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...ještě

Součástí
vydání je
celobarevný

TV
PROGRAM
slovo šéfredaktora
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
nejkrásnější svátky vánoční jsou
minulostí a jelikož nenávratně
už odzvonilo i
silvestrovským
oslavám, vrací
se náš život tak
nějak do normálu. Já doufám, že jste
si dny klidu a pohody užili v pohodě
i lásce, a máte na ně jen hezké vzpomínky. Dnes držíte v rukou druhé vydání letopočtu, který sice rámuje číslice dvě, ovšem my chceme být opět
JEDNIČKY.
Uhájit pozici nejčtenějšího tištěného
periodika v regionu je nejen naším
úkolem, ale také povinností. Ne, že bychom si o sobě v redakci mysleli bůhvíco, nebo létali v oblacích, ale vede
nás k tomu především zodpovědnost
vůči vám - věrným čtenářům. Právě vy
totiž hodnotíte naši práci a rozhodujete
o tom, které z čísel je v roce nejlepší, který článek zaslouží nominaci na
„Pulicera“ a který měl naopak skončit
v koši... Díky vám a vašim reakcím se
pak chceme zlepšovat.
Jednu takovou proměnu jsme prodělali na jaře uplynulého roku, kdy se
zrodil projekt „V NOVÉM“, který
vás zaujal, o čemž nejlépe svědčí
neustále rostoucí prodejnost. Díky
tomu vznikla druhá fáze „ještě NOVĚJŠÍ“, která byla zdatným sourozencem staršího bratra. Vaše stále
početnější reakce nás však nutily
dnes a denně se zamýšlet nad tím,
že nemůžeme být jen aktuálnější,
zajímavější a novější, ale také „ještě VĚTŠÍ“! A tak se stalo, že právě
dnes startuje třetí kapitola dlouhodobého seriálu, díky níž vám budeme
týden co týden předkládat až téměř
STO STRAN ČTENÍ! Doufám proto, že ten malý „hříšek“ v podobě
nepatrného navýšení ceny po sedmi
letech nám snáze odpustíte...
To vše budete již brzy dostávat v
novém, modernějším grafickém
zpracování, na svoji inovaci přitom
čekají také naše internetové stránky.
Ale o tom zase někdy příště...
Závěrem svého prostoru vám chci
poděkovat za přízeň v uplynulém
roce a věřím, že „dvojkový“ letopočet 2012 začínáte s novou energií i
chutí do života. Ať se vám „PV Večerník – ještě VĚTŠÍ´ nadále líbí!
Petr Kozák,
šéfredaktor Prostějovského Večerníku
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aneb jsme zase novější a VĚTŠÍ!
Žádná zpráva o zdražení jakéhokoliv produktu se veřejnosti
nesděluje lehce. I naše redakce
byla postavena před těžké rozhodnutí v současné složité ekonomické době. Bohužel, stejně
jako ostatní média nás tlačí neúprosné podmínky, na které jsme
chtě nechtě museli zareagovat.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník po
sedmi letech, poprvé od roku
2005, kdy jsme zvýšili cenu z osmi
na deset korun, znovu musí změnit svoji hodnotu, a jak to chodí
bohužel směrem nahoru. Od pondělí 9. ledna 2012 si nás čtenáři a
čtenářky pořídí za 15 korun.
Vedou nás k tomu především tří
stěžejní důvody. Tím prvním je
fakt, že od doby, kdy jsme navýšili cenu na desetikorunu, měly
naše noviny dvacet, maximálně
čtyřiadvacet stran. V současnosti vycházíme většinou o rozsahu
32 základních stran. Navíc jsme
čtenářům v loňském roce přinesli
14 speciálních příloh a letos jich
plánujeme vydat rovné dvě desítky! A asi netřeba zdůrazňovat, že
dražší je jak papír a další služby
tiskárny, tak celkový chod nutný
k provozu celého vydavatelství.
Druhým faktorem, který nás přinutil k nepopulárnímu kroku, je
zvýšení dolní sazby daně z přidané hodnoty z deseti na čtrnáct
procent. Předchozí reformy naší
vlády jsme ještě směrem k vám
ustáli, tentokrát už je nárůst
oproti minulosti takřka dvojnásobný.
No a v neposlední řadě třetím
argumentem je skutečnost, že už
od čísla 51 z loňského roku je
součástí Večerníku celobarevná příloha TV pohoda, kterou
jsme vám zprvu servírovali jako
vánoční a novoroční dárek, abychom zjistili vaše reakce a především zájem. Už delší dobu nám
totiž masy čtenářů vytýkali, že

to jediné, co nám chybí, je právě kvalitní televizní program. A
vskutku, součást magazínu jste
kvitovali.
No a jelikož TV pohoda, která
tak bude naším trvalým souputníkem, stojí samostatně na pultech trafik deset korun, spočítejte
si sami, že nákupem tolik oblíbeného a zavedeného Večerníku s
televizním programem ušetříte
rovnou pětikorunu. Takže, suma
sumárum, tento náš krok se vám
jednoznačně vyplatí!
A co víc, pro předplatitele zachováme stávající podmínky, což
znamená, že pokud byste si zajistili pravidelný odběr Večerníku,
dostanete jej nejen každé pondělní ráno až přímo do schránky, ale zaplatíte za něj o rovných
33 procent méně! A budete mít
doma nejen standardní vydání a
televizní magazín, ale často také
ještě jednu speciální přílohu!
Vězte, že nejen zvýšenou cenu,
ale zejména váš rostoucí zájem,
jak jste si mohli za uplynulý rok
určitě již všimnout, se snažíme
kompenzovat různými způsoby.
A neustále růst!
O všem našich mimořádných
a speciálních nabídkách se budete moci dočítat v průběhu celého roku. S první dvojicí však za
vámi přijdeme už za týden!
Vážení čtenáři, věříme, že naše
rozhodnutí, byť nepopulární,
pochopíte a i nadále zůstanete
našimi věrnými příznivci. A nejenom to. Přáli bychom si, aby se
do vašeho podvědomí dostalo,
že jsme sice dražší, ale zakoupením Večerníku skutečně ušetříte.
Do rukou se vám totiž dostane
nejkvalitnější mediální produkt v
regionu společně s kvalitním televizním magazínem, který si tak
nemusíte pořizovat zvlášť...
Redakce
Prostějovského Večerníku

Prostějov/mls

Foto: koláž Večerníku

Dvojice prostějovských policistů stanula v úterý před soudem. Dle obžaloby měli
nedostatečně prošetřit okolnosti obzvláště hrůzného případu, k němuž došlo v
rodinném domě v ulici Jaroslava Kučery 19 nedaleko prostějovského aquaparku.
Matka zde měla v listopadu 2010 přinutit svoji postiženou dceru k tomu, aby spolkla
větší množství prášků. Ty snědla i ona sama. V domě pak pustila plyn. Kvůli tomu hrozilo, že do vzduchu vyletí celé okolí! Krajská státní zástupkyně upozornila,
že případ byl nakonec prošetřen až na základě opakovaných dotazů ze strany
sousedů a příbuzných oběti. Obhajoba tvrdí, že policistům přímo na místě činu
nebyl nikdo schopen poskytnout dostatek informací...
Více čtěte na straně 6
INZERCE

INZERCE

POVLEČENÍ OD VÝROBCE
9 771212 667008

2

www.nasepovleceni.cz Wolkerova 37, PV

Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Svatoplukova 20 (u zastávky MHD)

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zpitá
bezdomovkyně
O půl deváté
večer byla nahlášena ležící osoba v ulici
Vrlova. Strážníci zjistili, že
se jedná o devětadvacetiletou ženu. I přes svoji opilost
s hlídkou komunikovala a
byla schopná chůze. Přibližně po pěti hodinách ji
objevila autohlídka na ulici
Svatoplukova.
Tentokrát
bylo nutné přivolat záchrannou službu. Bezdomovkyně
spala na chodníku tak tvrdě,
že ji nebylo možné vzbudit.
Vedle sebe měla prázdnou
láhev od alkoholu. Její stav
nedovoloval převoz na záchytnou stanici. Skončila
v prostějovské nemocnici.

Neposlušní stánkaři
V poslední den loňského
roku měli stánkaři na náměstí povoleno prodávat
jen občerstvení. Toto nedodrželi dva prodejci stojící
na kuželně. Nabízeli různé
blikající předměty. Oba
shodně „obdrželi“ blokovou pokutu a stánky s tímto zbožím odklidili. Jinak
tomu bylo u ženy, která si
rozprostřela před lékárnou
svůj stoleček. Na něj vyskládala svítící rohy, meče a
další hračky. Hlídce tvrdila,
že je dohodnuta s tamějším
bydlícím, který ji vpustí do
průjezdu a ona si veškeré
věci ihned přemístí. Jelikož
k tomuto nedošlo, celá událost byla postoupena správnímu orgánu pro porušení
tržního řádu. Za toto jednání hrozí dotyčné pokuta ve
výši až 30 000 korun.
Masakr na náměstí
Provokoval, tak prostě jednu dostal - to jsou slova jednoho z útočníků. K celému
incidentu došlo o půl třetí
ráno na náměstí T. G. Masaryka, kdy po společné hádce
tří mužů se jeden z nich od
skupiny oddělil a odcházel.
Tito pánové se však vydali
za ním a dostihli ho. Pětadvacetiletý ho skopnul na
zem a jednatřicetiletý mu
skákal po zádech a hlavě.
V tomto okamžiku hlídka
k výtečníkům dorazila a
zabránila jim v dalším útoku. Na místo byla přivolána
sanitka, neboť čtyřiačtyřicetiletý napadený měl tržnou
krvácející ránu v obličeji.
Pro podezření z přestupku
ublížení na zdraví byla událost postoupena správnímu
orgánu, kde oběma hrozí
pokuta do výše až 20 000
korun.
Rabiját na úřadě!
Na ojedinělý zákrok vyjížděli strážníci v dopoledních
p
hodinách. V budově Úřadu
práce se nacházel třicetiletý
muž, který odmítal opustit
jednu z tamějších kanceláří.
Seděl za počítačem a za žádnou cenu nechtěl odejít. Na
výzvy strážníků nereagoval.
Za pomocí hmatů a chvatů
byl z prostoru vyveden. Jelikož se choval značně agresivně, skončil v poutech. Při
zákroku došlo k poničení tiskopisů a to v hodnotě 1 000
korun. Věc byla postoupena
správnímu orgánu pro přestupek proti majetku a neuposlechnutí výzvy.
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NAPADL ženu, pak strážníka! POŽÁR v paneláku
Agresivnímu chlápkovi hrozí pět let kriminálu
Co se dneska děje, to je na pováženou! Těžkou
práci měli ve středu časně ráno strážníci prostějovské městské policie. Jen díky své zdatnosti zpacifikovali muže, který v bytě fyzicky napadl ženu a pak
se pustil i do zasahujícího policisty!
Prostějov/mik
„Před čtvrtou hodinou ranní
vyjížděla hlídka na telefonické
oznámení na linku 156. Volající
žena uvedla potíže se svým bývalým přítelem, který se chová
velmi hlučně. Nadává, uráží ji,
bouchá věcmi, tropí hluk a tímto
ruší i ostatní bydlící,“ informovala nás o telefonátu na tísňovou
linku Jana Adámková z Městské
policie v Prostějově.
Strážníkům
oznamovatelka
umožnila vejít dovnitř. Muž se
nacházel stále ještě v bytě. „Byl
silně opilý a měl značně nahlas
puštěnou hudbu. Na výzvu k
opuštění těchto prostor nereagoval. Ani po upozornění na použití donucovacích prostředků se
neměl k odchodu. Strážníci jej
proto vyvedli ven z bytu. Aktiv-

ní odpor neprojevoval, proto ho
hlídka pustila. Když se chlapík
pomalu odebíral k odchodu a
vypadalo to, že se situace uklidní, na schodišti se otočil směrem k strážníkům a začal jim
hrubě nadávat. Následně přikročil k jednomu, uchopil jej

za rukáv služební bundy a pěstí
ho udeřil do obličeje,“ popsala
nám situaci Jana Adámková. Jak
ovšem dodala, strážníci se s ním
poté nemazlili. A za to zaslouží
pochvalu. „Okamžitě byly proti útočníkovi použity hmaty a
chvaty a přiloženy pouta. Pro
podezření z útoku na úřední
osobu byl pětačtyřicetiletý muž
dopraven na služebnu Policie
ČR k dalším úkonům,“ uzavřela
tento případ Jana Adámková.
Zatím není jasné, jak bude vyšetřování pokračovat, státní policie
o tomto případu vůbec neinformovala. Nejtvrdším trestem za
napadení policisty či strážníka
může být až pět let
kriminálu.

Na hrubý pytel hrubá záplata. Strážníci agresivního muže zpacifikovali a předali státní policii.
Ilustrační foto

málem ZABÍJEL

Prostějov/mik - Hned tři jednotky hasičů vyjely v pondělí
večer k požáru bytu v panelovém domě v Okružní ulici. A nejednalo se o žádnou
maličkost, naopak. Červený
kohout mohl v tomto případě
zakokrhat smrtelným tónem!
Valící se hustý kouř z oken hořícího bytu ve třetím patře a prvotní informace od oznamovatelů o
uvězněných osobách vyžadovaly co nejrychlejší pomoc hasičů
obyvatelům domu. „Hasiči ihned po příjezdu vyvedli z hustě
zakouřených prostor pět osob, z
toho jedno velmi malé, zhruba
roční dítě. Poté zahájila jedna
ze skupin lokalizaci požáru.
Plameny zcela zachvátily jednu místnost a velmi rychle se
šířily i do chodby bytu. Uvnitř
v protější požárem nezasažené,
nicméně velmi hustě zakouřené
místnosti, nalezli hasiči jednu
starší osobu a předali ji do péči
lékařské pomoci zdravotnické
záchranné služby. Jednalo se o
starší paní, která se nadýchala
zplodin hoření,“ informoval

Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Důchodkyně byla po prvotním
ošetření transportována sanitkou do nemocnice s následnou
péčí lékařů. Hasiči pak v krátké době požár zlikvidovali.
„Následně zahájili vyklízení
místnosti požárem zasaženého
vybavení, přetlakovou ventilací
provedli odvětrání a ochlazení
prostor bytu i schodiště. Pomocí termokamery místo požářiště
překontrolovali a vyloučili tak
možná skrytá ohniska,“ dodal k
zásahu mluvčí hasičů.
Na konci týdne jsme se pokoušeli zjistit, co vlastně může
za ničivý požár v paneláku a
ohrožení životů celkem pěti lidí
včetně batolete. „Příčina požáru je stále v šetření. Předběžně
mohu říct, že k němu došlo
zřejmě po neodborné manipulaci s otevřeným ohněm,“ sdělil
nám v pátek Zdeněk Hošák.
Oheň v paneláku v Okružní ulici způsobil škodu ve výši 100
tisíc korun.

ALKOHOL POSLAL DOKTORA AŽ NA ÚPLNÉ DNO...
Osmapadesátiletý Vojtěch Dadej ze Stínavy
byl odsouzen za řízení pod vlivem alkoholu
Za řízení pod vlivem návykové látky byl prostějovským soudem ve čtvrtek odsouzen Vojtěch Dadej
k jednomu roku vězení s podmíněným odkladem
na třicet měsíců. Zároveň nemůže dalších dvaačtyřicet měsíců sednout za volant. Kromě toho mu byl
udělen peněžitý trest ve výši osmi tisíc korun. Jako
polehčující okolnost soud vzal v potaz jeho doznání, Vojtěchovi Dadejovi naopak přitěžovalo množství vypitého alkoholu.
Prostějov/mls
Byla to opravdu šílená jízda,
při které jen zázrakem nebyl
nikdo zraněn. Doktor Vojtěch
Dadej ze Stínavy jel jedno srpnové odpoledne roku 2011 ve
svém favoritu po Plumlovské
ulici. Na kruhovém objezdu
ve směru z centra při najíždění na silnici do Mostkovic
nezvládl řízení, přejel vlevo

na středový ostrůvek a zde narazil do dopravní značky. Poté
pokračoval dál v jízdě. Na rovném úseku vozovky směřující
právě do Mostkovic přejel do
protisměru, narazil do protijedoucí fabie a následně i do
mazdy. I po tomto incidentu
opět pokračoval dál v jízdě, a
až před kruhovým objezdem u
hypermarketu Interspar kvůli
poškození svého vozu zasta-

vil! Na místě pak policistům
nadýchal 2,42 promile alkoholu, policisté škodu odhadli na
padesát tisíc korun...
„Mám cukrovku, jakmile se
napiju, je to u mě velký problém,“ vysvětloval před porotou Vojtěch Dadej. Promovaný
gynekolog do nehody pracoval
jako posudkový lékař na České
správě sociálního zabezpečení v Prostějově. Po havárce,
kterou zavinil, sám požádal o
ukončení pracovního poměru.
V současné době je dle svých
slov bez zaměstnání a potýká se
s velkými finančními problémy.
Podle výpovědí lidí z jeho okolí
se s ním problémy s alkoholem
táhnou už delší dobu. Svědčí
o tom i fakt, že za řízení pod
vlivem alkoholu byl už jednou
podmíněně odsouzen. „Od září
hledám zaměstnání, zatím se mi
ovšem nic nenaskytlo. Nemám

Šílená jízda skončila u Intersparu. Po několika karambolech byl
favorit Vojtěcha Dadeje nabourán hned z několika stran. Foto: archív
žádné peníze...,“ sdělil Vojtěch
Dadej v situaci, kdy žádal, aby
v případě udělení peněžitého
trestu soud přihlédl k jeho aktuálním finančním možnostem.
Soud mu nakonec uložil pokutu nepřevyšující deset tisíc
korun. Vojtěcha Dadeje jsme
po čtvrtečním stání u prostějovského okresního soudu
oslovili, aby se vyjádřil k

tomu, co jej do jeho svízelné životní situace přivedlo.
On se však k celé záležitosti
odmítl vyjádřit... Na adresu
svých kolegů pouze konstatoval, že problémy s alkoholem
má každý druhý doktor!
KOMENTÁŘ
REDAKTORA NA DANÉ TÉMA
SI MŮŽETE PŘEČÍST
NA STRANĚ 4.

městě řádí zlodějský FANTOM
Žena za volantem Ve
U paneláků ukradl čtyřicet kovových rohoží!
nezvládla NÁLEDÍ
Hrubčice/mik - Počasí si zatím hraje i s řidiči. Uprostřed
minulého týdne doplatila na
náledí žena za volantem, která
v Hrubčicích dostala s autem
smyk a mimo silnici vrazila do
betonového sloupu. Havárii
naštěstí přežila bez zranění.
„Ve středu večer jela jednačtyřicetiletá řidička s osobním
automobilem Alfa Romeo po
silnici směrem do Hrubčic. Po
příjezdu do obce nepřizpůso-

bila rychlost jízdy zledovatělé
komunikaci, dostala smyk a
následně narazila do svodidel
a sloupu elektrického vedení.
Dechová zkouška na alkohol
byla provedena s negativním
výsledkem měření. Ke zranění
osob nedošlo,“ informoval nás
o karambolu Petr Weisgärber,
tiskový mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Jak dodal, způsobená škoda je nejméně 27 tisíc
korun.

Prostějov/mik - Kolik se mohlo těžce zranit lidí, uvědomuje si to vůbec onen dotyčný
lump? Řeč je o zloději, který
během minulého týdne ukradl
čtyři desítky kovových rohoží
na čištění nohou před vchody
do panelových domů. Nový
fantom řádil na Šárce, v Krokově i Mozartově ulici.
„Můžeme potvrdit, že v pondělí
v ranních hodinách odcizil dosud neznámý pachatel u panelových domů na ulici Krokova
v Prostějově celkem 17 kusů
kovových roštů před domovní-

mi vstupy. Svým jednáním způsobil pachatel škodu nejméně za
sedm tisíc korun. Policisté po
pachateli tohoto trestného činu
usilovně pátrají. Za trestný čin
krádeže hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dvě léta,“ komentoval událost z kraje týdne
Petr Weisgärber, tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
To ale zdaleka nebylo všechno.
Státní policie další případy nepotvrdila, městská ovšem ano a
v pátrání po zloději byla zatím
úspěšnější. „Ve středu po třiadvacáté hodině došlo k odcizení

železných roštů před i za domem
v Mozartově ulici. Autohlídka
při prověřování lokality zadržela pětačtyřicetiletého muže,
jak nese dva ocelové rošty. Ke
krádeži se doznal. Kontrolou
bylo zjištěno dalších sedm chybějících železných rohoží. Ty
byly ukryty za garážemi na ulici
Šárka. Událost byla postoupena
Policii ČR,“ uvedla Jana Adámková z Městské policie v Prostějově. Jak potvrdil velitel našich
strážníků, ukradených rohoží
bylo minulý týden nespočet.
„Další zmizely ze sídliště Šárka,
mohlo jich být tedy dohromady
asi čtyřicet,“ doplnil Jan Nagy.

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.

ČERNÁ KRONIKA

MIROSLAV SROGONČÍK

RADOMÍR POSLUŠNÝ

MAREK SRBENÝ

LUKÁŠ KLABAČKA

se narodil v roce 1967 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Trutnov. Na hledaného vydal
Okresní soud v Prostějově příkaz k zadržení coby podezřelé
osoby. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 44 do 45 let, měří
175 centimetrů, má hubenou
postavu, hnědé oči a hnědé
rovné a středně dlouhé vlasy.

se narodil v roce 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v obci
Vřesovice v okrese Prostějov.
Na hledaného byl vydán souhlas k zadržení. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 35 do 40
let, měří 170 centimetrů, má
hubenou postavu, zelené oči a
plavé blond krátké vlasy. Má
vadnou výslovnost - ráčkuje.

se narodil v roce 1975 a trvalé
bydliště má hlášeno v Kostelci
na Hané. Na hledaného byl vydán příkaz k dodání do výkonu
trestu. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 35 do 37 let, měří
175 centimetrů, má střední postavu, modré oči a hnědé vyholené vlasy. Nosí knír, bradku a
vousy takzvané strniště.

se narodil v roce 1982 a trvalé
bydliště má hlášeno na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově.
Na hledaného byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 28 do 32 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, šedohnědé oči a hnědočerné krátké vlasy. Nosí knír a bradku.

Řidič
- tři promile!
Na Nový rok
před desátou hodinou večer byl v Určicích
u místního hřbitova kontrolován řidič osobního vozidla
Mazda 323. Sedmapadesátiletý řidič se podrobil dechové zkoušce na alkohol,
přičemž mu byla naměřena
hodnota 3,00 promile v dechu. Dále byl řidič vyzván k
provedení lékařského vyšetření spojenému s odběrem
krve nebo moči, kterému se
na výzvu odmítl podrobit.
Za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky muži
hrozí až roční trest odnětí
svobody.
Vykradené auto
Neznámý pachatel na odstavné ploše u prodejny smíšeného zboží v Soběsukách
vnikl do zaparkovaného
osobního vozidla Mitsubishi
Carisma, ze kterého odcizil
autorádio s mp3 přehrávačem, GPS navigaci, osobní
doklady a platební kartu. Pachatel tímto svým jednáním
způsobil škodu na odcizených věcech a škodu na vozidle ve výši 13 000 korun.
Peníze z náklaďáku
Dosud neznámý pachatel v
úterý v poledne vniknul na
ulici Konečná v Držovicích
do nákladního vozidla, z něhož následně odcizil textilní
tašku s osobními doklady a
finanční hotovostí. Tímto
svým jednáním způsobil
pachatel celkovou škodu
nejméně 4 700 korun. Za
trestný čin krádeže pachateli
hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.
Straka na farmě
Z trestného činu krádeže je
podezřelý devatenáctiletý
muž z Prostějovska, který
vnikl do areálu farmy
y ve
Štětovicích, odkud následně
odcizil hliníkové kabely a
železné vzpěry. Tímto svým
jednáním způsobil pachatel
celkovou škodu bezmála 7
000 korun. Také jemu hrozí
dva roky vězení.
Zpronevěra v herně
Z trestného činu zpronevěry
je podezřelá čtyřiačtyřicetiletá žena z Prostějova. Ta
se jako obsluhující personál
jedné prostějovské herny neoprávněně zmocnila finanční hotovosti 75 000 korun,
která byla určena pro vyplacení výher
ý
z hracích automatů. Žena následně takto
získané finanční prostředky
použila pro svou vlastní
potřebu. Za výše uvedený
trestný čin může být žena
potrestána odnětím svobody
v délce trvání až pěti let.
Feťák za volantem
V úterý pozdě večer byl na
ulici Finská v Prostějově
kontrolován hlídkou Policie ČR třiadvacetiletý
ý řidič
osobního vozidla Škoda
Octavia. Policisté u muže
provedli dechovou zkoušku
na přítomnost alkoholu, která vyzněla s negativním výsledkem měření. Dále byla
u muže provedena zkouška
na přítomnost omamných a
psychotropních látek, která
vyzněla pozitivně na látku
Amphetamin.
p
Další jjízda
byla řidiči zakázána. Řidičský průkaz nebyl řidiči zadržen z důvodu jeho nepředložení. Svým jednáním je řidič
podezřelý z přestupku, kdy
výši sankce posoudí příslušný správní orgán.

Zpravodajství

Kdo si PRONAJME městské lázně?
Radnice vyhlásila záměr, jde prý ovšem pouze o formalitu

Na podzim se bude volit do Senátu ČR

Prostějovská ODS chce

Ladislava ŽUPANIČE!

Prostějov/mik

Na vývěsce i městském
webu se objevila zpráva,
a,
která zpočátku vyděsila
la
veřejnost. Radnice totiž
iž
vyhlásila záměr pronaajmout městské lázně
ě
k jejich provozování.
ní.
Dosud se o provoz lázní
ní
starala Domovní správa
va
a podle radních i jeddnatele DS by tomu mělo
lo
být stejně i v budoucnu.
u.
„Vyhlášení záměru je
e
jen formalitou. Nevím,
m,,
jaký další dobrodruh byy
se přihlásil k tomu, aby
by
y
provozoval lázně,“ sdělil
ěliil
nám Vladimír Průša, jedd-natel Domovní správy v
Prostějově.
Více čtěte na straně 6
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Změny se nečekají. Jak nám potvrdil jednatel Domovní správy v Prostějově Vladimír Průša, provoz
městských lázní by měl i přes vyhlášený záměr pronájmu zůstat beze změn.
2x foto: Michal Kadlec

Prostějov, Praha/mik - Pomyslná bomba spadla na konci
minulého týdne. Prostějovská
Občanská
demokratická
strana zbrojí před podzimními senátními volbami těžkou
municí a z rukávu vytáhla
pořádný trumf. Jako kandidáta do Senátu České republiky
hodlá navrhnout slavného
herce a prostějovského rodáka
Ladislava Županiče!
Šestileté období působení
současné prostějovské senátorky
Boženy Sekaninové pomalu
končí. Na podzim bude kandidovat za ČSSD znovu, ovšem
bude mít nadmíru zdatného
soupeře. „Do konce února se
budou scházet sněmy ODS v
prostějovském okrese, ale také
na Kojetínsku a Tovačovsku.
Sněmy mohou navrhovat kandidáty. V závěru února pak

proběhne závěrečné volební
shromáždění, na kterém se vše
rozhodne. V tuto chvíli již máme
jméno jednoho z možných
kandidátů – herce a našeho
rodáka Ladislava Županiče,“
potvrdil nám Jiří Pospíšil,
prostějovský místostarosta a

předseda Oblastní rady ODS
Prostějov. „S panem Županičem
jsme už jednali a jsem rád, že naši
nabídku přijal. Je to dlouhodobý
sympatizant a volič naší strany a
slíbil, že do toho půjde,“ dodal
Pospíšil. V neděli jsme Ladislavu Županičovi zavolali, ten však
celou situaci nechtěl podrobně
příliš rozebírat. „Byl jsem nabídkou potěšen, ale je předčasné o
tom mluvit. Teprve zapřaháme
koně do kočáru. Uvidíme, zda
v únoru mě schválí volební
shromáždění celého senátního
obvodu,“ řekl Večerníku slavný
herec a prostějovský rodák.
Ladislav Županič (na snímku)
by jako herec rozhodně nebyl
prvním senátorem. Postupem
času se do politiky v této komoře
Parlamentu ČR dali například
Tomáš Töpfer, Dana Kolářová,
Rudolf Hrušínský a další.

ROMOVÉ v Dubanech MLÁTÍ SOUSEDY!
Rvačka se strhla na Boží hod vánoční i na Tři krále
Utržené ucho, vyražené zuby, zhmožděniny
po celém těle. Na Boží hod vánoční došlo v
Dubanech k nebývalé mele. Dosud bezproblémové sousedské vztahy mezi Romy a jejich bílými sousedy narušila krvavá rvačka.
Strhla se kvůli pomočené zdi. Ještě uplynulý
čtvrtek obě strany slibovaly, že se nic podobného nebude opakovat. Jenže v pátek už bylo
vše jinak! A do Duban opět vyráželi policisté i
záchranáři... „Máme opravdu strach. Vždycky
tu býval klid, a teď tohle,“ netají své obavy
tamní obyvatelé.
Dubany/ mls
Vše začalo vpodvečer 25.
prosince loňského roku.
Nejmenovaná rodina se
zde loučila se svými příbuznými, kteří za nimi přijeli
na svátky. Jeden z mužů si
všiml Roma močícího na
zeď jejich domu. Rázně ho
napomenul. Na to však na
ulici měla vyběhnout přibližně dvacítka jeho souputníků, mezi nimiž byli muži
i ženy a strhla se pořádná
rvačka. „Bylo to tady jak po
zabíjačce, všude tekla krev.
Pro zraněné musely přijet
dvě sanitky,“ popsal Večerníku pohled po bitvě jeden z
přímých svědků.
„V uvedený den jsme vy-

jížděli do obce Dubany.
Na ošetření do nemocnice
jsme převezli čtyři zraněné
muže,“ potvrdil nám tyto
informace šéf prostějovské
záchranky Radomír Gurka.
Jednomu ze zraněných v
nemocnici dokonce přišívali ucho, další měl vyražený
zub, všichni si z rvačky odnesli četné podlitiny.
Dle vyjádření místních obě
rodiny, mezi kterými došlo
ke konfliktu, spolu až dosud vycházely bez větších
problémů. Ještě při naší
čtvrteční návštěvě se zdálo,
že v případě vánoční rvačky
se jednalo o ojedinělou záležitost. „Měli jsme trošku
popito a jeden z našich hostů močil sousedům na zeď

domu. Chtěl jsem se jim za
to omluvit, ale lidé, kteří
byli u našich sousedů na návštěvě, na nás sprostě pokřikovali a vyhrožovali nám.
To jsme si nemohli nechat
líbit,“ reagoval Večerníkem
oslovený Rudolf Baláž, jemuž na chodbě jeho domu
ze stropu visel boxovací pytel. Obě strany konfliktu se
vzácně shodovaly na tom,
že za rvačkou nestojí žádné dlouhodobější problémy.
Jeho vznik přičítaly tomu,
že na návštěvu k jejich sousedům dorazili agresivní jedinci. Přáli si hlavně to, aby
byl klid. „Byla to náhoda,
která se už určitě nebude
opakovat. Sousedům bych
se chtěl ještě jednou omluvit,“ tvrdil nám ještě ve
čtvrtek Baláž.
Jenže hned o den později
bylo vše jinak. Za vším opět
zřejmě stála agresivní návštěva u rodiny Balážových.
„V pátek 6. ledna jsme v
obci Dubany zasahovali
opět. Tentokrát byl do nemocnice převezen přibližně
padesátiletý muž s otřesem
mozku a četnými oděrky.
Sám postižený popsal, že
byl napaden přibližně deseti
Romy, kteří jej měli zkopat
a tahat po zemi,“ prozradil
Radomír Gurka. Než přijela

záchranka, mělo dle svědectví místních ležet bezvládné
tělo několik minut uprostřed silnice...
Opakované násilí není v
takovém případě opravdu
vůbec běžné. K poslednímu většímu konfliktu mezi
Romy a bílými došlo v Dubanech v létě před dvěma
roky. V místní hospodě se
dvacet opilých Romů porvalo s místními poté, co jim
hostinská už odmítla nalít a
přítomní muži se jí zastali.
Mnoho z nich pak skončilo
v nemocnici. Někteří z místních se domnívají, že celý
případ nebyl ze strany policie náležitě vyšetřený a naznačují, že tomu tak nebude
ani v aktuálním případě.
„Policie ČR případ, k němuž došlo 25. prosince v
obci Dubany, šetří jako
přestupek proti občanskému soužití. Policisté se
celým případem zabývají,
do skončení vyšetřování k
němu nebudeme poskytovat
bližší informace,” vyjádřil
se Petr Weisgärber, tiskový
mluvčí prostějovské policie.

Na konci Duban. Bezproblémové sousedské vztahy dvou rodin žijících vedle sebe na konci obce
Dubany rozjitřila nenadálá krvavá rvačka.
Koláž PV Večerníku

kých Vrbátkách, kde Romů
žije podstatně více, je tomu
jinak. Situace se zde dle
místních přitom v poslední
době spíše zhoršuje. „Dorůstá nová generace. Když
byli malí Romové dětmi a
Častější problémy
dělali nepořádek, bylo to
jsou ve Vrbátkách
nepříjemné, ale dali se přeZatímco v Dubanech se pro- ce jen usměrnit. Nyní, když
blémy s místními Romy pří- je jim osmnáct a více, už s
liš nevyskytovaly, v nedale- nimi absolutně nic nepořídí-

te,“ zmínil se jeden z občanů Vrbátek, který si nepřál
být jmenovaný. „Policisté
nám příliš nepomohou. Při
podobných napadeních přijedou dva členové policejní hlídky a ti jsou kolikrát
sami rádi, že vůbec odjedou,“ doplnil.
Pravdou ale je, že při rvačce
v Dubanech se policistům
skutečně podařilo situaci

zklidnit. Starosta Vrbátek
se ovšem obává hlavně toho,
aby ojedinělé konflikty nebyly zbytečně vyhrocené a
nepřerostly v něco většího.
„Po obci se ledacos povídá.
Určitě ale bude lepší, když
podobné záležitosti budou
důsledně řešit policisté než
někdo jiný,” konstatuje na
závěr starosta Vrbátek Ivo
Zatloukal.

Jak to bylo s rvačkou Regionem chodí tři králové. PŘISPĚJETE? Zpackanou Melantrišku

NA ZIMÁKU?

Není jasné, kdo byl napaden!
Obrovský ohlas měla naše reportáž z minulého týdne, kdy jsme zveřejnili výpověď
sedmačtyřicetiletého muže, údajně napadeného
při veřejném bruslení na zimním stadionu. Podle
svých slov upozornil bruslícího mladíka na
nebezpečnost jeho chování na ledové ploše,
přičemž ten se na něho vrhl a několika ranami do
obličeje ho knokautoval.
Prostějov/mik
Jenomže celý incident se
mohl odehrát úplně jinak!
Naší redakci se přihlásil
mladý muž, který byl obviněn
z násilí. Tvrdí ale přesný
opak toho, co vypověděl
minulý týden druhý účastník
bitky. „To, jakým způsobem
jste popsali celý incident, se
vůbec nezakládá na pravdě.
Bylo to přesně naopak, to
já jsem byl napaden oním
starším pánem. V životě jsem
se nesetkal s tak agresivním
člověkem,“ řekl na úvod

Tomáš Teprt z Prostějova.
Jak si jistě všímáte, na rozdíl
od svého soka z rvačky na
zimáku se nebojí zveřejnit
své jméno. Celou situaci,
jak byla popisována minulý
týden, vidí jinak i kompetentní osoby, které veřejné
bruslení na zimním stadionu pořádají, a rovněž tak
i šéf bezpečnostní agentury,
která při bruslení zajišťuje
pořadatelskou službu.
Podrobnou reportáž včetně
výpovědí
jmenovaných
osob si přečtěte na straně 6
dnešního vydání.

Prostějov/mls - Tříkrálová
sbírka v Prostějově odstartovala v pátek 6. ledna v osm
hodin žehnáním koledníkům
v kostele Povýšení svatého
Kříže. V Konici pak dobrovolníci přijali požehnání tentýž den po šesté hodině. Obzvláště na vesnicích vnímají
lidé Tříkrálovou sbírku velmi silně. Berou ji jako jedinečnou příležitost jak přispět
potřebným. Prostějovská i
konická charita potýkající se
s krizí financování si bez této
sbírky už téměř nedokáží
představit vlastní fungování.
Příležitost otevřít srdce i peněženky potřebným po roce opět
dostanou lidé v rámci Tříkrálové sbírky. Na Prostějovsku
je pro koledníky v padesáti
obcích připraveno celkem
sedmasedmdesát kasiček, což
je o čtyři více než loni. „Záležet však bude, kolik z ohlášených koledníků onemocní. Už
nyní se však dá říct, že zatímco v Prostějově do ulic vyrazí
maximálně osm skupinek koledníků, tak například v Nezamyslicích by jich mělo být
hned jedenáct. I letos se tedy
ukazuje, že v některých obcích
lidé berou Tříkrálovou sbírku
opravdu za svoji,” nechal se

slyšet ředitel prosník
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na
led
.
14
do
až
minulém
Koledovat se bude
os?
let
Co
n.
roce se na
lio
Loni vybrali přes mi
Prostějovsku
podařilo
vykoledovat 659 958
korun. Větší polovina z nich tálním postižením,” zmínil se
zůstala přímo v regionu, zby- Hynek, který všem kolednítek putoval do celostátních kům moc poděkoval. Novinprojektů. „Získané peníze le- kou letošního ročníku je to, že
tos použijeme na dokončení ten z koledníků, který přijde
domu chráněného bydlení v s nejzajímavějším příběhem,
prostějovské Daliborce, který který se mu přihodí během
bychom rádi v září letošního sbírky, se bude moci těšit na
roku otevřeli. Po té by zde azyl nový mobilní telefon.
mělo najít celkem osmadvacet
Jak je tomu na Konicku
klientů se zdravotním či mense dočtete na straně 8

Bez nich by to nešlo. V pátek 6. listopadu se v chrámu Povýšení svatého Kříže v Prostějově dostalo požehnání prostějovským tříkrálovým
koledníkům z řad dobrovolníků, hlavně studentů. Foto: Vít Forbelský

opraví. KONEČNĚ!
Prostějov/mik - Lidé žasli,
odborníci ovšem stáli za tím,
že je vše v pořádku. Už před
lety, kdy po rekonstrukci kanalizace v Melantrichově ulici
nechalo město opravit zdejší
komunikaci, jsme tvrdili, že
polovina vozovky je až příliš
zkosená a její střed tvoří špici,
která může být nebezpečná pro
projíždějící vozidla. „Vše je v
pořádku,“ tvrdil nám tehdy Antonín Zajíček z odboru rozvoje
a investic města. Není a nebylo.

Dokladem toho je v současnosti propadající se komunikace v
Melantrichově ulici a rovněž
skutečnost, že radnice vyčlenila
dva miliony korun, aby napravila zmetek. „Stav této silnice
je skutečně havarijní, navíc
několik lidí si stěžovalo, že o
vyvýšený střed komunikace si
poničili podvozky svých vozidel. Musíme to letos opravit a
vozovku srovnat,“ řekl Večerníku Zdeněk Fišer, místostarosta
Prostějova.

Rarita. Takovou silnici nemají nikde v Evropě! Zmetek v
Melantrichově ulici město letos opraví.
Foto: Michal Kadlec
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Osobnost týdne

Číslo týdne

5

+

Konečně je tady. Přestože uprostřed týdne
nás trápila vichřice s prudkým deštěm,
- Tady šlo o
ta pravá zima se snad už ohlásila. Předzdraví! Naše ty ty
pověď počasí navíc dává naději,
ty na dálku patří zatím
že i Prostějov konečně zasyneznámému pobudovi, ktepe sníh. Že by nakonec
rý na konci předminulého týdne
vyjel i městský
ukradl v Mozartově ulici minimálně u
sněžný skúdeseti vchodů před panelovými domy ocetr?
lové rohože na čištění nohou. Pár lidí
se zde pak málem přizabilo!

„Než
N ž sii vybereš
b š
ty boty,
já už bych
měl pátý pivo!“

TOMÁŠ BERDYCH
H
& PETRA KVITOVÁ
OV
VÁ
Á

Polovina se doplácí. Částku pěti milionů korun doplácela v roce 2011 radnice
na provoz městských lázní.
Podle jednatele Domovní
správy Vladimíra Průši je
to přesně polovina z celkových nákladů. Holt, nic
není zadarmo. O lázně je
ale zájem, vloni je navštívilo zhruba 60 tisíc lidí.

-

Výrok týdne

Duo vyslanců prostějovského
kéého
o na
n
tenisového klubu zvládlo
ějšší
jedničku první významnější
akci letošního roku, když v
y
barvách České republiky
vyhrálo prestižní Hopma-nův pohár!
Více čtětee
na sportovních stranách.....

Postarší muž
kritizoval manželku
v prodejně s obuví

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 dvojici nejzajímavějších, kterou vám nyní
předkládáme...

1 9 8 2 ...

Exkrementy nosit v kapse?
Patřím k těm, kteří při venčení
svého psa nosí s sebou igelitový sáček a exkrementy vždy
pečlivě sbírá a ukládá do nich.
No jo, ale kam s nimi potom?
Jsme snad jediným městem,
kde v parcích či přímo na ulici chybí speciální koše na psí
exkrementy. Pejskařům pak
nezbývá nic jiného, než sáčky
plné hovínek nosit v kapse a
spláchnout je až doma do záchodu. Nebo je máme házet do
běžných popelnic?
Jiří Hurda, Prostějov

VZPOMÍNKY S DVOJKAMI...
V posledních dnech jste
si mohli přečíst spoustu
předpovědí a vizí, co se
stane v roce se dvěma
dvojkami na krajích. Ale
což takhle zabrousit do
historie a podívat se, co
roky s dvojkou na konci
přinesly Prostějovu v minulém století. Budete se
možná divit a heslo, že historie je učitelkou života a že se z ní lze poučit pro budoucnost, se zase
naplní...

Analýza
Martin Mokroš

V roce 1902 se o Prostějovu
mohlo hovořit jako o městě
podnikatelů a celkem 38 živností založilo Okresní živnostenskou jednotu. Paradoxně
měli v tomto roce Prostějované
stejný problém, jako máme my
dnes, a to je mizerný územní
plán. Ten tehdejší se udržel
dvacet let až do roku 1922.
Přibylo také obyvatel a tudíž
zdravotních a hygienických
obtíží, a tak byl zřízen zdra-

votní odbor obecního výboru,
který koordinoval práci městských zdravotnických složek.
Rok potopení Titaniku přinesl například transformaci
Dělnické banky na První
dělnickou záložnu, dokončení výstavby budovy Živnostenské banky (dnes památka)
a hokejoví fanoušci mohli na
rybníku shlédnout první oficiální utkání v ledním hokeji,
ve kterém ovšem dostali domácí nařezáno od Kroměříže
v poměru 1:12.

1902

1912

1922

Hospodářské protiklady provázely rok 1922, kdy továrna
Wikov zaznamenala stagnaci
a v jejích dílnách zbyla třetina
dělníků. Naopak oděvní průmysl zaznamenal další posun
vpřed a o jeho síle svědčí existence podnikatelského Sdružení
českých oděvních průmyslníků
v Prostějově. Zásadním momentem byla také uzavřená dohoda mezi městem a ministerstvem obrany o zřízení letiště.
Milovníci vody v širokém
smyslu slova se mohli těšit
v roce 1932, neboť byla dokončena stavba Plumlovské přehrady a tak vzniklo nové místo pro
rekreaci a zlepšilo se zásobování města vodou. Vpřed se opět
posunulo i místní zdravotnictví,
bylo zde patnáct lékařů, jednapadesát ošetřovatelek, čtyřicet
příslušníků dalších profesí a
pozor - jen sedm úředníků!
Revoluci zažila prostějovská
radnice, neboť po dlouholeté

Kulturák - budeme se těšit
Rostislav Kocmel
Vstupujeme
do
nového
roku pod
pláštíkem
skrývaného
pesimismu
a doufáme
v cokoliv,
jen aby to
bylo lepší než špatné. Tak by
se daly označit i všechny proslovy k národu od politiků,
přes kapitány průmyslu, až po
umělce. Projevy nic nezmění
a nedá se jimi většinou také
nic pokazit. Zaujala mne jiná
věc. Nesmrtelné prostějovské

téma – kulturní dům. Není to
sice úplná jednička, poněvadž
nenapuštěná přehrada je zdrojem takřka nevyčerpatelným,
ale přesto.
Vím toho zhruba tolik jako asi
každý občan našeho města.
Píše se o něm už víc než rok.
Vždy se situace - na papíře pohne někam kupředu, a pak to
vyšumí. Přišel nový rok a my
budeme brzy znát studii nového „kulturáku“. A zase jsme o
kousek dopředu, i když jsme
se nepohnuli ani o píď. Nikdo
nic neví, ale všichni bychom se
měli tvářit nadšeně. Jaký bude,
kde bude, za kolik bude, zda
bude nový, nebo jen rekonstru-

glosa týdne

ovaný. Zmizí sakra to Kascentrum, nebo ne!?
To všechno jsou otázky, jejichž
zodpovězení u nás může navodit optimismus. Popřejme
proto voleným zástupcům
radnice mnoho zdaru v řešení
tohoto problému a držme si
palce, abychom se letos něco
konkrétního, a věřím, že i pozitivního, o kulturním domě
dověděli. Když to nevyšlo loni,
máme na to letos ještě více než
350 dní. Tedy oni na to mají,
aby se opět pokusili. My se
budeme těšit. Já osobně velmi.

Konstelace hvězd Prostějova
Už od pondělí na vás budou čekat na úřadech. Je totiž třeba dát
do pořádku všechny resty z minulého roku. Ostatně stresem bude
poznamenáno celé město. Lidé budou zděšeni zdražením, obchodníci zase nižšími tržbami.

Berani - 21.3.-20.4. Do dalšího týdne vstoupíte
s mnohem klidnější hlavou. Své úkoly budete
plnit svědomitě, navíc u nadřízených budete mít
čím dál tím větší důvěru. Jenom doma vám to
moc klapat nebude.
Býci - 21.4.-21.5. Nevidíte si do pusy, takže ve
vašem případě se dá očekávat spousta problémů a konfliktů. Do hádky se dostanete i s lidmi,
kteří jsou a budou vašimi kamarády. Nemáte
šťastné dny.
Blíženci - 22.5.-21.6. Problémy, do kterých jste
se dostali vlastní vinou, zbytečně přenášíte i na
své okolí. Někdo vám pomůže, někdo zase odmítne pomocnou ruku podat. O víkendu čekejte
lepší zprávy.
Raci - 22.6.-22.7. Budete mít plnou hlavu nápadů, ale málokterý dokážete zrealizovat. Zkuste si k sobě najít lidi, kteří budou praktičtější.
Uprostřed týdne si nezapomeňte vsadit, čeká
vás zajímavá výhra.
Lvi - 23.7.-23.8. Máte stále co zlepšovat, v práci
ani v rodinném kruhu nejste důslední a spousta
věcí vám uniká. Dokonce se dá říct, že v mnoha
záležitostech jste úplně mimo mísu. Nepouštějte se do velkých akcí.
Panny - 24.8.-23.9. Ve vašem případě se dají
čekat problémy v intimním vztahu, který byl
dosud pevný a bez jediného mráčku. Na ojedinělý, ale o to vážnější spor, nebudete připraveni.
Každá rada bude dobrá.

Váhy - 24.9.-23.10. Na rozdíl od svých kolegů budete mít velmi dobrou náladu. Důvodem
bude zřejmě vaše neustále se zlepšující finanční
situace. Tím ovšem naštvete spoustu lidí, jsme
přece v Čechách!
Štíři - 24.10.-22.11. Bude to pro vás památný týden! Dozvíte se totiž o obrovském dědictví, kterého v nejbližších týdnech dosáhnete. Váš dosavadní život se
změní úplně k nepoznání. Budiž vám to přáno!
Střelci - 23.11.-21.12. Každý, kdo projde v nejbližších dnech okolo vás, bude okouzlen. Vyzařovat z vás totiž bude klid, rozvaha a také snaha
každému pomoci. Pozor ale na lidi, kteří by vaší
dobroty chtěli zneužít!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Sháníte práci a
odpovíte na celkem slušně vypadající inzerát.
Brzy budete ale zklamáni, neboť z nabídky zaměstnání se vyklube podvod. Doporučujeme
být o něco více trpělivější.
Vodnáři - 21.1.-19.2. K několika lidem okolo
sebe se nezachováte zrovna nejlépe a mrzet vás
to začne příliš pozdě. Přátelé budou naštvaní,
protože takový podraz od vás nečekali. Dá vám
hodně práce to napravit.
Ryby - 20.2.-20.3. Prvotní elán z úvodu roku
z vás trochu vyprchal, ale pořád máte dost sil
něco změnit. Začněte v domácnosti, tady je důvodů k proměnám nejvíce. Ve středu pozor na
velmi nepříznivou zprávu.

1932

1942

vládě sociálních demokratů se
po volbách do čela dostala národní demokracie, ovšem tato
změna vyvolala dlouhodobou
politickou krizi a opozice obviňovala národní demokraty až
z fašizmu. Pozitivním prvkem
byla starost o památky, došlo k
opravě kostela kláštera u Milosrdných bratří a interiér chrámu
Cyrila a Metoděje.
Rok 1942 snad ani nemohl
přinést nic dobrého a bylo to
ještě horší, než si Prostějované
a především jejich židovská
část mohli představit. Po protižidovských perzekucích došlo
k nejhoršímu - Židé byli deportováni a celkem 1227 bylo
prokazatelně zlikvidováno. Rok
Heydrichiády také přinesl dosazení příslušníka jednotek SS do
čela obecní policie a dosavadní
vládní komisař Girth se stal starostou. Válečný rok také zlikvidoval výrobu piva v Prostějově
a omezení produkce sladu. Jis-

1952

1962

1972

křičkou v nacistické temnotě
byly první partyzánské aktivity, konkrétně to bylo působení
skupiny Zelený kádr.
Roky vlády jedné strany přinesly různé události. V roce 1952
byla otevřena nová budova
hlavního vlakového nádraží,
vznikl prostějovský OÚNZ
(Okresní Ústav Národního
Zdraví), svou činnost začala
Okresní hygienická stanice a
vznikla zrůdná organizace PS
VB - Pomocná stráž Veřejné
bezpečnosti, tedy sbor občanů
udavačů a pomahačů.
V roce 1962 město získalo dva
nové stánky, jeden sportovně-rekreační, Městské lázně
a ten druhý vědecký, novou
hvězdárnu. V přízemí zámku
byly otevřeny prostory pro
muzejní a galerijní činnost a
velmi pikantní aktivitou, dnes
nemožnou, bylo vytvoření
komise při MěstNV pro převýchovu cikánů.

Před čtyřiceti lety byla do provozu uvedena ledová plocha
zimního stadionu a prostějovský hokej se tak opět mohl
posunout dál. Svou sílu v roce
1972 ukázala i příroda, když
v dubnu bylo zaznamenáno ve
městě zemětřesení a to přesně
v 11.11 hodin. Září přineslo
tragickou událost, když v Bulharsku zahynuli parašutisté prostějovského oddílu TJ Dukla.
Příjemnější událostí byly oslavy 350 let existence prostějovské pošty.
Velmi nezajímavý rok 1982 potěšil snad pouze fanoušky obou
nejpopulárnějších sportů, neboť
jak fotbalisté, tak hokejisté postoupili do třetí nejvyšší celostátní soutěže.
Posledních dvacet let máme
jistě ještě všichni v živé paměti, ale nezapomínejme na onu
historii dávnější a poučme se,
je z čeho a to jak dobrého, tak
i zlého.

komentář redaktora

DOKTOŘI A CHLAST aneb až na samé dno...
Martin Zaoral
„Alkohol podávaný v malých
dávkách neškodí v jakémkoliv množství!“ Tento známý
citát Horáce Hogofoga z filmu
Limonádový Joe zní trošku
jako dávkování z lékařského
předpisu. Je přitom veřejným
tajemstvím, že právě doktoři
nemívají k nějaké té skleničce
mnohdy daleko. Osobně
bych řekl, že k ní povětšinou
nemají o nic blíž ani dál než
úředníci, číšníci, architekti,
herci, učitelé či novináři,
nicméně právě spojení alkoholu a doktorů nás jakýmsi
zvláštním způsobem provokuje.
Snad je to proto, že alespoň
ti vzdělaní a moudří lékaři
by měli být lidé zodpovědní
a to nejen za zdraví naše, ale
i za to své. Jenže tak tomu v
některých případech není.
Pravdou je, že alkohol, pokud
je podávaný v přiměřeném
množství, dokáže být stejně
jako mnoho dalších jedů

organismu
prospěšný.
Mimochodem už Paracelsus tvrdil,
že všechny
sloučeniny
jsou
jedy.
Rozdíl mezi
lékem a jedem pak tvoří
pouze dávka. Jenže zatímco asi nikoho nenapadne
předávkovat se jindy léčivým
chloridem sodným (smrtelná
dávka soli je u člověka asi
200 gramů), tak u různě
ochuceného etylalkoholu už
je to o něčem jiném...
Přitom je až nespravedlivé, že
alkohol působí na různé lidi
zcela odlišným způsobem.
Obzvláště mezi praktickými
lékaři se tu a tam vyskytne doktor, který pravidelně ordinuje
posilněn alkoholem, přesto si
pacienti jeho služeb nemohou
vynachválit. A u jiného? Jen co
z něj někdo ucítí závan slivovice, už na něj volá policii. Pro
všechny však platí, že pár do

dna vypitých skleniček může
člověka poslat až na samotné
dno...
Své by o tom mohl vyprávět
promovaný gynekolog Vojtěch
Dadej. Přestože trpěl cukrovkou, svoji slabost pro alkohol ovládnout nedokázal. Na
to řídil a svojí šílenou jízdou
ohrožoval i ostatní. Následně
přišel o zaměstnání. Nové
špatně hledá. Rozvedl se. A
musí platit tučnou pokutu. To
určitě není záviděníhodná situace. Říkáte si, že vám se něco
podobného stát nemůže? Snad,
ale abyste se ještě nedivili...
Nikoliv nadarmo se však
říká, že každý je svého štěstí
strůjcem. Pakliže se už staneme
strůjcem vlastního neštěstí,
zbývá nám jen jediná naděje.
Že si to budeme schopni sami
přiznat. Pokud však budeme
svalovat vinu pouze na ostatní,
nikdy se nic nezmění. Nejenže
vlastní vinou klesneme až na
úplné dno, nejenže se od něj
nedokážeme odrazit, ne, my
budeme ještě hrabat!

Agentura
Sladký začátek roku
Dojídání vánočních dobrot se stalo v mnohých
rodinách povinností dětí,
návštěv a neposlušných
manželů. Otravné sladké
kousky už lezou na nervy i
těm nejzarytějším mlsounům. Pochoutkou se stává
pramenitá voda a chléb.
Neklamný důkaz příchodu
nového roku. Zima se tváří jako tajemná Mona Lisa
a nechce nám stále ukázat
nic ze svého půvabu. Většina občanů to vítá, poněvadž
sníh a mráz ke svému životu
nepotřebují. Ovšem klimatologové a zemědělci se k ní
pomalu začínají modlit.

Pesimisté věřící na 21. prosinec jako den, kdy přijde
konec světa, se vychloubají
před svým okolím, že to už
několik let věděli, a rozdávají rady, jak nejlépe prožít poslední dny. Podobné

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

úvahy předesílají i politici,
ale ti se zase modlí, aby konec lidstva nepřišel, neboť
většina z nich má volební
období přesahující zmíněné
magické datum.
Agentura Hóser doporučuje svým čtenářům, aby tento
rok právě 21. prosince oslavili toto datum jako největšího Silvestra, poněvadž
kdy se vám poštěstí slavit
konec nějakého kalendáře.
Všechno pití a pochoutky
si nakupte na fakturu se
splatností po 21. prosinci.
Co kdyby - že jo...
Za Agenturu HÓSER
ROSŤYK

Blešárna, to by bylo terno!
Se zájmem jsem si přečetla váš
článek z minulého týdne. Popisovali jste v něm možnost zřídit kulturní zařízení v „Blešárně“ na Vápenici. Jde o bývalý
klub Oděvního podniku a ani
nevím, kdo tuto polorozpadlou
budovu dnes vlastní. To je ale
jedno. Chtěla bych jen napsat,
že by to vůbec nebyl špatný
nápad, mít tady nový kulturák
místo toho hnusného „kaska“.
Jasně, rekonstrukce „Blešárny“
by stála desítky milionů korun,
ale určitě by to stálo za to! Jako
mladá jsem do „Blešárny“ chodila každý týden. Na diskotéky,
koncerty, výstavy. A že jich zde
bylo! Klub Oděvního podniku měl větší návštěvnost než
prostějovská kina, kulturák a
divadlo. Věřím tedy, že by sem
znovu nacházela cestu spousta
mladých, ale i věkově starších
lidí, kteří také ještě pamatují
zašlou slávu „Blešárny“. Nebo
ji necháme spadnout?
Jana Doležalová, Prostějov
Doručit balík v 21. století?
Pro Českou poštu problém!
Jsem rozhořčen nad přístupem
tolik „modernizované“ firmy,
jakou je Česká pošta. Zdá se,
že přes všechny svoje zlepšováky a novinky zapomněli na
to, jak se dělá poštovní práce.
Z obchodního balíku udělali
sice „Balík do ruky“, ale podle
mě by se měla služba jmenovat
spíše „Když si balík vystopujete, můžete si pro něj dojít na pobočku a možná ho dostanete...“
Za 99 korun českých sice můžete balík poslat, ale to, zda ho
adresát dostane, je zřejmě ceněno na více peněz. Moje zkušenost je taková, že doručovatel
nejen není schopen zazvonit u
domu adresáta (v tomto případě mě) na zvonek, ale i vhodit
alespoň lístek s upomínkou do
schránky. I to je, zdá se, nadlidský úkon. A když si chcete na
doručovatele stěžovat a chcete
vědět, kdo váš balík roznášel,
dozvíte se od nepříjemného
pána, že jméno doručovatele je
přece na lístku! Takže musíte
svoji zásilku neustále sledovat
na internetu a když se dozvíte,
že jste nebyl doma, tak počkat
pár hodin, až bude balík na pobočce a pak si pro něj můžete
slavnostně dojít. Tomu říkám
služby 21. století.
Závěrem jen jedno: Kdyby neměla pošta monopol, určitě by
tak drsní nebyli.
M. D., Prostějov

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

VECERNIK@PV.CZ!
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aneb ze života slavných ...

Panny - 24.8.-23.9.

Plesy na Prostějovsku zahájili TŘI KRÁLOVÉ
Kašpara, Melichara a Baltazara na městském bále
nahradili Jan a dva Miroslavové

Na svátek Zjevení Páně, kdy tři králové z exotických zemí tradičně
obcházejí naše stavení
a posvěcenou křídou
píšou na dveře domů
a chlévů, se konal letos
už dvaadvacátý městský ples v Prostějově.
Páteční akce v Národním domě tradičně zahájila sezonu bálů v celém regionu. V tmavých
oblecích i lesknoucích
se róbách se na ní sešli
především zástupci politické elity města.

Prostějov/ mls
Celou akcí vtipně provedl moderátor Honza Musil. „Vzhledem ke křestnímu jménu
zdejšího starosty by Prostějov
mohl být znám coby země
krále Miroslava,“ prohlásil
Musil, který při zahájení plesu
na prknech městského divadla
postupně přivítal tři porevoluční
prostějovské starosty a to Miroslava Zikmunda, Jana Tesaře
a Miroslava Pišťáka. K datu
konání akce se přímo nabízela
paralela právě se třemi králi...

Slavnostní přípitek. Vše nejlepší do nového roku přítomným popřáli hned tři starostové města Prostějova.
Foto: Martin Zaoral

• Reportáž z plesu a další fotografie najdete na straně 12 •

anketa

O čem se drbe
ve městě

Peněženky mnohých z nás při nakupování vánočních
dárků hodně utrpěly. Teď už si ale můžeme užívat
nízkých cen povánočních výprodejů v mnoha obchodních centrech. Proto jsme se tentokrát v ulicích našeho města ptali …

NAKUPUJETE V POVÁNOČNÍCH SLEVÁCH?
Petra C.,
Prostějov

Karolína P.,
Prostějov

„V povánočních slevách
nakupuji, ale
ne
cíleně.
Pokud
na
Vánoce dostanu peníze, ráda
ve slevách nakoupím. Proč
také ne, když je všechno daleko levnější než před Vánoci.
Ale není to určitě tak, že bych
šetřila peníze a pak šla po Vánocích nakupovat. Když je
něco za výhodnou cenu a líbí
se mi to, klidně si věc koupím,
ale nepatřím mezi ty, co nakupují za každou cenu.“

„Něco málo
si v povánočních slevách
koupím, ale
mnohdy to
ani žádné slevy vlastně nejsou.
Na Vánoce jsem dostala plno
věcí, takže nemám potřebu
chodit po obchodních centrech
a za každou cenu něco vybírat.
Pokud, ale objevím něco hezkého a ještě k tomu za dobrou
cenu, věc si s potěšením koupím. Spíše bych přivítala nízké
ceny před Vánoci, to by se dárky nakupovaly daleko lépe.“

Prostějov/mik - Neexistuje snad nic, co by se od
1. ledna nezdražilo nebo
co se zdražit chystá. A to
samozřejmě vadí nejvíce obyčejnému dělnému
lidu, který se schází v
prostějovských hospůdkách a o daném tématu živě diskutuje. „Pivo
můžou zdražit jak chtějí,
vždycky si dám pět nebo
šest škopků a teprve pak
jdu domů,“ načal diskuzi
třicetiletý muž, který z železáren nezná jinou cestu
domů než přes hospodu
v centru města. Ovšem
zdražování se tu probíralo i mnohem vážněji.
„Stará mi říkala, že dnes
za tisícovku nakoupí v supermarketu stejné zboží,
na které jí vloni stačilo

třeba sedm stovek. A to se
jedná o běžný nákup na
dva, maximálně tři dny.
No nevím, žena ani já
jsme v práci přidáno nedostali, takže v něčem budeme holt muset přiškrtit
kohoutky. Asi bychom
měli oba přestat kouřit,“
zamyslel se chlap těsně
před důchodem a jako by
se chtěl vysmát vlastním
slovům, zapálil si další cigaretu a objednal rundu
panáků i pro své kamarády. „Říkal jsi, že chceš
šetřit, a teď tady utrácíš
jako bohatýr,“ popíchl ho
spolustolující. „Hospoda
se do toho nepočítá,“ odpověděl suše muž.
Od 1. ledna musí lidé
sahat hlouběji do kapsy
kvůli elektřině, plynu,

Muže i ženy narozenéé v tomto
tomto
ttoo znamení
zna
í ččeká
ká pekelný týden. Ať
už jjste spojeni
p j s Rakem nebo Střelcem, pprožijete
j následující
j
dny v bouřlivé atmosféře. Život v častých hádkách může zklidnit jen kvalitní sex, kterého ovšem aktuálně nebudete schopni.
Nedokážete se soustředit na to, abyste někoho druhého vzrušili, či dokonce přivedli do extáze. Pokud si sex chcete užívat
jako v nedávné minulosti, budete muset zapomenout na spory
s partnerem a zklidnit svoje emoce. Zkuste si před erotickou
chvilkou společně vyjet na výlet nebo partnera pozvěte na
romantickou večeři. A pak se do toho pusťte. Začněte ale romantickou předehrou, teprve pak se v posteli chovejte jako neřízená střela. Na konci týdne vás čeká ještě jedna komplikace.
Do života vám vstoupí ještě jeden člověk, který váš rozkrok
nenechá v klidu! Všechno se blíží k nevěře, ovšem také ke
zcela jiným zkušenostem v erotice.

Příště: Váhy
napsáno před
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Lidi, to je drahota!

Prostějov/Aneta Křížová

Co vás čeká
v p o s t e li .. .

potravinám, jízdnému a
kdo ví, kvůli čemu ještě. Ale jsme český národ,
takže na návštěvnosti
hospod se to moc neprojeví. „Je mi sedmdesát a
tak pamatuji celou řadu
zdražování. Včetně těch
za komunistů. A vždycky
to bylo stejné. Lidi pár
dní nebo týdnů hudrovali,
pak si na všechno zvykli a
platili stejně. A hospody?
Ty byly vždycky plné,“
poznamenal
skutečný
důchodce. Ani on si neodepřel svoji denní dávku
zlatavého moku.
První zkušenosti hovoří o
tom, že šetřit se asi naučíme všichni, a to vzhledem
k dané situaci a drahotě.
Ale v hospodách to rozhodně nebude!

V centru otevřena
fotbalová kavárna

Na Pernštýnském náměstí
v Prostějově byla otevřena
nová kavárna. Do centra města se oficiálně
„nastěhoval“ fotbal. Vedení
druholigového klubu SK
LeRK totiž právě v tento
čas slavnostně zahájilo provoz nového Café Bar Expresso SK LeRK.
Kousek od místa, kde dříve
sídlily Potraviny U Michala,
se nyní mohou scházet fotbaloví fanoušci, aby u dobré
kávy, ovocného poháru či
něčeho ostřejšího prodiskutovali vše, co se kopané týká.
Samozřejmě, že zbrusu nová
kavárna je přístupná i všem
ostatním
návštěvníkům.
„Tuto kavárnu jsme vybudovali proto, abychom ještě více
propagovali fotbal a také zviditelnili jméno našeho klubu
ve městě,“ řekl nám Bořivoj

Kresta, prezident LeRKu
Prostějov. Zároveň bychom
zde chtěli prezentovat dění
v našem klubu a jelikož jsme
trochu v ústraní, zvolili jsme
tuto formu. Navíc bychom
byli rádi, kdyby to byl pro nás
i určitý přínos do pokladnice
klubu,“ dodal Kresta.
Šéf našeho fotbalového
klubu se také vyjádřil ke
zdržení otevření kavárny,
které vyvolalo v minulých
měsících určité pochybnosti
o tom, zda se vůbec fanoušci
kavárny dočkají. „Zdržely
nás technické problémy, vše
jsme se snažili stihnout, ale
bohužel do prvního termínu
se to nepodařilo. Nynější vybavení kavárny ovšem ukazuje, že stálo za to si počkat
a vše přichystat do posledního detailu,“ sdělil Bořivoj
Kresta.

jak šel čas Prostějovem ...

Návrat ke
„starým“ případům

Dům národně sociální strany

Sněžný skútr stojí na zimáku
Prostějov/mls
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Původně
ů d spolkový dům národně sociální strany byl postaven na počátku 20. století. Kromě
stranických účelů sloužil i kultuře a pohostinství. Ve druhé polovině
minulého století zde sídlil závodní klub OP. V objektu se pořádaly
koncerty, zábavy, plesy, čaje, taneční kurzy, divadelní představení,
promítaly se zde také filmy. V objetku se nachází velký sál i s předsálím. Po roce 1990 získala dům zpět v restituci rodinka Binkova.
Dům několik let už chátrá. V poslední době se objevil názor, že by
mohl být v budově vybudován městský kulturní a společenský sál.
Tato myšlenka se však kvůli nákladům na opravu jeví spíše jako
nereálná.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

SÝRY
S

Jelikož se Večerník neustále snaží o rozšíření a vylepšení nejen aktuálního servisu pro vás, naše čtenáře, ro
rozhodli
hodli jsme se „oživit“i vámi
tolik oblíbenou rubriku z marketů. Od minulého týdne, kdy vyšlo první číslo nového roku, vám tak přinášíme už jen šestici výrobků z půltuctu
obchodních center a to ryze z jednoho sortimentu. Vše navíc okořeníme naším vyhodnocením... Ať jsou vám tedy naše informace k užitku!
Smetanito
tavený sýr 50%
150g

Apetito
tavený sýr 49%
150g

Lučina 67%
jarní pažitka
120 g

Hermelín
55% plísňový sýr
120 g

Niva 52%
plísňový sýr
1 kg

Eidamská cihla
30% polotvrdý sýr
1 kg

30,90

29,90

23,90

21,90

159,00

129,00

31,90

31,90

-

28,90

179,00

139,00

24,90

31,90

19,90

29,90

259,00

129,00

30,90

29,90

23,90

29,90

169,00

129,00

-

29,90

23,90

29,90

-

133,00

30,90

29,90

24,90

14,50
(60%, 90g)

265,00

129,00

Naše RESUMÉ
Zatímco na úvod jsme sáhli k
nejzákladnějším potravinám
(chléb a pečivo), napodruhé
předkládáme výběr ze sortimentu sýrů. Jestliže si budete chtít
krajíc chleba namazat „taveňákem“ Smetanito, tak si zajeďte
do Intersparu, kde zakoupíte i
nejlevnější Lučinu. Naopak pro
plísňový sýr Niva se tam nevydávejte, ten nabízejí nejvýhodněji
stejně jako hermelín v Albertu.
V případech Apetita a eidamské
cihly je na tom nejlépe hned celé
kvarteto marketů. Naopak hned
ve třech případech nejdráž je v
Bille a ani Tesco není nejvhodnějším místem k nákupu sýrů...

PONDĚLÍ 11. LEDNA 2009
Sněžný skútr radnice pořídila, aby i v Prostějově a jeho okolí
byly během zimy řádně upravené lyžařské tratě pro běžkaře. Co
ale čert nechtěl, poslední čtyři roky byly u nás hodně skoupé na
sníh, a tak skútr zbůhdarma stál zaparkovaný v garáži na zimní
stadionu. Kritici tak investici v řádu statisíců korun považovali
za vyhozené peníze. „V případě zakoupeného sněžného skútru
se jedná o službu občanům z řad vyznavačů lyžování,” komentoval Vlastimil Uchytil, místostarosta města, který v lednu 2009
několikrát denně sám nasedal na sněžný skútr a projížděl kilometry běžeckých stop v Prostějově a okolí.
LEDEN 2012
V roce 2010 skútr vyrazil dokonce už začátkem prosince. Místostarostu Vlastimila Uchytila však za jeho řídítky vystřídal
Jíří Vavrečka. Stopy se prohrnovaly na okruzích za nemocnicí
a v blízkosti stáje Cavalo, další za prostějovským Intersparem.
To však bylo na delší dobu vše. Během celé zimy 2010/2011
sněhové podmínky pro to, aby mohl vyjet sněžný skútr, nebyly.
Podobně je tomu i letos. Do nového roku jsme vstoupili s blátivým počasím, a tak sněžný skútr stále stojí v prostorách zimního stadionu. Rada města Prostějova schválila nákup sněžného
skútru v prosinci 2006. Jeho cena tehdy byla 350 tisíc korun.

Ve Školní napadli barmanku!
Prostějov/mik - Napilno měli
strážníci ve čtvrtek časně
ráno. Zasahovali proti vandalům a hned nato řešili napadení barmanky ve Školní ulici.
„Před třetí hodinou ranní dva
mladíci v ulici Havlíčkova převrátili do silnice kontejnery na
tříděný odpad. Vyslaná hlídka
jednoho z nich zadržela ve Smetanových sadech. Šestnáctiletý
mladík vše uklidil a umístil nádobu zpět na původní místo. Při
řešení tohoto přestupku uslyšeli
strážníci značný křik, rány do
dveří a výloh. Hluk přicházel z ulice Školní. Okamžitě
se vydali do uvedené lokality.
Při jejich přesunu byly slyšet
zvuky rozbíjeného plastu,“
uvedla Jana Adámková z Městské policie v Prostějově. Na mís-

tě u baru byla zastižena a zadržena skupina čtyř odcházejících
osob, jedna dívka a tři mladíci.
Před vstupem do provozovny
ležela rozbitá reklamní tabule z
plastu a druhá poničená tabule
z kovu. Nikdo z přítomných se
k poškození nechtěl doznat a obviňovali se navzájem. Mezitím
vyšla barmanka, která uvedla, že
byla fyzicky napadena slečnou
z této skupiny. Dle slov servírky
si dívčina sama dolévala víno a
jakmile ji napomenula, vrhla se
na ni a způsobila ji oděrky na obličeji. V průběhu tohoto konfliktu se strhla bitka a došlo k rozbití
skleněné výplně výlohy, několik
židlí a skleniček,“ popsala nám
hrubou výtržnost Jana Adámková. Hříšníky potrestá správní
orgán.

Zpravodajství

Tomáš Teprt: „Na bruslení jsem

byl napaden já, ten muž LŽE!
Případ rvačky na zimním stadionu se dostává do nového světla
Jak předesíláme na třetí straně dnešního vydání,
minulý týden se naší redakci přihlásil dvaadvacetiletý Tomáš Teprt z Prostějova. Sympatický mladík
měl být podle výpovědi sedmačtyřicetiletého muže
z Otaslavic tím, kdo začal krvavou rvačku na zimním stadionu během veřejného bruslení. Tomáš
Teprt ale veškerá obvinění rázně odmítá a tvrdí, že
právě on se stal obětí nadmíru agresivního muže.
Prostějov/mik
„Četl jsem si článek ve vašem Večerníku o napadeném
muži na zimním stadionu.
Nemůžu jinak, než zareagovat
na tento šíleně smyšlený blud.
Já jsem ten mladík, který měl
napadnout tohoto muže. Dovolte
mi vyjádřit se a říct vám, jak se
tato situace odehrála. Protože na
tom, co vám řekl onen sedmačtyřicetiletý pán, není pravda vůbec
nic,“ zavolal nám hned z kraje
minulého týdne dvaadvacetiletý
Tomáš Teprt z Prostějova. Byli
jsme rádi, že se přihlásil. V uvedené kauze tak dostávají slovo
všichni zúčastnění. Sympatický
mladík přišel k nám do redakce
a dal se do vyprávění. Nevypadá rozhodně na žádného rabijáta či násilníka. „Také já jsem si
šel jako již mnohokrát zabruslit
se svým otcem a patnáctiletou
sestrou na zimní stadion. Ovšem
netušil jsem, na jak agresivního
muže tam narazím! Jako každý z
mladých lidí jsme si hráli na ledě
na honěnou, je to snad normální,
ovšem to jsem si asi jen myslel.
Při předávání takzvané „baby“
mé sestře, která stála na ledu u
střídačky, na mě začal sprostě
řvát právě tento muž. To jsem ale
nijak neřešil a pokračovali jsme
ve hře dál. Tento podrážděný
muž mě napadl uprostřed ledové
plochy, strhl mě na zem za límec
a přitom mi roztrhl dva řetízky,
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které jsem měl na krku! To mě
docela naštvalo a nechápal jsem
jeho chování. Opustil jsem led a
jel se na střídačku podívat, zda
nemám řetízky někde zapadené
za oblečením. Opět mě tento muž
následoval a na střídačce mi znovu agresivně nadával a opět mě fyzicky napadl. Přestože tento muž
byl vlastně pro mě o mnoho starší,
tak jsem se nechtěl nechat napadat
a mlátit,“ uvedl Tomáš Teprt. Vzápětí nám popsal průběh již zmiňované rvačky, přestože podle jeho
vyjádření on sám už několik ran
dostal předtím. „Skutečně jsem se
jenom bránil a při rvačce jsme oba
vypadli ze střídačky na led. Padlo
několik ran, než si toho všiml můj
otec a začal nás od sebe odtahovat.
Tím byl tento velice nemilý zážitek ukončen. Já, protože mě bolela
hlava, ruka a noha, jsem musel navštívit pohotovost, kde mě ošetřili.
Tento muž ale dále bruslil a zůstal
na stadionu, takže nemohl být tak
šíleně zraněný, jak popisoval vám
do novin. Takové zranění si mohl
přivodit po ukončení tohoto bruslení naprosto mimo areál zimního
stadionu, ale to již nechám na vyšetření policie, která tam byla přivolána. Já jsem v žádném případě
neohrožoval děti ostrými noži od
bruslí a už vůbec jsem nevyhazoval nohy tak, abych někoho zranil.
Jsem pravidelným návštěvníkem
zimního stadionu a hry na něm
k bruslení patří,“ dodává mladý
chlapík.

Bylo to naopak! Tomáš Teprt
z Prostějova rázně odmítá tvrzení o tom, že napadl staršího
muže na zimním stadionu.
Foto: Michal Kadlec
Na závěr se vyjadřuje i k názoru sedmačtyřicetiletého muže
ohledně údajně chybějící pořadatelské služby při veřejném
bruslení a rovněž k obvinění, že
on a například také muž prodávající vstupenky byli opilí. „Obojí
kategoricky odmítám. Na zimní
stadion jsem vezl svou rodinu autem, tudíž je vyloučené, že jsem
byl opilý a pod vlivem jakýchkoliv jiných návykových látek, jak
tento muž v článku uvedl. Již za
zamyšlení stojí, že vlastně tento
pán obvinil i prodavače lístků,
že byl také opilý. Pan prodavač
žádné známky opilosti nejevil
a nechápu, podle čeho tak muž
usuzoval. Nemám důvod chodit
na bruslení s úmyslem někomu
ublížit nebo někoho zranit, jen
jsme si chtěli udělat hezký den a
zpestřit si vánoční svátky. Děkuji
Večerníku za to, že jsem se mohl
vyjádřit i já. Nemám problém s
tím, abyste zveřejnili mé jméno,
nemám se za co stydět,“ uzavírá
svoji výpověď Tomáš Teprt.
Případ nyní necháme takzvaně
uležet, ale budeme ho i nadále
sledovat. Veřejnosti přineseme
až konečnou zprávu o tom, jak o
celé kauze rozhodl správní orgán.

AD.: Aféra na zimním stadionu
Vyjádření údajně napadeného muže vzbudilo emoce
Prostějov/mik - Článek z
minulého čísla, ve kterém
sedmačtyřicetiletý muž popisuje patálie na zimním
stadionu, kde byl v rámci
veřejného bruslení fyzicky
napaden a zraněn mladým
bruslařem, vzbudil během
minulého týdne řadu emocí
a následných reakcí. Bouři
nevole vzbudilo hlavně tvrzení manželky napadeného
muže, že při veřejném bruslení chyběla pořadatelská
služba a muž prodávající
vstupenky byl údajně opilý.
To kategoricky vyvracejí
všechny kompetentní osoby.
Jejich vyjádření zveřejňujeme v plném znění.

„Nedošlo k pochybení
pořadatelské služby!“
„V úterý 27. prosince 2012
proběhlo na zimním stadionu
v Prostějově v době od 13.00
hodin bruslení pro veřejnost
za účasti 379 bruslících návštěvníků. V době bruslení
došlo k incidentu, který vyústil v pěstní potyčku dvou
bruslících. Údajně jeden z
nich ohrožoval bruslící veřejnost. Po ukončení incidentu byla na místě potyčky
i pořadatelská služba, kterou vykonává pro Domovní
správu Prostějov bezpečnostní agentura Sida. Pracovníci agentury provádí mimo
pořadatelskou službu i prodej
vstupenek. Celá vzniklá situace byla šetřena dvěma strážníky městské policie, kteří byli
na místo přivoláni manželkou jednoho z aktérů „pěstního souboje“. Po ukončení
šetření se paní ohradila na
špatně vykonávanou pořadatelskou službu a nařkla zaměstnance agentury z požití
alkoholických nápojů. Proti
tomuto nařčení se musím

důrazně ohradit. V průběhu
konání akce jsem byl osobně v kontaktu se službou na
vrátnici a v žádném případě
nemůžu souhlasit s tímto obviněním. Celou situaci jsem
okamžitě řešil i s vedením
bezpečnostní agentury Sida.
Závěrem musím konstatovat,
že z naší strany nedošlo k pořadatelskému pochybení. Není
v silách pořadatele žádné akce
zabránit individuální potyčce
dvou návštěvníků.“

popsán v Prostějovském Večerníku. Byli jsme však nápomocni řešení celého případu,
kdy vedoucí zimního stadionu
byl přítomen na místě a s postiženým i jeho manželkou celou záležitost řešil. Chtěl bych
se důrazně ohradit proti narčení, že prodejce vstupenek byl
pod vlivem alkoholu. Zjišťoval jsem si celou věc. Jedná se
o člověka, který má zdravotní
problémy, jež mu zabraňují
požití jakéhokoliv množství
alkoholu. Je jen škoda, že takové liché obvinění se objevilo v novinách. Pokud muž a
jeho manželka měli podezření,
měli se obrátit na vedoucího
zimního stadionu nebo to měli
oznámit strážníkům, kteří přijeli na stadion případ vyšetřovat. Nic takového se ale nestalo, dočetli jsme se o tom až v
novinách. A to mě hodně mrzí,
navíc je to úplná lež!“

Ivo Horák,
vedoucí zimního stadionu,
Domovní správa Prostějov s.r.o.

„Mrzí mě lživé obvinění
o opilosti pořadatele!“
„Domovní správa je pořadatelem bruslení veřejnosti na
zimním stadionu v Prostějově
a za ta léta, co jsem ve funkci, nepamatuji, že by se zde
stal nějaký závažnější incident. Samozřejmě zde funguje
pořadatelská služba, kterou
ovšem nezajišťujeme našimi
zaměstnanci, nýbrž na základě
smlouvy bezpečnostní agenturou. Doposud dva její pracovníci naprosto stačili k tomu,
aby zajistili průběh bruslení
bez jakýchkoliv problémů.
Samozřejmě,
nezabráníme
podobným individuálním incidentům, jako je ten, ke kterému například došlo během
vánočního svátku a který byl

Vladimír Průša,
jednatel Domovní správy
v Prostějově

„Když si to dva jdou rozdat
na střídačku,
těžko tomu lze předejít!“
„Naše společnost SIDA s.r.o.
dodává bezpečnostní služby
pro Domovní správu Prostějov, mimo jiné i při veřejném
bruslení na zimním stadionu.
V článku uveřejněném v Prostějovském Večerníku dne

2. ledna 2012 pod názvem
„Aféra na zimním stadionu“
si jedna z návštěvnic stěžovala
na nedostatečnou pořadatelskou službu. Jako zástupce
společnosti, která služby komerční bezpečnosti poskytuje
od roku 1994, musím uvést,
že počet našich pracovníků
při veřejném bruslení plně
odpovídá stupni rizikovosti
takové akce. Jestliže se dva
návštěvníci místo bruslení a
zábavy domluví a jdou si to
„rozdat“ na střídačku, těžko se
takovým situacím v rámci pořadatelské služby dá předejít.
To se může stát i u divadelní
šatny při opeře. Celý incident
šetří policie, která byla na místo přivolána. Další obvinění
v uveřejněném článku se týká
údajné podnapilosti našeho
pracovníka, který prodával
vstupenky na veřejné bruslení. Všichni naši pracovníci
jsou pravidelně podrobováni kontrolním zkouškám na
přítomnost alkoholu v dechu.
Stejně tak jsou tyto preventivní kontroly prováděny i u našich zaměstnanců zařazených
na zimním stadionu. Porušení
zákazu požívání alkoholu u
našich zaměstnanců je posuzováno vždy jako hrubé porušení povinností vyplývajících
z právních předpisů a předpisů vztahujících se k výkonu
práce s jediným možným výsledkem – okamžitým zrušením pracovního poměru. Po
projednání celé záležitosti se
zástupcem Domovní správy
Prostějov budou naši pracovníci při veřejných akcích
vybaveni, mimo standardní
služební stejnokroj s firemním označením, i výstražnými
vestami, aby byla jejich identifikace jednodušší.“
Ing. Jiří Netušil,
ředitel SIDA s.r.o.

Dvojice policistů měla pochybit při vyšetřování. Dle obžaloby podcenili
případ, kdy matka chtěla zabít sebe i postiženou dceru!

HONIČKA za zlodějem
„CO SI CHCEŠ UŽÍVAT, VŽDYŤ TI Z PRDELE LEZE PARTE...“ jako z akčního filmu!
Prostějov/mls - Z okolností celého případu, který uvádíme
na titulní straně dnešního vydání a o němž Večerník poprvé
informoval před rokem (leden
2011), skutečně běhá mráz po
zádech. „Matka se o mě celý život starala, její vztahy ke mně
se zhoršily až po úmrtí otce.
Toho dne mi přinesla prášky
na spaní a přinutila mě, abych
je spolkla. Zároveň do mě z
lahve nalila fernet. Říkala, že
spolu budeme spinkat v hrobečku... Když jsem odvětila, že
si chci života ještě užít, tak odpověděla: „Co si chceš užívat,
vždyť ti z prdele leze parte!“
vypověděla tehdy na policii postižená Zdeňka Šmudlová.
Celou záležitost v onen kritický
den nahlásila její sestra Jitka. Ta
měla policisty přímo na místě
upozornit, že se její matka pokusila sestru „oddělat“! To samé
podle telefonického záznamu
tvrdila i záchranářům. Krajský
soud v Brně následně konstato-

Stařenka patřila
DO BLÁZINCE,
kde také skončila

Místo tragédie. V tomto domě v ulici Jaroslava Kučery se matka
pokusila zabít sebe a svoji dceru.
Foto: Martin Zaoral
val, že tehdy osmaosmdesátiletá
Julie Šmudlová se pokusila svoji dceru skutečně zabít. Kvůli
její momentální nepříčetnosti ji
však neodsoudil a pouze nařídil
ochrannou léčbu v psychiatrické
léčebně. Tam paní Julie i skončila
a dle našich informací tam žije
dodnes...

V léčebně by se však vůbec
neocitla, pokud by se do tehdy
odloženého případu nevložila
právě sestra Zdeňky Šmudlové
Jitka, a hlavně sousedé, kteří
byli zvědaví, kam se vyšetřování celé záležitosti posunulo.
Obávali se totiž dalších excesů
ze strany Julie Šmudlové, která

Soutěžte s Večerníkem a VYHRAJTE ZÁJEZD DO PRAHY!

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, kte-

rého se můžete zúčastnit i Vy!
Přičiněním
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dokonce
zdarma! Stačí maličkost - vy-

hrát 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...

by dle nich klidně mohla na životě ohrozit i je samé.
Proč policisté přítomní na
místě činu celou situaci nevyhodnotili jako pokus o
vraždu? Šlo o nedbalost, nedostatek informací, nebo snahu
nechat na pokoji starou paní,
která se pokusila o šílený čin?
To vědí jen oni sami... U úterního stání pochopitelně veškerou vinu odmítali a nutno podotknout, že z celé situace byli
evidentně zdrcení...
Krajská státní zástupkyně však
ve své obžalobě zdůraznila, že
kvůli jejich nedbalému přístupu
mohla duševně nemocná Julie

Šmudlová nadále ohrožovat
nejen svoji dceru, ale i celé okolí. V den, kdy se pokusila zabít
sebe a svoji dceru, totiž puštěný
plyn představoval nebezpečí
pro celou ulici. „Stačilo, aby
někdo zazvonil, a celá ulice
vyletěla do vzduchu,“ vyjádřil
se jeden ze svědků. Obhajoba u
soudu tvrdila, že po příjezdu na
místo nebyl policistům v nastalém zmatku nikdo schopen podat objektivní informace. To se
mělo týkat jak Zdeňky Šmudlové, tak i její sestry Jitky. Těžce
nemocná Zdeňka Šmudlová už
nežije, nezemřela však na následky „péče” své matky.
O tom, zda policisté v tomto
případě skutečně pochybili, či
nikoliv, soud v úterý uplynulého týdne nerozhodl. Hlavní
líčení bylo odročeno na 28.
února.
A Večerník bude tento případ, i to, co bude s dvojicí
obviněných policistů, nadále
sledovat.

Prostějov/mik - Pobuda, který
se rozhodl krást v Prioru, neměl
šanci. Přistihly ho prodavačky,
při jeho útěku ho pronásledoval
člen ochranky, náhodný kolemjdoucí a ještě k tomu strážník v civilu. Divoká honička za
zlodějem skončila u Národního
domu.
„V podvečer na linku 156 oznámila žena, že v prostorách obchodního domu zřejmě zloděj
rozbil sklo a dal se na útěk. Vzápětí po tomto telefonátu přijalo
operační středisko od strážníka,
toho času mimo službu, sdělení o
zadržení pachatele utíkajícího od
Prioru, odkud byl krátce předtím
slyšet řinkot skla. Zastavit tohoto
agresivního muže mu pomohl
náhodný kolemjdoucí. Přivolaná
hlídka byla nucena dotyčnému
nasadit pouta, neboť neustále
kladl aktivní odpor,“ sdělila nám
Jana Adámková z Městské policie
v Prostějově.
Celý incident vznikl přistižením
šestatřicetiletého muže prodavačkou, která si povšimla, jak si dával

zboží, deset čokolád a tři balíčky
kávy, do batohu. „Tohoto občana
se snažila spolu se zákazníkem
zastavit. To se nepovedlo. Další
prodavačka mu zastoupila cestu,
oběhl ji a směřoval k bočnímu
východu. Zaměstnanci ochranky
se podařilo před jeho přiběhnutím
uzamknout dveře. Toto opatření
však pachatele nezastavilo. Rozkopnul skleněnou výplň, proskočil a pokračoval v útěku směrem
k Národnímu domu. Tam jeho
cesta skončila, neboť skvěle provedený zásah strážníka společně
s přítomných chodcem již nepřekonal. Pro podezření z trestného
činu byl předán Policii ČR,“ popsala nám honičku za zlodějem
Jana Adámková.
„Všem zúčastněným občanům
velice děkujeme za spolupráci.
Svým jednáním dali zcela jasně
najevo, že jim není lhostejné dění
v našem městě. Jednoznačně se
postavili na stranu spořádaných
lidí a toho si v dnešní době velmi
vážíme,“ dodává Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.

Kdo si PRONAJME městské lázně?
Dokončení ze strany 3
Vyhlášení záměru a jakoby hledání nového provozovatele má
ovšem jeden podstatný účel.
„V současné době provozuje
lázně a zimní stadion Domovní
správa na základě Smlouvy pro
správu, provoz a údržbu bytů a
nebytových prostor. Vzhledem
k současné daňové soustavě
bude pro město ekonomicky
výhodnější řešit provozování
formou pronájmu, neboť město bude moci uplatnit odpočet
DPH u oprav a rekonstrukcí. To
znamená pro město další snížení nákladů, a tím další úspory
v rozpočtu, které budou v letošním roce nezbytné,“ vysvětluje
Jiří Pospíšil, místostarosta Prostějova zodpovědný za majetek
města.
Jinak řečeno, kvůli ušetření peněz chce město hlavně změnit

status Domovní správy a její
funkce. Nebude už správcem,
ale nájemcem. Radnice ani
nepočítá s tím, že by si lázně
pronajal někdo jiný. „Do vyhlášeného záměru se může přihlásit kdokoliv, ovšem zatím
se tak nestalo,“ dodal navíc Jiří
Pospíšil. S tím, že by Domovní
správa už neprovozovala lázně,
nepočítá ani jednatel této společnosti. „Co se týká zmíněného
vyhlášení záměru pronájmu, jde
čistě o administrativní záležitost. V provozu lázní se tím nezmění naprosto nic. Jde jen o to,
že zatímco dříve jsme jako Domovní správa lázně provozovali
na základně mandátní smlouvy,
nyní je budeme provozovat na
základě smlouvy nájemní. Je to
změna jen s ohledem na daňové
předpisy, město díky možnosti
odpisů DPH ušetří zhruba jeden

milion ročně. A pokud se do
výběrového řízení přihlásí ještě
někdo jiný? Pak záleží čistě na
Radě města, komu lázně pronajme. Nepředpokládám ale, že
by se našel nějaký dobrodruh,
který by chtěl lázně provozovat.
Není to vůbec jednoduché. Znamená to mít spoustu osvědčení
a proškolený personál. Není to
jako si pronajmout třeba prodejnu s pečivem,“ řekl Vladimír
Průša.
Šéf Domovní správy v Prostějově nás zároveň obeznámil
s tím, jak se městské lázně vyrovnaly v roce 2011 po hospodářské stránce. „Ekonomicky
si lázně vedly standardně, to
znamená přibližně stejně jako
v uplynulých letech. Dopoledne
lázně využívají školy a speciální
plavecká škola, odpoledne trénují plavci Pozemstavu a také

pořádáme pravidelná plavání
veřejnosti. Za rok navštívilo
lázně zhruba 60 tisíc lidí, z toho
saunu vyžívá denně 50 až 100
návštěvníků. Zájem o služby
městských lázní je tedy konstantní,“ uvedl Vladimír Průša.
Bez dotace z městského rozpočtu by ovšem lázně nemohly fungovat za stávající výše
vstupného. „Máme absolutně
nejnižší vstupné. Ale v současné konkurenci lázní a různých
aquaparků je to velký boj. Pokud by toto veřejně prospěšné
zařízení město nedotovalo pěti
miliony korun, muselo by se
toto vstupné zvýšit o polovinu,“ řekl jednatel Domovní
správy a zároveň dodal, že roční provoz městských lázní stojí
celkem deset milionů korun,
město ho tedy dotuje rovnou
polovinou.

Téma Večerníku
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Prostějov a

POVÁNOČNÍ SLEVY

J lik ž se PROSTĚJOVS
Jelikož
PROSTĚJOVSKÝ Večerník neustále snaží přinášet vám nejen aktuální novinky ze zpravodajství a informovat vás o životě v našem městě, ale také naslouchat vašim zájmům a potřebám, přicházejí si tak pravidelně na
své kutilové, zahrádkáři, stavebníci, ženy, které zajímá móda … a mnoho, mnoho dalších. Dnes jsme se zaměřili na
trend současnosti, který na nás všechny útočí permanentně ze všech stran - VÝPRODEJE.
Lidé si v povánočních slevách mohou pořídit nejen zimní oblečení, sportovní potřeby a elektroniku, ale i nábytek.
Výprodeje neboli pečivě promyšlené taktiky, s jejichž pomocí se obchodníci snaží po předvánoční nákupní horečce
opět přilákat zákazníky do prodejen a zbavit se zbývajících zásob sezónního zboží, probíhající nejvíce právě na
začátku nového roku. Dávejte si ale pozor. Jestliže tuhle věc sice zrovna nutně nepotřebujete, ale k nákupu vás
nalákala sleva uvedená v aktuálním letáku nebo v regále, pak si nezapomeňte zkontrolovat, kolik jste u pokladny
nakonec zaplatili! Velmi snadno se může stát, že pokladní „namarkuje“ zboží za původní, nesníženou cenu či úplně
jinou cenu.
Chystáte se na povánoční výprodeje a slevy? Následující speciál, který zabírá netradičně a výjimečně jen
půlstranu, vám přináší pár rád a zajímavé počtení...
Připravila: Aneta Křížová

POVÁNOČNÍCH SLEV VYUŽÍVÁ AŽ 88% ČECHŮ
I přesto, že nám vánoční svátky
pořádně hnuly s peněženkami,
je zajímavé, že povánočních slev
využívá stále více lidí. V průběhu listopadu 2011 byl společností
ING Bank realizován omnibusový
průzkum o využití povánočního
nakupování. Dotazování se zúčastnilo 524 respondentů ve věku
18 až 65 let.
INZERCE

Povánoční slevy podle tohoto
průzkumu vyhledává 88 procent
českých žen a 77 procent mužů.
Ve srovnání věkových skupin
vedou mladí lidé do 25 let, kteří slevového období využívají v
94 procentech. Nejméně naopak
povánočních výhodných nabídek využívají lidé ve věku 56
až 65 let, a to v 73 procentech.

První obchodníci sezónní výprodeje zahájili už před vánočními svátky a hlavní vlnu slev
odstartovali v samém závěru
roku. Slevy většinou trvají do
konce ledna. Levněji nakoupíte
nejen zimní oblečení či sportovní potřeby, ale také například
spotřební elektroniku, nábytek
či kosmetiku.

VÝPRODEJE A SLEVY
Co nejþastČji
kupujete ve ve
výprodejích?
Co nejčastěji
nakupujete
výprodejích?
obleþení
boty
34%

ostatní
28%

elektronika
18%

hraþky
20%

ProstČjované nejþastČji
nakupují ve výprodejích
obleþení a hraþky. Oblíbená je
také elektronika: televize,
audio-video technika a mobilní
telefony.
StĜední odborná škola
podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov

vzorek: 125 mužĤ
a 125 žen starších 18 let
realizace: studenti školy

Známe nejčastější finty obchodníků!
Vybíráte jen zboží označené
slevou, a přesto máte pocit, že
jste u pokladny zaplatili nějak
moc? Překontrolujte účtenku a
neváhejte se vrátit zpět do obchodu a zkontrolovat, zda jste
za některé „zlevněné“ zboží náhodou nezaplatili plnou cenu.
My jsme pro vás zjišťovali nejčastější pasti na zákazníky…

Slevové koše
Oblíbená past obchodníků, koše
s rozličným zlevněným zbožím
umístěné na každém kroku, skrývají i cenové úskalí. Na jedné
hromadě se zlevněným zbožím
se často ocitá i zboží za plnou
cenu, což samozřejmě ti bystřejší
z nás zjistí už u pokladny. Jiní si
nákup ani nepřekontrolují a skončí jako se zajícem v pytli.

Někteří prodejci vás totiž neváhají
lákat na cenu, která neodpovídá
tomu, co u pokladny nakonec zaplatíte. Klasickým příkladem je
uvedení ceny bez DPH velkým
písmem a dole malou poznámkou upřesnění ceny se započtením
daně, která může být u dražšího
zboží vyšší až o stokoruny.

Pozor na velikost balení
Stejný sprchový gel, ale dvě různě velká balení. Nápis sice slibuje slevu o mnoho procent, ale u
pokladny můžete zjistit, že platíte

plnou cenu. Sleva se totiž vztahovala jen na litrovou láhev, kdežto
ta vaše je o půl litru menší.

Navýšení původní ceny
Tohoto chytáku si můžete všimnout např. ve zdejších elektrech.
Výrobce zboží nezlevnil tak, jak
uvádí, ale na plakátu nebo v letáku pouze upravil „původní“ cenu
tak, aby odpovídala údajné slevě.
Za takto uvedenou cenu ale zboží
nikdy prodáváno nebylo. Pokud
jste se nechali nachytat a máte jasný důkaz o původní ceně a o ceně
následně zlevněné, neváhejte kontaktovat příslušný institut, který už
prodejci udělí tučnou pokutu.
Nepřepočtení
procentuální slevy
Někteří prodejci spoléhají na to,
že si skutečnou slevu málokdo
umí nebo vůbec chce spočítat.
Původní cena je uvedena miniaturním písmem a tak tuto drobně
psanou cenu přebije žlutá cedul-

Chyták s DPH
Malá hvězdička u ceny nebo drobné písmo na okraji letáku si rozhodně zasluhuje vaši pozornost.
INZERCE

Předplaťte si periodikum,
kde vám každý týden
přinášíme
tématickou stranu
se speciálním obsahem

Jen v tomto roce
ušetříte
260 Kč...

Volejte: 582 333 433
Pište:
predplatne@vecernikpv.cz

www.pospo.eu

Připravujeme...
Už za týden
bude součástí Večerníku
speciální příloha

„KAM ZA VZDĚLÁNÍM?“

s přehledem mateřských, základních
a středních škol i učilišť
Nezapomeňte vycházíme
v pondělí 16. ledna

ka 70% sleva, ale při přepočtu slevičky“ ani nevšimnou, ale rozmůžete zjistit, že sleva vlastně zlobený spotřebitel zavolá na linnebyla ani poloviční.
ku spotřebitelských sdružení.
Podle závažnosti nekalých obZkouška našeho zraku
chodních praktik může inspektor
Výjimečné nejsou ani akce, které ČOI udělit pokutu až do výše 5
do světa hlásí akční slevu, ale bed- milionů korun. Ovšem, co je tato
livým okem obchodníkovu chybu suma pro hypermarkety, které
v nastražené léčce prohlédneme. mají jen denní obrat v řádech miTak jako v případě akce, opět v lionů - absolutně NIC! Možná si
nejmenovaném hypermarketu, pomyslíte, že se tato nekalost dokde zboží bylo z původní ceny stane do medií, což by pro obchod
60,90 Kč „zlevněno“ na 70,50 Kč. mohlo být špatné, ale bohužel v
Leckdo se tomu zasměje, někteří dnešní době platí pravidlo i negamávnou rukou nebo si této „akční tivní reklama je dobrá reklama...

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expresz regionu
Fotograf přiveze tuny sněhu
Konice/red - V pátek 12.ledna
v 18. hodin proběhne v Zámecké galerii Městského kulturního střediska v Konici vernisáž
fotografií Josefa France. Autor,
který pochází z Březska, v
konickém zámku pravidelně
vystavuje krajinářské fotografie ze svých cest a toulek po
horách okolních evropských
zemí. Na třiceti snímcích, které
návštěvníky provedou zimními Jeseníky či Alpami, budou
lidé moci obdivovat také tuny
jiskřícího pod nohama křupajícího sněhu.
Cyklostezka z Nezamyslic
do Morkovic je hotová
Nezamyslice/red - Cyklostezka, která spojuje Nezamyslice a Morkovice je dostavěna.
Nově vybudovaná cyklostezka vznikla na místě lokální železniční trati, která byla
zrušena v roce 2005. S budováním cyklostezky se začalo
15. srpna 2011. Cyklostezka je
kratší než původní železniční
trať, měří 11,6 km. Nezačíná
na místním nádraží, ale čtyři
sta metrů před, kam vás dovede asfaltová komunikace
od železničního podjezdu v
Dřevnovicích.
Z Čelechovic
do Čelechovic
půjdo přes Kosíř
Čelechovice na Hané/red
- Na tradiční putování z Čelechovic do Čelechovic přes
vrchol Kosíře zve všechny milovníky pěší turistiky TJ Sokol
Čelechovice na Hané. Akce se
uskuteční v sobotu 28. ledna.
Start od 9 do 11 hodin v sokolovně. Startovné bude dvacet
korun. Trasu je možné absolvovat pěšky, na kole, běžkách
nebo saních.

Hned počátkem roku se na regionálních silnicích opět mačkaly plechy...

U Stínavy těžce havaroval mladý řidič
Při riskantním předjíždění došlo k čelnímu střetu s kamionem

Mladý a zřejmě hodně nezkušený řidič zapříčinil
podle všeho dopravní nehodu, ke které došlo v pondělí 2. ledna na silnici z Okluk do Stínavy. Mladík riskantně předjížděl jiné auto a nestačil se už vyhnout
protijedoucímu kamionu. Čelní srážka mohla mít fatální následky, zpráva však hovoří jen o zraněném
spolujezdci.
Stínava/mik
„V pondělí v 16.55 hodin jel devatenáctiletý řidič s osobním vozidlem Hyundai Getz s přívěsným
vozíkem směrem od Okluk do
Stínavy. V mírné pravotočivé
zatáčce začal předjíždět doposud

neustanovené vozidlo. Jakmile
najel do protisměru do levého
jízdního pruhu, spatřil nákladní vozidlo Scania s návěsem,
jehož devětatřicetiletý řidič jel
od Stínavy. Došlo k čelnímu
střetu, kdy vozidla zůstala stát
uprostřed silnice,“ popsala nám

ošklivě vypadající nehodu Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Havárie se
naštěstí obešla bez tragických
následků. „Při dopravní nehodě
došlo k doposud neustanovenému
zranění spolujezdce sedícího na
zadním sedadle za řidičem. Jak
bylo zjištěno, ten nebyl za jízdy
připoután bezpečnostním pásem.
Ke zranění řidiče z nákladního
vozidla Scania nedošlo. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen
negativní dechovou zkouškou,“
řekla mluvčí policie. Jak dodala,
způsobená škoda na vozidlech
byla vyčíslena na 593 tisíce korun.

www.vecernikpv.cz

Volejte: 582 333 433
Pište: predplatne@vecernikpv.cz

Tříkrálový koncert se v muzeu konal naposled
Příští rok by se tradiční hudební setkání měla přesunout do nového depozitáře

Tak jako každé jadérko v sobě ukrývá celý strom, tak i zdánlivě nepatrná věc
může být zásadní pro další osud člověka. To bychom měli mít na paměti i v
novém roce, do kterého jsme vstoupili. Tak by se dalo stručně shrnout jedno z
poselství Václava Obra, které v sobotu zvěstoval lidem v průběhu poslední z cyklu celkem čtyř hudebních akcí konaných v prostorách muzea kočárů v Čechách
pod Kosířem.
Čechy pod Kosířem/mls
Za svitu luceren zněla muzeem
kočárů hudba jazzové formace Black ladies z Olomouce
vyznačující se mimo jiné pěti-

člennou flétnovou sekcí. Václav Obr pak zcela zaplněné
muzeum v novém roce vyzval
k pokoře i zastavení v úprku
dnešní doby. Vnímaví bychom
pak dle něj měli být obzvláště

Fotoreportáž

k nejrůznějším znamením či
zázrakům, které mohou našim
životům dát nečekaný směr. „O
jednom adventním večeru jsme
zde v sále tradičně rozsvítili
kočárové lucerničky. Každá z

nich měří pět centimetrů a obvykle hoří přibližně pět hodin.
Jedna z nich nacházející se na
největším pohřebním kočáru
ovšem hořela nejen celou noc,
ale i celý následující den. Nedá
se to nijak racionálně vysvětlit.
Je to jako byste na litr benzinu
dojeli z Čech pod Kosířem až
do Prahy,” vyprávěl Václav
Obr. Ten se zároveň svěřil s
tím, že jeho hlavním cílem bylo
to, aby prostor muzea nebyl
pouze místem pro staré kočá-

ry, ale zároveň také centrem
naplněným úctou k znalostem,
dovednostem i duchovnímu životu našich předků.
Po letošních třech adventních
zastaveních by Tříkrálový koncert měl být poslední hudební
akcí konanou přímo v muzeu
kočárů. „Na podzim plánujeme
otevření depozitáře, takže naše
tradiční hudební setkání bychom rádi přesunuli tam,” naznačil další budoucnost muzea
jeho majitel Václav Obr.

sváteční koncert v Čechách p. K.

Tvrdá srážka. Řidič osobního vozu riskantně předjížděl a čelně narazil do kamionu, který jel proti němu.
Auto je zralé do šrotu, celková škoda dosáhla téměř 600 tisíc korun.
Foto: Policie ČR.

Za čtyři měsíce šlo na jeho provoz šedesát tisíc korun

Plumlov/mls Koncem srpna
se lidé z Plumlova konečně
dočkali bankomatu. Dle mnohých z nich přitom ve městě
dlouhá léta chyběl. Jenže
ouha. Místní jej ani zdaleka
nenavštěvují tak často, jak by
si jeho provozovatelé přáli. A
tak plumlovská radnice musí
jeho provoz dotovat.
„V případě bankomatu byl
stanoven limit sedm set padesát
transakcí za měsíc. Pokud je
počet výběrů nižší, musíme
na jeho provoz doplácet. V
loňském roce na to z rozpočtu
šlo šedesát tisíc korun,” uvedl plumlovský starosta Adolf

Sušeň. Bankomat se nachází
v objektu s kioskem a veřejným
WC v centru města na Tyršově
náměstí. Dle starosty bylo jeho
zřízení podmínkou přijetí dotace na rekonstrukci náměstí.
Nainstalovat jej sem nakonec
nechala FioBanka. Lidé z
Plumlova se nad výběrem
banky podivovali. „Proč právě
FioBanka? Tu skoro nikdo
zatím nemá a když půjdu v
Plumlově vybrat peníze na
svoji kartu, zbytečně zaplatím
poplatky za výběr. To už raději
dojedu do Prostějova, vyberu
si a zároveň tam i nakoupím.
Nemohli sem dát něco, co

Víte, kde ho najít? Bankomat v Plumlově se nachází v objektu na
Tyršově náměstí.
Foto: Martin Zaoral

používá více lidí?” nechal se
slyšet jeden z občanů Plumlova. Dle starosty lepší možnost
nebyla. Větší bankovní ústavy
totiž požadovaly přes dva a
půl tisíc transakcí měsíčně.
„To bylo nereálné. Pokud bychom na ně nedosáhli, museli
bychom doplácet mnohem víc.
Navíc nejsme jediní, kdo tak
činí. Například v Morkovicích
rovněž museli na bankomat
doplácet, lidé se však do něj
postupem času naučili chodit
a dotace na jeho provoz se
tím výrazně snížily,” reagoval
Sušeň. Výběr v plumlovském
bankomatu provedený z karty
jiného peněžního ústavu dle
starosty vyjde do třiceti korun. „Co jsem se ptal, tak je to

levnější, než v případě jiných
bank,” doplnil Sušeň. Počet
výběrů provedených v plumlovském bankomatu se přitom
pomalu, ale jistě zvyšuje.
„Lidé si musí zvyknout. V září
z bankomatu vybíralo do pěti
lidí, v prosinci už jejich počet
málokterý den klesl pod deset,”
ilustroval Sušeň s tím, že věří,
že během letní sezony už snad
město na provoz bankomatu
bude doplácet buď minimálně,
nebo vůbec. Lidé z Plumlova
rovněž upozorňovali na to, že
je bankomat často mimo provoz. „Už jsme to u vlastníka
reklamovali, v budoucnu by k
výpadkům docházet nemělo,”
reagoval v této souvislosti
Sušeň.

Tenistům v Kostelci na Hané zloděj šlohnul železný válec

TŘI KRÁLOVÉ NAVŠTÍVILI
I SÍDLO OLOMOUCKÉHO KRAJE

To se dějí věci! Zatímco manažer české fotbalové
reprezentace je podezřelý, že z areálu strahovského
stadionu ukradl bagr, „sportovní“ zlodějna se udála
i v našem regionu. A to doslova. Na sportovišti ve
Sportovní ulici v Kostelci na Hané.
Kostelec na Hané/mik
Těžký ruční válec těžko ukradl nějaký zahradník, spíše se
jednalo o někoho, kdo ho ihned chtěl zpeněžit ve sběrných
surovinách. Zřejmě tímto směrem se nyní bude ubírat vyšetřování policie. „V době od 4.
ledna od odpoledních hodin do
5. ledna 2012, rovněž do odpoledních hodin, vnikl dosud
neznámý pachatel do areálu

tenisových kurtů na ulici Sportovní v obci Kostelec na Hané.
Odtud odcizil uzamčený ruční
válec zelené barvy, který byl
určen na úpravu hřiště. Svým
jednáním způsobil pachatel
celkovou škodu za bezmála
6 100 korun,“ uvedl mluvčí
prostějovské Policie ČR Petr
Weisgärber.
Jak dodal, za trestný čin krádeže hrozí pachateli trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Ve čtvrtek se nad celým prostějovským regionem
přehnala vichřice doprovázená silným deštěm v nížinách, Protivanovsko a Drahansko pak zasypaly sněhové závěje a řidiče trápily mohutné sněhové jazyky.
Zima tak o sobě dala poprvé významně vědět.
Prostějovsko/mik
Mohutný vítr ve
V pá tek rán o za sá hla
čtvrtek napáchal menší škozá pa d ok res u sn ěh ov á
dy přímo v Prostějově, daleko
KA LA MI TA !
říznější byl ale v
okolí. „Na Prostějovsku vyjížděly ve čtvrtek hasič- šil definitivně, vozovky ošetřili
ské jednotky řešit dva případy především chemicky. „Naštěstí
spadlých vzrostlých stromů přes nedošlo k žádným závažným
silniční komunikace. Nejprve nehodám. Během pátku byly
hodinu před polednem v Ohro- komunikace ošetřeny a uklizezimi, ve 13.45 hodin pak hasiči ny,“ potvrdil mluvčí prostějovodstraňovali strom ze silnice v ské policie Petr Weisgärber.
Konici ve směru na Skřípov. Při Podle meteorologů hrozí sněudálosti nedošlo k dopravním žení ve vyšších polohách i v
nehodám ani zranění osob,“ nadcházejícím týdnu. Předeuvedl Zdeněk Hošák, tiskový vším na Jesenicku a Šumpermluvčí Hasičského záchranné- sku, ovšem také okolí Drahanské vrchoviny si užije zimy až
ho sboru Olomouckého kraje.
Už v noci ze čtvrtka na pátek se dost!
vítr poněkud utišil, zato Konic- Podle aktuálních informací doko, Drahansko a Protivanovsko pravních dispečerů z nedělního
zasypal sníh. V navátých závě- večera zůstávají ve vyšších pojích zůstávala stát auta, řidiči lohách na Prostějovsku zbytky
se dokonce na desítky minut rozbředajícího ujetého sněhu,
ocitli v nefalšované bílém tmě. zejména na Konicku. Na OloSilničáři dostali situaci pod moucku a Přerovsku jsou silnice
kontrolu až poté, co se vítr uti- holé a mokré.

Regionem chodí tři králové. PŘISPĚJETE?
částí. Loni se na Konicku podařilo vybrat 407 403 korun.
„Charitativní organizace se letos setkávají s obrovskou krizí
týkající se jejich financování.
Bez Tříkrálové sbírky by se
nám žilo opravdu hodně těžce.
Proto bychom všem koledníkům i dárcům rádi poděkovali
a vzdali jim hold,” zdůraznila
ředitelka Charity Konice Irena

Lenfeldová. Výtěžek by dle ní
měl putovat do dalšího vybavení Domu pokojného stáří v Bohuslavicích. „Část z něho půjde
i na nákup polohovacích postelí, kterých máme dlouhodobý
nedostatek. Snad se dostane i na
podporu některých rodin, které
se ne vlastní vinou ocitly v nezáviděníhodné životní situaci,”
doplnila Irena Lenfeldová.

Ochoz/mik - Mladý muž z
Olomoucka si vyšel do lesů
v okolí Ochozu a Budětska
nikoliv na houby, ale s detektorem kovů hledat „poklady“.
A našel! I když ne bednu zlata,
ale tři dělostřelecké granáty ze
druhé světové války. Na místě
zasahovala policie.
„Na Nový rok v odpoledních
hodinách oznámil dvaadvacetiletý muž, že pomocí detektoru kovů našel v lese před
obcí Ochoz starou munici. Na
základě tohoto oznámení byl
proveden výjezd na místo,
kde byly nalezeny celkem tři
předměty připomínající nevybuchlé dělostřelecké granáty. O

zjištěných skutečnostech bylo
vyrozuměno Obvodní oddělení
Policie ČR Prostějov a pyrotechnická služba,“ sdělila Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Do doby příjezdu pyrotechniků
bylo na místě provedeno
zajištění místa. „Pyrotechnici
zde zjistili, že se jedná o jeden
kus dělostřeleckého granátu
ráže 150 milimetrů, jeden
kus dělostřeleckého granátu
ráže 75 milimetrů a jeden kus
dělostřeleckého granátu ráže
105 milimetrů německé výroby
pocházející z období 2. světové
války. Uvedené granáty byly
na místě ze strany přítomných

Vichřice, potom sněhová kalamita. Hasiči vyjížděli ve čtvrtek a
pátek v Olomouckém kraji ke třem desítkám událostí. Sníh zkomplikoval dopravu i na západě Prostějovska.
Foto: HZS

MILAN KIEBEL: „Měl to být rok seznamovací a zahřívací, opak byl pravdou“
Starosta Čech pod Kosířem se srovnával s novou rolí a oceňuje pokrok ve zkrášlování obce
Čechy pod Kosířem - Nováčkem mezi starosty je
od listopadu 2009 Milan Kiebel. V čele Čech pod
Kosířem tak strávil premiérový rok a vyzdvihuje
obětavost spolupracovníků. Díky tomu se obec stává regionálním kulturním centrem s množstvím významných akcí a starosta osobně by neměnil za nic
na světě. „Narodil jsem se tady a skutečně se zde
dobře žije. Svědčí o tom stále sílící zájem o výstavbu rodinných domů,“ jásá v exkluzivním rozhovoru
pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník devětačtyřicetiletý
starosta.

Starostou jste teprve
rok. Co se pro vás za
uplynulé měsíce změnilo?
„Změnilo se toho hodně a pro
mě osobně vlastně všechno.
V listopadových volbách o
rok dříve jsem byl zvolen do
funkce starosty obce. Předtím
jsem sice pracoval nepřetržitě
dvacet let v zastupitelstvu, ale
pohled ze strany zastupitele
na práci starosty je přece jen
trochu zkreslený. Měl to být
rok seznamovací a takzvaně
zahřívací. Opak byl ovšem
pravdou. Společnými silami se
nám ale povedlo vykonat spoustu užitečné a prospěšné práce.
A to jak na poli zvelebování
obce jako takové, tak v oblasti
kulturní a společenské.“
Můžete být konkrétnější?
„Mezi nejdůležitější akce
v oblasti zvelebování obce
patřila celková oprava suteréDalší granáty. Okolí Ochozu je známo tím, že na konci druhé
nu radnice. Použili jsme i půl
světové války zde probíhaly líté boje mezi ustupujícími Němci a
milionu z Programu obnovy
Rudou armádou. Podobným nálezům munice tak tady nemusí být
venkova (POV) Olomouckého
konec.
Ilustrační foto
kraje, bez toho by to bohužel
nešlo. Rovněž jsme zahájili
pyrotechniků
zajištěny
a ke zranění osob ani ke škodě opravy v bývalé továrně, kterpřevezeny
k
bezpečnému na majetku,“ dodala mluvčí ou postupně přebudováváme
zneškodnění. Na místě nedošlo prostějovské policie.
na novou zbrojnici pro naši
Skončil ve sběru? Kostelečtí tenisté byli okradeni o ruční válec na
úpravu kurtů.
Ilustrační foto

Hledač pokladů našel tři německé granáty
Olomouc/red - Hejtman kraje Martin Tesařík přijal v pátek 6. ledna na svátek Kašpara, Melichara
a Baltazara v sídle Olomouckého kraje Tři krále z katolické charity, kterým předal peněžitý dar ve
výši pěti tisíc korun.

Charismatický muž. Václav Obr se během hudebních Bylo plno. Muzeum kočárů se během Tříkrálového večera Za svitu luceren. Jedna z mnoha kočárových svítilen, které
večerů ve svém muzeu snaží křísit víru, naději a lásku.
zaplnilo do posledního místa.
jediné osvětlovaly prostor muzea.
3 x foto: Martin Zaoral

Jiří Možný

Nebezpečný objev u Ochozu

Tradičně s velkým ohlasem se
Tříkrálová sbírka setkává také
v obcích na Konicku. Tamní
charita letos rozdala dokonce
sto dva kasiček. Do akce by se
tak mělo zapojit přes tři stovky
dětí. Vyrazit by měly do celkem
třiašedesáti obcí či místních

region@vecernikpv.cz

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

Vichřice páchala škodu
jen v Ohrozimi a Konici

PLUMLOV DOPLÁCÍ NA BANKOMAT

foto týdne...

Dokončení ze strany 3
Jak je tomu na Konicku?

776 159 120

Předplaťte si periodikum, kde je
NEJVÍCE ZPRÁV Z REGIONU
NA JEDNOM MÍSTĚ

hasičskou zásahovou jednotku. Upravili jsme všechna
stanoviště kontejnerů pro
tříděný odpad, opravili venkovní výčep v zahradní části
nového multifunkčního areálu
pro kulturu a sport. V závěru
roku jsme kolem fotbalového
hřiště vybudovali odvodňovací
kanál a zpevněnou plochu
pro parkování automobilů.
Doufám, že jsme tak odstranili
dlouholetý problém spojený
se zaplavováním hrací plochy
v důsledku přívalových dešťů.“
Co oblasti kultury a
sportu?
„Kromě již tradičních a
osvědčených akcí, jako jsou
obecní ples, karneval pro děti,
velikonoční výstava, velký rej
čarodějnic, dětský den s procházkou pohádkovým parkem,
jízda veteránů z lázní do lázní,
drakiáda na fotbalovém hřišti,
rozsvícení vánočního stromu
a vánoční výstava, jsme se
jako hlavní pořadatelé nebo
spolupořadatelé pustili do
zcela nových. Jednalo se o
slavnostní dubnové otvírání
muzeí a galerií, velikonoční
halový turnaj v minikopané,
orientační
závod
handicapovaných
sportovců
a

zajištění závodu v orientačním
běhu při páté olympiádě dětí a
mládeže České republiky v zámeckém parku. V říjnu jsme
zorganizovali pro Region Haná
zakončení Hanáckého cestovatele.“
Počátkem července jste
si navíc připomněli 880
let od první písemné zmínky
o obci a 100 let od založení
Sokola...
„Při této příležitosti jsme
zorganizovali
dvoudenní
obecní slavnosti, jichž se
zúčastnilo bezmála pět stovek
návštěvníků. V srpnu jsme se
organizačně podíleli na dvou
velmi významných akcích,
kterými byly Charitativní koncert Báry Basikové na podporu opravy střechy místní
fary a akce pod názvem České
Honza – setkání řemeslníků a
umělců Hané, kterou připravilo
občanské sdružení Letokruhy.
Rovněž turnaj v nohejbale O
pohár starosty obce, jehož II.
ročník se uskutečnil v listopadu, se stává tradicí. Vzpomněl
bych ještě dvoudenní listopadovou akci, která svým významem a rozsahem přesáhla
hranice našeho regionu. Šlo
o Hulánský bál a ukázku bitvy z období napoleonských
válek. Pěkné počasí a perfektní
příprava přispěly k velkému
úspěchu tohoto nevšedního
podniku. Všechny tyto akce by
se nedaly uskutečnit bez pomoci a spolupráce celé řady ochotý a nezištných lidí.“
ných
Jak jste si poradili s
příjemnými starostmi,
a sice velkým zájmem o
navštěvování školky?
„K zápisu do mateřské školy se
dostavilo více dětí než obvykle.
Nestěžujeme si a jsme tomu
rádi. Kapacita stávající školky

je šestadvacet dětí a celková
potřeba pro aktuální školní rok
je čtyřiačtyřicet míst. Rozhodli
jsme se proto upravit prostory
v budově základní školy, kde
se z místní knihovny a kabinetu vytvořila třída s kapacitou
osmnáct dětí. Dále došlo k celkové rekonstrukci sociálního
zařízení, k úpravě jídelny a
ostatních obslužných prostor.
Třídu jsme vybavili novým
nábytkem, hračkami a vším
potřebným, aby výuka byla
stejně kvalitní jako v budově
mateřské školy.“
Kolik to vše stálo?
„Stavební úpravy jsme
zahájili již v květnu a celkové
náklady se nakonec vyšplhaly
na bezmála
pět set sedmdesát tisíc korun,
část jsme hradili z půlmiliónové
dotace z POV. Největší komplikací byla podlaha, kdy jsme
po stržení linolea zjistili, že
podlahy v obou místnostech
jsou napadeny dřevomorkou.
Musely být tedy kompletně
odstraněny
a
nahrazeny
novými. Nakonec se všechno
podařilo a 1. září zahájila provoz nová třída mateřské školy
v budově základní školy.
Stavební úpravy těchto prostor proběhly v rekordním čase,
za což patří velké poděkování
všem, kteří se na této akci podíleli. Také bych chtěl poděkovat
Lence Lutonské za hračky a
dětský nábytek.“
Co investičního plánujete na letošní rok?
„Žádné
větší
akce
nepřipravujeme. Pochopitelně
budeme dělat běžné udržovací
práce, a pokud bychom získali
dotaci z POV Olomouckého
kraje, pokusili bychom se opravit některé místní komunikace
včetně chodníků. Chceme

také opravit drobné sakrální
stavby a pokračovat s opravami toalet na základní škole
a dobudováním nové hasičské
zbrojnice. Část finančních
prostředků budeme nuceni
vložit do rozšíření výstavních
prostor Hasičského muzea
R.A.Smekal.“
Líbí se vám, jak Čechy
pod Kosířem vypadají?
„Je pravdou, že naše obec se
v posledních letech stává centrem kulturního dění celého
regionu. Je to díky vybavenosti
obce a předpokladům tyto
akce pořádat a uskutečňovat.
Máme
Muzeum
kočárů,
Hasičské
muzeum
ekal, renesanční zámek
R.A.Smekal,

zorganizovat a uskutečnit.
V prvé řadě bych chtěl
poděkovat svým nejbližším
spolupracovníkům,
kterými
jsou Jana Kadlčíková, Pavlína Pluskalová, místostarosta
Jan Pospíšil a všichni obecní
zaměstnanci. Můj dík patří
všem zastupitelům i ostatním
lidem za podporu, porozumění
a toleranci. Snažíme se
vytvářet prostředí, kde se dobře
a spokojeně žije všem katg
egoriím
obyvatelstva.“
Jaké kulturní akce se
chystají v nejbližší době?
„Již v sobotu 14. ledna odstartuje tradiční plesová sezóna
XIX. Obecním pplesem,, následovat bude Ples ZŠ a MŠ,

„Je pravdou, že se stáváme
v posledních letech centrem
kulturního dění celého regionu.
Je to díky vybavenosti objektů
a předpokladům tyto akce pořádat“
První muž Čech pod Kosířem MILAN KEIBEL
o tom,, proč tato obec strhává největší pozornost
rásným krajinářským
s překrásným
parkem. Zámek i park jsou
m Olomouckého kraje
majetkem
entálně procházejí roa momentálně
zsáhlou rekonstrukcí. Co je
hlavní, v naší obci žije spouavých a zapálených
sta obětavých
ří jsou schopni
lidí, kteří
všechny kulturní a
nské
akce
společenské

ples místní organizace ČSSD,
ples místní organizace KDUČSL. Plesovou sezónu jako již
tradičně zakončí ples SDH, a to
18. února.“
Právě skončila vánoční
doba, co jste si přál pod
stromeček a do letošního roku?
„Vánoce jsou snad tím
nejzvláštnějším obdobím, které
znám. Obecně jsou to svátky
klidu pohody, rozjímání a bilancování. Dnešní hektická
doba z nich udělala svátky
komerce, nákupů a přejídání.
Proto bych si přál více klidu,
pohody a slušnosti mezi lidmi navzájem. Pro sebe a své
blízké ppak hlavně zdraví,, trochu štěstí a vzájemného porozumění.
Splní-li se jen
některá z jeho
částí, budu
spokojen.“

Večernice
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Speciální servis pro ženy nejen o životním
stylu a módě
Co o vás prozradí barva vlasů?

Možná víc, než si myslíte!

Zima 2012 a čepice, které z vás udělají kočku…
kované. Černé, barevné, s mašlí,
ozdobami nebo flitry. Letos se
originalitě meze nekladou.
Máte-li rády jednoduchost, sáhněte po čepicích v pánském stylu,
dodají vám na eleganci. Ovšem
ani s volbou krásně huňatého
kulicha nebo ušanky nemusíte
rezignovat na estetiku! Můžete si
totiž vybrat hned z několika druhů a stylů. Letí čepice větší a mírně svěšené dozadu, je to styl „a-lá
trpaslík“- Na první pohled se vám
možná budou zdát šílené, ale je
to otázka zvyku, tento střih je
naopak slušivý. Nebojte se ani
bambulek, letos s nimi out určitě nebudete. Ať už máte kulíška
s jednou bambulí nebo čapku
s ušatou pandou, budete vypadat
skvěle!
Nic není tabu a cení se originální nápady, styl a nebojácnost.
Jak už bylo řečeno, vybírejte
podle svého stylu, zároveň se
však vůbec nebojte experimentovat!

Čepice neznamená jen beztvarého, tlustého, pleteného
kulicha, kterého si narazíte až
po oči a budete k nepoznání.
Doby, kdy nám uši mrzly pro
krásu, jsou už dávno pryč! Na
horách jsou čepice už snad
samozřejmostí. V kurzu jsou
jak klasické kulíšky, tak novější módní výstřelky. Vrací se
také módní a hravé několik let
zatracované čepice s bambulí.
Troufnu si říct, že dnes už platí úsloví: „Čím větší bambule,
tím lepší čepice…“
Čepice bývá v zimě jakýmsi završením celého vašeho outfitu.
Ale není čepice jako čepice. Některé jsou spíše „na oko“- jsou
tenoučké a důležitá je jejich slušivost. Pak tu však máme i velké
pletené kulichy, do kterých byste
se v zimních mrazech nejraději
zachumlaly od hlavy až k patě.
Letos jsou v kurzu hlavně barety různých materiálů a barev. Fleecové, pletené nebo háč-

Vlasy, a především jejich
barva, jsou jedním z klíčových vjemů při prvním
dojmu. Ať už je je přírodní,
nebo chemická, vždy o vás
něco vypovídá. Ať už jste
blondýna, zrzka, nebo tmavovláska - barvy vlasů lze v
dnešní době měnit podobně
často jako ponožky. Nejde
však jen o módní záležitost,
ale také o vaši osobnost.
Blondýnky a světlovlásky
jsou obecně považovány za
velice atraktivní - hříva plavých vlasů prostě upoutá
pozornost za všech okolností.
Potvrdila to i skupina německých vědců, která zjistila, že přírodní blondýnky
a zrzky produkují šestkrát
více feromonů než černovlásky a hnědovlásky, takže mají
největší sex-apeal a jsou tím
pádem pro muže nejpřitažlivější.

Blondýny

Brunety

bude dobývat a předcházet si je.
Samy jim však nikdy neprozradí
úplně všechno a s oblibou si ponechávají nějaká svá tajemství.

Zrzky

Brunetky preferují klid a pohodlí
před chaosem a hnaním se za vysokými cíli. Tyto ženy mají svůj
rozum a v životě chtějí stabilitu
a jakési „pevné, neměnné základy“. Jsou však také mazané a nikdy přesně nemusíte odhadnout,
co si právě myslí. K hnědým
vlasům se ženy uchylují spíše ve
středním věku. Ženám s tmavými vlasy to prý ale také skvěle
myslí a dokážou se vyrovnat
mužům i na poli intelektuálním,
snad proto jim dávají přednost
spíše muži typu „vědátor“.

Cernovlásky

O zrzkách se často tvrdí, že jsou
něčím výjimečné. Tyto ženy
dokážou lecčím překvapit. Za
všech okolností jsou své a vynikají svou specifickou, často až
„mystickou“ povahou, mají jakési osobité kouzlo a jsou vášnivé. Mnohdy mohou být v jistém
slova smyslu „nedospělé“. To
ovšem mnoho mužů přitahuje,
vzbuzuje to v nich totiž obranářský reflex. Obecně lze tyto
ženy charakterizovat jako volné,
svobodomyslné, ale také nevypočitatelné a občas nestabilní ve
svých názorech.
INZERCE

Ženy s tímto odstínem vlasů
(příp. s melírem) dávají najevo,
že touží po lásce. Jsou romantické, citlivé, ale na druhou stranu
umí být i rozmarné, přelétavé a
občas také neskutečně naivní. Je
ovšem pravda, že za svými cíli si
jdou svéhlavě a bojují všemožnými prostředky za vše, co je pro
ně důležité. Do vztahů vstupují
naplno a vždy udělají vše pro to,
aby dosáhly svého. Říká se, že
jsou více cílevědomé než třeba
zrzky nebo černovlásky.

INZERCE

Tmavovlasé ženy jsou šarmantní a muži jim snadno podléhají.
Vztahy černovlasých žen jsou
zpravidla dlouhodobé a vážně
míněné. Tyto ženy se vrývají
mužům do paměti na hodně
dlouhou dobu a těžko se na ně
zapomíná. Všeobecně touží po
klidu a hledají vnitřní rovnováhu. Od muže očekávají, že je

KVĚTINOVÁ ELEGANCE KLOBOUKU

18. - 19. 1. 2012 Národní dům Prostějov
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“, vyhlásil již v minulém vydání
pro všechny čtenáře našeho týdeníku EXKLUZIVNÍ
SOUTĚŽ O VSTUPENKY“, která píše své pokračování i v tomto čísle.
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,
jenž 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
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
PĚTI šťastných výherců,
kteří obdrží po jedné vstupence na čtvrteční program, zveřejníme již ZA
TÝDEN, tj. v pondělí 16.
ledna 2012.
-red-

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 „Květiny
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.

• PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE •
Jméno, příjmení ........................................................
Kolektiv ....................................................................
Kontaktní adresa ......................................................
Telefon ......................................................................
E-mail .......................................................................
Datum, podpis ..........................................................
Mediální partneři:
Generální partner soutěže:
Vyhlašovatelé soutěže:

www.vecernikpv.cz
www.vonekl.cz
www.marcianova.cz
www.vestra1.com

Ze života města
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V rozpočtu mělo být 243 investičních akcí,

dostalo se jen na 39 VYVOLENÝCH...
O tom, jak krutý rok nás letos čeká, leccos signalizuje pohled na seznam investičních akcí, které jsou
zahrnuty v letošním rozpočtu města. Město má na
ně k dispozici i s doplněním z rezerv 105 milionů korun, což je za posledních sedm let nejméně peněz.
Radnice se pustí do devětatřiceti oprav, rekonstrukcí
či dostaveb. Na víc nezbudou finance. A to chtěli radní mít v rozpočtu celkem 243 investičních akcí!

Prostějov/mik
Jen pro upřesnění, na investiční
akce vyčlenila radnice pro tento
rok zhruba 65 milionů korun.
Zbylých 40 milionů pak radní
přidali z finančních rezerv města, tudíž se letos může proinvestovat 105 milionů. „Přestože se
tato částka může zdát někomu
vysoká, nebude ani zdaleka stačit k tomu, abychom jí pokryli
všechny investice, které jsme

měli naplánovány. A to jsme ještě museli sáhnut do rezerv. Není
to tak dávno, co si Prostějov
mohl dovolit i třistamilionové
investice, hlavně ty stavební.
Ty doby jsou zatím ne neurčitou
dobu pryč, budeme muset vyjít
se skromnějším rozpočtem. A
řešit tyto věci úvěrem zatím nehodláme,“ uvedl Miroslav Pišťák, starosta města.
S výší letošních investic není
moc spokojen ani místostarosta
Zdeněk Fišer. Přesto, jak on sám
říká, nedá se nic dělat. „Rok od
roku se výše investic v Prostějově snižuje, zatímco ceny všech
prací se naopak zvyšují. Ale
musíme naprosto vycházet z reálných možností města. V roce
2012 zrealizujeme devětatřicet
investic z původně 243 navr-

hovaných. Zbylé akce musejí
počkat na příští roky,“ vysvětlil
Zdeněk Fišer, místostarosta zodpovědný za stavební investice
města.
Zásluhou prostějovského místostarosty jsme obdrželi seznam
schválených investic i těch,
které lidově řečeno zůstaly pod
čarou. Z těch vyvolených jmenujme pár největších – celkem
20 milionů je navrženo na dostavbu ZŠ Majakovského, 15
milionů na rekonstrukci radnice,
15 milionů na zahájení výstavby
plaveckého bazénu a koupaliště
za Kosteleckou ulicí či 10 milionů na opravu severního křídla
zámku. Dále se pamatuje na rekonstrukci několika základních
škol, opravy chodníků, silnice v
Melantrichově ulici, rekonstruk-

SLEVA

muže na Dolní ulici, pachatele
loupeže spáchané na ženě u
Petrského kostela a další. Naši
strážníci vypátrali celkem 40
osob, po kterých bylo vyhlášeno
celostátní pátrání, předvedli 201
podezřelých osob, vypátrali
tři odcizená vozidla. Do pro-

OD

Pod palbou

OD
Přes 200 investic odloženo! Jak nám potvrdil místostarosta Zdeněk Fišer, odložit se musela i rekonstrukce silnice v Havlíčkově ulici.
A že ji by tato stará vozovka s „kočičími hlavami“ už opravu potřebovala!
2 x foto: Michal Kadlec
ci Smetanových sadů a další tři
desítky investic. Mnohem víc z
nich však skončilo v propadlišti
původních plánů. Odsunuta je
například rekonstrukce vozovky v Havlíčkově ulici, další část
revitalizace Kolářových sadů,
počkat musí i cyklostezky do
Žešova či v biokoridoru Hloučela směrem na Mostkovice. A

to jmenujeme skutečně jen několik málo investic z celkového
počtu 204, které byly odloženy
na neurčito. „Pokud se v příštím roce a dalších letech zlepší
hospodářská situace, zcela jistě
budou všechny odložené investice postupně realizovány,“
dodal Miroslav Pišťák, starosta
Prostějova.

některá základní fakta o činnosti
Městské policie v Prostějově v
loňském roce velitel Jan Nagy.
Jeho strážníci se vloni rozhodně
nenudili! „V roce 2011 bylo
vyřešeno celkem přes 8 000
přestupků, z toho téměř 6 000
dopravních. Bylo zadrženo
celkem 11 řidičů pod vlivem
alkoholu. Vloni byli strážníci
příliš shovívaví, za přestupky

bylo vybráno v blokových pokutách 836 600 korun, což je
méně o 12 % oproti roku 2010.
Podstatou činnosti však není
objem vybraných pokut, ale aby
byl sjednán pořádek, odstraněn
protiprávní stav a aby bylo
vytvořeno bezpečné prostředí
pro udržitelný rozvoj našeho
města,“ sděluje Jan Nagy.
V létě minulého roku byl proveden a vyhodnocen sociologický
průzkum spokojenosti obyvatel s místním společenstvím.
Vyhodnocením
průzkumu
bylo zjištěno, že spokojenost
se službami městské policie
meziročně mírně roste. Nejvíce
se občané obávají chodit v noci
po veřejných prostranstvích
a chodit v noci po hlavních
ulicích. Přesto 53 % obyvatel hodnotí veřejný pořádek
v Prostějově na lepší úrovni než
v jiných městech. Navíc 73 %
občanů vyjadřuje spokojenost
s prací městské policie, což je
nárůst proti předchozímu roku o
devět procent. „Velmi důležitá
je
pozitivní
komunikace
s veřejností. Na strážníky se
v roce 2011 obraceli telefonicky
celkem v 11 788 případech,
v mnoha z nich se na základě
oznámení podařilo zadržet pachatele,“ dodává Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
K dalším údajům o činnosti
prostějovských strážníků se
budeme vracet v příštích číslech.

„NÁKLADY A INVESTICE SE ČASEM VRÁTÍ“
Prostějov - Už jen schválení Senátu a podpis prezidenta chybí k tomu, aby se Prostějov stal statutárním
městem. Prozatím se hlavně mluví o tom, že v čele
města pak bude stát primátor místo starosty. Co vše
ale pozice statutárního města Prostějovu přinese, se
Večerník zeptal vysokoškolského učitele a odborníka na politické systémy Petra Sokola.
Petr Kozák
Co přesně znamená
pojem a význam „statutární“ město?
„Původně instituce statutárních
měst vznikla pro největší města
s počtem obyvatel kolem sto tisíc obyvatel. Ta bylo třeba dělit
do městských částí a rozdělení
pravomocí mezi ´velkou´ radnici a ´malé´ radnice pro městské
obvody upravoval statut města
- odtud vznikl název statutární
město. Pozici statutárního města
si ale pak začala ´vylobovávat´
u poslanců stále menší města, ve
kterých už nemá smysl vytvářet
městské části s ´malými´ radnicemi. Dnes je proto situace,
kdy většina statutárních měst na
městské části členěna není. Jejich odlišnost pak spočívá vlast-

ně jen v jiném názvu městských
orgánů.“
Má takováto změna
pro Prostějov smysl?
„Myslím si, že ano.
Je to rozhodně reklama a zviditelnění Prostějova. Když se
podíváte do novin, na internet
nebo na televizi a najdete tam
přehled velkých měst, v drtivé většině jsou tam zmíněna
jen statutární města. Takže za
Olomoucký kraj dosud jen
Olomouc a Přerov, přestože
Přerov je stejně velký jako naše
město. A smysl může mít také
možnost členění na městské
obvody, i když se to teď může
zdát překvapivé a nereálné.
Ale uvědomme si, že kdybychom byli statutárním městem
už dříve, nemuselo jednání
s Držovicemi možná skončit

S Petrem Sokolem o proměně Prostějova na statutární město
„Je to rozhodně reklama a zviditelnění.
Když se podíváte do novin, na internet
nebo na televizi a najdete tam přehled
velkých měst, v drtivé většině jsou tam
zmíněna jen statutární města. Smysl má
i začlenění na městské obvody. Třeba by
jednání s Držovicemi neskončilo odtržením...“
Ministerský poradce PETR SOKOL
o smyslu změny ve statutární město

jejich odtržením, protože by
existoval kompromis v podobě
´malé´ radnice. Teď sice takový
podobný případ ve městě není,
ale kdo ví, co bude třeba za padesát let, nebo když se nějaká
odtržená část města bude chtít
vrátit...“
Jaké náklady podle
vašeho názoru „povýšení“ Prostějova městu přinese?
„Náklady na předělání všech
městských razítek, cedulí,
hlavičkových papírů a tak po-

999,- Kč

PÁNSKÉ OBLEKY zn. ŠEVČÍK

Jen tak dál. Velitel Městské policie v Prostějově Jan Nagy
a jeho strážníci mají za sebou úspěšný rok v zajišťování
veřejného pořádku.
Foto: archiv PV Večerníku

tialkoholní záchytné stanice
v Olomouci dodali celkem
40 osob k vystřízlivění. Donucovací prostředky museli
použít v 28 případech, agresivita pachatelů roste,“ sdělil nám

%

PÁNSKÉ OBLEKY zn. MÓDA PROSTĚJOV

Souhrnná zpráva o stavu veřejného pořádku v
Prostějově v uplynulém roce ze strany městské policie se teprve podrobně zpracovává a velitel našich
strážníků Jan Nagy ji bude předávat Radě města
k projednání na konci ledna. Díky jeho vstřícnosti
ovšem Večerník získal základní údaje už nyní! Ze
statistických čísel například vyplývá, že vloni dosti rapidně přibylo drobných krádeží a zvýšila se agresivita
pachatelů. Zároveň se zvýšila spokojenost občanů s
prací Městské policie v Prostějově.

Terno roku: LUPIČE
z Dolní ulice dopadli
STRÁŽNÍCI!

-

! VÝPRODEJ !

Kradlo se mnohem víc a zvýšila se agresivita pachatelů

„V roce 2011 jsme řešili
celkem 5 409 oznámení
od občanů. Lidé se obracejí na strážníky o pomoc především z oblasti
dopravních
přestupků,
vandalismu, rušení nočního
klidu, oznamují i podezření
z trestných činů. Ta však řeší
Policie ČR a takových případů
strážníci předali policii celkem
150, stejně jako v roce 2010.
Zadrželi jsme ovšem 66 osob
podezřelých z trestného činu.
Například koncem roku skupinu
osob podezřelou z napadení

ZIMNÍ BUNDY, KABÁTY
DÁMSKÉ A PÁNSKÉ

Městská policie bilancuje rok 2011

Prostějov/mik

INZERCE

dobně v souvislosti s tím, že
Městský úřad se přejmenuje
na Úřad města Prostějova nebo
starosta na primátora, byly odhadnuty na statisíce korun.“
Vyplatí se takováto
investice?
„Myslím, že dlouhodobě se vrátí. Na druhou
stranu je samozřejmě otázka,
zda je nyní ta nejlepší chvíle,
protože s ekonomickou krizí
nepřekypuje žádná městská
pokladna penězi a platí to samozřejmě i pro Prostějov.“

Dotkne se změna nějak přímo občanů?
„Nemělo by se jich to
dotknout nijak negativně. Například pověsti, které se šíří městem,
že to bude znamenat zvýšení
daní z nemovitosti u staveb, se
nezakládají na pravdě. Tato daň
souvisí s počtem obyvatel a nikoli
se statutem města. Daň z nemovitostí by vzrostla jen, kdybychom
se pokusili pro Prostějov získat
statut lázeňského města, jako mají
například Luhačovice. A to se asi
opravdu nechystá... (úsměv)“

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

Společnost a děti
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Plesy na Prostějovsku zahájili TŘI KRÁLOVÉ Narodilo se méně
dětí než vloni

(pokračování ze strany 5)
Srovnání se třemi králi současný
starosta ovšem razantně odmítl.
„Pravdou však je, že jsme kamarádi,” vyjádřil se Miroslav Pišťák. „Tak to je aspoň vidět, jak
to tady v Prostějově chodí. Že si
tu funkci starosty jenom prohodíte mezi kamarády,” glosoval
pohotově Honza Musil, čímž
pobavil přítomné publikum.
Současný starosta se však nenechal zahanbit. „Tak to jsem už
konečně pochopil, o čem ta poli-

tika je,” reagoval s jistou dávkou
ironie Miroslav Pišťák. První
porevoluční starosta Miroslav
Zikmund následně zavzpomínal, jak zahajoval první městský
ples, na kterém hostům zahrál
orchestr Gustava Broma. Jan
Tesař upozornil na to, že bývalí
starostové tu nejsou pouze od
toho, aby vzpomínali. A konečně
Miroslav Pišťák připomněl čtvrtého starostu, zemřelého Jana
Šverdíka. „Přeji, aby se nám v
novém roce alespoň trochu da-

Fotoreportáž

řilo,” sdělil současný starosta
své skromné přání a pozvedl
číši. Tím byla plesová sezona na
Prostějovsku oficiálně zahájena.
O předtančení se na městském
plese postarala dvojice Radim
Stupka - Tereza Jendrulková,
krásnou píseň z repertoáru Franka Sinatry I did it my way s přehledem zazpíval semifinalista
loňské televizní superstar Tomáš
Jurenka. Po té už následovala
volná zábava v prostorách celého národního domu. K vidění

byly elegantní obleky i nápadité
róby. Ne všichni však považovali investici do nového oblečení
za to nejpodstatnější. „Mám stejné šaty, jako jsem měla minulý
rok. To jsem tu byla s těhotenským bříškem. Zajímavé, že
mně padnou i letos,” zkoumala
s úsměvem svoji postavu radní
Milada Sokolová, která na akci
dorazila ve společnosti svého
manžela Petra. Aby nedošlo k
nějakým nepřístojnostem, strážila účastníky městského plesu

hlídka městské policie. Její auto
bylo po dobu konání akce zaparkováno přímo před národním
domem. Stejně jako každý rok
strhne premiérový městský bál
na Prostějovsku lavinu podobných akcí. Nadcházející pátek v
prostorách prostějovského Národního domu vystřídají zástupce města maturantky SŠ designu
a módy, v sobotu pak studenti
SŠ Švehlovy. Další plesy budou
následovat v rychlém sledu až
do přelomu března a dubna.

jaký byl městský ples?

Předtančení. O první tanec letošní plesové sezó- Udělal to po svém. Píseň z repertoáru Franka Sina- Manželský pár. Petr a Milada Sokolovi při volbě svého
ny se postaralo duo Radim Stupka - Tereza Jen- try I did it my way s přehledem zazpíval semifinalista oblečení vsadili na jednoduchou eleganci.
3x foto: Martin Zaoral
loňské televizní superstar Tomáš Jurenka.
drulková.

Prostějov/Hana Szotkowská
- Celkem 1007 novorozenců,
tedy o 86 méně než v roce
2010, se v loňském roce narodilo v Nemocnici Prostějov,
která je členem skupiny
AGEL. Mezi dětmi bylo
519 chlapců a 488 děvčat.
Rok byl bohatý také na
dvojčátka, kterých se narodilo hned JEDENÁCT. Na
první miminko roku 2012 si
museli zdravotníci počkat až
do večera prvního dne - malý
Tobiáš (na snímku) se narodil 1. ledna ve 20.34 hodin,
vážil 4300 gramů a měřil 51
centimetrů (Večerník informoval již v minulém vydání pozn.red.).
Maminky volily pro své ratolesti především tradiční
česká jména. Mezi nejčastější
jména, která rodiče vybírali
pro holčičky, patřila Tereza,
Eliška, Michaela, Natálie,
Nela, Karolína, Sofie, Adéla,
Amálie, Julie. Mezi chlapci
pak převládali Jakubové,
Janové, Adamové, Vojtíšci,
Davidové, Ondřejové či
Lukášové. Prostějovští zdravotníci však pomáhali na
svět také dětem, které rodiče
pojmenovali netradičně například malé Jennifer, Melisse, Jasmíně či Tee. Mezi

exotickými
chlapeckými
jmény pak byl Johann, Kevin,
Lucas, Santino, Theodor či
Benjamín.
Součástí prostějovské porodnice jsou tři samostatné, klimatizované porodní boxy s
úplným sociálním zázemím, k
vybavení patří porodní vana a
polohovatelná porodní lůžka.
Pro rodičky v šestinedělí má
Nemocnice Prostějov celkem
deset pokojů s úplným sociálním zázemím. Již v prosinci
2005 získalo zdravotnické
zařízení za podporu zdravého vývoje novorozenců a
propagaci kojení významné
ocenění Baby Friendly Hospital - „přátelsky nakloněná k
dětem“.

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

A GRATULUJEME!!!

Jana Pazderová
1. 1. 2012 51 cm 3,45 kg
Olšany u Prostějova

Romana Kováčiková
3. 1. 2012 51 cm 3,30 kg
Brodek u Prostějova

Kateřina Radová
3. 1. 2012 47 cm 2,60kg
Hvozd

Matyáš Rada
3. 1. 2012 48 cm 2,65kg
Hvozd

Lucie Koudeláková
4. 1. 2012 46 cm 2,70 kg
Čechy pod Kosířem

Valerie Vítková
31. 12. 2011 48 cm 3.60 kg
Klenovice

Michal Humpolíček
29. 12. 2011 48 cm 2,40 kg
Prostějov

Miroslav Humpolíček
29. 12. 2011 48 cm 2,80 kg
Prostějov

Tobiáš Hájek
1. 1. 2012 51 cm 4,30 kg
Prostějov

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

Matyáš Richter
1. 1. 2012 46 cm 2,65 kg
Pěnčín

Jáchym Škultety
3. 1. 2012 55 cm 4,40 kg
Vřesovice

Pavel Martinák
5. 1. 2012 49 cm 3,00 kg
Smržice

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Předplaťte si
periodikum,
kde vám každý týden
představíme nové
spoluobčany

Jen v tomto roce
ušetříte
260 Kč...
Volejte: 582 333 433
Pište:
predplatne@vecernikpv.cz

Co, kdy, kde kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o
rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka-pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polohovací lůžka
(mechanická, elektrická). Kontakt
po telefonu pí. V. Zapletalová 776
054 299.
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 hod. Keramika - tvořivá dílna, Kovárna
Ekocentra Iris, Husovo nám. 67,
Prostějov, Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč za osobu na
2 pracovní hodiny.
pátek 13. ledna
od 16.00 do 18.00 hod. Krmítka pro ptactvo z PET lahví i
přírodních materiálů. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov. Čím přilákáme
ptáky na krmítko a jaké dobroty jim můžeme nachystat?
Výroba jednoduchých tukových a semínkových krmítek či
jablečných pochoutek pro zimní přikrmování ptáků. Základní
materiál dodáme. Přineste si
kelímky od jogurtů či PET lahve a kdo chce, může si přinést
kokosový ořech.

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
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:
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
Volné herny pro rodiče s dětmi
do 5 let probíhají od 9. ledna
vždy v pondělí a ve středu 15.00
-17.00 hod.
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
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Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále
poskytuje služby nevidomým a
slabozrakým občanům na nové
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Kavárna GALERIE
Národního domu v Prostějově
Danuše Procházková: Obrazy –
výstava potrvá do 25. ledna 2012

TIP Večerníku

NAHÝ WOLKER K VÝROČÍ
KDE: DIVADLO POINT PROSTĚJOV
KDY: ČTVRTEK 12. PROSINCE 2011, 19.00 HODIN
Začátkem ledna uplynulo 87
let od úmrtí skvělého českého
básníka a našeho rodáka
Jiřího Wolkera. Členové
souboru mu touto cestou
vzdají holt 12. ledna v 19
hodin v Divadle Point. Jde o
netradiční pohled na osobnost
básníka Jiřího Wolkera. Děj
hry, sestavený z básní, dopisů
a deníkových poznámek,
se pohybuje mezi sněním,
vzpomínkami a realitou.
Zazní řada zhudebněných
textů doprovázených živou
kapelou.

Městské divadlo foyer: Magdalena Jansová FOTOgrafie do
29. února 2012
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.
TJ SOKOL ČECHOVICE
pořádá VELKÉ SPORTOVNÍ
PLESY 4. února 2012, 18. února 2012, 3. března 2012 vždy od
20.00 hodin.
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

Divadlo Point při Gymnáziu J.
Wolkera má už druhou sezónu
na repertoáru úspěšnou inscenaci Nahý Wolker, kterou
nyní po kratší odmlce opět
hraje na své domovské scéně
na Olomoucké ulici 25.
vítány, bohatá tombola, domácí
kuchyně, vstup ve společenském oděvu.

KARNEVAL V CAFE 7
sobota 21. ledna od 16:00
Zábavné odpoledne v maskách,
soutěže, disko, tombola, info a
rezervace u obsluhy nebo na telefonu 722 531 005, masky mají
Aikido Prostějov pořádá ukázko- vstup zdarma.
vou „hodinu“ cvičení Aikido
ROTTEN FEST
Zveme všechny, kteří mají zájem o
toto Japonského bojového umění. U-KLUB OLOMOUC 28.
Kdy:19.ledna2012od18.30hod. ledna od 18.00 hodin BBR
Kde: Sportcentrum DDM (thrash), ENIGMATIC FAITH
Vápenice 9 - spodní tělocvična (death), FALL INTO MISERY (death – grind), FEEBLE
Bližší informace
MINDED (death), CRITICAL
na tel.: 728 605 129
MADNESS (grind), OLD
LXV. SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY THRASH TITANS (thrav sobotu 21. ledna 2012 ve sh – slayer rev.), ASSESSOR
20.00 hod. v sokolovně v Pře- (thrash), MACERACE (deamyslovcích. K tanci a poslechu th – grind), NAURRAKAR
hraje skupina Rose Band, masky (black), HIGH PURITY (grind)

Hrají: Vítězslav Lužný, Miroslav
Ondra, Karolína Vejmělková,
Veronika Jiříčková, Zuzana
Dědochová, Jakub Hyndrich
Hudba: Karel Štulo
Režie: Aleš Procházka
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala
- zimní stadion
BRUSLENÍ
PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

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

středa 11. 1.
13.00 - 14.00 hodin

čtvrtek 12. 1.
12.30 - 13.30 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

neděle 15. 1.
13.30 - 15.30 hodin

Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel. 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Jaroslav Bláha 1953 Prostějov František Novák 1926
Lubomír Kořínek 1933 Plumlov
Kostelec na Hané
Ing. Jiří Kolář 1962
Bílovice Lenka Zdráhalová 1960
Ing. Ivan Singer 1926 Prostějov
Držovice
MUDr. Karel Praskač 1936
Matilda Frelichová 1923
Prostějov
Prostějov
Jiřina Cetkovská 1939
Ludmila Burdová 1922
Prostějov
Baldovec
Ľudovít Sendrei 1946
Zdeněk Dofek 1924 Prostějov
Horní Štěpánov
Rozloučíme se...
Pondělí 9. ledna 2012
Hedvika Šolcová 1936 Žešov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Müller 1930 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Josef Vlach 1928 Ptení
14.00 kostel Ptení
Čtvrtek 12. ledna 2012
Karel Kulišťák 1929 Smržice 1
4.00 kostel Smržice
Pátek 13. ledna 2012
Růžena Voráčová 1926 Mostkovice
11.00 kostel Mostkovice

na ocenění, dále za jakou činnost by měl navržený kandidát
cenu získat a podpis navrhovatele s kontaktem na něj. Nominace doručí navrhovatelé v
písemné formě na podatelnu
Městského úřadu v Prostějově
do 29. února 2012. Pravidla
pro udílení Cen města Prostějova i formulář naleznete
na webových stránkách města Prostějova: www.mestopv.
cz/cz/turista/o_meste/slavne-osobnosti/ceny-mesta-prostejova.html

Den otevřených dveří
na ZŠ a MŠ Kollárova
Prostějov/red - Ve středu 11.
ledna 2012 se na ZŠ a MŠ Kollárova v Prostějově koná Den
otevřených dveří. V době od 8
do 17 hodin si zájemci mohou
prohlédnout vybavení běžných školních učeben a také
odborných učeben.
„Zejména pak učeben informatiky, jejíž výuka je jednou ze
základních charakteristik našeho
výchovně vzdělávacího programu, a všech učeben prvního
stupně vybavených interaktivní
tabulí. Během dopoledne budou
také moci nahlédnout přímo do
výuky,“ informoval Večerník

RNDr. Josef Hrachovec, ředitel
ZŠ Kollárova s tím, že v odpoledním bloku, který je připraven
hlavně pro nastávající prvňáčky,
si děti mohou projít připravené
minidílny. „V tělovýchovné dílně si ve školní tělocvičně zacvičí
na lavičkách, překážkové dráze,
kruzích a mohou se zapojit do
závodivých a míčových her.
Ve výtvarné dílně se seznámí
s ubrouskovou technikou a kouzelnými barvami. Pracovní dílna
je pozve do prostředí keramické
dílny, kde budou modelovat z
modelovací hmoty a vlastnoruční výrobek si mohou odnést

s sebou domů. Na biofeedbacku
se pak rodiče dovědí o metodě,
která umožní ovládat mozkové
vlny,“ uvedl.
Velmi přitažlivé budou určitě
také interaktivní tabule, na kterých budou pro děti připraveny
pracovní sešity, ve kterých si
budoucí prvňáčci budou moci
vyzkoušet práci s interaktivním
perem a práci s výukovými programy pro předškoláky a prvňáčky. „Na každém stanovišti
pak na všechny čeká sladká odměna, nebo malý dárek,“ zvou
všechny návštěvníky zaměstnanci školy.

inzerce

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

Obec: Kostelec na Hané
Dne: 18.1.2012 od 07:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Kostelec na Hané - cihelna vč. č.505, 589, a Zrněnka č.
648, 879

Kinoklub DUHA
sobota 14. ledna
15.00 Šmoulové
17.30 Šmoulové
20.00 Dům

Obec: Kostelec na Hané
Dne: 25.1.2012 od 07:30 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: část obce
Kostelec na Hané - cihelna vč.
č.505, 589, a Trněnka č. 648, 879
E.ON Česká republika, s.r.o.

Městské divadlo
v Prostějově
úterý 10. ledna
9.00 JAK SI HRAJÍ
TATÍNKOVÉ
Divadlo Drak Hradec Králové – pro školy
11.00 JAK SI HRAJÍ
TATÍNKOVÉ
Divadlo Drak Hradec Králové – pro školy

Apollo 13
pátek 13. leden
+18 LATIN NIGHT
EVENT VOL.3 SALSA,
MERENGUE, BACHATA, Reggeatone a Cubatone
rytmy znovu zazní v klubu
Apollo 13 v Prostějově. (Barákova 12). Latinské tance
budou
VYUČOVÁNY
PŘÍMO NA AKCI.

Simetrix

pátek 13. ledna
21.00 DJ Mirek Karásek
- Rádio Haná
sobota 14. ledna
21.00 DJ Doktor

PLESY

9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin

na Ceny Města Prostějova za rok 2011!
jejich přínosu nijak striktně
nevymezujeme, abychom tím
nezúžili výběr nominovaných.
Mohou to být lidé, kteří vynikli v hudbě, divadelnictví,
obecně v kultuře, práci s mládeží či seniory nebo například
ti, kteří se významně zasloužili o rozvoj demokracie,“
nastínila vedoucí Odboru
kanceláře starosty Městského
úřadu Prostějov Jaroslava Tatarkovičová.
K nominaci je třeba uvést jméno a příjmení osoby navržené

pondělí 9. ledna
14.00 Asterix a vikingové
17.30 Nechápu,
jak to dokáže
20.00 Poupata
úterý 10. ledna
17.30 Nechápu,
jak to dokáže
20.00 Poupata
středa 11. ledna
17.30 Nechápu,
jak to dokáže
20.00 Poupata
čtvrtek 12. ledna
17.30 Válka bohů 3D
20.00 Válka bohů 3D
pátek 13. ledna
17.30 Pina 3D
20.00 Válka bohů 3D
sobota 14. ledna
17.30 Pina 3D
20.00 Válka bohů 3D
neděle 15. ledna
17.30 Válka bohů 3D
20.00 Válka bohů 3D

úterý 10. 1.

POZOR: NOMINUJTE OSOBNOSTI
Prostějov/red - Město Prostějov bude v letošním roce
znovu udělovat významným
osobnostem Ceny města.
Do 29. února 2012 mohou
občané, organizace nebo občanská sdružení nominovat
jakoukoli významnou osobnost, jejíž práce znamená
přínos pro město Prostějov.
„Osobnosti, které výrazně napomohly ke zvýšení prestiže
města v jakékoli oblasti své
činnosti, budou opět slavnostně oceněny. Přitom oblast

Kino Metro 70

v Prostějově a jeho okolí
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

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 99. DO 15
15. 11. 2012

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry a
slunečních protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v
pondělí a ve čtvrtek ve 14.00 hodin.
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ - pozorování
Slunce se konají o celém ASTRONOMICKÉM TÝDNU
od 14.00 do 15.00 hodin.
VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ oblohy
se konají v pondělí a čtvrtek od 18. 30 do 19. 30 hodin a každou
středu od 17.30 hodin.
VYPRÁVĚNÍ HAJNÉHO VONÁSKA - Každou lednovou
středu v 15.30 hodin. Zbloudilý houbař se ocitne v hájovně, kde
vyslechne od hajného Vonáska příběh o Orionovi, Býku, Velkém
a Malém psu, Štíru a o Kuřátkách. Pohádka je o souhvězdích
zdobících zimní oblohu. Vstupné 10 Kč. Rodinné vstupné pro
dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti 30 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN. jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po
domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné 10 Kč.
Druhou a třetí výše uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.

Soudní DRAŽBA

Televize za korunu!
Okresní soud v Prostějově
nařídil dražbu movitých věcí,
která se uskuteční v pátek 20.
ledna 2012 v 9.00 hodin na
exekučním oddělení na Sídlišti svobody. Dražba je nařízena proti povinným Vratislavu
Grulichovi z Čelechovic na
Hané a Jozefu Kandráčovi z
Dřevnovic. Dražit se bude starožitná skříň (šatní + police) s

vyvolávací cenou 3 000 korun
a barevný televizor Thomson
(úhlopříčka 55 cm, bez dálkového ovládání) s vyvolávací
cenou 1 koruna.
Prohlídka dražených věcí je
možná pouze v den konání
dražby po dobu registrace
dražitelů od 8.30 do 9.00 hodin.
Okresní soud v Prostějově

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s majitelem rozsáhlé a ojedinělé sbírky četnických relikvií

Miroslav Spurný: „Četnické humoresky byl excelentní seriál! “
Současný druhý muž prostějovské Policie ČR dává prvorepublikové četnictvo za vzor
Prostějov - Nedávno na obrazovkách České televize skončila poslední část třetí řady
devětatřicetidílného seriálu Četnické humoresky. Nejúspěšnější seriál všech dob barvitě
vylíčil četnictvo předválečné Československé republiky. Jednotlivé díly hltaly miliony diváků. Každý navíc obdivoval, jak se autoři seriálu bravurně vyrovnali se všemi dobovými
relikviemi, včetně výstroje a výzbroje četnictva. „Ano, v seriálu došlo k několika chybám,
například v první řadě měli četníci Arazim, Jarý a jejich kolegové na sobě uniformy, které
plně neodpovídaly reálné skutečnosti. Ale jinak to byl naprosto excelentní seriál, který naprosto vystihl atmosféru první republiky a činnost četnictva,“ říká plukovník Miroslav Spurný,
zástupce vedoucího Územního odboru Policie ČR v Prostějově. Právě on patří k největším
odborníkům na historická fakta o četnictvu. Navíc byste v regionu jen těžko hledali někoho,
kdo má větší sbírku všemožných četnických relikvií.
Michal Kadlec
Pane plukovníku, kdy jste
se rozhodl sbírat věci, které
bezprostředně souvisí s četnictvem?
„Předem bych chtěl říct, že v republice jsou lidé, kteří mají mnohem
větší sbírky než já. Rozhodl jsem
se pro tuto zálibu někdy v roce
1987. Tehdy se mi dostalo do rukou několik věcí, které souvisely s
činností prvorepublikového četnictva. Postupem doby mě to zaujalo
a začal jsem se tomu věnovat víc.
Shromažďoval jsem různé písemnosti, staré zákoníky, knížky, které
pomáhaly četníkům ke vzdělání a
podobně. A samozřejmě se moje
sbírka postupně rozšiřovala o zbraně, výstrojní součástky, četnické
odznaky, čepice a další záležitosti.
Přiznám se, že tato záliba mě zcela
pohltila. Sbírám vše, co se váže k
četnické i policejní službě.“
Vy ale neschováváte tyto
cennosti jen pro sebe, že?
„Kdepak, snažím se o to, aby o
prvorepublikovém četnictvu získala povědomí co nejširší veřejnost.
Proto jsem se rozhodl se svojí sbírkou seznámit i Prostějovany na výstavě ve zdejším muzeu. Podílím se
i na blížící se výstavě ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a teď jsem
zrovna převážel od kolegy policisty z Kroměříže asi jedenáct velice
vzácných četnických a policejních
uniforem a čepic. Vernisáž této výstavy o historii bezpečnostních sborů s názvem Zločin a trest bude v
dubnu. Výstava bude mít široké pojetí a bude mapovat dobu zejména v
našem regionu někdy od patnáctého
století až po rok 1945.“
Sbíráte tedy úplně všechno, co má nějakou spojitost
s četnictvem a policií?
„Dá se říct, že úplně všechno, co se
týká policie a četnictva na území
naší první republiky, to znamená od
roku 1918 až do konce Protektorátu
Čechy a Morava v roce 1945.“
Právě činnost četnictva v
období protektorátu je
dodnes zahalena tajemstvími.
Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že z
českých četníků se stali kolaboranti...
„Činnost četníků v rámci odboje a
pomoci občanům v době nesvobody
a německé okupace se nedá označit
za nevýznamnou. Co se týká oné
kolaborace, pochopitelně, všude se
najde černá ovce. Ovšem četnictvo
vnímalo vždycky svoji službu jako
pomoc občanům. A jejich pomoc
v době protektorátu se odrážela v
tom, že aktivně nevystupovali proti

českým lidem. Aktivně nevyhledávali přestupky proti říšským a protektorátním zákonům a podobně.
Četníci v této době plnili své úkoly
v pozici, do které byli postaveni,
to znamená udržování veřejného
pořádku. Je rovněž důležité říct,
že četnictvo bylo protektorátními

kalykovi a posléze i jeho dceři se v
seriálu dokonale povedlo připomenout současné veřejnosti obraz tehdejší doby, od prosté chudoby až po
prvorepublikovou noblesu vrchních
společenských tříd. Z odborného
hlediska jsem měl výhrady pouze
k některým detailům stejnokrojů,

své sbírky. Já to ale nedělám. Vážím si všech věcí, které jsem za těch
pětadvacet let posbíral a mám je rád
všechny stejně.“
Máte nějakou zajímavost
na závěr?
„Když diváci měli možnost sledovat seriál Četnické humoresky,
podařilo se mi setkat se s dcerou
vrchního strážmistra Šiktance. Tato
postava skutečně existovala, pan
Šiktanc v reálné době trávil svůj
život na četnické pátrací stanici v
Kutné Hoře. A jeho dcera, dnes už
je to starší dáma, mi vyprávěla, že
mezi seriálem a skutečností byly
některé rozdíly. Například když v
jedné epizodě Četnických humoresek viděla, jak se vrchní strážmistr
Arazim projíždí s kočárkem a svými
dvojčaty. To prý za první republiky
nemohlo existovat. Dcera pana Šiktance mi vyprávěla, jak její tatínek
si při rodinné procházce vykračoval

„Četnictvo vnímalo vždycky svoji službu
bu
jako pomoc občanům.
A to i v těžké době protektorátu,“

kdo je miroslav spurný?
Narodil se 1. ledna 1961 v Olomouci a v současné době pracuje jako zástupce vedoucího
Územního odboru Policie ČR v Prostějově. Je
ženatý, má dvě děti a jednoho vnuka. Má vysokoškolské vzdělání a u policie pracuje již 30 let.
Od roku 1987 se zabývá historií bezpečnostních sborů na území naší republiky. Pravidelně se účastní konferencí policejních historiků
a jeho odborné příspěvky byly publikovány v
Almanaších historiků Policie ČR. Je spoluautorem řady výstav, jejichž základ tvoří různé policejní a hlavně
četnické relikvie z jeho sbírky – stejnokroje, čepice, přilby, chladné
zbraně, odznaky, fotografie, dobové písemnosti a jiné.
ve sváteční uniformě a nablýskanou
šavlí, kdežto její matka v jedné ruce
držela ji, ve druhé malého bratra a
ještě tašku s nákupem. Vážnost četnické uniformy byla prostě taková,
že příslušník četnictva nemohl táhnout v ruce tašku s nákupem nebo
vést dítě. Holt, v seriálu byly udělány některé ústupky. Vzpomínám i na příhodu, kterou

vyprávěl pan doktor Šebestík, jak
jednou vezl autem svého otce, bývalého četníka, a nedopatřením vjel
autem do jednosměrné ulice. Zastavil jej příslušník SNB a vytýkal mu
dopravní přestupek. Situaci napravil karton cigaret. Když společně
ý ý četník
pokračovali v jjízdě,, bývalý
pan Šebestík suše poznamenal – tak to
bych já nikdy neudělal.“

říká Miroslav SPURNÝ
NÝ
zástupce vedoucího Policie ČR v Prostějově

orgány i říšskými bezpečnostními
orgány vnímáno a uznáváno jako
velice dobře zorganizovaný a fungující bezpečnostní aparát. Až na
nemnoho kariéristických jedinců se
příslušníci četnictva zapojili buď
do odboje, nebo vykonávali službu
formou pasivní rezistence. V květnu 1945 se stali velmi významnou
složkou květnových povstání. V
našem regionu například v Přerově.
Po osvobození se četnictvo transformovalo do Sboru národní bezpečnosti, ve kterém měla stále větší
vliv KSČ, která tento sbor po roce
1948 ovládla zcela.“
Právě rok 1945 byl zlomový, četnictvo jako takové
bylo zrušeno...
„Doba se neustále vyvíjela. Přímým nástupcem prvorepublikového četnictva a policie se stal Sbor
národní bezpečnosti, který ovšem
převzal dílem stejnokroje i hodnostní značení četníků včetně předpisů
pro výkon služby, které se ovšem
vzhledem k bolševizaci celé země
postupně měnily k obrazu tvrdé sovětské politiky. Takže se dá hovořit
o tom, že zásady četnictva převládaly v novém bezpečnostním sboru
Československa ještě do roku 1948.
Pak už od začátku padesátých let
to bylo o něčem úplně jiném. Bohužel.“
Souhlasíte s tím, že četnictvo jako takové ohromně
proslavil seriál Četnické humoresky?
„Určitě! Tento seriál je velice dobře
udělaný, je v něm velmi zdárně zachycena atmosféra první republiky
a veškeré dění na četnické stanici. Včetně přesného popisu, jak
to u četníků chodilo, že měli svoji
zvláštní komunitu, vzájemnou provázanost, kamarádství. Panu Mos-

které nosili hlavní hrdinové seriálu
v jeho první řadě. Ty zcela neodpovídaly tehdejší realitě. Od druhé
řady seriálu už ale bylo všechno v
pořádku a vrchní strážmistr Arazim
a jeho podřízení z brněnské pátračky chodili ustrojeni správně. Co se
týče výzbroje, tak tam byla situace
v seriálu komplikovaná a hlavně limitovaná malými dopravními prostředky z tehdejší doby a velikostí
postav herců. Seriálovým četníkům
bylo tedy ‚odpuštěno‘ nošení služebních šavlí a karabin.
S obdobím četnictva máte
bohaté zkušenosti, byl jste
nějak nápomocen tvůrcům seriálu?
„Přímým odborným poradcem
jsem nebyl, ovšem při natáčení seriálu jsem byl v úzkém kontaktu s
panem Dlouhým, což je duchovní
otec Četnických humoresek. Společně jsme nějaké věci konzultovali, například ohledně již zmíněných
stejnokrojů.“
Četnické humoresky se natáčely i v Prostějově. Měl
jste to možnost sledovat?
„Vím, že některé části jednotlivých
epizod se natáčely na radnici, v parku, u zámku, Národního domu a podobně. To mi samozřejmě neuniklo
a jsem rád, že tvůrci našli příhodné
exteriéry i prvorepublikové interiéry v tomto městě.“
Můžete prozradit, jakou
nejzajímavější či nejdražší
věc máte ve své sbírce?
„Já velmi nerad mluvím o nějakých
hodnotných věcech. Pro mě má
obrovskou cenu i obyčejný odznáček na četnické čepici, který se mi
podaří sehnat. A radost mi udělá i
taktéž obyčejná četnická píšťalka.
Vím, že se to po sběratelích často
chce, aby uvedli nejdražší součást

Vše o četnictvu. Plukovník Miroslav Spurný se může pochlubit rozsáhlou sbírkou četnických relikvií. K jeho vzácnostem patří i kompletní uniforma a výstroj četnického vrchního strážmistra. Stejnou nosil i Tomáš Töpfer v Četnických
humoreskách...
Foto: Michal Kadlec
INZERCE
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Dýchnutí historie. Miroslav Spurný (na zadním sedadle) se v červnu 2010 při Dnu policie na prostějovském náměstí
projel v četnické limuzíně i s policejním radou Vacátkem a četnickým strážmistrem.
Foto: Michal Kadlec
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URČICKÉ PŘEKVAPENÍ
Čtvrtý díl seriálu se ohlíží za Přeborem
Olomouckého KFS

PROČ ODEŠEL RAK?

Co provází změny
ve vedení extraligového
týmu BC DTJ Prostějov

MUCHA V SIGMĚ
Prostějovský rodák koučuje
prvoligový tým
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VEDENÍ ORLŮ POLOVINĚ HRÁČŮ ZKROUHLO PLATY!
Důvodem je vyřazení z EuroChallenge Cupu
a z toho pramenící ztráta části sponzorských peněz
PROSTĚJOV/SON - EKONOMICKÉ PROBLÉMY
BASKETBALOVÉHO ODDÍLU BK PROSTĚJOV DOSTALY V UPLYNULÉM TÝDNU OPĚT KONKRÉTNĚJŠÍ OBRYSY. JAKÉ? KLUBOVÉ VEDENÍ ŠESTI
STĚŽEJNÍM ČLENŮM HRÁČSKÉHO KÁDRU SNÍŽILO DO KONCE LETOŠNÍ SEZÓNY PLATY, COŽ
ZDŮVODNILO VYŘAZENÍM V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ EVROPSKÉHO VYZÝVACÍHO POHÁRU.
„NEPOSTOUPILI JSME DO DALŠÍ FÁZE EUROCHALLENGE CUPU, COŽ JE OBJEKTIVNÍ FAKT,
KTERÝ SE PROJEVIL NA CHOVÁNÍ SPONZORŮ.
SITUACE NENÍ IDEÁLNÍ ANI V JINÝCH KLUBECH,
CELÁ SPOLEČNOST JDE DO RECESE. HRÁČŮM
JSEM OTEVŘENĚ ŘEKL, ŽE SI NEMOHU DOVOLIT, ABYCH NEMĚL NA KONCI SEZÓNY V ROZPOČTU PENÍZE NA JEJICH MZDY. DO TÉHLE SI-

NARAZILI!
Prostějovský basketbalový oddíl
neprošel bránou základní skupiny EuroChallenge Cupu, a tak se vedení
oddílu rozhodlo šetřit. O nemalou
sumu přišlo hned šest hráčů
prvního týmu a není vyloučeno, že recese bude
pokračovat...
Foto:
koláž Večerníku

TUACE NESMÍME DOJÍT, PROTO JSME ZVOLILI
TAKOVÉ OPATŘENÍ. NAŠE CÍLE PŘITOM ZŮSTÁVAJÍ STEJNÉ, CHCEME HRÁT FINÁLE MATTONI
NBL. ČEMUŽ DOSAVADNÍ VÝSLEDKY V LIZE ODPOVÍDAJÍ,“ UVEDL PRO ČTK PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY BK MILAN MATZENAUER.
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 26!

PROSTĚJOVSKÉ DUO JESTŘÁBI SE PO
VYHRÁLO HOPMAN CUP! DERBY VZTEKALI
Foto: Zdeněk Pěnička
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ROZZLOBENÍ PROSTĚJOVANÉ
NAPADLI SUDÍHO

Foto: internet

Perth (Austrálie), Prostějov/son - Stejně skvěle, jak skončil minulý kalendářní rok, začal pro tenisový oddíl TK Agrofert Prostějov i ten nový. Největší
klubové hvězdy Petra Kvitová a Tomáš Berdych totiž v barvách České republiky ovládly neoficiální mistrovství světa smíšených družstev Hopman
Cup 2012 v australském Perthu. Během exhibičního, ovšem přesto nesmírně sledovaného klání hanácká dvojice jasně vyhrála všechny tři duely v základní skupině i následné finále, za což získala nádherný pohár i tenisové
míčky posázené diamanty.
O spanilé jízdě prostějovského dua se můžete více dočíst na straně
27 dnešního vydání.

O posilách fotbalistů 1.FK

není nadále jasno...

Prostějov/son - Ani s uplynutím dalšího týdne se nevyjasnilo v otázce nových členů hráčského kádru fotbalového
mužstva 1.FK Prostějov. Vedení klubu o posilách dál intenzivně jedná a má v plánu je představit na tiskové konferenci před úvodním přátelským zápasem zimní přípravy.

hvězda týdne

pešek týdne

bonmot týdne

PETRA KVITOVÁ
& TOMÁŠ BERDYCH

BK PROSTĚJOV

„KDYŽ PAK SUDÍ
PŘIJEDOU KE STŘÍDAČCE A OMLOUVAJÍ
SE, JE NÁM TO NA
HOUBY...“

Dvojice z prostějovského tenisového klubu započala letošní
rok přesně tak, jako končila ten
uplynulý, tedy ovládáním všech
možných anket či rubrik. U nás
s i hned dvojnásobné výsadní
právo (oba jsou i
Osobnostmi týdne)
vysloužili triumfem
v Hopmanově poháru.

Hned půltucet hráčů „A“-týmu
doplatilo na vyřazení z evropského poháru a ponejvíce pak ekonomickou
recesi,
když se od vedení
dozvědělo, že nyní
budou hrát za méně
peněz, než byli dosud zvyklí...

Lodivod prostějovských
Jestřábů PETR ZACHAR
svým názorem demonstroval rozhořčení z výkonu
rozhodčích v derby proti
Přerovu

číslo týdne

Významné životní jubileum oslavuje v těchto dnech prostějovský
rozhodčí Ivo Antoníček, který má
na kontě už více jak tisícovku odpískaných mačů. Blahopřejeme!

Dozvíte se na str. 21

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherci



Správná odpověď z č. 52/2011: na snímku byl dům na rohu ulic
Nerudovy a Melantrichovy v Prostějově. Vylosovanou výherkyní
se stala Jolana Frgálová, Sídl. svobody 21/76, 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 17. ledna 2012,
15.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 23. ledna
2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

3ĆËPRRGYÛUREFH

3URILWH[3URVWøMRY
Wolkerova 37, PV

QDSURWLêHUSVW6KHOO

/RæQËVRXSUDY\
RG319,EDYOQD
NUHS
IODQHO

YÛEøUDæGUXKĎ

6RERWQËSURGHM
3UDNWLFNÛG¿UHNN9¿QRFĎPQDNRXSËWHXQ¿V
www.nasepovleceni.cz

Poznáte, kdo je na fotografii?
DNES UŽ POČTYŘICÁTÉ!
Ani ve druhém lednovém vydání nejoblíbenějšího regionálního periodika nechybí soutěž,
kterou jsme také v rámci právě
se rozbíhajícího projektu „PV
Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“
nemohli vynechat. 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 přitom JIŽ POŠESTÉ
usilovat o ZAJÍMAVOU
CENU v podobě POUKÁZKY od firmy DRŮBEŽ JAŠ V
HODNOTĚ 300 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
již devětatřicátém pokračování
tohoto originálního klání
uspěli ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Tomáše Jurenku.
Tvář jediného prostějovského
účastníka známé televizní
soutěže „Česko hledá Superstar“
poznala hned plejáda z vás a v
osudí se tudíž objevilo na 323
správných odpovědí.
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Evu RATIBORSKOU, J. Kučery 4,
Prostějov. Výherkyně od nás
obdrží zajímavou cenu v podobě
POUKÁZKY od firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V
HODNOTĚ 500 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

Luštěte a vyhrajte KOLÁČE se SEKANOU!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
Dnes poprvé vychází s Večerníkem televizní magazín POHODA
jako jeho trvalá a pravidelná ...?
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TIP
k obrazovce
NA SAMOTĚ
U LESA
film ČR 1976

NEDĚLE 15. 1. 2012

20:00 hodin

do sportovních vod a graficky
mírně poupravili fotbalového
legionáře, který na podzim
oblékal dres divizního 1.FK
Prostějov, aby v zimní přestávce
přešel do manažerského obleku
nejslavnějšího českého klubu...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z jubilejního, již

čtyřicátého kola čekáme v redakci do PÁTKU 13. 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 16. 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 13. ledna 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „PRAVOU NOHOU“. Další šťastnou výherkyní vylosovanou z plného koše soutěžících se stala Jana OTAVOVÁ, Ovocná 15,
Prostějov, která se tak může jako již dvanáctá v pořadí - a na čas
poslední - 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 9. ledna 2012.
A jak už jsme avizovali, získalo toto soutěžní zápolení nového
partnera soutěže, kterým se stalo závodní stravování AGRO
Prostějov. V tomto vydání tedy budete PREMIÉROVĚ zápolit
o vskutku SPECIÁLNÍ prémii, kterou bude POUKÁZKA V
HODNOTĚ 300 Kč, což v praxi představuje 3 hanácké koláče + dle výběru: 1kg sekané nebo 1 kg rolády masové!
Jméno prvního výherce, který se tak může těšit na zmíněnou ryze
ZAJÍMAVOU a PRAKTICKOU VÝHRU, zveřejníme opět v
příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde v pondělí 16. ledna 2012.

AGRO

Nabídka stravovacích služeb
pro zaměstnance
i veřejnost AGRO Prostějov, spol. s.r.o.

(v areálu býv. Agrostroje vchod branou u závor)

NABÍZÍ:

-BoK-

a navíc jedno výběrové jídlo v ceně 82,- Kč
(polévka, hl. jídlo + nápoj)

Asiat
v léčce

V našem fitness centru nabízíme v přízemí společnou posilovnu pro muže i ženy a v mezipatře posilovnu pouze pro ženy.
Pro začátečníky je k dispozici instruktor,
který Vás naučí základy cvičení a předá cvičební program.
Cvičení lze přizpůsobit pro všechny věkové skupiny.

Režie: Jiří Menzel
Hrají: Josef Kemr, Zdeněk
Svěrák, Daniela Kolářová,
Marie Hradilková, Martin Hradilek, Ladislav Smoljak, Naďa
Urbánková, Jan Tříska, Zdeněk Blažek, Vlastimil Brodský
Manželé Oldřich a Věra Lavičkovi se svými dětmi Petříkem a
Zuzankou odjíždějí do Loukova na chalupu svého známého,
inženýra Radima Zvona. Chtějí
také koupit chalupu a doufají,
že jim Zvon pomůže. Nakonec
si vyhlédnou malebnou chalupu
dědy Komárka, který souhlasí,
že ji prodá a zatím pronajme
Lavičkovým jednu místnost.
Lavičkovi se rozhodnou strávvit na chalupě dovolenou. Zattímco Olda považuje pobyt
na venkově za nejen zdraví

prospěšný a děti se spřátelí s
dobrosrdečným dědou Komárkem, Věra je stále rozčilenější.
Vadí jí spousta věcí a tak stále
důrazněji naléhá na manžela, aby s dědou, který jí zcela
zjevně překáží, promluvil o
prodeji. Olda na víkend pozve
na chalupu se svého kamaráda,
lékaře Houdka, který zjistí, že
děda je zcela zdráv a když se
pak ještě navíc seznámí s dědovým stařičkým otcem, pochopí, že dělat si naděje, že tu
pan Komárek už dlouho nebude jsou liché. V zimě však děda
přesto onemocní a přes veškeré odmlouvání jej Houdek
pošle do nemocnice. Když se
však celá rodina o něco později vypraví do vsi s notářem, aby
projednali prodej, najdou dědu
opět doma, zdravého a čilého.

*ceny jídel jsou bez dopravy

I v rámci svého projektu „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ pokračuje nejčtenější regionální periodikum v
nabídce stále více populárního sudoku. A jelikož pravidla
této hry zcela jistě všichni
znáte, můžete se tak znovu a
bez zbytečného ostychu pustit
do bádání, čímž tak současně začít usilovat o motivační
prémii, která se po čase znovu
dočkala inovace. DNES PREMIÉROVĚ můžete zápolit
o PERMANETNÍ VSTUPENKU do fitness centra
REMI SPORT 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

VÍCE NEJEN O TOMTO KULTOVNÍM SNÍMKU

ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!
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1. díl
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Značka
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do redakce na číslo 582 333
433 a to do PÁTKU 13. ledna
2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 7 - 3 - 5 - 2, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už dvaatřicátým
výhercem stal Marián BOROVSKÝ, Kostelecká 364,
Prostějov, jenž si tak přímo v
sídle redakce může vyzvednout poslední poukázku pro
služby masérského studia Ilony Salajové.
Jméno dalšího, již tedy třiatřicátého výherce, který
od nás obdrží zmíněnou
permanentku v HODNOTĚ 500 Kč pro služby posilovny, kterou věnuje REMI
SPORT, zveřejníme opět
v příštím čísle, které vyjde
znovu za týden, tj. pondělí
16. ledna 2012.

Vylosovaným výhercem z minulého čísla je František Procházka, Husovo náměstí 65, Prostějov
Cenu od restaurace Haná, poukaz v hodnotě 500 Kč na konzumaci jídla a pití, si vyzvedněte v redakci.
Správné řešení z minulého čísla: V Novém roce se můžete opět těšit na mnoho dobrého jídla ...
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte (do redakce - 582 333 433) do pátku 6. 1. 2012.

!!POZOR!!: Každý pátek HANÁCKÉ KOLÁČE
Zajišťujeme rozvoz jídel do firem i domů.

NAVŠTIVTE NÁS :
REMI SPORT, Českobratrská 13, Prostějov
po až pá 9 - 21 hodin
so až ne 9 - 12 hodin
Jakékoliv dotazy na tel.: 733 327 915
nebo 582 344 912
www.remisport.cz

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

Římsky
52

Special
flight
ang. zkr.

každý den výběr ze tří menu v hodnotě 62 Kč
(v ceně menu: polévka, hl. jídlo + nápoj)

Vrátit
(půjčku)

Vyhrajte permanentku do POSILOVNY

REMI SPORT

Luštíme s restaurací CENTRUM HANÁ
... (viz tajenku). Těšíme se na Vás!
CAPOT, CLONIT, ESENCE, HRUBOST, CHERUB, JUXTA,
LUMEK, OKOLÍ, OPORA, PLUSY, POMPA, RODEO,
SCÉNA, SONET, SOPKA, SPÍŽE, STLÁT, ŠTOLA, UPÍŘI,
UROSTLÝ, UTÉCI, VČELA, VĚJÍŘ, VESLO, ZÁPIS, ZVŮLE

ZAČÍNÁME S REMI SPORT:

Nadání

Local
area
network
ang. zkr.

eins;
Broda;
Tag; oke;
UTI;
Liba;
Unare;
ratel;
marasky;

Nabídka realitních kanceláří
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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.
2+kk, ul. Krasická, cihl.novější,balkon. Volný
od 1. 3. 2012.
5000Kč/měs. + inkaso
Prodej posledních tří st. pozemků v Bedihošti
na výstavbu RD. Výměry pozemků 1197m2 a
2x 972m2. V lokalitě již probíhá výstavba RD.
Klidná lokalita, 5km od Prostějova.
Cena: 550Kč/m2

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 495 000Kč,
2x 2+1 za 580 000 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

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+1, Moravská ul. Kč 7.800,-/měsíc vč. inkasa
3+1, ul. Pod Kosířem Kč 4.000,-/měsíc + ink. (4.000)
3+1, ul. B. Němcové Kč 8.800,-/měsíc vč. inkasa
4+kk, nám. TGM Kč 13.000,-/měsíc + ink. (3.000)
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 novostavby RD 2+1 v Nezamyslicích se
zahrádkou.
Cena: 700 000Kč

Prostějov, Brněnská ul.
Pronájem oplocené vyštěrkované plochy zavedeného autobazaru o výměře 1535 m2. K dispozici kancelář a soc. zázemí.
Cena: Kč 20.000,-/měsíc

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

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
--------------------------------------------------------

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
Kostelci na Hané, 334m2,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
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!

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

Prostějov, nám. T. G. Masaryka
Pronájem nadstandardního bytu 4+kk, 156 m2,
balkon, lodžie, 2. patro. Volný od 1. 4.
Cena: Kč 13.000,-/měsíc + inkaso (3.000)

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.

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

Byty - prodej

Prostějov, nám. Svat. Čecha
Pronájem obchodních prostor v centru, nyní
občerstvení, plocha 30 m2.
Cena: Kč 8.000,-/měsíc

Prostějov, Rejskova ul.
Pronájem bytu 1+kk v činžovním domě po rek.
Plocha 30 m2, přízemí.
Cena: Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (1.500)

Prostějov, ul. B. Němcové
Pronájem cihlového bytu 3+1, plocha 81 m2,
3. patro, lodžie.
Cena: Kč 8.800,-/měsíc včetně inkasa

Prostějov, Moravská ul.
Pronájem bytu 2+1 po rek., plocha 55 m2, 5.
patro, lodžie.
Cena: Kč 7.800,-/měsíc včetně inkasa

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

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

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
tel.: 777 96 20 27
tel. 777 962027
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz

Nabízíme:

Tel.: 606 922 838

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

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 1+1 Prostějov, V.Outraty
cena 6.500 Kč/měsíc
Byt 3+1 Prostějov, E.Beneše
cena 7.000 Kč + inkaso
Pronájem RD 5+1 Prostějov
cena 10.000 Kč + inkaso

RD – PRODEJ
RD 5+kk Prostějov, Vrahovice – novostavba
rodinného domu s dvojgaráží a zahrádkou, celková výměra pozemku 700m² cena info u RK
RD 7+kk Plumlov, Žárovice – zděný přízemní
dům s podkrovím, dvojgaráží a okrasnou zahradou, celková výměra pozemku 3073m²
cena info u RK

RD 3+1 Lutín – přízemní rodinný dům s garáží, dvorem a zahradou o celkové výměře 990m²
Cena 1.600.000 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

RD 3+1 Plumlov – přízemní, zděný rodinný
dům s garáží, dvorem a zahrádkou, celková výměra pozemků 636m²
cena 949.000 Kč
RD 7+1 Hrochov – patrový rodinný dům se
zahrádkou a garáží, celková plocha pozemku
517m²
cena 1.549.000 Kč

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

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
Výrobní a skladovací areál Čelechovice na Hané –
pražírna kávy sestávající se z administrativní budovy
s bytem 4+kk a z výrobních a skladovacích prostor
Cena info u RK

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

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

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

Zahájena výstavba polyfunkčního domu
na Hradební ulici info o možnosti
pronájmu obchodních prostor
na tel. 777 962027

BYTY
Prodej luxusních nových bytů 4+kk
Hradební OV, 113 m2 s terasami v centru
města
Cena v RK
Prodej bytu 4+1 Západní, OV/cihla, 133
m2, s garáží, 2 šatny,
bydlení pro náročné.
2 980 000,- Kč
Prodej bytu 4+1 Západní, OV/cihla, 133 m2,
s garáží, 2 šatny, Luxusní bydlení s komfortem.
2 900 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 Partyzánská, OV/cihla, 86 m2,
s garáží, po kompletní rekonstrukci 1 890 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 nám.Padlých hrdinů, dr./cihla,
91 m2, dům po rekonstrukci 2.patro. 1 200 000,- Kč
Prodej bytu Raisova, OV/cihla, 53 m2, se
zahrádkou, po rekonstrukci. 1.patro 990 000,- Kč

Rodinné domy
RD Kostelec na Hané , rohový, patrový 5+1se
zahrádkou k rekonstrukci
550 000,- Kč
RD Na vyhlídce 3+1 se
zahrádkou, opravený
řadový, poz. 215 m2.
2 350 000,- Kč

Pozemky
Zahrada Lešany na okraji, 8 km od Prostějova,
461 m2, pozemek je oplocený, studna, el u
pozemku.Vhodné k k rekreaci.
95 000 ,- Kč
Stavební pozemek Mostkovice, 1900 m2,
určeno ke stavbě RD, v blízkosti tenisových kurtů,
krásná lokalita
1000,- Kč/ m2
Stavební pozemek Ohrozim, 700 m2, el., voda,
plyn u pozemku, studna. Oploceno, možnost
ihned stavět.
540 000,- Kč
Stavební pozemek Slatinice –Lípy o vel. 1010
m2, v řadové zástavbě, přípojky inž. sítí – el., voda,
plyn,kanalizace.
950 000,- Kč

Chaty
Chata Mostkovice 3+1,
poz. 1156 m2, krásné
místo v blízkosti
Plumlovské přehrady,
možnost výstavby RD.
1 200 000,- Kč

ČECHOVICE RD 4+kk, precizně řešená novostavba r.2004,
krb, zast. plocha 100m2, okr. zahrada
111m2, vl.studna, sklep.
CENA: 2.900.000Kč.
HLUCHOV - RD
1+1, zast. plocha
199m2, zahrada
700m2, studna,
vodovod, el. 220V/380V, plyn, kachl.
kamna.
CENA: 470.000Kč.
M A L É
HRADISKO RD 3+1, pozemek
celk. 320m2, vodovod, el. 220V/380V, plynové ÚT,
garáž, klenutý sklep.
CENA: 625.000Kč.
FA N D E R L Í KOVA UL. BYT 3+1, 70m2,
cihla, OV, 4.patro,
byt po částečné rek., balkon, sklep, dům
porekonstrukci.CENA:1.160.000Kč.
HUSOVO NÁM.
- BYT 2+1, 74m2,
cihla, OV, 3.patro,
byt po celkové rekonstrukci, lodžie + malý balkon,
sklep, dům po rekonstrukci.
CENA: 840.000Kč.
PLUMLOVSKÁ
PŘEHRADA rekreační chata
3+kk s garáží, zděná, užitná plocha 70m2, terasa 15m2,
pozemek 680m2, vrtaná studna.
CENA: 1.150.000Kč.

www.reality-domino.cz

TEL: 775 246 321,
776 294 498
TIP TÝDNE – Pronájem bytu 3+1

PV – ul. Pod Kosířem
Pronájem velkého bytu 3+1 s terasou,
cena : 8.900,- Kč/měs vč.energií

RD 3+1 se zahradou

PV – ul. Libušinka – SLEVA!
Prodej RD se zahradou, po rekonstrukci
interiérů,
cena 2.890.000,- Kč

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

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
Cena 800 Kč/m2
m2, 9 km od Prostějova.
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného
na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.
výměra cca 1500 m2.
Cena 900,- Kč/m2

POZEMKY - PRODEJ

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

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

Pronájem bytu 1+1,
PV – ul. Šafaříkova

Kompletní nabídku naleznete také
na www.reality-kocourek.cz

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

Nabídka realit a nemovitostí

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) 2+1, městský byt, T.G.M., 126 m
B) RD 2+1 Runářov
C) RD 2+kk, Lidická, Pv , 298 m2
D) 3+1 OV, Sídl.E.Beneše, 61 m2
E) 2+1 OV, Raisova, 53 m2
F) 2+1 OV Bulharská, 64 m2

380 tis.Kč
360 tis.Kč
1.770 tis.Kč
1.025 tis.Kč
989 tis.Kč
820 tis.Kč

2

Pronájmy :

1+1 Šlikova, zaříz.
1+1 Krasická
1+1 Vodní
1+1 Libušinka
1+1 Čelechovice
1+1 Dvořákova
1+1 v Kostelci
1+1 Určická, 1.P.
1+kk Olomoucká,
2+1 v RD Drozdovice
2+1 Poděbradovo nám.
2+kk Vrahovice, zahr.
2+1 Olomoucká, 101 m2
3+1 Krasická
3+1 A.Slavíčka, zaříz.
3+1 Švýcarská
3,5 +1 v centru Pv, 92 m2
3+1 Krasická, v RD, zahrada
3+1 Kostelecká
3+1 Olomoucká,
4+kk Dolní
RD 5+1 u nové nem.

7 tis.vč.ink.
6,5 tis.vč.ink.
5 tis. + ink.
6 tis.vč.ink.
5,2 tis.vč.ink.
4,5 tis.+ ink., zaříz.
5 tis.vč.ink.
5,5 tis.
4.350 Kč + inkaso
7,5 tis.vč.ink.
5,6 tis.+ ink.
7,9 tis.vč.ink.
7,9 tis.vč.ink., trv.pob.
8 tis.+ ink.
8 tis.+ ink.
7 tis.+ ink.
7 tis.+ inkaso
9 tis.vč.ink.
8,5 tis. vč.ink.
7,8 vč.ink., trv.pobyt
7,5 tis.+ ink.
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 Bulharská, 64 m2
2+1 OV Bulharská, 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
820 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 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
3+kk, Plumlov, 100 m2
5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
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
1.350 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.520 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

REALITY

REALITY

Plumlovská 34, Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

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

Volejte: 739 322 895

Pronajmu pěkný byt 1+1 v PV.
6.500 Kč včetně inkasa. Tel.:
602 543 113

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
- realitní kancelář Prostějov
aktuálně nabízí:
* RD 3+1 po kompl. rekonstrukci, 2
garáže, zahrada, 8 min. od Prostějova
1.350.000 Kč
* RD 3+1 po kompl. rekonstrukci,
terasa ve dvoře s posezením, blízko MHD, obchody, Domamyslice
2.690.000 Kč
* Pěkný RD 1+1 garáž, dílna, dvůr s
vjezdem, zahrada 337 m2, Doloplazy u PV
390.000 Kč
* Luxusní byt 2+1 66 m2, Krapkova,
FO jen 500,-/měs., vlast. plyn. kotel
Cena v RK
* Byt 1+1 42 m2, Dobrovského,
FO 1800,-/měs., výhodná lokalita
600.000 Kč
* Stav.pozemek 1150 m2, přípojky
voda, plyn, elektro, kanalizace, příjezd.komunikace
1.300.000 Kč
Pro klienty hledáme:
* byty 1+1, 2+1 na Dolní ulici
* chatu (Seč, Zdětín, Stražisko)
* stavební pozemek
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

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+1 Pv 40m2 cihla k rek.
550.000Kč
1+1 Družstevní 52m2
750.000Kč
1+0 Kotěrova
635.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
699.000Kč
2+1 Kralice 60m2
750.000Kč
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 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

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
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

PR O N Á J MY
Volejte: 723 335 940
1+0 Hvězda 15m2 suterén
3.000Kč+ink.
1+0 Olomoucká 20m2
4.500Kč vč.ink.
1+1 Dolní 40m2,zařízený
6.000,-vč.ink.
1+1 Hvězda 45m2
4.500,-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
6.000Kč 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

O S TAT N Í

Pozemky :

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,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Alojzov - 1800 m2,
Otonovice - 3050 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
150 Kč/m2
295 Kč/m2
2 tis.m2, 1.800 Kč/m2

Volejte: 723 335 940
Garáž za Mechanikou 20m2
139.000Kč
Pron. Garáže nám. Spojenců
1.300Kč
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

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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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

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

2

Prodej bytu 3+1, PV-E.Beneše, 77 m
1.300.000 Kč
GARÁŽE
Pronájem zd. garáže 19 m2, s bezp. zámky,
v PV za Močidýlkami. Cena 900 Kč/měs
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
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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
Reality BEZ - STAROSTI
Mlýnská 16, 796 01 Prostějov
Tel.: 774 422 260
* Byt 1+1, Moravská 610.000 Kč
* Byt 3+1, B. Šmerala po rekonstrukci
1.350.000 Kč
* RD Kralice na Hané 1.320.000 Kč
* Pronájem bytu 2+1,
7.500 Kč/měsíc vč. inkasa
* Pronájem kanceláře v centru,
6.500 Kč/měsíc
Pro klienty hledáme RD 4+1 v obci
Seloutky
cena 1,5 mil.
www.bez-starosti.cz
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 DB 1+1 v klidné lokalitě.
Tel.: 775 942 494. RK nevolat.
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
Pronajmu garsonku v PV. Tel.: 724
337 984

Prodejbytovéhodomus5bytovýmijedn.vPVŠafaříkovaul.
Cena3.200.000Kč

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

Kompletní nabídka v kanceláři

www.realitycz.net

Hledám výrobní prostory (truhlářství) v PV a okolí, plocha cca 150
m2. Tel.: 607 978 722
Pronajmu pěkný cihlový byt 2+kk
v Prostějově. Tel.: 602 775 607
Pronajmu byt 2 + 1, V.Špály, po
celk. rek., 604 339 245.
Hledáme ke koupi dům se zahradou nebo zemědělskou usedlost
s větším pozemkem. Advokáta
platíme. T.: 774 414 525
Prodám garáž, Močidýlka. Levně.
Tel.: 777 870 729.

Pronájem bytu 1+1, ul. Krasická.
Tel.: 774 933 726
Pronajmu byt 2+1 po rekonstrukci,
PV, Šmeralova. Volný od pol. února.
Tel.: 775 021 961
Prodám byt 1+1, 42 m2 v ul. Šmeralova. RK ne! Tel.: 737 148 598
Koupím půdní prostory v Prostějově do osobního vlastnictví za
účelem vybudování bytu. Tel.:
608 705 208
Pronajmu cihl. byt 2+1 v PV, 3.
patro, 59 m2 + balkon. Volný ihned. Cena 6.800 Kč vč. ink.Tel.:
603 386 386

Prodám byt 3+1 v OV, PV, Krasická, 64m², plast. okna, lodžie,
nová kuch. linka, dům zateplen.
1.060.000 Kč. RK nevolat. Tel:
602 570 658
Pronajmeme nebytové prostory 80
m2 vhodné pro kanceláře, služby,
sklad, lehkou výrobu i prodejnu a
2 kanceláře 18,5 m2, 19 m2 v přízemí a skladové prostory s regály
175 m2 ve 2. NP s výtahem. El.
zabezpečení a možnost parkování. Vše blízko středu města. Tel.:
777 580 880

Pronájem garáže v Olomoucké
ul. vhodné i jako sklad. Tel.:
608 811 174
Pronájem vytápěných místností cca
150 m2, výšce 3,1m, el. 380/220,
včetně soc. zařízení k podnikání
nebo skladování materiálu v obci
Určice u PV. Tel.: 603 832 796.
Prodám byt 4+1 v OV, PV, Sídl.
Svobody, 73m², sprch. kout, plast.
okna, lodžie, dům zateplen. Žádaná
lokalita. 1.130.000 Kč. RK nevolat.
Tel.: 602 570 658
Pronájem garážového stání v atoparku, Francouzská ul., PV. Tel.:
604 430 934
Prodám pozemek v Prostějově,
výměra 578 m2. Kompletní inž.
sítě, připraveno ke stavbě RD. Tel.:
737 257 269
Koupím byt 3+1 v panelovém
domě v PV. Tel.: 737 543 961

Tel.: 605 011 310

WWW.SRDCEREALIT.CZ

INZERUJTE ZDARMA ! ! ! EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !

DOMY prodej
RD 5+1,Otaslavice,po rekonstrukci garáž,dvůr
1.300.000,-Kč
RD 3+1,Seloutky,šatna,možnost rozšíření,
dvůr,po rekonstrukci
1.200.000,-Kč
RD 3+1,Smržice,dvůr,vjezd,zahrada
DOHODA O CENĚ ! ! !

Pronajmu byt 2+1 s alkovnou, Sídl.
Svobody, Cena 7.500 Kč včetně
ink. Tel.: 776 600 358

Prodej stavebního pozemku v Dobrochově včetně IS, 1041 m2. Tel.:
777 770 489

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

3+1,DB,Šárka,68m2
980.000,-Kč
3+1,DB,Kostelecká,75m2,2.patro,lodžie,po část.
rekonstrukci ,prostorný byt se čtverc. předsíní,
VOLNÝ !
1.099.000,-Kč
3+1,OV,Partyzánská,80m2,3.patro,cihla, garáž,
centrum
1.250.000,-Kč

Byty k pronájmu! 2+1, garsonka,
ve starší zástavbě, centrum PV.
Levně! 603 204 749, 776 228 455

Pronajmu 3+1 v RD v Prostějově.
Tel.: 608 839 131

EVA VORRETHOVÁ

Tel: 605 011 310

Prodám řadovou zděnou garáž
v ul. C. Boudy. Ihned volná. Tel.:
734 741 594

Pronajmu byt 1+1, zařízený,
dlouhodobě. Od 1. 2. 2012. Sídl.
Svob. Cena 5.400 + ink. Tel.:
582 332 592, 607 764 783

Prodej nebo pronájem nové garáže a dvougaráže, Myslbekova ( u
Galy ) a Moravská ( Sandra ). Tel.:
777 011 148

Poptáváme pro klienty

Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Tel.: 602 570 658

Pronajmu byt 1+1 se zahrádkou a
podkrovní byt 2-3 +1, 3 km od PV.
Možno i jako kancelář. Dlouhodobě. Tel.: 774 441 475. Po 17.00 hod.

Hledám ke koupi RD v PV a okolí,
stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Děkuji za nabídky. Tel.:
605 011 310

Byty, domy, chaty, pozemky…Prostějov a
okolí….rodinné domy i k rekonstrukci
PLATBA V HOTOVOSTI
Děkujeme za nabídky, za případný tip…….
ODMĚNA ! ! !
Aktuální poptávka :
- Rodinný dům v Prostějově nebo okolí
- Byty 2-3 +1, OV i DR, stav ani cena
nerozhoduje ! ! !

Hledáme pronájem garáže ve Vrahovicích. Tel.: 731 119 479

Pronajmu 1+kk, 3+1, 723 565 897

Koupím byt 1+1, 2+1 v Kostelci
na Hané nebo v PV. RK ne! Tel.:
606 352 444

490.000,-Kč
580.000,-Kč
560.000,-Kč
590.000,-Kč
749.000,-Kč
799.000,-Kč
820.000,-Kč
849.000,-Kč
690.000,-Kč

Pronajmu 1+kk, 608 934 426

Pronajmu větší 1+1 v PV, 6.000
Kč včetně inkasa. Volný od února.
Tel.: 739 219 875

Pronajmu garáž u Aquaparku. Tel.:
776 561 214

BYTY p
prodejj
1+kk,OV,Družstevní,29m2
1+1,OV,Raisova,35m2
1+1,DB,Kostelecká,32m2
1+1Dobrovského,34m2
2+kk,DB,Tylova,40m2
2+1,DB, Dykova,53m2
2+1,OV,Šárka,56m2
2+1,DB,Okružní,58m2
2+1,OV,Sídl.Svobody,57m2

REALITY

RD 5+1,Vřesovice,dvůr,garáž,klidná část obce
CENA DOHODOU!
SNÍŽENÍCENY!!!
RD 4+1,PV,Dolní,dvůr,zahrada,k bydlení i
podnikání
SLEVA ! ! !
1.150.000,-Kč
RD Plumlov, 3+1,dvůr, plyn,elektřina,voda,
část.rekonstrukce
1.050.000,-Kč
RD J.Švermy,4+1,podsklepený,garáž,
zahrada
2.625.000,-Kč
Chata Přemyslovice,velmi pěkná,k celoročnímu
užívání
280.000,-Kč
Chata Ptení,,zděná,kolaudace 1996,
elektřina
650.000,-Kč
RD Víceměřice,3+1,dvůr,zahrada 2043m2,
vjezd
850.000,-Kč
RD 4+1,Myslejovice,486m2,dvůr,zahrada,
k bydlení i rekreaci
740.000,-Kč
Pozemky- Čechovice, Čelechovice na Hané
Otaslavice, pozemek na stavbu rd či chaty
ve Ptenském Dvorku 3.000 m2
750.000,-Kč
PRONÁJMY 1+1,, 2+1,, 3+1
1+1,Tylova,34m2,zařízený
3.500,-Kč
1+1,Sídl.Svobody,36m2
4.000,-Kč
2+kk,Vrahovice,45m2,cihla
7.900,-Kč
2+1,Žižkovo nám,80m2,cihla 6.500,-Kč
2+1,Českobratrská,45m2,cihla 3.000,-Kč
Další nabídka na našich stránkách

www.srdcerealit.cz
….NEZÁVAZNÁ KONZULTACE
A PORADENSTVÍ V REALITÁCH STĚHOVÁNÍ ,
VYKLIZENÍ REKONSTRUKCE PRÁVNÍ SLUŽBY
Výkup a oddlužení bytů, domů……
Vyplacení24hod.VOLEJTE!/sms

Tel: 605 011 310

NOVOSTAVBA RD 7+kk Dětkovice, kol. 2009, dvougaráž, zahrada.
Cena: 3,5mil. Kč, kont. ASISTENT
REALITY, tel.: 722 185 996
Prodám nebo pronajmu cihl. byt
2+kk v centru, ul. Rumunská,
k užívání menší společná zahrádka.
Tel.: 608 887 664
Pronájem zařízeného bytu 3+1
vč. garáže, PV – Krasice. Tel.:
777 709 229, volat 18 – 20 hod.

Nejširší
nabídka realit
a nemovitostí!
Chcete se přidat?
Volejte:

608 960
042
Pište:

inzerce@vecernikpv.cz

Předplaťte si
nejčtenější
tištěné
periodikum!
Jen v tomto roce

ušetříte
260 Kč...

Volejte: 582 333 433
Pište:
predplatne@vecernikpv.cz

Inzerce, PR Večerníku

Netušilova 6, Prostějov
Tel: 582 333 187
Mob: 777 039 653
E-mail: info@kk-reality.com
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Wolkerova 3, Prostějov
www.byty-gfb.cz

Ing. Zuzana Kučerová
tel. 774 409 430

Ing. Marie Vymazalová
tel. 774 101 818

www.kk-reality.com

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

Rodinný dům, Vrahovice
po rek. na úrovni novostavby, 3-4+kk, pozemek s vjezdem 173 m2, vlast. studna i
vodovod.
Cena:2.780.000,-Kč

Rodinný dům, Prostějov
novostavba, 5+kk, dvojgaráž, ZP 144m2,
zahrada 556 m2, plyn, 220/380 V, kanalizace. DOPORUČUJEMECena dohodou

Dne 12. ledna 2012
oslaví manželé

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

Byt 2+1, Krapkova
66 m2, cihla, 1.patro, luxusní byt v příjemné
klidné lokalitě blízko centra, u domu zahrádka.
Cena: 1.450.000,-Kč

z Jednova
diamantovou svatbu.
Pevné zdraví, životní optimismus
a vitalitu do dalších společných let
přejí děti s rodinami.

1+1, v blízkosti centra
OV/P, 32 m2, lodžie , udržovaný, plast.
okna, v pokoji plov.podlaha. Ihned
Cena : 680.000,- Kč

U nás najdete kompletní balíček služeb spojený s prodejem a koupí Vaší nemovitosti,
právní i finanční poradenství, a hlavně jistotu a osobní přístup.
◘ Prodej bytu 1+kk,po rekonstrukci, zvýšené přízemí, lodžie.
Cena 530 000Kč

- VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
- ÚVĚROVÉ PORADENSTVÍ
- REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ

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

WWW.JIRISVEC.CZ

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

VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ
ZPRACOVÁNÍ

DAŇOVÝCH
PŘIZNÁNÍ

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 vstupujeme nejen SILNĚJŠÍ, ale především VĚTŠÍ!

KAŽDÝ TÝDEN BUDETE JAKO PŘEDPLATITELÉ DOSTÁVAT MAGAZÍN TV POHODA,
KTERÝ SE STAL PLNOHODNOTNOU SOUČÁSTÍ VEČERNÍKU ZDARMA!
A chystáme pro vás i další SUPERPŘEKVAPENÍ...
Vězte už dnes, že se máte skutečně na co těšit!

• SLEVA 33% oproti ceně na stánku
• magazín TV POHODA ZDARMA
• aktuální a zajímavé INFORMACE Z VAŠEHO REGIONU
• každý měsíc vkládané SPECIÁLNÍ PŘÍLOHY
• ŠANCE VYHRÁT některou z věcných cen
• doručení každé pondělí do 8.00 do vaší schránky

... to vše jen za 520 Kč

še
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PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN

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

muže
rovaného
li zmasak
icemi naš
za Vrahov

VYHRAJTE

150000 Kč

y i dál...

Vánoéní pąíloha

Učinit tak můžete již teď přes přiložený kupón,
nebo na telefonní lince 582 333 433,
či přes e-mail: inzerce@vecernikpv.cz!

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

svát
ní svátk
ánoėní
vánoė
naa vá
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DÁREK

ZDARMA

Roéník 15
èíslo 37
è
záąí 2011
pond÷lí 12.
Ké
Cena 10

I proto byste neměli váhat a zajistit si pravidelný odběr vámi tolik oblíbeného titulu!
Pro získání CELOROČNÍHO předplatného týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník netřeba nic složitého...

slevou 33%

nyní se

Číslo 12
Ročník 15
pondělí
21. 3. 2011
Cena 10,Kč

UŠETŘÍTE MINIMÁLNĚ 260 KORUN ČESKÝCH

Předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

èíslo 50 Roéník 15
pond÷lí 12. prosince 2011
Cena 10 Ké

* ZAJISTĚTE SI PŘEDPLATNÉ NEJČTENĚJŠÍHO TIŠTĚNÉHO MÉDIA V REGIONU NA ROK 2012
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK KAŽDÉ PONDĚLÍ DO VAŠÍ SCHRÁNKY

51 Roéník 15
è
èíslo
19 prosince 2011
pond÷lí 19.
pond÷lí
p
Cena 10 Ké

◘ 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.

Ilustraéní foto

Plumlov, Prostøjov/mik pąípad nás
upozor- le a hned. Nem÷l
ale
nil Roman Nezhyba,
zbrojní pas, takže po
Pąípad, ze kterého b÷- majitel
prodejny se mn÷ cht÷l,
há mráz po zádech. zbran÷mi
abych mu
Zatímco drtivá v÷t- „Nevím v Plumlov÷. pistoli prodal „naéero koho jde, no“. Byl
šina Prost÷jovanč v komunikovali
jsem z vyjsme znání naprosto
t÷chto dnech ąeší jen spolu
zouelektronickou falého
élov÷ka úpln÷
samé pąíjemné v÷ci, poštou,
takže odesí- zdrcený,
dosud neznámý muž, lací
ale pochoadresa mčže být piteln÷
po kterém už pátrá fiktivní.
jsem mu nic
Mermomocí neprodal
i policie, je se silami se
a ohlásil to
dožadoval prodeje policii,“
u konce. Po celém pistole,
sv÷ąil se nám
že
regionu shání zbraÿ. sitelnými trpí nesne- znaén÷ rozrušený
bolestmi majitel obchodu
Chce se zastąelit, kvčli
se
rakovin÷ a ne- zbran÷mi.
protože trpí nevylééi- chce
takhle umírat.
Více se o pąípadu
telnou rakovinou. Na Chce
prý zemąít rych- dozvíte
na stran÷ 6.

êná SMRT PLES OV
LÁDL
ROZTOU
ŽENÝ

CHTÍé

ič Škody Fabia
doplatil
kdy svítila červená životem na vlastní
výstražná světla. chybu. Vjel na
Následky byly přejezd
děsivé.

êekkaajíjícící au

Ćejezd a ta,
prásk!

K neuvČĜit
došlo ve elnČ zbyteþnému
neštČstí
železniþ stĜedu po poledni
ním pĜejezd
. Na
takzvan
u v
é
svornos myší díry poblížblízkosti
ti
osmadv ve Vrahovicích SídlištČ
acetiletý
nedbal
blikajících
Ĝidiþ škodov
semafor
kolony stojících
Ĥ a pĜedjetíky
rychle pĜejet. aut se snažil
m
pĜejezd
Bohužel
se v tu
chvíli Ĝítil , od Olomou
rychlostí
ce
stokilom
osobní vlak.
etrovou
dČsivá, lokomot
Strážka
metrĤ, pĜitom iva táhla vozidlo byla
asi 300
více drtila. ho metr po
metru stále
vlaku tČžcePĜestože jeden z
trosek auta, zranČného Ĝidiþecestujících
pĜevozu osmadvacetiletý vytáhl z
do
Více þtČte nemocnice zemĜel. Ĝidiþ pĜi
na stranČ
2.
-mik-



?

ÿTE
si zmønit
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Zee soboty
n nedČli
ze zimního 26. na
27. bĜezna
na le
letní.
2011

JOV
17. 12. 2011

Tak to byla
praskal ve hodnČ žhavá podívaná
! Jeseneck
plesu dostališvech. Rozdych
ý kulturák
tČní
pak všem pĜedkrm v podobČ návštČvníci tradiþníh
v sobotu
zvyšoval
hých taneþnic
pĜi lízání pĜehlídky spodního o erotického
šlehaþky
þi naopak
prádla, tlak
zĜejmé z
z tČl
svalnatýc
uvedené
h striptérĤ. sliþných a hlavnČ se
fotografi
si mohl každý...e. V Jesenci se A co pĜišlo potom,naprostČ
ý
je
Krátkou dČly vČci, líznout
reportáž
p
snímky pĜináším
a lechtivé
e v regionál
ním zpravoda
jství
na str. 9.

se mČní

þas

m od 19:30
enský d÷m
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Pro získání CELOROČNÍHO předplatného týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník netřeba nic složitého...

Poštovní poukázkou Bankovním převodem Hotově

Učinit tak můžete na telefonní lince 582 333 433, přes e-mail: inzerce@vecernikpv.cz
nebo osobně v naší redakci v Olomoucké ulici 10 v Prostějově!

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

Nabídka časově omezena. Platí do konce března 2012!

Řádková inzerce
SLUŽBY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI HLEDÁ

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

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

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775
132 134
Stěhování bez pomoci záákazníka a vyklízecí služby.
y.
Rychle, levně. Prostějov
v
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820
358. Zakázková výroba nábytku, obložení a plotů (i všechny
stol. práce vč. oprav).
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
Malířské a natěračské práce i s úklidem. LEVNĚ.
777 818 463
Živě zahrajeme na svatbě, plesu apod. T.: 608 539 783
Provádíme dokonalé čištění sedacích souprav a koberců. Milan Revay. Tel.: 604 439 302
Zednictví Vančura nabízí
svoje služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstrukce RD, bytů, fasád, komínů,
mokrého zdiva chemickou
cestou, rekonstrukce koupelen
a bytových jader a další zednické práce i mimo okr. PV.
Tel.: 774 627 358.

Centrum regenerace v ProsPENÍZE DO 30 MIN. BEZ tějově. Ihned zapracujeme do
POPLATKŮ PŘEDEM. PO- různých pozic. Možnost i VČ.
MŮŽEME VŠEM I BEZ DO- Tel.: 602 810 644
LOŽENÍ PŘÍJMŮ. DŮCHODCŮM I PODNIKATELŮM. Přijmeme grafika/-čku pro sazbu a zlom periodika. Strukturo724 573 950
vaný životopis zašlete na e-mail:
Až 5 000 Kč měsíčně! Poskyt- kozak@pv.cz. Informace na
něte auto, dům, plot či pozemek tel.: 608 706 148
pro reklamu. Volejte ihned 841
KOOPERATIVA hledá obchod111 148 za místní sazbu.
ní zástupce. Tel.: 777 164 309,
RYCHLÁ PŮJČKA DO 24 jiri.dostal@kooperativa.cz
HODIN, bez poplatku, pro důchodce, podnikatele, studenty, Přijmeme pro nové pobočky
MD, nutný občanský průkaz. v regionu šikovné lidi pro práci
ve více oborech. Nabízíme
Volejte nonstop 720 611 484
rekval. dle zařazení 28 –
BANKOVNÍ ÚVĚRY LEV- 50 000 Kč/měs. Nejedná se
NĚ, RYCHLE A DISKRÉT- o prodej ani pojištění. Tel.:
NĚ, včetně pojištění nemovi- 728 958 301
tostí. Tel.: 777 164 309,
Přijmeme
telefonisty/-ky,
jiri.dostal.rb@seznam.cz
asistenty/-nky, referenty/-ky,
obchodní zástupce, manRYCHLÉ PENÍZE!
T.: 776 087 428. Pracuji pro agery. Nabízíme zajímavou
práci, zaškolení, výdělky od
jednoho invest.
25 000 do 50 000 Kč/měs.
PŮJČKY PRO VŠECHNY 605 254 556.
30.000 – 3.000 000 Kč. Volejte
nebo pište SMS: jm., příj., r.č., Provádíme obklady, dlažby,
tel., příjem, splátky, výše úvě- sádrokartony, výměnu bytoru a město. Tel.: 774 981 973 vých jader včetně elektroinstalace a instalatérských prací.
Nevoláte linku 900.
Tel.: 725 116 297
Akce od více věřitelů! Bez
poplatku a registru. Vyplacení Do wellness studia v Prostědo 48 hod. Možnost odložení jově přijmu 3–5 komunikativních spolupracovníků se
splátek
zájmem o zdravý životní styl.
Tel.: 608 066 604
Možnost HPP i VPP Tel.:
Půjčíme peníze oproti zástavě 603 395 755
nemovitosti. Vyplatíme vaše
externí
švadledluhy i s exekucí. Děláme i Hledám
případný výkup nemovitosti. nu pro opravu oděvů. Tel.:
608 331 141
773 579 975.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, 721 344 771. Práce stro- Potřebujete půjčit až 100.000
jem UNC, výkopové a terénní Kč? Poraďte se s námi! Možno
i na zástavu. Tel.: 607 401 926
práce.
Pracuji pro více věřitelů.
ZASTAVÁRNA Olomoucká!
Půjčky peněz, výkup a prodej FINANČNÍ POMOC i pro klizboží (zlato, stříbro, elektro…) enty s problémy nebo důchodTel.: 582 330 897
ce. Řešíme vše. Volejte 777
947 136
KOMPLETNÍ
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JA- Půjčka až 40.000 Kč, rychle,
DER. Zimní slevy až 20 % na diskrétně a v hotovosti. Od
veškeré obklady a sanitu. Ter- firmy Solidní finance. Tel.:
mín předání do 10 pracovních 608 881 746
dnů. Tel.: 777 198 046
RYCHLÁ PUJČKA 10 –
80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů – více možností. Kontakt
776 189 394

Zavedená firma hledá pro prostějovskou pobočku uchazeče
na pozice telefonista, asistent.
Více info na tel.: 774 062 074
Hledáme 9 spolupracovníků
do rozšířené výroby – chemický provoz. Nástup ihned. Tel.:
606 031 220

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.

Pila Otaslavice, s.r.o. nabízí palivové dříví krácené (buk, dub).
Cena 550 Kč / 1 plm. Doprava
zajištěna. Tel.: 582 371 493,
605 405 953

pro příští číslo
je v PÁTEK
13. ledna
v 10.00 hodin

Dne 12. ledna 2012
tomu bude 1 rok,
co nás navždy opustil
pan Jan MAREK.
Kdo jste ho znali
a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 15. ledna 2012
uplyne 6. smutný rok
od tragické smrti
našeho milovaného
syna a bratra
Zdeňka
KRATOCHVÍLA.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomínají rodiče
a sestra Katka.

Čas rychle ubíhá,
ale bolest
v našich srdcích
je stejně hluboká…

Čas
Č
as jako by se zastavil,
l
bolest v srdci vrytá,
jen vzpomínka
nám zůstane, je v našich
myslích skrytá.

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

OZNÁMENÍ
Prosím poctivého nálezce,
který v úterý 4. ledna nalezl
starší černý pánský deštník, ať
se ozve na tel.: 721 971 384
Velká odměna!

NEJVÍCE
řádkové
inzerce!

www.vecernikpv.cz

Děkujeme všem,
kteří se přišli
dne 2. prosince
rozloučit
s panem
Jaroslavem
JANOŠEM,
za projevy
upřímné soustrasti
a květinové dary.
Rodina Janošova

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.

ZVÍŘATA

Hledejte
nás i na

V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk
nikdy nesmíří…

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

Předplaťte si
periodikum,
kde je

NEVYŠLA VÁM VÝPLATA? PŮJČÍME VÁM 500,- AŽ
4.000,- POTŘEBUJETE: OP A
MOBIL. VYPLÁCÍME IHNED
HOTOVĚ. Tel.: 773 493 394,
pracuji pro více věřitelů.

VZPOMÍNÁME

AUTO - MOTO

Hledáme soustružníka, HPP
i brigádně i důchodce. Tel.:
603 274 269
Prodám Žako Kongo, stáří
3 měsíce, ručně dokrmené,
Hledáme do týmu seriózní ochočené, vyšetření PBFD,
spolupracovníky. Jedná se o APV, DNA. Odběr možný
nový finanční produkt. Mož- ihned. Cena 14.000 Kč. Tel.:
nost získat finanční zálohu 725 939 230
300.000 Kč. Velmi dobré výdělky. Volejte: 606 328 115,
Půjčka až 100.000 Kč, rych- 776 400 501
le, diskrétně, bez poplatku.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.: Společnost Housing Invest
s.r.o. hledá pro svou pobočku
739 230 298
v Prostějově vhodné uchazeče
Pro všechny, kteří mají problé- na částečný úvazek na pozici:
my a potřebují radu a finanční ASISTENT/KA. Náplň práce:
pomoc. Seriózní jednání. In- administrativní práce. Požaduformace a konzultace na tel.: jeme: práce na PC (MS Office), odpovědnost, preciznost
608 654 510
při práci s daty, samostatnost,
PENÍZE. VYSOKÁ PRŮ- čistý trestní rejstřík, praxe v
CHODNOST. VYŘÍZENÍ I oboru vítána. Pracovní doba:
DO 24 HODIN, pro zaměstna- pondělí – pátek, 4 hod. denně
né a důchodce. Pracuji pro více od 8:00 do 12:00 hod
Profesní životopis zasílejte na
věřitelů. Tel.: 774 744 459
email: klara.horakova@houRUČENÍ
NEMOVITOSTÍ sing-invest.cz nebo na adresu
Jen v tomto roce
(dům, byt i družstevní), bez firmy Housing Invest s.r.o.,
prokazování příjmu, VYPLÁ- Sádky 4, 796 01 Prostějov.
CÍME I EXEKUCE. VYŘÍZENÍ I DO 48 HODIN.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 744 459

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
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ušetříte
260 Kč...

Dne 7. ledna 2012
by se dožil 70 let
náš milovaný tatínek
a dědeček,
pan František
PŘIKRYL
z Určic.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka
a dcera s rodinou.

Dne 11. ledna 2011
vzpomeneme
2. smutné výročí pana
Jana POLÁČKA.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka
a synové
s rodinami.

!POZOR!
Mimořádná
lednová nabídka
pro plošnou inzerci:

KAŽDÝ
DRUHÝ
INZERÁT
MÁTE
ZA PŮLKU!
V připadě objednání
vaší prezentace
do 31. ledna
ušetříte při objednávce
dvou kusů 25%
Volejte 608 960 042
pište
reklama@vecernikpv.cz

predplatne@vecernikpv.cz

Vzpomínky
nám zůstanou…

Dne 6. ledna
tomu bylo 10 let,
co nás opustila
paní Jarmila
VOJÁČKOVÁ
z Čelčic.
Stále vzpomínají
děti Miroslava, Ladislav
a František s rodinami.

Děkujeme všem
příbuzným, přátelům
a známým,
kteří doprovodili
na poslední cestě
pana Josefa
JANEČKA
z Krumsína.
Poděkování patří
soukromé
pohřební
službě
pí Václavkové
za důstojné
rozloučení.
Zarmoucená
rodina

... 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?
Rádi byste někomu pogratulovali či poděkovali?
R

Volejte: 582 333 433
Pište:

Dne 10. ledna 2012
uplyne
5. výročí úmrtí pana
Antonína LŽIČAŘE
z Čechovic.
S láskou a úctou
vzpomínají
manželka Dáša,
dcera Nikola,
syn Ondřej, rodiče
a rodina Čížkova.

Udělějte to formou

OBLÍBENÉ ŘÁDKOVÉ INZERCE

v nějčtenějším
čtenějším periodiku vašeho regionu!

Všechna nová řádková inzerce

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 na: iinzerce@vecernikpv.cz
@
ik

Fotbal
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové ohlédnutí


FOTBAL EXTRA s podtitulem
PODZIM 2011 píše čtvrtý díl
Na zelených trávnících je načas dobojováno, což je ideální příležitost ohlédnout
se trochu zpět. Nejinak tomu je i tentokrát,
kdy pro vás PROSTĚJOVSKÝ Večerník
opět připravuje již tradiční speciální seriál, týkající se hodnocení uplynulého dění
a vystihnutí všeho podstatného, co se na
fotbalových kolbištích v podzimní části
ročníku 2011-2012 událo. A tak na stránkách nejčtenějšího tištěného periodika
nacházíte komplexní hodnocení všech
soutěží, ve kterých měl prostějovský region některého ze zástupců. Současně
vás uvádíme do světa rozborů, rozhovorů, tabulek, statistik, ale také analýz, komentářů, pohledů nejrůznějších expertů
i anket. A opět přidáme ještě něco navíc!
Vámi oblíbená příloha FOTBAL EXTRA
tentokrát nese podtitul PODZIM 2011.
Vše jsme rozjeli již na konci minulého
letopočtu, kdy jsme vám nejdříve přinesli souhrn všech tabulek, na který navázaly tři díly z kuchyně divizního 1.FK
Prostějov. Ve čtvrté části se tak dostáváme o patro níž, a to na úroveň nejvyšší
soutěže Olomouckého Krajského fotbalového svazu. V Přeboru má Prostějovsko
v právě probíhající sezóně hned trojici
želízek a tudíž dnešní vydání, které přerušuje vánoční a novoroční pauzu, je pořádně výživné...
V dalších týdnech pak budeme pokračovat se zástupci v I.A a I.B třídě i v soutěžích
Okresního fotbalového svazu Prostějov
(Přebor-II. třída, III. třída a dvě skupiny
IV. třídy). Svůj prostor dostanou nejen
dorostenecké soutěže včetně celků 1.SK
Prostějov, ale věnovat se budeme též i
ženskému fotbalu v podání FC Kostelec
na Hané. Průběžně budeme zveřejňovat
také veškeré aktuální novinky ze zákulisí
všech klubů prostějovského regionu.
Takže, nezapomeňte si zajistit příští číslo
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, ani jeho
další vydání. Věřte, že se máte na co těšit!
sportovní redakce Večerníku
ČTVRTÝ DÍL SPECIÁLU FOTBAL-EXTRA
PŘIPRAVIL JIŘÍ MOŽNÝ
FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Prostějov
Za Místním nádražím 4536

608 706 148

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Přebor Olomouckého KFS: Týmy z Prostějovska září od prvního kola

NA SKVĚLÝ START KRALIC NAVÁZALA KONICE, ZÁVĚR PATŘIL URČICÍM
Po pěti letech opět trojlístek regionálních zástupců zasáhl do podzimní části krajského přeboru. V
sezoně 2006/07 se jednalo o nakonec pátý 1.SK
Prostějov, sedmé Kralice na Hané a jedenáctý
Sokol Určice, nyní posledně jmenované duo doplnil Sokol Konice.
Největší pozornost na sebe
ubíral právě konický Sokol. V
létě angažoval zkušeného a zejména v Určicích velmi dobře
známého kouče Svatopluka
Kováře, do týmu přišla řada
neokoukaných tváří, navrátil
se odchovanec Petr Ullmann.
Vedení se netajilo nejvyššími
metami, ale úvod znamenal
pokračování jarního trápení v
divizi.
V úvodních dvou domácích
duelech utržili Koničtí porážky
0:2 a 0:3, což spolu s nezvládnutým druhým poločasem v
Kralicích znamenalo sešup na
úplné dno. Pak ovšem nastal až
neuvěřitelný obrat zahájený výhrou v Ústí, po níž se ofenzivní
síla ukázala naplno a osm výher z deseti utkání vyneslo celek tam, kde si to všichni přáli
– až na druhé místo jen těsně za
téměř neustále vedoucí Hranice. Skončilo tak domácí trápení
a zejména utkání s Želatovicemi či Troubkami musela bavit.
Více týmů z prostějovského
okresu pochopitelně znamená
i více derby. Vyhecované zápasy vyšly nejlépe Určicím,
naopak Koničtí nezvládli jediné. Vyhořeli především psychicky a nejde to jen na vrub
nízkému věkovému průměru
týmu. Zklamaly především
opory, které nedokázaly mužstvo uklidnit a naopak se při
sebemenším náznaku poškození ze strany rozhodčích přestaly ovládat.
V Kralicích sice hostům neuznali regulérně vypadající gól,
přesto se Konice dostala do
vedení a byla ve všech ohledech lepší. V druhé půli se ale

po rychlém obratu sesypala,
zmohla se pouze k verbálním útokům na trojici arbitrů
a mohla být ráda jen na žluté
karty. S Určicemi si o vyloučení koledoval ostrým faulem
Kmecik, ale jako kompenzaci to červenou kartou odnesl
tvůrce hry Dvořák. Proti Kralicím již došlo i na gólmanskou jedničku a skončilo to
debaklem a navíc dlouhým
zákazem startu.
Na disciplíně musejí svorně
zapracovat v Konici i Kralicích. Oba mančafty dostaly
shodně čtyři červené karty, což
je nejvíce ze všech šestnácti
účastníků. Naproti tomu Určice obdržely jen jednu červenou, zato jim však s dvaapadesáti žlutými patří druhé místo
v této kategorii. Nejaktivnější
byl s devíti napomenutími Petr
Vodák.
Start soutěže tak naprosto nečekaně vyšel Kralicím. V létě
mužstvo opustila řada hráčů
včetně gólmanské jedničky
Kofroně, odešel i úspěšný
trenér František Jura. Šokem
tak byla úvodní čtyři kola s
maximálním počtem dvanácti
bodů, navíc třikrát bez obdržené branky. Zmínili to hráči
i trenéři, s postupem času začala rapidně klesat tréninková
účast a jedenáct utkání bez
výhry vedlo k přemýšlení o
holé záchraně. Po šestibrankovém přídělu do konické sítě
jsou sice Kraličtí dvanáctí se
sedmibodovým náskokem na
předposlední Loštice, na čtrnáctý Hněvotín je to ale bod.
Může za to především domácí bilance s pouhými dvěma

Opět v kraji. Šest let od prvního místa a postupu výš se koničtí fotbalisté vrátili do krajského přeboru.
Zatím jsou šestí, Určice druhé a Kralice dvanácté.
Foto: Jiří Možný
výhrami a osmi vstřelenými
brankami. Celkem dali pouze
pětadvacet branek a není tak
divu, že nejlepším střelcem je
se čtyřmi góly bývalý stoper
a nyní spíše záložník Otakar
Cetkovský.
Určice doplnily mladé mužstvo
zkušenými Vodákem a exprvoligovým Skopalíkem a po volnějším rozjezdu se právě ony
posunuly na pozici druhého
nejlepšího klubu Prostějovska.
Vděčí za to téměř bezchybné
obraně, kdy Miroslav Nejezchleb hned osmkrát vychytal
nulu a vylámali si na něm zuby
i koničtí fotbalisté disponující
druhou nejlepší ofenzivou.
Trenér Evžen Kučera ukázal
své schopnosti v Kostelci a již
dříve v Sokolu II Prostějov a

Čechovicích, s nimiž se dokázal také pohybovat na čele,
nyní vytáhl spíše průměrný
tým na úplnou špici i jižně od
Prostějova. Prvních osm kol
sice znamenalo „jen“ čtyři
výhry a jednu remízu, druhá
polovina podzimu ovšem přinesla devítizápasovou sérii bez
porážky tvořenou šesti tříbodovými a třemi jednobodovými
zisky. Od 16. října navíc neinkasovala a gólmanská jednička
tak drží zhruba 380minutovou
neprůstřelnost.
Do začátku jarních bojů ještě
zbývají asi dva a půl měsíce a soupisky nejsou zdaleka
uzavřené. Pořadí po podzimu
nemusí vůbec nic znamenat a
jako příklad může sloužit třeba loňský ročník. S osmi body

beznadějně poslední Zlaté
Hory změnily tvář, na jaře jen
jednou prohrály, s šestadvaceti body byly druhé nejlepší a
celkově se posunuly na záchranářské třinácté místo. Zcela odlišně se vedlo Oskavě, která po
přezimování na prvním místě
přidala jen dvě výhry a jednu
remízu a spadla až na osmé
místo.
Pro Konici bude klíčové, jak
se jí podaří nahradit vykartovaného Kmecika, pro Určice,
zda udrží hráče, jimž vypršelo
hostování, pro Kralice, jak se
situace změní po opětovném
nástupu Zdeňka Chytky na lavičku. Zda to povede ke zvýšené tréninkové morálce a návratu na vítěznou vlnu, zejména na
domácím trávníku.

konečné tabulky po podzimní části Přeboru Olomouckého KFS
1. Hranice
2. Určice
3. Oskava
4. Zlaté Hory
5. Ústí
6. Konice
7. 1.HFK Olomouc „B“
8. Litovel
9. Želatovice
10. Troubky
11. Kozlovice
12. Kralice
13. Velké Losiny
14. Hněvotín
15. Loštice
16. Dolany

CELKEM:
17 13
17 10
17 9
17 8
17 8
17 8
17 6
17 5
17 7
17 6
17 5
17 5
17 4
17 4
17 2
17 1

2 2 43:15
4 3 33:14
3 5 36:24
5 4 26:22
3 6 37:33
2 7 38:29
7 4 30:23
9 3 27:21
2 8 23:40
4 7 28:33
6 6 29:31
3 9 25:30
5 8 28:32
5 8 20:26
5 10 19:41
5 11 16:44

41
34
30
29
27
26
25
24
23
22
21
18
17
17
11
8

1. Hranice
2. Určice
3. Oskava
4. Zlaté Hory
5. Konice
6. 1.HFK Olomouc „B“
7. Litovel
8. Troubky
9. Hněvotín
10. Ústí
11. Velké Losiny
12. Kozlovice
13. Želatovice
14. Kralice
15. Loštice
16. Dolany

DOMA:
8 7
8 5
8 5
8 5
9 5
8 3
9 2
9 3
9 3
8 3
9 1
9 1
8 2
8 2
9 1
9 0

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

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

22:8
17:4
22:12
14:8
21:16
11:8
9:7
15:15
15:15
20:21
12:14
16:21
10:19
8:18
8:20
7:25

21
17
17
17
15
12
12
11
11
11
7
7
7
6
6
2

1. Hranice
2. Určice
3. Ústí
4. Želatovice
5. Kozlovice
6. 1.HFK Olomouc „B“
7. Oskava
8. Kralice
9. Litovel
10. Zlaté Hory
11. Konice
12. Troubky
13. Velké Losiny
14. Hněvotín
15. Dolany
16. Loštice

VENKU:
9 6
9 5
9 5
9 5
8 4
9 3
9 4
9 3
8 3
9 3
8 3
8 3
8 3
8 1
8 1
8 1

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

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

21:7
16:10
17:12
13:21
13:10
19:15
14:12
17:12
18:14
12:14
17:13
13:18
16:18
5:11
9:19
11:21

20
17
16
16
14
13
13
12
12
12
11
11
10
6
6
5

individuální statistiky podzimní části Přeboru Olomouckého KFS
Okresní fotbalový svaz ve spolupráci
s komisí rozhodčích blahopřeje
k významnému životnímu jubileu 50 let

Ivu Antoníčkovi

a zároveň mu děkuje za dlouholetou práci
ve funkci fotbalového rozhodčího,
kterou zastává od roku 1991.
Za toto období odřídil více jak 1050 utkání. Jeho největším
úspěchem bylo řízení divizních soutěží, kde působil celých
sedm let. Nyní ještě stále působí v roli aktivního rozhodčího
na úrovni Krajských soutěží a velice rád vypomáhá i v řízení
okresních utkání. Během každého soutěžního ročníku odřídí minimálně 100 dalších duelů a plně předává své bohaté
zkušenosti mladším kolegům. Pracuje jako výpravčí a tak
kolikrát bývá těžké skloubit povolání s koníčkem. Kolegové v práci mu vycházejí vstříc výměnou služeb. Než začal
vykonávat nelehkou funkci rozhodčího, chytal pětadvacet
roků v Dobromilicích,s výjimkou dvou let v ligovém dorostu
Železáren Prostějov a vojny, kde působil v RH Planá u Mariánských lázní.

Nejlepší střelci:
15 – Petr Černotský (Ústí), 13
– Adam Kušner (Hranice), 9 –
Pavel Kryl (Konice) a Petr Navrátil (Velké Losiny), 8 – Adam
Novotný (Konice), Jan Mičunda (Oskava) a Tomáš Stískal
(Troubky), 7 – Michal Trajer
(Určice), Martin Sklenařík (Zlaté Hory), Lukáš Kaďorek (Kozlovice), Martin Šilberský (Litovel), Lukáš Veselský (Oskava),
Jaroslav Němčák (Troubky).
Hattricky:
2 – Adam Kušner (Hranice), Petr
Černotský (Ústí), 1 – Richard
Sokol (Oskava), David Korčián
(1.HFK Olomouc „B“).
Vychytané nuly:
8 – Miroslav Nejezchleb (Určice), 7 – Jan Matůšů (Hranice), 5

– Lubomír Winkler (Kralice na
Hané), Pavel Zorek (Oskava),
Jakub Švrčina (Zlaté Hory), 4
– Peter Kmecik (Konice), Jakub Pavelka 1.HFK Olomouc
„B“ a Tomáš Urbánek (Litovel).

Žáček (Zlaté Hory), 6 – Miroslav Janáček (Hranice) a Petr
Jančík (Oskava), 8 – Michal
Hopják (Loštice), 9 – Radovan
Petroš (Zlaté Hory), 10 – Miroslav Janek a František Zlámal
(oba Ústí).

Nejvíce odehraných minut:
1530 – Michal Skopalík (Určice), Lubomír Winkler (Kralice
na Hané), Radim Kundrát, Jan
Matůšů (oba Hranice), Květoslav Vašíček (Oskava), Jan
Fišara, Jiří Planička (oba Litovel), Michal Král, Martin Král
(oba Kozlovice), Josef Mikeš,
Petr Hlaváč (oba Loštice) a Jiří
Benčík (Dolany), 1529 – Jaroslav Klemsa (Velké Losiny),
1528 – Ondřej Petržela (Kralice na Hané), Libor Martinka
(Zlaté Hory), 1526 – Miroslav

Žluté karty – hráči:
12 – Lumír Stoklásek (Troubky), 10 – Richard Vaclík (Zlaté
Hory), 9 – Petr Vodák (Určice), Lukáš Veselský (Oskava) a Petr Černotský (Ústí),
8 – Matěj Vybíhal (Kralice na
Hané), Milan Čižmar (1.HFK
Olomouc „B“), Michal Král
(Kozlovice) a Jan Minka (Zlaté
Hory), 7 – Radim Vaněk (Určice), Jan Mičunda (Oskava), Jaroslav Klemsa (Velké Losiny),
Libor Martinka (Zlaté Hory),
Tomáš Petráš (Kozlovice).

Nejezchleb (Určice), 1520 –
Jakub Ďurček (Loštice), 1515
– Radek Řehák (Konice), 1508
– Petr Vodák (Určice).

Nejméně odehraných minut:
1 – Michal Jurník, Jaromír Rus
(oba Konice), Matěj Málek
(Kozlovice) a Tomáš Svoboda
(Hněvotín), 2 – Pavel Vašica a
Daniel Brázda (oba Troubky),
3 – Jiří Hradil (Ústí), 4 – Petr
Števula (Určice), 5 – Kamil

Žluté karty – týmy:
57 – Zlaté Hory, 52 – Určice,
50 – Troubky,... 38 – Konice,
35 – Kralice na Hané, 32 – Dolany, 30 – Hranice, 27 – Želatovice.
Červené karty – hráči:
2 – Václav Kratochvíl (Litovel), 1 – celkem 30 hráčů,
mimo jiné Otakar Cetkovský,
Zdeněk Halenka, Jan Skoupil,
Matěj Vybíhal (všichni Kralice
na Hané), Radim Dvořák, Peter Kmecik, Adam Novotný,
David Škoda (všichni Konice),
Josef Cibulka (Určice).
Červené karty – týmy:
4 – Konice a Kralice na
Hané,... 1 – Určice, Zlaté Hory,
Loštice, Velké Losiny a Hranice, 0 – Troubky a Želatovice.

Fotbal
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V nejvyšší krajské soutěži hajíla barvy regionu po dlouhé době hned trojice zástupců, která o sobě dávala pořádně vědět. Nejlépe to mají rozehrané Určice, chytla se i ex-divizní Konice

Milan Sosík: „Druhé místo je absolutní nadstandard“
Předseda určického klubu oceňuje skladbu týmu, práci trenéra i spolupráci s okolními kluby
Určice – Sedmnáctým rokem stojí v čele určického fotbalu Milan Sosík. S áčkem zažil v sezoně 2004/05 postup z I.A třídy, na něj nyní mužstvo navázalo druhým
místem po skončení podzimu. V horní polovině krajského přeboru chce A-tým vidět i nadále, u béčka si po generační výměně přeje záchranu okresu.
Jiří Možný
S výsledky áčka asi
můžete být maximálně
spokojen.
„Přesně tak. Nic jiného než spokojenost být nemůže. Dosáhli jsme
lepšího výsledku, než jsme očekávali. I když kádr jsme silný měli,
takže jsme počítali, že se budeme
pohybovat někde v horní polovině.
Ale druhé místo je pro nás absolutní
nadstandard. Nejde jen o výsledky,
ale i atmosféru v mužstvu, fungování trenéra a všeho kolem. Velmi
se nám podařilo skloubit několik
starších zkušenějších hráčů s dravým mládím, takže skladba je optimální.“
Lze podzimní výsledek
srovnat s postupem do
župy?

„Nějakým způsobem to na sebe
navazuje. Určitě jeden z největších
úspěchů určické kopané, ale nechtěl bych to porovnávat.“
Předpokládáte, že se
změní podoba kádru?
„Usilujeme o to, aby
kádr zůstal pohromadě. Všichni
hráči se na konci sezony vyjádřili,
že by chtěli dál u nás působit. Hos- Peťa Vodák, Michal Trajer, David
tování ovšem skončilo pětici Domi- Javořík. Takže úplně bez vlastních
nik Bokůvka, Jakub Coufal, Michal hráčů to není. Snaha nějakým způJán, Radim Vaněk a Martin Peka z sobem zapracovávat kluky z do1.SK Prostějov, Michalu Recovi z rostu tu je, ale prostě je to soutěž
Lutína, Josefu Cibulkovi z Kleno- obrovsky náročná. Chce to čas. Povic a také Petru Vodákovi ze Zábře- tenciál měl Halouska, ale zranil se.
hu a Michalu Skopalíkovi z Písku.“ Naskakuje Plajner, ale příležitostí
Můžete využívat i moc nedostává.“
Vyšlo vám i angažování
vlastní odchovance?
Evžena Kučery. Proč
„Co se týče vlastních
jste si vybrali právě
odchovanců, tak i v současné době
jsou tam. Třeba Přema Mlčoch, jeho?

„Plně navázal na práci pana Pitrona
a spolupráci s ním si naprosto pochvalujeme. Jsme hodně spokojeni.
Kontakt už tu nějakou dobu byl, z
této soutěže měl ale trochu respekt.
Jakmile však pan Pitron změnil zaměstnání a odstěhoval se do Zlína,
oslovili jsme pana Kučeru.“
Jaké máte cíle pro nejbližší dobu?
S áčkem chceme hrát
atraktivní fotbal pro diváky na úrovni krajského přeboru, pokud možno
v jeho horní polovině. V béčku proběhla generační výměna, takže jsou
trošku výsledkové problémy, ale doufáme, že se tam zapracují mladí z dorostu, udržíme okresní přebor a podaří se nám několik hráčů posunout do
áčka. U dorostu si přejeme zachování
soutěže, kterou hrají. Situace je tam
dobrá, ale je to vše o generacích a teď
bude spousta hráčů odcházet. Žáci
hrají okresní přebor a jedinou snahou je výchova. Naučit je hrát fotbal
a nedívat se na výsledky. To stejné u
přípravky, která je v současnosti první
v okresním přeboru. Musí se hledět
na to, aby se kluci naučili fotbal, a ne
na to, aby za každou cenu vyhrávali.“

Vypomáhali na podzim
hráči prvního týmu
„béčku“?
„Ano, v některých zápasech.
Jakmile se nám už kádr pouzdravoval a měli jsme jich dostatek a oba
týmy hrály v jiný den, tak jsme to
několika hráči doplňovali. Podařilo
se nám, že béčko jednak bodovalo,
navíc se hráčům zvedlo sebevědomí a bylo to pro ně přínosné. Není
to jen o výsledcích, ale i o tom, že se
mladí zlepšují.“
Dorostenci nastupují v
I. třídě. Je pro ně tato
soutěž optimální?
„Vůbec udržet v chodu mužstvo v
této věkové kategorii dá obrovskou
práci. Vyšší soutěž z pozice jakékoli vesnice je nereálné hrát. Krajský
přebor vyžaduje starší i mladší, což
se daří dát dohromady tak osmi
mužstvům. Máme zhruba sedmnáct osmnáct dorostenců. Je tam
dost hráčů na hostování z jiných
klubů, kde už nebyli schopni dorostenecké mužstvo vůbec dát dohromady. Tento trend bude pokračovat
dál, bude to čím dál horší. Jsou tu
tak hráči z Výšovic či Otaslavic.“

„Začalo bránit celé mužstvo, to byl náš úkol,“ pochvaluje si
při pohledu na čtrnáct inkasovaných branek Evžen Kučera
Určický trenér navazuje na práci Františka Pitrona a přeje si udržení kádru i pro jaro
Určice – Ještě před rokem atakoval Evžen Kučera s
Kostelcem na Hané nejvyšší příčky v nejnižší krajské
fotbalové soutěži a laťku nesnížil ani po přestupu do
Určic. Tým mladíků doplnil zkušenostmi hýřícím duem
Petr Vodák, Michal Skopalík a výsledkem je nejlepší
obrana, druhý nejvyšší počet výher, jen tři prohry a deset plusových bodů. Sedmnáct podzimních kol vyšlo
určickému Sokolu na výbornou a není tak divu, že se s
třiceti čtyřmi body vyšvihl hned za suverénní Hranice.
Jiří Možný
Určice jste dovedl na špici
jako před tím Kostelec v
I.B třídě. Funguje tedy kouzlo
Evžena Kučery?
„Neřekl bych kouzlo. Zatím jsem
vždy měl štěstí, že jsem šel do
mužstva, jehož vedení chtělo. Tím
bylo víceméně všechno dané. Takže
vedení zajistilo hráče. To stejné bylo
i v Kostelci, kde v té době vládla
euforie. Když jsem tam šel poprvé,
tak chtěli postoupit z okresu, proto
se uvolnily peníze na hráče, aby se
mohly uskutečnit přestupy. Poté
euforie přetrvávala. To stejné teď
v Určicích. František Pitron složil
velmi dobré mužstvo mladíků
proložené zkušenějšími fotbalisty.
Mně se podařilo navázat a přivedlo
se ještě několik dalších hráčů, čímž
se kádr dále zkvalitnil.“
Podaří se vám přes zimu
udržet
mužstvo
pohromadě?
„To je otázka, na kterou nejsem
schopen nyní odpovědět. 20. ledna
začínáme přípravu, takže plus mi-

nus pět šest dní před tím bych měl
zhruba vědět, kdo zůstane. Snažíme
se, co to jde. Největší otazníky jsou
nad Vodákem a Skopalíkem a od
toho se vše odvíjí. Přesné počty
neřeknu, musíme si ale přiznat, že
je tu více hráčů i z 1.SK Prostějov.
Divizní mužstva z okolí si všímají,
že jsme jedno z družstev na čele krajského přeboru. Musíme čekat, že o
ně bude zájem.“
Zmínil jste Vodáka a Skopalíka. V čem je jejich
největší přínos?
„Za prvé to jsou zkušenosti, už
mají něco odehráno. Jsou uznávané
osobnosti, jak na tréninku, tak při
zápase se snaží pro mužstvo odevzdat maximum. Ostatní kluci vidí, že
to nejsou žádné baleríny, ale chlapi
schopní zabojovat a jít mužstvu
p
příkladem.“
Jste spokojen i s tréninky?
„Tréninková účast byla
vysoká a morálka taky. Kluci chtějí
a je to vidět. Když trénink ošidí, tak
mu to hned dají najevo. Snad až
na čtrnáct dní, kdy přišla zranění,
začátek školního roku. Jinak skoro

až pětaosmdesátiprocentní účast.
Chtěl bych klukům poděkovat za
příkladný přístup k tréninkům i mistrovským utkáním. Doufám, že se
svezeme v tom stejném obsazení i
na začátku sezony. Děkuji i vedení.“
Podle statistik vás zdobí
zejména obrana...
„Znovu podotýkám, to byl náš
hlavní úkol. Když jsem přišel,
tak mužstvo hrálo krásný fotbal
dopředu, ale vzadu to bylo horší,
góly se dostávaly, výsledky byly
krkolomné. Ještě na jaře jsme během
čtvrthodiny prohrávali třeba 0:2,
0:3 a pak jsme to otočili na 4:3. A
podařilo se. Do obrany přišel Michal
Skopalík, což bylo velké stmelení.
Vedle něho se vystřídal Peka, který
poté pracovně odjel do zahraničí,
ale vrátil se Michal Ján. Obranná
čtveřice se stmelila a hlavně začalo
bránit celé mužstvo, nejen že přidalo
dopředu. Ze záložníků třeba na
Peťovi Vodákovi byl rok pauzy po
fyzické stránce znát. S postupem
času však začal mít díky trénování
síly, začal se vracet, doplňovat
čtveřici. Pomalinku to zapadalo do
sebe a výsledkem je, že je celkem
těžké dát nám góla. I proto, že
máme v brance výborného Mirka
Nejezchleba. To je na krajský přebor
luxusní brankář, a když už se soupeř
dostával do gólové šance, byl schoppen ho chytnout.“
Vyšly vám obě derby, není
tedy škoda, že v župě není
více týmů z Prostějovska?
„Škoda to je. Na takové derby
chodí mnohem více lidí. Na derby
se kluci vyhecují mnohem lépe a

Určice – Třináctkrát rozvlnil síť v minulém ročníku krajského
přeboru a nejlepším střelcem týmu je díky sedmi zásahům
i letos. Michal Trajer prožívá ve dvaadvaceti letech nejlepší
sezonu, jako odchovanec klubu nehodlá za každou cenu
měnit dres, zvláště nyní, když se určičtí hráči i fanoušci kochají
nejúspěšnějším obdobím mužské kopané.
Jiří Možný

Na podzim jste dal sedm
branek. Jste tedy jako nejlepší střelec týmu spokojen?
„Je to nejlepší půlrok za dobu, co
hraji v Určicích. Spokojen by byl asi
každý. Radost mi dělá hlavně umístění týmu a moc se neohlížím na to,
kolik kdo dal branek a jak vypadá
tabulka střelců. Loni jsem dal o dvě
branky více, ale myslím si, že letos
jsem měl lepší formu. Hráli jsme
kolektivní fotbal a nesledujeme, kdo
góly dává.“
Čím si vysvětlujete, že Určice jsou po podzimu druhé?
„Stojí za tím zkušenosti některých
hráčů, kostry sestavy, jako jsou třeba Michal Skopalík, Peťa Vodák,

Peťa Kiška. Dokáží navodit náladu
stoprocentní důležitosti jakéhokoli
zápasu, každý to bere vážně. Toto
umístění si zasloužíme. Do pátého
místa máme vypsanou odměnu, ale
o divizi se zatím vůbec neuvažuje.“
Můžete prohánět i vedoucí
Hranice?
„Pokud to vezmu podle toho, jaký
jsme s nimi hráli zápas, tak si myslím, že byli hodně nad námi a kvalitou jsme na ně neměli.“
Jaký byl váš nejlepší zápas?
„Napadá mě zápas s Troubkami, kdy jsem dal rozhodující gól na
2:1 v asi osmdesáté minutě. Na první
tři zápasy jsem se byl jen dívat, protože jsem byl v trestu z minulé sezony. Začal jsem až od čtvrtého zápasu
a moc proher nevzpomínám.“

V čem je největší síla Michala Trajera?
„Řekl bych, že jsem všestranný a dokázal bych hrát na jakémkoliv postu.
Někdy jsem hrál i obranu a myslím
si, že celkem dobře. Dokážu i tvořit,
asistovat při brankách. Cpu se do-

Rostislav Přikryl: Představy máme a Svaťa je zatím splňuje. Jsme rádi, že je tady

Konice – Cestou kvalitní mládeže a jejím postupným zařazováním do sestavy béčka i áčka se rozhodli jít v Konici.
V létě tak kromě zkušeného Petra Ullmana doplnili tým
zejména mladíci z vlastních řad i cizích klubů a místopředseda klubu Rostislav Přikryl věří, že díky účasti žáků
i dorostenců v krajském přeboru tomu tak bude i nadále.
Divizní návrat za každou cenu proto není na pořadu dne.
Jiří Možný
Áčko je v krajském přeboru nováčkem. Panuje s
podzimem spokojenost?
„Jsme nováčci, i když exdivizní, a
do soutěže jsme nevstoupili šťastně. Začátek nám utekl, což byla
naše vina. Podcenili jsme to, kluci
mysleli, že to půjde samo. S Holicí
jsme dostali 3:0, fakt nás vyškolili.
Přijeli sem posílení a bylo to jediné mužstvo, které nás vyloženě
přehrálo. Jinak si myslím, že jsme
vždy byli lepší než soupeři. Zpočátku podcenění a ke konci jsme
dojeli na disciplínu.“

připravují mnohem intenzivněji než
na obyčejné mistrovské utkání třeba
se Zlatými Horami. Musí to tak ale
ý
být.“
Jak bude vypadat zimní
příprava?
„Měla by začít 20. ledna. To je pátek,
na nějž by měl hned navazovat sobotní trénink. Pak budou čtyři tréninky v týdnu. 2. února odjíždíme
na čtyřdenní fyzické soustředění
do Baldovce, následně se budeme
připravovat v domácích podmínkách a v pozdější době máme
v plánu čtyři přípravná utkání, abychom se připravili na mistráky.“
Co očekáváte od jarních
odvet?
„Cíl je daný pořád. Hrát kvalitní
fotbal, dostávat co nejméně gólů
a střílet jich co nejvíc, aby se to
líbilo domácím příznivcům a chodili alespoň ve stejném počtu. A
samozřejmě udržet se do pátého
místa.“
Je přece jen na podzimu
něco, co se nepovedlo?
„Samozřejmě byly tu některé věci.
Přišla zranění, nepodařilo se nám

udržet Peku, nevyšly některé zápasy. Hned první v Oskavě a pak v
Lošticích, přestože jsme vyhráli. Ale
horko těžko jsme ho vybojovali.
Nevyšlo to po herní stránce, ale
zase vyšlo po bodové. Takže pozip
tiva převážila
nad negativy.“
Co stálo za bodovou
šňůrou ve druhé půlce
podzimu?
„Mužstvo začalo klapat. Každý
si plnil to, co měl. Od Loštic,
kdy se nám podařilo vrátit zpět
z Prostějova Michala Jána, tak
mužstvo začalo zapadat. Zima nám
nevyšla, odehráli jsme půl sezony
a přes léto toho moc nezmůžete
po fyzické stránce. Chvilku trvalo,
než se Michal Skopalík s kluky
sžil, než kluci zjistili, že mu můžou
stoprocentně ve všem věřit. Proto
začátek byl nemastný neslaný.
Dávali jsme to pomalinku dohromady a nevěděli jsme, kdo kde má
hrát. Od pátého šestého kola jsem
to už věděl a díky trénovanosti se
klukům zvedl fyzický fond. Díky
tomu nabyli sebevědomí, přišla
vítězství a euforie šla s mužstvem.“

předu, chci být před brankou a dávám všechnu sílu do útoku. Nyní ale
musím hrát i trochu defenzivněji.“
Jste odchovancem klubu.
Plánujete zůstat v Určicích?
„Další půlrok bych tu klidně zůstal,
protože sezona je dobře rozjetá a
byla by škoda to nějak uspěchat.
Vzhledem k tomu, že mám rodinu
a koupili jsme domeček, tak bych si
ale rád finančně přilepšil.”
Máte i nabídky, třeba z divize?
Ozvala se mi Konice, ještě
když hrála divizi, ale jinak skoro nikdo. Jsem rád, některé nabídky jsem
musel odmítnout a ani divize by pro
mě žádným řešením nebyla, protože
mám v Určicích stálou práci a veškeré výhody, které by divizní klub
dokázal těžko překonat.“
Takže by muselo jít alespoň o
třetí ligu?
„Ano. Musela by to být nabídka, která by mi stála za změnu, v Určicích
jsem spokojen a těžce zakořeněn.“
Co kdyby se ozval Prostějov,
kde jste jako žáček začínal,
neuvažoval byste?
„Něco jsem slyšel přes kamaráda,
že by zájem měli, ale to by se musel
někdo ozvat přímo. Musela by to být
nabídka, která by stála za to, třeba i
změnit zaměstnání.“

Zatím vás tedy nikdo nekontaktoval?
„Ne. Mám dobrý vztah s panem Jurou, bydlíme kousek od sebe, čekal
jsem, že by se mohl ozvat (smích).
Uvidíme, ale zatím o odchodu nepřemýšlím.
Blíží se zimní příprava, na
běhání se asi moc netěšíte...
„Když si nás trenér bral jednotlivě a
ptal se nás, zda zůstaneme i na jaro,
řekl jsem, že zůstanu a přál bych si
pořádnou zimní přípravu, protože
přes Vánoce většinou hodně
přiberu. Takže se vlastně netěším,
ale na druhou stranu těším, protože
vím, že těžká dřina přináší ovoce.“
Podle statistik jste doma i
venku získali stejně bodů.
Čím to podle vás je?
„Nevím. Osobně mám raději
domácí utkání, ale venkovní
úspěchy jsou díky atmosféře, kdy
jede celý kolektiv autobusem. Body
se pak při zpáteční cestě oslaví,
něco popijeme a zazpíváme. Co
vzpomínám, tak když jsme nejeli
autobusem, nikdy jsme žádné body
nepřivezli. V kolektivu je největší
síla, zkušení kluci tomu dávají
strašně moc. Na postup nejdeme a
ke každému zápasu přistupujeme s
tím, že je důležitý.“

Mohlo se projevit, že trenér áčka byl znám pozdě,
navíc se k týmu připojil až po
dovolené?
„Neřekl bych, že to bylo až tak
důležité, protože hráčský kádr
byl silný a bylo jen otázkou času,
kdy si to sedne. Pana Kováře jsme od fotbalu. Od tohoto je zima. To
oslovili ještě před dovolenou, ale naděláte fyzičku, kolektiv. Kauž ji měl zajištěnou. Vracel se 19. rel tady byl několik let a už měl
července a sezona začínala první představu, že se stáhne do ústraní,
týden v srpnu. Měl tak jen dva týd- tak jsme se narychlo rozhodli pro
ny na všechno. Kádr jsme slepili Kováře. Svaťa nám kývl a jsme
dohromady, ale fakt to trvalo mě- rádi, že tady je. Představy máme a
síc, než přišla dlouhá úspěšná šňů- Svaťa zatím naše představy splňura. V létě není prostor na vytvoření je. Je kvalitní trenér, a že se nám ke
mužstva, to je spíše na odpočinek konci nepodařilo bodovat, to není

jeho vina. Ale fotbal je takový.“
Jsou výsledky áčka pro
vedení klubu na prvním
místě?
„Budujeme tu fotbal již nějakou
dobu a snažíme se jít od mládeže.
Máme dvě přípravky, dvoje žáky,
dvoje dorostence. Od trénování,
vybavení, energií, praní, uklízení,
dopravy, cesťáků, lékárny, masá-

že, to vše musí fungovat a musí tu
být lidi. Všichni to děláme ve svém
volném čase absolutně zadarmo
jen proto, abychom si v neděli po
fotbale mohli říct, že to bylo dobré.
Hrozně moc drobností, které musí
fungovat. Ne vždy se podaří udělat vše na sto procent, ale život je
zkrátka takový. Třeba prohra 0:6
s Kralicemi – fotbal nemá logiku. Člověk to musí brát sportovně, ambice na vyšší soutěže stále
máme. To, co se stalo áčku, to se
nám s dorostem stalo v Čechovicích. Když si na to vzpomenu, tak
mi běhá mráz po zádech, ale vím,
že už se to klukům v životě nestane.“
Vzpomenul jste mládežnické výběry. Ty se zatím
nacházejí ve spodní polovině
krajského přeboru.
„Musím říct, že soutěž je výborná
a po několika letech nejkvalitnější
soutěž, co jsem u dorostu viděl.
Zůstalo sice jen osm mužstev, ale
všechna jsou nesmírně vyrovna-

ná. Zápasy mají takovou kvalitu,
že není duel, který by se dal odchodit. Je to úplně parádní, jsem
hrozně mile překvapen. Někteří
kluci mají odehráno již osmadvacet zápasů během čtyř měsíců. To
je pořádný zápřah a musíme je
šetřit. Současně ale vidíme, jak
nám rostou. Hrají proti o dva tři
roky starším klukům. Před rokem
se jich báli a nyní s nimi hrajeme vyrovnaný zápas. Silově se
jim vyrovnají a příští rok to bude
ještě lepší. Proto nám každý rok
vylezou tři čtyři kvalitní fotbalisté, kteří mají bez problému na
krajské soutěže. Ze tří jsou stěžejní hráči béčka a neřekli byste, že
mají osmnáct let. Díky krajskému
přeboru to mají v hlavě srovnané
a herně jsou lepší.“
Nedávno jste spustili
nový web. Co zatím říkáte na razantní změnu?
„Má to na starosti Zbyněk Klíč.
Pochází odtud, žije v Praze. Rozjel to asi před dvěma měsíci a spokojený jsem. Takový poctivec do
médií nám trošku chyběl, protože

jsme trošku odlehlí od Prostějova
a trošku mě mrzelo, že jsme přehlíženi.“
Zimní přestávka sice začala teprve nedávno a jarní
boje vypuknou až na konci března. S jakými myšlenkami ale hledíte již teď do zbytku sezony?
„V první řadě aby fungovala mládež, aby tu bylo teplo a měli kde
trénovat. U přípravky jde o to,
aby si zakopali, u žáků to stejné.
Ti starší se pohybují v polovině a
nikdo na ně netlačí. Chceme, aby
si fotbal ještě užívali a učili se
ho. Pak přijdou do dorostu a tam
už půl roku trvá, než se adaptují.
Zrovna dorost dělám společně s
Romanem Jedličkou a hlavní je,
aby kluci věděli, proč fotbal hrají.
Jde o zodpovědnost vůči fotbalu,
vůči spoluhráčům. To vše se učí a
u mužů je to již samozřejmé. Fotbalistů, kteří to nedokázali pochopit, je v Konici hromada. Dotáhli
to do I.B třídy a myslí si, že jsou
mistři světa. Proto vůbec není důležité umístění, ale odpovídat na
otázky proč.“

„Prioritou je ustálit tým dvanácti třinácti lidí,“ brání se velkým zásahům do mužstva Svatopluk Kovář
Konický trenér věří, že hráči mají vše teprve před sebou a po stabilizaci kádru může Konice hrát s klidným srdcem vyšší soutěž

Konice – Do známého prostředí, ale v odlišném
působišti se na podzim vrátil Svatopluk Kovář.
Šestapadesátiletý trenér zná krajský přebor dokonale
ze svého úspěšného působení v Určicích, od léta se
rozhodl předávat své zkušenosti v Konici. Po mrazivém
rozjezdu, kdy mančaft prohrál tři utkání a vstřelil jedinou
branku, přišlo osm výher a celkem pětadvacet bodů z
deseti zápasů a výstup až na druhé místo. Poslední
čtyři kola ovšem Konickým opět nevyšla a zisk jediného
bodu znamenal pokles na šestou pozici.
Jiří Možný

„Do pátého místa máme vypsanou odměnu, ale o divizi se zatím
vůbec neuvažuje,“ nepřemýšlí nad boji o postup Michal Trajer
Nejlepší střelec Určic se těší na zimní dřinu a nepřijde-li
nabídka aspoň ze třetí ligy, nechce odcházet

Konické vedení chválí pracovitost mladíků i práci nového kouče

Můžete být s úvodním
půlrokem v Konici spokojen?
„Určitě ne. Nevyšel nám úvod ani
závěr. Zápasy mezi tím kvalitu
měly. Úvod byl poznamenán tím,
že jsme se dávali dohromady na
poslední chvíli a počáteční zápasy
jsme se v podstatě neznali. Přišel
jsem do mužstva, které spadlo z
vyšší soutěže. To zanechá dopad
na klubu a nevyhne se to ani šatně. Ale pak jsme se nastartovali,
a jakmile si mužstvo trošku sedlo, přišla šňůra vítězných zápasů.
Dodnes mě však mrzí konec sou-

těže. Začalo to v Kozlovicích. V
každém zápase došlo k vyloučení,
oslabení mužstva a dohráli jsme
to rozhozeni. Kvalita nebyla taková, jakou jsem si představoval. Ať
jsou to Určice, Zlaté Hory nebo
nešťastný poslední zápas s Kralicemi.“
Po sedmnácti kolech
máte druhý nejlepší
útok, přesto jste šestkrát žádnou branku nevstřelili.
„To máte pravdu. De facto jsme
ale měli kromě Vydržela jen dva
klasické útočníky – Novotného
s Krylem. To je hodně málo. Alternace nebyla možná, a pokud
se těmto dvěma nedařilo, nebylo

to možné nahradit. I tento post by
tedy chtělo dobře doplnit a posílit. Vytipovaní hráči samozřejmě
jsou. Je to v jednání, nechtěl bych
o tom mluvit konkrétně. Konkurence nespí a až to bude dotaženo,
tak se to samozřejmě dovíte.“
Kolik byste chtěl mít
hráčů?
„Čtrnáct patnáct kvalitních by bylo potřeba. Pak je tu
béčko hrající o soutěž níž. I odtud
by v případě nouze šlo doplnit, ale
kádr áčka by měl čítat vyrovnaných čtrnáct patnáct hráčů.“
Tušíte, jak se změní
kádr přes zimu?
„Toto je nešťastná věc v
Konici. Kádr není stabilizovaný a
mělo by se prioritně zapracovat na
tom, aby se ustálil tým dvanácti
třinácti lidí a pohyb nebyl takový.
Hodně to ovlivňuje následující
půlrok, kdy se kluci dávají dohromady.“
Několika hráčům vypršelo hostování. Budete
stát o jejich služby i nadále?
„Pokud by chtěli zůstat, tak bych
to umožnil všem, ale pokud nezů-

stanou, tak se s tím nedá nic dělat.
Nemáte-li hráče na špagátě, neovlivníte jeho další rozhodnutí a je
to na něm.“
Využíval jste i několika
domácích
mladíků,
jako je třeba Petr Vydržel. Dá se na nich stavět?
„Peťa má budoucnost, vidím to
zcela jasně. Víceméně hrál za dorost, za béčko i za nás. V závěru
jsem mu chtěl dát větší šanci, je
to talentovaný kluk, velice poctivý. Talentovaných je tu ještě několik. Měli by s námi naskočit do
přípravy a v tomto věku znamená
každý styk s dospělým fotbalem
strašně moc a pomůže jim do další kariéry.“
Zmínil jste zimní přípravu. Budete se chystat čistě v domácích
podmínkách?
„Zatím jsme to detailně nerozebírali, v Konici jsou ale tak kvalitní
podmínky, že bychom nemuseli
hledat útočiště někde jinde. Myslím si, že tu je vše, co hledáme –
umělý trávník, posilovna, sauna.
Maximálně nějakou halu nebo
tělocvičnu, ale to je všechno.

Podmínky pro přípravu to splňuje maximálně.“
Loňskou sezonu si Karel Procházka i Roman Sedláček naříkali
na nízkou tréninkovou účast.
Jaká byla docházka na podzim?
„Abych pravdu řekl, tak si stěžovat nechci. U hráčů, kteří tu
možnost vzhledem ke škole a
zaměstnání měli, nebyl problém.
Ti, co pracovali třeba v třísměnném provozu nebo měli jiný pracovní problém, tak se bohužel
nedostavili. Třeba Pavel Kryl je

fotbalista od pánaboha. Bohužel
z pracovních důvodů měl tréninků minimum, na druhou stranu
však branky dávat umí (s devíti
brankami nejlepší střelec Konice – pozn. autora). Docházka ale
byla celkově velice dobrá.“
Co vám udělalo v Konici největší radost?
„Mohu pracovat s mladým mužstvem. Ze starších
je tam jen Řehák, Ullmann a
Kmecik, jinak vše mladíci. Věkový průměr je nízký a všichni
mají fotbal před sebou. V zimě
bychom uvítali hotové hráče.

Mým přáním je posílit každou
řadu. Ovšem zda se to podaří, to
dneska nikdo neví.“
S jakým cílem hledíte
na jaro? Přece jen na
Hranice je to již patnáct bodů...
„Hranice již nejsou naší metou.
Spíše se díváme, pokud by byla
možnost jít z druhého místa. Závěrem podzimu jsme si to trochu
pokazili. Věřím ale, že pokud se
nám kádr podaří doplnit, budeme
schopni druhého místa dosáhnout.“
Lze najít společné
body mezi Konicí a
Určicemi, nebo jsou to
zcela jiná angažmá?
„Podmínky, zázemí pro fotbal
jsou v Konici někde jinde než
v Určicích. V Určicích byl zápal funkcionářů taky obrovský
a nemůžu si stěžovat, ovšem co
dělá pan Kučera v Konici pro fotbal... Takového člověka bychom
široko daleko hledali těžko. Podmínky tu jsou a první věc vidím
ve stabilizaci kádru. Potom je tu
možnost hrát vyšší soutěž naprosto v klidu.“

„Není to podle očekávání, nezvládli jsme klíčové zápasy,“ mrzí Petera Kmecika
Bývalý gólman slovenské devatenáctky se vrací k letnímu třesku, hodnotí výkony týmu i úroveň soutěže
Konice – Během krátké letní pauzy došlo v Konici k
mnoha změnám. A-mužstvo spadlo z divizní „D“ skupiny
do krajského přeboru, několik hráčů včetně kapitána
Petra Vorala a střelce Martina Hlouše odešlo, vrátili se
Petr Ullmann s Jonášem Navrátilem, výměna se udála
i na trenérské židli. Jednou z mála věcí, na kterou se i
přesto dá již několik let spolehnout, je nezastupitelná role
Petera Kmecika v bráně. A nebýt vyloučení v posledním
kole, mezi tři tyče by se místo sedmadvacetiletého gólmana pravděpodobně ani nikdo jiný nepodíval.
Jiří Možný

Takže v divizi byli rozhodčí kvalitnější?
Předpokládám,
že
„Určitě, o sto procent. Byli
krajský přebor jste úplně jiní, lépe hodnotili zákroky,
hrál poprvé. Jak je na ofsajdy a podobně.“
Berete šesté místo jako netom kvalitou v porovnání s diúspěch?
vizí?
„Není to podle očekávání.
„Ano, hrál jsem ho poprvé.
Krajská soutěž není jen o fotba- Máme cíl pohybovat se do třetího
le, jsem zklamaný z rozhodčích, místa, protože chceme postoupit
co pískají. Už mi došlo, proč zpátky. Takže moc spokojen z toho,
není povinné natáčet krajský jak to dopadlo, nejsem. Nezvládli
přebor (smích). Oproti divizi je jsme klíčové zápasy s týmy, které
to skok, fotbalově a hlavně roz- jsme měli na lopatě. Se Zlatými Horami a Kralicemi jsme prohráli dvahodčími.“

krát, dále Hranice, kde jsme to měli jsme se trápili, ale bylo to ovlivněné
dobře rozehrané. Nejvíc si myslím, červenými kartami.
Má tento tým na to hrát
že rozhodly dvě remízy v Litovli a
na špici?
Kozlovicích. Kdybychom to zvládli,
„Určitě má, ale chtělo
byli bychom úplně někde jinde v tabulce i psychicky. Poslední zápasy by to doplnit pár hráči, aby byla

konkurence a hlavně adekvátní
náhrada. V našem případě za
Jonáše Navrátila, Škodu a kvůli
trestům za Dvořáka a samozřejmě za mě (smích). Někteří kluci hráli poprvé za muže a navíc
všichni soupeři jsou na nás nachystaní a vyhecovaní, protože
jsme avizovali, že chceme postoupit. Byl znát nedostatek zkušeností, hlavně v útočné fázi.“
V létě bylo poměrně
málo času na přípravu, navíc výměna trenéra. Bylo to tak moc znát?
„První zápasy určitě. Generálku
s Určicemi týden před prvním
mistrákem jsme hráli v úplně
jiné sestavě než pak doma proti Zlatým Horám. Bylo to znát
hodně. Bylo málo času, hráči
přišli na poslední chvíli. První
tři zápasy jsme prohráli nesehraností. Proti Zlatým Horám
jsme hráli poprvé v této sestavě,
v Kralicích jsme to nezvládli a
Holice nás vyškolila. Pak už
jsme docela vyhrávali.

Jak jste byl spokojen
s vlastními výkony?
„Nejsem
spokojen,
mohlo to být lepší. Každý
zápas je jiný. Někdy se daří víc,
někdy méně, ale do každého
zápasu nastupuji s cílem neinkasovat. Poslední zápas jsem
pokazil já červenou kartou.
Mrzí mě to. Chtěl bych se za to
omluvit všem, co fandí a starají
se o fotbal v Konici.
Patříte k nejzkušenějším hráčům a největším oporám týmu.
Vnímáte na sebe zvýšený tlak?
„Ne, vůbec ne. Na hřišti nejsem
sám, u mě je ale každá chyba
hned vidět. Je nás tam jedenáct,
a já mám jako gólman nejtěžší
post.“
Často chodíte daleko
z brány, někdy až
téměř na půlku. Neláká vás občas zahrát si i na
jiném postu?
„To patří ke hře. Někdy je to
velký risk, nebaví mě ale stát v

brance. Vždy to vyplývá ze hry,
že vyběhnu a odkopnu to před
útočníkem. Spíše hraji takového stopera.“
Loňskou zimu jste
byl na zkoušce v Uničově. Máte již teď nějaké nabídky?
„Nemám žádné nabídky, alespoň o tom nevím.“
Bavili jste se s vedením klubu, za jakých
podmínek by vás
bylo ochotno pustit?
„Podmínky znám, vše záleží na
domluvě.“
Takže počítáte s tím,
že budete i nadále
pokračovat v Konici?
„Ano,
víceméně
počítám.
Pokusíme se ještě pobít o druhé
místo. Uvidíme, co bude v
létě.“
Jaké máte ambice?
Přece jen sedmadvacet let není žádný věk.
„Na gólmana vůbec. Chtěl bych
chytat vyšší soutěž, ale teď
řeším úplně jiné věci a uvidíme,
co bude dál.“

Mostkovický Radim Karafiát jde do zahraničí
Mostkovice/jim
–
Čtvrtý
nejlepší tým podzimní části
I.B třídy Sokol Mostkovice
vyhlašuje konkurz na stopera. Pozici středního obránce
dosud s jistotou plnil zkušený
Radim Karafiát, ten nyní ale
na půl roku vymění kopačky a
dres za armádní výstroj.
„Je voják z povolání, takže si plní
své povinnosti a jde na misi,“

podělil se o novinku trenér Jiří
Kamenov. A hned vyjmenoval, v
čem mu bude již čtyřiatřicetiletý
střední obránce nejvíce chybět:
„Zkušenost, chladnokrevnost a
předvídavost. Uměl velice dobře
číst hru, a přestože je starší a
říká se, že tedy pomalejší, uměl
si vybrat správný moment a
rychlostně na tom taky špatně
nebyl. Dokázal místo odkopnutí

balon podržet a rozehrát. Byl autoritou.“
Intenzivně tak jedná o doplnění
a zatraktivnění kádru, přičemž
by nejraději přivedl obránce,
záložníka i útočníka, aby nedošlo
k oslabení a ztrátě herního projevu i pozice. „Určitě do obrany,
aby byla variabilita. Alternativy
se rýsují i do zálohy, abychom
ji mohli přizpůsobit soupeři a

taktickým pokynům, i do útoku.
Každý z našich útočníků dal sice
po šesti gólech, takže konkurence
tam je. Ale byla by škoda, kdyby
vám někdo kvůli zranění na dva
tři zápasy vypadl,“ rozvedl své
myšlenky Kamenov.
Jarní část startuje šestnáctým
kolem až 8. dubna, takže na finalizaci kádrů mají týmy ještě tři
měsíce. Ty vyplní Mostkovičtí

třídenním soustředěním v Jeseníkách na přelomu února a
března i několika přáteláky.
„Spolupracujeme s bývalými
hráči působícími v Rakousku a
10. února se v Holici střetneme
s týmem na úrovni krajského
přeboru. Pak máme Lutín,“ vyjmenoval dosud známé soupeře
s tím, že by rád zopakoval letní
zkušenost v podobě duelů s

kombinovaným týmem 1.FK a
1.SK Prostějov, jejichž úroveň si
náležitě pochvaloval.
Na nadcházející zimní přípravu
se těší i z jiného důvodu. Zatímco loni se k týmu dostal po
zkaženém úvodu a patnácti body
z patnácti utkání se připravoval
na boje o záchranu, nyní má
mostkovický
Sokol
takřka
dvojnásobný počet a jen dvou-

bodové manko na vedoucí Horní
Moštěnice. „Tým žije, nic nás
netlačí. Příprava tedy bude v psychické pohodě a chceme udržet
týmového ducha. Záchranářské
myšlenky jsme přenechali jiným
a máme spíše opačné starosti.
Do dubna je ale ještě dost času a
nějaké překvapení bych si nechal
až na začátek soutěže,“ pousmál
se Kamenov.

HRÁČSKÉ STATISTIKY
TJ SOKOL KONICE
Brankáři:
Peter KMECIK
17
1456
Vojtěch NAKLÁDAL
0
0
Obránci:
Ladislav BÍLÝ
16
740
Michal JURNÍK
1
1
Ondřej KLOBÁSKA
16
1309
Jaromír RUS
1
1
Martin RŮŽIČKA
16
1120
Radek ŘEHÁK
17
1515
Petr ULLMANN
17
1449
Záložníci:
Jan BEDNÁŘ
17
1401
Radim DVOŘÁK
15
1278
Jakub KOŘENOVSKÝ
6
60
Jonáš NAVRÁTIL
13
829
Martin SCHÖN
16
1344
David ŠKODA
15
1333
Útočníci:
Pavel KRYL
16
1267
Adam NOVOTNÝ
16
1292
Jan SMĚTÁK
2
33
Petr VYDRŽEL
11
250
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REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Svatopluk KOVÁŘ
Vedoucí týmu: Vojtěch NEHANSKÝ

TJ SOKOL URČICE
Brankáři:
Miroslav NEJEZCHLEB
17
1526
Petr ŠTEVULA
1
4
Obránci:
Jakub COUFAL
16
1370
Michal JÁN
6
486
David JAVOŘÍK
11
616
Tomáš LOS
7
565
Přemysl MLČOCH
15
1202
Martin PEKA
8
720
Michal SKOPALÍK
17
1530
Jakub VITÁSEK
3
34
Záložníci:
Dominik BOKŮVKA
16
1312
Patrik HOCHMAN
4
80
František PLAJNER
11
265
Michal REC
16
982
Radim VANĚK
17
1386
Petr VODÁK
17
1508
Útočníci:
Josef CIBULKA
11
731
Petr KIŠKA
16
1425
Michal TRAJER
14
1104
Marek ŽÍDEK
1
1
REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Evžen KUČERA
Asistent: Miroslav VLÁČIL
Vedoucí týmu: František HÝBL

(zápasy, minuty, branky, žluté karty, červené karty)

Rošáda v Kralicích: Popelku střídá Chytka
Kralice na Hané/jim – Jen půl roku vydržel na lavičce Kralic
na Hané Roman Popelka. Bývalé dlouholeté opoře týmu se v
pozici hlavního trenéra tolik nedařilo a po osmnácti bodech
ze sedmnácti utkání a dvanáctém místě po podzimu se rozhodl plně věnovat práci v 1.SK a 1.FK Prostějov. Na jaře tak
Kralické ve snaze proniknout do středu tabulky krajského
přeboru povede staronový kouč Zdeněk Chytka.
„Myslím si, že teď už je to uzavřená věc a já v Kralicích
pokračovat nebudu. Měl bych pokračovat v Prostějově jako asistent pana Jury. Děkuji celému výboru v Kralicích za to, že mi
příležitost dali, i za vytvořené podmínky, které jsou v Kralicích
velmi dobré,“ rozloučil se s působením v župě devětatřicetiletý
Roman Popelka.
Již potřetí tak usedá na lavičku coby hlavní kouč Kralic na Hané o
dvaadvacet let starší Zdeněk Chytka. „Zařekl jsem se, že již nikdy
trénovat nebudu a celé moje okolí tvrdilo, že to stejně nedodržím.
Musím přiznat, že se těším,“ zmínil zkušený kouč krátce po potvrzení změny.
Zdaleka nejde do neznámého prostředí. Nejen že v Kralicích již
dvakrát trénoval, navíc na podzim plnil roli vedoucího mužstva a
při vynucených absencích Romana Popelky vedl tréninky i hráče
do utkání. „To ale jen s Dolany a v Konici,“ připomněl, že se jako
trenér podílel na dvou z pěti kralických podzimních výher.

Lipová pustila Müllera, Ohlídala chce udržet
Lipová/jim – Žádné velké změny v sestavě neočekává před
startem zimní dřiny trenér SK Lipová Jaroslav Ullmann.
Třetí tým „A“ skupiny I.B třídy spoléhal na osvědčená jména
a do patnácti podzimních kol nasadil jen sedmnáct hráčů, z
toho jen čtrnáct odehrálo alespoň sto minut.
Jedním z nich byl i zkušený Patrik Müller, který se v osmatřiceti
letech rozhodl s fotbalem na krajské úrovni skončit a přesunout
se blíže k domovu.
„Paťa bydlí na Pohoře a už si jen chtěl zahrát, takže ho Lipová
uvolnila. Je jediný, kdo opustil kádr, pustili jsme ho na Horní
Štěpánov,“ komentoval odchod pravonohého obránce i záložníka,
který pamatuje nejúspěšnější časy Lipové včetně postupu do
moravskoslezské fotbalové ligy. Nyní ho tak místo soubojů s
A-týmy Hané Prostějov a Kostelce na Hané čekají duely s 1.SK
Prostějov či Kostelcem na Hané „B“ a Hanou Prostějov „B“ v
prostějovské III. třídě.
Zbývající členové lipovského týmu si zatím vychutnávají pauzu
od fotbalu a Ullmann předpokládá, že do zimní přípravy, která
začne až koncem ledna, se zapojí všichni. Včetně Petra Ohlídala,
jehož by si nový kouč Kralic Zdeněk Chytka přál opětovně vidět
ve své kabině. „Vše budeme absolvovat v domácích podmínkách,
jen v okolí a na hřišti. Přáteláky máme taky napsané, budeme hrát
od půlky února a celý březen,“ zmínil Jaroslav Ullmann.

Příště: vše o FC Kralice
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 33. odehraném kole

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

Tým

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

30
30
29
30
30
29
30
30
30
30
30

21
20
18
17
17
13
12
9
6
7
4

2
3
1
2
0
3
4
0
2
1
2

2
0
2
1
2
2
1
4
4
2
0

5
7
8
10
11
11
13
17
18
20
24

130:77
114:73
101:76
104:83
106:83
99:88
97:106
73:104
71:115
95:152
67:100

69
66
58
56
53
47
45
31
26
25
16

kam za hokejem....
34.kolo, středa 11. ledna 2012, 18.00 hodin:HC AZ Havířov 2010 - HC
Frýdek-Místek, HC Nový Jičín - LHK Jestřábi Prostějov, HC RT Torax
Poruba - HC Karviná, HC Uherské Hradiště - HC Slezan Opava, HC Zubr
Přerov - VHK Vsetín, HC Bobři Valašské Meziříčí volný los.
35. kolo, sobota 14. ledna 2012, 17.00 hodin: HC Slezan Opava - HC
Bobři Valašské Meziříčí, HC Karviná - HC Uherské Hradiště, LHK Jestřábi
Prostějov - HC RT Torax Poruba, HC AZ Havířov 2010 - HC Nový Jičín,
HC Frýdek-Místek - VHK Vsetín (18:15), HC Zubr Přerov volný los. -pk-

1
3

0:1

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC ZUBR PŘEROV

1:1

0:1

Branky a nahrávky: 26. Duba (Stejskal, Smejkal) – 9. Kundrátek, 30.
Kolařík (Sedlák), 46. Goiš (Kolář). Rozhodčí: Coufal – Černý, Kříž.
Vyloučení: 7:6. Navíc: Osina 10 minut. Využití: 1:0. Oslabení: 0:1.
Diváků: 3500.

SestavA přerova:
Tihlář – Faltýnek, Pala, Ferenc, Vlček, Pospíšil, Krajíček,
Sadil – Sedlák, Kolařík, Kočara – Ditrich, Brančík, Kotásek
– Hanák, Kolář, Goiš – Blinka, Coufal, Kundrátek. Trenéři:
Pavel Sedlák a Lubomír Václavíček.

„K rozhodčím se nebudu vyjadřovat, to viděli všichni sami,“ řekl kouč
Hanácké derby mezi hokejisty Prostějova a
LHK Zachar na konto chybujících arbitrů
Přerova, to je pokaždé velká událost. I tentokrát
zaplnilo hlediště prostějovského zimního stadiónu
tři a půl tisíce rozkurážených fandů, vládla perfektní atmosféra, všichni se těšili na parádní hokej.
Bohužel do hry vstoupil faktor rozhodčích, kteří minimálně jednou hrubou chybou ovlivnili výsledek
střetnutí (1:3).
O co šlo? V 9. minutě byl domácí obránce Tomáš Halouska evidentně faulován, což však hlavní
sudí Petr Coufal bohorovně přehlédl. To by samo o sobě neznamenalo nic hrozného, nedovolených zákroků bez potrestání je
během každého zápasu několik.
Horší bylo, že všichni tři arbitři
(kromě Coufala ještě čároví Maxim Černý a Pavel Kříž) nechali
pokračovat ve hře i dlouho poté,
co zraněný Halouska pořád ležel
na ledě. Dění přerušil až vedoucí
gól hostí, který byl za dané situace neregulérní a neměl platit!
Hlavní rozhodčí pak navíc přiléval olej do plápolajícího ohně
dalšími spornými verdikty, korunu všemu nasadil dvěma vyloučeními Jestřábů v poslední minu-

tě a osobním desetiminutovým
trestem bekovi Jiřímu Osinovi.
Těžko se následně Petr Coufal
mohl divit, že měl po skončení duelu značné problémy bez
újmy na zdraví dojít z kluziště do
šatny sudích. Během této krátké
cesty inkasoval několik ran, což
může mít pro prostějovský klub
neblahé následky. Pokud totiž
arbitr tyhle události uvedl do
zápisu o utkání, trest asi LHK
nemine.
„K výkonu rozhodčích se nebudu vyjadřovat. Hlavně u prvního
gólu to ale každý viděl a sám si
může udělat svůj úsudek. Když
pak sudí přijedou ke střídačce a
omlouvají se, že ani jeden ze tří
neviděli ležet zraněného hráče,
je nám to na houby. Takoví roz-

hodčí nemají ve druhé lize co me s tím něco dělat,“ věděl kordělat,“ řekl dopálený trenér Jes- midelník našich hokejistů. Na
těžší los třetí čtvrtiny soutěže,
třábů Petr Zachar.
která mužům LHK moc nevyšla
Zakončení musíme zlepšit, stejně jako ta první, se nechtěl
burcuje lodivod
vymlouvat. „Rozlosování za
Prostějovského kouče však ješ- naše aktuálně špatné výsledky
tě víc trápí to, že jeho svěřenci určitě nemůže, všechno je v hlapodlehli už čtyřikrát za sebou vách hráčů. Dnes jsme jednodost podobným způsobem. „Co značně měli na vítězství, totéž
s tím? Hrát poctivý hokej ze- minule ve Valmezu i předtím
zadu a snažit se vždycky dát o proti Uherskému Hradišti. Budu
jeden gól víc než soupeř. Aby se opakovat, ale bohužel stále
se to dařilo, nesmíme zahazovat doplácíme na špatné zakončení
tolik vyložených šancí a ještě a vymýšlení herních hovadin,“
navíc protivníkům darovat góly pravil Zachar tvrdě, leč pravdivě.
vlastními hrubkami v obraně. Týmu neprospívá ani úzkost
Kluci naopak musí pochopit, že hráčského kádru v ofenzivních
se hraje minutu po minutě bez řadách. „Nemáme příliš mnoho
zbytečných výpadků. Chce to útočníků a že bychom tuhle věc
popřemýšlet a pracovat každý vyřešili příchodem nějakých
sám na sobě,“ nabádal Zachar nových posil není momentálně
v sobotním večeru.
pravděpodobné.
Samozřejmě
„Teď jedeme do Nového Jičína zkoušíme někoho přivést, ale
a tam pokud při zakončení ne- ne za každou cenu. Spíš budepůjdeme tvrdě do brány, dopad- me zápasy dohrávat na deset až
neme stejně jako s Přerovem i dvanáct borců, kteří jsou ochotní
v předchozích zápasech. Jde o nechat na ledě duši a pro mančaft
dlouhodobou záležitost a musí- se obětovat,“ přemítal Zachar.

Mužstvu z tohoto hlediska rozhodně prospěje návrat zraněného Radka Meidla do sestavy. „V
nejbližším týdnu jde k lékaři na
kontrolu a po ní se uvidí, co dál.
Podle mě však bohužel nějakou
dobu potrvá, než se Radek znovu dostane do formy, byť s námi
částečně trénuje a pracuje na fyzičce,“ odtušil stratég.
Jak zní plán pro nejbližší mače
v Novém Jičíně (středa 11. ledna
od 18.00 hodin) a doma s Porubou (sobota 14. ledna od 17.00
hodin)? „Naším stěžejním úkolem je tým nějakým způsobem
nastartovat a nabudit. Musíme
kluky přesvědčit, že je to všechno v nich a záleží na jejich přístupu, jestli se zase začne dařit.
Že jsme až pátí a ztrácíme tři
body na čtvrtý Vsetín nevidím
jako nic hrozného, neboť stačí
dvakrát třikrát za sebou zvítězit a rázem jste v tabulce někde
jinde. My po Jičínu nastoupíme
čtyřikrát v řadě doma, tudíž je
nejvyšší čas zabrat,“ zdůraznil
Petr Zachar.

Přerov Jestřábům oplatil dvě předchozí porážky
Prostějovští hokejisté v domácím derby doplatili na zahozené šance a fatální hrubky vzadu
Prostějov / son
Herně byli většinu času lepší a
vypracovali si řadu vyložených
příležitostí, přesto v klasickém
derby dvou hanáckých rivalů
na vlastním ledě padli. Muži
LHK Prostějov totiž ve 33. kole
2. ligy, skupiny Východ proti
nesmiřitelnému sokovi z Přerova skoro všechny tutovky
zahodili, navrch přidali dvě
školácké chyby v defenzivě. Ty
produktivnější soupeř potrestal
a poprvé v probíhající sezóně Jestřáby zdolal. Současně
upevnil své třetí místo v tabulce, zatímco poražení zůstali pátí
tři body za čtvrtým Vsetínem.
Ve vynikající atmosféře téměř
čtyř tisícovek bouřlivých fanoušků začal nesmírně prestižní
mač z obou stran dost opatrně.
Pouze hned v úvodu Kočarova dorážka prošla těsně vedle a
v první přesilovce se domácí dostali k jedinému nahození z hole
Duby. Pak přišel v 9. minutě
jako blesk z čistého nebe vedoucí gól Zubrů, který rozpoutal
silné emoce. Sudí totiž nechali
dlouho pokračovat ve hře, ačkoliv Halouska po nepotrestaném
faulu zůstal ležet na kluzišti,
a Kundrátek volného prostoru
dokonale využil k přesně zakon-

čenému úniku – 0:1. Prostějované marně protestovali a nálada
pořádně zhoustla tím víc, že po
Halouskovi museli z ledu uklízet krev… Zanedlouho byl ještě
vyloučen Osina a to už příznivci
Jestřábů nepokrytě zuřili. Herně
se ale ve zbytku zahajovací třetiny nic moc zajímavého nedělo,
snad pouze s výjimkou šance
Zachara. Ten v 16. po přihrávce
Kumstáta nedokázal zblízka překonat Tihláře.
Po přestávce naštvaní borci
LHK přetransformovali svůj
vztek správným směrem a protivníka doslova přišpendlili do
jeho obranného pásma. Z obřího
tlaku rezultovalo několik stoprocentních loženek, jenže Smejkal,
Ševčík, Zachar a třikrát Čuřík
si vylámali zuby na skvělém
Tihlářovi. Jediný Duba dokázal
v zakončení uspět, když ve 26.
minutě během přesilovky pohotově dorazil Stejskalovu ránu
– 1:1. Bohužel další zmíněné
příležitosti domácí zahodili, naopak Přerovu stačilo málo k opětovnému vedení. Těsně před
polovinou duelu hosté najednou
ujeli do protiútoku tří na jednoho
a Kolařík chladnokrevně zavěsil
pod víko – 1:2. Jestřábi se tím
nenechali deprimovat a znovu
vrhli všechny síly do ofenzivy,

ale ani následná sprška střel
úspěch nepřinesla. Fandové jen
vzdychali po dalších tutovkách
Zachara s D. Šebkem, při nichž
měli pasivní Zubři víc štěstí než
rozumu.
Též v poslední části soubor HC
vsadil vše na pevnou obranu a
rychlé brejky, což se mu vyplatilo. Tihlář byl totiž nepřekonatelný, navíc ve 46. dostali Kolář s Goišem moře prostoru ve
vlastním oslabení, načež druhý
jmenovaný zasunul mezi Sedlářovy betony – 1:3. Třetí trefa
Zubrů zasadila celku LHK těžké
k.o., po kterém se v podstatě až
do konce zápasu už nezvedl. Teoretickou naději na obrat mu daroval Kolařík tím, že ve dvojnásobné početní výhodě sám před
odkrytou klecí zamířil nad. Poté
rozhozená prostějovská parta
přežila i několik nebezpečných
přečíslení do svých otevřených
řad, aby se v závěru přece jen nadechla k zoufalému náporu. Ten
měl od 58. minuty podobu power
play šesti proti čtyřem, ovšem
náskok hostujícího kolektivu se
do vážnějšího ohrožení nedostal.
Přerované vítězství s přehledem
uhájili, naopak Jestřábi utkání
končili po vyloučeních Smejkala
s Osinou rozzlobení na nejvyšší
míru.

Očima trenérů
Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:

„Kluci utkání odbojovali, bohužel jsme stejně jako ve Valašském Meziříčí doplatili na neproměňování vyložených
šancí. Za dnešní prohru si můžeme sami. Přerov rozhodně
nebyl lepší, problém je spíš v hlavách našich hráčů a jejich
menším důrazu při zakončení. Poslední dobou je to pořád
stejné: vypracujeme si víc příležitostí než soupeř, ale využijeme minimum a dostaneme lekci z produktivity i jednoduchosti. Přesně
tohle dneska opět rozhodlo, hned po zápase jsem proto klukům promlouval
do duše. Střetnutí se zlomilo ve druhé třetině, kdy jsme zahodili řadu loženek
a navíc hostům sami neskutečně namazali na druhý gól, což se později opakovalo i při jejich třetí brance. Tohle si nejzkušenější obránci nemohou dovolit, stejně jako útočníci nesmí zahodit tolik jasných možností ke skórování..“

Pavel Sedlák - HC Zubr Přerov
„Brali jsme to jako každý jiný zápas, samozřejmě s kvalitním soupeřem.
Podle mě je to až zbytečně vyhecované ze strany fanoušků, naopak většina
hráčů obou mužstev se zná a bere to v klidu. Celkově jde
však pochopitelně o prestižní derby a my jsme spokojení
s tím, že tři body tentokrát putují k nám. Vrátili jsme Prostějovu předchozí porážku z vlastního ledu, což jsme po
zbytečně prohraném utkání v Karviné moc potřebovali.
Znamená to pro nás povzbuzení v sérii čtyř velmi náročných zápasů. Dnešní střetnutí se zlomilo v prvních deseti
minutách druhé třetiny, kdy jsme hráli vlažně a bez pohybu,
během dvou oslabení jsme se dostali pod velký tlak a z řady šancí inkasovali
díky gólmanu Tihlářovi jedinou branku. To rozhodlo spolu s následnou trefou
Kolaříka z brejku na 1:2, což nás postavilo na nohy. V poslední části už pak
domácím trošku pochodovaly nervy a my jsme je díky lepšímu pohybu do
dalších příležitostí nepouštěli. Hlavní je, že fanoušci viděli divácky zajímavé
utkání, v němž jsme byli šťastnějším týmem.“

Exkluzivní interview Večerníku s kapitánem hokejistů LHK Jestřábi Prostějov

Lukáš Duba: Opravdovým fandům děkujeme za podporu

Vzrušená atmosféra v současnosti panuje okolo
Útočník schvaluje zavření diskuse na webových stránkách klubu.
prostějovského hokeje. Muži LHK Jestřábi pro- Pokud ti kritici mají výhrady či pochyby, ať nám to přijdou říct do očí, říká
hráli ve 2. lize čtyřikrát za sebou včetně sobotní
Sedlář
Cítíte větší tlak i kvůli kách? Ovlivňují vás tyhle věci?
Opačným pólem je
porážky doma s Přerovem a internetové diskuse
tomu, že jste vypadli „Jak koho. Jedna půlka mužperfektní divácká atDoseděl, Kumstát
Osina, Kolibár,
árr,
poslední dobou zaplavily příspěvky anonymních z elitní čtveřice druholigové stva tohle vůbec nesledovala, ta mosféra, jež provázela derby
Paška, Halouska
Peštuka, Kaluža
ža
Východ a hrozí, že druhá ano a někteří internetové s Přerovem. Před takovou kupisatelů obviňující hráče i vedení klubu z různých skupiny
play off budete začínat opět diskuse čteme dost. Potom ješ- lisou se hraje určitě dobře, ne?
nekalostí. Ideální situace k tomu vyzpovídat ka- venku?
Stejskal, Duba, Smejkal
tě záleží, jak moc si kdo tyhle „To je jasné. Jakmile se hraje
Černý, Čuřík, Zachar
Trenéři:
pitána týmu procházejícího výsledkovou krizí „V tomhle větší problém nevi- záležitosti bere. Někdo se tomu proti Přerovu, vždycky je super
dím, protože do konce základní třeba jen zasměje, jiného to trápí atmosféra, která každého vyheD. Šebek, Žajgla, Ševčík
Petr Zachar
Lukáše Dubu. Se zkušeným forvardem Večerník části zbývá ještě deset kol a ve a má všechno v hlavě. Podle mě cuje. Tyhle zápasy mají velký
Stráněl.
a Juraj Jurík.
pohovořil půl hodiny po skončení nešťastně ztra- hře je tak pořád hodně bodů. Na- je pravda taková, že někteří lidi náboj na rozdíl třeba od utkání
víc po slabší třetí čtvrtině soutěže na web píšou doslova blbosti. ve Frýdku, kde přijde padesát
Vzájemné zápasy Jestřábů a Zubrů za poslední čtyři sezóny ceného hanáckého derby.
přichází čtvrtá, během níž bude- Proto osobně schvaluju krok ve- diváků a připadáte si jako na tré-

Sestava lhK jestřábi

Ročník 2008/09 (2. liga)
9. kolo: Prostějov – Přerov 2:4. 24. kolo: Přerov – Prostějov 1:2 SN.

Prostějov / Marek Sonnevend

Lukáši, proč jste PřeRočník 2009/10 (2. liga)
rovu podlehli?
6. kolo: Přerov – Prostějov 3:1. 17. kolo: Prostějov – Přerov 0:1. 28. „Já si myslím, že za porážkou stály
kolo: Přerov – Prostějov 7:1. 39. kolo: Prostějov – Přerov 1:4.
především naše neproměněné šance. Hlavně ve druhé třetině jsme
Ročník 2010/11 (2. liga)
jich měli plno, tam jsme soupeře
9. kolo: Prostějov – Přerov 3:1. 25. kolo: Přerov – Prostějov 4:1. 32. kolo: Prostějov hodně tlačili a vůbec k ničemu jej
– Přerov 3:0. 37. kolo: Přerov – Prostějov 9:3. Čtvrtfinále – první utkání: Přerov – nepouštěli. Bohužel se nám povedlo
Prostějov 3:2. Čtvrtfinále – druhé utkání: Prostějov – Přerov 2:3 SN.
dát jediný gól, což byl důvod pozdější prohry. Se zakončením se tráRočník 2011/12 (2. liga)
píme už delší dobu, třeba minule ve
9. kolo: Prostějov – Přerov 4:3. 21. kolo: Přerov – Prostějov 1:2. 33. Valmezu to bylo velmi podobné.“
Herně jste dnes přitom
kolo: Prostějov – Přerov 1:3.
nebyli horší, spíš naoCelková bilance: Prostějov – Přerov 4-1-1-9, skóre 28:47, body
pak. Souhlasíte?
15:30.

„Přesně tak. Byl to dobrý
zápas, ve kterém jsme po hokejové stránce určitě byli lepší,
jenže se hraje na góly a ne na
krásu.“
Střelecké trápení je
spíš technického, nebo
psychického rázu?
„Teď už je to spíš v hlavách. Dospěli jsme do stádia, že čím víc
v zakončení chceme, tím méně
nám to pak jde. Musíme jít zlepšení produktivity naproti, potom
se štěstí vrátí na naše hokejky a
znovu nám to začne padat do brány. Příležitostí máme v každém
utkání dostatek.“

me hrát častěji doma. Já věřím, že
nás tahle výhoda stejně jako ve
výborné druhé čtvrtině nakopne
a znovu pořádně zabereme. Do
první čtyřky chceme, podle mě
se tam před play off dostaneme.
Vždyť nehrajeme vůbec špatný
hokej a když začneme zase střílet víc branek, zvedneme se celý
mančaft. Potřebujeme zápas, kdy
nasázíme aspoň pět nebo šest
gólů, a všechno se vrátí na dobrou
cestu.“
Jak osobně vnímáte
internetová nařčení a
spekulace z poslední doby,
kvůli čemuž klub uzavřel diskusi na svých webových strán-

dení oddílu, které sekci Ptejte se
pozastavilo a místo toho každý
měsíc zorganizuje veřejné setkání. Tam můžou ti kritici přijít a
z očí do očí nám říct svoje výtky či pochybnosti, na cokoliv
se nás zeptat. Místo toho, aby
někoho hnusně osočovali pod
anonymními přezdívkami. Vsadím se však, že z těchto lidí na
ty tiskovky nikdo nedorazí, protože mají strach obviňovat tváří
v tvář. V Česku to bohužel chodí
tak, že když se daří, všechno je
super a plácají vás po ramenou,
zatímco po dvou třech porážkách
na vás ti samí lidé nahážou veškerou špínu.“

ninku.“

Fanouškovský kotel
vás i po dnešním výsledku 1:3 vyprovodil do kabin
skandovaným potleskem. Pomůže taková podpora?
„Jednoznačně ano. Díky ní cítíme, že ti opravdoví fandové
stojí za námi i v horších časech
a umí mančaftu pomoct, i když
se zrovna nedaří. Tihle příznivci
viděli naši dřinu a to, že jsme se
na nic nevykašlali. Za takovou
podporu moc děkujeme. My
teď budeme ze všech sil makat
dál, abychom opět začali vítězit
a načasovali nejlepší formu na
play off.“

Lední hokej
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Ve Valmezu třetí prohra za sebou, byť s bodem FUTSAL v číslech...
HC B
V
M
4 SN
3 LHK J P
Valaššské Meziříčí, Prostějov/
son - Nepříjemná série zasáhla
prostějovské hokejisty na přelomu minulého a nového roku.
Po dvou porážkách z konce
letopočtu 2011 přišla ve středu
třetí v řadě, když Jestřábi podlehli na ledě Valašského Meziříčí. Alespoň že tentokrát brali
jeden bodík, neboť soupeř
zvítězil až po samostatných
nájezdech.
Vinou zranění a nemocí nastoupili Hanáci jen s osmi klasickými útočníky, přesto už ve 2. minutě vedli. Právě třetí ofenzivní
formace doplněná obráncem
Peštukou zaskočila protivníka,

Stráněl vyslal do sóla Ševčíka
a ten sám před Slovákem nezaváhal – 0:1. Stejně rychle však
domácí vyrovnali zásluhou
efektního zakončení Miroslava
Vargy, jenž ve 4. zužitkoval hned
první ohrožení brány LHK – 1:1.
Vyrovnáním Bobři otupili zahajovací tlak hostů, navíc Vodný,
Dostál i Ovšák svými šancemi
jasně dokumentovali brzký obrat ve vývoji střetnutí. S tím se
ovšem Prostějované nehodlali smířit, v otevřeně vedeném
duelu měli slibné příležitosti
Stejskal a D. Šebek s Dubou,
leč rovněž bez efektu. Druhý gól
tak přece jen vsítili muži HC, a

Očima trenérů
Jaroslav STUCHLÍK
- HC Bobři Valašské Meziříčí:
„S dvěma získanými body jsem spokojen. Prostějov má hlavně v útoku velkou kvalitu, šikovné hráče i výborné bruslaře.
Převýšil nás zejména v tom, že dokázal lépe hrát přesilovky,
které jsme mu darovali. Především ve druhé třetině pramenila
celá převaha hostů z naší hlouposti, na trestnou lavici jsme chodili za naprosto
zbytečné a nic neřešící fauly. Naštěstí se pak kluci vzpamatovali, vrátili k zodpovědnému hokeji a dokázali vybojovat vítězství na nájezdy, což beru.“

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Doplatili jsme hlavně na neproměňování šancí, kterých jsme
měli spoustu. Pokud se v zakončení nezlepšíme, nebudeme
vítězit. Na druhou stranu soupeř nehrál špatně, takže remíza
byla asi spravedlivá. I když vyložených příležitostí jsme si
vypracovali víc my, bohužel v jejich zahazování je teď u nás
zakopaný pes. Byť na tenhle problém kluky neustále upozorňujeme a snažíme se na koncovce pracovat. Ve Valmezu nám určitě nepřidalo
ani to, že jsme kvůli marodce měli k dispozici jen osm útočníků.“

to Kneblem těsně po vypršení
přesilovky – 2:1. Nesmírně rušná úvodní třetina pak přinesla
ještě zahozenou tutovku Ovšáka
plus neproměněné trestné střílení
Stejskala.
Začátek druhé části patřil Valmezu, ale jeho aktivita záhy
vyprchala a na zteč vyrazili naši
hokejisté. Dlouho však troskotali na výborném Slovákovi,
který zneškodnil řadu těžkých
ran včetně samostatného nájezdu Duby. Obří nápor Jestřábů
vyvrcholil po polovině utkání
v početní převaze, aby současně
s jejím koncem kapitán Duba
odolávajícího brankáře přece jen
propálil – 2:2. Meziříčí reagovalo svým zvýšeným úsilím a hostujícímu celku dvakrát pomohlo
štěstí, neboť Bokrošovo zakončení kryl Sedlář až na brankové
čáře a Ambruz v úniku trefil tyč.
Už tak značnou zajímavost mače
ještě zvýšil bleskový nástup
LHK do třetí periody, kdy po
přihrávce Stejskala stačilo D.
Šebkovi pouhých třináct sekund
od buly ke skórování – 2:3. Zanedlouho nepřelstil Slováka
svým bekhendem Zachar, vzápětí napálil Duba horní tyč. A právě
tyto nevyužité možnosti se pro
hanáckou partu staly osudnými,
protože ve 48. minutě domácí
srovnali při přesilové hře šikovnou tečí Martina Vargy – 3:3.
Duel následně dospěl až k prodloužení poté, co Vodný neuspěl
ve stoprocentní ložence a D. Šebek na opačné straně ztroskotal
v nájezdu na Slovákovi. Také

OBŘI

ALAŠSKÉ

EZIŘÍČÍ

1.třída Prostějov

ESTŘÁBI

2:1

0:1

ROSTĚJOV

1:1 - 0:0 - 2:0

Branky a nahrávky: 4. Mir. Varga (Bokroš), 16. Knebl (Mar. Varga), 48.
Mar. Varga (Růčka), rozhodující nájezd Dostál – 2. Ševčík (Stráněl), 32.
Duba (Kolibár), 41. D. Šebek (Stejskal). Rozhodčí: Mrkva – Bartečko,
Moravec. Vyloučení: 7:9. Využití: 1:1. Diváků: 500

SestavA Valašské Meziříčí:
Se
Slovák – Ovšák, Vašut, Dvořák, Blažek, Růčka, Musil, Hartmann, Zábojník - Bokroš, D. Varga, Ambruz – Balga, Mir.
Varga, Mar. Varga – Černý, Dostál, Martiník – Vodný, Knebl,
Haas. Trenér: Jaroslav Stuchlík.

Sestava lhK jestřábi
Sedlář
Doseděl, Kumstát,
Paška, Halouska
Trenéři:
Petr Zachar
a Juraj Jurík

Osina, Kolibár
báár
M. Tomigaa

Stejskal, Duba, Zachar
Černý, Čuřík, D. Šebek
Stráněl, Ševčík, Peštuka

v nastaveném čase měly oba
mančafty po jedné vyložené šanci: nejprve Paškovu lapil Slovák,
poté Zábojník sám před Sedlářem zakončil nad. Valachům
nepomohla k rozhodnutí ani další početní převaha, a tak udeřili

až v závěrečných samostatných
nájezdech. Bokroš s Dostálem
při nich byli neomylní, zatímco
Černý ani Zachar nedali a bodový poměr dva ku jednomu se
tudíž překlopil ve prospěch Bobrů – 4:3.

Prioritou je další fungování boxu v DTJ na úrovni
Nový manažer i první trenér BC Prostějov Pavel Duda se na tom
shoduje s kapitánem a druhým koučem Petrem Novotným
Boxeři BC DTJ Prostějov důležitou práci se podělí s kapi- kádry. Vyhrát může vlastně kdomají nového manažera i hlav- tánem týmu Petrem Novotným. koliv, rozhodující bude zvládat
Pohled Tomáše Raka
ního trenéra, ale nic převrat- Ten přípravu mužstva BC vedl domácí zápasy. Kdo klopýtne
ného se v chodu klubu neděje
ani nemění. Pavel Duda už
totiž s naším oddílem dosud
spolupracoval a od roku 2012
tento svazek jen zintenzivní a
rozšíří.
„S prostějovským boxem jsem
spojený dlouho. Ještě během
aktivní kariéry jsem za BC
nastupoval přímo v ringu, absolvoval jsem v jeho barvách
řadu prvoligových a následně
i extraligových zápasů. Poté,
co jsem přešel na místo kouče
v Kroměříži, pokračovala spolupráce s DTJ tím způsobem, že
jsem se svými tamními svěřenci
Mirkem Šerbanem a Markem
Chmelou jezdil sem na tréninky. Oni i já jsme se postupně
začlenili do zdejšího přípravného procesu, teď zapracováváme
a budeme zapracovávat další
mladé kluky,“ vyložil Duda.
Nyní osobně povýšil, neboť se
stal hlavním lodivodem a současně také manažerem rohovníků Prostějova. „Zatím jsem byl
pomocným koučem, vypomáhal na trénincích a sekundoval
v rohu ringu při zápasech kroměřížských borců. Teď budu
oficiálně prvním trenérem a
vedle toho jsem na sebe vzal i
manažerský post místo Tomáše
Raka, který po dohodě s vedením DTJ na téhle pozici skončil.
Dostal jsem nabídku a rozhodl se
ji přijmout s tím, že není v mých
silách pouštět se do tak velkých
a náročných projektů, jaké dělal
právě Tom Rak. Na druhou stranu mám určité zkušenosti z Kroměříže a věřím, že na potřebné
úrovni dokážu organizaci utkání
i dalších akcí zvládnout,“ ujistil
Duda.

posledního půl roku a v podstatě i předtím. „Asi není žádným
tajemstvím, že tréninky jsem
už delší dobu řídil hlavně já.
Pomáhal mi právě Pavel a spolupracovat teď budeme nadále, i
když on přešel do vedoucí role.
My dva se bez potíží domluvíme a navzájem si vyhovíme tak,
aby prostějovský box hlavně
dál normálně fungoval při zachování co nejvyšší úrovně. To
je naše stěžejní přání a cíl, za
kterým my dva i všichni ostatní
společně půjdeme,“ zdůraznil
Novotný.
Současný model dost připomíná
řešení, které zvolili ve fotbalové Spartě Praha. „To je pravda,
u nás jde o něco podobného,“
souhlasila dvojice Duda – Novotný se smíchem. Podstatné je
uspět v rozjeté sezóně extraligy
2011/12, do níž Hanáci na podzim vstoupili kontroverzní porážkou 4:14 v Nitře. „Podle mě
už nemá žádný smysl vracet se
k tomu a řešit, kdo a jestli oprávněně za soupeře nastoupil. Nebo
se rozčilovat kvůli tomu, že
rozhodčí několik vyrovnaných
soubojů přisoudili vesměs pořádajícímu klubu. Berme to jako
fakt a vraťme to Nitře tím, že ji
v odvetě doma bez jakýchkoliv
pochybností výsledkově seřežeme a nebude co řešit,“ nabádal
Novotný.

Zlato visí hodně vysoko

Interliga v nejbližší době ne

Obhájce titulu má každopádně za sebou pouze tento jeden
nepovedený duel, v nejbližších
pěti měsících přijde na řadu
zbývajících pět střetnutí. „Zopakovat loňské zlato bude nesmírně těžké. Tím, že v soutěži
Úzká spolupráce s Novotným zůstaly jen tři české mančafty a
Z hlediska trénování nevidí přidal se jeden slovenský, mají
vůbec žádný problém, o tuto všichni čtyři extraligoví účastníci hodně nabité i vyrovnané

Extraliga v boxu mužů ČR 2011/12
Dosavadní výsledky
1. kolo: BC Stavbár Nitra – BC DTJ Prostějov 14:4.
2. kolo: KB Baník Most+Doprava Děčín – SKP Sever Ústí nad
Labem 12:6.
3. kolo: BC Stavbár Nitra - KB Baník Most+Doprava Děčín 14:4.

Průběžná tabulka
1. Nitra
2. Most+Děčín
3. Ústí n. L.
4. Prostějov

2
1
0
0

0
0
0
0

0
1
1
1

28:8
16:20
6:12
4:14

ve vlastním ringu, vypadne asi
ze hry, naopak i jedno venkovní
vítězství může úspěšnému celku
přinést titul. My se o to porveme ze všech sil,“ slíbil Novotný
před nejbližšími dvěma mači
(29. ledna v Děčíně, 19. února
proti Ústí nad Labem).
BC DTJ přitom půjde do zbytku
probíhajícího ročníku s dostatečně širokým kádrem. „Jádro
opor zůstalo stejné jako dosud,
navíc jsme ale do širšího týmu
zařadili několik nových jmen
tak, abychom měli pro každou
váhovou kategorii k dispozici
dva až tři borce. S tím, že na
každé utkání vybereme jednoho
podle momentální formy, zdravotního stavu i soupeře, prostě
všech okolností a celkové situace,“ vysvětlili Duda s Novotným. Nové posily? „Na soupisce
máme čtyři zahraniční akvizice,
přičemž z kvarteta Maďarů Bacskai, Nagy, Kurtucz a Kalucza
mohou vždy nastoupit jen dva.
Dále jsme získali například
Zdeňka Černého z Olomouce,
Emila Kocveldu z Českých
Budějovic, Jakuba Bambucha
z Ostravy, Pavla Šoura z Plzně
a dalšího Budějovičáka Michala
Vodárka, který za nás už nastupoval v interlize. Plus je tam
několik mladých, jež dostanou
šanci spíš do budoucna,“ informoval Pavel Duda.

4
2
0
0

Další los
4. kolo: KB Baník Most+Doprava Děčín – BC DTJ Prostějov (neděle 29. ledna).
5. kolo: BC DTJ Prostějov - SKP Sever Ústí nad Labem (neděle
19. února).
Zbývající program soutěže s přesnými termíny bude upřesněn
později.

Po ekonomické stránce je na
tom prostějovský box stále
stejně. „Díky podpoře města
i Olomouckého kraje máme
rozpočet zajištěný na standardní úrovni. K tomu se budeme
snažit sehnat co nejvíc sponzorů, aby byly peníze na chod
oddílu, různé akce a hlavně na
mládež. Právě v péči o mladé
talenty vidíme oblast, na kterou je nutné klást velký důraz.
Abychom dokázali produkovat
vlastní kvalitní odchovance a
ne jen soustředili nejlepší muže

„Ano, mohu potvrdit, že jsme se s vedením DTJ Prostějov oboustranně dohodli na ukončení spolupráce v rámci projektu Extraliga
ČR a Evropská Liga ´BOXING ONE´. Tím hlavním důvodem je
moje časová zaneprázdněnost od začátku roku 2012, která mi nebude umožňovat věnovat se box klubu a činnosti potřebné pro kvalitní zajištění obou soutěží. Je potřeba si uvědomit, že obě soutěže,
jak česká nejvyšší soutěž EXTRALIGA ČR a mezinárodní soutěž
´Boxing One´, jsou z pohledu zajištění velice náročné a k tomu je
potřeba zajistit kompletní zajištění přípravy všech borců a všeho co
kolem tréninkového procesu je potřeba.
Určitě i všichni fanoušci boxu v Prostějově vnímali, že kromě sportovních úspěchů, kterým byl zisk mistrovského titulu, se podařilo
zvýšit úroveň zápasů. Historickým úspěchem byl duel v Olomouci
v obchodním centru Haná, který byl jak po sportovní stránce, tak
po stránce organizační výjimečný. Atraktivní byly i domácí zápasy
v rámci evropské ligy, které dokonce přenášela česká televize a
evropský sportovní kanál DIGI SPORT. Opravdu mi v současné
době díky mému pracovnímu vytížení nezbývá dostatek času na to,
abych byl schopen minimálně na stejné úrovno zajistit tyto aktivity
box klubu a chod klubu.
Co není tajemstvím, je fakt, že jsem měl dlouhodobé profesní spory s vedením České Boxerské Asociace, a to hlavně díky nedodržování sportovní řádů a celkové nekompetentnosti představitelům
ČBA. V podstatě se dá říct, že letošní ročník se boxuje podle neplatných řádů a regulí, a co je horší, že je zvýhodňován slovenský
celek na úkor českých mužstev a to je pro mne a pro celou řadu
nepřijatelné. To vše vyvrcholilo našim zápasem v Nitře, kdy proti
nám nastoupili tři borci neoprávněně. Toto je dokazatelné a doložitelné a jelikož jsme byli v pozici obhájce mistrovského titulu zahájil jsem potřebná jednání a kroky, které nám umožňuje soutěžní
řád. Ano, byl jsem to já, kdo na to upozorňoval, ale zdaleka jsem
nebyl sám kdo s tímto měl problém. Obecně si myslím, že v dohledné době dojde díky nespokojenosti oddílů sloučených v ČBA
k významnějším změnám.
Co je ale fakt, je že mé neshody s ČBA nebyly tím hlavním důvodem ukončení naší spolupráce. Mezi námi s DTJ došlo k oboustranné spokojenosti k dohodě a já jsem stále připraven jakkoliv
prostějovskému boxu pomoci. Mám jej rád.“
Tomáš Rak, dosavadní manažer BC DTJ Prostějov
z celé Moravy. Věřím si, že
z tohoto hlediska můžu DTJ
prospět, neboť jsem reprezentačním trenérem žáků ČR a od
příští sezóny povedu v Kroměříži boxerské Sportovní centrum mládeže, které hodlám
co nejvíc propojit s prostějovským klubem,“ nastínil Duda.
Naopak mezinárodní interliga
je pro BC momentálně tabu.
„Na tohle téma jsem se bavil
s vedením Dělnické tělocvičné jednoty a bylo mi řečeno,
že z finančních důvodů se
neuvažuje o dalším působení

klubu v interlize. Pro fanoušky
i samotné boxery bylo poměřování se silnými zahraničními
protivníky samozřejmě zajímavé a přínosné, jenže pokud
nejsou peníze, není možné jít
do žádného hazardu. Třeba se
však objeví nový sponzor a
atraktivní mezinárodní bitvy
se do Prostějova časem zase
vrátí. Teď se zatím diváci mohou těšit vedle Ústí a Děčína
na slovenskou Nitru,“ odtušil
Duda, který vidí ideální řešení
ve vytvoření společné česko-slovenské extraligy.

O posilách fotbalistů 1.FK není nadále jasno...
(Dokončení ze str. 15)
„Tu zahájíme v pondělí 16.
ledna a první utkání nás
čeká v sobotu 21. 1. proti
Rousínovu na zimním
turnaji v Líšni. Do tohoto data chceme mít
o příchodech jasno
tak, aby se noví hráči
mohli ukázat na tiskovce,“ upřesnil trenér 1.FK František Jura.
Ten se bude muset v jarní
části Moravskoslezské divize E obejít bez tří podzim-

ních opor. Záložník Miroslav
Baranek se stal vedoucím
týmu ve Spartě Praha, obránce Jan Dočkal přerušil
fotbalovou kariéru
a útočník Tomáš
Machálek se vrátil
z hostování do mateřského Uničova.
„U Tomáše existuje možnost, že se
k nám na jaro opět
vrátí, ale přípravu určitě
začne v Uničově,“ prozradil
Jura.

Zacelit mezeru na soupisce by
dle jeho dřívějších slov měla
velká jména, která momentálně působí v prvoligových
klubech nebo v nich ještě nedávno byla. „Stále jednáme a
pomalu se posouváme ke zdárnému dotažení plánovaných
příchodů těchto borců. Snad
všechno dobře dopadne,“ zadoufal Jura.
V příštím vydání Večerníku
se budeme podrobně věnovat
podobě zimní přípravy prostějovských fotbalistů.

sobota 7.1.2012, Kostelec n.H.: VYPRAHLO Konice – ŽE-STAV Nezamyslice 2:2, JIŘINA – SK ARISTON 92 “A” 1:0,
ŽE-STAV Nezamyslice – SK DUBANY “A” 3:2, VYPRAHLO
Konice – JIŘINA 3:2, SK ARISTON 92 “A” – ŽE-STAV Nezamyslice 2:2, JIŘINA – SK DUBANY “A” 2:6
neděle 8.1.2012, Kostelec n.H.:SK GRIFFINS 98 – MECHECHELEN 1:2, SK ARISTON 92 “A” – AC ZAVADILKA 2000
“A” 3:5, SK GRIFFINS 98 – VYPRAHLO Konice 5:2, MECHECHELEN – SK ARISTON 92 “A” 3:4, AC ZAVADILKA
2000 “A” – FC ANDĚL 1:2, SK DUBANY “A” – LIKÉRKA
M.Prusy 5:0 K, VYPRAHLO Konice – RELAX „B“ 2:6, LIKÉRKA M.Prusy – ZDĚTÍN 0:5 K, FC ANDĚL – RELAX “B”
4:3,ZDĚTÍN – SK DUBANY “A” 1:4

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 1. TŘÍDY PROSTĚJOV 2011/2012
1. RELAX Prostějov “B”
12 9
1
2 62:22
2. AC ZAVADILKA 2000 “A”
12 8
2
2 45:27
3. SK ARISTON 92 Prostějov “A”
12 6
2
4 42:34
4. SK DUBANY “A”
12 6
1
5 49:41
5. SK GRIFFINS 98
9 6
0
3 35:20
6. MECHECHELEN Prostějov
12 6
0
6 56:55
7. AC VYPRAHLO Konice
12 5
2
5 36:40
8. ŽE-STAV Nezamyslice
10 4
4
2 30:22
9. JIŘINA Prostějov
10 5
0
5 27:34
10. FC ANDĚL Prostějov
10 3
3
4 39:41
11. BEXIM PALLETEN
9 2
1
6 23:42
12. SOKOL Zdětín
10 2
0
8 18:36
13. LIKÉRKA M.Prusy
10 0
0
10 16:64

28
26
20
19
18
18
17
16
15
12
7
6
0

2.B třída Prostějov
neděle 8.1.2012, Kostelec n.H.: VZDUCHOLOĎ – KOHOUTI
Otaslavice 8:2, MK Brodek u PV – DYNAMO Zdětín 4:3, PEPINO Konice – VZDUCHOLOĎ 3:5, KOHOUTI Otaslavice –
DYNAMO Zdětín 2:3, VZDUCHOLOĎ – MK Brodek u PV 9:5,
DYNAMO Zdětín – PEPINO Konice 1:2
PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2.B TŘÍDY PROSTĚJOV 2011/12
1. VZDUCHOLOĎ Prostějov
11 10
0
1 69:36
2. SOKOL BEDIHOŠT
8 8
0
0 51:13
3. BOTAFOGA Prostějov
9 7
0
2 27:14
4. MK BRODEK u PV
11 5
1
5 32:29
5. KMK KATASTROFA
9 5
0
4 25:25
6. SK ARISTON 92 Prostějov “B”
11 4
3
4 29:35
7. DD sport Dubany
8 4
1
3 21:17
8. POKOP Domamyslice
11 4
1
6 24:38
9. FC PEPINO Konice
11 3
0
8 28:48
10. DYNAMO Zdětín
11 2
2
7 18:34
11. FK VRBÁTKY
11 1
3
7 23:39
12. KOHOUTI Otaslavice
9 1
1
7 20:39

30
24
21
16
15
15
13
13
9
8
6
4

PŘÍPRAVKY 2011/2012
VÝSLEDKY 1. TURNAJE NADSTAVBOVÉ ČÁSTI
skupina o 1.-7. místo
KONICE – 1. SK PROSTĚJOV „B“ 2:4, OLŠANY u PV – 1. SK
PROSTĚJOV „A“ 1:4, 1. SK PROSTĚJOV „B“ – NĚMČICE
n.H. 3:0 K, PŘEMYSLOVICE – KONICE 0:1, OLŠANY u PV
– 1. SK PROSTĚJOV „B“ 0:1, NĚMČICE n.H. – 1. SK PROSTĚJOV „A“ 0:3 K, PŘEMYSLOVICE – ČECHOVICE „A“ 0:5,
ČECHOVICE „A“ – KONICE 6:2, 1. SK PROSTĚJOV „A“ –
PŘEMYSLOVICE 6:0, KONICE – OLŠANY u PV 2:0, NĚMČICE n.H. – ČECHOVICE „A“0:3 K
Průběžná tabulka skupiny o 1.-7. místo:
1. ČECHOVICE „A“
3 3
0
0 14:2
9
2. 1. SK Prostějov „A“
3 3
0
0 13:1
9
3. 1. SK Prostějov „B“
3 3
0
0 8:2
9
4. KONICE
4 2
0
2 7:10
6
5. OLŠANY U PV
3 0
0
3 1:7
0
6. NĚMČICE n.H.
3 0
0
3 0:9
0
7. PŘEMYSLOVICE
3 0
0
3 0:12
0
skupina o 8.-14. místo
ČECHOVICE „B“ – 1.SK PROSTĚJOV „C“ 0:8, KOSTELEC
n.H. – 1. SK PROSTĚJOV „D“ 0:4, 1. SK PROSTĚJOV „C“ –
VRAHOVICE 5:0, NEZAMYSLICE n.H. – KOSTELEC n.H.
0:0, VRAHOVICE – ČECHOVICE „B“ 1:1, 1. SK PROSTĚJOV
„D“ – NEZAMYSLICE n.H. 3:0, KOSTELEC n.H. – 1. SK PROSTĚJOV „C“ 1:7, VRAHOVICE – URČICE 1:2, ČECHOVICE
„B“ – 1. SK PROSTĚJOV „D“ 0:2, URČICE – NEZAMYSLICE
n.H. 0:0
Průběžná tabulka skupiny o 8.-14. místo:
8. 1. SK PROSTĚJOV „C“
3 3
0
0 20:1
9
9. 1. SK PROSTĚJOV „D“
3 3
0
0 9:0
9
10. URČICE
2 1
1
0 2:1
4
11. NEZAMYSLICE n.H.
3 0
2
1 0:3
2
12.VRAHOVICE
3 0
1
2 2:8
1
13.ČECHOVICE „B“
3 0
1
2 1:11
1
14. KOSTELEC n.H.
3 0
1
2 1:11
1
Okresní fotbalový svaz společně s Okresní komisí futsalu Prostějov pořádá v období listopad 2011 – únor 2012 halové turnaje
starších přípravek, kdy se 4 zimních turnajů účastní celkem
14 mužstev. Poděkování patří místostarostce Města Prostějov
paní Mgr. Ivaně Hemerkové, která nad zimní soutěží starších
přípravek ve futsalu převzala záštitu a rovněž Městu Prostějov
za finanční příspěvek v rámci veřejné podpory sportu.
Srdečně Vás zveme na 2. turnaj finálové části, který se uskuteční v neděli 19. února. 2012 v Kostelci na Hané.
TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ
Výsledky turnaje hraného v Nezamyslicích na Hané, 8. ledna
2012:
Sokol Čechovice „A“ - Haná Nezamyslice 6:1, Sokol Protivanov
- FC Dobromilice 1:0, 1. SK Prostějov - Sokol Určice 3:0, Sokol
Čechovice „B“ - Sokol Plumlov 1:1, Haná Nezamyslice - FC
Kostelec 1:4,. FC Dobromilice - Sokol Olšany 6:0, Sokol Určice Sokol Čechovice „A“ 0:5, Sokol Plumlov - Sokol Protivanov 0:1,
1. SK Prostějov - FC Kostelec 1:1, Sokol Čechovice „B“ - Sokol
Olšany
2:0, Sokol Určice - Haná Nezamyslice 1:2, Sokol Plumlov - FC Dobromilice 2:2, FC Kostelec - Sokol Čechovice „A“ 1:2,
Sokol Olšany - Sokol Protivanov 0:3, Haná Nezamyslice - 1. SK
Prostějov 0:10, FC Dobromilice - Sokol Čechovice „B“ 2:2, Sokol
Určice - FC Kostelec 0:2, Sokol Plumlov - Sokol Olšany 5:2, Sokol
Čechovice „A“ - 1. SK Prostějov 7: , Sokol Protivanov - Sokol
Čechovice „B“ 1:0
zápasy o umístění:
o 9.-10. místo: Určice – Olšany 2:3. Semifinále: Čechovice „A“ Dobromilice 7:1, Protivanov - SK Prostějov 3:1.
o
7.-8.
místo: Nezamyslice - Čechovice „B“ 3:4. O 5.-6. místo: Kostelec
– Plumlov 1:2. O 3.- 4. místo: Dobromilice - SK Prostějov 2:1.
FINÁLE: Čechovice „A“ - Protivanov 1:2
Konečné pořadí: 1. Protivanov, 2. Čechovice „A“, 3. Dobromilice, 4. 1.SK Prostějov ´98, 5. Plumlov, 6. Kostelec na Hané, 7.
Čechovice „B“, 8.
Nezamyslice, 9. Olšany u Prostějova, 10.
Určice
Nejlepší střelec turnaje: Michal Zapletal (1.SK Prostějov) 6 branek
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Prostějovský basketbalový klub prožil horkou středu...
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MATTONI NBL - 21. KOLO

BK PROSTĚJOV – USK PRAHA

81:60
Čtvrtiny:
18:17, 21:17,
22:14, 20:12.
Trestné hody: 17/11:14/7.
Trojky: 20/8:25/11.
Doskoky: 48:31.
Osobní chyby: 13:15.
Rozhodčí: Dolinek, Paulík a
Večeřa.
Nejlepší hráč: Nicholson.
Diváků: 700.

Prostějov/son

pracovišti. Tím je pro basketJe jasné, že taková novina ni- balisty palubovka, na kterou
koho nepotěší a může se pro- Hanáci za nové situace poprvé
jevit v kvalitě odvedené na vyběhli v sobotu v Ostravě.

Výsledek? Převážně dobrý výkon, mančaft táhla trojice platově „osekaných“ Nicholson,
Peterson, Smith a hanácká parta vyhrála nelehký mač 82:79.
Což svěřencům kouče Zbyňka
Cholevy určitě slouží ke cti.
„Věřil jsem, že se kluci s opatřeními vyrovnají a nebudou
tyhle ekonomické věci tahat na
hřiště. Na prvním místě by ve
sportu vždycky měly být výkony a výsledky, až potom to
ostatní. Postižené hráče samozřejmě chápu, že je pro ně ztráta části domluvených peněz
nepříjemná, ale sázím na jejich
profesionalitu. Tu v Ostravě
stoprocentně předvedli a moc

mě svým přístupem potěšili.
Snad jim vydrží i nadále,“ doufal trenér BK Prostějov.
Sám v létě zažil krach novojičínského oddílu, na potíže
finančního charakteru je z předchozích let zvyklý. Stejně jako
na tím narušenou atmosféru
v kolektivu, což nyní akutně
hrozí i Orlům. Ne všichni „potrestaní“ basketbalisté prý totiž
vzali rozhodnutí klubové generality v klidu a hrozí ukončením
vzájemné spolupráce, akutní
je zejména možný odchod litevského rozehrávače Eitutavičiuse. Kdo případně odejde či
zůstane by se každopádně mělo
rozhodnout co nejdříve.

Z celkového rozpočtu na soutěžní ročník 2011/12 ve výši 25
miliónů korun potřebuje BK
kvůli ztrátě části sponzorských
prostředků ušetřit přibližně tři
milióny. Už nyní přitom hanácký oddíl tíží některé dluhy,
jejichž splacení je rovněž nutností. Poněkud ve stínu těchto
trablů tak zůstává nejbližší
zápas prostějovského A-mužstva, kterým bude souboj dvou
posledních finalistů Mattoni
NBL v Nymburku (sobota 14.
ledna, 16.00 hodin). Překvapí
vicemistři ČR na půdě úřadujících šampiónů republiky, nebo
střetnutí skončí očekávaným
triumfem favorita?

Sestava a body Prostějova
Nicholson 18
Pandula 15,
Pelikán 9,
Bohačík 8,
Peterson6,
Slezák 6

Smith 6,
Eitutavičius 5
Prášil 5,
Bratčenkov 3.
Trenér:

Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Hruban 14, Votroubek 10, Vocetka 8, Šotnar a Cvek 5, Soukup, Kyzlink a Sedmák
4, Mareš 3, Feštr 2, Slavík 1.

MATTONI NBL - 22. KOLO

NH OSTRAVA – BK PROSTĚJOV

79:82
(36:45)
5)
12 :20, 14:25,
14:18, 29:19
Trestné hody: 26/26:24/16.
Střelba b.:
47/22:36/21
Trojky:
13/3:20/8
Doskoky:
29:37
Asistence:
10:12
Osobní chyby: 22:22
Pět chyb:
36. Stehlík
34. Bratčenkov.
Získané míče: 4:9
Ztracené míče: 14:13
Rozhodčí:
Gabara, Kapl
a Kapaňa.
Diváků:
1300
Nejlepší hráč: Nicholson (Pv)

Škrty na výplatních páskách, o čemž informujeme
na straně 15 dnešního vydání, sdělil svým podřízeným osobně předseda Správní rady BK Prostějov
Milan Matzenauer na středeční společné večeři po
vítězném duelu s USK Praha (81:60). Částečné
snížení platů se však týká jen šestice hráčů
Jaroslav Prášil, Travis Peterson, Jamar Smith,
Yemi Nicholson, Arvydas Eitutavičius a Dušan
Pandula! Ostatní plejeři i členové realizačního týmu vyšli z úsporných opatření bez finanční újmy...

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

Sestava a body USK Praha:

Čtvrtiny:

ORLI SE TRÁPÍ S EKONOMIKOU, VEDENÍ SÁHLO NA MZDY HRÁČŮM

Sestava a body Prostějova
Nicholson 23
Smith 17
Peterson 14
Pandula 6
Slezák 6
Eitutavičius 5

Venta 4
Bratčenkov 3
Prášil 2
Švrdlík 2
Bohačík 0
Pelikán 0

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body Ostravy:
Luettgerodt 20, Hughes 18, Stuchlý 10, Číž a Manousos 9, Wright 6, Stehlík 3,
Aleksejevs a Gniadek 2.

Za bezednými koši
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- Tuři Svitavy (17:30), BK JIP Pardubice - NH Ostrava
(neděle 15.1., 17:00), ČEZ Basketball Nymburk - BK
Prostějov (16:00), Inter Bratislava - Levharti Chomutov
(18:00), SLUNETA Ústí nad Labem - BK Děčín (neděle
15.1., 17:00), BC Kolín - BK B & W Opava (17:45), BK
Loko Interconex Plzeň - Astrum Levice (25.1., 19:00)

I po finančních škrtech muži BK zvítězili v Ostravě
NH Ov
BK Pv

79
82

Vývoj po pětiminutovkách:
4:14, 12:20,22:26, 36:45,
42:54, 50:63,63:71, 79:82.
Museli skousnout ztrátu
části nasmlouvaných peněz,
přesto se zachovali jako
skuteční
profesionálové.
Prostějovští basketbalisté
ve 22. kole Mattoni NBL
dobyli horkou palubovku
ostravské Nové huti, když
po vynikajícím úvodu střetnutí v závěru jen tak tak

uhájili těsný náskok. Díky
cenné výhře jsou se třemi
porážkami nadále druhým
nejlepším mužstvem soutěže.
Ekonomické trable? Ty Orli na
severu Moravy hodili za hlavu
a do utkání vstoupili doslova
famózním způsobem. Výborně
bránili i útočili, téměř neminuli
střelu a v 6. minutě dávali nebezpečnému soupeři na frak
4:18! Pak ale citelně polevili,
naopak domácí se zlepšili ve
všech směrech o sto procent.
Tím rychle dotahovali výrazné manko a v 17. srovnali na
30:30! Naštěstí Hanáci dokázali svůj herní propad zastavit
a v závěru první půle trefili tři
trojky za sebou, čímž si zajistili

opětovné nabytí náskoku na poločasových 36:45.
Po přestávce prostějovská
pohoda i převaha gradovala, zejména díky podkošové
dvojici Peterson – Nicholson
hosté zvyšovali odstup ve
skóre (40:54, 46:63). Duel se
zkomplikoval až mezi 34. a 37.
minutou, kdy tým BK nevstřelil ani bod a dovolil Ostravě
šňůrou snížit z 56:71 na 65:71.
Stačilo málo a favorit mohl
přijít o jasně se rýsující triumf,
ovšem dramatický zbytek bitvy
Orli s vypětím všech sil zvládli.
Severomoravané se přiblížili
maximálně na pětibodový rozdíl (73:78, 76:81) a konečný
výsledek 79:82 stanovil Číž
trojkou až v poslední vteřině.

Očima trenérů
Dušan Medvecký - NH Ostrava:
„Odehráli jsme dobré utkání a porážky je proto škoda. Opět nám utekl začátek a se soupeřem
z absolutní špičky je dotahování hodně těžké, stojí
spoustu sil. My jsme to zkoušeli, ale kluci se podobně jako proti Interu střelecky trápili. Až v poslední
čtvrtině jsme byli lepší a povedlo se nám téměř vyrovnat. Kdyby se to podařilo, mohl zápas trvat ještě
o něco déle.“

Zbyněk Choleva - BK Prostějov:
„Očekávali jsme těžké utkání, což se potvrdilo. Proto jsem moc rád, že jsme tady v Ostravě dokázali
zvítězit. Hodně nám pomohl dobrý úvod, pak jsme
však trochu polevili a domácí dotáhli, což se během
střetnutí ještě třikrát opakovalo. Celkově jsme ale
podle mého názoru vyhráli zaslouženě, na těsný
rozdíl soupeř zkorigoval až v úplném závěru.“

Basketbalové Utkání hvězd: Západ poprvé v historii zvítězil nad Východem
Pardubice, Prostějov/pk
- Basketbalisté Západu
poprvé v historii českého
Utkání hvězd NBL porazili Východ. Po osmi porážkách za sebou vyhráli v
Pardubicích 92:89. Zápas
se tradičně odehrával
téměř bez obran, obě mužstva se předháněla v co
nejefektnějším zakončení.
Dařilo se především Hrubanovi, jenž zaznamenal
hned několik smečí, které
diváci odměnili nadšeným
potleskem. Nejvíce však
bavil diváky exprostějovský rozehrávač Eugene
Lawrence, který předváděl míčovou ekvilibristiku
a skvělé asistence. Fanoušky zvedl ze sedadel zejména trikem, kdy obtočil míč
kolem hlavy bránícího
Maurice Hamptona, kterého tak zcela zmátl.
Aplaus ale sklidil také
současný Orel Jamar Smith, který sám sobě téměř z
trojky nahodil míč o desku
a zasmečoval. „Souboje

Eugena a Maurice byly ozdobou večera. Moc jsem se
bavil. Byl jsem na posledních třech ročnících a je vidět, že úroveň hodně stoupá,“ uvedl trenér Západu
Pavel Budínský. „Celkově
se to dnes povedlo. Přišlo
hodně diváků, čehož jsem
se při snižující se ligové
návštěvnosti obával. Tentokrát sice musím popřát
k výhře soupeři, ale dnes
bylo hlavní se bavit,“ doplnil kouč Východu a domácích Pardubic Jan Slowiak
k návštěvě 3130 diváků.
Lawrence si na triky troufl
i v úplné koncovce, ve které se rozhodovalo o vítězi.
Efektní přihrávkou zařídil
také rozhodující koš. Prostějovský Travis Peterson se
ještě trojkou snažil srovnat,
ale ani nadvakrát neuspěl.
Do statistik se zapsali také
oba diváci, kteří v soutěži
vyhráli místa na lavičkách
Východu i Západu.
V utkání basketbalistů do 23
let se z výhry 61:52 radoval

Západ, který těžil především z 15 bodů nymburského Lukáše Palyzy,
jenž byl vyhlášen nejlepším
hráčem
zápasu.
Východu nepomohlo ani
17 bodů
Ondřeje
Peterky
z Pardubic.
T a h á k
programu
v
podobě soutěže ve
smečování vyhrál domácí
oblíbenec Corey Muirhead,
který do finále postoupil až
díky opravnému pokusu v
semifinále. Ve finále pak
předvedl smeč přes hokejového brankáře Dominika
Haška, za kterého se převlékl jeho spoluhráč Hampton.
Druhý finalista Jamar Smith
z Prostějova, který v semifinále získal absolutní počet
bodů za smeč po nahození o
hranu desky, své dva finálové pokusy nezvládl.

Ve střelbě trojek triumfoval
podle očekávání nejlepší
trojkař v historii české
ligy Pavel Miloš ze Svitav, který v semifinále
nastřílel
23 ze 30
možných
bodů. Ve
finále
vyhrál
souboj se
Stanislavem Votroubkem z
USK až poslední střelou, která mu zajistila
zisk 21 bodů. Připsal si tak
už třetí triumf v této soutěži v
kariéře. „Vyhrál jsem třikrát a
z toho podruhé poslední střelou. Všech vítězství si vážím
stejně, i když tohle je po té
mé nemoci trochu speciální,“
uvedl Miloš, který se vrátil
k basketbalu po onemocnění
roztroušenou sklerózou a v
minulosti taktéž oblékal dres
BK Prostějov.
Mezi vrcholy zábavného
programu patřilo, když se

Derek Wright, Marcus Arnold a Jamar Smith zapojili
do představení streetdancové skupiny T-Bass. „Basket
jsme si užili, ale nejvíce
mě pobavilo právě jejich
spontánní taneční vystoupení..,,“ přiznal prostějovský kouč Zbyněk Choleva,
který byl na lavičce ´Východu´.
Formou ohlasů z řad zástupců Orlů se k exhibici vrátíme
ještě v příštím Večerníku.
Utkání hvězd NBL v Pardubicích:
Východ - Západ 89:92
(49:45)
Nejvíce bodů: Peterson 21,
Grant 16, Smith 15, Arnold
10, Meno 8 - Sedmák 15,
Hruban a Houška po 14,
Pomikálek 12, Lowery 11,
Pumprla 10.
Východ „23“ - Západ „23“
52:61 (26:33)
Nejvíce bodů: Peterka 17,
Gniadek 13, Vlček 6, Moravec 5 - Palyza 15, Krakovič
10, Benaček, Pecka a Slavík
po 8.

„I venku musíme pořád vítězit,“ ví Zbyněk Choleva
Poslední domácí vystoupení Orlů v základní části
Mattoni NBL přineslo jejich celkově solidní výkon a
sedmnácté vítězství probíhající ligové sezóny. Byť
měli naši basketbalisté s letos nebezpečným USK
Praha dost starostí, nerozšířili počet svých tří porážek v nejvyšší české soutěži. A trenér BK Zbyněk
Choleva mohl před šestizápasovým „tripem“ na
hřištích protivníků během nejbližšího měsíce v klidu rozjímat nad různými okolnostmi.
Co říkáte na právě skončený
duel?
„V zajímavém prvním poločase
jsme se trápili, nechali střílet Votroubka – byť většinou z hrozné
dálky – a po jeho trefách začali být
nervózní. Styl hry USK ani vývoj

zápasu pro nás nebyly příznivé.
Ono je dost nepříjemné, když může
přiletět trojka v podstatě kdykoliv a
odkudkoliv, naštěstí jsme všechno
spravili ve druhé půlce. Tam jsme
hodně vystřídali a vysoké nasazení i týmovější pojetí obměněné

sestavy rozhodlo. Pod tlakem naší
zlepšené obrany hosté přestali trefovat střely, my jsme měli hodně
doskoků a chodili rychle dopředu
do nezformovaných řad soupeře,
kde jsme dávali spoustu bodů zpod
koše. Samozřejmě mám radost
z konečného jasného vítězství,
kterým jsme se na dlouhou dobu
rozloučili s domácí palubovkou. Kéž
bychom tak jako dnes po přestávce
pokračovali i venku.“
Souhlasíte, že výkonu
mužstva ze střídajících hráčů
nejvíc pomohl Pavel Slezák?
„Nevím, jestli to byl ze všech nejvíc
zrovna on. Určitě však na hřiště
vnesl hodně pohybu i agresivity
jak v obraně, tak v útoku. Pavel je

menší a rychlý střelec, dělal problémy soupeřově defenzivě. Podobné
nasazení jako on ale předvedli i
další kluci z lavičky, například Vojta Bratčenkov. A společně zlomili
střetnutí na naši stranu.“
Dařilo se i Rostislavu Pelikánovi, že?
„Rosťa po zdravotním výpadku
sice brzy fyzicky nemůže a dlouho
nevydrží, ale dneska byl na hřišti
hodně znát. Dostal podobnou porci
minut jako v Pardubicích a tentokrát
zahrál opravdu dobře. Úplnou jistotu
sice ještě nemá, třeba minout zpod
koše o desku by určitě nemusel.
Ovšem celkově jde po zranění nahoru a Yemi Nicholson si aspoň může
chvílemi odpočinout.“

Proč šel výše zmíněný Slezák
do hry až po přestávce?
„Hruban i Vocetka jsou trochu větší,
my máme k dispozici spoustu alternativ na daný post a vzrůstem menší
Pavel si tak musel počkat, než na
něho přijde řada. Zvládl to dobře.“
Jak
jste
spokojen
s
ubráněním
trojice
klíčových opor USK Votroubka,
Hrubana a Sedmáka?
„Normálně dávají dohromady přes
padesát bodů, nám jich dnes nastříleli
jen osmadvacet. Samozřejmě jsme
se na ně chystali a výborně se nám
povedlo uhlídat zejména Sedmáka,
i celkově můžeme být s obranou
v tomto utkání spokojeni. USK
hodně střílí a dostat od takového

týmu jen šedesát bodů určitě není
špatné.“
Nyní vás čeká série šesti
střetnutí venku. Jakou bilanci výher a porážek byste na jejím
konci bral i s ohledem na soupeře
(Ostrava, Nymburk, Kolín, Chomutov, Děčín, Opava)?
„V našem případě je povinnost vítězit
skoro pořád, takže z tohoto hlediska
bereme z každého zápasu jedině
výhru. Na druhou stranu máme před
sebou některé velmi těžké souboje a
dost bude záležet, jak nám to herně
půjde. Inspiraci jsme načerpali
vydařeným duelem v Pardubicích a
mužstvo máme takové, že rozhodně
může v lize zdolat kohokoliv. Pouze
je potřeba makat s maximálním na-

sazením a střílet tak, aby nám něco
spadlo do koše.“
Je pro vás výhodou, že se na
rozdíl od Nymburka a Pardubic můžete soustředit jen na
Mattoni NBL?
„Vyřazení z Euro Challenge nás
pochopitelně stále mrzí a zůstal šrám
kvůli tomu nepostupu, ovšem jak
říkáte, můžeme se díky tomu víc
soustředit na českou soutěž. Máme
větší prostor na tréninky i odpočinek,
nemusíme nikam daleko cestovat a
složitě skautovat soupeře, což výhoda určitě je. Na druhou stranu když se
Pardubicím povedou další dobrá utkání v Challenge Cupu, opět výrazně
vzroste jejich pohoda i sebevědomí a
tím víc budou nebezpečné.“
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První zápas v novém roce Orli proti USK zvládli
Do roku 2012 vstoupili prostějovští basketbalisté
správnou nohou. Ve 21. kole Mattoni NBL s USK
Praha se sice – podobně jako v předchozím domácím utkání proti Svitavám – zpočátku trápili, ale ve
druhé půli zabrali a připsali na své konto poměrně
vysoké vítězství. Současně se tím na dlouhou dobu
rozloučili s halou Sportcentra DDM před sérií šesti
venkovních duelů za sebou.

BK Pv
USK P

81
60

Prostějov/son
Orlům povzbuzeným cennou výhrou z Pardubic vyšel
začátek díky třem rychlým trefám Smithe i tomu, že dokázali
plnit taktické pokyny ohledně
bránění nebezpečných trojek soupeře (8:4). Pak ale
na defenzivní zodpovědnost
zapomněli, Votroubek s Hrubanem okamžitě z dálky třikrát
zavěsili a skóre se otočilo na

8:9, posléze 11:14. Totéž se
opakovalo ve druhé čtvrtině.
Stačilo jen na chvíli nepokrýt
trojkovou čáru a zejména
Hrubanova palba posílala
hosty do vedení (18:16 –
18:22, 22:22 – 22:25, 27:30),
které Hanáci horko těžko likvidovali. Až před přestávkou
obranu znovu vylepšili, čímž
Pražané míjeli své pokusy. A
protože na útočné půlce hřiště
se nad obvyklé poměry dařilo
Pandulovi, zvrátili muži BK
šesti body v řadě stav z 30:33
na 36:33 a do šatny odcházeli s uklidňujícím náskokem
39:34.

Možná je však uklidnil
až moc. Po změně stran
totiž odstartovali mizerně
a opakovaně ztráceli míče,
čehož USK využil k dotažení
na 45:44. Naštěstí šlo o poslední zdramatizování mače,
který Prostějované následným herním zlepšením pevně
uchopili do své moci. Velké
oživení pro výkon týmu
znamenali střídající plejeři
z lavičky, hlavně výborný
Slezák vnesl do strnulého
projevu spoustu pohybu i
energie. Šlo to rovněž uzdravenému
Pelikánovi
stejně jako Bohačíkovi, celá
„náhradní“ sestava šlapala
směrem dozadu, v útoku
zaúřadoval Nicholson a ze
zbytku střetnutí se díky tomu
stala jednoznačná partie
(58:45, 66:48, 73:51). Hostujícímu kolektivu jako by
došly síly, míjel jednu ránu za
druhou. A zápas tak logicky
dospěl k hladkému triumfu
favorita 81:60.

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„V zajímavém prvním poločase jsme se trápili, nechali střílet Votroubka – byť většinou z hrozné dálky – a po jeho trefách začali být nervózní. Styl hry
USK ani vývoj zápasu pro nás nebyly příznivé. Ono je
dost nepříjemné, když může přiletět trojka v podstatě
kdykoliv a odkudkoliv, naštěstí jsme všechno spravili
ve druhé půlce. Tam jsme hodně vystřídali a vysoké
nasazení i týmovější pojetí obměněné sestavy rozhodlo. Pod tlakem naší
zlepšené obrany hosté přestali trefovat střely, my jsme měli hodně doskoků
a chodili rychle dopředu do nezformovaných řad soupeře, kde jsme dávali
spoustu bodů zpod koše. Samozřejmě mám radost z konečného jasného
vítězství, kterým jsme se na dlouhou dobu rozloučili s domácí palubovkou.
Kéž bychom tak jako dnes po přestávce pokračovali i venku.“

Kenneth SCALABRONI - USK Praha:
„Konečný výsledek utkání je dost jednoznačný,
přitom dvacet pět minut jsme hráli velice dobře.
Bohužel závěr nám vůbec nevyšel, nedokázali
jsme skórovat, úplně ztratili herní disciplínu a
neubránili útoky soupeře. Tím vším narůstala
naše frustrace a dlouho otevřený zápas nakonec
dopadl tak, jak dopadl. Pokud bychom udrželi
kvalitní výkon, klidně jsme mohli bojovat o
vítězství, jenže to by tým musel makat celých čtyřicet minut. Což se
bohužel nestalo, proto jsme utrpěli zbytečně vysokou porážku.“

Středeční bitva v hlavním městě Švýcarska může být rozhodující pro celou Ligu mistryň
středečního duelu. Pouze vítězství zachová českým mistryním
reálnou naději na postup do play
off, zvlášť když v závěrečném
střetnutí grupy narazí na velkého
favorita z Kazaně.
Do vyřazovací fáze projde i
nejlepší tým z posledních míst
všech pěti skupin, k čemuž bude
s velkou pravděpodobností nutné posbírat minimálně čtyřbodový zisk. Ještě jistější variantou
je samozřejmě posun na třetí
pozici, ale ať tak či onak, výhra
v Curychu se jeví jako nutnost.
Takže Modřanky musejí zmobilizovat všechny herní, fyzické
i psychické síly, zúročit kvalitní
přípravu z uplynulých týdnů a
všechno tohle najednou prodat
v klíčovém střetnutí!

„Je důležité, že nám dobře vyšel přípravný zápas ve Vídni
po delší sváteční pauze. Proti
Schwechatu podal celý tým
velmi solidní výkon a pozitivně
se naladil před cestou do Švýcarska, přestávka nebyla na holkách vůbec znát,“ pochvaloval
si trenér VK Miroslav Čada po
přátelském vítězství 3:0 v klasickém duelu a 4:1 i se dvěma
dodatečnými sety navíc.
Na palubovce Voléra budou
však jeho svěřenky muset
zvládnout
neporovnatelně
důležitější souboj. „Samozřejmě si všichni uvědomujeme
význam utkání v Curychu, na
druhou stranu by nebylo dobré
až příliš podléhat tlaku z okolí. Podstatné je, že jsme pro

úspěch udělali maximum včetně důkladné taktické přípravy
tak, aby nás soupeř nezaskočil
tak jako v prvním vzájemném
duelu. Když předvedeme kvalitní volejbal, určitě můžeme
zvítězit. Rozhodne se na hřišti,“ odtušil Čada.
K dispozici by měl ve středu
mít navzdory dílčím zdravotním trablům kompletní kádr.
Pokud ale Prostějovanky do
play off přece jen nakonec projdou, budou mít při losu dost
nevýhodné postavení a do osmifinále určitě dostanou hodně silného protivníka. Jestliže
obsadí jedno z nepostupových
čtvrtých míst, přesunou se do
čtvrtfinále CEV Cupu, který by
následně zkusily ovládnout.

Modřanky jasně ovládly přátelák ve Vídni
P Sch
VK Pv

0
3

Přípravný zápas na hřišti rakouských mistryň SVS Post
Schwechat se našim volejbalistkám vydařil. Ve čtvrtek
večer ovládly klasicky hrané
střetnutí na tři vítězné sety,
následně získaly ještě jednu
ze dvou dodatečných sad.

Snad ženám VK Modřanská
Prostějov tahle povedená
mezinárodní generálka pomůže ke zvládnutí stěžejního
duelu Champions League
v Curychu.
Utkali se dobře známí soupeři,
aby se stejně jako ve většině
předchozích vzájemných mačů
z vítězství radovaly české šampiónky. V součtu se dvěma
dodatečnými sety vyhrály celkově 4:1, víc než to ale potěšil
kvalitní výkon celého družstva.

„Kromě vyrovnaného začátku jsme ve třech úvodních
sadách, které oboustranně
absolvovaly základní sestavy,
měli jasně navrch. Holky zahrály velmi solidně, v podstatě všem se dařilo a lepší byly
hlavně v útoku i na bloku. Je
však potřeba říct, že současný
tým Vídně není tak silný jako
ten z minulé sezóny,“ hodnotil kouč VK Miroslav Čada.
Obvyklou členku základu
Michaelu Monzoni nasadil
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Pohledem trenérů

Volejbalistky jedou do Curychu a musejí vyhrát
Prostějov/son - Určitě znáte
tu hlášku ze slavného českého
filmu Vesničko má, středisková: „Už nastavili zrcadlo?
Já se půjdu dívat, až nastaví
zrcadlo!“ A právě takové nastavování zrcadla teď čeká
volejbalistky VK Modřanská
Prostějov. Po čtyřech dosavadních porážkách v Champions League 2011/12 nastoupí ke svému pátému utkání
v základní skupině C, na hřišti švýcarského Voléro Curych
se hraje ve středu 11. ledna od
20.15 hodin.
Stačí nahlédnout do průběžné tabulky, kde mají Hanačky jediný
bodík a jejich nadcházející soupeřky body čtyři, aby bylo jasno
o výchozí situaci i důležitosti

Tabulka Mattoni NBL po neúplném 22. kole

až během třetího dějství kvůli nemoci, nahrávačka Šárka
Kubínová do přáteláku vůbec
nezasáhla vinou bolavého kolena. „Ani u jedné ale nejde
o vážnější potíže, takže by
měly být brzy v pořádku,“
upřesnil Čada. „Důležité je,
že jsme se proti Schwechatu
pozitivně naladili před cestou do Švýcarska,“ zdůraznil
prostějovský trenér směrem
k extrémně důležité středeční
bitvě.

ČEZ Basketball Nymburk
BK JIP Pardubice
BK Prostějov
BK Děčín
BC Kolín
USK Praha
NH Ostrava
Astrum Levice
Tuři Svitavy
Levharti Chomutov
SLUNETA Ústí nad Labem
BK Loko Interconex Plzeň
Inter Bratislava
BK Breda & Weinstein Opava

22
22
21
22
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21
18
18
15
15
13
10
8
8
8
6
5
4
4

1
4
3
7
6
9
12
14
14
14
16
17
18
18

1992:1438
1782:1487
1834:1516
1670:1459
1794:1672
1702:1647
1757:1688
1710:1725
1662:1757
1776:1988
1643:1902
1447:1810
1527:1866
1474:1815

43
40
39
37
36
35
32
30
30
30
28
27
26
26

koše Mattoni NBL v číslech
21. KOLO: Kolín - Chomutov 98:83 (26:19, 50:43, 76:65). Nejvíce
j í bbodů:
dů
Field 20, Machač 16, Zuzák, Barnes a J. Jelínek 14, Marko 10 - Lowery 20,,
Pope, Sucharda a Staněk po 15, Krakovič 13. Prostějov - USK Praha 81:60 (18:17, 39:34, 61:48)
Nejvíce bodů: Gadri-Nicholson 18, Pandula 15, Pelikán 9 - Hruban 14, Votroubek 10, Vocetka 8. Inter Bratislava - Ostrava 78:69 (14:14, 35:28, 55:44) Nejvíce bodů: Ubilla 24, Pešič 16, Trivunovič
15, Gavran 12 - Wright 13, Manusos 11, Luettgerodt 10. Levice - Opava 88:57 (30:26, 41:37, 67:50)
Nejvíce bodů: Grant 19, Lowhorn 16, Štemberger 12, Modrič 10 - Šiřina 11, Miklošík 9, Klečka a Strnisko po 8. Pardubice - Svitavy 113:83 (34:16, 61:40, 88:58) Nejvíce bodů: Černošek 18, Hampton
16, Muirhead 15, P, Bohačík a O. Peterka po 12, Kotas a Opoku po 10 - Meno 26, Miloš 16, Špaček
10. Ústí nad Labem - Nymburk 59:91 (8:22, 16:47, 43:56) Nejvíce bodů: McFadden 19, Pištěcký
12, Fohler 10 - Naymick 17, Pumprla 14, Lenzly 13.
22. KOLO: Chomutov - Ústí nad Labem 95:87 (30:21, 60:54, 78:68) Nejvíce bodů: Pope 23,
Krakovič 17, Hanzlík 16, Lowery a Staněk po 13 - Holanda 24, Fohler 17, McFadden 14, Tyrna 11,
Bažant 10. Nymburk - Inter Bratislava 101:49 (25:10, 54:25, 80:30) Nejvíce bodů: Abrams 19,
Wilson 18, Sokolovský 15 - Trivunovič 14, Ubilla 13, Pešič 12. Ostrava - Prostějov 79:82 (12:20,
36:45, 50:63) Nejvíce bodů: Luettgerodt 20, Hughes 18, Stuchlý 10 - Gadri-Nicholson 23, Smith 17,
Peterson 14. USK Praha - Pardubice 82:87 (33:21, 52:41, 72:64) Nejvíce bodů: Hruban a Sedmák
po 23, Šotnar 16, Votroubek 10 - Arnold a Muirhead po 14, Hampton 13, P. Bohačík 12, Kotas 11.
Děčín - Kolín 83:75 (25:18, 50:39, 62:66) Nejvíce bodů: P. Houška 27, Alič a Stria po 15, Sanders 10
- Jelínek 22, Ames a Field po 14. Opava - Plzeň 80:68 (10:14, 28:34, 52:52) Nejvíce bodů: Klečka
18, Šiřina 16, Strnisko 10 - L. Tóth 21, Vrubl 17, Kozlík 11.Svitavy - Levice 65:69 (25:18, 39:32,
50:56) Nejvíce bodů: Horák 17, Meno 16, Miloš 11 - Grant 22, Lowhorn 17, Vojtek 10.
-pk-

Bleskovka na jihu Moravy: tým Prostějova nedal šanci juniorkám Brna

SG B
VK Pv

0
3

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

Brno, Prostějov/son - Ani ne hodinu potřebovaly naše volejbalistky
k tomu, aby splnily povinnost hladkým vítězstvím v 15. kole UNIQA
extraligy žen ČR na hřišti nováčka
soutěže SG Brno. Nezkušený domácí soubor s věkovým průměrem
hluboko pod dvacet let kladl favorizovanému VK Modřanská Prostějov odpor jen trochu ve druhé sadě,
jinak dle očekávání kraloval lídr
tabulky. Ten své vedoucí postavení
mírně upevnil na rozdíl čtyř bodů
díky tomu, že Olymp Praha zdolal
Přerov jen 3:2.
Začátky všech tří dějství měly jeden
společný znak: jihomoravské mladice
se chvíli statečně držely. Ale zatímco
v úvodním i třetím setu jejich entuziasmus rychle vyprchal pod tíhou herní
kvality VK i vlastních chyb, druhá sada
byla zajímavá delší dobu. Děvčata ze
Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka totiž při podání Součkové otočila z
5:7 na 9:7 a následně vedla ještě 11:9,
než se české panovnice znovu chopily moci a razantním obratem vrátily
střetnutí předpokládaný směr. Všechny členky hanácké sestavy, jež dostaly
důvěru, odvedly kromě občasných
problémů s příjmem komplexně dobrý
výkon.

VK SG Brno - VK Modřanská Prostějov 0:3 (-13,-16,-12)
Rozhodčí: Trumpeš, Grabovský. Počet diváků: 200.
VK SG Brno: Součková K., Teichmannová M., Vyklická K., Šnellyová V.,
Nálezková K., Herbočková L. Libero: Menšíková S.Střídaly: Kuchařová V.,
Holečková S.
VK Prostějov: Artmenko, Hrončeková, Soares, Košická, Monzoni,
Smák. Libero: Chlumská

„Potíže jsme opravdu měli jen místy
na přihrávce, kde nás Brňačky chvílemi trápily riskantním servisem. Jinak
jsme byli jasně lepší ve všech činnostech, po téhle stránce holky splnily
to, co měly. Nejvíce bodovaly útočně
silné Tali Artmenko a Soli Soares,
výkonem mě potěšila také Darina Košická, která po delší době absolvovala
celý zápas a zvládla jej velmi solidně,“
chválil kouč Modřanek Miroslav
Čada.
Po nedělním volnu a pondělních dvou
tréninkových fázích čeká prostějov-

skou výpravu úterní letecká cesta na
středeční duel Champions League
v hlavním městě Švýcarska. „Autobusem se v úterý ráno přesuneme
do Vídně a odtamtud poletíme do
Curychu, kde si večer zatrénujeme. Je
to stejný předzápasový program jako
vždy při venkovních utkáních Ligy
mistryň. Bohužel se v důležité bitvě
musíme obejít bez zraněné nahrávačky Šárky Kubínové, jež má natažené
vazy v koleni a minimálně týden bude
mimo hru,“ prozradil Čada na závěr
jednu nepříjemnou informaci.

průběžná tabulka po 15. kole

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

Tým

VK Prostějov
PVK Olymp Praha
VK Královo Pole
VC Slavia Praha
PVK Přerov
TJ Sokol F. Místek
SK UP Olomouc
TJ S. Šternberk
TJ Ostrava
VK SG Brno

Z
15
15
15
15
15
15
14

V3 V2 PB
P
PS
15 0 45:3 1198:792 45
14 1 42:9 1222:963 41
9 6 31:24 1248:1095 27
8 7 28:27 1182:1202 23
7 8 26:27 1153:1151 23
7 8 26:29 1184:1234 21
6 8 27:27 1155:1172 20

PM
B
1123:751 42
1113:867 39
1173:1041 24
1057:1042 22
1101:1140 21
1155:1172 20
1088:1119 20

15

4

11 19:38 1162:1335

11

1108:1260

11

14
15

4
0

10 14:33 902:1090
15 4:45 835:1207

11
0

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...
16. kolo, sobota 14. ledna v 17:00 hodin: Přerov - Frýdek-Místek, Slavia Ostrava, Olomouc - SG Brno, Prostějov - Šternberk, Královo Pole - Olymp

PETRA KVITOVÁ S TOMÁŠEM BERDYCHEM ZÍSKALI
prestižní tenisový grál v Austrálii naprosto suverénně

První utkání ve skupině:
Bulharsko 2:1
Zahajovací utkání celého turnaje otevřel souboj ženské
světové dvojky s nevyzpytatelnou Cvetanou Pironkovovou.
Kvitová vyhrála 6:4, 6:2, když
během úvodní sady odvrátila několik brejkbolů a ve druhém setu
otočila vývoj z 1:2 pěti gamy za
sebou. „Jsem moc ráda za tohle
první vítězství. Herně to sice
z mé strany nebylo ideální, ale
s tím jsme počítali. Moc si zde
užívám atmosféru, v hledišti je
řada krajanů s vlajkami a to mě
motivuje. Teď mě trochu pobolívá achilovka i předloktí, snad
budu v pořádku,“ říkala Petra
v pondělí nad ránem českého
času.
Po své parťačce šel na kurt Berdych, aby až po velkém boji
udolal houževnatého Grigora
Dimitrova 6:4, 6:7, 6:3. Protivník přitom odvrátil dva mečboly v tiebreaku druhého dějství.
„Grigor hrál výborně a letos
bude nebezpečný. Já jsem nadšený, že se mi povedlo rok začít
výhrou, čímž člověk nabere sebejistotu. Předvedl jsem solidní
výkon a to mě těší,“ pochvaloval
si Tomáš.
Pár Berdych, Kvitová si pak
premiérově vyzkoušel společné
vystoupení ve smíšené čtyřhře.
A byť odstartoval skvěle, byla

z toho nakonec těsná porážka
6:2, 3:6, 9:11, přičemž Prostějované nevyužili za stavu 9:6
v supertiebreaku tří mečbolů
za sebou. „Napoprvé to nebylo špatné,“ nezatracovala Petra
debl po boku Toma. „Závěr se
mi osobně moc nevydařil, ale
celkově jsme dnešní zápas vyhráli, což je nejdůležitější,“ zdůraznil její kolega.

Druhé utkání ve skupině:
USA 3:0
Američané na úvod poněkud
nečekaně podlehli Dánsku, takže ve středu potřebovali nutně
uspět. Proti spolehlivě makajícím vyslancům z Hané však
neměli žádnou šanci. Demontáž
Spojených států načala Kvitová jednoznačným pokořením
Bethanie Mattekové-Sandsové
6:2, 6:1, i když zkraje obou setů
se favoritka trápila. „Jsem spokojená s vítězstvím, ale necítila jsem se na kurtu moc dobře.
Mám hodně prostoru ke zlepšení, ve své hře cítím rezervy,“
povídala nejlepší tenistka sezóny
2011.
Cenný skalp vzápětí získal Berdych, který coby sedmý hráč
světa spláchnul osmičku v pořadí ATP Tour Mardyho Fishe 6:3,
6:3. „Porazit takhle člena elitní
desítky a borce, jenž měl loni
výborný rok, je skutečně vyni-

kající. Zatím se všechno rozjíždí
Finále:
slibně a funguje na jedničku,“
Francie 2:0
pravil rodák z Valašského Meziříčí. Svá slova mohl podtrhnout i Sobota 7. ledna patřila na perpo vítězné čtyřhře v poměru 6:3, thském dvorci rozhodujícímu
duelu 24. ročníku Hopman
7:5.
Cupu, v němž naši tenisoví záTřetí utkání ve skupině:
stupci změřili síly s párem ze
Dánsko 2:0
země Galského kohouta. A zroOčekávaný singlový vrchol letoš- dil se další přesvědčivý triumf
ního Hopmanova poháru přišel České republiky, potažmo TK
v pátečním utkání Česka s dán- Agrofert Prostějov.
ským výběrem. Proti sobě totiž Nejprve Kvitová odkázala do
nastoupily dvě nejvýše postavené patřičných mezí fyzicky nadudámy současného rankingu WTA panou Marion Bartoliovou 7:5,
Petra Kvitová a Caroline Wozni- 6:1, ačkoliv v první sadě ztrácela
acká. Rezultát? Úspěch naší už 3:5. Tradiční bojovností však
plejerky 7:6, 3:6, 6:4 a tím její nepříznivý průběh otočila. „Dopádná odpověď na otázku, kdo kázala jsem se v tomto náročném
ve skutečnosti patří na ženský vr- střetnutí neustále zlepšovat. Myschol bílého sportu. „Byl to skvělý lím, že jsem zde předvedla svůj
zápas od nás obou a mám radost, nejlepší výkon a jsem nadšená,“
že jsem nakonec vyhrála. Šlo o radovala se v hlavním městě Ausmalý test, jak jsme na tom zkraje trálie neporažená suverénka.
nové sezóny,“ prohodila vítězka Svou bilanci ve dvouhře na 4-0
po vyrovnaném souboji.
vzápětí vylepšil i její týmový
To Berdych se s papírově slab- partner, když překonal velmi
ším Frederikem Nielsenem vů- silného Richarda Gasqueta 7:6,
bec nepáral a pobil ho 6:1, 6:3. 6:4. Sice měl potíže s dotaže„Soupeře jsem viděl hrát poprvé ním slibně rozjetých setů do
v životě. Pokoušel se být agre- zdárného konce, ovšem úplné
sivní a riskoval, přesto jsem závěry vždy zvládl. „Nemohlo
díky dalšímu kvalitnímu výkonu to dopadnout lépe. Především
neměl s potvrzením našeho po- chci pogratulovat Petře, protože
stupu do finále větší problémy,“ ona každý zápas dobře začala
smál se spokojený Tomáš. Debl a dodala mi tím povzbuzení,
se za rozhodnutého vývoje celé abych přidal druhý bod. Byl to
skupiny neuskutečnil.
fantastický týden,“ jásal Tomáš

Berdych. Rovněž vysmátá Kvitová dodala: „Bylo příjemné
s tebou hrát, opravdu zábava.
Děkuji tobě i všem skvělým fanouškům.“
Česko opanovalo Hopmanův
pohár potřetí v historii po titu-

lech Petra Kordy a Jany Novotné
1994, respektive Miloslava Mečíře s Helenou Sukovou 1989.
V pořadí zemí dle úspěšnosti
se ČR dotáhla na druhé místo
za USA, jež v Perthu slavily již
šestkrát.

Pro Petru Kvitovou nyní bude
i tento týden neméně důležitý,
neboť absolvuje turnaj v Sydney. A pokud jej vyhraje, stane
se premiérově v životě světovou
jedničkou! Takže Péťo, držíme
palce!

Výsledky Hopman Cupu 2012
Základní skupina A

Základní skupina B

Česko – Bulharsko 2:1 (Kvitová – Pironkovová 6:4, 6:2,
Berdych – Dimitrov 6:4, 6:7, 6:3, Berdych, Kvitová – Dimitrov, Pironkovová 6:2, 3:6, 9:11).
USA – Dánsko 1:2 (Fish – Nielsen 6:4, 6:7, 6:4, Matteková-Sandsová – Wozniacká 6:7, 2:6, Fish, Matteková-Sandsová – Nielsen, Wozniacká 5:7, 3:6).
Dánsko – Bulharsko 1:2 (Wozniacká – Pironkovová 7:5,
4:6, 6:2, Nielsen – Dimitrov 6:7, 2:6, Nielsen, Wozniacká –
Dimitrov, Pironkovová 6:3, 4:6, 1:10).
Česko – USA 3:0 (Kvitová – Matteková-Sandsová 6:2, 6:1,
Berdych – Fish 6:3, 6:3, Berdych, Kvitová – Fish, Matteková-Sandsová 6:3, 7:5).
Česko – Dánsko 2:0 (Kvitová – Wozniacká 7:6, 3:6, 6:4,
Berdych – Nielsen 6:1, 6:3, čtyřhra zrušena).
USA – Bulharsko 1:2 (Matteková-Sandsová – Pironkovová
6:4, 6:4, Fish – Dimitrov 2:6, 1:6, Fish, Matteková-Sandsová
– Dimitrov, Pironkovová 5:8).
1. Česko 3
0
7:1
3
2. Bulharsko 2
1
5:4
2
3. Dánsko 1
2
3:5
1
4. USA
0
3
2:7
0

Francie – Čína 2:1 (Bartoliová – Na 6:2, 2:6, 4:6, Gasquet –
Ti 6:1, 6:3, Bartoliová, Gasquet – Na, Ti 6:1, 6:1).
Španělsko – Austrálie 2:1 (Medinaová-Garriguesová –
Gajdošová 3:6, 6:3, 3:6, Verdasco – Hewitt 6:3, 3:6, 7:5,
Medinaová-Garriguesová, Verdasco – Gajdošová, Hewitt
3:6, 6:3, 11:9).
Španělsko – Čína 2:1 (Medinaová-Garriguesová – Na 3:6,
1:6, Verdasco – Ti 6:3, 6:4, Verdasco, Medinaová-Garriguesová – Ti, Na 6:0, 6:2).
Francie – Austrálie 3:0 (Bartoliová – Gajdošová 6:0, 6:0,
Gasquet – Hewitt 6:2, 5:7, 6:1, Gasquet, Bartoliová –
Hewitt, Gajdošová 6:3, 6:4).
Austrálie – Čína 2:1 (Gajdošová – Na 3:6, 2:6, Hewitt – Ti
6:4, 7:5, Hewitt, Gajdošová – Ti, Na 8:5).
Francie – Španělsko 2:0 (Bartoliová - Medinaová-Garriguesová 6:2, 6:4, Gasquet – Verdasco 6:2, 6:4, čtyřhra
zrušena).
1. Francie 3
0
7:1
3
2. Španělsko 2
1
4:4
2
3. Austrálie 1
2
3:6
1
4. Čína
0
3
3:6
0

Finále
Česko – Francie 2:0 (Kvitová – Bartoliová 7:5, 6:1, Berdych – Gasquet 7:6, 6:4, čtyřhra zrušena).
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Exkluzivní interview s prostějovským rodákem, který se vrátil do osudového klubu

JOSEF MUCHA: „Chtěl jsem jako trenér nahlédnout do první ligy. To se mi teď plní!“
Někdejší záložník se stal novým členem realizačního týmu „A“-mužstva olomoucké Sigmy
Olomouc, Prostějov - Po odchodu nového asistenta Sigmy Václava Jílka do Sparty
Praha padla volba vedení olomouckého klubu, sportovního ředitele Jana Gottvalda a
trenéra Petra Uličného na bývalého hráče a prostějovského rodáka Josefa Muchu!
Ten se na Andrův stadion vrátil během své fotbalové dráhy už potřetí, nyní však poprvé
jako trenér. V hráčské kariéře odehrál v lize přes tři stovky utkání. Fanoušci vzpomínají
na jeho výborné výkony v pohárech proti Udine, Olympique Marseille nebo Celtě Vigo.
Teď se bude Josef Mucha snažit oprášit trenérskou spolupráci se svým kamarádem
Martinem Kotůlkem a pod vedením Petra Uličného bude dělat i on maximum k záchraně
Sigmy v nejvyšší soutěži. „Na Prostějov ale nedám dopustit...,“ svěřil se v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník, který nám Josef Mucha poskytl v uplynulém týdnu.
Radek Heloňa
Petr Kozák
Jak se rodilo vaše
premiérové
trenérské
angažmá v Sigmě?
„Bylo to vázané na odchod Vaška
Jílka do Sparty Praha. Sigma mě
kontaktovala hned při prvních
náznacích, že bych tam mohl jít.
Napoprvé to nevyšlo, ale když byl
jeho přestup do Sparty potvrzen,
Sigma se ozvala znovu a plácli
jsme si.“
Celkem se do Sigmy
vracíte již potřetí. Jak vzpomínáte na dvě hráčská
angažmá?
„Poprvé jsem přišel v roce 1989
a v té době měla Sigma hodně
zkušených hráčů. Trénoval nás
tenkrát Erich Cviertna. Potom jej
vystřídal Karel Brückner. V tom
nabitém kádru jsem se prostě
neprosadil. Jen občas jsem střídal.

VIZITKA

JOSEFA MUCHY

Podruhé jsem přišel do Olomouce
v lednu roku 1995. To bylo za
trenéra Radolského. A pokus
se zdařil až do roku 2002. Zažil
jsem tady výborné spoluhráče,
trenéry, diváky a krásné zápasy...
(úsměv)“
Na které zápasy nejraději
vzpomínáte?
„To se těžko vybírá. Ale určitě byy
ěch pohárových.
to bylo jedno z těch
ě, kdy se pohár
Já tu byl v době,
tě tedy domácí
hrál hodně. Určitě
que Marseille a
utkání s Olympique
domácí zápas s Celta Vigo. To
jsem hrál něco víc
íc než
poločas a dal jsem
em
dva góly. Zmínil
nil
bych také určitě
tě
yť
zápas s Udine, byť
pro nás mělo smutný
utný
konec, protože jsme
sme v
prodloužení vypadli.“
dli.“
V Sigmě see opět sejdete s vaším
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bývalým
spoluhráčem,
spolukoučem v Holici a sousedem v jedné osobě Martinem
Kotůlkem…
„To je pravda. S Martinem jsme
toho spolu hodně odehráli na
hřišti, naše rodiny se přátelí,
máme stejný názor na fotbal.
Takže na další trenérskou spolupráci
p se hodně těším.“

ale samozřejmě, že hlavní slovo
bude mít on. Věřím, že to bude
společně dobře klapat a že Sigmu
zase nakopneme.“
V čem byl podle vás
hlavní problém ve hře
Sigmy na podzim?
„Klukům to tam přestalo padat.
Začali být nervózní a pak hraje
psychika velkou roli. Hráč už si
nedovolí to, co za normální situace. Všechno se začne kumulovat
do negativa a není dobrá hra ani
body. Věřím, že kvalitní hráče
včetně posil, které přijdou, dáme
znovu dohromady a zlepšíme
jak umístění v tabulce, tak i
předváděnou hru.“
Sigmě nešly dlouho dobu
také útočné i obranné
standartky. Vy jste se uměl ve
vápně prosadit. Čím to, že se
hráči neprosazovali?

„Sigma mě kontaktovala hned
při prvních náznacích Sparty
o Jílka, že bych tam mohl jít.
Napoprvé to nevyšlo, ale když
byl jeho přestup potvrzen,
ozvala se znovu a plácli jsme si“
Nový asistent trenéra Uličného JOSEF MUCHA o tom,
jak se zrodilo jeho první angažmá v nejvyšší soutěži
A vaším
ššéfem bude
Petr
Uličný,
které
kterého
taky
dobř znáte…
dobře
„An
„Ano,
Petr
mě trénoval
v roce 1992,
kdy
jsme
kd
pod
po ním ve
Zlíně
vykoZlí
pali lligu.“
Už
U
máte
rrozděleny

„Standartky na jednu stranu zápasy rozhodují. Na druhou stranu,
když v dnešní době internetu a
DVD nacvičíte jednu standartku,
v dalším zápase už ji nemůžete
použít, protože ji všichni znají.
Ale určitě to musíme zlepšit a
něco vymyslet. Všichni jsme
působili pod panem Brücknerem,
tak se budeme snažit něco z jeho
způsobů nácviku převzít.“
V kabině je spousta
mladých hráčů, ale s těmi
zkušenějšími se asi také znáte…
role?
„Přesně tak. Hrál jsem s Radimem
Uličným už Kučerou a Markem Heinzem. Ale
„Ano, s panem U
jsme to probírali. Dá nám s znám celý mančaft, v tom neviMartinem hodně prostoru, dím žádný problém.“

Trenér. Společně s Martinem Kotůlkem dostává Josef Mucha od hlavního kouče Petra Uličného hodně
prostoru. Na začátku přípravy právě mluví k hráčům na jednom z prvních tréninků. Foto: Stanislav Heloňa
Jaký je váš vztah k městu
Olomouci a vůbec k oddílu SK Sigma?
„Jako rodák z Prostějova jsem už
jako malý kluk jezdil s otcem na
ligové zápasy Sigmy. V roce 1989
jsem po tehdejší dvouroční vojenské základní službě přestoupil
do Sigmy a v roce 1992 jsem se
pravděpodobně navždy s rodinou
přestěhoval do Olomouce. Když
tvrdím,že jsem se do Olomouce
přestěhoval
pravděpodobně
navždy, tím je myslím dán můj
vztah k městu Olomouc. A vztah k
Sigmě? De facto jsem tam začínal
s profesionálním fotbalem a zažil
krásná léta, kdy jsme několik roků
hráli v evropských pohárech. K
Sigmě tak mám velmi kladný vztah, budu jí vždy fandit, o to více
jsem rád, že mohu v tomto klubu
opět pracovat.“
Kdybyste měl zavzpomínat na svůj rodný
Prostějov. Co vás napadne?
„Jak říkáte, je to moje rodné město,
čímž je řečeno mnohé. Mám zde
rodinu, přátele, kamarády, známé...
Vždyť veškerá mládežnická léta
sem prožil v místních Železárnách
Prostějov, teprve poté nastoupil
někam jinam, na vojnu do RH
Znojmo. Po návratu z vojny jsem
opět krátce působil v Prostějově,
abych po půl roce přestoupil do
Sigmy. Na Prostějov ale nedám
nikdy dopustit.“
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Jaký je váš vysněný
trenérský cíl nebo
mužstvo, které by jste rád
někdy vedl?
„Samozřejmě jsem chtěl jako
trenér nahlédnout do první ligy,
což se mi teď díky nabídce Sigmy daří! Jsem za to rád a lidem
z klubu moc vděčný. Jinak ve
fotbale se těžko něco plánuje.
Každá cesta nahoru je dlouhá a
náročná a někdy je potřeba i trochu štěstí...“

Na
závěr
trochu
odlehčení.
Jakým
dalším sportům mimo fotbal
se věnujete, případně jaké
sledujete?
„Moc volného času nikdy moc
nemám, ale na tenis a v poslední době už i na badminton si chvíli vždy najdu. Zkoušel jsem
i golf, ale ten už je opravdu
časově hodně náročný. Jinak se
dá říci, že sleduji snad všechny
sporty.“

INZERCE
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