smejkal 11, 5. David Šebek 10, 6. Martin Stejskal
8, 7. Robin Ševčík, Patrik Šebek a David Zachar 5, 10. Petr
Žajgla 3, 11. Tomáš Stráněl 1, 12. Radek Meidl, Stanislav Tomiga, Martin Kryl a Robert Jedlička 0.
Kanadské body: 1. Jakub Čuřík 29, 2. Michal Černý 27, 3.
Lukáš Duba 25, 4. Martin Stejskal 23, 5. Filip Smejkal 21, 6.
David Šebek 15, 7. Robin Ševčík 14, 8. Patrik Šebek 13, 9.
David Zachar 11, 10. Petr Žajgla 7, 11. Tomáš Stráněl 2, 12.
Radek Meidl 1, 13. Stanislav Tomiga, Martin Kryl a Robert
Jedlička 0.
Hodnocení +/-: 1. Martin Stejskal +18, 2. Jakub Čuřík a David Zachar +15, 4. Filip Smejkal +13, 5. Michal Černý +11, 6.
Lukáš Duba +9, 7. Radek Meidl +2, 8. David Šebek a Patrik
Šebek +1, 10. Stanislav Tomiga 0, 11. Martin Kryl a Robert
Jedlička –1, 13. Robin Ševčík –2, 14. Tomáš Stráněl –5, 15.
Petr Žajgla –6.

Důležitý tréninkový mezičlánek absolvovali
téměř všichni hráči včetně uzdraveného kapitána Duby

Na puk zapomeňte! Tohle rozhodnutí museli vzít za
své hokejisté LHK Prostějov během tří náročných
dnů přípravy mezi Vánocemi a Novým rokem. Od
úterka 27. do čtvrtka 29. prosince sice makali na ledě,
ale bruslili přitom výhradně bez černé pryže s cílem
zapracovat na obnovení fyzičky.
Prostějov/son
„Zaměřili jsme se pouze na
kondici, protože do konce sezóny zbývají jen nějaké dva
měsíce a čas na dohánění fyzických věcí už nebude. Všechen čas jsme strávili na ledové ploše, v úterý i ve středu to
bylo dvakrát padesát minut, ve
čtvrtek hodina a čtvrt. Kluci
dělali různá tréninková cvičení
s důrazem na bruslení a kdo
chtěl, mohl si ještě přidat v po-

silovně. Tam mají hráči volný
přístup celoročně, čehož využívají spíš ti mladší,“ vyložil
trenér Jestřábů Petr Zachar.
S tím, co jeho svěřenci ve třech
těžkých dnech zvládli, byl spokojen. „Chlapci to absolvovali podle mých představ. Sice
remcali, ale poctivě všechno
odbruslili. Až na drobné výjimky nikdo nechyběl, protože
ti jinde zaměstnaní si to v práci
zařídili tak, aby důležitou část
přípravy nevynechali,“ upřes-

nil Zachar s tím, že jediný
Tomáš Halouska se ve čtvrtek
omluvil z pracovních důvodů.
Zdravotní stav do tréninků
nepustil dlouhodobě zraněné
Radka Meidla (vrátí se ve druhé polovině ledna) a Martina
Kryla (je mimo hru do konce
soutěžního ročníku) plus nemocného Petra Žajglu. „Má
střevní virózu, takže nejde
o nic vážného a po Novém
roce by se měl normálně připojit k týmu,“ prozradil kouč.
Velmi rád uvítal brzký návrat
z marodky u kapitána Lukáše
Duby. „Krevní výron ve stehně
se mu už vstřebal, takže mohl
absolvovat všechny tři dny.
Ve čtvrtek toho sice měl plné
zuby a dost skuhral, ale zvládl
všechno jako ostatní,“ pousmál
se Zachar.

Najdou se? Během povánoční přestávky hledali Jsetřábi ztracenou pohodu. Naordinoval jim kouč Zachar lék, tak aby jim to znovu
na hokejky "lepilo"? Poznáme již tento týden.
Foto: Z. Pěnička

Vzhůru do Valmezu a na Přerov!

Prostějov/son - Po mezisvátečním kondičním záhulu dostali
naši hokejisté od pátku 30.
prosince do neděle 1. ledna
volno, trénovat začnou opět
dnes. A již ve středu 4. ledna
od 18.00 hodin je čeká střetnutí 32. kola druholigové skupiny Východ na kluzišti HC Valašské Meziříčí, což je sedmý
celek průběžné tabulky.

„Valmez jsme v minulém vzájemném utkání porazili vysoko
7:0, takže z nás možná bude
mít větší respekt. My rozhodně
musíme kluky nabudit k tomu,
abychom této možné výhody
zpočátku využili a rychle udeřili, než se soupeř rozkouká.
Domácí budou podle mě od
úvodu hlavně bránit, což bude
potřeba přehrát, prolomit a

vypracované šance gólově zakončit,“ plánoval Zachar.
V sobotu 7. ledna od 17.00
hodin pak přijde na řadu velký
zápasový svátek pro fanoušky
– prestižní derby na vlastním
hřišti s HC Zubr Přerov! „Proti Přerovu to určitě bude jako
obvykle boj o každý metr ledu,
prostě klasické derby a velká
bitva. Ztrácíme na ně tři body

a oni mají utkání k dobru, tím
pádem potřebujeme stejně jako
ve Valašském Meziříčí zvítězit. Předpokládám, že zase přijde hodně diváků, kteří vytvoří
skvělou atmosféru,“ těšil se
prostějovský stratég.
Jaké má přání do roku 2012?
„Klukům jsem po letošním posledním tréninku popřál, ať jsou
hlavně zdraví. Také bych rád,

abychom společně našli herní i
výsledkovou pohodu z listopadu, která poslední dobou chyběla. Když se to povede, můžeme
dojít co nejdál v play off, což si
určitě všichni přejeme ze všeho nejvíc. Rozhodující je však
zmíněné zdraví jak v hokeji, tak
v normálním životě. Ať je proto
každý po téhle stránce v pořádku,“ zdůraznil Petr Zachar.

DAVID ŠEBEK: „Brácha mi v týmu určitě chybí!“
Útočník Jestřábů není nadšený ze své formy v probíhající sezóně,
ale věří, že mužstvo v play off dojde daleko
Prostějov - V minulém soutěžním ročníku vládl
společně se svým bratrem týmovému bodování
LHK Jestřábi Prostějov, během této sezóny se
mu zdaleka tolik nedaří. Sedmadvacetiletý forvard
David Šebek se musel vyrovnat s podzimním odchodem sourozence Patrika do Španělska za in-line hokejem a bez parťáka, s nímž je perfektně
sehraný, zatím hledá ztracenou výkonnostní pohodu. Nejen o tom si Večerník s šikovným útočníkem
povídal po čtvrtečním tréninku.
Marek Sonnevend
Davide, jak jste zvládl tři náročné dny
přípravy zaměřené na
kondici?
„Jakž takž. Bylo to hodně
namáhavé po víc než čtvrt
roce neustálých zápasů a
čtyřech dnech svátečního
volna, zvlášť když jsme
pořád jen bruslili bez puku.
Můžu říct, že já jsem docela
grogy.“
Pomůže vám taková
fyzická zátěž pro
zbytek sezóny?
„Určitě. Máme teď tři dny
volna, takže si odpočineme
a zformujeme se. Co jsme
natrénovali nám navíc nikdo
nevezme, hlavně ke konci
soutěže se tahle příprava
bude hodit a rozhodně nám
pomůže.“
Prohráli jste oba poslední
duely
kalendářního roku 2011
s Uherským Hradištěm i ve
Vsetíně. Byly kvůli tomu
smutnější Vánoce?
„Po obou těch utkáních
panovala v mančaftu špatná
nálada, protože jsme věřili,
že na tyhle soupeře máme.
Bohužel nám to ale nesedlo a neměli jsme štěstí
v zakončení, které nám poslední dobou vázne. Že by mi
však porážky nějak pokazily
svátky, to zase ne. Osobně

V každém případě má byl gól. Momentálně šance
většinou pravdu trenér, což neproměňuju, chybí štěstí
musíme respektovat. Na a asi taky klid v zakončení.
druhou stranu ne všechno se Což mě štve, ovšem nechci
v utkáních podaří a hokej je to nějak přehnaně řešit a
radši jdu dál. Snad trápení
hra chyb.“
Jak moc vám osobně po Novém roce překonám a
chybí bratr v týmu? zlepším se.“
„Brácha je určitě skvělý
Je podle vás jedno, ze
které pozice posthokejista, který toho na ledě
dokáže udělat fakt hodně. oupíte do play off?
Proto mi v mužstvu moc „Vyřazovacích bojů jsem za
chybí, ale rozhodl se odejít, svou kariéru zažil už spoucož je pro něho velká šance stu a několikrát se mi povedjsem úplně vypnul od hokeje poznat svět i něco trochu ji- lo dostat se až do finále,
a přemýšlel nad úplně jinými ného, než pouze lední hokej. případně i do baráže. A
vyšlo to z prvního,
věcmi, Vánoce jsem si užil Tohle mu přeji.“
naplno.“
Proč
souboje
s papírově slabšími
„Zbytek základní
dní části samozřejmě
celky někdy zvládáte a jinnevypustíme.
e. Určitě chceme být
dy ne?
do čtvrté pozice,
e, abychom čtvrtfinále
„Podle mě rozhoduje hlavně
zmíněné zakončení, protože začínali doma a měli v celé sérii výhodu
šancí máme většinou hodně. většího počtu zápasů
pasů na vlastním ledě“
Jakmile nám tam spadnou
Křídelní
forvard
rd DAVID ŠEBEK o tom,
dva tři rychlé góly a hrajeme
jestli
bude
mužstvo
o
spekulovat před play off
v klidu, tak je to dobré. Když
naopak soupeř zuby nehty brání, my neskórujeme
Trápí vás, že po
a naopak sami dostaneme
loňských bodových
první branku, jde pak o dost
řílíte tolik
hodech nyní nestřílíte
nepříjemné zápasy.“
Jak po prohrách – a gólů ani nemáte tolik asisněkdy nejen po nich tencí?
– vnímáte kritiku trenéra, „Já se na kanadskéé bodování
m. Pro mě
že doplácíte na neplnění nikdy moc nedívám.
pokynů?
je důležité, abych měl dobrý
„Abych pravdu řekl, tak pocit ze své hry, což teďka
vůbec nesleduju, co se bohužel nemám a nevím,
píše v novinách nebo na čím to je, nemůžu na důvody
aždopádně
našich webových stránkách. přijít. Loni se mi každopádně
Maximálně
tam
občas dařilo, hrál jsem v klidu a
chou nám
mrknu, ale jinak nemám čas v pohodě, s bráchou
to oběma společněě šlo. Leto víc sledovat.“
Měl jsem na mysli tos je to zatím jiné,
é, něco se
spíš vytýkání chyb změnilo.“
Na druhou stranu se
třeba hned po střetnutí
z herního hlediska
v kabině, jestli má kouč
e, ne?
z vašeho pohledu pravdu? vyloženě netrápíte,
„My prožíváme ty situace „To ne, ale nemám
přímo na ledě a myslíme zdaleka ten lauf jako
sem
si, že je řešíme dobře, on před rokem, kdy jsem
ánu
všechno vidí ze střídačky vystřelil na bránu
ho
a má často jiný názor. a většinou z toho

druhého, čtvrtého, pátého
nebo i šestého místa. Podle
mě tak výchozí umístění nehraje rozhodující roli, play
off je úplně jiná soutěž než
dlouhodobá část.“
Znamená
to,
že
zbytek základní fáze
vypustíte a soustředíte se
pouze na závěr sezóny?
„To samozřejmě ne. Určitě
chceme být do čtvrté pozice,
abychom čtvrtfinále začínali
doma a měli v celé sérii
výhodu většího počtu zápasů
na vlastním ledě.“

Volejbal,

... ještě novější

Tým

Prostějov
Olymp Praha
KP Brno
Přerov
Frýdek-Místek
UP Olomouc
Slavia Praha
Šternberk
Ostrava
SG Brno
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VOLEJBALISTKY PRACUJÍ NA TOM, ABY SE ZVEDLY

průběžná tabulka po 14. kole

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

Lední hokej

Z
14
14
14
14
14
14
14

V3 V2 PB
14 0 0
13 0 0
7 1 1
7 0 1
7 0 0
6 0 2
6 1 0

P
0
1
5
6
7
6
7

PS
42:3
39:7
28:24
24:24
25:26
27:27
25:26

PM
1123:751
1113:867
1173:1041
1057:1042
1101:1140
1155:1172
1088:1119

B
42
39
24
22
21
20
20

14

3

1

0

10

19:35

1108:1260

11

14
14

3
0

1
0

0
0

10
14

14:33
4:42

902:1090
794:1132

11
0

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

kam příště...
15. kolo, sobota 7. ledna v 17:00 hodin: Olymp Praha – VK Přerov, Sokol Šternberk-Královo Pole, SG Brno-VK Modřanská Prostějov, Sokol Frýdek-Místek – Slavia Praha., TJ Ostrava – UP Olomouc (středa 18. ledna v 17:00 hodin).

Hráčské statistiky volejbalistek
VK Modřanská Prostějov
Údaje po 14. kole UNIQA extraligy žen 2011/12

Nejvíce bodující hráčky (celkový součet)
1. Helena Horká 131, 2. Veronika Hrončeková 115, 3. Solange Soares
109, 4. Anna Velikiy 92, 5. Tatiana Artmenko 80, 6. Gabika Tomášeková 68, 7. Šárka Kubínová 18, 8. Monika Smák 15.
Nejvíce bodující hráčky (průměr na set)
1. Solange Soares 4,74, 2. Helena Horká 4,52, 3. Tatiana Artmenko
3,20, 4. Veronika Hrončeková 3,19, 5. Anna Velikiy 3,07, 6. Gabika
Tomášeková 2,00, 7. Monika Smák 0,88, 8. Šárka Kubínová 0,69.
Nejlépe smečující hráčky (celkový součet bodů)
1. Helena Horká 108, 2. Solange Soares 94, 3. Veronika Hrončeková
77, 4. Anna Velikiy 67, 5. Tatiana Artmenko 66, 6. Gabika Tomášeková 41, 7. Tina Samec-Lipicer 40, 8. Michaela Monzoni 27.

„Modřanky“ si přes sváteční dny volného času příliš neužily,
ale už jsou zvyklé a samy vědí, že je potřeba tvrdě pracovat!

Zatímco většina lidí si na Štěpána ještě plně vychutnávala doznívající kouzlo Vánoc, volejbalistky
VK Modřanská Prostějov v pondělí 26. prosince
už trénovaly. Následně makaly až do pátku 30.
prosince (z toho tři dny dvoufázově), o uplynulém
víkendu měly silvestrovsko-novoroční volno a ode
dneška znovu pokračují v přípravě.
Prostějov/son
„Během týdne mezi svátky
jsme absolvovali celkem osm
tréninků. Ty dopolední jsme
věnovali převážně kondici,
odpoledne byly vždy na programu čistě herní věci. Udělali
jsme opravdu hodně práce a
přesně to bylo po velkém zápasovém vytížení v předchozích
týdnech potřeba,“ informoval
kouč VK Miroslav Čada.
Pro co nejkvalitnější plnění
fyzické
zátěže
dorazil
za hanáckým družstvem
kondiční trenér Tomáš Malý,
vyhlášený slovenský specialista na tuto oblast sportovní
přípravy. „Tomova přítomnost
holkám určitě prospěla, ze
všech hledisek jsou jeho tréninkové metody vždy vítaným
zpestřením.
Nemluvě
o
značném odborném přínosu,“
neskrýval Čada.

Nejlépe smečující hráčky (průměr bodů na set)
1. Solange Soares 4,09, 2. Helena Horká 3,72, 3. Tina Samec-Lipicer 3,08, 4. Tatiana Artmenko 2,64, 5. Anna Velikiy 2,23, 6. Veronika
Hrončeková 2,14, 7. Michaela Monzoni 1,93, 8. Gabika Tomášeková
1,21.

Mrzely ho jen zdravotní potíže
dvou jeho svěřenek. „Markéta
Chlumská pouze regenerovala
a Helena Horká se zapojila až
od čtvrtka. Naštěstí jejich problémy nejsou vážné, další týden
už s nimi normálně počítám,“
upřesnil lodivod „Modřanek“,
které ve čtvrtek 5. ledna čeká
přípravné střetnutí ve Vídni
proti SVS Post Schwechat.
„Jde o dobře známého a velmi
silného soupeře, přátelská konfrontace s ním nám směrem
k Champions League určitě
pomůže,“ zdůraznil Čada.
Ještě před pátým duelem
základní skupiny evropského
poháru (11. ledna v Curychu)
Drží spolu. I přes neúspěchy v nejprestižnější evropské soutěži se soubor prostějovských volejbalisčeká prostějovské ženy první
tek nevzdává. Všechyn hráčky věří, že sezóna bude zakončena očekávanými úspěchy.
extraligový mač po pauze, a to
Foto: www.vkprostejov.cz
v sobotu 7. ledna od 17.00 hodin na palubovce nováčka SG
Brno.
„Samozřejmě hlavně zdraví pro skupině Ligy mistryň aspoň jsme nerezignovali a poctivě
Co si zkušený kormidelník všechny, to je nejdůležitější. A jednou zvítězili. Sice už máme děláme na tom, aby to vyšlo,“
přeje celkově do roku 2012? moc bych chtěl, abychom ve jen dvě možnosti, ale rozhodně dodal Miroslav Čada.

Obchodní a mediální partneři VK Modřanská

Nejlépe smečující hráčky (účinnost v procentech)
1. Michaela Monzoni 53, 2. Gabika Tomášeková 51, 3. Veronika
Hrončeková 49, 4. Helena Horká 38, 5. Solange Soares 36, 6. Anna
Velikiy 32, 7. Tatiana Artmenko a Tina Samec-Lipicer 31.
Nejlépe blokující hráčky (celkový součet bodů)
1. Veronika Hrončeková 23, 2. Gabika Tomášeková 15, 3. Helena
Horká a Anna Velikiy 12, 5. Tatiana Artmenko 10, 6. Solange Soares a
Monika Smák 6, 8. Šárka Kubínová 4.
Nejlépe blokující hráčky (průměr bodů na set)
1. Veronika Hrončeková 0,64, 2. Gabika Tomášeková 0,44, 3. Helena Horká 0,41, 4. Anna Velikiy a Tatiana Artmenko 0,40, 6. Monika
Smák 0,35, 7. Solange Soares 0,26, 8. Šárka Kubínová 0,15.
Nejlépe podávající hráčky (celkový součet bodů)
1. Veronika Hrončeková 15, 2. Anna Velikiy 13, 3. Gabika Tomášeková 12, 4. Helena Horká 11, 5. Solange Soares 9, 6. Šárka Kubínová a
Tina Samec-Lipicer 6, 8. Tatiana Artmenko 4, 9. Michaela Monzoni
3, 10. Monika Smák 2.
Nejlépe podávající hráčky (průměr bodů na set)
1. Tina Samec-Lipicer 0,46, 2. Anna Velikiy 0,43, 3. Veronika Hrončeková 0,42, 4. Solange Soares 0,39, 5. Helena Horká 0,38, 6. Gabika Tomášeková 0,35, 7. Šárka Kubínová 0,23, 8. Michaela Monzoni
0,21, 9. Tatiana Artmenko 0,16, 10. Monika Smák 0,12.
Nejlépe přihrávající hráčky (celková úspěšnost v procentech)
1. Markéta Chlumská 41,4, 2. Darina Košická 38,3, 3. Helena Horká 35,3, 4. Tina Samec-Lipicer 34,3, 5. Anna Velikiy 29,0, 6. Tatiana
Artmenko 23,1.

perlička z tréninku...
Vajíčko spadlo Tali Artmenkové, musela jej uklidit
Prostějov/son - Poslední
trénink na konci velmi
náročného týdenního cyklu
přípravy našich volejbalistek od 26. do 30. prosince
měl v pátek zajímavé a notně
zpestřující vyvrcholení. Na
úplný závěr totiž kondiční
trenér VK Prostějov Tomáš
Malý přinesl vajíčko, s nímž

si všechny „Modřanky“
následně zasoutěžily.
Jak? Dvojice hráček si mezi sebou slepičím zárodkem házely
přes síť, přičemž se postupně
zvětšovala vzdálenost, než
vejce některé nešťastnici
spadne na zem a rozbije se.
Dlouho byla všechna děvčata
maximálně pozorná a karam-

bolu se úspěšně vyhýbala,
takže dvě řady plejerek postoupily až téměř k zadním
lajnám. Teprve poté došlo
k nehodě.
Vajíčko vržené Annou Velikiyovou vypadlo její izraelské
parťačce Tali Artmenkové
z rukou, následný dopad na
zem s rozprsknutím obsahu

provázelo pištění vysoké
smečařky i některých dalších
spoluhráček. Tatiana pak musela pro hadr a palubovku
vytřít, načež přišel ještě jeden
„trest“. Obě proherkyně si za
hlasitého skandování zbytku
družstva vystřihly deset rychlých koleček okolo balónu,
aby hned vzápětí s motající se

hlavou zasmečovaly.
Jejich nekoordinované pohyby
logicky
vyvolaly
všeobecné veselí včetně salv
smíchu, takže se hanácký
mančaft před Silvestrem loučil
ve výborné náladě. A přesně to
potřeboval...
Snad ženám VK pohoda
vydrží i v novém roce 2012.

DAVID ZACHAR: „Daří se mi, ale když prohrajeme, je to na houby!“
Mladý forvard přiznal, že v kabině bylo po Hradišti dusno...
Prostějov - Nejproduktivnější a patrně i nejlepší
hráč LHK Jestřábi v uplynulých týdnech? Pro leckoho možná překvapivě žádný ze zkušených borců,
nýbrž teprve dvacetiletý útočník David Zachar (na
snímku). Poslední dobou rychle navyšuje své konto
kanadského bodování hlavně díky poctivé a důrazné hře, která v předvánoční předehrávce jednatřicátého kola proti Uherskému Hradišti vedla k asistenci
u první trefy a vstřelenému druhému gólu. Vedení
2:0 ale prostějovské mužstvo bohužel neudrželo a
pozápasový rozhovor po dosud posledním domácím vystoupení s dravým juniorem byl vzhledem ke
způsobu konečné porážky 3:5 nadmíru zajímavý...

Nepodcenili jste Hra- spíš líto a jsme na sebe naštvadiště coby kolektiv, ní.“
Vám osobně se však
zvlášť po vydařeném začátmomentálně daří. Jste
ku?
„Na to byste se nejspíš měl ze- sám se sebou spokojen?
ptat každého zvlášť, jestli něco „Za dobrou formu jsem samopodcenil nebo ne. Nemůžu zřejmě rád, ale hodně vděčím
mluvit za ostatní. Určitě je ale dvěma výborným spoluhráčům
pravda, že jsme – nevím proč v útoku. Díky nim mi to teď
– najednou začali hrát od druhé padá do brány, jenže když se
třetiny něco jiného, než jsme stejně prohraje, jsou vstřelené
góly na houby. Mohl bych jich
měli....“
Rozebírali jste příčiny dávat ještě víc, aby se častěji
porážky v kabině?
vítězilo.“
Je to opravdu jen zá„Určitě jsme se o tom bavisluha spoluhráčů, že
li, jenže důvody vám stejně
nejsem schopný říct. Podrob- nyní sbíráte tolik bodů?
nější rozbor přijde až později, „Já jsem svůj styl hry určitě
na nejbližším tréninku se jistě nezměnil. Je možné, že se ještě
ho, než se po nás chtělo.“
dozvíme, co jsme dělali špat- víc snažím, to fakt nevím. Spíš
Marek Sonnevend
Proč?
přibylo štěstíčko.“
ně.“
Davide, co se s týmem
Bylo po střetnutí v šatKromě utkání za muž„To nevím. Zrovna já
po vydařené úvodní asi nejsem ten správný člověk
ně hodně dusno?
ské áčko hrajete i
třetině stalo?
k rozhovoru na tohle téma... „Rozhodně tam teď nepanuje s prostějovskými juniory a
„Asi jsme začali hrát něco jiné- (hořký úsměv)“
dobrá nálada. Je nám té prohry navíc vysokoškolsky studuje-

„Já jsem zatím hrával skoro
pořád jen pod ním, takže jsem
si na to zvykl. Spíš jsem rád,
že mám tátu jako trenéra,
možná bych naopak těžko
přivykal něčemu jinému...“
Odchovanec DAVID ZACHAR o tom,
jaké to je, když tým koučuje vlastní otec...
te sportovní management.
Jak to jde všechno skloubit?
„Těžko, ale snažím se. Třikrát
týdně jezdím do Ostravy na
Vysokou školu báňskou a zpátky, což je spolu s hokejem dost
namáhavé. Zatím to nějak jde,
snad na mě v lednu nepřijde
nějaká viróza jako v minulých
letech.“
Absolvujete za juniorku všechny soutěžní
duely?

„Zatím jsem vynechal pouze
dva.“
Zvládáte to fyzicky?
Nešetříte se třeba někdy vědomě či podvědomě?
„Snažím se vždycky hrát naplno. Prioritou je však samozřejmě prosadit se v áčku, abych za
Prostějov mohl nastupovat i do
budoucna.“
V „A“-týmu LHK
vám z pozice kouče
vede váš otec. Jaké to je?

„Já jsem zatím hrával skoro
pořád jen pod ním, takže jsem
si na to zvykl. Spíš jsem rád, že
mám tátu jako trenéra, možná
bych naopak těžko přivykal něčemu jinému.“
Rozebíráte hokej i
doma po příchodu ze
zimního stadionu?
„Bavíme se o něm, ale všeobecně o dění v celém hokeji. Málokdy přijde řeč na Jestřáby, ty si
necháváme na zimák...“

Basketbal

... ještě novější
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Prostějovští Orli nelenili ani na konci roku. Vybrakovali Pardubice!

k
o
k
s
z
ro
MATTONI NBL - 20. KOLO

JIP PARDUBICE – BK PROSTĚJOV

74:76

Čtvrtiny:
20 :20, 22:23,
18:16, 14:17
Trestné hody: 28/18:10/8
Střelba 2 b.:
46/22:49/19
Trojky:
15/4:20/10
Doskoky:
29:37
Asistence:
14:16
Osobní chyby: 14:22
Pět chyb:
35. Harčár (S)
Získané míče: 9:7
Ztracené míče: 12:16
Rozhodčí:
Dolinek, Hruša,
Kapaňa
Diváků:
1230
Nejlepší hráč: Pandula (Pv)

Sestava a body Prostějova
Smith 7
Pandula 14
Eitutavičius 12
Peterson 11
Nicholson 14
Venta 0

Slezák 2
Prášil 6
Švrdlík 0
Pelikán 3
Bratčenkov 0
J. Bohačík 7

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body Pardubic:
Arnold 24, Čarnecký a Pospíšil 12, Muirhead 9, P. Bohačík 6, Černošek a Kotas 4,
Hampton 3, Opoku, Peterka

Za bezednými koši

NÁVRAT PO SVÁTCÍCH BASKETBALISTÉ ZVLÁDLI NA JEDNIČKU
Prostějovští basketbalisté se nenechali rozhodit
předvánočním zveřejněním informací o finančních
problémech svého klubu a hned v prvním duelu po
svátcích pořádně zabrali. Páteční vydřené vítězství
ze hřiště silných Pardubic má velkou cenu, neboť
šlo o přímou bitvu dvou nejžhavějších adeptů na
obsazení druhého místa po základní části. A lépe
v ní obstáli - byť o chlup - Orli z Hané.
Prostějov/son
„Pro nás to byl velmi důležitý
zápas a mám samozřejmě velkou radost, že jsme jej vyhráli
a vylepšili bilanci vzájemných
utkání s Pardubicemi v této
sezóně na 3:1. Neméně mne
potěšil i herní projev mužstva,
který byl po vánoční pauze
kvalitní. Dobrým pohybem
jsme si hledali vhodné pozice
pro střelbu, ty následně proměňovali a tím získávali herní
pohodu. Celkově kluci zvládli
hodně náročný souboj výborně, rozhodla naše vyšší úspěšnost střelby i větší nasazení.
Kromě Arnolda jsme dokázali
ubránit nebezpečné opory domácích, přičemž na naší straně
předvedlo hned několik hráčů
dost povedené výkony. Zejména Dušan Pandula, kterému se
opravdu dařilo a týmu výrazně
pomohl nejen čtyřmi důležitými trojkami,“ chválil trenér BK
Prostějov Zbyněk Choleva.
Absolvovat střetnutí na tak

vysoké úrovni mohli jeho svěřenci díky odpovídající připravenosti. „Všichni kluci se po
Vánocích vrátili včas a bez
zjevných prohřešků proti životosprávě. Možná někteří dorazili s mírnou nadváhou, ale
nešlo o nic zásadního. Hlavní
bylo, že si dostatečně odpočinuli a nabrali nové síly i chuť
do práce, což se na trénincích
před cestou do Pardubic stejně jako následně v samotném
utkání projevilo. Celý mančaft
zaslouží pochvalu,“ zdůraznil
spokojený Choleva.
Na Nový rok dopoledne si sám
ještě hověl v posteli. „Tým měl
za případnou výhru slíbeno, že
po volném Silvestru odpadne i
jinak plánovaný trénink 1. ledna. Takže se sejdeme až v pondělí druhého, ať si chlapci dílčí
úspěch užijí,“ smál se kouč
mající po velmi dlouhé době
k dispozici kompletní kádr.
„Konečně jsou všichni zdraví.
Vedle Rosti Pelikána po více
než dvouměsíčním léčení se

Hned v prvním týdnu nového roku čekají BK
dva těžké zápasy: doma s USK Praha a poté v Ostravě
už dal do pořádku také Matej
Venta, snad teď hráči budou co
nejdéle zdravotně fit,“ přál si
Choleva.
Mužstvo bez absencí potřebuje, neboť Orly v tomto týdnu čekají dvě nelehké bitvy:
ve středu 4. ledna od 18.00
hodin doma proti USK Praha
(šestý celek tabulky) a v sobotu 7. ledna od 17.30 hodin na
palubovce NH Ostrava (sedmý
tým ligového pořadí). „Oba
jsou to hodně nebezpeční a nevyzpytatelní soupeři, u nichž
záleží na tom, jak se jim zrovna
daří střelba. USK nejvíc spoléhá na trojici opor Votroubek,
Sedmák a Hruban, ale dobře
hraje celé mladé mužstvo, před
sezónou spíš podceňované.
Ostravu zase výrazně posílil
příchod Wrighta, její údernost
spočívá především v palbě
z dálky a v domácím prostředí,
které je na Nové huti citelně
znát. My se s tím vším musíme
vyrovnat,“ nabádal Choleva.
Na dva střety v rámci Mattoni NBL naváže nedělní All-Star Game v Pardubicích (z
Prostějovanů se týká čtveřice
Zbyněk Choleva, Travis Peterson, Jamar Smith, Jaromír
Bohačík), v příštím týdnu pak

Byli výš. Prostějovští basketbalisté dokázali přeskočit, tak jako na
snímku pivot Nicholson, pardubické soky a tím Východočechům
oplatit porážku z pohárového mače.
Foto: bkprostejov.cz
parta BK nastoupí k jedinému
zápasu v Nymburku (14. 1.). A
co dlouho odložený mač v Kolíně? „Měl by přijít na řadu ve

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov
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Loko Interconex Plzeň - ČEZ Basketball Nymburk
21. kolo, středa 4. ledna 2012, 18.00 hodin: BK JIP Pardubice Tuři Svitavy, BK Prostějov - USK Praha, Inter Bratislava - NH
Ostrava, SLUNETA Ústí nad Labem - ČEZ Basketball Nymburk,
BC Kolín - Levharti Chomutov (17:45), BK Loko Interconex Plzeň
- BK Děčín (předehráno 52:67), Astrum Levice - BK B & W Opava
22. kolo, sobota 7. ledna 2012, 18.00 hodin: Tuři Svitavy - Astrum
Levice (19:00), BK B & W Opava - BK Loko Interconex Plzeň, BK
Děčín - BC Kolín, Levharti Chomutov - SLUNETA Ústí nad Labem (15:00), ČEZ Basketball Nymburk - Inter Bratislava (16:00),
NH Ostrava - BK Prostějov (17:30), USK Praha - BK JIP Pardubice (17:30)
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středu 18. ledna, pokud bude
tenhle dohodnutý náhradní termín potvrzen,“ prozradil lodivod hanácké letky.

... ještě novější

Basketbal, fotbalové sporty

Orli se Pardubicím pomstili za vyřazení z Challenge Cupu
Před nedávnem museli naši basketbalisté skousnout postup pardubického týmu ze základní skupiny
evropského Vyzývacího poháru na svůj úkor, teď
se jednomu z úhlavních rivalů dílčím způsobem pomstili. Dokázali totiž zvítězit ve 20. kole Mattoni NBL
na jeho palubovce, čímž jsou se třemi dosavadními
porážkami druhým nejlepším celkem soutěže. Byť
v tabulce kvůli menšímu počtu odehraných střetnutí
figurují právě až za Východočechy na třetí pozici.

JIP P
BK Pv

74
76

Pardubice, Prostějov/son
Pro obě mužstva šlo o zápasové
loučení s kalendářním rokem 2011,
ovšem domácí už za sebou měli
jeden povánoční duel v Bratislavě,
zatímco hosté nastoupili po
svátcích a delším volnu poprvé.
Přesto v úvodu dominovali Orli jak
výbornou obranou, tak přesnými
trefami z dálky (2:8). Převaha jim
ale dlouho nevydržela, protože pod

košem začal úřadovat Arnold a
Beksa třemi šestibodovými šňůrami
průběh ještě v zahajovací čtvrtině
dokonale otočila (20:15). Naštěstí
Prostějované na tlak soupeře včas
zareagovali, což se přesně zopakovalo i ve druhé části. Nejprve
z toho bylo srovnání na 20:20 a po
dalším úniku JIP (22:23 – 29:23)
znovu razantní otočení skóre (35:28
– 39:43), díky čemuž Hanáci o
poločasové přestávce drželi těsný
náskok – 42:43.
Hrál se pěkný a divácky zajímavý
basketbal, navíc i po změně stran
se vývoj neustále přeléval ze strany
na stranu. Zkraje třetí desetiminu-

tovky muži BK získali opakovaně
převahu pěti bodů (48:53, 51:56)
zejména skvělou palbou trojek,
aby hned vzápětí udeřil protivník
nejdelší sérií celého mače na 59:56.
Tím byl odstartován závěrečný
thriller, kdy každý chvilku tahal
pilku (60:61, 63:61, 63:65, 69:67,
69:70). Pardubice přitom držel vynikající Arnold (24 bodů, 9 doskoků,
7 získaných faulů, 2 získané míče)
a v hostujícím dresu se nejvíc dařilo
Petersonovi (11 bodů, 10 doskoků,
6 získaných faulů, 3 asistence)
s Pandulou a Eitutavičiusem, avšak
koncovka patřila Nicholsonovi.
Ten v čase 39.16 obrátil na 73:74,
následně nešťastník Muirhead zahodil tři ze čtyř trestných hodů a
znova Nicholson sedm vteřin před
vypršením normální hrací doby
parádně dopíchl nepřesný pokus
Eitutavičiuse. Za stavu 74:76 měli
Východočeši minimum prostoru
něco s výsledkem udělat, přesto
mohl drama poslat do prodloužení
jinak perfektně uhlídaný Hampton.
Dvojku v poslední sekundě však
nedal a Orli přivezli domů nesmírně
cenný triumf.

Čtveřice Orlů absolvuje nedělní All-Star Game
V Pardubicích budou Choleva, Bohačík, Peterson a Smith,
posledně jmenovaný si zasoutěží i ve smečování
Prostějov/son - Potřetí za
sebou se Utkání hvězd basketbalové Mattoni NBL
mužů uskuteční v Pardubicích. Poprvé se však
termínově přesunulo z brzkého jara do hluboké zimy,
ve východočeské ČEZ Aréně
je na programu již v neděli
8. ledna od 15.00 hodin.
Nejprve se střetnou výběry
Západu a Východu do 23 let,
následně si to rozdá Západ
s Východem i v dospělé kat-

egorii. Hlavní duel bude navíc
tradičně proložen individuálními soutěžemi ve střelbě trojek, v basketbalových dovednostech a ve smečování do
koše.
Základní pětky všech týmů
určilo internetové hlasování
fanoušků, trenéry zase aktuální umístění mužstev v ligové tabulce. Zbylé hráče pro
All-Star Game pak vybrali
právě jednotliví koučové.
A
účastníci
individuál-

ních soutěží částečně vzešli
ze zmíněného hlasování
příznivců, částečně rozhodli
také pořadatelé exhibice.
Z kádru BK Prostějov nakonec v nominaci figuruje
trojice Jamar Smith, Travis Peterson (hlavní zápas) a Jaromír
Bohačík (střetnutí mladíků),
trenér Zbyněk Choleva bude
druhým lodivodem A-mužstva
Východu. Americký štírek
Smith navíc zkusí své umění
i štěstí ve smečování do koše.

Pohledem trenérů
Jan Slowiak (JIP Pardubice):
„Ze strany Prostějova byla k vidění daleko větší koncentrace než v EuroChallenge Cupu, a to
především na začátku utkání. Soupeře hodně
dlouho držela ve vedení nebo v kontaktu s naším týmem vysoká úspěšnost trojek. Pro diváky
to bylo velmi zajímavé utkání, které je drželo
v napětí až do samotného konce. Mohl vyhrát
kdokoliv. My jsme udělali o jednu hrubou chybu v závěru víc, což
v podstatě rozhodlo.“

Zbyněk Choleva (BK Prostějov):
„Pro nás to byl velmi důležitý zápas a mám
samozřejmě velkou radost, že jsme jej vyhráli
a vylepšili bilanci vzájemných utkání s Pardubicemi v této sezóně na 3:1. Neméně mne
potěšil i herní projev mužstva, který byl po
vánoční pauze kvalitní. Dobrým pohybem
jsme si hledali vhodné pozice pro střelbu, ty
následně proměňovali a tím získávali herní
pohodu. Celkově kluci zvládli hodně náročný souboj výborně,
rozhodla naše vyšší úspěšnost střelby i větší nasazení. Kromě Arnolda jsme dokázali ubránit nebezpečné opory domácích, přičemž
na naší straně předvedlo hned několik hráčů dost povedené výkony. Zejména Dušan Pandula, kterému se opravdu dařilo a týmu
výrazně pomohl nejen čtyřmi důležitými trojkami.“

Sestavy pro hlavní utkání
Východ: Keaton Grant (Levice), Maurice Hampton
(Pardubice), Corey Muirhead
(Pardubice), Michael Bernard
(Levice), Marcus Arnold (Pardubice), Radim Klečka (Opava), Jamar Smith (Prostějov),
Riley Luettgerodt (Ostrava),
Boris Meno (Svitavy), Travis
Peterson (Prostějov). Trenéři:
Jan Slowiak (Pardubice) a Zbyněk Choleva (Prostějov).
Západ: Eugene Lawrence
(Nymburk), Pavel Pumprla
(Nymburk), Tomáš Pomikálek
(Děčín), Petr Benda (Nymburk), Pavel Houška (Děčín),

ZÁKLADNÍ SKUPINY ČESKÉHO POHÁRU
- PROSTĚJOV 2011/2012

KONEČNÁ TABULKA:
1. SK GRIFFINS 98 Prostějov 3 2 0 1 11:3 6
2. BOTAFOGA Prostějov
3 2 0 1 7:4 6
3. RELAX Prostějov „B“
3 1 0 2 5:13 3
4. AC ZAVADILKA 2000 „A“ 3 1 0 2 5:8 3
Poznámka: o pořadí na 1.-2. místě resp. 3.-4. místě rozhodly
výsledky vzájemných zápasů
Postup do finálové skupiny si vybojovaly SK GRIFFINS 98
Prostějov a BOTAFOGA Prostějov.
Ze skupiny „A“, která se hrála již 18. prosince 2011, si postup
do finálové skupiny zajistily týmy SK ARISTON 92 Prostějov
„A“ a JIŘINA Prostějov.

Tabulka Mattoni NBL po necelém 20 . kole
1. ČEZ Basketball Nymburk
2. BK JIP Pardubice
3. BK Prostějov
4. BK Děčín
5. BC Kolín
6. USK Praha
7. NH Ostrava
8. Tuři Svitavy
9. Levharti Chomutov
10. Astrum Levice
11. SLUNETA Ústí nad Labem
12. BK Loko Interconex Plzeň
13. Inter Bratislava
14. BK Breda & Weinstein Opava

19
20
19
21
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18
16
16
14
14
13
10
8
7
6
6
5
3
3

1
4
3
7
5
7
10
12
13
14
14
15
17
17

1705:1267
1582:1322
1671:1377
1587:1384
1621:1506
1560:1479
1609:1528
1514:1575
1598:1803
1553:1603
1497:1716
1316:1635
1400:1696
1337:1659

37
36
35
35
33
33
30
28
27
26
26
25
23
23

koše Mattoni NBL v číslech
19. KOLO: SLUNETA
S
Ústí
Ú í nad Labem - USK
S Praha (předehráno
( ř
á 81:91))
* BK Prostějov – Tuři Svitavy (předehráno 71:54) * BK Děčín - BK Bredaa
& Weinstein Opava (předehráno 85:49) * Inter Bratislava - BK JIP Pardubice 73:88 (19:26,
40:52, 57:73). Body: Ubilla 17, Kuffa 13, Ďurana 11, Williams 9, Pešič, Trivunovič a Žilík po 7,
Musil 2 - Muirhead 14, Arnold 13, Pospíšil 11, Černošek 10, Hampton 9, P. Bohačík, Kotas a T. Tóth
po 8, Čarnecký 3, Opoku a O. Peterka po 2 * BC Kolín - NH Ostrava 94:88 (25:25, 47:46, 70:74).
Body: Barnes 17, Field a Zuzák po 15, Machač 14, Ames a Marko po 12, J. Jelínek 7, Hubálek 2 - Manusos 21, Stehlík 20, Luettgerodt 17, Wright 11, Aleksejevs 7, Hughes 6, Číž 4, Jurečka 2 * Levharti
Chomutov - Astrum Levice 100:98 po prodl. (26:17, 43:42, 66:64, 87:87). Body: Pope a Staněk po
22, Lowery 19, Hanzlík 14, Sucharda 10, Hemmy 6, Anderson 5, Krakovič 2 - Grant 19, Štemberger
17, Hallett 16, D. Marek 13, Sýkora 10, Bernard 9, Štec 8, Modrič 4, Morávek 2
20. KOLO: ČEZ Basketball Nymburk – BC Kolín (předehráno 88:72) * Pardubice - Prostějov 74:76 (20:20, 42:43, 60:59). Nejvíce bodů: Arnold 24, Čarnecký a Pospíšil po 12 - Pandula
a Gadri-Nicholson po 14, Eitutavičius 12, Peterson 11. * Svitavy - Opava 81:67 (20:18, 39:34,
62:49). Nejvíce bodů: Miloš 20, Horák 13, Mróz 12, Meno 10 - Blažek 14, Klečka a Šiřina po
10 * Ostrava - Ústí nad Labem 89:58 (36:5, 50:26, 72:41). Nejvíce bodů: Hughes 23, Stehlík
19, Wright 12, Číž 11 - Bažant 15, Fohler 11, Hejl 9 * Chomutov - Plzeň 85:73 (18:14, 39:36,
57:55). Nejvíce bodů: Staněk 25, Lowery 22, Pope 13 - L. Tóth 15, Vrubl 13, Kozlík 11, Kovanda
a Kubizňák po 10 * Děčín - Levice 74:80 (18:11, 43:39, 60:60). Nejvíce bodů: Stria 21, Sanders
19, Pomikálek 8 - Grant 31, Sýkora 10, Marek 9 * USK Praha - Inter Bratislava 96:55 (26:16,
52:30, 79:47). Nejvíce bodů: Hruban 19, Sedmák 14, Mil. Soukup a Šotnar po 12, Votroubek 10
- Ďurana a Ubilla po 12, Gavran a Pešič po 10
-pk-

All-Star Game Mattoni NBL 2012
Rahsaan Ames (Kolín), Robert
Lowery (Chomutov), Vojtěch
Hruban (USK Praha), Stanislav Zuzák (Kolín), Peter Sedmák (USK Praha). Trenéři: Pavel Budínský (Děčín) a Ronen
Ginzburg (Nymburk).

Sestavy pro utkání U23
Východ: Adam Číž (Ostrava),
Luboš Moravec (Svitavy),
Jan Špaček (Svitavy), Ondřej
Peterka (Pardubice), Kryštof
Vlček (Opava), Pavel Harčár
(Svitavy), Jaromír Bohačík
(Prostějov), Martin Gniadek
(Ostrava). Trenér: Tomáš Pětivlas (Svitavy).

futsal ve výsledcích... Silvestrovský fotbálek skončil
„řízenou“ remízou
SKUPINA „B“, středa 28.12.2011, Kostelec n.H.:
RELAX Prostějov „A“ – BOTAFOGA 1:5, AC ZAVADILKA
2000 Prostějov „A“ – SK GRIFFINS 98 Prostějov 3:2, SK
GRIFFINS 98 – RELAX „A“ 7:0, BOTAFOGA – AC ZAVADILKA 2000 „A“ 2:1, SK GRIFFINS 98 – BOTAFOGA
2:0, RELAX „A“ – AC ZAVADILKA 2000 „A“ 4:1
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Prostějo/son- Několik desítek diváků si na SilTým Starých se proti výběru
vestra dopoledne našlo
Mladých tak dlouho snažil
cestu do areálu Fotbal
o vyrovnání,
Prostějov v ulici E.
němu dle očekávání dospěl
k
až
Valenty, aby zhlédlo
exhibiční zápas oddílu
1.SK + 1.FK Prostějov. Nultý
ročník akce měl podobu v jednu chvíli sbíral nové síly u
prestižního střetnutí mezi lavičky mimo hřiště společně se
dvěma věkově polarizovaný- dvěma spoluhráči – a to během
mi celky. Duel nakonec dospěl hry! Právě tehdy Mladí potřetí
k předpokládané plichtě, ale udeřili, takže vše směřovalo
všichni aktéři se pro naplnění k jejich pohodovému vítězství.
výsledkového scénáře museli O přestávce však došlo
k několika „opatřením“ v zájmu
hodně snažit.
Ostřílenějšímu mančaftu nebyly nerozhodného rezultátu. Předně
bohaté zkušenosti v úvodu nic se promíchalo složení obou
platné, rychle prohrával 0:2. kolektivů, aby se kvalita přelila
V jeho sestavě se to sice hemžilo víc na stranu prohrávajícího
známými fotbalovými persó- mužstva. Staří pak většinu
nami (například Ivo Zbožínek, druhého poločasu mohutně
Tomáš Bureš, Petr Gottwald, tlačili, protože jejich mladší
Jaroslav Bárta), ale podstatně kluboví kolegové se chovali
mladší soupeř byl zase mno- uctivě a pro dobro věci zvolili
hem běhavější, zvlášť v poro- volnější herní tempo. Fotbaloví
vnání s dříve narozenými členy bardi ale neproměňovali šance,
týmu Starých. Například hrající Gottwald dokonce zahodil dvě
kouč František Jura už před penalty – nemluvě o tom, že
přestávkou těžce popadal dech, obě „zařídil“ vhodně poučený

Staří – Mladí 4:4 (0:3)
Hráno na 2x30 minut. Branky: 34. Šlajs, 52. Zelina, 60.
a 60.(+8) Zbožínek – 3. a 27.
J. Liška, 5. Zatloukal, 55.
Fládr. Rozhodčí: Peřina. Diváků: 50. Sestavy – Staří:
Jankovič – J. Jura, Mezuliánek, T. Bureš, Zbožínek,
Bárta, Gottwald, Zelina, F.
Jura, Čech, J. Klimeš, Šlajs.
Mladí: Kofroň – M. Liška,
Lakomý, Klimek, Krátký,
Fládr, R. Klimeš, Dostál, J.
Liška, Hloch, Zatloukal.

sudí. Když ani pomoc arbitra
nepomohla, vzal vše do vlastních rukou Zbožínek a dvěma
efektními hlavičkami v závěru
srovnal na konečných 4:4. Poslední gól přitom padl v osmé
minutě nastaveného času, jenže
tentokrát nešlo o žádný skandál
ani zářez. Naopak s remízou
byli spokojeni všichni. „No,
že jste to konečně trefili. Taky
jsme tady mohli čekat až do
večera,“ zaznělo výstižně
z hlediště poté, co rozhodčí
okamžitě po finální brance pro
jistotu ukončil celý obzvláště
vypečený duel.

Západ: Tomáš Vyoral (Nymburk), Michal Šotnar (USK Praha), Lukáš Palyza (Nymburk),
Michal Mareš (USK Praha),
Ladislav Pecka (Plzeň), Uroš
Benáček (Kolín), Jiří Slavík
(USK Praha), Jakub Krakovič
(Chomutov). Trenér: Kenneth
Scalabroni (USK Praha).

Nominovaní pro soutěž
ve střelbě trojek
Východ: Tomáš Teplý (Svitavy), Pavel Miloš (Svitavy),
Luděk Jurečka (Ostrava).
Západ: Stanislav Votroubek
(USK Praha), Lukáš Palyza
(Nymburk), Thaddus McFadden (Ústí nad Labem).

Nominovaní pro soutěž
ve smečování do koše
Východ: Ladislav Horák (Svitavy), Corey Muirhead (Pardubice),
Jamar Smith (Prostějov).
Západ: Tomáš Pomikálek (Děčín), Lamayn Wilson (Nymburk),
Pavel Pumprla (Nymburk).

Nominovaní pro soutěž
v basketbalových dovednostech
Východ: Derek Wright (Ostrava), Keaton Grant (Levice),
Tomáš Macela (Svitavy).
Západ: Tomáš Vyoral (Nymburk), John Boyer (Děčín),
Lukáš Feštr (USK Praha).

futsal ve výsledcích...
VÁNOČNÍ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ
Výsledky vánočního turnaje hraného v Kostelci na Hané
28. prosince 2011:
Kostelec A - Smržice 0:0, Protivanov -Kralice 4:0, Kostelec B
- Čechovice 1:2, Smržice - Protivanov 0:1, Kostelec A - Čechovice 0:4, Kralice - Kostelec B 2:0, Protivanov - Čechovice
3:2, Smržice - Kralice 3:0, Kostelec A - Kostelec B 3:0, Kralice
- Čechovice 1:4, Kostelec B - Protivanov 1:4, Smržice - Čechovice 0:1, Kralice - Kostelec 1:4, Smržice - Kostelec B 3:0,
Protivanov - Kostelec 2:3
Zápasy o umístění:
o 5. místo: Kralice - Kostelec B 1:2
o 3 místo: Kostelec A - Smržice 1:3
FINÁLE: Protivanov - Čechovice 1:2
Konečné pořadí:
1. Čechovice, 2. Protivanov, 3. Smržice, 4. Kostelec na Hané
„A“, 5. Kostelec na Hané „B“, 6. Kralice na Hané

Vítězové. Povánoční klání benjamíků ovládl tento výběr čechovického Sokola.
Foto: J. Liška

Ultras počtrnácté v řadě řádil o Štědrém dnu na „Husáku“ Turnaj žáků v malé kopané
vyhrál Hluchov
aneb jak ´ZBOŽÍNKOVCI´ OPĚT PORAZILI ´KOLÁŘOVCE´...
Prostějov/ol, pk - Letos je
to už počtrnácté, kdy se v
poledne o Štědrém dnu sešli
v areálu ZŠ Husova hráči
i příznivci fotbalového klubu FC Ultras, aby nenechali
svá těla v klidu a rozdali si to
mezi sebou v malé kopané. A
byla to opět podívaná se vším
všudy!
Na jedné straně hřiště nastoupili ´Zbožínkovci´ v sestavě
Martin Svoboda - Martin Kolář, Jan Zatloukal, Olda Bezdomnikov, Radim Doležel a
Jiří Zbožínek, naproti tomu se
postavili ´Kolářovci´ ve složení Olda Lošťák - Miroslav
Kristek, Radim Kristek, David Bezdomnikov, Jan Zlámal
a Daniel Kolář. I když bylo
hřiště dost kluzké a místy stály
kaluže vody, oproti loňskému

Ultras v plné kráse. Oba soupeři vánočního mače zapózovali o
přestávce pro fotografa.
Foto: Jan Kintl

roku tam aspoň nebyl led.
Hrálo se dvakrát třicet minut
a první poločas skončil 2:1
pro ´´Zbožínkovce´. Druhou
půli „oranžoví“ ´Zbožínkovci´
roztočili svůj pověstný brankostroj a výsledek se zastavil
na hrozivých 11:5 .
Za vítězný celek skórovali
Jan Zatloukal a Jiří Zbožínek
třikrát, Radim Doležel s Martinem Kolářem dvakrát, jeden
gól pak vsítil Olda Bezdomnikov. Za poražené ´Kolářovce´
byl třikrát úspěšný Radim
Kristek, po jedné trefě přidali
Jan Zlámal a David Bezdomnikov.
´Zbožínkovcům´ se vyplatilo
pozvat na mač opět Martina
„Maňase“ Svobodu až z Pardubic, neboť to byl on, kdo
svými zákroky zabránil aspoň

deseti brankám. Ve druhé
svatyni už sedmapadesátiletý
Olda Lošťák tolik štěstí neměl
a chyběl mu „Koljův“ postřeh i
brankářské štěstí.
„Jedinou vadou snad bylo, že
někteří naši členové museli
ještě zařezávat v práci,“ vzácně se shodli aktéři. V každém
případě ´Kolářovci´ mají do
příštího jubilejního ročníku o
čem přemýšlet a letos na Vánoce konečně musí najít taktiku na soupeře. Jejich poslední
výhra začíná být totiž už dost
„fousatá“. I přes drobná zranění si všichni přítomní dali pořádně do těla a vydali nespočet
kalorií, které bylo poté nutno
v nedalekém Peter´ s Pubu na
Dolní ulici doplnit,“ dodali se
smíchem Jiří Zbožínek a Daniel Kolář.

Den po vánočních svátcích se
v nové sportovní hale Čech
pod Kosířem uskutečnil
žákovský turnaj v malé kopané O pohár senátorky
Boženy Sekaninové.
Mezi čtyřmi zúčastněnými
týmy se vítězem stalo družstvo

SK VICOMAC RomAmatér
Hluchov, které všechny tři své
soupeře porazilo suverénním
způsobem. Trofej nejlepšímu
celku a diplomy i další ceny
všem kolektivům osobně
předala senátorka Božena
Sekaninová.

Výsledky turnaje:
Kobra Kobeřice A – SK VICOMAC RomAmatér Hluchov 3:8,
1.FC Laškov – Kobra Kobeřice B 7:0, Hluchov – Kobeřice B
6:0, Kobeřice A – Laškov 2:3, Laškov – Hluchov 2:7, Kobeřice
B – Kobeřice A 2:5.
Konečné pořadí
1. Hluchov
3
0
0
21:5
2. Laškov
2
0
1
12:9
3. Kobeřice A
1
0
2
10:13
4. Kobeřice B
0
0
3
2:18
Nejlepší hráč: Petr Kovář (Laškov).
Nejlepší střelec: Patrik Gábor (Hluchov) 9 gólů.
Nejslušnější a nejmladší tým: Kobeřice B.
Rozhodčí: Aleš Hradský a Karel Kučera.

9
6
3
0

