Dnes také se speciální přílohou...
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přehled škol pro vaše děti
Nabídka mateřských, základních a středních škol i učilišť

...ještě
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Ročník

Číslo

Pondělí

s pohodou

Tragický start nového roku: lidé jsou zoufalí, sahají si na život

Dvě SEBEVRAŽDY,
y
hlášeny jsou další pokus
Z auta si udělal PLYNOVOU KOMORU!

Hrůzná smrt. Přímo na ulici v Libušince si čtyřiačtyřicetiletý muž udělal ze svého auta plynovou komoru. Hadici natáhl
od výfuku do kabiny, ve které se pak otrávil.
Foto: koláž PV Večerníku
Prostějov/mik

Hrůzostrašný týden! Potvrzuje se
skutečnost, že letošní rok bude hodně kritický po všech stránkách. Ne
každý snáší tíživé problémy s přehledem, mnozí se uchylují k jejich
razantnímu a bohužel neodvratnému řešení. Svědčí o tom případy z
minulého týdne v Prostějově a okolí.
Došlo ke dvěma dokonaným sebevraždám, z nichž každá budí hrůzu a

mrazení v zádech. Mladý muž v úterý
skočil pod rozjetý rychlík v Letecké
ulici. Den předtím, v pondělí ráno, si
přímo na ulici udělal ze svého auta
plynovou komoru čtyřiačtyřicetiletý
muž. Z výfuku natáhl hadici do kabiny a spustil motor. Během pár minut
se v kabině auta otrávil. To jsou dva
případy, ve kterých už lidem nebylo
nijak pomoci. Lékaři na místě už konstatovali pouze smrt. To ale nebylo

Skočil pod vlak. Mladý muž v úterý spáchal sebevraždu v kolejišti v Letecké ulici. Neměl šanci přežít. Ilustrační foto

zdaleka všechno, i jiní zoufalci si minulý týden chtěli sáhnout na život.
Tady už ale zasáhla paní Štěstěna.
Muž středního věku se z důvodu tíživé finanční situace chtěl oběsit na
prádelní šňůře, sousedé ho ale naštěstí včas odřezali. Bezradný a životem znechucený člověk skončil na
psychiatrické klinice. Ve středu pak
na poslední chvíli vytáhli strážníci z
kolejiště na hlavním nádraží staršího

muže. Tento případ není ještě uzavřen, není jasné, zda muž mezi koleje jen upadl, nebo si chtěl vzít život.
Jednotlivé případy však ukazují na
to, že i v brzké budoucnosti můžeme
očekávat podobné zoufalé činy od lidí, kteří už ve svém životě nenacházejí žádné jiné východisko.
O jednotlivých případech, statistických číslech a komentářích se dočtete na straně 13 dnešního vydání.

INZERCE

Zdražili jsme, ale vy UŠETŘÍTE
UŠETŘÍTE!!
Za dva desetikorunové tituly u nás zaplatíte jen 15 Kč

CHCETE MÍT
SVÉ OBLÍBENÉ NOVINY
POŘÁD ZA
STAROU CENU?
Pro zachování 10 Kč
za Prostějovský Večerník
si můžete objednat předplatné ...
nalistujte stranu 21
a dozvíte se víc

9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zpropadení
lepiči
V nočních hodinách při dohledu
na veřejný pořádek spatřila
hlídka v centru města dvě
neobvykle oděné postavy.
Po chvilce se obě odebraly
směrem na náměstí T. G.
Masaryka. Zde přistoupily
ke sloupům veřejného osvětlení a vylepily lístky. Pro podezření z porušení vyhlášky
města byly osoby vyzvány
k prokázání totožnosti. Jednalo se o dva mladé muže ve
věku 22 a 24 let, členy hudební skupiny. Oba přislíbili
odstranění všech plakátů,
které v této lokalitě rozmístili. Při následné kontrole
ovšem bylo zjištěno, že toto
nesplnili. Celá záležitost
byla předána správnímu orgánu, kde jim hrozí pokuta
až 30 000 korun.

Soud: Ventruba patří do vězení
Obchodník svým klientům okna jen sliboval

Dluh milion čtyři sta tisíc korun vůči přibližně dvaceti
napáleným lidem. Taková je účetní uzávěrka společnosti Ventis PV Okno, za jejíž chod byl odpovědný Pavel Ventruba. Za toto hospodaření jej prostějovský soud poslal na čtyřicet měsíců do vězení.
Spolu s ním odsoudil i další zaměstnankyni firmy
Martinu Vystavělovou, která vyvázla s podmínkou
a peněžitým trestem padesáti tisíc korun. Oba by
zároveň měli společně uhradit škodu, kterou svým
podnikáním způsobili.
Prostějov/ mls
Dle obžaloby Pavel Ventruba
a Martina Vystavělová lidem
slibovali namontovat plastová
okna, přestože věděli, že jim je
už nikdy nebudou schopni dodat. Svým zákazníkům navíc
soustavně lhali. „Dělali si z lidí
blázny. Přitom ani při hlavním

líčení nebyli schopni připustit,
že by někdy něco udělali špatně,” všimla si státní zástupkyně
Gabriela Bílková. Téhož názoru
byla i porota. Podle jejího verdiktu se Pavel Ventruba a Martina Vystavělová od května 2009
na svých zákaznících soustavně
dopouštěli podvodu. „Od tohoto
data firma měla kvůli dluhům

zablokované účty. Oba aktéři si
proto vzhledem k situaci firmy
museli být dobře vědomi, že to,
co slibují zákazníkům, nikdy
nebudou schopni splnit. Peníze
přesto vybírali i nadále a svým
klientům lhali do očí. Například jim tvrdili, že firmě vyhořel sklad, přestože žádný nikdy
neměla,” zdůvodnil rozsudek

Našli zábradlí
Strážník okrskové služby
si při kontrole areálu kovošrotu povšiml v jednom
z kontejnerů několika kusů
rozebraného a poškozeného zábradlí modrobílé barvy. Zaměstnanec sběrných
surovin uvedl, že chlapík ,
který tento kov o hmotnosti 105 kg přivezl, tvrdil, že
mu byl věnován. Proto ho
přijal. Výkupní cena činila
472 korun. Ověřením této
skutečnosti však vyšlo najevo odcizení, a to z areálu
bývalého koupaliště na Kostelecké ulici. Pro podezření
z přestupku proti majetku
byla věc předána správnímu
orgánu k dořešení.

soudce Petr Vrtěl. Právě květen
2009 určil soudce jako klíčový.
Od této doby už společnost nepodnikala, ale pouze „vytloukala klín klínem”. Zákazníci,
kteří si však objednali zboží
u firmy PV Okno před tímto
datem, byli odkázáni na občanskoprávní soud. „Situace firmy
před tímto datem nebyla natolik

kritická, aby bylo jisté, že svým
závazkům vůči klientům nedostojí,” vysvětlil Vrtěl. Přestože
u soudu Pavel Ventruba působil
dojmem zlomeného člověka,
který se dle svých slov potýká s
psychickými problémy, svědci
vypověděli, že dříve se choval
úplně jinak. Své nespokojené
zákazníky opakovaně fyzicky
napadal, minimálně na jedno
z nich vyrazil i s baseballovou
pálkou. Dalšímu ze svých známých, který mu měl dlužit několik tisíc korun, rozmlátil auto
a rozřezal mu na něm všechny
pneumatiky.
Dokončení na straně 13

Další LOUPEŽ na poště HONIČKA za zlodějem

Ilustrační foto
Bedihošť/mik - S loupežemi na poštách v okolních
vesnicích se v poslední době
roztrhl pytel. V závěru loňského roku bylo policií objasněno přepadení pobočky
České pošty v Dobromilicích. Dosud neznámý je ale
pobuda, který v polovině
prosince loupil na poště v
Kelčicích. A minulý týden se
stala terčem lupiče pošta v
Bedihošti!

„Ve středu 11. ledna kolem 16.55
hodin na ulici Prostějovská v
obci Bedihošť vstoupil doposud
neznámý pachatel do pobočky
České pošty, kde přes prosklenou
výplň výdejního okna přepážky
namířil na pokladní blíže nezjiš-

těnou pistoli stříbrné barvy a se
slovy: ,Dej!‘ po ní požadoval vydání finanční hotovosti,“ sdělila
nám Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Zřejmě zoufalý lupič prahnoucí
po penězích ale odešel s prázdnou! „Poté, co se pokladní ukryla do technické místnosti pošty,
pachatel z místa činu utekl, aniž
by něco odcizil. Ke zranění pokladní při přepadení nedošlo.
Po pachateli se intenzivně pátrá.
Policie žádá o pomoc širokou
veřejnost, která by mohla poskytnout jakékoliv informace
ke ztotožnění pachatele, aby
kontaktovala kteroukoli policejní služebnu nebo se obrátila na
bezplatnou linku 158,“ uvedla
Eva Čeplová.

POPIS PACHATELE
Muž, výška kolem 165 cm, sportovní postavy, maskován černou
pletenou kuklou s otvory pro oči a ústa, světlá zimní bunda z šusťákového materiálu, podle pohybu a hlasu spíš mladší. Ozbrojen
byl blíže nespecifikovanou pistolí stříbrné barvy (ne revolver).

byla úspěšná
Pachatelem zkušený kriminálník...
Prostějov/mik

Jak lehce se nechat okrást! O drzosti zlodějů se
přesvědčil muž, který ve čtvrtek skládal zboží
ze své dodávky ve firmě v Sladkovského ulici.
Podezřelý chlapík motající se okolo jeho auta se
mu nezdál hned od počátku. Přesto si nedal pozor a nechal se obrat! Poblíž se naštěstí nacházeli v tu chvíli strážníci.

Čtěte na
straně 6

A mají ho! Strážníkům zloděj daleko neutekl, ti ho zatkli a předali
státní policii.
Ilustrační foto

Za požár v paneláku může SVÍČKA!
Banální příčina mohla mít za následek tragédii
Minulý týden jsme informovali o velkém požáru v
panelovém domě v Okružní ulici. Oheň, který zničil skoro celý byt, málem nepřežila starší žena a v
ohrožení bylo i malé dítě. Nebezpečná záležitost,
která reálně hrozila smrtí, má banální rozluštění.
Jak jsme se totiž na sklonku týdne dozvěděli, požár
vznikl od zapálené svíčky!
Prostějov/mik
Bylo pondělí 2. ledna odpoledne. Lidé v paneláku v Okružní
ulici si ještě užívali končící novoroční pohody. Ale jen zhruba do půl páté. Pak se z jednoho bytu začal valit hustý černý
dým. „Volala nám paní, která

byla na pokraji zoufalství, v
bytě jsou prý uvězněni lidé,“
informoval čerstvě po ohlášení požáru Zdeněk Hošák,
mluvčí krajských hasičů. Byla
to pravda, hasiči po příjezdu z
bytu vyvedli pět osob, z toho
roční dítě, které se nebezpečně
nadýchalo kouře. V ještě hor-

ším stavu byla seniorka, kterou
musela sanitka převést do nemocnice. A právě ona zřejmě
za požár může. „Paní zapálila
svíčku, položila ji na talířek
a takto ji umístila na dřevěný
peřináč v ložnici. Pak odešla
do sousedního pokoje. Když
se vrátila, v plamenech byl už
celý peřináč i sousední skříň.
Starší paní stačila ještě vyběhnout na chodbu zazvonit na
sousedy, aby zavolali hasiče,“
sdělil Večerníku Josef Nedělník, vyšetřovatel Hasičského
záchranného sboru v Prostějově. Výše škody byla majitelem
bytu odhadnuta předběžně na
100 tisíc korun.

Šlo o životy! Po příjezdu na místo hasiči vyvedli z paneláku pět
osob, které byly v ohrožení života. Až později se ukázalo, jak banální příčinu požár měl.
Ilustrační foto

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

Předplaťte si
periodikum,
kde najdete
nejaktuálnější

KRIMI
ZPRÁVY

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

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

Na zákazníka vz
al
i baseballku!

Podvodníci. Pavel Ventruba a Martina Vystavělová měli dle
rozhodnutí soudu nabízet montáž oken, přestože věděli, že kvůli špatné hospodářské situaci firmy svým závazkům nebudou
schopni dostát.
Foto: Martin Zaoral

„Dej,“ řval lupič s pistolí. NEDOSTAL NIC!

Rohož nekoupil
Pracovník kovošrotu se zachoval příkladně - železnou
rohož nevykoupil. Bezdomovec před polednem odcizil železný rošt a směřoval ke
kovošrotu. Na jeho cestě ho
spatřil pracovník městského
úřadu a ihned toto nahlásil
na linku 156. Hlídka na uvedeném místě osobu již nenalezla. Pouze před sběrnými
surovinami ležela odcizená
ocelová rohož. Zaměstnanec
provozovny potvrdil, že se
jedná o předmět přinesený
před malou chvilkou, ale
převzít ho odmítl. Mezitím
se ozvala majitelka domu,
které kovový škrabák patřil.
Došlo k předání. Z důvodu
neznámého ppachatele byla
y
věc postoupena Policii ČR.
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MARTIN KOPEČNÝ

RADEK KVÍZ

LADISLAV SEKANINA

JAN VEČEŘA

se narodil 3. října 1969 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vydal Okresní soud v Prostějově
příkaz k zatčení. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 40 do 42
let, měří 175 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a
hnědé kudrnaté a středně dlouhé husté vlasy.

se narodil 3. června 1969 a trvalé
bydliště má hlášeno v Kostelci
na Hané v okrese Prostějov. Na
hledaného vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k zatčení. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 42
do 45 let, měří 175 centimetrů,
má střední postavu, modré oči
a černé vlasy česané dopředu.
Nosí knír a bradku.

se narodil 25. listopadu 1973
a trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Blansko. Na hledaného
vydal Okresní soud v Prostějově příkaz k zadržení coby
podezřelé osoby. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 40 do 50
let, měří 170 centimetrů, má
střední postavu a hnědé středně
dlouhé vlasy.

se narodil 19. března 1983 a
trvalé bydliště má hlášeno v
Němčicích nad Hanou v okrese
Prostějov. Na hledaného vydal
Okresní soud v Prostějově žádost o vypátrání pobytu. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 25
do 28 let, měří 160 centimetrů,
má hubenou postavu, zelenohnědé oči a plavé blond vlasy.

Dívka vypátrána
V pondělí v noci
byla na ulici Západní v Prostějově vypátrána dívka vedená v
celostátním pátrání, která se v
průběhu uplynulého týdne nevrátila z dovolenky do výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí. Jmenovaná byla zajištěna
a téhož dne si sedmnáctiletou
dívku převzala pracovnice
uvedeného zařízení.
Pět piv a vodka
Hned po ránu byl hlídkou na
ulici Hlavní v Kralicích na
Hané kontrolován řidič osobního vozidla Škoda Felicie.
Při dechové zkoušce mu byla
naměřena hodnota 0,64
, ppromile alkoholu v dechu. Řidič
s naměřenou hodnotou souhlasil, lékařské vyšetření spojené s
odběrem krve nežádal. Uvedl,
že ppředešlýý den večer vypil
yp ppět
piv a panák vodky. Řidiči byla
na místě zakázána další jízda.
Babeta je fuč
Zatím neznámý pachatel se
vloupal v Prostějově na ulici
Močidýlka do garáže a z ní
odcizil moped značky Jawa
Babeta a sadu čtyř kusů disků
s letními pneumatikami. Způsobil škodu ve výši 12 000
korun.
Za whisky kriminál
Z přečinu krádeže je podezřelý
třiadvacetiletý muž z Prostějovska. V pondělí večer odcizil
v Kauflandu na ulici Okružní
tři láhve whisky, které si schoval pod bundu a poté prošel
přes informační zónu, aniž
by za uvedené zboží zaplatil.
Přitom byl v posledních třech
letech za takový čin potrestán,
a to rozsudkem krajského soudu na dva roky nepodmíněně.
Z výkonu trestu byl v květnu
2010 podmínečně propuštěn
na zkušební dobu do listopadu
2012. Nyní mladíkovi hrozí
další kriminál.
Kabelka z auta
Zatím neznámý pachatel v úterý v ranních hodinách v obci
Vrbátky rozbil skleněnou výpplň zadních dveří za řidičem u
osobního vozidla Škoda Fabia
zaparkovaného před budovou
mateřské školky. Odcizil kabelku s peněženkou, ve které
se nacházely osobní doklady,
finanční hotovost, platební karta a mobilní telefon. Pachatel
způsobil škodu ve výši 4 000
korun na odcizených věcech a
škodu ve výši nejméně 3 000
korun poškozením vozidla.
Dopaden při činu!
Policistům se podařilo dopadnout pachatele krádeže vloupáním do obchodu se smíšeným zbožím bezprostředně
po činu. Ve středu v nočních
hodinách sedmadvacetiletý
delikvent za použití násilí vykopl skleněnou výplň dveří do
chodby nákupního střediska v
obci Olšany u Prostějova. Dále
vykopl skleněnou výplň dveří
prodejny, vnikl dovnitř a odcizil převážně potraviny. Svým
jednáním způsobil škodu ve
výši nejméně 23 000 korun na
odcizených věcech a škodu ve
výši 15 000 korun poškozením
skleněných výplní.
Přes dvě promile
Dvaatřicetiletý řidič Renaultu
Kangoo byl o půl třetí ráno
kontrolován policejní hlídkou
na silnici mezi obcemi Pěnčín
a Přemyslovice. Při kontrole
byla u podezřelého provedena
dechová zkouška na alkohol s
výsledkem 2,08 promile alkoholu v dechu. Muži byla zakázána další jízda.

Zpravodajství
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Lidé nemají kde bydlet, ZLECHOV PRODÁVAJÍ
Skácelovi koupili Čubernici,

a město má přes 100 volných bytů!

Je to možné? Spousta Prostějovanů se ocitá v současnosti nad sociální
propastí, třou bídu, nemají kde bydlet. Patří k nim i mladé rodiny s dětmi.
A město? To by mělo těmto potřebným pomoci. Jenomže situace je zcela
opačná. Pořadník na přidělení bytů je přeplněný lidmi žádajícími alespoň
o garsonku. A co dostanou? Nic! Byty na úrovni prostě v Prostějově nejsou, zato ty, ve kterých jde kvůli jejich dezolátnímu stavu o život, těch má
radnice přehršel. Přesně sto deset. Problém je jediný. Pokud budete chtít
v takovéto špeluňce bydlet, musíte si ji sami opravit. Takže vyberte 200
nebo 300 tisíc korun a dejte se do toho! Jinou alternativu vám totiž radnice
potažmo Domovní správa nenabídne!
Prostějov/mik
O volných bytech se hovořilo na
tiskové konferenci Rady města
minulou středu. Jak jsme zjistili,
město stále drží ve své správě 1
188 bytů. Lidi, a teď se podržte,
celkem 110 z nich zeje prázdnotou! Proč? Z jednoduchého
důvodu. Jsou v naprosto dezolátním stavu a město nemá peníze
na jejich opravu. „Což je ovšem
skandální, protože nejde o novou věc, na kterou by se přišlo
až v současnosti. Byty v domech
v různých lokalitách Prostějova
chátrají už několik let, a kompetentní osoby tuto skutečnost přehlížely,“ míní člověk, který ještě
nedávno pracoval na radnici a
nepřeje si zveřejnit své jméno.

„Například na Šárce v takzvaném „Parlamentu“ jsme volné
byty chtěli opravovat. Pak jsme
ale došli k tomu, že potřebujeme
i levné byty a případná rekonstrukce by je zdražila,“ oponuje
Alena Rašková, místostarostka
Prostějova. „To byl ale pouze
jeden z důvodů. Tím hlavním
byl fakt, že neumíme v dohledné
době zajistit dostatek finančních
prostředků na komplikované rekonstrukce. Nechat opravit tolik
bytů, to by stálo desítky milionů
korun,“ dodal Miroslav Pišťák,
starosta Prostějova. „Když se
podíváte na trh s byty, pomalu se
dostáváme do situace, že jejich
ceny jdou rapidně dolů a tak přestává být zájem o městské byty,“

dodává jakoby na omluvu Jiří
Pospíšil, místostarosta zodpovědný za majetek města. „To je
nesmysl,“ rozčiluje se nad tímto
odůvodněním pan Jiří, který se
ozval naší redakci. „Před sedmi
lety jsem požádal o městský byt.
Pět let se mi nikdo neozval, až
teprve vloni mi nabídli hned
pět možností. Problém byl ale
v tom, že všechny tyto byty
byly v dezolátním až havarijním stavu, a pokud bych chtěl
v některém z nich bydlet, musel
bych si ho na své vlastní náklady opravit. Když jsem si to
odborníkem nechal odhadnout,
stálo by to až 300 tisíc korun!
Copak jsem blázen? Nežádal
jsem o městský byt proto, že

SKANDÁL

!

Prostějovsko/mls - Někdo
sbírá známky, jiný zchátralé
nemovitosti. Rodina Skácelova patří k těm druhým.
Jen v bezprostřední blízkosti
plumlovské přehrady v tuto
chvíli vlastní tři významné
objekty. Po budově bývalého kina v Mostkovicích, kde
se usídlili problémoví Romové, a rozpadajícím se hotelu

Kdo za to může? Nejvíce volných bytů, ovšem v havarijním stavu, je
v takzvaném „Parlamentu“ v ulici Šárka. Proč město nechalo situaci
dojít až tak daleko, to je zatím záhadou...
Foto: Michal Kadlec
mám peníze, se kterými nevím
co dělat,“ svěřil se nám pan Jiří,
který rovněž nechtěl vystoupit
z anonymity. „Ano, máme celkem 110 volných bytů, které
by značnou rekonstrukci potřebovaly. A je také pravda, že
jsme je nabízeli několikrát s
tím, že si je zájemci sami opraví. Nebyl ovšem o ně za těchto
podmínek žádný zájem. My ale
nyní chceme vytvořit takové
podmínky, aby rekonstrukce na
vlastní náklady byla pro občany

Zlechov nedávno koupila i
rekreační areál „Čubernice”
nacházející se na opačném
břehu nádrže. „Nevyšel nám
záměr v Určicích, takže jsme
připraveného půl milionu
korun investovali do Čubernice,“ vysvětlil Večerníku
Jindřich Skácel, který se
zároveň chce zbavit hotelu
Zlechov.

Motel Čubernice a
hotel Zlechov. Objekt nacházející se
pod přírodní rezervací v blízkosti plumlovské přehrady dlouhá
léta sloužil jako rekreační středisko OP
Prostějov. Hotel Zlechov na druhé straně přehrady chátrá
už několik let.
Foto: archiv Večerníku

výhodná. Už jsem to konzultoval s jednatelem Domovní
správy, který disponuje určitou
koncepcí. Uvidíme, snad do
příštího jednání Rady města
pan Průša přijde s něčím konkrétním,“ řekl Jiří Pospíšil. „Šlo
by například po vlastní rekonstrukci nájemci byt pronajmout
na mnohem delší časový úsek s
tím, že náklady na opravu bytu
si bude postupně odepisovat v
nájemném,“ dodal Pospíšil.
(Dokončení na str. 6)

Více čtěte na straně 6

Večerník po stopách kauzy, která rozvířila regionální dění

PAVEL KOVÁŘ: ZHÝRALEC, ČI SPRÁVNÝ „ŘÍĎA“?
Jako muže dvou tváří podal ředitele základní školy
ve Ptení Pavla Kováře článek, který ve čtvrtek vyšel
v MF Dnes. Text upozornil, že Pavel Kovář je pedagog, který má patnáctileté a mladší děti vychovávat
a vzdělávat, tedy mimo jiné zrazovat i od kouření a
pití alkoholu. Zároveň však zdůraznil, že je známý
i coby DJ Choruno, který na svém facebookovém
profilu zve mládež na levné pití a divokou noční zábavu v klubu. Článek vyvolal nebývalou vlnu emocí. Text rovněž upozornil na fotografie, na nichž žákyně deváté třídy v plavkách přímo u školy umývají
ředitelovo auto. O budoucnosti Pavla Kováře ve
funkce ředitele školy rozhodne obecní zastupitelstvo. Kdy se sejde zatím není jisté.
Ptení/mls
Zhýralec, který vede dvojí život, či oblíbený ředitel, jenž
dokázal pozvednout úroveň
školy? To jsou dva póly, mezi
nimiž se pohybují názory na
Pavla Kováře. Většina z námi
oslovených rodičů se shodovala na tom, že dokázal ve škole
udělat kus práce. V této souvis-

losti hovořila o pořádání množství kulturních a společenských
akcí. O jeho působení v roli
DJ pak věděla a považovala ji
za jeho soukromou záležitost.
Rodiče žákyň deváté třídy pak
fotografie svých dcer umývajících ředitelovo auto v plavkách
znali a neměli s nimi větší problém. Navíc se shodli na tom,
že Pavel Kovář jejich pořízení

Manthellan předložil radním

studii stavby Galerie Prostějov
„Posoudíme ji,“ ohlásil starosta
Městský úřad v Prostějově obdržel minulý
týden žádost společnosti Manthellan o vyjádření ke studii stavby Galerie Prostějov na pozemku v ulicích Křížkovského, Komenského
a Wolkerova. Věci okolo výstavby obřího
obchodního centra se tak výrazně pohnuly
kupředu.
Prostějov/mik
„V současné době Odbor
správy a údržby majetku
města předloženou studii
posuzuje a na příští schůzi Rady města Prostějova předloží materiál, ve
kterém budou rozebrány
majetkoprávní záležitosti spojené s návrhem plánované stavby. V materiálu bude rovněž uveden
návrh vyjádření Odboru
správy a údržby majetku
města k předmětné studii,“ řekl Jiří Pospíšil,
místostarosta Prostějova
zodpovědný za majetek
města.

Studii budou dopodrobna
rozebírat i prostějovští
radní a po příští schůzi
Rady města se k ní vyjádří. „Nechci předjímat
některé věci, budu ale
mluvit trochu tajuplně.
Předpokládám, že na
příštím jednání předložíme všem radním zároveň
návrh, jakým způsobem
řešit výstavbu nového
kulturně společenského
a sportovního zařízení.
Víc ale ze mě v tuto chvíli nedostanete,“ sdělil na
středeční tiskové konferenci Rady města skutečně tajuplně starosta Prostějova Miroslav Pišťák.

Většina rodičů i starosta obce stojí za šéfem školy ve Ptení.
O jeho setrvání ve funkci rozhodne zastupitelstvo
nijak neinicioval. Mělo se jednat o neškodný nápad samotných žákyň. Přesto se i mezi
členy zastupitelstva objevují
hlasy, že by Pavel Kovář měl
ve svém soukromém životě jít
dětem příkladem. Lákání na
akce s levným alkoholem pak
v takovém případě považují za
něco nepřípustného. Setráře ve
vání Pavla Kováře
funkci ředitele školy
té.
tak není vůbec jisté.
m sto„Hodně lidí za ním
upiteli
jí, ale i mezi zastupiteli
jsem se setkal s hlasy,
že jeho chováníí bylo
dné.
opravdu nevhodné.
ní
Nechceme nyní
né
dělat
unáhlené
o
rozhodnutí. O jeho
le
působení na škole
irozhodne zastupi-

Budova. Školu ve Ptení navštěvuje sto padesát
žáků, pracuje v ní sedmadvacet zaměstnanců.
V současnosti je zmítána „aférou” svého ředitele.
Foto: Martin Zaoral

telstvo obce. Kdy se sejde? To
zatím nevím,“ sdělil nám starosta Ptení Jiří Porteš. Při hodnocení dosavadního působení
Pavla Kováře ve funkci ředitele
školy starosta ovšem nešetřil
chválou. „Dokázal k nám přitáhnout děti z Vícova, Lipové
a Hrochova. Rozšířil fungování
školní družiny, takže děti měly
co dělat i po skončení vyučování. Na škole se pořádala velká
spousta akcí, spolupráce s obcí
probíhala více než dobře. Škola
nám například dělala skoro polovinu programu k výročí založení obce,“ shrnul Jiří Porteš.
Také oslovení rodiče většinou
stáli za ředitelem školy. „Dcera
mi fotografie, na kterých myje
ředitelovo auto, ukazovala.
Neviděla jsem na nich naprosto nic špatného,“ vyjádřila se

VRAŽDA v Plumlovské
Utíká to jako voda. Od nejotřesnějšího případu
vraždy, která otřásla celým Prostějovem, uplynulo
neuvěřitelných deset let. Bestiální vražda mladé
barmanky v Plumlovské ulici byla potrestána třinácti a půl lety kriminálu pro vraha, přesto i po tak
dlouhé době převládá v mnohých lidech hořkost.
Prostějov/mik

že barmanka zemřela násilnou
smrtí. „Že šlo o násilný trestný čin,
nebylo pochyb už po našem příjezdu. Žena ležela zakrvácená na
zemi s rozbitým temenem hlavy.
Nemuselo jít přímo o vražedný
úder, ale mohlo dojít k nějaké potyčce a pádu na něco ostrého. Ale
to necháváme kriminalistům z

Ve středu to bude přesně 10 let!
Brna, kteří si případ převzali,“ sdělil tehdy Večerníku pár hodin po
hrůzném nálezu Zdeněk Riedinger. Dva dny nato bylo jasné, že
šlo o vraždu. „Mám v ruce pitevní
zprávu. Příčinou úmrtí mladé ženy
bylo udušení. Čili předpokládáme,
že vrah svoji oběť uškrtil,“ zavolal
nám v neděli 20. ledna 2002 Zdeněk Riedinger.
Po vrahovi se marně pátralo celý
rok. Případ řešila krajská kriminálka v Brně, ale jako ohaři se za
ním hnali i prostějovští policisté.
A těm se ho podařilo odhalit!
„Byla to prestižní záležitost. Byl

Je pátek 18. ledna 2002, asi půl
osmé ráno a davy školáků i dospělých míří po Plumlovské ulici
směrem do centra města. Jako
každý den jde do práce v tuto dobu
i mladý provozní nonstop baru
a herny Eso v Plumlovské ulici.
To, co na svém pracovišti spatřil,
ho omráčilo. Na zemi zde v krvi
ležela mrtvá pětadvacetiletá barmanka, která v onu kritickou noc
ze čtvrtka na pátek měla službu.
Bohužel, úplně sama bez kolegy
a bez jakékoliv ochrany. I to se jí
stalo zřejmě osudným...
Provozní baru zavolal okamžitě
policii a v dobré víře v záchranu
života mladé maminky čtyřletého chlapce i rychlou záchrannou
službu. Zbytečně, lékař na místě
18 ledna
l d 2002.
2002 S
Snímek
í k z kkamery v Plumlovské ulici. Okolo páté hodiny
konstatoval smrt. Hodinu po na- 18.
hlášení události se dozvídáme z ranní vychází vrah z baru Eso v Plumlovské ulice. Nakonec se ukázalo, že
Koláž PV Večerníku
úst ředitele prostějovské policie, právě onen muž je odsouzený Petr Novotný.

jsem pyšný, že na dopadení vraha Petra Novotného měli největší
zásluhu naši kriminalisté,“ sdělil
nám dnes už bývalý policejní
ředitel Riedinger. Petr Novotný
vraždil v baru Eso pro peníze. Ty
půjčené od otce zde prohrál v automatu a chtěl je zpět. Barmanku
surově zabil, pak sebral flek s penězi a násilně vyloupil i některé
automaty. Soud ho v roce 2003
poslal na 13,5 roku do vězení s
nejpřísnějším režimem. „Nezlobte se, nechci na to vzpomínat. Je
to sice už deset let, ale pořád se
mi o tom mluví těžce. Ten chlap
zasloužil doživotí,“ odmítl naši
žádost o rozhovor tehdejší majitel
baru Eso.
Vrah Petr Novotný by se měl na
svobodu dostat na jaře roku 2017.

exkluzivně pro Večenrík Sylva Poláchová, maminka jedné
z dcer z deváté třídy. „Říkala
mi, že to byl jejich vlastní nápad. Celá tahle třída byla hodně
aktivní, držela při sobě a vymýšlela spoustu věcí,“ dodala
Poláchová. Působení Pavla
Kováře v roli DJ pak považovala za jeho soukromou záležitost. „Pro mě bylo důležité, že
dceru na škole bavilo divadlo a
zároveň byla dobře připravena
na přijímačky na prostějovské
gymnázium. Ze sto čtyřiceti
zájemců se umístila třetí,” doplnila Poláchová.
Vyjádření samotného Pavla Kováře k celé záležitosti
najdete v samostatném rozhovoru na straně 6 dnešního
vydání. Celý případ pak pro
vás budeme i nadále sledovat.
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Barometr

Číslo týdne

110

+

+ Našel se konečně kupec? Ruina v podobě
ptenského zámku snad konečně najde
- To je ostuda!
svého nového majitele. Městu se přihlásiOdborníci sestala další odvážná podnikatelka, která
vili pořadí nejšpinaby zde chtěla zřídit kulturní a
vějších měst v republice.
turistické centrum. Není
Ve studii se hlavně vycházelo
to ale zase jen výz hodnot smogu a prašnosti. A věřte
křik do tmy?
nebo ne, Prostějov se v žebříčku neztratil,
právě naopak. V Olomouckém kraji
jsme nejšpinavějším městem!

Nemáte kde bydlet? Přesně tolika volnými městskými byty disponuje prostějovská radnice. Problém
je v tom, že mezi lidmi o
ně není zájem. A není divu.
Jak totiž radní přiznávají,
byty jsou v dezolátním stavu a na jejich opravu nejsou peníze. Tak kdyby si je
lidé opravili sami...

-

Výrok týdne
PAVEL KOVÁŘ
Á
ÁŘ
Známý prostějovský DJ Ch
Choruno
horuno se
ityy. Bohudostal na vrchol popularity.
žel zcela jinak, než by si předstaad
dní školy
voval. Jako a ředitel základní
hroožování
ve Ptení čelí obvinění z ohrožování
auzza zamravní výchovy. Tato kauza
álměstnala všechna regionální média...

„Kdo bude chtít
něco zpátky,
dám to ze svého!“
Místostarostka
I. Hemerková na otázku,
proč za prohlídku radnice
někdo platil, a teď nemusí

SMUTNÝ KONEC GIGANTA...
Přesně zítra se v areálu
bývalého prostějovského oděvního gigantu OP
otevírá prodejna, kde si
budou moci zákazníci
koupit oděvní produkci
kdysi slavné značky. Je
to v podstatě smutný konec jedné velké firmy, která zásluhou ekonomické
krize a také zřejmě podivných praktik posledních
majitelů skončila již v roce 2010 v konkurzu...

Analýza
Martin Mokroš

Asi už nikdy nebudeme moci
říkat, že Prostějov je město
módy, neboť výroba obleků na
míru, tzv. „měřenek“, opravdu
nenaplňuje masovost oděvnictví, která ve městě ještě ne tak
dávno byla. Dovolím si proto
dnes v rámci jakéhosi nekrologu pár historických dat.
První krejčovský cech byl
v Prostějově založen již v roce
1491 a od té doby můžeme říci,
že oděvnictví zaznamenávalo jen posun vpřed a spousta

malých továren produkovala
oděvy do dalekého a širokého
okolí. Pokud poskočíme dopředu, tak za zaznamenání stojí rok
1858, kdy byla založena první
konfekční továrna živnostníky bratry Mayerem a Ignácem
Mandlovými. Před 150 lety založil svoji dílnu František Rolný, který pak v roce 1894 byl
zapsán i do obchodního rejstříku a jeho zboží nosívalo i tehdejší hlavní město Rakousko-Uherského mocnářství Vídeň.
Již minule jsem se zmiňoval
o založení Sdružení českých

oděvních průmyslníků v Prostějově v roce 1922 a v něm
hrála pochopitelně firma Rolný vůdčí roli a ve své době se
razilo nejen v Prostějově heslo:
„Obuv Baťa – oděvy Rolný“.
V roce 1927 načala svoji historii druhá velká oděvní firma
Jana Nehery a před 80 lety byla
zapsána do obchodního rejstříku. Velmi brzy rozšířila prodej
svých výrobků po celé první
republice včetně Podkarpatské
Rusi, a její podobnost s obchodní strategií s výše zmiňovanou
firmou Baťa dokonce vedla ke
spekulacím, zda Nehera není
Baťovou filiálkou přes oděvy. I
Neherova firma měla své heslo
a sice „Nehera šije šaty dobře“.
Firmy Rolný a Nehera spolu
v Prostějově pochopitelně velmi soutěžily a jejich konkurenční boj je obě vyšponoval
k heroickým výkonům a k neustálému zvyšování kvality, ale
nakonec také k řadě soudních
sporů. Ve stejné době ovšem si
produkty oděvních firem mohli
koupit zákazníci v severní Evropě, ale také v daleké Africe!

Pravoslavné Vánoce

Rostislav Kocmel
Všechno,
co přijde
z Ruska,
není tak
špatné.
Kupříkladu
boršč nebo
j e j i c h
zmrzlina
mají něco do sebe. Největší výhodu teď získaly pravoslavné Vánoce.
Nijak sice netoužím po
Dědu Mrázovi, i když
musím přiznat, že jeho
berla Mrazilka by se dala
využít k mnoha věcem,

včetně dokonalého zločinu. Pointa mé myšlenky
tkví v datu těchto svátků.
Jsou až v lednu. Nechci
se nějak navážet do křesťanských tradic, dokonce
proti nim nic nemám, pouze jen tak na oko změním
víru. Z bezvěrce se stanu
pravoslavným. Všechny
kolem sebe také obrátím,
poněvadž jinak by mé počínání nemělo téměř žádný smysl. Během „vašich
Vánoc“ budeme my „pravoslavní“ pracovat a ještě
dostaneme příplatky za
svátky. Naše dovolená přijde až v době tříkrálové.

glosa týdne

Na jolku a Dědu Mráze
se většina z nás asi vykašle, ale máme jiný trumf.
Všichni
nepravoslavní,
vycimbaní z peněz, přecpaní k prasknutí kapry,
řízky, bůčkem, zákusky,
cukrovým a bramborovými saláty se budou ploužit ulicemi a svými byty
bez peněz a bez chuti do
života, kdežto my - „pravoslavní“ - vyrazíme na
„vaše povánoční slevy“.
Někde až osmdesát procent!

Konstelace hvězd Prostějova
Vaše rozčarování bude pramenit jen ze špatného počasí, jinak si
rozhodně nebudete mít na co stěžovat. Každý, koho v Prostějově
potkáte, se s vámi dá do řeči a bude se usmívat. Jen s výjimkou
úředníků, kteří budou jaksi špatně naloženi...

Berani - 21.3.-20.4. Potkáte lidi, kteří do vašeho jinak poklidného života vnesou hodně bouře.
Najednou se budete muset starat o věci, které
vás doteď míjely. Při vaší nátuře byste to ale
rozhodně měli zvládnout.
Býci - 21.4.-21.5. Váš život se otřásá základech!
Zatímco v práci půjdete od úspěchu k úspěchu,
sportovní srdce dostane zabrat. Dosud jste totiž žili
v přesvědčení, že oblíbenými barvami jsou červená
a bílá, opak je však pravdou - jste rudí až za ušima...
Blíženci - 22.5.-21.6. Máte celkem kladný
vztah k práci, ale tento týden zaměstnavatelům
příliš radosti neuděláte. Přepadne vás nezkrotná
lenora, nebude se vám chtít ani vstát ze židle.
Práci aspoň imitujte...
Raci - 22.6.-22.7. Jestliže chcete mít klid v rodině, choďte včas domů a nevymlouvejte se na
přehršel práce. Partner vám to stejně nevěří, tudíž může lehce dojít ke konfliktu. A to nemluvě
o nevěře, kterou tajíte!
Lvi - 23.7.-23.8. Jste poměrně konzervativní
lidé, takže vám budou vadit všechny změny,
které se kolem vás v nejbližších dnech budou
dít. A že jich bude! Hlavně těch, které se týkají
vašeho soukromí a rodiny.
Panny - 24.8.-23.9. Neponižujte se před partnerem, vina na neustálých hádkách z poslední
doby není na vaší straně! Zkuste být silnější a
seberte odvahu k tomu, abyste se vzepřeli nesmyslným argumentům toho druhého.

Váhy - 24.9.-23.10. Peníze hrají ve vašem životě důležitou úlohu, ale nesmějí vám přerůst přes
hlavu. V nejbližších dnech jich budete mít tolik,
že jimi budete moci vytapetovat půlku bytu. Ať
se z kopy bankovek nezblázníte!
Štíři - 24.10.-22.11. Kamarád vás požádá o pomoc a vy ji nesmíte odmítnout. Ten
samý člověk totiž v minulosti vytáhl z bryndy vás. V práci si pak dejte pozor na pomluvy, které mohou otrávit život i vaší rodině.
Střelci - 23.11.-21.12. Všední dny tohoto týdne proběhnou skutečně všedně, přečkáte je bez
nejmenšího vzrušení. Zato víkend bude plný
překotných událostí. Dozvíte se o přírůstku do
rodiny a také o nečekaných vydáních.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Nedávejte se na ulici do řeči s cizími lidmi, nikdy nevíte, co jsou
zač. Spíše se věnujte kamarádům, které v poslední době odbýváte. A nevymlouvejte se, že
kvůli práci na ně nemáte čas.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Přestože jste před Vánoci
doma hodně uklízeli, máte tam zas pěkný čurbes. Buďto ho neumíte udržovat, nebo je nepořádný někdo jiný z rodiny. Buď jak buď, uklidit
musíte znovu a pořádně.
Ryby - 20.2.-20.3. Lidé okolo vás se budou
smát. Problém bude v tom, že vy nebudete tušit čemu. Tak trochu si budete namlouvat, že
se smějí vám, to ale nemusí být pravda. I když,
moc vážnosti zrovna nepobíráte...

První ránu dostal prostějovský
oděvní průmysl za druhé světové války, kdy se šicí stroje
rozjížděly hlavně pro válečnou
výrobu pro německý Wehrmacht a poválečný nádech svobody byl velmi rychle utlumen
bolševickým srpem a kladivem,
znárodňováním v říjnu 1945,
dalším znárodňováním a slučováním v březnu 1948 (celkem
jednasedmdesát oděvních firem), rozkrádáním a původním
majitelům nezbylo nic jiného
než emigrace. Nehera byl dokonce obviněn z kolaborace
s nacisty, což prokázáno nikdy
nebylo.
Rok 1965 znamenal nový a lepší
impulz pro prostějovské oděvnictví, v tomto roce totiž byl otevřen
nový objekt pro OP Prostějov,
podnik vzniklý před dvaceti lety,
a po dalších čtyřicet let se dá říci,
že se o Prostějově zase mohlo
v rámci tehdejších historických
možností mluvit i ve světě jako
o oděvním gigantu, který zaměstnával tisíce lidí prostějovského
regionu a ve svých filiálkách další stovky po celé republice.

Poslední roky jsou bohužel
labutí písní někdejší prostějovské oděvní slávy. Souběh
hospodářské krize, levné východní konkurence, nezájmu
předchozích vedení města a
také podivné hospodářské
politiky majitelů podniku
způsobil, že v roce, kdy si
připomínáme, jak výše zmíněno, několik kulatých prostějovských oděvních výročí,
můžeme prostějovským oděvářům pouze vytisknout parte
a smutně pohlédnout na soupis
nezaměstnaných na úřadu práce, případně vytesat náhrobní

desku z kusu kamene z dnes
také chátrající budovy bývalého klubu oděvářů na Vápenici.
A tak se ptám, kolik ještě bude
muset být napsáno nekrologů
slavných firem, aby se nejen
prostějovské, ale i celorepublikové bohatství, „rodinné
stříbro“ začalo chránit před
vpády podivné levné konkurence, tuneláři, mafiány a laxními politiky? Ještě stále je co
chránit a tak by tato ochrana
měla být zařazena do předvolebních programů, když už
máme letos zase volby a nejen
jedny...

soko
lím okem ...

Další zářez „okresní“ železnici
České dráhy se zřejmě
rozhodly získat na Prostějovsku titul „podnik, který
je nejvíce nevlídný k cestujícím.“ Už jsem v této
rubrice psal o nedávném
ukončení provozu na trati
v západním cípu našeho
okresu. Kraje se nedohodly, a tak se osobním
vlakem z Dzbelu do Chornic nesvezeme.

Ledárna v Konici
A aby toho nebylo dost, rozhodli se provozovatelé vlakové dopravy v půlce prosince uzavřít nádraží v Konici.
Zavřeli pokladnu a cestující
odbavují přímo průvodčí ve
vlaku. To by nebyl problém,
když dráhy neúčtují přirážku
za nastoupení bez lístku. Co
ale cestujícím cesty vlakem
znepříjemní, je fakt, že s po-

kladnou se zavřela i čekárna
a lidé musí čekat na vlaky
venku bez ohledu na počasí. A ani mírná letošní zima
určitě nikoho na peronu nezahřeje. Takže další minus
pro provozovatele vlakové
dopravy! Dráhy chtějí ušetřit
na pokladním, a tak není už
nikdo, kdo by měl čas hlídat
čekárnu. Je určitě chvályhodné, že po trati Moravské
základní dráhy, jak se tato
železniční spojnice historicky jmenovala, jezdí moderní lokálky, ale mělo by se
myslet i na takové věci jako
jsou čekárny. Když bylo půl
miliardy na vagony, opravdu
není na čekárnu?

A co Kostelec?
A to ještě bohužel stále není
všechno. Špatné zprávy
z železnice doplňuje ještě

další podivná skutečnost.
Ministerstvo dopravy 5.
ledna tohoto roku rozhodlo
vymazat železnici Prostějov
- Kostelec na Hané ze sítě
celostátních drah. Trať bude
přeřazena do kategorie nižší
důležitosti, tedy mezi dráhy
regionální. Proč se tak stalo,
se z rozhodnutí ministerstva dopravy nedozvíte. Prý
s ním všichni účastníci souhlasili, takže není co zdůvodňovat. Jenže těmi účastníky
bylo jen ministerstvo, dráhy
a státní podnik spravující koleje….
Co bude dalším krokem? Do
Chornic už vlaky nejezdí...
Snad tedy jde jen o technické rozhodnutí, které se ničeho nedotkne.
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel
a poradce ministra

Agentura
Důchodová reforma?
Zatímco začal řádit nový
„železný“ Fantomas zabývající se odcizováním kovových rohoží ze sídlišť,
naše milovaná prostějovská
ODS pošilhává po novém
senátorovi. Proti šarmantní
Boženě Sekaninové, hájící oranžové barvy, postaví
umělce zvučného jména Ladislava Županiče. Prostějovský rodák by mohl
být důstojným protivníkem
všech kandidátů do Senátu ČR. Z posledních celorepublikových zpráv tak
mimo jiného vyplývá obrovské nasazení seniorů pravi-

ce. Na prezidentský post se
tlačí sympatický kníže Schwarzenberg (1937) a Prostějov by měl nyní hájit tolik
oblíbený Ladislav Županič
(1943). Pánové sice zralí
a mimořádně oblíbení, ale

přesto sebou nesoucí riziko
„přezrálosti“. Pověra – čím
starší víno, tím lepší, nikdy
neplatila. S cenou je to jinak. To samé se dá říci i o
politicích. S jakými kandidáty vyrukují strany za pár
týdnů, se ještě dovíme.
Agentura HÓSER zařadila
tento článek do PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku,
poněvadž má obavu, jestli
není toto právě ta avizovaná důchodová reforma.
Zatím se o tom pouze dohadujeme...
Za Agenturu HÓSER
ROSŤYK

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Uplynulý týden se nesl ve
znamení reakcí na úpravu
ceny Večerníku, která se v
souvislosti s několika okolnostmi posunula nahoru. A
jak už to bývá, každé takové
rozhodnutí s sebou nese vlnu
reakcí a nejinak tomu tak
bylo i v tomto případě. Co nás
však mile překvapilo, většina
z ohlasů se nesla v pozitivním
duchu! Ono totiž není zase až
tak divu, vždyť díky našemu
rozhodnutí pořádně ušetříte!
A to ve dvou rovinách – buďto díky televiznímu programu pětikorunu, v případě že
si objednáte předplatné pak
dokonce celou desetikorunu.
A to se přece vyplatí. Ještě
nám vám předneseme výběr z
plejády vašich podnětů a příspěvků, chtěli bychom všem
za jejich názory a podněty poděkovat. Pište dál!

Perfektní práce?
Vážený pane šéfredaktore, děkuji za skvělé noviny a i práci
kterou jste odvedli na televizním magazínu. Je to doopravdy perfektní a navíc skutečně
i ušetřím, protože si již nemusím/nebudu kupovat sobotní
Právo a za 15 korun mám vše
co potřebuji. Ještě jednou velký dík za perfektní práci.
Váš velice spokojený
čtenář František Košilka
Mám radost, ušetřím...
Udělali jste mi velikou radost.
Pravidelně si kupuji TV pohodu a ejhle - už ji mám i ve Večerníku. Konečně také jednou
něco ušetřím a budu si kupovat jen Večerník. Paráda. Díky.
Martina Suchá
Nehorázné zdražení...
Dnes ráno jsem si chtěl koupit
Prostějovský Večerník, ovšem
cena 15 korun mě od toho
odradila. Jsem důchodce a navýšení vašich novin o padesát
procent se mi zdá nehorázné!
Zajímalo by mě o kolik toho
prodáte méně. Běžte se podívat například do Interšpáru
kde mají ještě ve čtvrtek plný
samostatný stojan a to stály 10
korun.
Vladimír Čechmánek,
Maleny 44, Stražisko
Díky vám ušetřím!
Milá redakce našeho/vašeho
Večerníku, děkuji za velice
pěkně udělaný televizní časopis. Jsem moc ráda, že v dnešní době (vše se nám zdražuje
a rozkrádá) skutečně díky vám
všem ušetřím, protože mi stačí
vaše/naše noviny a ta televize
a už si nemusím kupovat páteční noviny kvůli televiznímu
časopisu. Děkuji a hodně spokojenosti a zdraví v roce 2012.
Monika Stará

Máte něco na srdci?
Myslíte si své,
o tom co se děje na
Prostějovsku?
Chcete vyjádřit svůj
názor k článku, který
jste si právě přečetli?
Nebo byste rádi
vzkázali něco našim
politikům, sportovcům
a osobnostem?

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!

Zpravodajský a společenský týdeník.
Vydavatel: Haná Press, s.r.o., IČO 267 822 94. Adresa redakce: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. Telefon, fax: 582 333 433. Mobil: 608 960 042. E-mail: vecernik@pv.cz. Webové stránky: www.vecernikpv.cz.
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Zástupce šéfredaktora pro věci provozní a obchodní manažerka: Karla Klosová (776 197 212, reklama@vecernikpv.cz). Zástupce šéfredaktora pro věci redakční a redaktor zpravodajství: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Redaktor regionálního zpravodajství a publicistiky: Martin Zaoral (776 159 120, editor@vecernikpv.cz). Obchodní manažerka: Hedvika
Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikol.cz). Řádková inzerce a administrativa: Pavla Vašková (739 616 096, inzerce@vecernikpv.cz). Redaktor sportovního zpravodajství: Marek Sonnevend (606 957 288,
sport@vecernikpv.cz). Šéfgrafik: Jaromír Novosad (775 073 690, reality@vecernikpv.cz) Tiskne: Novotisk Olomouc, s.r.o. Distribuce: R.E.T. Olomouc, soukromí prodejci.
Materiály označené -in- jsou placenou inzercí.
“PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297.

Víme víc

5

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. ledna 2012

ne!

Tak tohle
Proč neplatí STEJNÝ METR pro všechny?
Autobusy FTL parkují v noci ve městě, porušují vyhlášku!

Co vás čeká
v p o s t e li .. .

Sledujeme tuto situaci už několik měsíců. Na komunikaci mezi supermarketem Billa a čerpací stanicí OMV v Plumlovské ulici parkují neustále v nočních hodinách dálkové autobusy FTL. A to i přes
jasný zákaz daný vyhláškou města!
Prostějov/mik

lečnosti v něčem ulevovali.
Je pravda, že už registrujeme
na parkování autobusů FTL v
Plumlovské ulici dvě stížnosti. Budeme je řešit a zmíněnou lokalitu budeme denně
kontrolovat. I pro FTL musí
platit stejná pravidla jako pro
všechny,“ řekl nám v pátek
Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.

Už pár let nesmějí autobusy a
nákladní vozidla v noci až do
šesté hodiny ranní parkovat
v ulicích města. V FTL si ale
zřejmě s vyhláškou nelámou
hlavy. Proč neplatí stejný
metr pro všechny? „Určitě
to není tak, že bychom něco
přehlíželi nebo dopravní spo-

Že by protekce? Autobusy FTL porušují vyhlášku města a přes noc parkují u čerpací stanice v Plumlovské ulici.
Foto: Michal Kadlec

anketa

O čem se drbe
ve městě

Máme za sebou jeden z obávaných dnů - pátek třináctého,
který je v mnoha zemích provázen nejrůznějšími pověrami,
zejména těmi s nešťastným koncem... Část populace nad tím
mávne rukou, ale jsou i tací, kteří se tohoto datumu obávají.
Až chorobná obava se nazývá paraskavedekatriafobie a jedná se o speciální formu fobie z čísla 13. A jak jsou na tom
naši spoluobčané? Ptali jsme se v prostějovských ulicích…

VĚŘÍTE NA PÁTEK TŘINÁCTÉHO?
Hana P.,
Hradčany

Michaela K.,
Prostějov

„Na pátek třináctého nevěřím. Podle mě
je to den jako
každý jiný. Spousta lidí v mém
okolí v tento den věří a jsou opatrnější, ale já ne. Myslím, že naše
budoucnost je v rukou osudu a
rozhodně se neodvíjí podle tohoto data. Možná si lidé jen namluví, že je den špatný a pak se jim
psychosomaticky něco přihodí.
Podle mě by si tohle datum lidé
neměli tolik připouštět.“

„Na pátek
třináctého věřím i nevěřím.
Párkrát se mi
v tento den už něco přihodilo.
Naštěstí je jen jednou za pár let,
ale když si tento den uvědomím,
dávám si pozor a pak, když se mi
něco stane, tak tomuto dni situaci
automaticky přisoudím, což je
asi špatně. Bohužel i pověry mají
sílu. Možná kdyby nebyly tolik
vryté do paměti lidí, stávalo by se
méně nehod i neštěstí...“

Prostějov/mik
Na
konci loňského roku
to byla událost, o které se drbalo na každém
rohu. Brutální loupež,
při které pětice snědých
puberťáků v Dolní ulici přepadla a okradla
profesionálního vojáka,
byla naštěstí včas objasněna. Dva lupiči ve
věku patnáct a sedmnáct
let už bručí ve vazbě.
„Dobře, že je lapili tak
brzo, taková chamraď
nemá na svobodě co dělat,“ ulevuje si muž, který se představuje jako
Jarda. Má pravdu, pachatelé provedli loupež,
která byla jako vystřižena z bestiálního filmu
a po čase znovu přilila
olej do protiromských

vášní. Předmětem současných diskuzí je však
skutečnost, kdo vlastně
pětičlenný romský gang
chytil. „Ve Večerníku
psali, že zásluhu na tom
má státní policie, ale
já slyšel něco úplně jiného. Mám kamaráda
strážníka u městské policie a ten mi říkal, že
všechno bylo jinak,“ zatvářil se velmi důležitě
mladý muž u sousedního
stolu v hospodě. „Když
státní policajti přijeli
na místo činu, byla tam
u toho přechodu v Dolní už městská policie.
Zatímco státní takzvaně
ohledávali místo činu a
volali zraněnému chlápkovi sanitku, strážníci
se rozjeli po okolí. A za

V se prostě bojíte v sexu experimentovat! Nebojte se objevoVy
vat nové sexuální možnosti, hlavně v oblasti něžného chování,
jinak jste trochu nudní milenci. Přestože máte peněz dost a
milenci či milenky by se na vás mohli lepit, není tomu tak. V
milování jste prostě úplní amatéři. Mohli byste požádat o radu
odborníky, ti vás zcela určitě přivedou na správnou cestu. Co
se vám však zalíbí, bude sex s mladými zajíčky. Proč ne, ale
dávejte si pozor, ať nejsou zas až moc mladí, to by po vás vystartoval zákon! Pokud někoho sbalíte do postele, nenechte
se zostudit. Je před vámi těžké období, ve kterém musíte najít
sami sebe. Zkuste prostě svůj erotický protějšek aspoň nějak
zaujmout.

Příště: Štíři
napsáno před

Kdo vlastně chytil lupiče?

Prostějov/Aneta Křížová

Váhy - 24.9.-23.10.

hodinu pochytali všech
pět lumpů. Pak je strážníci převezli na kriminálku. Nechápu teda,
proč se státní policie
chlubí cizím úspěchem.
Policie ČR je rozhodně
nevypátrala a už vůbec to není tak, že by
je chytila. To je úspěch
městské policie,“ dodal
mladík.
A víte, že je na těchto drbech něco pravdy? Minulý týden zveřejnil velitel
Městské policie v Prostějově Jan Nagy část statistických údajů kriminality
v našem městě za uplynulý rok. Mezi úspěšnými
zásahy našich strážníků
je v údajích obsažen i
ten při dopadení lupičů z
Dolní ulice…
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Oděvní podnik oblékl
naše olympioniky

Minulý týden ve středu
byly společně s nominací sportovců slavnostně
představeny společenské
oděvy, které obléknou naši
olympionici na ZOH v
Salt Lake City. Celou kolekci zajišťoval pro Český
olympijský výbor prostějovský Oděvní podnik.
„S olympijským výborem
spolupracujeme již dlouhá
léta a jsme potěšeni, že letos
jsme ve výběrovém řízení
na zajištění společenských
oděvů opět zvítězili,“ uvedl Bořivoj Klug, ředitel pro
design a prodej společnosti
OP Prostějov a zároveň autor kolekce. Komplet, který
bude mít naše výprava při
slavnostních ceremoniálech
olympipády, se líbil a v médiích sklidil příznivé ohlasy.
„Letos jsem zvolil kombina-

ci barev černé, slonové kosti a antracitu u mužů, dámy
mají šálu a svetr kontrastně
červené,“ vysvětlil B. Klug.
Naše sportovce v oblecích s
visačkou Oděvního podniku Prostějov můžete vidět
při slavnostním zahájení
olympiády. Tak ať se vám
líbí!

jak šel čas Prostějovem ...

Návrat ke
„starým“ případům

Plumlovská ulice

Za loupež v Přemyslovicích
nebyl nikdo odsouzen
Prostějov/mls

Název
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Ná
ázzeev sii uudržela
ddrže
dr
drž
rže
žžela
ela
la ppoo cce
celou
elo
llou
ou ddo
dobu
obbuu eexistence.
xxst
xi
sten
st
ten
e ce
ce P
Pl
Plumlovská
l l ká ulice tvoří jednu
z páteří městské dopravy. Je nazvaná podle směru výpadové trasy
k Plumlovu. Poprvé je pojmenování této poměrně dlouhé ulice zmíněno
k roku 1559 a na rozdíl od jiných ulic ve městě si tato svůj název podržela
po celou dobu své existence. Pouze v letech 1881-1892 a 1940-1945
byla zvána německy. Na snímku je zobrazena Plumlovská ulice od
západu směrem k radnici. Některé z původních přízemních domků po
obou stranách ulice jsou dnes již patrové, v řadě z nich se nachází různé
obchody a drobné provozovny. V patrovém domě na levé straně na rohu
s Nerudovou ulicí se nachází tradiční restaurace U Sluníčka (Hanácký
šenk), kde fungoval v minulosti i nevěstinec. Foto: SOkA a Martin Zaoral

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

ŠUNKA

Večerník se neustále snaží o rozšíření a vylepšení nejen aktuálního servisu pro vás, naše čtenáře. Jak už jste mohli dvakrát
át poznat,t na sklonku
kl k
roku jsme se rozhodli „oživit“ i vámi tolik oblíbenou rubriku z marketů. Od prvního čísla nového roku vám přinášíme už jen šestici výrobků z půltuctu
obchodních center a to ryze z jednoho sortimentu. Vše navíc okořeňujeme naším vyhodnocením... Ať jsou vám tedy naše informace k užitku!
Vepřová šunka
100g

Kuřecí šunka
100g

Cikánská šunka
100g

Šunkový salám
100g

Šunkový nářez
100g

Zauzený
šunkový salám
100g

14,30

16,50

-

8,90

10,90

12,90

11,90

17,90 (kuřecí)

-

9,90

24,90 (balená) 27,90 (balená)

12,90

8,90

19,90

9,90

-

9,90

13,90

16,90 (prsní)

-

11,90

-

-

14,90

15,90

18,90

9,90

9,90

15,90

12,90

19,70

-

12,20

-

-

Naše RESUMÉ
Po přehledu pečiva a sýrů jsme
se tentokrát pustili do šunkového
dobrodružství. Netrvalo dlouho,
abychom zjistili, že nejlevnější
vepřovou šunku koupíte v Bille,
kam však ale nechoďte pro kuřecí, neboť dostanete jen balenou
a pěkně drahou. Cikánská šunka vám bude nejvíce chutnat z
Lidlu, mrzuté ovšem je, že hned
polovina marketů tento druh nenabízí... Stejně tak narazíte i při
poptávce po šunkovém nářezu
a zauzeném výrobku. Šunkový
salám koupíte všude, přičemž
nejlevnější je v Albertu, pod desetikorunu zaplatíte i v Intersparu
a Lidlu.

18. LEDNA 2010
Se slepou důvěrou a naivitou naletěla dvaasedmdesátiletá žena
z Přemyslovic dvěma mužům, kteří jí v pozdních večerních
hodinách zabouchali na dveře domu a vydávali se za policisty.
Jakmile jim otevřela, dva zakuklení a v černých oděvech oblečení
dacani ji svázali a okradli. „Ve středu 13. ledna ve 22.30 hodin
došlo v obci Přemyslovice k loupežnému přepadení dvaasedmdesátileté důchodkyně. Pachatelé měli přes obličeje černé kukly
a na sobě měli oblečení tmavé barvy. Jednalo se o dva muže o
výšce přibližně 178 cm. Jeden z nich hovořil spisovnou češtinou
a druhý z pachatelů hovořil plynule rusky,” sdělila Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Tento případ vyvolal
velké emoce nejen v Přemyslovicích.
LEDEN 2012
Kriminalistům se podařilo chytit oba lupiče, kteří pocházeli z
Prostějovska. Dle policistů patřili ke skupině pěti mužů, která
se dopustila celkem dvaadvaceti loupeží na seniorech po celé
Moravě a východních Čechách. Pravděpodobně se jednalo o někdejší spolužáky ze základní školy ve Ptení. Do skupiny patřili
Zdeněk Dočkal, Jan Klváček, Lukáš Klváček, Radim Žondra
a Luboš Staněk z Prostějovska. Ti seniory přepadávali od září
2008 do dubna 2010. Za to putovali na několik let do vězení.
Konkrétně za loupež v Přemyslovicích však bohužel dosud nikdo pravomocně odsouzen nebyl.

Předplaťte si periodikum,
kde najdete

NEJVÍCE PRAVIDELNÝCH
RUBRIK

Jen v tomto
roce
ušetříte
260 Kč...

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

Zpravodajství

NEKONEČNÉ STORY: O ptenský zámek projevila
zájem další podnikatelka. Koupí ho konečně někdo?
Že by konečně? Prostějovští radní minulý týden
potvrdili, že o zámek ve Ptení projevil po delším
čase zájem další kupec. Údajně jde o podnikatelku, která tady hodlá zřídit kulturní a turistické zázemí včetně ubytovacího zařízení. Aniž bychom
byli skeptičtí, musíme připomenout, že takových
pokusů už tady bylo několik, ale ze všech nakonec
sešlo...
Ptení, Prostějov/mik
„Před časem jsme opět vyhlásili záměr prodeje zámku
ve Ptení, který je v majetku
města Prostějova. Doposud se
nám přihlásil jediný zájemce,
kterým je zatím nejmenovaná
mimoprostějovská podnikatelka. Uvidíme, situace je otevřená. Čekáme nyní, zda o koupi
zámku projeví zájem ještě
někdo,“ řekl Jiří Pospíšil, místostarosta Prostějova. Jak dodal, v letité historii pokusů naší
radnice zámek konečně prodat je to několikátý zájemce.
Zatím se ale zámek v nepříliš dobrém technickém stavu
prodat nepodařilo. „Jsme rádi,
že před časem jsme na zámku
provedli totální rekonstrukci
střechy, aby do památky aspoň
nezatékalo. Technický stav nemovitosti není ale příliš dobrý.
Zájemce o koupi musí počítat
s tím, že jeho rekonstrukce ho

bude stát desítky milionů korun
a ještě k tomu bude muset vše
řešit s památkáři,“ dodal Miroslav Pišťák, starosta města.
Prostějov nabízí Ptenský
zámek za částku 4,5 milionu
korun. „Jde o cenu za objekt,

nikoliv za pozemky, které leží
v okolí zámku. S onou podnikatelkou už proběhlo první
jednání. Dozvěděli jsme se, že
tato paní chce ve Ptení na zámku pořádat kulturní a turistické
akce, navíc zde hodlá vybudovat ubytovací prostory. Samozřejmě budeme chtít nějakou
podrobnější studii, stejně jako
od dalších případných zájemců,“ dodal Jiří Pospíšil.
Město by se ptenského zámku
rádo zbavilo. Objekt je totiž
naprosto nevyužíván a ročně
stojí jeho údržba desítky tisíc
korun. Rozhodnout o jeho prodeji by se mělo co nejdříve.

Koupí ho někdo? Podaří se městu konečně prodat zchátralý
zámek ve Ptení? Zájem o něj projevila mimoprostějovská podnikatelka.
Foto: Martin Zaoral

Místo Zlechova Čubernici, záměr s objektem
v Určicích ale manželům Skácelovým nevyšel
Prostějovsko/mls - Jak předesíláme na straně 3 dnešního vydání, známý areál
Čubernice po desítkách
let změnil majitele. Insolvenční správkyně zkrachovalého OP Prostějov
přijala nabídku Jindřicha
a Barbory Skácelových na
odkup rekreačního areálu
nacházejícího se v blízkosti plumlovské přehrady.
Součástí areálu na hektarovém pozemku je budova
restaurace se zázemím, tři
pokoje, byt správce a čtyři chatky, každá se dvěma
ubytovacími jednotkami.
Hodnotu zchátralého areálu znalci odhadli na necelé
dva miliony korun, Skácelovi jej podle svých slov
koupili za pět set deset tisíc
korun. „Objekt bude sloužit pro soukromé rekreační
účely. Žádné jiné záměry
s ním nemám,“ sdělil nám
Jindřich Skácel, který se
zároveň snaží zbavit chátrajícího hotelu Zlechov.
Původně plánoval obnovení jeho provozu, to je však
v nedohlednu.
„Jsme před podpisem smlouvy s novým vlastníkem,“
uvedl dále Skácel.

Soutěžili jste s Večerníkem. TŘEBA JSTE VYHRÁLI ZÁJEZD DO PRAHY!

Okrašlovací spolek zve milovníky fotografií do senátu
Prostějov/mls, pk - Jak Večerník
podvakrát informoval, mozaiku
pohledů Spolku prostějovských
fotografů budou moci obdivovat lidé, kteří od zítřejšího dne
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
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Prostějově bude v senátu k vidění
až do konce ledna.
Slavnostní vernisáž se koná v úterý
17. ledna 2012 a právě Okrašlovací
spolek města Prostějova pořádá v
tento den do hlavního města zájezd,
kterého se můžete zúčastnit i Vy!
Přičiněním PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pak dokonce zdarma,
neboť hned po dva týdny probíhala
na našich stránkách soutěž o DVACET vstupenek včetně dopravy!
Vyhrát mohl ten, kdo znal odpověď
na soutěžní otázku: Kolikáté
narozeniny od svého znovuobnovení oslaví Okrašlovací spolek

města Prostějova v září tohoto
roku? A Správně mělo zaznít:
PÁTÉ!
Štěstí se usmálo na ...
Oldřich Lošťák, Kotěrova 1, Prostějov
* Vladimíra Vysoudilová, Okružní 61,
Prostějov *
Ing. Oldřich Netuka, A. Slavíčka 1,
Prostějov * Jitka Vlachová, Horní
Štěpánov 47 * Renáta Benešová,
Prostějovská 242, Kralice na Hané *
Jaromír Přecechtěl, Nerudova 458,
Bedihošť *
Olga Černá, Třebízského 8, Prostějov
* Petra Pohanková, Prostějovská 82,
Bedihošť * Fr. Svoboda, Sídl. Svob.

5/13, Prostějov * Marie Lusková,
Okružní 71, Prostějov * Lída Hubrová, Sídl. Sport 487 Kostelec n H.
* Marika Dvorská, Určice * Vlasta
Ježková, Křenůvky * Josef Marinica,
Prostějov * Antonín Dušek, Slovenská 5, Prostějov * Martin Legerski,
Okružní, Prostějov
PROSÍME VŠECHNY VÝHERCE, ABY KONTAKTOVALI p.
MILADU SOKOLOVOU (TELEFON 603 218 887), U KTERÉ SE
DOZVÍ VEŠKERÉ PODROBNOSTI ZÍTŘEJŠÍHO ODJEZDU!
Gratulujeme
a přejeme šťastnou cestu!

Ten původně chtěl od Olomouckého kraje koupit historický dům v Určicích nedaleko místní radnice. Cena
byla rovněž půl milionu
korun. Jeho záměrem bylo
vybudovat zde malometrážní
byty. Krajští zastupitelé však
revokovali své rozhodnutí
o prodeji majetku. O odkup
nemovitosti zároveň projevila zájem určická radnice.
Místní obyvatelé se podivovali nad cenou nemovitosti,
hlavně se však obávali záměru nových majitelů. Vyslovovali obavy, že to v Určicích bude vypadat jako v
Mostkovicích. Zde rodičům
Jindřicha Skácela patří budova bývalého kina. Mezi jeho
podnájemníky patří převážně
Romové, nájemné jde často
přímo ze sociálních dávek.
Objekt se stal častým cílem
výjezdů policistů. Kraj své
rozhodnutí na prodej domu
rodině Skácelových nakonec revokoval. Brzy zřejmě
vyhlásí nový záměr prodeje.
„Všichni místní obyvatelé
toto rozhodnutí velice uvítali. Nyní se budeme snažit získat budovu do majetku obce.
V budoucnu by zde mohl
vyrůst Dům pro seniory,”

komentoval toto rozhodnutí
starosta obce Vlastimil Konšel. Naopak ve Stražisku už
Skácelovi dokončili rekonstrukci objektu v centru obce.
„Budova byla zkolaudovaná
jako rekreační objekt. Paní
Skácelová (maminka Jindřicha Skácela pozn. redakce)
se snažila, aby objekt mohl
být využívaný k trvalému
pobytu. To jsem však nepovolil,” potvrdil starosta
Stražiska Jaroslav Kröner.
Od města Prostějova koupili
Skácelovi starší zpustlé měšťanské domy za Priorem v
Prostějově. Do jejich úprav
se stavbaři dosud nepustili. Rovněž plánovali koupi
zámku ve Ptení, z toho však
nakonec sešlo.

Ostatní nemovitosti
po OP se prodat nedaří
Další z nemovitostí, které jsou v nabídce po zkrachovalém OP Prostějov, se
prodat příliš nedaří. Jejich
hodnota totiž kvůli dlouhému nevyužívání výrazně
klesla. „Kupní smlouva na
soubory nemovitostí výrobního areálu v Lošticích

a výrobního areálu v Drahanech nebyla uzavřena s
žádným účastníkem výběrového řízení. Důvodem je,
že obdržené nabídky na odkoupení těchto nemovitostí
jsou nepřiměřeně nízké ve
srovnání s jejich tržní hodnotou vyčíslenou ve znaleckém posudku,” vysvětlila
insolvenční správkyně Miloslava Horská. Nepodařilo
se ani prodat areál skladů
u prostějovského místního
nádraží. „Ve věci skladů ve
Sladkovského ulici byl vybrán zájemce s nejvyšší nabídkou, kupní smlouvu však
neuzavřel a od záměru koupit nemovitosti odstoupil,”
doplnila Horská. Proslýchá
se, že za lovecký zámeček
Karlštejn v obci Svratouch
ve Žďárských vrších před
lety nabízel zájemce několik
desítek milionů korun. Nyní
jeho hodnota kvůli dlouhému nevyužívání výrazně
klesla. Objekt se totiž dostal
do mnohem horšího technického stavu. V nabídce nemovitostí po zkrachovalém
OP Prostějov jsou stále ubytovny v Olomoucké ulici a
ulici Marie Pujmanové v
Prostějově.

KOMPLIKACE v dopravě
Ulice J. B. Foerstra je UZAVŘENA!

Prostějov/mik - Až do odvolání je ode dneška, to
znamená od pondělí 16.
ledna, uzavřena spojnice mezi Krasicemi a Čechovicemi. V ulici J. B.
Foerstra bude probíhat
rekonstrukce kanalizační
síťě.
„Spoje MHD linek číslo
4, 41 a 74 budou vedeny z křižovatky ulic J. B.
Foerstra a Západní vpravo

po ulici Západní, náhradní
zastávka Prostějov, Krasice místo Prostějov, Krasice,
Moravská a dále po ulici
Západní vlevo na Plumlovskou, vlevo na ulici Čechovická, vpravo na ulici Žitná
a dále podle licencí. Objízdná trasa bude obousměrná.
Spoje linek 6, 15 a 16 se po
obsloužení zastávky Prostějov - Krasice otočí na točně
v Krasicích a budou pokra-

čovat po výše uvedené trase objížďky. Objízdná trasa
bude rovněž obousměrná,“
uvedla Jana Gáborová, tisková mluvčí Městského úřadu v Prostějově.
Po dobu úplné uzavírky ulice J. B. Foerstra bude zrušena zastávka Prostějov, Krasice, Moravská ve směru na
Domamyslice. Bude nahrazena zastávkou Prostějov,
Krasice.

Exkluzivní a obsáhlý rozhovor s ředitelem základní školy ve Ptení

„Snad moje „aféra“ nepošpiní celou školu,“ přeje si Pavel Kovář
Pavla Kováře Večerník navštívil přímo v jeho ředitelně ve škole ve Ptení.
Šéf malé vesnické školy s celkem sto padesáti žáky a sedmadvaceti zaměstnanci se stal ze dne na den hvězdou regionálních i celostátních sdělovacích prostředků. „Je zajímavé sledovat, jak média dokáží zkreslit realitu.
Například v jednom nejmenovaném rádiu prý říkali, že jsem dětem nabízel
levný chlast a ony mi za to umývaly auto. To je přece absolutní nesmysl,“
povzdechl si na úvod našeho rozhovoru Pavel Kovář. Jako ředitel na škole
působí dva a půl roku, před tím tu čtyři roky učil tělocvik a angličtinu. Známý
je i jako DJ Choruno. A právě v tom se na konci minulého týdne objevil
kámen úrazu. Jeden z celostátních deníků, který kauzu otevřel, spojil jeho
vystupování coby veřejného činitele s jeho soukromým životem a označila
ho za „muže dvou tváří“....
Ptení/mls
Na fotografiích uveřejněných v celostátním tisku bylo
vidět žákyně deváté třídy, jak
v plavkách drhnou váš automobil saponátem. To jste zorganizoval vy?
„Absolutně ne, byl to jen jeden z nápadů třídy, která jako
kolektiv hodně držela při sobě
a byla dost kreativní. Její žáci
...ještě

dokázali zrealizovat spoustu
nápadů, které dělat nemuseli. Vyzdobili například školní
chodby, vydávali časopis, dokázali se aktivně zapojit do příprav oslav 880 let Ptení. S tímto nápadem přišly žákyně po
červnovém Posledním zvonění.
Chtěly udělat nějaké fotografie
z umývání auta, tak jsem jim
ho půjčil. Víc jsem se o celou
záležitost nestaral. Holky si pak
fotky daly na své facebookové

profily. Na webu školy ovšem
nikdy nevisely.“
Věděli o vzniku fotografií
rodiče dívek?
„Jsem přesvědčen, že věděli. A
za celou dobu od toho června
až se ke mně nedonesla jediná
stížnost, že by s tím někdo z
nich měl jakýkoliv problém.“
Jak to bylo s
vaším lákáním na levný alkohol?
...ještě

...ještě

„Kromě toho, že pracuji jako
ředitel školy, tak ve svém
volném čase vystupuji i jako
dýdžej. Spolupracuji s různými kluby a na jejich facebookových profilech jsem opravdu
zval lidi na party, které lákaly
na hudbu a levný alkohol. Na
samotných akcích funguji jako
klasický DJ, který pouští muziku a o víc se nestará. Je pouze
věcí pořadatele, koho pustí
dovnitř a komu nalije. Pravdou
je, že DJ se pohybuje v jiném
prostředí a setkává se s jinými
lidmi, než ředitel základní školy. Ale spojovat tyto dvě záležitosti mi přijde nefér...“
Fotografie dívek myjících
auto byly na facebooku zveřejněny v červenci, akce, kdy
jste lákal na levný alkohol
proběhla v říjnu minulého
roku. Přesto celá záležitost
vyplula na povrch až nyní.
Čím si to vysvětlujete?
„Jisté je, že to bylo na základě
něčího udání. Domnívám se, že
za tím stojí moje manželka. Už
...ještě

více jak rok spolu nežijeme a
nepohodli jsme se ohledně péče
o naše dítě. Vyhrožovala mi, že
teprve uvidím, čeho je schopná. V
úterý jsme měli rozvodové stání a
ve středu mě kontaktovala média.
Pravdou je, že mi žena napsala
email, že s tím nemá nic společného. Moc jí však nevěřím.“
Nemohl
to
být někdo z
rodičů? Při nástupu do pozice ředitele proti vám byla sepsána petice...
„To je pravda. Ukázalo se, že
iniciativa ohledně petice vzešla
ze strany rodičů, s jejichž dětmi
jsem měl jako kantor problémy
kvůli jejich prospěchu. Pravdou
totiž je, že coby učitel jsem byl
na žáky poměrně dost náročný.
Vše se však později vysvětlilo.“
Myslíte, že
nějak
vaše
„aféra” může poškodit školu
ve Ptení?
„Bojím se toho. Právě tohle mě
totiž na celé věci štve ze všeho
nejvíc. Budujeme tady školu
tak, aby děti bavila a zároveň jim
...ještě

...ještě

Hlučný náklaďák budil HONIČKA za zlodějem byla úspěšná
obyvatele Okružní ulice
Prostějov/mik - Pět minut
po půlnoci nahlásil občan
bydlící
u
Kauflandu
hluk řinoucí se ze zaparkovaného nákladního vozu
s návěsem u rampy před
marketem.
Na strážníky u vozidla
čekal oznamovatel. Sdělil,
že se sám pokusil bušením
na kabinu tahače upozornit řidiče na nesnesitelný
hluk, který vydává motor chladícího zařízení a to
v pravidelných intervalech
přibližně po 10 minutách.

Toto se během chvilky potvrdilo. Hřmot běžícího motoru byl velmi intenzivní. I
hlídka se snažila případně
spícího řidiče zkontaktovat.
To se ale nepovedlo. Nikdo
nereagoval. Na místo se
během přítomnosti strážníků
dostavil
další
člověk,
který následkem chodu
motoru nemohl spát a rozhodl se událost oznámit a
podpořit svým svědectvím.
Pro podezření ze spáchání
přestupku byla událost postoupena správnímu orgánu.

Dokončení ze strany 2
„Hlídka strážníků ve čtvrtek
v dopoledních hodinách projížděla Sladkovského ulicí, když
si povšimla, jak z areálu jedné
z firem vyběhl chlapík a za ním
muž, který ho pronásledoval. Ihned se strážníci vydali za nimi.
Podezřelý z ulice Havlíčkova
zabočil do Šafaříkovy ulice a
směřoval k ulici Rejskova. Jeden
strážník ze služebního automobilu na rohu této ulice vystoupil a
druhý mu nadjel, aby zablokoval
cestu. Po tomto úkonu se prchající vzdal a na výzvu strážníka
zůstal stát. Ke krádeži mobilu se
doznal,“ uvedla na začátek Jana
Adámková z Městské policie v
Prostějově.

Při předložení občanského
průkazu se zadržený sedmadvacetiletý muž hlídce přiznal
k nedávnému odsouzení pro
majetkovou trestnou činnost.
Následně se na místo dostavil
i osmačtyřicetiletý okradený.
„Ten vypověděl, že k celé události došlo, když vykládal zboží
z korby vozidla. Připadalo mu
podivné, proč se kolem kabiny
delší dobu bezdůvodně pohybuje nyní už zajištěný muž.
Jeho podezření se naplnilo,
když se dal z ničeho nic na útěk.
Instinktivně se vydal za ním,“
popsala nám Jana Adámková i
činnost okradeného řidiče dodávky. Poté následoval zákrok
strážníků.

Pro podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolaná Policie ČR. Ta si věc převzala
k dalším úkonům. Vyšlo najevo,
že se jedná o osobu s bohatou
kriminální minulostí. „Tentokrát
to pro poškozeného dopadlo
dobře. O mobilní telefon nepřišel a to především zásluhou
hlídky, která byla ve správném
okamžiku na správném místě!
Ale přece jen máme opětovnou
prosbu na občany - dávejte si
pozor na své věci. Vůz se snažte
vždy uzamykat, i když se pohybujete v jeho blízkosti. Spoléhat na to, že je to jen na malou
chvilku, se nevyplácí,“ apeluje
na Prostějovany Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově.

něco dala. Snažím se navázat na
práci svého předchůdce Karla
Foltina, který zde byl skutečnou

„Nejvíc se bojím, že moje
‚aféra‘ může poškodit
celou školu ve Ptení,“
říká Pavel Kovář
v našem rozhovoru
legendou. Založil například
tradici divadelních představení Ptenského dětského divadla, která nemá
v širokém okolí obdobu.
Přesto nám hrozí problémy s financováním a bojujeme o každého žáka. A
nyní pověst školy může
poznamena t nějaký hon
za senzací, která podle
mě není. Přijde mi to
hodně smutné... (povzdechl si)“

Lidé nemají kde bydlet,
a město má přes 100 volných bytů!
Doknčení ze strany 3
Toto všechno jsou ovšem
opatření a zlepšováky, které
přicházejí téměř „s křížkem
po funusu“. Nelze popřít, že
desítky bytů nechala radnice
zchátrat během uplynulých
let takřka před očima. A řešení
nenašla zatím žádná. Tímto
tématem se budeme zabývat
i nadále. Jak jsme se totiž
dozvěděli, byla nedávno propuštěna pracovnice Domovní
správy, která měla právě na
starosti městské byty a jejich přidělování. Má to snad
nějakou spojitost s daným
problémem? A je fakt, že za

šlendrián při správě desítek
zchátralých městských bytů
může jediná úřednice? Kdo
ponese další zodpovědnost?
Zkusíme na to odpovědět v
některém z příštích čísel.

Téma Večerníku

7

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. ledna 2012

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK SE NEUSTÁLE SNAŽÍ INFORMOVAT O NEJNOVĚJŠÍCH UDÁLOSTECH,
KTERÉ SE STALY V NAŠEM MĚSTĚ, NASLOUCHÁME VŠAK TAKÉ VAŠIM ZÁJMŮM A ŽÁDOSTEM. PROTO
JSME PRO VÁS DNES PŘIPRAVILI TEMATICKOU STRANU, KTERÁ SE TÝKÁ HUBNUTÍ PO VÁNOCÍCH.
VÁNOCE NÁM SICE SKONČILY, ALE NASTALA DOBA VÝČITEK A NOVOROČNÍCH PŘEDSEVZETÍ. TAKÉ
PATŘÍTE MEZI TY, KTEŘÍ SE PO SVÁTCÍCH DĚSÍ STOUPNOUT NA VÁHU, NEBO JSTE SI DALI, TROUFÁM
SI ŘÍCT, SKORO UŽ TRADIČNÍ PŘEDSEVZETÍ, ŽE ZHUBNETE? PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK VÁM PŘINÁŠÍ
EXKLUZIVNÍ A CENNÉ RADY A TIPY NA DIETY, KTERÉ VÁM MOHOU HUBNUTÍ PO VÁNOČNÍCH HODECH
ULEHČIT. DOZVÍTE SE O NEJRŮZNĚJŠÍCH DIETÁCH, KTERÉ PRÁVĚ “FRČÍ“A O POTRAVINÁCH, KTERÉ
JE VHODNÉ KONZUMOVAT PRO REDUKCI VÁHY. NEZBÝVÁ MI, NEŽ VÁM VŠEM POPŘÁT PEVNOU VŮLI
A ÚSPĚŠNÉ HUBNUTÍ!
Připravila: Nikol Hlochová

Dali jste si na Nový rok předsevzetí,
že budete hubnout - držet dietu?

Hubnutí po Vánocích
Povánoční hubnutí je stručně řečeno běh na dlouhou trať. Dá se to
přirovnat ke studiu cizích jazyků: za
den se gramatiku nenaučíte... Především záleží na metabolismu člověka. U někoho jde spalování rychleji,
někdo výrazněji neshodí ani po čase.
Také záleží na typu postavy a na
tom, jak si upravíte jídelníček.
A jak by měl správný „hubnoucí“ jídelníček vypadat?
Nejhorší, co můžete udělat, je přestat
ze dne na den jíst úplně. Tudy cesta
rozhodně nevede! Naopak je lepší,
když se do hubnutí po Vánocích pustíte pozvolna a nové stravovací návyky
budete zařazovat jeden po druhém.
Takto máte mnohem větší šanci na
úspěch. Měli byste omezit tuky a sacharidy. Energeticky hodnotná jídla by
se naopak měla pokrýt bílkovinami.
Do vašeho seznamu na nákup přidejte
potraviny, které jsou plné živin a důležitých produktů pro správné hubnutí,
jako je zelenina, ovoce, luštěniny, celozrnná rýže a těstoviny, semínka, kvalitní tuky a spousta vody.
Důležitý při hubnutí je také pohyb.
Místo lenošení na kanapi vyrazte na
procházku do lesa, vytáhněte rodinu

a známé na běžky nebo pravidelně
cvičte. Pro zformování postavy se
doporučuje pravidelné cvičení, denně alespoň třicet minut. Většinu z vás
teď napadne, že vyrazí do posilovny.
Tam se však nijak výrazně nehubne,
spíš se zpevňuje a formuje postava. Na
hubnutí po Vánocích proto posilovna
ideální není.
Během hubnutí je také dobré odměňovat malými, motivačními dárky například návštěvami kosmetičky, masážemi nebo hezkým výletem, rozhodně
ne velkým čokoládovým dortem či
návštěvou nejbližšího fast foodu.
Pokud si rady s ím nevíte sami,nebo
máte strach z opakovaného selhání,
můžete vyhledat pomoc výživového
poradce. Ten vás bude v hubnutí nejen
podporovat, ale bude i vaším odborným průvodcem na dlouhé cestě k
optimální váze, pomůže vám se správným jídelníčkem a podobně.

Dělená strava
je výborným prostředkem nejen pro
redukci tělesné hmotnosti, ale i pro
zlepšení fyzické a duševní kondice, nezatěžuje organizmus přemírou různých
potravin a trávení je poté jednodušší.

Jde o způsob stravování, jehož smyslem a základem je oddělení skupin
potravin, které by neměly být konzumovány společně s jinými. Jídla jsou
navzájem harmonicky sladěna, aby
trávicí orgány při denním rozkládání
potravin nebyly nadbytečně namáhány a naše trávení mělo nějaký řád.
Jak to funguje?
Princip, který si přiblížíme, rozděluje potraviny do 3 skupin, a to podle
odlišného způsobu zpracování v trávícím traktu. První skupinu můžeme
nazvat jako bílkoviny, druhou jako a
třetí jako ální potraviny.
Bílkoviny
-řadíme sem především maso (hlavně hovězí, telecí a skopové, pozor
si dávejte na vepřové maso a jeho
tučnější části), nedoporučuje se příprava v trojobalu (kvůli strouhance,
která patří do druhé skupiny).
Vhodné jsou pak dále všechny možné druhy drůbeže, dále sem patří
ryby (neuzené) a plody moře, sójové
výrobky, vejce, sýry do 50 % tuku a
také nízkotučné mléko a mléčné výrobky, patří sem i ovoce, ale jen některé, zejména citrusy, jablka, hrušky, exotické ovoce, z nápojů sem

Nejčastější diety poslední doby
Existuje nepřeberné množství diet,
protože hubnutí je, jak se zdá, v posledních letech v módě. Některé jsou
efektivní více, jiné méně, které jsou
ale v poslední době „in“?
Bodová (redukční) dieta
- je založena na počítání bodů. Každá
potravina má přidělený určitý počet
bodů a vy je konzumujete tak, abyste
se vešli do určitého součtu bodů. Při
bodové dietě hubnete někdy pomaleji, někdy rychleji, záleží na tom, jakou máte nastavenou hranici bodů a
také na tom, jaké potraviny zařazujete. Výhodou je, že můžete jíst vlastně
vše, co chcete, ale jakmile přesáhnete
počet bodů, už jíst nesmíte. Nevýhodou je nevyváženost jídelníčku,
a tudíž i pravděpodobný neúspěch
zhubnutí.

Zónová dieta
-patří do skupiny diet takzvaných nízkosacharidových, které omezují množství cukrů, škrobů a mouky ve stravě.
Tento dietní postup si zakládá na tom,
že je zdravý, vhodný zejména při sportu, bez pocitu hladu a následného jo-jo
efektu. Je dovoleno a doporučováno
konzumovat kuřecí a rybí maso, zeleninu, ovoce (v menším množství),
celozrnné pečivo, nízkotučné mléčné
výrobky, ořechy, olivový olej, margaríny. Tuto dietu dodržují především
sportovci.
Dieta podle krevních skupin
Podle této teorie totiž existují vhodné, a
naopak zcela nevhodné potraviny, které určuje právě krevní skupina. Princip
vychází z toho, že pro každého jednotlivce jsou vhodná jídla, na která byli

zvyklí už jeho předci, a že tedy jeho tělo
snáší jen jednotlivé skupiny potravin.
Proto pro každou krevní skupinu existují doporučené a zakázané potraviny,
které tělo beze zbytku zpracuje, nebo
naopak nesnese, protože by se narušila
rovnováha těla. Podle tohoto stravování
jsou potraviny rozděleny na velmi prospěšné - působící jako lék, neutrální a
zakázané - působící jako jed.
Krabičková dieta
při této alternativě navštívíte odborníka,
který vám nejen poradí, ale vezme si vás
„pod patronát“. Vy od takového odborníka nedostanete jen obecné doporučení
či dietu, ale přímo jídlo v krabičkách
na každý den. Krabičková dieta je ušita
přímo na míru potřebám a zdravotnímu
stavu konkrétního člověka. Denní krabičková dieta se skládá z 5 chodů.

řadíme hlavně ovocné čaje, ovocné,
bílé a červené víno.
Sacharidy
-sem patří hlavně celozrnné obilí a
výrobky z něj (chléb a housky, koláč
z celozrnné mouky, těstoviny, krupice – vše celozrnné), některé druhy
zeleniny (hlavně brambory a bramborový škrob, kadeřavá kapusta,
cukrová kukuřice) a ovoce čerstvé
i sušené (ne rozinky), hustá ovocná
šťáva, sirupy, med a pivo. Dále sem
řadíme všechny luštěniny, kromě
sóji.
S rýží je problém, někdo ji sem počítá, někdo ne, ale pokud se vyhnete
bílé rýži a vezmete si neloupanou,
nemůžete nic pokazit.
Neutrální potraviny
jde v podstatě o běžné potraviny, patří sem oleje, mléčné výrobky s obsahem tuku nad 50%, ořechy (raději se
vyhněte arašídům), koření a bylinky,
houby, droždí, výhonky, bylinkové
čaje a samozřejmě zelenina.
Pokud si o této metodě zjistíte více a
budete ji správně a přesně dodržovat,
přinese vám svoje výsledky. Přinejmenším to, že si uvědomíte, jak jednostranná byla vaše strava.
INZERCE

nám. Padlých
dl h h
hrdinů
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FORMOVÁNÍ A ZPEVŇOVÁNÍ
POSTAVY NA
 REKONDIČNÍCH STOLECH
ORBITREKU

VIBRAČNÍ PLOŠINĚ
ROLLETICU

INZERCE

CONTOURS FITNESS: Třicet

minut třikrát týdně a jste v kondici
Určitě to všechny znáte. Děti,
povinnosti, nákupy, rodina... Kde
vzít čas na postavu a odreagování? Contours má pro vás velmi
elegantní řešení. Speciální posilovna jen pro ženy nabízí vše, co potřebujete k tomu, abyste zhubly,
odreagovaly se a měly lepší náladu. Intenzivní cvičení založené na
kruhovém tréninku vám zabere
jen třicet minut (skutečně!) a výsledky na sobě uvidíte velmi brzy.
Contours - to je fitness trochu jinak.
Jedná se o kruhový trénink, kdy na
vás čeká osm posilovacích strojů v
kruhu a osm stanovišť pro aerobní
cvičení. Na každém z nich přitom
strávíte pětačtyřicet vteřin. Celková
doba cvičení dvou okruhů je pak
pouhých třicet minut včetně zahřátí
a strečinku (dva okruhy), cvičit však
můžete jak dlouho chcete. Po celou
dobu návštěvy se o vás stará trenérka, která vám ve všem ráda poradí,
neboť právě jedinečný osobní přístup je základním parametrem odbornosti Contours, které je výhradně
a pouze pro ženy, avšak bez ohledu
na věk, hmotnost či kondici.

S výjimkou první návštěvy fitness
Contours, na kterou je třeba se objednat telefonicky, můžete ke cvičení přijít kdykoliv bez plánování. Jak
bylo již uvedeno, stroje a aerobní
stanoviště jsou vyvinuty speciálně
pro ženy a každá rychle pochopí, jak

FITNESS CENTRUM
CONTOURS PROSTĚJOV
Plumlovská 56 (v 1. patře)
www.contours.cz
(pobočka Prostějov)

OTEVŘENO:
pondělí až pátek:
9:00 - 20:00 hodin
sobota
10:00 až 16.00 hodin

VOLEJTE 773 601 902

je používat. S ohledem na vaši kondici a případná zdravotní omezení
s vámi vypracuje plán cvičení naše
zkušená trenérka a fitness Contours
vám nabídne útulné komorní prostředí a ryze ženskou společnost při
plnění vašich cílů.
V Contours navíc probíhají pravidelně skupinová cvičení s předcvičovatelkou zaměřená na problémové partie.
Contours vám pomůže nejen zhubnout, zlepšit kondici a zpevnit zdraví, uvidíte také, že s tím vším přijde
i lepší nálada, vyšší sebevědomí a
snadnější zdolávání každodenních
překážek.
V prostějovském fitness Contours
nyní probíhá akce „TÝDEN CVIČENÍ ZDARMA“. Díky tomu si
můžete cvičení na týden zcela nezávazně vyzkoušet a to včetně zaškolení od trenérky.
A závěrem ještě jednou upozorňujeme, že na první cvičení je nejlépe
se telefonicky nebo prostřednictvím
internetových stránek předem objednat, aby se vám trenérka mohla
plně věnovat.

ANTICELULITICKÉ
A DETOXIKAČNÍ
PROGRAMY
MASÁŽE

PPOZOR !!!!!

PPŘÍSPĚVEK
PŘ
Ř
300,-+300,- bonus

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
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Regionální zpravodajství


Expresz regionu
Toulaví psi poputují
do Voříška
Čechy pod Kosířem/mls
– Koncem prosince 2011
proběhlo výběrové řízení na
útulek, kde skončí pejsci odchyceni na území města Prostějova. Zvítězil v něm útulek
Voříšek z Čech pod Kosířem.
Do útulku psy vozí strážníci,
město Prostějov za jejich odvoz ročně zaplatí kolem osmi
set tisíc korun. Vítězem dřívějšího výběrového řízení se stala
olomoucká Liga na ochranu
zvířat. Útulek v Čechách pod
Kosířem se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Případem se
zabýval i Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže.

V Konici se poplatek
„za popelnice” nezvýšil
Konice/red - Místní poplatek
za komunální odpad zůstane v
Konici stejný jako minulý rok.
Lidé „za popelnice” v Konici i
letos zaplatí 490 korun. Týká
se to těch, kteří mají v Konici
hlášen trvalý pobyt, i těch, kteří zde vlastní stavbu určenou k
rekreaci. Všichni musí poplatek zaplatit do konce června
letošního roku. Například v
Prostějově je výše poplatku
letos stanovena na 492 korun.

Kostelec n. H. a Bedihošť
se dočkají rekonstrukce silnic
Olomouc/red - Krajští radní na svém úterním zasedání
schválili plánované rekonstrukce silnic za zhruba 57 milionů korun. Průtah obcemi letos zahájí v Kostelci na Hané,
kde začnou již čtvrtou etapu
včetně rekonstrukce mostu
a vybudování autobusových
zálivů, parkovacích stání a
úprav chodníku. V Bedihošti
upraví necelý kilometr silnice
třetí třídy a vybudují zde novou dešťovou kanalizaci pro
odvodnění silnice a přilehlých
nemovitostí. Obě stavby budou dokončeny ještě v letošním roce. Rekonstrukce silnic
jsou spolufinancovány z Regionálního operačního programu Střední Morava. V případě
rekonstrukce silnice II/366
bude spoluinvestorem akce i
město Kostelec na Hané.

Němčické okamžiky
doputovaly do kina
Němčice nad Hanou/red
- Od pondělí bude ve foyer
kina Oko v Němčicích k vidění výstava fotografií Michala Wolfa „Němčické okamžiky” obsahující reportážní
snímky z loňských hodů ve
městě. K vidění bude do
konce ledna.

Další případ „laciného podnikání“ tentokrát ze Šubířova: dávky holt lákají...

PRONAJMOUT BARABIZNU ROMŮM? SKVĚLÝ KŠEFT!
Starosta čelil trestnímu oznámení, protože příslušníkům menšiny nepovolil trvalý pobyt

Firem, které se snaží koupit jakoukoliv nemovitost,
aby ji pronajaly sociálně slabým a následně získaly peníze jdoucí přímo ze sociálních dávek, přibývá.
Obce se proti těmto praktikám brání, jak mohou. Své
o tom ví i v Šubířově. Místní starosta Jindřich Ritter
dokonce čelil trestnímu oznámení kvůli údajnému
rasismu. Přitom spíše hájil práva Romů proti pofidérnímu jednání firmy, která má v České republice
zakázáno podnikat...
Šubířov/jim, mls
Společnost s prapodivným názvem Capital Immovable EU
před necelým rokem koupila dům
poblíž kostela v Šubířově za čtyřicet osm tisíc korun. Do té doby
patřila člověku, kterého několik
let hledá kriminální policie a jenž
o dům nakonec přišel v exekuci.
Objekt se ovšem nacházel v katastrofálním stavu. „Nefunguje tam
ani elektřina ani voda, jsou tam
hliněné podlahy, celý dům je provlhlý s narušenou statikou. Je životu nebezpečný,“ popsal starosta
obce Jindřich Ritter.
Společnost oficiálně sídlící v
anglickém Manchesteru, jejíž

jednatelka má trvalé bydliště
v Křelově-Břuchotíně nedaleko Olomouce, dům koupila
a pronajala Romům. Ti se bez
stavebního povolení pustili do
oprav. Chtěli zde za každou
cenu začít bydlet. Pokud by
si zde nahlásili trvalý pobyt,
mohli by začít čerpat sociální
příspěvek na bydlení. „Romy
jsem k trvalému pobytu odmítl přihlásit. Chtěl jsem po nich
dokumenty, že dům, který si
pronajali, je určený k trvalému
bydlení. Zároveň jsem si od statika nechal zpracovat posudek.
Výsledek byl jednoznačný:
dům je neobyvatelný! Firmě
Capital Immovale se to nelí-

bilo. Šlo jí o peníze, na které
měla z nájemní smlouvy nárok.
Smlouvu mi Romové ukázali.
Stálo v ní, že rok budou splácet
asi čtyři tisíce měsíčně nájem a
opravy si budou platit ze svého.
Další asi tři roky měli platit pět
tisíc. Divil jsem se, že to zvedli.
Bylo to asi tím, že mladá Romka čekala další dítě a rodina by
tak od sociálky dostávala více
peněz,“ uvedl starosta Šubířova, kterému bylo jasné, že se
jedná o podvod.
Proto také novým obyvatelům nepovolil trvalý pobyt s
odůvodněním, že objekt není
vhodný pro bydlení. „Firma na mě ale podala trestní
oznámení kvůli rasismu. Bylo
to zvláštní, protože právě tahle společnost Romy de facto napálila. Chtěla peníze za
pronájem naprosto neobyvatelné ruiny, kterou koupila za
pakatel! Vysvětloval jsem to
i té romské rodině, že jsem na
jejich straně a že se vlastně stali
obětí podvodu, když takovou
nájemní smlouvu podepsali.
Říkali, že pocházejí z Litovle

je jen jeden z mnoha případů.
„Nic jsem proti Romům neměl,
naopak jsem jim chtěl
pomoci.
Nechat
někoho bydlet v
takové ruině, to
není jen o zdraví, to je opravdu o život,“ vysvětloval starosta.
Případ v Šubířově přitom není ojedinělý. Města se
čím dál častěji snaží zbavovat
občanů, s nimiž si neví rady.
Problém spočívá v tom, že
kdejakou ruinu v obcích
nejen na Prostějovsku mohou koupit firmy, které si
dělají zálusk na příjem ze
sociálních dávek! Možnosti
vedení obcí jak tomu zabránit,
jsou pak omezené. „Firma dům
asi nikdy neopraví. Nabídla
nám ho k odprodeji, ale chce
za něj sto padesát tisíc korun.
Další peníze by nás ještě stále
demolice. A do toho zřejmě
nepůjdeme. Jsem ale rád, že
jsem Romům trvalý pobyt neschválil. A to i přesto, že by
snad existovala možnost, že se
tak brzy staneme obcí s osmi
sty obyvateli,“ uzavřel s lehkou
nadsázkou Jindřich Ritter.

exkluzivně

Ruina. Tento dům nedaleko kostela v Šubířově chtěla podivná firma pronajmout Romům. Objekt se nachází v katastrofálním stavu.
Foto: archiv obce
a byli bezradní, protože neměli kde bydlet,“ popisoval dále
sled událostí Ritter. „V bytě u
jejich rodičů jich žilo třicet v
hrozných podmínkách. Dostali příkaz, aby se vystěhovali.
Pronájem v Šubířově ale vzali,
protože pro ně byl nejlevnější. Čtyři tisíce někde sehnali a
mysleli, že se hned nastěhují a
budou to spravovat za provozu.

Říkali mi, že je to tady krásné
oproti tomu, kde do té doby
bydleli. Zmiňovali se, že záchod de facto ani nepotřebují,“
zmínil se první muž obce na
Prostějovsku.
Nakonec Romové sami uznali,
že dům je neobyvatelný a na
firmu podali trestní oznámení, protože jim nechtěla vrátit
už proplacený nájem. Tohle

Dočkáme se napuštěné přehrady v roce 2013?
Práce na rekonstrukci hráze plumlovské přehrady začnou
asi v dubnu, skončí snad příští rok v létě

Mostkovice/mls - Kdy se opět
dočkáme napuštěné plumlovské přehrady? To není vůbec
jisté. Jak už se stalo zvykem,
termíny se opět posouvají.
Plumlovská přehrada, ve které jsme se podle původních
plánů měli koupat už loni,
možná nebude napuštěna ani
příští rok v létě. Veškeré práce
by podle posledního vyjádření
měly být ukončeny 30. června
2013. Zda bude v té době
přehrada už napuštěná, není
úplně jisté.
Stavební akce za sto čtyřicet
milionů korun měla začít už minulý rok. „Rekonstrukci hráze
vodního díla Plumlov zahájíme
ještě v letošním roce,“ uvedl v
srpnu 2011 generální ředitel
Povodí Moravy Radim Světlík.
Bagrování přehrady skončilo v
listopadu loňského roku. Povodí Moravy se rozhodlo využít
vypuštěné přehrady a pustit
se do opravy hráze. Na konci listopadu bylo rozhodnuto o
přidělení dotace z ministerstva
zemědělství ve výši sto čtyřiceti milionů korun. Jak už jsme

si však mohli zvyknout, termín
zahájení prací se opět odkládá.
Důvodem je tentokrát stále neuzavřené výběrové řízení, ve kterém se stavební firmy přetahují
o lukrativní zakázku. „Výběrové řízení, které bylo vypsáno
koncem listopadu 2011, dosud
nebylo uzavřeno. Zájemců o
tuto zakázku je nyní dvaadvacet. Vítěz dosud nebyl vybrán.
Začátek prací předpokládáme
v dubnu 2012,” sdělil nám minulý týden Jiří Macík z Povodí
Moravy. Cílem úprav má být
zajištění stability hráze. Po převzetí stavby by se dělníci měli
v první řadě pustit do bourání
konstrukce dosavadního mostu.
„Do hráze bude vložena těsnící
fólie a násyp bude zhutněn. Stabilizační část bude nasypána z
lomového kamene. Nahoru pak
přijde kamenná dlažba,” přiblížil postup prací Macík. Celá rekonstrukce hráze bude technicky velmi složitá. „Nejnáročnější
bude sanace podloží a stavba
nového mostu,” zmínil se Macík. Oprava hráze by se obyvatel blízkých Mostkovic neměla

nijak výrazněji dotknout. „Nepředpokládá se zatěžování okolí
nadměrným hlukem. Po dobu
stavby bude pouze uzavřena
komunikace na koruně hráze.
Na druhou stranu se dá očekávat poptávka po stravování i
ubytování pracovníků,” vyjádřil
se Macík. Namísto turistů tedy
nějaký čas budou dělat „kšefty” restauratérům dělníci. Kdy
se situace změní, zatím stále
není jisté. „Veškeré práce mají
být dokončeny do 30. června
2013,” uzavřel Macík. Bude v
té době přehrada už napuštěná? „Předpokládáme, že ano.
Přehrada by se skutečně měla
napouštět z jarních vod, práce
se mohou dokončovat i po jejím
napuštění,” reagoval Macík. V
případě opravy hráze se jedná o
ojedinělý projekt. „Plumlovská
hráz z roku 1932 bude první v
tuzemsku, která se dočká takto
zásadního zásahu. Po provedených opravách nebudou podobné nákladné stavby dalších
minimálně padesát let nutné,”
uvedl generální ředitel Povodí
Moravy Radim Světlík.

Krumsín/jim - Nový háv
k novému roku dostaly pod
stromeček internetové stránky Krumsína. Ty staré sloužily již od roku 2007, tudíž se
zastupitelé rozhodli po pěti
letech pro obměnu grafické
podoby i použití modernějších
technologií.
„Měly by občanům nabídnout
přehlednější a ucelenější zařazení věcí a být srozumitelnější
i pro ty, kteří přijdou na stránky
poprvé. Oproti starší verzi jsou
daleko zajímavější, přitažlivější,“ vychvaloval pro Večerník
inovaci starosta Krumsína Jaroslav Střelák. Třeba v záhlaví se

tak nově promítají fotky z nedávných obecních akcí.
Další novoroční novinkou, která
se tentokrát dotkne všech rodin,
je změna stočného. To Krumsín zavedl od 1. ledna loňského
roku a první sazba činila devět korun za kubík, nyní došlo
k mírnému zdražení, ale obyvatelé de facto ušetří. „Od letoška
je to deset korun. Protože se ale
změnily podmínky pro stanovování poplatků za stočné, lze
říci, že každý občan u nás ušetří
přibližně padesát korun ročně,“
informoval starosta.
Je to dáno tím, že rodinné
domy nejsou napojeny na vo-

dovod, ale využívají vlastní
studny, na čemž se v dohledné
době nic nezmění. „Do konce tohoto volebního období
se vodovod určitě neplánuje.
Nejsou na to finanční zdroje
ani nemáme vyřešenou technickou stránku,“ souhlasil Střelák. Tím pádem se obec řídí
vyhláškou ministerstva zemědělství, kde došlo od letoška ke
změně. „Ta určovala spotřebu
na čtyřicetšest kubíků u občana
a rok a od letoška je to šestatřicet kubíků. Takže občan ušetří
deset kubíků, což i po zdražení
znamená roční úsporu čtyřiapadesát korun,“ vysvětlil.

region@vecernikpv.cz

Stihnou
to v první
pětiletce?

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

V Pavlovicích se utkali mariášníci
V pohostinství uprostřed rozhádané obce panoval dokonalý klid a mír

Jen cigaretový dým a velká pohoda stoupaly v sobotu od pětice stolů pohostinství v Pavlovicích u Kojetína. V korunovém mariáši se zde utkala celkem
patnáctka hráčů. Kromě ojedinělého zabrumlání se místností rozléhal pouze
zvuk lízaných karet a ojedinělé zacinkání sklenice s pivem. Nikdo by v tu chvíli nevěřil, že klání se koná v malé obci, kde se mezi sebou už dlouhé měsíce
do krve hádá bývala starostka Marcela Soviarová a několik jejich příznivců se
současným vedením obce v čele se starostou Milanem Lešikarem.
Pavlovice u Kojetína/mls
Karbaníci, kteří se v Pavlovicích
u Kojetína utkali v korunovém
mariáši, ukázali rozhádaným
spoluobčanům, jak jednoduché

je zasednout spolu k jednomu
stolu. Hráči, kteří mezi sebou
soupeřili, tak činili v poklidu, na
základě předem daných pravidel
a bez zbytečných podrazů a faulů.
Pokud byl soupeř lepší, nebo

Fotoreportáž

mu zkrátka šel lepší list, dokázal
každý z nich svoji porážku bez
problémů uznat. Vždyť jak známo, stejně jako život samotný, i
výsledek mariáše ovlivňuje nejen
úsudek, zkušenost, umění dobře

si pamatovat a počítat, ale velkou
měrou i štěstí. Právě z napětí mezi
štěstěnou a umem pak vyplývá
neopakovatelnost, zajímavost i
zábavnost této tradiční české hry.
„Nejdůležitější je při hře zvolit
dobrou taktiku a dokázat se po
celou dobu dobře soustředit,”
potvrdil hráč a zároveň organizátor turnaje Josef Tomek z Pavlovic. V turnaji se utkala pětice
místních doplněná desítkou
přespolních. Hrálo se na pět kol
po čtyřiceti minutách. „Pravidelně
se scházíme vždy při nějaké
zvláštní příležitosti, ať už je to

například říjnová revoluce, sametová revoluce, Vánoce, Nový rok
či Vítězný únor. Hrajeme skoro
každý víkend. Začínáme v říjnu a
končíme v březnu,” zmínil se Josef Tomek, který byl před sobotním kláním v čele série turnajů. V
Pavlovicích však skončil až šestý,
takže celkově klesl na druhé místo. Mezi jednotlivci zvítězil Radovan Topič z Chropyně, druhý
byl Petr Štěpánek z Němčic nad
Hanou a třetí skončil Petr Čech z
Tovačova. Mezi mužstvy zvítězil
tým nazvaný „Okolí” před Pivínem a Němčicemi.

mariáš v pavlovicích

dva náklaďáky
Za nehody může nepozornost
i podcenění situace

Dvě havárie se společným jmenovatelem řešili ve
čtvrtek a v pátek policisté a hasiči. Při obou karambolech museli záchranáři pracovat s jeřáby, bylo
zapotřebí dostat dva náklaďáky zpět na všechna
kola.
Bedihošť, Konice/mik
Chtěl si v autě přitopit, šteloval si topení a nevšímal si provozu na silnici. Řeč je o šoférovi, který ve čtvrtek doplatil na
neobvyklou nepozornost a u Bedihoště havaroval.
„Ve čtvrtek v 9.00 hodin jel padesátiletý řidič s nákladním vozidlem Iveco Daily ve směru od Výšovic na Bedihošť. Řidič
se v levotočivé zatáčce nevěnoval silničnímu provozu a snažil
se manipulovat s topením ve vozidle. To se mu stalo osudným.
Byl nucen se na poslední chvíli vyhnout protijedoucímu vozidlu,
najel do pravé strany mimo komunikaci, kde havaroval. S vozidlem pak vyjel zpět na komunikaci, kde se převrátil na levý
bok v pravém jízdním pruhu,“ popsala nám nevšední karambol
Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Dechová
zkouška na alkohol, kterou řidiče okamžitě podrobili policisté,
měla negativní výsledek. Ke zranění osob nedošlo. „Dopravní nehoda byla řešena pokutou a projednáním, způsobená škoda byla
vyčíslena na 80 tisíc korun,“ dodala mluvčí prostějovské policie.
Pátek třináctého se ukázal nešťastným pro řidiče náklaďáku,
kterému jeho auto na skládce v Konici „tak trochu uklouzlo“ a převrátilo se. Zpět na všechna kola ho dostali hasiči
společně s pracovníky odtahové služby.
„K prvotně ohlášené dopravní nehodě nákladního vozidla na
tísňovou linku hasičů vyslalo v pátek těsně před desátou hodinou dopolední operační středisko dvě jednotky profesionálních
hasičů požárních stanic Konice a Prostějov. Nákladní vozidlo
se při vyklápění hlíny v těžkém terénu na skládce v Konici
převrátilo na bok. Po pádu došlo ke zranění řidiče, kterého po
ošetření záchranářů transportovala sanitka do nemocnice. Při
vyproštění nákladního vozidla byl nasazen vyprošťovací speciál
prostějovských hasičů, kteří však významně spolupracovali se
soukromou odtahovou službou,“ informoval Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Před převrácením vozidla museli hasiči odstranit zbylou hlínu na
korbě vozidla za pomoci menšího bagru, ale také přišly na řadu
obyčejné lopaty. „Vzhledem k povaze pomoci byla celá událost
přehodnocena jako technická pomoc, nikoliv jako dopravní nehoda,“ dodal mluvčí krajských hasičů.

Plná hospoda. K mariáši v hospodě v Pavlovicích u Ko- Organizátor. Josef Tomek z Pavlovic skončil na 6. místě. Stylový raut. K občerstvení přítomných sportovců skvěle
jetína usedlo pět místních a desítka přespolních karbaníků.
V rámci celé série turnajů klesl z vedoucího na druhé místo. posloužila tlačenka s chlebem.
3 x foto: Martin Zaoral

Bohuslavický starosta nebere zastupitelstvo jako politickou arénu
Bohuslavice – Velmi vyrovnaně skončily v listopadu 2009 volby v Bohuslavicích. Do čela obce byl
sice i na druhé období zvolen Miroslav Pluháček,
uspěli ale hned čtyři kandidátky a sedm mandátů si
rozdělili nejtěsněji, jak jen to bylo možné. Společně
pokračovali ve zvelebování obce a na letošek připravili dva velké projekty v souhrnu za téměř pět
milionů korun.
Jiří Možný

Pusto a prázdno. Návodní strana hráze nyní čeká na stavbaře. S pracemi by se zde mělo začít po
skončení výběrového řízení, tedy v dubnu letošního roku.
Foto: Martin Zaoral

Na Bělehrad! Ani spíše podzimní počasí neodradilo zhruba padesátku nadšenců od již tradiční novoroční vycházky. Foto: P. Cetkovský
cílový bod - hřiště. „Po celou dobu
panovala mezi všemi výborná nálada. Tu si mnozí ještě vylepšovali
podáváním zaručeného povzbuzovadla, kterým bezesporu dobrá
slivovice je,“ vyprávěl s úsměvem
starosta.

www.vecernikpv.cz

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

V regionu se převrátily

MIROSLAV PLUHÁČEK: „Nespokojené názory občanů patří k práci starosty“

KRUMSÍN spustil nové webové Ivaňští oslavili počátek roku výšlapem
stránky, VODOVOD NEPLÁNUJE
Ivaň/jim - Netradičně teplého
přelomu starého a nového roku
připomínajícího spíše podzimní
počasí využila zhruba padesátka
obyvatel Ivaně k Novoročnímu
výšlapu kolem obce. Sraz byl o
půl druhé před obecním úřadem,
následovala procházka na hřiště.
Zatímco o rok dříve vítala účastníky zasněžená krajina jako v
zimní pohádce, letos by absolvování stejné trasy mohlo vypadat
jako pochod motokrosovou tratí.
„Kvůli rozbředlým polním cestám
jsme zvolili alternativu,“ vysvětlil
Večerníku starosta Ivaně Petr Cetkovský. Skupinka se tak vydala po
obecních cestách, pak odbočila na
polní cestu vedoucí k Tovačovu.
Odtud se pokračovalo k sýpce a po
asfaltce přes parčík u hřbitova na

776 159 120

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

Na hřiště dorazila další asi třicítka příchozích, všichni mohli
využít malého občerstvení ve
formě čaje, grogu a něčeho na
zub nebo si opéct klobásku a
ohřát se u připravených ohňů.
„Zakončení výšlapu na hřišti se

ukázalo jako velmi dobré řešení.
Předně tam mohlo a také přišlo
více lidí, využili jsme zázemí
s fungujícími toaletami a také
nám to umožnilo posunout odpálení ohňostroje na pozdější
dobu, až se více zešeří,“ vyjmenoval plusy Cetkovský.
S novoroční vycházkou panovala maximální spokojenost, o
čemž svědčí i účast miminka
v kočárku i tříleté holčičky, která celou trasu absolvovala po
svých. „Tato akce se stává hezkou tradicí a věříme, že všichni
odcházeli domů v dobré náladě a
s náležitou dávkou optimismu do
nového roku,“ doplnil starosta.
S dalšími akcemi počítají Ivaňští
v únoru, na kdy plánují dětské
šibřinky a obecní zabíjačku.

Na obecních stránkách
jsem se dočetl, že jste
loni vybudovali bezdrátový
rozhlas. Získali jste nějakou
dotaci, nebo šla celá částka z
obecního rozpočtu?
„Záměr vybudování bezdrátového rozhlasu byl obsažen
v plánu rozvoje obce a v srpnu
jsme ho nainstalovali. Cílem
bylo ozvučit dosud neozvučená
místa a zlepšit vzhled obce odstraněním drátů. Stálo to téměř
čtyři sta tisíc korun, z toho sto
devadesáti tisíci přispěl Olomoucký kraj z Programu obnovyy venkova.“
Do čeho dalšího jste loni
investovali?
„Za jednaosmdesát tisíc korun
jsme opravili zhruba sto sedmdesát metrů chodníků, dokončili
jsme projektovou dokumentaci
a v srpnu jsme podali žádost o
dotaci z Operačního programu
Životní prostředí na rekonstrukci kulturního sálu. Počítáme s
novým vytápěním, zateplením
a drobnými stavebními úpravami uvnitř, vše za přibližně 3,2
milionu korun. V říjnu jsme
pak ještě vytvořili projektovou
dokumentaci na modernizaci
autobusové čekárny a prostoru
kolem zastávky. Zde počítáme
s náklady ve výši 1,6 milionu.“

Na letošní rok tedy plánujete realizaci těchto
projektů?
„V roce 2012 a možná i v dalších letech se očekává pokles
daňových příjmů obcí od státu.
Je tedy na místě určitá výdajová
obezřetnost, rozvoj obce však
zastavit nechceme. Zahájíme
buď stavební úpravy kulturního
sálu, nebo úpravy prostoru autobusové zastávky. Podle toho,
pro kterou akci budou momentálně výhodnější dotační podmínky.“
Co jste si jako starosta
přál pod stromeček a do
roku 2012?
„Zastavit nárůst administrativní
zátěže malých obcí státem. Starostové ví, o čem mluvím...“
Na co jste naopak již
nyní hrdý?
„Nepřipouštím si nějaké zvláštní pocity hrdosti. Snažím se
naplňovat funkci starosty tím,
co se ode mne očekává. To je
ovšem nekonečný úkol, proto
se mi stává, tak jako i jiným
starostům, že se občas setkávám
s nespokojeným názorem občanů na moji práci. To patří k práci
starosty.“
Jak vypadá kulturní život obce, připravujete
něco na nejbližší dobu?
„Loni se u nás konal obecní
ples i dětský maškarní karneval,
oslavili jsme Den matek, dětský

den i pouť. Rozsvítili jsme vánoční stromek, mikulášskou nadílku na obecním úřadě spojili s
ohňostrojem na návsi a obdarovali jsme obyvatele Domu po-

hodlo právě toto, že jste byl
zvolen do čela obce?
„Starostou obce jsem byl zvolen většinovým počtem hlasů
zastupitelů čtyři ku třem našeho

„Zastavit nárůst administrativní
zátěže malýchh obcí státem.
em mluvím...“
Starostové ví, o čem

Sdružení nezávislých kandidátů
a hlasů zastupitelů za ČSSD,
s kterými máme nejbližší názorové vztahy.“
Věnoval se topení. Nesledoval provoz před sebou a při vyhýbání se
autu v protisměru řidič tohoto náklaďáku zle havaroval. Foto: Policie ČR

První muž MIROSLAV
V PLUHÁČEK
o vánočním přání pod stromeček

kojného stáří. Po předvánočních
tradičních akcích nás čeká příprava 5. Obecního plesu, který
se uskuteční 25. února. Obecní
plesy pořádáme jako reprezentační, samozřejmě s ohledem na
podmínky malé obce. Chceme,
aby účast občanů v nich vyvolala ppocit sounáležitosti k obci.“
Jak se daří spolupráce v
zastupitelstvu? Přece
jen mandáty jsou rozděleny
téměř rovnoměrně 2:2:2:1...
„Jednání v zastupitelstvu na
malé obci nevidím jako politickou arénu, neoblékáme si politická trička. Myslím, že ostatní
zastupitelé to vidí stejně. Rozhodujeme o věcech užitečných
pro občany a pro obec, to nás
doufám spojuje. Všechny důležité záležitosti jsou předjednány a zdůvodňovány písemně
předem, nestává se, že o záležitosti slyší zastupitel poprvé v
den rozhodování. Na zasedání
bývá tvořivá a vstřícná atmosféra. Často z různých důvodů
přijímáme i závěry, které jsou
předem dané, a zastupitelstvo
dává pouze formální souhlas.“
Předloni jste vedl vítěznou kandidátku. Roz-

Skončil na boku. Na konické skládce se převrátil náklaďák. Zraněný řidič byl převezen do nemocnice.
Foto: HZS

Muž z Čunína v šoku
Zloděj mu vybílil chatu!

Čunín/mik - Nepříjemné překvapení zažil v sobotu 14. ledna
majitel chaty, který asi po měsíci přijel do svého rekreačního
objektu v Konici - Čuníně a zjistil, že se mu dovnitř vloupal
v přesně nezjištěnou dobu zloděj.
„Zatím neznámý pachatel vnikl násilím do sklepa a prošel do kotelny, kudy se dostal do dalších prostor. Chatu důkladně prohledal
a odcizil minivěž, motorovou benzínovou řetězovou pilu, elektrickou řetězovou pilu, klínovou sekeru, plynovou bombu na propan-butan s plochým hořákem, tlakovou hadicí a prodlužovací kabely. Způsobenou škodu na odcizených věcech majitel vyčíslil na
přibližně 13 tisíc korun, na poškozeném zařízení v chatě vznikla
celková škoda ve výši asi 10 tisíc korun,“ uvedla Jitka Dolejšová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.

Kultura v Prostějově a okolí

Dokument Jiřího Dittmanna připomene sametové dny
PREMIÉRA JE PLÁNOVÁNA UŽ NA ZÍTRA do Státního okresního archivu v Prostějově

Ve střižně. Jiří Dittmann se při tvorbě dokumentů řídí zásadou
„Mysli na to, že ti při posledním soudu všechny tvé filmy promítnou”.
Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls - Atmosféru
euforie a společného boje
za svobodu z listopadových
dní v roce 1989 v Prostějově
si budou moci připomenout
diváci pětadvacetiminutového filmového dokumentu z
dílny Jiřího Dittmanna. Film
bude na veřejnosti poprvé k

vidění v úterý 17. ledna od 17
hodin ve Státním okresním
archivu v Prostějově. Jiří
Dittmann je přitom zřejmě
jediným člověkem, kterému
se na kameru podařilo zachytit revoluční události v
Prostějově. Dodnes je z nich
cítit obrovská síla.

„Hned jsem si uvědomil, že se jedná o zlom, že se to prostě musí točit. Vzal jsem amatérskou kameru
a vyrazil na náměstí,” vzpomíná
na tehdejší události Dittmann, kterému se podařilo zachytit například vystoupení tehdejšího „vládce města” generálního tajemníka
OV KSČ Zdeňka Uherka před
zaplněným náměstím. „Je nesmírně zajímavé sledovat, jaké pocity
se mu tehdy zračily v tváři. On do
té doby představoval šlechtu, rozhodoval o osudech lidí. V ten den
však byl dav proti němu nepřátelsky naladěn. Při svém proslovu tak
musel pečlivě vážit každé slovo,
přesto jej lidé nakonec vypískali,”
popsal Dittmann. Archivní materiály autor doplnil o současné výpovědi aktérů dobových událostí
z řad členů tehdejšího občanského
fóra. „Jsou to všechno lidé, kteří
na revoluci rozhodně nezbohatli,”
zmínil se Dittmann. Pamětníci se
ohlíží nejen za minulostí, ale za-

mýšlí se i nad současností a nad
tím, jak se naděje, kterou v sobě
tehdejší události nesly, podařilo
převést do našeho každodenního
života. „Určitě ne všechno vyšlo,
tak jak jsme si my sami tehdy
představovali. Každý si totiž svoji
svobodu vyložil po svém. Někteří
nemínili brát ohledy na svobodu někoho dalšího,” konstatoval
například Bob Pacholík. Nečekanou tečku za celým dokumentem
udělala prosincová smrt symbolu
sametové revoluce Václava Havla. „Na závěr jsem přidal několik
záběrů z prostějovského náměstí
pořízených během minuty ticha,
kterou lidé z regionu bývalého
prezidenta uctili,” dodal Dittmann,
který je zapáleným filmařem už
několik desítek let. Mezi jeho poslední filmy patří dokument o prostějovských kostelích Město pěti
věží, kterému se dostalo čestných
uznání hned na několika přehlídkách amatérské tvorby.

Prostějovský orchestr uspěl v mezinárodní konkurenci
Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra Ambrose
v Prostějově získal na Mezinárodním festivalu dechových hudeb Praha 2012 stříbrné pásmo. V Národním domě na Smíchově
šedesátičlenný orchestr vystoupil 7. ledna.
Nyní se už připravuje na společný koncert
se zpěvačkou Bárou Basikovou, který je plánován na 22. dubna do Městského divadla v
Prostějově.
Prostějov/ mls

Dechový orchestr dokázal
zopakovat úspěch z minulého
roku, kdy si z Prahy odvezl
stejné ocenění. „Zlatá stuha
coby nejvyšší ocenění v naší
skupině ani uděleno nebylo.
Přitom jsme se porovnávali s
orchestry nejen z ČR, ale i z
Německa či Holandska,” sdě-

lil dirigent Rudolf Prosecký.
Kromě jedné povinné skladby
orchestr hrál i tři symfonie dle
vlastního výběru. „Jednalo
se o Celebration od Vejvody,
Vesnické obrázky od Zámečníka a pak skladbu s názvem
Pavane in Blue, což je název
středověkého tance,” upřesnil
Rudolf Prosecký. Dirigent
byl s výkonem svého orches-
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Kalendář osobností ještě jednou

Prostějov/red - V závěru loňského roku jsme vás informovali, že Okrašlovací spolek ve
spolupráci se Státním okresním archivem Prostějov vydal
stolní kalendář 2012 s medailonky osobností, které mají
co do činění s Prostějovem a
připomínáme si jejich výročí.

„Kalendář jsme vydali nákladem 200 kusů a zbývá nám
posledních pár. Přitom se mi
ozývají lidé, kteří by jej rádi
vlastnili a uschovali si ho jako
zdroj cenných informací. Pokud tedy bude zájem dostatečný, pokusíme se zajistit dotisk.
Ti, kteří mají o kalendář zájem,

nechť nahlásí kontakt na sebe
na Regionálním informačním
centru v prostějovském zámku na Pernštýnském náměstí,
nejdéle do 10. února 2012. Poté
zvážíme dle zájmu dotištění kalendáře,“ vzkazuje předsedkyně
Okrašlovacího spolku Milada
Sokolová.

Město pronajalo Galerii Bašta
Jindřich Skácel zaplatí za rok 21 tisíc...

Dechový orchestr ZUŠ Vl. Ambrose. Soboru vznikl v září roku 2003.
Stal se nedílnou součástí kulturního dění nejen v regionu, ale úspěšně
reprezentuje školu a město i v zahraničí.
Foto: archiv souboru
tru relativně spokojený. „Vystoupení v Praze nám dalo
výbornou zpětnou vazbu. Z
orchestru totiž nedávno odešli někteří starší hráči a noví
se zacvičují. Čeká nás ještě
spousta práce,” sdělil Prosecký. Soubor vystoupí 31. března na tradičním Aprílovém
koncertu v Čelechovicích na
Hané. Jeho členové se už nyní

pilně připravují na vystoupení
se zpěvačkou Bárou Basikovou. To se odehraje v neděli
22. dubna na jevišti Městského divadla v Prostějově. „Část
koncertu zahrajeme samostatně a část s námi bude zpívat
Bára Basiková. Proto už nyní
na zkouškách pilujeme její
muzikálové věci,” zmínil se
Rudolf Prosecký.

Rada města na svém úterním zasedání schválila
pronájem nebytových prostor ve Školní ulici číslo
49. Jedná se o známou Galerii Bašta, jejíž nájemcem se stává na dobu neurčitou Jindřich Skácel z
Prostějova.
Prostějov/mik - „Před časem
jsme vyhlásili záměr pronájmu Bašty a přihlásil se jediný
zájemce. Než by tato galerie
měla zůstat prázdná a bez využití, je výhodnější ji pronajmout k pořádání kulturních
akcí. Mohu potvrdit, že jako
nájemce jsme schválili pana
Skácela,“ řekl Večerníku Jiří
Pospíšil, místostarosta města.
Původní smysl a naplnění

Bašty zřejmě zůstane zachováno. A celkem za levný
peníz. „Měsíční nájemné
činí zhruba 1 750 korun, což
ročně dělá okolo jednadvaceti tisíc. Pan Skácel se městu
zavazuje, že v Baště uspořádá
za rok minimálně čtyři výstavy uměleckých děl. Přemýšleli jsme, zda do podmínek
smlouvy máme dát nějaký
závazek o počtu těchto akcí.

Ovšem je v jeho vlastním zájmu, aby poutal pozornost občanů Prostějova i návštěvníků
z celého regionu a nabízel jim
kvalitní umělecké předměty,“
sdělil Miroslav Pišťák, starosta Prostějov.
Smlouvu o pronájmu Galerie
Bašta ve Školní ulici s Jindřichem Skácelem uzavře město
na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou. „Nechtěli
jsme dobu pronájmu nijak
omezovat. Chceme totiž, aby
nájemce měl delší dobu na to,
aby zde rozvíjel kulturní činnost. Pokud ovšem bude splňovat dané podmínky,“ dodal
starosta Pišťák.

Zion Squad natočili nový videoklip
Na písni desetičlenná reggae kapela
spolupracovala s populárním Deadly Huntou

Populární prostějovská reggae kapela Zion Squad minulý týden vyslala do světa nový videoklip k písni „Mr. Harmony“. Na skladbě spolupracovala s britským
zpěvákem Deadly Huntou. Song vznikl v produkci zpěváka kapely Karla Štula.
Klip je k vidění na serveru youtube.com. Během týdne jej vidělo kolem tří tisíc lidí.
Prostějov/ mls
Klip se na konci prázdnin
natáčel převážně v Opavě.
„Vznikl díky kameramanovi Jendovi Hruškovi ze Zlína, který předvedl heroický
výkon. Na finálním střihu a
barevném podání obrazu se
podílel i náš saxofonista Kuba
Vejmola,“ sdělil klávesista
kapely Víťa Lužný, který zároveň poděkoval sponzorům,
mezi které patřilo i město Prostějov.

Zion Squad fungují už přes šest
let, za tu dobu několikrát změnili složení. Poslední velkou
změnou byl odchod zpěváka
Vojty Peštuky. Ještě s ním Zion
Squad v roce 2007 natočili svůj
předchozí klip na píseň African
Fyah z jejich stejnojmenného
alba. To je zatím posledním,
který kapela vydala. V současné
době si členové kapely pohrávají
s myšlenkou natočit další album.
V tuto chvíli však hledají peníze
na nahrávání ve studiu.

Deadly Hunta mezi reggae
muzikanty patří ke světové
špičce. „Je to Brit, který žije v
Londýně. Má jamajské kořeny.
V tom, co dělá, je jedním z nejlepších na světě. Je nám hodně
blízký i tím, že jeho texty v sobě
nesou určitou výpověď. O to se
snažíme i se Zion Squad,“ uvedl Víťa Lužný.
Se zpěvákem se prostějovští
hudebníci setkali na podzim
roku 2010. „Hráli jsme v jednom klubu v Opavě a tam jsme

Společné vystoupení. V listopadu 2010 vystoupil Deadly Hunta
se Zion Squad v klubu Apollo 13. Společně zahráli reggae klasiku
Stir it up od Boba Marleyho.
Foto: archiv kapely
se domluvili s pořadateli, že by
mohl přijet i k nám do Prostějova. Společný koncert se nadmíru povedl. Chtěli jsme tedy
něco udělat společně. A Mr.
Harmony je výsledek,“ popsal
Lužný.
Se světovou špičkou se dle
jeho slov kapele natáčelo bezvadně. „Absolvoval s námi
čtyřiadvacetihodinový maraton. Den předtím měl navíc
koncert a následujíc den další.
Přesto byl stále velmi milý a

přátelský,“ pochvaloval si Lužný.
Fanoušci kapely Zion Squad
ji budou moci na živo vidět a
slyšet na březnovém koncertě v Olomouci. V Prostějově
opět vystoupí snad někdy v
létě. To by se sem měl vrátit
i Deadly Hunta. „Zatím nevíme, jestli budeme hrát společně, nebo bude vystupovat
sám. Ale rádi bychom dohromady ještě něco udělali,” uzavřel Víťa Lužný.

Ě Ž O VSTUPENKY KVĚTINOVÁ ELEGANCE KLOBOUKU
Očekávaná událost „KVĚTINA VE SPOLEČNOSTI“ se přiblížila SOUTĚŽ
Vše rozkvete již tuto středu a čtvrtek v Národním domě

Prostějov/akr, pk - Zahradnické centrum Marciánová
ve spolupráci se Studiem
IN Hany Puklové vás zvou
v pořadí již na třetí ročník
společenské události s příznačným názvem „KVĚTINA VE SPOLEČNOSTI
2012“, která se bude konat
už tuto středu a čtvrtek 18.
a 19. ledna tentokrát v prostějovském Národním domě.
Generálním
partnerem
je velkoobchod s květinami VONEKL s.r.o. z Brna,
mediálními partnery pak
PROSTĚJOVSKÝ i OLOMOUCKÝ Večerník. A můžete se těšit vskutku na zajímavý program!
Nejprve je ve středu 18. ledna
2012 potěší FLORISTICKÁ
A KADEŘNICKÁ SHOW“,
která nabídne ukázky květinových přízdob do společnosti
v podání Anny Marciánové
a jejího hosta, jímž bude stejně jako přední česká floristka
Marie Bittnerová. To vše bude
spojené s kadeřnickým uměním Studia IN Hany Puklové.
Vstupné na tuto akci je dobrovolné, výtěžek bude věnován
dětem Dětského domova v
Plumlově.

Následný čtvrteční program
19. ledna je rozdělen do dvou
částí. Od 16:00 do 18:00 hodin
nachystali pořadatelé módní
přehlídky inspirované dvacátými až sedmdesátými léty
minulého století, kde hlavní
úlohu hrají květiny, klobouky
a kadeřnické umění nazvané
„LETEM SVĚTEM STOLETÍM“. Jistě vás nadchne
přehlídka solitérní extravagantní módy manželů Šeligových tvořících pod značkou
Alešbáry, stejně jako zajímavé
modely studentů prostějovské
střední školy ART ECON. Vše
ozdobí vystoupení brněnského
KK bandu.
Večer od 19:00 hodin pak na
všechny čeká komponovaný
program inspirovaný secesí,
dobovými klobouky a květinovými dekoracemi. Vrcholem by pak měla být soutěž o
nejhezčí květinovou přízdobu
klobouku prvního desetiletí dvacátého století očima

dneška. Hlavní úlohu u všech
přehlídek hrají květinové
přízdoby a kadeřnické umění.
Večerem bude provázet známý
moderátor Rádia Haná Marek
Berger a program bude proložen tzv. „vlasovou etiketou“,
kde se můžete těšit na ukázky
technik dobových účesů spolu
se zajímavostmi z módy, líčení
a účesů, které daná doba provázela.
„Jelikož krásné kytice jdou
ruku v ruce i s pěknou módou,
dovolujeme si vás srdečně
pozvat na překrásné skloubení krásy květin s krásou šatů,
klobouků, účesů a květinových
módních doplňků,“ vzkázala
čtenářkám Večernice Anna
Marciánová.
Vstupenky v hodnotě 50, resp.
90 korun je možné zakoupit
v našem zahradnickém centru Marciánová v Kostelci na
Hané, ve Studiu IN v Prostějově, případně přímo před akcí v
Národním domě v Prostějově.

Zahradnické centrum Marciánová ve spolupráci se se Studiem IN Hany Puklové a OLOMOUCKÝ Večerník, jakožto mediální partner akce „Květina ve společnosti 2012“, vyhlásil pro
všechny čtenáře našeho týdeníku EXKLUZIVNÍ SOUTĚŽ O
VSTUPENKY“, která probíhala hned ve dvou dějstvích.
Její pravidla byla naprosto jednoduchá. Stačilo zodpovědět 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.
Jelikož se nám v redakci sešlo téměř dvě stě správných odpovědí,
bylo z čeho losovat. Ještě než se dostaneme k očekávanému, rádi
bychom všem za jejich snahu poděkovali...
1 . „KVĚTINA VE SPOLEČNOSTI“ SE POŘÁDÁ? b) potřetí
2. PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK SE NA TRHU LETOS OBJEVUJE...
b) 16. rokem
3. JAK SE JMENUJE PŘEDNÍ ČESKÁ FLORISTKA, KTERÁ BUDE BUDE HLAVNÍM HOSTEM STŘEDEČNÍHO
PROGRAMU
b) Edith Piaf

Štěstí se při losování usmálo na tento kvintet:
Petra KOHOUTOVÁ, Italská 6, Prostějov * Eva ČERNÁ, Třebízského 8, Prostějov * Olga ŠPIČÁKOVÁ, Vápenice 1, Prostějov * Eva HURBANOVÁ, Tylova * Dagmar VALENTOVÁ, A.
Slavíčka 2,
Výhercům blahopřejeme a upozorňujeme, že v redakci na Horním
náměstí 5 v Olomouci na každého z nich čeká od zítřejšího dne, tj.
17. ledna jedna vstupenka a malý dárek...
-red-

Generální partner Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Partneři

Kostelec na Hané, Prostějov/pk - Zahradnické centrum Marciánová,
Kostelec na Hané ve spolupráci s Vestra tina et veri vyhlásilo i letos 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 JIŽ zítra, tj. 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

ZPRÁVY
z Rady
města

Radarům reálně hrozí „SMRT“
Nahradí je prý strážníci s mobilním zařízením

Dny stacionárních radarů na měření rychlosti jsou
v Prostějově zdá se definitivně sečteny. Už víc jak
půl roku se čeká na vyjádření ministerstva dopravy, zda návrhy na nový systém měření a následné vymáhání pokut jsou v pořádku a zda nejsou
v rozporu s legislativou. Všechno marné! Zatímco
v jiných městech ty samé radary už dávno měří,
u nás tomu tak není. Podle mnohých ministerstvo
úmyslně Prostějov bojkotuje, přitom Prostějov měl
být původně vzorovým městem v měření rychlosti
aut pro celou republiku!

Zk
Zakázky
Zak
města
se už zveřejní
j
Prostějov/mik
j
- Slib jje dodržen. Řeč je o plánu zveřejňovat veškeré veřejné zakázky
města, výběr vítězů a další
ppodrobnosti.
odrobnosti. Radnice všechno
ppotřebné
otřebné začne na webu města
uumisťovat
misťovat už od 25. ledna tohoto roku. „Budou zveřejněny
konkrétní zakázky, podmínky
ppro
ro uchazeče a první tři v pořadí. U vítěze pak bude i vysvětlení, proč byl vybrán. Chceme
zveřejňovat i kompletní seznamy všech uchazečů o danou
zakázku, tuto záležitost ale
musíme probrat ještě s právníky,“ vysvětlil Miroslav Pišťák,
starosta.

Nová komise
Prostějov/mik
k - Prostějovští
konšelé hodlají provést rekonstrukci některých komisí
Rady města. Vznikne i jedna
zbrusu nová. „Doposud jsme
měli komisi výstavby a architektury. S přihlédnutím k
tomu, že začínáme pociťovat
u
rčitý nedostatek odborných
určitý
konzultací při přípravách větší soukromé investiční akce
ve městě. Proto chceme vyzvat skutečné odborníky, aby
se stali členy nově zřízené
komise architektury. Půjde o
pporadní
oradní orgán Rady města čítající pět až šest významných
pprostějovských
rostějovských architektů,“
vysvětlil starosta Miroslav
Pišťák.

Krajj zasáhl – zdraží
se další jjízdenkyy MHD
Prostějov/mik
k - Od 1. ledna
2012 podražilo jízdné v prostějovské MHD z osmi na devět korun. To ale není všechno. Radní obdrželi dopis z
no.
krajského úřadu, který městu
vytýká, že pozapomnělo zvýšit ceny u dalších jízdenek.
„Byli jsme upozorněni, že
jjsme
sme součástí celokrajského
dopravního
integrovaného
systému, a tudíž musíme sjedn
otit všechny ceny. Proto jsme
notit
n
uceni zdražit od 1. března i
nuceni
týdenní a měsíční jízdenky.
Týdenní zdražíme z 31 na 35
korun a měsíční z 100 na 115
korun,“ řekla Alena Rašková,
místostarostka Prostějova.

Strážníci odepíší
p
nedobytné
y ppokutyy
Prostějov/mik - Městská
p
olicie dostala minulý týden
policie
p
ožehnání od prostějovských
požehnání
radních odepsat pohledávky za občany, které už nelze
vymoci. „Jde o pohledávky,
většinou za pokuty, u kterých už sice proběhlo soudní
řízení, ale dlužníci v jejich
pprůběhu
růběhu zemřeli. Tím se pro
město tato pohledávka stává
nnedobytnou.
edobytnou. Jedná se o celkovou částku ve výši 7 500
korun,“ sdělil starosta Miroslav Pišťák.
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chal slyšet, že navrhne ukončení smlouvy se společností
Czech radar, jejíchž jedenáct
přístrojů je doposud rozmístěno po celém městě, ale jsou
vypnuty. „Městskou pokladnu
Prostějov/mik
to sice nic nestojí, ale proč mít
Starostovi Prostějova už zřej- v ulicích tolik nepotřebných
mě s konečnou platností došla zařízení, která nemohou funtrpělivost a minulý týden se ne- govat? To je přece zbytečné,“

zmiňuje logickou záležitost
Miroslav Pišťák.
Radary na jedenácti rušných
místech Prostějova, které mají
hlídat rychlost aut nebo jízdu
na červenou, už přes rok sledují
dopravu jen pro statistiku. Pokuty kvůli nim ale nikdo dostat
nemůže. Město je sice nemůže
používat kvůli vlastním chybám,

Městská policie může měřit
rychlost od března loňského
roku, kdy zákon konečně nechal odstranit nesmyslné tabule
vyznačující měřené úseky. Jenomže od té doby vzali strážníci
svůj mobilní radar do ulic jenom
několikrát. „Faktem je, že v roce
2011 jsme rychlost měřili jen
čtyřikrát a výsledkem byla jedna jediná pokuta. Je to o tom, že
strážníci jsou při měření vidět a
řidiči projedou měřeným úsekem v rámci pravidel. Tím pádem naše hlídky budou působit
jakýmsi preventivním dojmem,“
sdělil Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově. Jak ale
dodal, počet měření se letos určitě zvýší. „Pokud tak rozhodne
Rada města, my to samozřejmě
musíme a budeme respektovat.
A měřit budeme třeba každý
den,“ řekl Jan Nagy.
Jestli ještě někdy vůbec budou v
Prostějově fungovat stacionární
radary, by se mělo rozlousknout
v nejbližších dnech či týdnech.

Pomůže to? Těžko říct, zda strážníci s jediným mobilním radarem
budou dostatečně působit na nezdárné řidiče...
Foto: archiv
nyní ale stále marně čeká na klíčové stanovisko ministerstva
dopravy. „Je mi to divné, proč
některým městům dalo ministerstvo dobrozdání za pár týdnů a
Prostějov na něj čeká už přes půl
roku,“ pokrčil rameny starosta.
Radní ale nechtějí pustit řidiče z dohledu, hodlají zachovat
bezpečnost na našich silnicích.

„Když radary fungovaly, osvědčily se. Na některých místech
poklesl počet přestupků až o devadesát procent. Proto bychom
chtěli v měření rychlosti pokračovat a nařídíme městské policii,
aby tuto činnost vykonávala pomocí mobilního radaru, kterým
disponuje,“ dodal Miroslav Pišťák, starosta města.

Město pojistilo majetek u jediné pojišťovny Na kulturní granty
Starosta M. Pišťák: „Ušetříme tím milion a půl ročně!“
Prostějov/mik - Jak jsme na
podzim loňského roku informovali, prostějovští radní se
rozhodli radikálně změnit
systém pojištění městského
majetku. Stalo se. A podle
jejich vyjádření tím městská pokladna ušetří ročně
víc než jeden a půl milionu
korun.
Na podzim roku 2011 vyhlásilo město Prostějov veřejnou
zakázku na centrální pojištění
majetku, odpovědnosti a vozidel města Prostějova včetně
příspěvkových organizací a
vybraných obchodních společností s více než padesáti-

Úsporný krok. Jak potvrzuje
starosta Miroslav Pišťák, město
pojištěním majetku u jediné společnosti ušetří statisíce korun.
Foto: archiv

procentním podílem města.
„Podle stanovených kritérií
se vítězem stala Česká podnikatelská pojišťovna, se kterou
jsme uzavřeli platnou smlouvu
o pojištění od 1. ledna 2012,“
informoval Miroslav Pišťák,
starosta Prostějova. „Celkové pojištění majetku města
Prostějova včetně zřízených
příspěvkových organizací a
společností s ručením omezeným vyjde na 2 103 000 korun
ročně, což je oproti předchozímu období úspora o celkem
1 662 000 korun. Jde přibližně
o úsporu ve výši 44 procent,
a to je určitě významná část-

Pod palbou
Podle odborné studie je Prostějov
NEJŠPINAVĚJŠÍM městem v kraji

Místostarostka Alena Rašková:

„Prach a smog se na nás řítí z Ostravska!“
Odborníci z řad hygieniků minulý týden
zveřejnili svůj výzkum,
který dopadl pro naše město velmi špatně. Prostějov je podle
nich z hlediska prašnosti a smogu nejšpinavějším městem v
Olomouckém kraji a jedenáctým v republice.

„Bohužel, není to ale naše vina
ani nikoho, kdo bydlí v Prostějově. Tuto smutnou skutečnost neovlivníme. Je to dáno
zeměpisnou polohou, ve které
naše město leží. Jsme v kotlině,
kam se valí veškeré nečistoty,
prach a kouř z Ostravska. A
jestli někdo tvrdí, že všechny
chemičky, hutě a podobné továrny na severu Moravy mají
na komínech povinné lapače
škodlivin, pak lže. Není tomu
tak. V Prostějově nemáme už
žádné fabriky, které by na špatné ovzduší měly neblahý vliv.
Michal Kadlec
Dá se proti
Paní místostasmogu a prarostko, co na to chu vůbec nějak bojovat?
říkáte?
Snažíme se o to neustále. Snad

jako jediní v republice máme
stoprocentně
ekologickou
MHD, v létě se denně kropí
ulice, zametá prach. A tam,
kde nedosáhnou stroje, likvidují prach i pracovníci veřejné
služby. Navíc neustále vysazujeme nové stromy, renovujeme
parky. Bohužel, za smog může
i narůstající počet vozidel, která projedou městem.
Necítíte tak trochu marnost v
boji se špinavým ovzduším?
„Marný boj to rozhodně není, i
když to, co se na nás každoročně valí z Ostravska, opravdu
neovlivníme. Co ale můžeme
udělat pro nápravu, vždycky
rádi uděláme.“

ka. Objem zakázky se soutěžil
na čtyři roky. Úspora vznikla
díky hromadnému pojištění
města Prostějova a všech příspěvkových organizací včetně
vybraných obchodních společností, konkrétně Domovní
správa, MI PRO STAV, Společenský dům, VaK a Lesy
města Prostějova,“ vysvětlil
prostějovský starosta Miroslav Pišťák.
V roce 2011 zaplatilo město Prostějov za příspěvkové
organizace a výše uvedené
obchodní společnosti za pojištění svého majetku celkem 3
765 000 korun. Majetek města
se v současné době pohybuje
ve výši okolo čtyř miliard korun.

dá město čtvrt milionu

Prostějov/mik
Město
Prostějov vyhlásilo pro letošní
rok granty na kulturní projekty. Ty budou směřovány do
tří okruhů. Na granty vyčlenili
radní z městské pokladny 250
tisíc korun.
„Téma Představení umění
prostějovské mládeže a studentů
zvolila komise pro velký ohlas
z minulých let. Projekty jsou
prezentovány na velmi vysoké
úrovni. Cílem tématu Knižní
medailonky
prostějovských
osobností není vznik velkých
formátů
monografií,
ale
brožovaných publikací, které
budou v dalších letech sloužit

ke vzniku edice. No a v neposlední řadě téma Oživení kultury
v Prostějově se zaměřením na
náměstí T. G. Masaryka zvolila
komise z důvodu podpory kulturního dění v jarních i letních
měsících na prostějovském
centrálním náměstí,“ upřesnila
předsedkyně kulturní komise a
radní Milada Sokolová.
Žádosti o kulturní granty mohou
zájemci podávat do 29. února
2012 na podatelně Městského
úřadu v Prostějově. Tiskopisy
jsou totožné s tiskopisy na
veřejnou finanční podporu, je
však třeba je zřetelně označit
slovy KULTURNÍ GRANT.

PARKOVÁNÍ - radní vyhověli živnostníkům
Na zelených pásech vybuduje město odstavné plochy
Prostějov/mik - Byl to tlak,
kterému zřejmě nešlo dál
čelit. Desítky prostějovských
živnostníků a podnikatelů v
poslední době žádaly radnici,
aby jim zřídila parkovací
plochy přímo v ulici před jejich provozovnami. Problém
byl v tom, že by musela ustoupit veřejná zeleň. Město
ale žádostem vyhovuje, našlo
totiž řešení.
Rada města Prostějova odsouhlasila možnost zřizování
zpevněných ploch v některých
travnatých pásech. „Jde o to, že
se na nás obracejí živnostníci,
kteří nemají kde u svých provozoven parkovat s vozidlem, které
potřebují pro podnikání. Je to velmi složitá situace, na jedné straně
nechceme, aby ve městě ubývalo
travnatých ploch, na druhé straně
chceme alespoň touto formou
podpořit živnostníky tam, kde
situace s parkováním před jejich provozovnami není jinak
řešitelná,“ vysvětluje Jiří Pospíšil,
místostarosta Prostějova.
Odstavné plochy budou moci
být zřízeny na základě smlouvy

Jedno z míst. O možnost parkování před svojí provozovnou požádal i podnikatel Lachman z Plumlovské ulice. Foto: Michal Kadlec
o pronájmu pozemku výhradně
z plastových zatravňovacích
panelů a do podmínek užívání
bude zapracován i požadavek
údržby pronajatého pozemku včetně jeho zatravnění a
následné trvalé péče o trávník.
Další podmínkou pak bude
uvedení pronajatého pozemku
do původního stavu v případě
ukončení užívání odstavné plochy k parkování. To znamená
odstranění zatravňovacích panelů
a následné zatravnění pozemku.
„Pracovníci Odboru správy a
údržby majetku města budou

zároveň zajišťovat pravidelnou
kontrolu dodržování stanovených
podmínek a v případě závažných
pochybení nájemce může dojít až
k ukončení pronájmu pozemku
výpovědí,“ dodává Jiří Pospíšil.
Odstavné
plochy
ze
zatravňovacích panelů však
nebudou povolovány úplně
všude, ale v souladu s koncepcí,
která by řešila možnosti parkování ve vytipovaných a více
frekventovaných ulicích, včetně
jejich provedení. Například v
Plumlovské nebo Kostelecké
ulici.

INZERCE

Strojírny Prostějov, a.s.,
výrobce svařovaných dílců, hledají zájemce o práci na pozici:

SVÁŘEČ
Požadavky:
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Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 5, PV,
e-mail: antonickoval@sppv.cz, tel. 582 301 614, 582 301 664, 733 159 449

ZIMNÍ BUNDY, KABÁTY
DÁMSKÉ A PÁNSKÉ

SLEVA

-

%

! VÝPRODEJ !
PÁNSKÉ OBLEKY zn. MÓDA PROSTĚJOV
OD

999,- Kč

PÁNSKÉ OBLEKY zn. ŠEVČÍK
OD

2990,- Kč

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

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

ŠEVČÍK - PRODEJNY PÁNSKÉ A DÁMSKÉ KONFEKCE,

Poděbradovo nám. 8 a, PROSTĚJOV
www.konfekcesevcik.cz
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Speciální servis pro ženy nejen o životním
stylu a módě

PROVOŇTE SI BYT

Poznejte tajemství drahých kamenů
Jak jste si již mohly všimnout,
už delší dobu se vás snažíme
informovat o jiných možnostech léčby než klasické, chemické a dnes již skoro neúčinné, časem úplně neúčinné
medicíny. Tentokrát si povíme o drahých kamenech.
Drahé kameny se však nepoužívají jen na ozdobu, ale
překvapivě i jako prostředek k
léčbě (litoterapie). Tato léčba je
pouze doplňková, dokáže však
zázraky, o kterých jsem se opět
sama přesvědčila! O zázračné
síle kamenů jsem se dozvěděla
od léčitele, díky němuž teď kameny opravdu účinně pomáhají
nejen mé rodině, ale i známým.
Kameny vám mimo jiné pomůžou od bolestí takřka čehokoliv,
zmírňují následky nemocí a
pomáhají nastolit psychickou
rovnováhu. Téměř zázračnou
sílu přisuzuje drahým kamenům lidstvo už od počátku civilizace. Lidé věřili, že kameny
mají vliv na jejich zdraví, štěstí, osud a celý život. Proto byl
velký zájem o vzácné kameny,
které je zdobily. Výzkumy magických, mystických a léčivých
vlastností drahých kamenů byly
započaty již před tisíciletími.
Prováděli je chaldejští mágové,

staroegyptští kněží, čínští astrologové či středověcí alchymisté. Nejpropracovanější systém
prý měli staří Indové.

Jak kameny fungují?
Léčitelé tvrdí, že kameny člověka harmonizují svými vibracemi. Drahé kameny mají
díky své chemické, geometricky přesné krystalické struktuře
schopnost nejenom vibrace generovat, ale také je pohlcovat
a transformovat. Každý kámen
stejně jako jakákoli jiná existující živá či neživá, přírodní či
nepřírodní věc, je zdrojem určité vibrace, energie nebo chcete-li chvění o určité frekvenci
a vlnové délce. Vše na světě
vibruje a tyto jednotlivé vibrace
na sebe vzájemně působí, pokud se dostanou do stavu vzájemné rezonance (vibrují shodně, společně). I lidské bytosti
určitým způsobem vibrují a v
závislosti na tom, v jakém zdravotním stavu nebo duševním
rozpoložení se nacházejí, vibrují různými typy vibrací, které
přirozeně rezonují s různými
typy drahých kamenů. Podle
vědeckých výzkumů, které publikoval biofyzik Walter Stark,
působí drahé kameny na lidské

Pokojové rostliny pěstujeme
z
rozličných
důvodů:
zpříjemňují bydlení, každý
pokoj zútulní, prospívají mikroklimatu v místnosti a navíc
ji jedinečným způsobem vyzdobí. Málokdo však pěstuje
rostliny v bytě pro jejich vůni.
Omamně sladká vůně pokojových rostlin dokáže navodit
uvolňující atmosféru a dodat
bytu nebo domu určitý půvab
a styl stejným způsobem jako
vkusné vybavení interiéru,
náladové světlo a dobře volené barvy. Takových pokojovek není tolik, zato se však
mohou stát skutečnou perlou
interiéru např. Citroník, Gardénie jasmínovitá, Hyacint
východní, Voskovka, Levandule, Jasmín nebo Lilie. Tyto
rostliny svou vůni uvolňují
nejvíc ve večerních hodinách.
Na následujících řádcích si
povíme o několika z nich…

Hyacint východní
Hyacinty patří mezi nejoblíbenější
cibuloviny s velmi aromatickými květy. Často se používají k
dekoraci interiérů, ale jsou také
vhodnými zahradními květinami
v širokém spektru barev. Cibule
lze pěstovat i ve speciální sklenici naplněné vodou. Teplota při

dorůstat výšky až tří metrů. Přes
léto můžeme jasmín pěstovat i
jako nádobovou rostlinu venku
v květináči. Nároky na světlo
jsou vysoké, nesnáší však přímé
slunce. V zimních obdobích
jasmín udržujte na světlém
místě s teplotou kolem 5 - 10°C.
Zálivka rovnoměrná, ale pozor
na přelití. Přihnojování jednou
rychlení se musí pohybovat v ro- za 14 dní hnojivem na pokojové
zmezí 10 - 15°C, dokud cibule rostliny.
důkladně neprokoření i v tmavé
Lilie
místnosti bez světla. Poté hyacint přeneseme na světlé místo, Lilie je právem spolu s růží
pokud možno s teplotou stále do označována za královnu zahrad.
15°C. Při pěstování ve sklenici Je oblíbená nejenom pro svoje
udržujeme stálou hladinu vody nádherné zbarvení květů od bílé,
těsně pod spodní částí cibule. Hno- žluté až sytě fialové odstíny, ale
jení není nutné. Před rychlením i pro svou opojnou vůni. Velmi
je nutná přibližně dvouměsíční intenzivně voní zejména druhy
chladná fáze, jinak nedojde Lilium orientalis. V posledních
k vykvetení. Některé cibule jsou letech stále oblíbenější druhy pro
ale již před prodejem připraveny pěstování v nádobách. Květy
jsou nápadně velké a jejich počet
tímto způsobem.
je dán velikostí cibule. Lilie po
Jasmín
nasazení umístíme na světlé,
Květy jsou velmi vonné, chladnější místo (12 až 15°C).
používají se proto k dochucování Zálivka rovnoměrná. V době
čajových směsí, jasmínový květu jsou nároky na potřebu
vonný olej se využívá také ve vody větší. Hnojíme jednou za
voňavkářství. Pochází s Blíz- čtrnáct dnů běžnými hnojivy na
kého Východu a Číny a kvete pokojové rostliny. Výhodou takbílými, vonnými květy v období to pěstovaných lilií je možnost
od června do září. Ke svému jejich vysazení do zahrady po
růstu vyžaduje oporu, může odkvětu a zatáhnutí.

kulinářský
k
u llin
iná ký k
koutek
o ek
bytosti intenzivněji, jelikož jejich elektromagnetické chvění
leží v oblasti stejných frekvencí
jako chvění lidských buněk. Při
léčení můžeme používat i více
nerostů najednou. Výhodou je,
že tato léčba nemá žádné vedlejší účinky a je tedy vhodná
pro každého. Tedy skoro pro
každého... Pokud je někdo sobecký a nepřátelský k okolnímu
světu, tak s ním nerosty odmítají komunikovat a on potom není
schopen registrovat ani sebe
hlubší sílu nebo energii. Cítí-li
kámen, že energie člověka je
příjemná, přátelská, otevře se
a začne komunikovat, a to tak,
že hřeje na přiloženém místě (v
tomto okamžiku léčí).

Mnohým z vás se mohou tato
tvrzení zdát bájná, dodnes však
drahé kameny využívají afričtí
šamani, Indiáni, Tibeťané pro
léčbu nejrůznějších nemocí. I
výzkumy v zahraničí ukázaly,
že drahokamy a polodrahokamy ovlivňují psychiku a mají
vliv na naše zdraví. Podle staroindické filozofie má všechno,
co roste, duši a individuální život. Tedy i kameny. Říká se, že
kameny mají rády, když je člověk hladí. Pozor! Velmi důležité
je, aby každý kámen patřil pouze jedné osobě, poněvadž jeho
účinky se ztrácejí, když slouží
více lidem. Už příště se můžete
dočíst o výběru kamenů podle
nemocí.

aneb tip do kuchyně...

Rychlé čokoládové soufflé
125g 70% čokolády
115 g másla
4 ks vajec
150 g cukru
50 g hladké mouky
10 ml koňaku/tmavého
rumu nebo čokoládového likéru

1. Čokoládu rozlámeme do menší misky. Přidáme máslo. Misku
s máslem a čokoládou dáme do
většího hrnce s trochou vody, přivedeme do varu, teplotu stáhne-

Ingredience na 4 - 6 šálků

me a necháme čokoládu s máslem rozpustit. Občas zamícháme,
aby se nám čokoláda s máslem
spojila. Přidáme koňak nebo rum
či čokoládový likér.
2. V elektrickém šlehači šleháme vejce a cukr do pevné pěny.
Jenom perfektní vyšlehání nám
zaručí úspěch.
3. Když máme vyšleháno, robota přepneme na minimální
rychlost a pomalu přidáváme
rozpuštěnou čokoládu s máslem.
Nakonec vmícháme mouku.

4. Hotovou směs přendáme do
kávových šálků, které jsme vymazali máslem a vysypali hladkou moukou. Dáme na chvíli do
lednice a necháme odpočinout.
5. Deset minut před pečením
vyndáme čokoládu z lednice.
Pečeme při teplotě 200° 11
minut. Vyndáme, nachystáme
podšálek, na pečenou čokoládu
dáme lžíci ne zcela ušlehané
šlehačky a ozdobíme skořicí,
kakaem nebo nejlépe škrábanou
čokoládou.

„Vztek úzce souvisí se špatnou funkcí žlučníku. A ten zase
ovlivňuje zhoršenou a bolestivou činnost velkých kloubů...“
Terapeutka EFT Lenka Gambolisová o spojitosti negativních emocí s orgány
Jak jste si již mohly zvyknout, Prostějov - V našem seriálu zajímavých rozhovorů pokračujeme v zajímaPROSTĚJOVSKÝ Večerník
s nejrůznějšími
alternativními způsoj
j
j
p
vám v rámci své tématické vém seriálu, kde vás seznamujeme
statní způsoby léčení selhávají. I nadále vám
stránky „Večernice“ přináší by, které pomáhají tam, kde ostatní
každý týden zajímavý rozho- chceme dokazovat, že jsou i jiné druhy léčení než jen klasická medicína,
vor s úspěšnou zástupkyní
e selhává... Proto jsme tentokrát oslovili paní
něžnějšího pohlaví, jíž se po- která v poslední době stále více
ímku), terapeutku metody EFT. Ptáte
dařilo v životě „něco velkého“ Lenku Gambolisovou (na snímku),
dokázat. Nejinak je tomu i se, co je to EFT? Jak a s čím nám tato metoda může pomoci? To
dnes, přičemž tentokrát jsme
ovoru…
zavítali do sice známého, ale se dočtete v exkluzivním rozhovoru…
pořád mírně nezvyklého neka brzdí v životě. EFT
tradičního prostředí...
ko přesahující jiné konvenční člověka
způsoby léčení. Na rozdíl od je v podstatě emoční forma
esury, založená na obAneta Křížová
jiných metod, EFT obvykle akupresury,
funguje rychle a podstatná úle- jevu psychologa dr. Rogera
hana, že příčinou všech
Paní Gambolisová, co va od problému je dosažena Callahana,
ivních emocí je porucha
je to metoda EFT a co bez bolesti.“
negativních
Na co se dá použít?
šem tělesném energevšechno umí léčit?
v našem
m systému. Metoda dr.
„Opravdu na cokoliv, tickém
„EFT je zkratka pro anglichana ze sedmdesátých let
ký název Emotional freedom nemá žádná omezení! Je pře- Callahana
techniques, volně přeloženo devším určena na odstraňování zvaná TFT byla založena na
pávání třistapětašedesáti
jako technika emoční svobody. negativních emocí, jako strach, poklepávání
Je to metoda řadící se mezi ve fobie, stres, úzkost, panika bodů těla. Gary Craig ji v deátých letech upřesnil,
světě velmi uznávané techniky a podobně. Například vztek vadesátých
odušil a použil pouze
spadající do oboru nazývané- úzce souvisí se špatnou funkcí zjednodušil
ho energetická psychologie. žlučníku, ten zase ovlivňuje třináctt vybraných bodů.“
Jak se EFT liší naMetoda EFT bere poruchu cir- zhoršenou a bolestivou činnost
příklad od technik a
kulace energie v našich tělech velkých kloubů.“
Kde se EFT vzala?
h alternativních příjiných
jako prvotní příčinu našich
„Tvůrcem metody EFT stupů jako jsou třeba kiemocionálních problémů a s
logie, akupunktura,
tím úzce souvisejících fyzic- je Gary Craig, jehož cílem neziologie,
u, masáže, Reiki
kých následků. Možná i díky bylo najít způsob, jak odstra- shiatsu,
?
tomu má EFT výsledky dale- nit emocionální bloky, které apod.?

„Pokud vám emoční překážky
budou stát v cestě, nikdy nedosáhnete ideálního zdraví či
uzdravení. Bez ohledu na to,
j se zdravě stravujete
j a vedete
jak
zdravý způsob života. Účelem
EFT je odstranit emoční překážky tím, že společně s klientem najdete příčinu pro-

blému. Téměř vždy je nezbytné
hledat souvislost, třeba i v zapomenuté události z dětství, přesně
ji pojmenovat a metodou EFT v
podvědomí uloženou překážku
ods
odstranit. Je to práce s podvědom
domím člověka, jeho uloženými
inf
informacemi, které jsou mu sice
na škodu, ale už je bere jako přiroz
rozenou součást svého ´Já´. EFT
mn
mnohdy pomohla i tam, kde
ost
ostatní metody selhaly.“

„Měla jsem klie
klientku, která trpěla
úpornými migrénami
pětadvacet.
migrén
přišly na to, že začaly
Společně jsme přiš
v dětství, co se přesně
přes událo emočně,
odstranily ťukáním...“
a příčiny jsme ods
Tato metoda využívá
poznatků
klasické
psy
psychologie a čínské medicíny. Jak probíhá léčení pomocí EFT? Podobá se návštěvě
p
u psychologa?
„Př
„Především
je založeno na důvěř Vztah klienta a terapeuta
věře.
o
je otevřený,
a vše co se řekne,
zůs
zůstává
navždy skryto mezi těmi dvěma lidmi. Pokud klimito
ent mluví opravdu otevřeně, je
dal
daleko snazší pro terapeuta najít ppříčinu problému a metodou
EF
EFT ji odstraňovat. Samotné
odb
odblokování překážky spočívá

v jemném poklepávání přesně
daných energetických bodů
na těle, především na rukou a
obličeji.“
EFT po celém světě
dokazuje neuvěřitelné
účinky. Můžete nám na závěr
uvést nějaký příklad z praxe,
kdy se vám podařilo i zcela
nemožné?
„EFT se skutečně vymyká
všemu dosud známému. Za
všechny můžu uvést případ
odťukání bolesti zubů kamarádce do Austrálie, která ji
trápila víc než týden, a my ji
odstranily během deseti minut. Takže je zřejmé, že tato
technika funguje i na dálku.
Dalším příkladem je klientka,
která trpěla úpornými migrénami pětadvacet let. Poté, co
jsme společně přišly na to, že
začaly v dětství, co se přesně
událo emočně, a příčiny jsme
odstranily ťukáním, je klientka naprosto bez migrén. Sama
sobě jsem odťukala strach
z pavouků asi během pěti
minut. Tuto metodu se totiž
může jednoduše naučit úplně
každý. Pokud vás zaujala, pak
je na stránkách www.eft.cz
vše vyčerpávajícím způsobem
vysvětleno nebo mě můžete
osobně navštívit v areálu staré
polikliniky.“

Zpravodajství
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Mladík skočil pod vlak, jiný muž se otrávil v autě
Dalšího nešťastníka zachránili strážníci, oběšence odřezali sousedé
Jak předesíláme na titulní straně dnešního vydání,
Prostějovem otřásly v předchozích dnech početné
případy sebevražd. Dvěma mužům už život nikdo
nevrátí, jeden skočil pod vlak, druhý se otrávil ve
vlastním autě, když si natáhl hadici od výfuku do
kabiny. Chlapíka ve středních letech, který se chtěl
oběsit, naštěstí odřezali sousedé, dalšího muže
vytáhli z kolejiště před blížícím se vlakem strážníci
přímo na hlavním nádraží. Tolik zoufalých činů, je
to náhoda? Není! Lidi k těmto konečným řešením
dohání současná tíživá situace. Především ekonomická.
Prostějov/mik
Když den před Vánoci
skočila pod vlak u Dřevnovic
jednačtyřicetiletá žena, říkali
jsme si, že snad je těmto
hrůzám na dlouhou dobu
konec. Tento konkrétní případ
byl přičítán psychickým
problémům, kterým zřejmě
žena čelila v době blížících se
svátků. Bohužel, sebevraždy
pokračují i na začátku tohoto
roku, a jak se zdá, v daleko
větší míře. K první hrůze došlo
v pondělí ráno v ulici Libušinka
v Prostějově. V době, kdy
okolo chodily děti do školy,
si přímo na ulici ze svého
auta udělal smrtící plynovou
komoru
čtyřiačtyřicetiletý
zoufalec. „V pondělí 9. ledna v době okolo osmé hodiny ranní byl v Prostějově na
ulici Libušinka před domem
nalezen
čtyřiačtyřicetiletý
muž z Prostějova bez známek života. Seděl na sedadle řidiče ve svém osobním
motorovém vozidle tovární

značky Fiat Punto a přes zadní pootevřené dveře vozu měl
napojenou od výfuku do zavazadlového prostoru zahradní gumovou hadici. Na místo
přivolaný lékař konstatoval
smrt z nejasné příčiny,“ uvedla
Eva Čeplová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Jak
se o chvíli později ukázalo,
příčina byla brzy jasná. „Šlo
o otravu oxidem uhelnatým. V
těchto případech sebevraždy,
které patří na Prostějovsku
k výjimečným, dochází k
úmrtí během několika minut.
Trvá pět až deset minut, než
se zvýší koncentrace plynů v
kabině auta. Dotyčný usne a
ve spánku pak dojde k smrtící
otravě. Tělo zemřelého bylo
převezeno k provedení pitvy, není ani vyloučeno, že
před svým zoufalým činem
požil léky či alkohol,“ sdělil
Večerníku Radomír Gurka,
ředitel prostějovské záchranky.
K další životní tragédii došlo
o den později v kolejišti v
Letecké ulici. Tady pod roz-

jetý rychlík skočil mladý
muž. I když podle některých
svědectví mladík v době
příjezdu vlaku už ležel mezi
kolejemi. „V úterý v podvečer
v době okolo 17.00 hodin v
Prostějově v blízkosti ulice
Letecká na železniční trati
byla osoba mužského pohlaví
sražena projíždějícím vlakem
jedoucím na trati z Nezamyslic do Olomouce, přičemž při
srážce muž utrpěl polytrauma
s následkem smrti. S ohledem
na rodinné příslušníky nebudeme k věci sdělovat bližší podrobnosti,“ oznámila k případu
mluvčí prostějovské policie.
Jak druhý den Eva Čeplová
dodala, v nešťastníkovi byl
ztotožněn
čtyřiadvacetiletý
mladík z Prostějova. „Muž
utrpěl taková zranění, která
byla naprosto neslučitelná se

Tragické okamžiky. Během minulého týdne došlo v Prostějově
ke dvěma sebevraždám, další dva lidé se o ni pokusili. Těžká doba
nutí lidi dělat zoufalé činy. Bude lépe?
Ilustrační foto

území Prostějova a maminka
musí mít trvalé bydliště rovněž
v Prostějově. Tím pádem odpadne čekání až dvou měsíců
na to, zda nám matriky z jiných
měst nenahlásí, že se u nich
narodilo prostějovské miminko.
Ne, finanční prémii dostane jen
nový občánek narozený přímo
v Prostějově,“ vysvětlila Ivana
Hemerková,
místostarostka
Prostějova.

BLÍŽÍ SE SVATEBNÍ DEN 2012
Prostějov/akr - V sobotu 4.
ledna 2012 od 10 do 19 hodin se uskuteční v prostorách
H-clubu, jedinečná svatební show za doprovodu DJ
Jaromíra Šmídy a zpěváka
známého ze soutěže Česko-Slovenská Superstar Tomáše
Jurenku. Celou akci pořádá
Svatební studio Styl ve spolupráci s kadeřnictvím a květinářstvím Styl, firmou Koutný, spodním prádlem Femina
a H-clubem.
Návštěvníci „Svatebního dne“ se
mohou těšit na den plný zábavy,
spojený s užitečnými a módními
tipy na pořádání i přípravu svatby. Představeny budou trendy v
oblasti svatebních dekorací, šperků, vizážistiky, luxusní gastro-

nomie a samozřejmě módy. Na
programu je celkem dvanáct
módních přehlídek, zaměřené na
svatební šaty, pánské obleky, ale i
společenské šaty a spodní prádlo.
Kromě nich budou představeny nejnovější svatební trendy,
svatební účesy, svatební kytice,
svatební menu, rautové speciality, svatební oznámení, nová
kolekce snubních prstýnku od
Lukáše Rýdla a spousta dalších
inspirativních tipů. Co a jak se
svatebním focením poradí fotograf Miroslav Drexler a kameraman Miroslav Vyjídák. Mimo
jiné vás oslní krásné vystoupení
břišní tanečnice Jahanara, karikaturista Pavel Dlabal ze Senice na
Hané, který vám vaši karikaturu
vyhotoví na místě, dále kouzelník

a také se představí děti z Dětského domova Plumlov. Výborné,
nejen svatební cukroví a nádherné dorty předvede cukrářství
paní Koudelkové. Svým uměním
nás upoutá i květinová aranžérka
Kristýna Trunečková a kadeřnice
Zuzana Kresová společně s Editou Hamplovou.
Vstupné na Svatební den je
dobrovolné, vybraná částka
bude věnována dětem z Dětského domova Plumlov. Motivací
pro návštěvu „Svatebního dne“
je jistě také bohatá tombola a
svatebně nazdobená limuzína.
„Návštěvníci se mají určitě na
co těšit, kromě bohatého celodenního programu uvidíte úplnou proměnu slečny v nevěstu.
Budeme měnit bar

Soud: Ventruba patří do vězení
(Dokončení ze strany 2)
Kromě svých zákazníků měl
Pavel Ventruba napálit i důvěřivce, který mu půjčil skoro
půl milionu korun. Ani tyto finance Ventruba dosud nevrátil.
Zásadní otázkou pro poškozené zůstává, zda-li tak vůbec
někdy učiní. Soud sice Pavlu
Ventrubovi i Martině Vystavělové uložil povinnost nahradit
svým zákazníkům způsobenou
škodu přesahující milion korun, dle svých slov však Pavel
Ventruba v současnosti žádný
majetek nevlastní a jeho příjmy
jsou minimální. Je přitom více
než pravděpodobné, že se peníze „vypařily” v předchozím
nákladném způsobu života.
Podle soudce bylo rovněž
dokázáno, že Martina Vystavělová nebyla pouhou loajální
zaměstnankyní, která by plnila
pouze příkazy svého nadřízeného, ale že ona sama aktivně

policejní služebnu, odkud v
doprovodu lékařů putoval na
psychiatrickou kliniku. S další
zprávou o ohrožení života
přišli prostějovští strážníci.
Ti se uprostřed týdne dostali
do role zachránců života. „Ve
středu po půl sedmé večer
byla nahlášena na linku 156
zaměstnancem Českých drah
osoba ležící na šesté koleji u
nástupiště hlavního nádraží.
Vyslaná hlídka zjistila, že se
jedná o muže se zdravotními
potížemi. V obličeji měl tržnou
ránu, kterou si způsobil náhlou ztrátou vědomí. Strážníci
mu pomohli se přemístit do
kanceláře a přivolali záchrannou službu. Zraněný byl
sanitkou přepraven do nemocnice,“ uvedla Jana Adámková z Městské policie v
Prostějově. Těžko říct, zda se
muži udělalo špatně a upadl,
nebo zda v kolejišti skončil
úmyslně.

Počet sebevražd na Prostějovsku

První občánek se musí narodit v Prostějově!
Prostějov/mik - Radní se minulý týden shodli na změně
statutu prvního občánka
města Prostějova daného
roku.
„Finanční dárek pro první
dítě roku ve výši tří tisíc korun se nezměnil, ale zkoušíme
zjednodušit celý systém určení
prvního miminka. Tím se
stane první občánek narozený
1. ledna příslušného roku na

životem. Z naší strany tady
proběhlo pouze ohledání místa
neštěstí. Podle mého názoru se
jednalo o sebevraždu, tělo bylo
rovněž převezeno k pitvě,“
dodal ještě šéf prostějovské
záchranky Radomír Gurka.
Jeden z internetových serverů
v Prostějově nesmyslně zmátl
veřejnost, když uvedl, že ve
stejnou dobu došlo ještě k
druhé tragédii mezi Pivínem a
Čelčicemi. „To se samozřejmě
nezakládá na pravdě, k jedinému neštěstí došlo poblíž Letecké ulice,“ uvedla vše na pravou míru mluvčí Policie ČR.
Prostějovský Večerník ovšem v
průběhu minulého týdne zjistil
další dva případy, ve kterých
šlo o život. Z jiných zdrojů
jsme se dozvěděli, že muž
středního věku se doma pokusil
oběsit, včas ho ale naštěstí objevili sousedé, kteří od doslova
na poslední chvíli „odřízli“.
Muž pak byl převezen na
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Do statistik loňského roku může přibýt ještě jeden případ. Stále ještě totiž není objasněna smrt osmatřicetileté matky dvou dětí, kterou v prosinci našli bez známek života na
poli za Otaslavicemi.

A šup na záchytku!
Prostějov/mik - Ve čtvrtek
uplynulého týdne v průběhu
dvanácti hodin skončily dvě
osoby na záchytné stanici.
Třetího od „drahého pobytu“
v posledním okamžiku zachránil otec. Prvním opilcem převezeným na protialkoholní stanici byla čtyřiašedesátiletá žena.
Před devatenáctou hodinou ji
strážníci nalezli ležící v příkopě
u silnice poblíž Azylového centra. Dechovou zkouškou bylo
u ní naměřeno 1,88 promile.
INZERCE

Předplaťte
si periodikum,
kde najdete nejvíce
zpravodajství
z Prostějovska

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

Kde skončily vybrané peníze? Pavel Ventruba dle svých slov
v současné době žádný majetek nevlastní. Na snímku je dům ve
Smržicích, ve kterém v dobách největší slávy bydlel se svojí bývalou
přítelkyní Petrou Juřicovou. Nemovitost je nyní napsána na jména
jejích rodičů, kteří mají trvalé bydliště v Ostravě. Foto: Martin Zaoral
klamala lidi a sjednávala s Její trest však byl podmíněně
nimi smlouvy, přičemž měla odložen Rozsudek dosud nedostatek informací k tomu, nabyl právní moci, Pavel Venaby věděla, že firma svým zá- truba se proti němu na místě
vazkům nebude schopná do- odvolal, Martina Vystavělová
stát. Proto byla i ona odsouze- si ponechala lhůtu pro možna a to k celkem 28 měsícům. nost odvolání.

rok 2008

Půl hodiny před třiadvacátou
hodinou byl druhým adeptem
na záchytku pětačtyřicetiletý muž. Ten si „ustlal“ přímo
v křižovatce ulic Libušinka a
Brněnská. Nebyl schopen ovládat své jednání a hrozilo od něj
ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Chlapík se choval
velmi arogantně, a to i na přivolaného lékaře. Celý incident
se vyhrotil k použití donucovacích prostředků. Opilec skončil
v poutech. Ty mu byly sundány

až v olomouckém zařízení. I zde
pro své agresivní chování musel
být upoután na lůžku.
Několik minut po šesté hodině
ranní zaznamenalo operační
středisko další telefonát o osobě silně ovlivněné alkoholem.
Mladík spal na poblíž aquaparku. Před příjezdem přepravní
sanitky se podařilo zkontaktovat
mladíkova otce. Ten si ho převzal, čímž dvacetiletému synovi
ušetřil 4 500 korun za poplatek
na záchytce.

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

A GRATULUJEME!!!

Amálie Havlíčková
7. 1. 2012 52 cm 3,70 kg
Prostějov

Vanesa Hradečná
9. 1. 2012 45 cm 2,75 kg
Prostějov

Eliška Vysloužilová
9. 1. 2012 50 cm 2,95 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.

Tadeáš Chytil
7. 1. 2012 47 cm 2,65 kg
Žárovice

Bruno Tomšík
9. 1. 2012 50 cm 3,60 kg
Prostějov

Jakub Lavrinčík
10. 1. 2012 51 cm 3,35 kg
Kralice na Hané

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Dominik Hroz
7. 1. 2012 51 cm 2,90 kg
Hrubčice

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

INZERCE

ŠVEHLOVA STŘEDNÍ ŠKOLA A PROJEKT. JAK NA TO ?
Nasazení inovativní vyučovací metody do výuky 12 předmětů
Od ledna 2011 nasazuje Švehlova střední škola inovativní
vyučovací metody do plného tuctu předmětů. Učitel při
teoretickém výkladu využívá vytvořené videozáznamy
praktických činností a názorně žákům předvádí připravené postupy.
V rámci přípravy na výuku a na zkoušky si žáci prostřednictvím
e-learningového portálu názorně přehrají záznam libovolné
praktické činnosti nebo její části. Kvalitněji se tak připraví na praxi, naučí se efektivněji pracovat a získá kvalitnější a trvalejší dovednosti.
Vytvořené e-learningové prostředí žákům prezentuje pracovní postupy vizuálně (text, obrázky), zvukově (mluvený komentář) i prakticky (video demonstrující
praktické úkony).
U žáků se tím výrazně zvyšuje schopnost absorpce informací,integrace i zapamatování poznatků a získání dovedností.
Tato výuka se týká 100 žáků ve 12 vzdělávacích modulech.
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Co, kdy, kde kam ...?


Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v
kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních
pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka-pevná, pojízdná, podpažní, servírovací
stolky a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt
po telefonu pí. V. Zapletalová
776 054 299.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na nové adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Český svaz ochránců přírody
- Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
tel.: 582 338 278
pořádá v lednu tyto akce:
pátek 20. ledna
od 16.00 Himaláje – Ladak
cestopisná beseda Kovárna
Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov
SONS „Semtamník“
pondělí 16. ledna
12.00 až 13.00 Návštěva solné
jeskyně v ul. Budovcova. Sraz
účastníků v prostorách jeskyně
v 11.50 či dle dohody v SONS
a společný přesun. Cena vstupu na osobu činí 40,- Kč.
středa 18. ledna
od 14.00 Labyrintem tajemna prostějovského regionu.
Povídání s Dr. Vrubelem o tajemných místech Prostějovska.
V klubovně SONS.
čtvrtek 19. ledna
9.00 až 13.00 Pletení z pedigu
pro těžce zrakově postižené a
nevidomé. V klubovně SONS.
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.
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
Kurz efektivního rodičovství Jak
porozumět dětem i sami sobě?
Jak zvládat výchovné situace? Pro
rodiče dětí všech věkových kategorií. Podvečerní setkávání - omezený počet účastníků, přihlášky v
MC co nejdříve
Volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let probíhají od 9. ledna vždy v pondělí a ve středu
15.00 -17.00 hod.
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Aikido Prostějov pořádá
ukázkovou „hodinu“ cvičení
Aikido.
Zveme všechny, kteří mají
zájem o toto Japonského bojového umění. Kdy: 19. ledna 2012 od 18.30 hod. Kde:
Sportcentrum DDM Vápenice
9 - spodní tělocvična. Bližší informace na tel.: 728 605 129
KARNEVAL V CAFE 7
sobota 21. ledna od 16:00 hod.
Zábavné odpoledne v maskách, soutěže, disko, tombola, info a rezervace u obsluhy
nebo na telefonu 722 531 005,
masky mají vstup zdarma.

ROTTEN FEST
U-KLUB OLOMOUC 28. ledna od 18.00 hodin
BBR (thrash), ENIGMATIC
FAITH (death), FALL INTO
MISERY (death – grind), FEEBLE MINDED (death), CRITICAL MADNESS (grind),
OLD THRASH TITANS
(thrash – slayer rev.), ASSESSOR (thrash), MACERACE (death – grind), NAURRAKAR (black), HIGH PURITY
SDH Čechovice pořádá 21. (grind)
ledna 2012 21. TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES. Ve všech
Dva světy
prostorách místní sokolov- 17. ledna 2012 v 18.30 hod.,
ny. Vstupné 120 Kč. K tanci budova CASD, Šafaříkova
a poslechu hraje Endemit a 9, Prostějov – seminář
v podsálí skupina Dobrodruzi Britové a Češi – pověstná
2. Připravena bohatá tombola, britská povaha versus pověstdomácí bufet a speciality ze ná česká švejkovská povaha,
zvěřiny. Začátek ve 20.00 hod. vážně - humorné povídání na
začátek nového roku. Lektor:
TJ SOKOL ČECHOVICE Ema Jelínková, Ph.D, katedra
pořádá VELKÉ SPORTOV- Anglistiky FF UP, Olomouc
NÍ PLESY 4. února 2012, 18.
února 2012, 3. března 2012 SDH Drahany pořádá v sovždy od 20.00 hodin.
botu 4. února 2012 v 8 hod.
v lese v místní části JaponMYSLIVECKÝ PLES pro- sko ZLATOU VAŘEČKU
běhne V KZ ČELČICE v so- a branný závod tříčlenných
botu 28. ledna ve 20.00 hod. družstev.
K tanci a poslechu zahraje
hudební skupina Novios. Němčické okamžiky -výstaMyslivecká kuchyně, bohatá va fotografií Michala Wolfa
tombola. Večeře a slosovatelná Vernisáž proběhne 16. ledna
vstupenka v ceně. Svoz zajiš- 2012 v 18 hodin, ve foyer kina
těn. Vstupenky zakoupíte na OKO, Němčice nad Hanou.
OMS Prostějov, Pod Kosířem
16. Srdečně zve Okresní mys- Svaz tělesně postižených
v ČR, o.s., místní organizalivecký spolek Prostějov o.s.
ce v Prostějově, Kostelecká
LXV. SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY 17 zve své členy i nečleny
v sobotu 21. ledna 2012 ve na zájezd 24. 2. 2012 do
20.00 hod. v sokolovně v Pře- Veĺkého Mederu – pobyt
myslovcích. K tanci a posle- ve slovenských termálech.
chu hraje skupina Rose Band, Jste srdečně zváni. Bližší inmasky vítány, bohatá tombola, formace v kanceláři č. 106
domácí kuchyně, vstup ve spo- nebo na tel. č.: 588 000 167,
724 706 773
lečenském oděvu.

TIP Večerníku

Wihanovo kvarteto

Koncert z děl L. van Beethovena,
B. Martinů, F. Schuberta
KDE: PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL MĚSTSKÉHO
DIVADLA V PROSTĚJOVĚ
KDY: 17. LEDNA 19.00 HODIN
čtyřmi původními členy.
Za dobu své existence získalo mimořádný věhlas za
interpretaci jak domácího,
českého repertoáru, tak i
mnoha nejpřednějších děl
kvartetního repertoáru období
klasicismu a romantismu i děl
moderních. Soubor je nositelem řady významných cen.
Vystoupil na předních festivalech v Evropě a na Dálném
východě, pravidelně koncertuje v USA, podnikl turné v
Divadlo Point při Gym- Austrálii a na Novém Zélandu.
náziu J. Wihanovo kvarteto
patří mezi špičková světová Hrají: Leoš Čepický, Jan
smyčcová kvarteta. Bylo Schulmeister - Housle,
založeno v roce 1985 na Jiří Žigmund - Viola, Aleš
půdě AMU a stále je tvořeno Kaspřík - Violoncello
Fit klub Linie,
Újezd 3A, Prostějov
Tel.: 608 881 704
www.fitklublinie.cz
Zápis dětí do pohybových
kroužků na druhé pololetí.
Cvičeníčko 3 - 4 roky, pondělí 16:15
Zumba 4- 7 let, 8- 13 let,
úterý 16:15
Karate a sportovky 5 - 8 let,
pátek 17:30
Celý leden si můžete přijít
kroužek zdarma vyzkoušet !
Pojištěnci Metal Aliance
mohou čerpat příspěvek na
kroužky pro děti i permanentky pro dospělé až 600
Kč - pouze do konce ledna !
Dne 20. ledna 2012 se ve
Společenském domě uskuteční Ples Střední zdravotnické školy, Prostějov,
Vápenice 3, hrají NOVIOS,
tombola. Poslední lístky v
ceně 200 Kč možno zakoupit
na adrese školy.
T.J. Sokol Smržice pořádá
v sobotu 28.ledna 2012 ve
20:00 hod v sokolovně tradiční XVIII. Sokolský ples, k
tanci a poslechu hraje Casino ,

ve sklepě Disko. Teplá kuchyně, bohatá tombola, vstupné
90 Kč. Předprodej vstupenek v pondělí 23.ledna 2012
od 18:00 do 19:00 hod v sokolovně.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala
- zimní stadion
BRUSLENÍ
PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 17. 1.
9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin

středa 18. 1.
13.00 - 14.00 hodin

čtvrtek 19. 1.
12.30 - 13.30 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 21. 1.
11.15 - 12.15 hodin

neděle 22. 1.
9.30 - 10.30 hodin

Soud draží domy v Ohrozimi, Budětsku a Konici
Prostějov/red - Okresní
soud v Prostějově pořádá
dražbu nemovitých věcí,
která se uskuteční v pondělí
23. ledna 2012 v 9.00 hodin
v budově soudu v Havlíčkově ulici, ve druhém patře v
jednací síni číslo dveří 17.
Dražba je nařízena proti
povinným Pavlu Vrbovi z
Budětska, Miroslavu Šim-

kovi z Ohrozimi a Luboši
Chytilovi z Prahy.
Dražit se bude rodinný dům
se zastavěnou plochou a zahradou v Budětsku s vyvolávací cenou 300 000 korun.
Dražební jistota činí 150 000
korun. Jde o dvoupodlažní
částečně podsklepený a 110
let starý dům a zemědělskou
budovu ze smíšeného zdiva

ve středu obce. Rekonstrukce
domu proběhla v roce 1962,
byt v přízemí 1+2, v patře byt
3+1. V domě je ústřední plynové topení a plynový ohřívač vody.
Druhou draženou nemovitostí
bude rodinný dům s nádvořím a zahradou v Ohrozimi
s vyvolávací cenou 425 000
korun. Dražební jistota činí

200 000 korun. Jde o přízemní
nepodsklepený rodinný dům,
byt 2+1, koupelna, přípojka
vody, elektřiny i zemního plynu. Nutná oprava střechy, stáří
domu je přes 80 let.
Třetí a poslední draženou nemovitostí bude dům se zahradou v Konici s vyvolávací cenou 84 375 korun. Dražební
jistota činí 50 000 korun. Jde

o dům se zahradou v Konici,
byt 2+1 při silnici na Křemenec, celkově přestavěn v roce
1960 a plynofikován. Ústřední topení, elektrický ohřev
vody v koupelně, obydleno
spoluvlastnicí.
Dražební jistotu je nutné
složit hotově do pokladny
soudu nebo do zahájení
dražby v dražební síni.

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

Nejsou již mezi námi...
Karel Kulišťák 1929
Smržice
Božena Králíčková 1932 Kobylničky
Božena Ondrýsková 1939 Kokory
Hedvika Šolcová 1936
Žešov
Zdeněk Müller 1930
Prostějov
Josef Vlach 1928
Ptení

Jiří Václavík 1947 Prostějovičky
Zbyněk Mazouch 1968 Prostějov
Vojtěch Svoboda 1931 Vřesovice
Růžena Voráčová 1926 Mostkovice
Bohumila Vaňková 1933 Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 16. ledna 2012
Anežka Hloušková 1926 Otaslavice
10.40 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Dostál 1927 Kostelec na Hané
1.20 Obřadní síň Prostějov
František Černý 1936 Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov
Oldřich Burian 1943 Prostějov
14.00 kostel Vrahovice
Středa 18. ledna 2012
Jiřina Jurníková 1932 Čelechovice na Hané 11.20 Obřadní síň Prostějov
Pátek 20. ledna 2012
Ilona Nováková 1936 Ivaň
10.40 Obřadní síň Prostějov
MVDr.Vojtěch Vavrouch 1930 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Františka Dvořáková 1913 Lešany
12.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Burgetová 1940 Lipová
2.40 Obřadní síň Prostějov
Růžena Prosecká 1923 Pivín
13.30 kostel Pivín

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: Otinoves
Dne: 27.1.2012 od 13:00 do
17:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Otinoves od č.32 a
č130 po konec obce sm. Rozstání
Obec: Vrahovice
Dne: 6. 2. 2012 od 7:30 do
10:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Vrahovice s ulicemi:
M. Alše, Husitská celé ulice,
Jilemnického ul. jednostranně
od č.2 po č.24.
Obec: Prostějovičky
Dne: 8. 2. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
novostavby v chatové oblasti
E.ON Česká republika, s.r.o.

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
20. ledna
Maturitní stužkovací ples Společenský dům Prostějov
Prostějov
Střední zdravotnická škola Prostějov
20. ledna
Společenský ples
Kulturní dům Kralice n/H.
Kralice n/H.
MAS Prostějov venkov o.p.s
21. ledna
Dětské šibřinky
Kulturní dům Pivín
Pivín
SRPŠ Pivín
21. ledna
Reprezentační ples
Kulturní dům Čelčice
Čelčice
Klubové zařízení Čelčice
21. ledna
Reprez. a stužkovací ples Společenský dům Prostějov
Prostějov Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
21. ledna
Ples Český turf
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
P. Karlach
21. ledna
Obecní ples
Sokolovna Určice
Určice
Obec Určice

Kino Metro 70

pondělí 16. ledna
17.30 Lurdy
20.00 Přepadení
úterý 17. ledna
17.30 Lurdy
20.00 Přepadení
středa 18. ledna
17.30 Lurdy
20.00 Přepadení
čtvrtek 19. ledna
17.30 Černá hodina 3D
20.00 Sherlock Holmes
– Hra stínů
pátek 20. ledna
15.30 Happy Feet 2 3D
17.30 Černá hodina 3D
20.00 Sherlock Holmes
– Hra stínů
sobota 21. ledna
15.00 Happy Feet 2 3D
17.30 Happy Feet 2 3D
20.00 Černá hodina 3D
neděle 22. ledna
15.00 Happy Feet 2 3D
17.30 Happy Feet 2 3D
20.00 Černá hodina 3D

Kulturní klub
DUHA

úterý 17. ledna
9.00 a 15.00 Nosáčkova
dobrodružství - Pinocchio
(Hravé divadlo Brno)
středa 18. ledna
9.00 a 15.00 Nosáčkova
dobrodružství - Pinocchio
(Hravé divadlo Brno)
neděle 22. ledna
15.00 DÁMSKÁ JÍZDA
„ŽIVOT MEZI NOTAMI“

Kinoklub DUHA

středa 18. ledna
15.00 Lidice
BioSenior
sobota 21.ledna
15.00 Tintinova
dobrodružství
17.30 Tintinova
dobrodružství
20.00 Dream House

Městské divadlo
v Prostějově

úterý 17. ledna
WIHANOVO KVARTETO
J. Zigmund, L.Čepický,A.
Kaspřík, J. Schmuleister abonentní koncert
středa 18. ledna
18.00 KVĚTINOVÁ A
KADEŘNICKÁ SHOW
Zahradnické centrum Marciánová Kostelec na Hané
a studio IN Hany Puklové
-pro veřejnost
čtvrtek 19. ledna
9.00 a 11.00 VELRYBA
LÍZINKA aneb DOBRODRUŽSTVÍ V ČESKÝCH ŘEKÁCH
Divadlo Krapet Prah
-pro školy
16.00 KVĚTINA
VE SPOLEČNOSTI
Zahradnické centrum Marciánová Kostelec na Hané

Simetrix

pátek 20. ledna
21.00 DJ Martty
(Martin Čapka)
sobota 21. ledna
21.00 DJ Doktor

Kdy a na co do Apolla 13
pátek 20. leden
ZNOUZECTNOST
Po delší pauze se k nám
vrací ZNC, legenda české
punkové scény!!! Hosté:
DURCHUMDURCH - alternativně psycho rock´n´roll
band Prostějov.

SIC (Karviná). Spojením
karibské a taneční muziky
vznikne dancehall - první,
co člověka napadne při jejich
poslechu. Pětičlenná sestava
vznikla poté, kdy svoje síly
spojila torza několika místních projektů spolu s rapperkou Kentou, která do té doby
sobota 21. leden
vydala dvě sólová alba. OstatSILESIJAH ALL STAR & ně proto taky „all stars“ v
Rajjagungle Rockers Crew názvu. After party: dj YOU2
SILESIJAH ALL STAR - z Rajjagungle Rockers crew
REGGAE - WORLD MU- z Olomouce a dj Crackenn...

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 16. DO
O
O 22. 1. 2012

TELEFON
O 582 344 130

Ve čtvrtek v 18. 00 hodin cestopisná přednáška MALTA.
Např. o tamějších megalitických chrámech či kolejích ve skalních masívech. Přednáší cestovatel Karel Budín, Brno.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ se s výjimkou čtvrtka (večerní
přednáška) koná za bezmračné oblohy každý večer v 18. 30 hodin. Ve středu v 17. 30 hodin večerní pozorování uzpůsobené
malým dětem
POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná
každý den ve 14. 00 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin pro děti pohádka.
V sobotu ve 14. 00 hodin pro děti od 10 let nová soutěž CHCI
BÝT KOSMONAUTEM! Tentokráte bude věnována pozornost letem lidí na Měsíc.
V neděli v 15. 00 hodin tradiční SOUTĚŽ pro děti do 10 let
ZIMNÍ OBLOHA. Soutěž nebude jen o zimních souhvězdích,
ale i o v současnosti pozorovatelných planetách.

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.

Již tento
pátek!
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 prostějovskou výtvarnicí a kantorkou střední školy veřejnoprávní TRIVIS

„KRESLÍM ODMALIČKA A TENTO KONÍČEK SE PROMÍTÁ I DO MÉ PRÁCE,“
říká prostějovská učitelka a umělkyně Marta Zatloukalová
Prostějov - Suchá jehla je název pro výtvarnou techniku,
jejímž základem je tisk z hloubky. Tento druh umění je také
srdeční záležitostí jedné prostějovské kantorky a především
výtvarnice Marty Zatloukalové-Mejstříkové. A právě za touto umělkyní jsme se vypravili, abychom zjistili, proč ji zaujala
právě tato technika, zda má své vzory a čemu se právě teď
věnuje? To vše a ještě mnohem víc vám poodhalí následující řádky exkluzivního rozhovoru...
Proč Vás nejvíMůžete našim
ce oslovila zrovna technika suché čtenářkám stručně osvětlit, o co se
jehly?
jedná?
„S technikou suché jehly jsem se blí- „Suchá jehla je jedním z typů rytiny,
že seznámila na vysoké škole díky která se neprovádí pomocí leptání
profesorovi Dušanu Janouškovi, pro- kyselinou, ale ´nasucho´, odtud tedy
stějovskému rodákovi. Byl to právě název. Motivy se ryjí ostrou oceloon, který ve mně zájem o grafiku vou jehlou do měděné desky, kterou
objevil a byl ochoten se mi věnovat lze bez problémů nahradit deskou
i ve svém volném čase. Pod jeho z PVC, a podél rýh se vytváří takvedením jsem se v technice zdoko- zvaný grátek, který po následném
nalila a začala obsazovat nejrůznější vtírání barev a tisku na grafickém
výtvarné soutěže. Po úspěšném do- lisu způsobí nezaměnitelnou podobu
končení školy a nástupu do zaměst- otisku. Linie jsou díky grátku jakoby
nání se grafika stala mým velkým mírně rozpité, měkké a působí velkoníčkem, který mě maximálně na- mi jemně. Suchá jehla je střízlivější
plňuje. Začala jsem své zkušenosti v barevnosti a já jsem na svých verpředávat svým žákům v hodinách nisážích zjistila, že lidé barvy chtějí.
výtvarné výchovy a dodnes se mi Proto jsem před několika lety přidala
stává, že některého z nich potkám a do svého ´repertoáru´ také pastely
on na naše společné snažení v oblasti větších rozměrů.“
suché jehly vzpomíná. To je to správCo se týká uměné zadostiučinění pro každého kan- leckých autorit, máte nějaký svůj
tora, ta malá věc, která člověka žene vzor?
v práci dál a činí mu radost. Od roku
1997 jsem začala pořádat samostatné
autorské výstavy, jejichž počet se
v dnešní době blíží čtyřicítce.“

„Velmi se mi líbí práce Adolfa Borna, považuji ho za mistra grafiky,
malby a legrace. I proto mě tedy
mrzí, že doposud nevlastním žádný
jeho originál. Asi jsem měla minulý
p Ježíškovi...“ (úsměv)
rok napsat
Kde berete inspiraci pro svá díla? Promítají se
v nich i vaše pocity a zážitky, nebo
nezobrazují nic konkrétnějšího?
„V životě samotném. A samozřejmě se do mých obrazů promítají mé
zážitky, city a pocity. Pokouším se

„S technikou suché jehly jsem se seznámila
na vysoké škole díky profesorovi Janouškovi,
prostějovskému rodákovi. Byl to právě on, kdo
ve mně zájem o grafiku objevil a byl ochoten se
mi věnovat i ve svém volném čase“
Prostějovanka MARTA ZATLOUKALOVÁ
promluvila nejen o svých začátcích
hledat krásu a inspiraci v obyčejných
drobnostech lidského života. Myslím, že život se skládá z drobností,
které jsou pro naše vnitřní uspokojení velice důležité, přestože si to často
neuvědomujeme anebo uvědomit
nestihneme.“
Jakým způsocy
bem tvoříte? Vytváříte cykly,
nebo
jednotlivé věci?
„Vytvářím obojí, existuje uuž několik
mých cyklů, které postupně doplňuji,
jednotli témata.
ale zpracovávám i jednotlivá
momentáln nápaOdvíjí se to od momentálního
y, situace.“
du,, nálady,
č
Kolik času
trávíte vytvářením svých děl?
ve
„Výtvarničina je mým velkým
koníčkem, takže se jí snažím věnovat
téměř denně. Relaxuji u nní a nabíjí
mě do dalších hodin a dní mého života, naplňuje mě a dává zapomenout na nepříjemné věci, kkteré život
přináší. Nejedná se poka
pokaždé jen o
vytváření nových obrazů, často mě
osloví lidé, abych jim zho
zhotovila pozvánku na nějakou soukro
soukromou akci,
snažím se propagovat ško
školní záležitosti jako například plakáty k aktuálním aktivitám, výzdoba šk
školy a jiné.
Věnuji se i keramice či ddalším obdobným činnostem. Nádh
Nádherným zadostiučiněním a vyvrchole
vyvrcholením mého
tvoření jjsou ppak autorské vvýstavy.“
Napsa
Napsala jste i
knihu „Mohlo to být ho
horší“ a vytvořila omalovánky měst
města Prostějova. Co vás k tomu přivedlo
a s jakými oohlasy jste
se setk
setkala?

Výtvarnice. Od roku 1997 začala Marta Zatloukalová pořádat samostatné autorské výstavy, jejichž počet se v dnešní
době blíží čtyřicítce. „Velmi se mi líbí práce Adolfa Borna, považuji ho za mistra grafiky, malby a legrace,“ promluvila o svém
vzoru.
Foto: archív M. Zatloukalové
INZERCE

„Kniha ´Mohlo to být horší´ je malou
vzpomínkou na studijní pobyt v totalitní Moskvě. Vznikla náhodou, pro
pobavení všech lidiček, kteří mají rádi
humor. Nejsem spisovatelka, v knize
nehledejte kvality uměleckého textu,
ale když ji budete číst a usmějete se,
splnila svůj účel. Omalovánky ´Vymaluj si své město´ nejsou mým nápadem, už si nevzpomínám, ve kterém
městě jsem je viděla, ale já jsem je pak
vytvořila konkrétně pro Prostějov. A
jsem moc ráda, že se městu zalíbily,

hned šly do tisku a následně mezi prostějovské děti. Vzápětí mě požádala
paní ředitelka Spurná, abych podobné
omalovánky vytvořila přímo pro prostějovský Národní dům. Myslím, že i
dílko ´Vymaluj si své divadlo´ se povedlo a jjsem na nějj pyšná.“
Máte na kontě
i nějaká ocenění? Slyšela jsem, že
jste v roce 2002 získala Cenu města Rokycany…
„Výtvarničina a psaní jsou mými
velkými koníčky, naplňují a uspokojují můj život a to je největším oceněním na světě. Zúčastňuji se některých výtvarných soutěží, pravidelně
například obsazuji Trienále ex-libris
v Chrudimi anebo Bienále grafiky
v Rokycanech, kde jsem v roce 2002
získala Cenu města Rokycany za
soubor grafik.“
INZERCE

kdo je marta zatloukalová?
Mgr. Marta Zatloukalová, rozená Mejstříková,
se narodila 9. července 1967 a žije v Prostějově, kde vystudovala Gymnázium Jiřího Wolkera, aby následně přesídlila do Olomouce na
Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého,
kde se věnovala studiu výtvarné výchovy, českého a ruského jazyka. Právě zde se seznámila
s profesorem Dušanem Janouškem, prostějovským výtvarníkem, který ji naučil zvládat techniku suché jehly. Ta se od té doby stala jejím
velkým koníčkem. V současné době vyučuje český jazyk a literaturu
na střední škole veřejnoprávní TRIVIS, s. r. o. v Prostějově.
Čemu se teď
konkrétně věnujete? Můžete nás
na nějakou vaši výstavu pozvat?
„V současné době vyučuji český jazyk a literaturu na střední škole veřejnoprávní TRIVIS, s. r. o. v Prostějově, kde se ve vzdělávacím
procesu k umění nedostanu. Ale i
to jsem vyřešila ke spokojenosti
své i svého okolí - pro školu maluji
sadu terčů. Jedním z předmětů na
Trivisu je totiž i střelecká příprava.
Když jsem ještě učila na základní
škole, měla jsem možnost předávat
své výtvarné zkušenosti dětem přímo ve vyučovacím procesu... Mým
nejnovějším výtvarným počinem
je betlém pro Olšany u Prostějova, který jste mohli vidět přímo ze
silnice před nákupním střediskem
v Olšanech. Nyní mě čeká příprava
na velkou vernisáž spojenou s výtvarnou dílnou, která se uskuteční
ve Zvonici Soláň už tuto sobotu 21.
ledna 2012.“ (pozvánku najdete i
dnes na straně Co, kdy, kde, kam...
- ppozn.red.))
Můžete našim
čtenářům blíže popsat, na co se
mohou na vernisáži a následné
výstavě těšit? Jedná se o díla z poslední doby nebo spíše o průřez
Vaší dosavadní tvorbou?
„Vernisáž ve Zvonici Soláň by
měla být výjimečná zejména nádherným prostředím, počtem mých
vystavovaných děl, neboť jich bude
na sto kusů, čili průřez celou mojí
tvorbou. K vidění bude poprvé také

kolekce novoročenek, které jsem
za dobu svého snažení vytvořila.
Stát za to bude i samotný program.
Účastníci mohou hned po poledni
přijít do Zvonice a zcela prakticky
se v rámci jakési výtvarné dílny seznámit s vystavovanou technikou.
Budou mít ode mě k dispozici veškerý materiál, aby si suchou jehlu
zkusili, tak jako já kdysi dávno, a
třeba se mezi nimi najde jedinec,
kterého technika osloví a stane se i
pro něj náplní života. Vše vypukne
v šestnáct hodin, kdy proběhne samotné slavnostní zahájení výstavy,
jejíž netradiční scénář má ve svých
rukou, hlavě i srdíčku paní Miluše
Večeřová. Více prozrazovat nechci,
ale bude se na co těšit...“
Jaká by to ale
byla vernisáž bez hudební produkce. Na pozvánce je prezentováno, že vystoupí Pedakočky
z Prostějova...
„Ano, jsou to moje bývalé kolegyně z nesmyslně zrušené Rejskovy
školy, pedagožky - odtud hra se
slovem - které ´opravdu umí a učí´.
Přála bych si, aby si lidé naší profese vážili. Chci jim ukázat, že toto
povolání není jen o delší dovolené,
jak je často prezentováno, ale že i
my, učitelky, něco umíme a rády to
dál předáváme a druhé potěšíme.
Říká se, že se člověk nemá na nic
těšit, protože pak přijde zklamání.
Vím to, mnohokrát jsem to už zažila. Ale můžu se na takovou vernisáž
netěšit?...“

KRALICE: STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ
Pátý díl seriálu dělá tečku
za podzimem v Přeboru
Olomouckého KFS
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1.FK POSÍLILI TOMÁŠ BUREŠ A IVO ZBOŽÍNEK!
Prostějovští rodáci se domů vrátili z problémy sužované
Zbrojovky Brno a kromě hraní budou i trénovat mládež
OČEKÁVANÉ SE STALO SKUTKEM!
KEM!

POSLEDNÍ ŠANCE
Prostějov čeká v Lize
mistryň závěrečná bitva
o postup

ZDENĚK VYMAZAL
Exkluzivní interview
s nejlepším prostějovským
kuželkářem současnosti

V UPLYNULÉM TÝDNU ZÍSKAL DIVIZNÍ TÝM
ÝM 1.FK
PROSTĚJOV DVA VELMI CENNÉ ÚLOVKY DO
O SVÉHO
HRÁČSKÉHO KÁDRU, KDYŽ NA PŘESTUP Z DRURUHOLIGOVÉ ZBROJOVKY BRNO PŘICHÁZEJÍ
JÍ
DVA MÍSTNÍ RODÁCI A ODCHOVANCI ZDEJ-ŠÍHO KLUBU - BRANKÁŘ TOMÁŠ BUREŠ A
OBRÁNCE IVO ZBOŽÍNEK! OBA PŘITOM
DLOUHODOBĚ A JEŠTĚ POMĚRNĚ NEDÁVNO PŮSOBILI V NEJVYŠŠÍ ČESKÉ SOUTĚŽI.
VEŠKERÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z PROSTŘEDÍ FOTBALOVÉHO ODDÍLU JSME PRO VÁS
PŘIPRAVILI NA STRANĚ 23!

ZA PŘEROV ZATÍM ŽÁDNÉ
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Hlásí comeback! Duo odchovanců regionální kopané se rozhodlo navrátit ke svým kořenům. Brankář Tomáš Bureš i stoper Ivo Zbožínek dali vale slavné Zbrojovce a na jaře budou
válet v dresu divizního 1.FK Prostějov.
Foto: koláž PV Večerníku

tenisové hvězdy

Sudí Coufal napsal o napadení
své osoby do zápisu o utkání,
LHK Jestřábi může dostat pokutu

Hokejové derby mezi Prostějovem a Přerovem
končilo minulou sobotu v rozbouřených emocích,
hlavní rozhodčí Petr Coufal byl po utkání při odchodu z ledu do šatny napaden verbálně a částečně i fyzicky! Žádné tresty či sankce za tento
incident však zatím vyneseny nebyly...
Prostějov/son
„Každý mohl vidět, že za své problémy si sudí mohl sám. Pískal
strašně, takový výkon si na druholigové úrovni prostě nemůže dovolit. Však mi i delegát zápasu po střetnutí potvrdil, že Coufalův
výkon nebyl dobrý a má k němu vážné výhrady,“ řekl Večerníku
předseda LHK Jestřábi Michal Tomiga.
V pořádku však vedle počínání hlavního arbitra určitě nebylo
ani to, že od několika fanoušků dostal ťafku do helmy. Dokonce
ani sám šéf prostějovského oddílu neudržel nervy a do Coufala
v chodbě vedoucí ke kabinám několikrát šťouchnul.
Více se dočtete na straně 27

u klokanů
2x foto pro Večerník
Jiří Vojzola, Melbourne (Austrálie)

Anketa Sportovec města Prostějov poosmé!
Hlavním mediálním partnerem akce je stejně jako loni Večerník

Docela slušnou tradici již získává anketa Sportovec
města Prostějov. Komise pro mládež a tělovýchovu při
městské Radě společně s marketingovou agenturou
TK Plus připravují už její osmý ročník, v rámci kterého
budou oceněni jednotlivci i kolektivy za výsledky v uplynulém roce 2011.

„Myslím, že loni se nám
coby komisi v novém složení
podařilo celou anketu včetně slavnostního vyhlášení
zvládnout velice dobře. Příznivé reference potvrdily, že
jsme navázali na vysokou
úroveň z předchozích

hvězda týdne

pešek týdne

bonmot týdne

ZDENĚK VYMAZAL

VK MODŘANSKÁ
PROSTĚJOV

„KAŽDÝ MOHL VIDĚT,
ŽE ZA SVÉ PROBLÉMY SI SUDÍ MOHL
SÁM...“

Rodák z Prostějova a současný občan Výšovic byl vyhlášen
třetím nejlepším hráčem za sezónu 2011 v anketě Kuželkář
roku ČR, k čemuž mu dopomohla i bronzová
medaile v soutěži
družstev ze světového šampionátu.

Prostějovské volejbalistky neuspěly ani v pátém měření sil
Champions League
a pokud v zítřejším
duelu nepřekvapí v
závěrečném duelu
proti Kazani, v nejprestižnější soutěži
pro letošek končí...

První muž prostějovského
LHK Jestřábi MICHAL
TOMIGA reagoval pro
Večerník na verbální i
fyzické napadání sudího Coufala po nedávném
derby s Přerovem

let a v něčem celý projekt
ještě posunuli kvalitativně
dál. Totéž bychom rádi dokázali i letos,“ uvedl předseda Komise pro mládež a
tělovýchovu Pavel Smetana.

číslo týdne

Tolik členů TK Agrofert Prostějov
se zapojí do hlavní soutěže prvního grandslamového roku. Další
adepti bohužel nepostoupili z kvalifikace..

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherci



Správná odpověď z č. 1/2012: na snímku byl dům na rohu ulic
Rejskovy a Šafaříkovy v Prostějově. Vylosovanou výherkyní se
stala Olga Svobodová, Polišenského 3, 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 24. ledna 2012,
15.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 30. ledna
2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.
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Wolkerova 37, PV
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389,670,-

www.nasepovleceni.cz

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také ve třetím lednovém vydání
nejoblíbenějšího regionálního
periodika nechybí soutěž, kterou jsme také v rámci právě se
rozbíhajícího projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ nemohli
vynechat. I v tomto číslo se tudíž
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 POSEDMÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v
podobě POUKÁZKY od firmy
BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu JUBILEJNÍM již čtyřicátém pokračování tohoto originálního klání uspěli ti, kteří
správně poznali, že se jedná o
Miroslava Baranka. Tvář známého fotbalisty, který na podzim loňského roku oblékl dres
divizního 1.FK Prostějov, aby
v zimní přestávce přestoupil do
manažerského postup na pražské Spartě, poznala hned plejáda
z vás a v osudí se tudíž objevilo
na 414 správných odpovědí.
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Danuši ŠKOPOVOU, Lidická 191, Bedihošť. Výherkyně od nás obdrží
zajímavou cenu v podobě POUKÁZKY od firmy DRŮBEŽ
JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč,
která ji čeká přímo v redakci, a
to už od dnešního dne.
Ti další mohou zkusit své štěstí
opět dnes. Tentokrát jsme po
čase zabrousili opět do poli-

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.
V rámci dnešního čísla PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
vychází nejen magazín TV POHODA,
ale speciál pro studenty KAM ZA ...?

TIP
k obrazovce
VESNIČKO MÁ
STŘEDISKOVÁ
film ČR 1985

NEDĚLE 22. 1. 2012

20:00 hodin

AKARA, BERLE, DEVÍTKA, DOBEK, DRINK, KOPEC,
KOROR, KRŠNA, KTERÁ, LOKNA, MULUC, NÁVĚJ,
NECHAT, OCELE, PRKNA, SNÁŘE, SPOLU, ŠKLEB,
ŠNAPS, ŠTEMPLY, ŠTĚRK, ŠUMAŘ, TERČE, UČEBNA,
UDICE, VLNKA, VRCHOL
... 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 20. ledna 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „SOUČÁSTÍ“. Dalším šťastným výhercem vylosovaným z plného
koše soutěžících se stal Libor NAKLÁDAL, Ptení 256, který
se tak může jako vůbec první v historii těšit na obzvlášť chutnou
cenu, kterou je POUKÁZKA V HODNOTĚ 300 Kč od závodního stravování AGRO, což v praxi představuje 3 hanácké
koláče + dle výběru: 1kg sekané nebo 1 kg rolády masové!
Vyzvednout si ji lze přímo v redakci, a to již od dnešního dne,
pondělí 16. ledna 2012.
Také dnes můžete zápolit o bonus našeho nového partnera soutěže, kterým se stalo již zmíněné závodní stravování
AGRO Prostějov.
Jméno druhého, takto šťastného výherce, který se tak může těšit
na zmíněnou ryze ZAJÍMAVOU a PRAKTICKOU VÝHRU,
zveřejníme opět v příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde v pondělí 23. 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:
každý den výběr ze tří menu v hodnotě 62 Kč
(v ceně menu: polévka, hl. jídlo + nápoj)
a navíc jedno výběrové jídlo v ceně 82,- Kč
(polévka, hl. jídlo + nápoj)

!!POZOR!!: Každý pátek HANÁCKÉ KOLÁČE
Zajišťujeme rozvoz jídel do firem i domů.
*ceny jídel jsou bez dopravy

18

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. ledna 2012

tických vod a graficky mírně
poupravili jednoho ze zastupitelů, který je však známý také
jako pedagog a basketbalista...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již jednačtyřicátého kola čekáme v redakci do PÁTKU 20. 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 23. ledna 2012.

REMI SPORT

Kromě posilovny u nás nabízíme aktivity v aerobním sále.
Zrcadlový sál má kapacitu 35 cvičících, klimatizaci a odpruženou
parketovou podlahu.Volné hodiny nabízíme i k pronájmu.
Výherce dnešního SUDOKU získá permanentku na cvičení s JANOU.
Nově od února bude u nás v dopoledních hodinách probíhat cvičení
rodičů s dětmi od 18 měsíců - přihlášky již nyní, info: 733 327 915

Pevný
jez

Druh pa- Obeslat
pouška

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...

Režie: Jiří Menzel
Hrají: János Bán, Marián
Labuda st., Rudolf Hrušínský, Rudolf Hrušínský ml.,
Petr Čepek, Libuše Šafránková, Miloslav Štibich, Jan
Hartl, Oldřich Vlach, Stanislav Aubrecht, Zdeněk Svěrák, Július Satinský, Josef
Somr, František Vláčil st.,
Milena Dvorská, Ladislav
Županič, Jitka Asterová, Jiří
Schmitzer
Řidič družstevního náklaďáku
Pávek se ke svému závozníkovi, mentálně zaostalému
Otíku Rákosníkovi, chová
j k vlastnímu, i když mu ve
jako
své prostotě připravuje jeden
m
malér
za druhým. Poznáme
svérázného doktora Skružnéh žárlivého hrubiána Turka,
ho,
jeho ženu Janu a jejího mi-

lence, zootechnika Kašpara,
akademického malíře Rybu,
který se tu usadí, aby maloval
staré domy a sváděl mladé
učitelky, Jaromíra, kterému
se nevyplatí zlozvyk strkat
vypálené zápalky zpět do krabičky, a řadu dalších svérázných postaviček, obývajících
střediskovou obec Křečovice.
Jejich osudy se proplétají v
řadě komických i poněkud
hořkých epizod, obalujících
hlavní motiv Pávka, který sice
po řadě nehod odmítne jezdit
s Otíkem, ale pak přece jen
nedokáže stát stranou, když
Pražák Rumlena zosnuje plán,
jak se Otíka zbavit, neboť ředitel podniku, v němž Rumlena zastává funkci náměstka,
projeví zájem o koupi jeho
chalupy po rodičích.

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 JIŽ
PODRUHÉ 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

VÍCE NEJEN O TOMTO DNES JIŽ LEGENDÁRNÍM
FILMU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Luštíme s restaurací CENTRUM HANÁ
Restaurace CENTRUM HANÁ, to je pøíjemné ...
-BoK-

Výherce získá permanentku na cvičení s Janou

Pomocník

Spor

Iniciály
reisérky
Engelové

Znaèka
zubní
pasty

Vylosovaným výhercem z minulého èísla je Zdeòka Jedlièková, Joštovo nám. 4, Prostìjov
Cenu od restaurace Haná, poukaz v hodnotì 500 Kè na konzumaci jídla a pití, si vyzvednìte v redakci.
Správné øešení z minulého èísla: Pøijïte ochutnat naše nové výborné menu.
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte (do redakce - 582 333 433) do pátku 20. 1. 2012.

KuchyòJamajský
ská
sprinter
nádoba

Plomba
francouz.
SPZ
Tachova

Spojovací
zákop

Smìti

Rodiè

Znaèka
radonu

Okruh

Seveøan

Vrada
zastar.
Plemeno
psa

Primáti

4. díl
tajenky

Osobní
vlak

Bonbon
dìtsky
Hudební
skladba
Cit. pochopení

1. díl
tajenky
Zbyteènì
zastar.
Epos
øidèeji

Samice
osla
Smìsice
kninì

Výbava
tøídy
Pøítok
eletavky
Mladá parádnice

Švýcarské
sídlo

Restaurace

Dýchající
Mu
s duševní ivoèich
3. díl
chorobou
tajenky

CENTRUM HANÁ
Sídl. svobody 3576,
Prostějov

Milníky

Otevřeno denně
od 10 do 22 hodin

Kyt
Pøístavní
hráze
A sice

Souèást
básnì

tel.: 582 333 703

Norské
sídlo
Kilonewton zn.
Náš st.
politik

Èásteèka
hmoty

Znaèka
india

2. díl
tajenky

Název
znaèky
draslíku

Ještìr

SPZ Prahy-západ
Vdìènost

Pøedloka

Zralé
Sušené
Mluvniclisty pepký pád
øovníku

Náèiní
vodáka
Jméno
herce
Romanèíka
Pøijímat
potravu
MPZ
ÈSSR

Obruba
Tulipán
zastar.
Znaèka
lanthanu
Zlobit
øidèeji
Praskat
Vespod

Nerost

Tvoøiti

Olga
domácky

Èíslovka
základní

Kozlík
lékaøský
Znaèka
stroncia

Okouzlení
básnicky

Modla
Ne ta
sloven.
In. liter.
Laciny

Znaèka
Oznaèení
Alena Písemná vápníku
Dolní
hudební
zkouška Kanadský
domácky
konèetina
stupnice
zpìvák

Krutý
èlovìk

Znaèka
ytterbia

Znaèka
holmia
Zdaleka
zastar.

Klub atletù zkr.
Islandská
báseò

Náš
uèitel
a malíø

Abvolt
znaèka

10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo
582 333 433 a to do PÁTKU
20. ledna 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 6 - 5 - 3 - 8, načež v pořadí celé historie tohoto klání se už třiaatřicátým
výhercem stali MACKOVI,
Sídliště Sport 793, Kostelec
na Hané, jenž si tak přímo
v sídle redakce mohou jako
vůbec premianti vyzvednout
zmíněnou
permanentku
v HODNOTĚ 500 Kč pro
služby posilovny.
Jméno dalšího, již tedy
čtyřiatřicátého
výherce,
který od nás obdrží stejnou
cenu, kterou věnuje REMI
SPORT, zveřejníme opět v
příštím čísle, které vyjde
znovu za týden, tj. pondělí
23. ledna 2012.

Èlen polit.
strany
Vysoké
napìtí zk.

Teta
nìmecky

Znaèka
astatu

Arosa; Valt; narara;
Tante; Miron; ríma;
Dyba; Bolt; chin;
elativ; matiko;

Nabídka realit a nemovitostí
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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. Palackého, PV, cihl., novější, 63m2 , 2.
patro
5350 Kč/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+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)
1+1, Česká ul.
Kč 4.500,-/měsíc + 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

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

Prostějov, nám. Svat. Čecha
Pronájem nebytových prostor, nyní zavedené
restaurace za Priorem, vhodné i jako obchod.
Plocha 230 m2.
Cena: Kč 20.000,-/měsíc + energie

Prostějov, Česká ul.
Pronájem bytu 1+1, 50 m2, 1. patro, v činžovním
domě.
Cena: Kč 4.500,-/měsíc + inkaso (2.000)

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

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 - 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

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

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

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

Exkluzivní vydavatel

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

Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
· Znalecké posudky a tržní ocenění nemovitostí

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

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

Byty - prodej

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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

www.kk-reality.com

Hledáme:
 RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou

do 700.000,- v okolí Prostějova

 RD 2+1, 3+1 Otaslavice
 Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
 Cihlový byt 3+1, OV pro klienta s hotovostí
 Byt 1+1, 2+1 OV pro klienta s hotovostí
 Byt 4+1 po rekonstrukci
 Pronájem bytu 1+1, 2+1
 Pronájem menšího RD se zahradou
 orná půda k.ú. Výšovice, Skalka, Pivín

Rodinné domy
RD se zahradou Studenec – Čelechovice
na Hané, zast. pl. 263 m2, zahrada 154 m2,
vl. studna, plyn před domem, nutná rozsáhlá rekonstrukce nebo demolice,
cena: 245.000,- Kč

SLEVA! RD 2+0 se zahradou Kaple

– Čelechovice na Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní vodovod, plyn před
domem, volné ihned, cena: 490.000,- Kč
RD 5+1 s garáží Otinoves,
zast. pl. 209 m2, zahrada 160 m2, vl. studna, ÚT/plyn, žumpa, po část. rekonstrukci,
vhodné k bydlení i rekreaci,
cena: 1.050.000,- Kč

NOVINKA!

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

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

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

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

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

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

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

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

SLEVA!

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

NOVINKA!

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

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

 777 95 20 27

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: Wolkerova 4, Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík
 777 192 434

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

SLEVA!

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

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

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

Pozemek Prostějov –
Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu využití, přístup po asfaltové silnici,
výměra 7.925 m2.
Cena: 680,- Kč/m2

◘ 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.

TEL: 775 246 321,
776 294 498
TIP TÝDNE– Prodej RD
Brodek u Konice

Pěkný dvougenerační RD s dispozicí
3+1 a 2+1, velký pozemek,
cena 1.990 000,- Kč

RD 3+1 se zahradou

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

Pronájem 3+1 s velkou terasou

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

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
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

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

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

RD 3+1, Čechy pod Kosířem

Prodej restaurace U Hodináře,
Pv – Fanderlíkova
Bližší informace na tel.: 775 246 321

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 DR, Holandská, 44 m
B) 2+1, městský byt, T.G.M., 126 m2
C) RD 2+1 Runářov
D) 4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
E) RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.

850 tis.Kč
380 tis.Kč
360 tis.Kč
790 tis.Kč
2.820 tis.Kč
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Pronájmy :

1+1 Šlikova, zaříz.
1+1 Krasická
1+1 Vodní
1+1 Libušinka
1+1 Čelechovice
1+1 Dvořákova
1+1 Určická, 1.P.
1+kk Olomoucká
1+kk E.Beneše, lodžie, zrek.
2+1 v RD Drozdovice
2+1 Poděbradovo nám.
2+kk Vrahovice, zahr.
3+1 Olomoucká, 78 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
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.
5,5 tis.
4.350 Kč + inkaso
6 tis.Kč
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.
7,5 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, Raisova, 53 m2
2+1 OV E.Beneše
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
989 tis.Kč
999 tis.Kč
1.300 tis.Kč
1.025 tis.Kč
1.220 tis. Kč
1.240 tis.Kč
1.150 tis.Kč
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
1.770 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 m
790 tis.Kč
Další komerční prost. - viz. web RK.
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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

Pozemky :

Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
Vrahovice - 657 m2, zasíťovaný,
1 mil.Kč
- 2000 m2,
600 Kč/m2
- 1.142 m2
1.435 Kč/m2
Držovice - 856 m2
935 Kč/m2
- 3300 m2
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2
2.250 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
Bedihošť - 940 m2
650 tis. Kč
Hrubčice - 2 pozemky za 880 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2
375 Kč/m2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2
450 Kč/m2
Alojzov - 1800 m2
150 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2
295 Kč/m2
Stav.poz. - blízko centra
2 tis.m2, 1.800 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice, Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim,Alojzov, Lešany,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ
FOTOGRAFIÍ NA WEB.STRÁNKÁCH RK,
INFO ZODPOVÍME TEL.
ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

REALITY

REALITY

REALITY

Plumlovská 34, Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

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

Prodám byt 1+1, 42 m2 v ul. Šmeralova. RK ne! Tel.: 737 148 598

Volejte: 739 322 895

Pronajmu cihl. byt 2+kk v centru,
ul. Rumunská, k užívání menší společná zahrádka. Tel.: 608 887 664

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
- realitní kancelář Prostějov
aktuálně nabízí:
* RD 3+1 po kompl. rek., terasa ve
dvoře, obchody, MHD, Domamyslice
2.690.000 Kč
* Pěkný RD 1+1, garáž, dílna, dvůr s
vjezdem, zahrada 337 m2, Doloplazy u PV
390.000 Kč
* 1/3 RD s bytem 3+1 (80 m2) a možností půdní vestavby(80 m2), spol.
dvůr, Prostějov
1.300.000 Kč
* Byt 1+1, 42 m2, Dobrovského, FO
1800 Kč/měs., výhodná lokalita
590.000 Kč
* Stav.pozemek 1150 m2, přípojky
voda, plyn, elektro, kanalizace, příjezd.komunikace
1.300.000 Kč
Pro klienty hledáme:
* byty 1+1, 2+1
* 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

Koupím půdní prostory v Prostějově do osobního vlastnictví za
účelem vybudování bytu. Tel.:
608 705 208

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

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+1 V.Špály OV 62m2
730.000Kč
2+1 Zrzavého OV 63m2
710.000Kč
2+1 Plumlov cihla,OV
789.000Kč
2+1 sidl. Svobody 58m2 OV po rek. 989.000Kč
2+1 Rumunská cihla, po rekonstrukci 989.000Kč
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 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

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 2+kk, Lidická, Pv , 298 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
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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: 739 322 895
1+kk Šafaříkova 50m2, cihla 4.600Kč + ink
1+1 Svornosti 40m2, lodžie, cihla 5.300Kč vč. ink
1+1 Dolní 40m2,zařízený
5.900Kč vč.ink
1+1 Okružní 44m2
6.000Kč vč.ink
2+1 Karlov 65m2 po celk rek.6.200Kč + ink
2+1 Rumunská 55m2 cihla po rek. 7.900Kč vč. ink
2+1 Pod Kosířem po rek. cihla 8.000Kč vč.ink
3+1 Plumlov 80m2+garáž 6.500Kč +900Kč el.
3+1 Kostelecká po celk rek. 8.500Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+0 Hvězda 15m2 suterén
3.000Kč+ink.
1+0 Olomoucká 20m2
4.500Kč vč.ink.
1+1 Hvězda 45m2
4.500,-vč.ink.
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

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

Aktualizováno – volné. Pronajmu rekonstruovaný byt 3+1. PV, Kostelecká ul. 8.500/měs., 605 458 173
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

Prodejbytovéhodomus5bytovýmijedn.vPVŠafaříkovaul.
Cena3.200.000Kč

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

POZEMKY PRODEJ

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.

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

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

NEJVĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ
V PROSTĚJOVĚ
VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ
BEZPLATNÉ REALITNÍ PORADENSTVÍ

VOLEJTE: 732 285 189


PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz
yp

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.
Hledám ke koupi RD v PV a okolí,
stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Děkuji za nabídky. Tel.:
605 011 310
Pronajmu pěkný cihlový byt 2+kk
v Prostějově. Tel.: 602 775 607
Pronajmu byt 2 + 1, V.Špály, po
celk. rek., 604 339 245.

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 !!!

O S TAT N Í

Reality BEZ - STAROSTI
Mlýnská 16, 796 01 Prostějov
Tel.: 774 422 260
* Byt 2+1 u nové nemocnice
690 000 Kč
*Byt 3+1 Šárka
950 000 Kč
*RD Kralice na Hané
1.320.000 Kč
*Pronájem bytu 2+1
7.500 Kč/měsíc vč. inkasa
* Pronájem garáže 1.300 Kč/měsíc
Pro klienty hledáme RD 4+1 v obci
Seloutky,
cena 1,5 mil.
www.bez-starosti.cz

Kompletní nabídka v kanceláři

www.realitycz.net

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

Pronájem garáže v Olomoucké
ul. vhodné i jako sklad. Tel.:
608 811 174

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

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

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

Pronájem garážového stání v autoparku, Francouzská ul., PV. Tel.:
604 430 934

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

Prodám pozemek v Prostějově,
výměra 578 m2. Kompletní inž.
sítě, připraveno ke stavbě RD. Tel.:
737 257 269

Pronajmu byt 2+1 po rekonstrukci,
Tylova ul., cena 6.500 Kč vč. inkasa. Tel.: 774 974 798

Koupím byt 3+1 v panelovém
domě v PV. Tel.: 737 543 961

Pronajmu garáž v Krasicích za rybníkem. Tel.: 605 425 307.

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

Koupím pole nebo les v Kostelci
na Hané, Bílovicích nebo Lutotíně.
Tel.: 607 918 046

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

Pronajmu cihlový byt 1+1 blízko
centra s vlastním plynovým topením. Tel.: 602 137 047

Pronajmu 1+kk, 608 934 426
ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ
PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
Pokoj Kučerova 3.100 Kč vč. ink
1+1 E.Beneše
4.800 Kč + ink
1+1 Tyršova
5.000 Kč + ink
1+1 Raisova
5.500 Kč vč. ink
1+1 Moravská 5.900 Kč vč. ink
2+1 Fugnerova
5.200 Kč + ink
2+1 Krasická
5.500 Kč + ink
2+kk T.G.Masaryka 5.500 Kč + ink
3+1 Belgická
5.900 Kč + ink
3+1 Padlých hrdinů 8.500 Kč vč. ink
PRODEJ BYTŮ PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
1+kk Netušilova
490.000 Kč
1+1 Tylova
490.000 Kč
2+1 Okružní
625.000 Kč
2+1 J. Zrzavého
700.000 Kč
2+1 Krokova
790.000 Kč
2+1 Šárka
790.000 Kč
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851
Prodám řadovou zděnou garáž
v ul. C. Boudy. Ihned volná. Tel.:
734 741 594
Pronajmu větší 1+1 v PV, 6.000
Kč včetně inkasa. Volný od února.
Tel.: 739 219 875
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

Pronajmu garáž v ul. Krasická.
Tel.: 737 711 902
Pronajmu byt 1+1, 4.000 Kč + 1.500
Kč ink. T.: 721 223 422
Prodám cihl. byt 2+kk, 74 m2,
OV, výtah, ul. Krasická. Tel.:
776 030 171
Chata - Jeseníky St. Město nabízí
pronájem – ubytování až 22 míst.
Zima, jarní prázdniny – léto.
Tel.: 775 944 500
Hledáme ke koupi byt 3+1 po
kompl. rekonstrukci s lodžií. Tel.:
731 188 624, SDK REALITY
Koupím pole, zahradu, travnatou
plochu s příjezdovou cestou v Prostějově. Tel.: 608 601 719
Hledám ke koupi stodolu, velkou
garáž, zbořeniště v Prostějově.
Tel.: 775 635 832
Prodám rodinný dům v Čechovicích 4+1, 2x sociální zařízení. Cena 2.300.000 Kč.
Tel.: 604 255 511. RK nevolat!
Pronájem bytu 2+1, 5.000 + inkaso.
Tel.: 739 036 168
Prodám byt 1+1, 44 m2, 2. patro,
ul. Okružní. Tel.: 776 750 130
Pronajmu 2+1 v revital. panel.
domě. PV, Šárka. Cena 4.500 Kč +
inkaso. Tel.: 774 892 995
Prodám RD v Doloplazech 3+1 se
zahrádkou. Cena 390.000 Kč. Tel.:
582 336 456. RK nevolat.
Pronajmu 1+kk, 3+1, 723 565 897
Koupím byt 1-2+1 v Prostějově,
nejlépe v OV nebo možnost převodu do OV. Tel.: 604 560 454

Pronajmu byt 1+1 se zahrádkou a
podkrovní byt 2-3 +1, 3 km od PV.
Možno i jako kancelář. Dlouhodobě. Tel.: 774 116 475.

Koupíme menší RD se zahrádkou
do 15 km od Prostějova. Opravy
nevadí, garáž (průjezd) výhodou.
Tel.: 739 912 867

Pronajmu 3+1 v RD v Prostějově.
Tel.: 608 839 131
Pronájem bytu 1+1, ul. Krasická.
Tel.: 774 933 726
Pronajmu byt 1+1, zařízený,
dlouhodobě. Od 1. 2. 2012. Sídl.
Svob. Cena 5.400 + ink. Tel.:
582 332 592, 607 764 783

Prodáme byt 2+1, 1. kat., v klidné
části PV, 5 min. chůze do centra,
dům i byt po rekonstr., volný ihned, cena k jednání 780.000 Kč.
Tel.: 605 985 664

Pronajmu byt 1+1 Určická B. Němcové, část. zař. 5.500 Kč
vč. služeb. Tel.: 777 180 563
NOVOSTAVBA RD 7+kk Dětkovice, kol. 2009, dvougaráž, zahrada.
Cena: 3,5mil. Kč, kont. ASISTENT
REALITY, tel.: 777 089 860

Pronajmu 3+1 po rekonstrukci,
8.900 Kč vč. ink. Zatepleno,
lodžie. Tel.: 602 265 646

Předplaťte si
nejčtenější
tištěné
periodikum!
Jen v tomto roce

ušetříte
260 Kč...

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

Inzerce, PR Večerníku
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OWåGXKFGCUF÷VUMQWwÊEJ

ZDARMA

na
n
aV
Vánoce
ánoce

64

PEDOFIL!?

j
y , je
´teme o tÁch
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CHTÍé

Řidič Škody
v době, kdy Fabia doplatil životem
svítila červená
na vlastní
chybu. Vjel
výstražná světla.
Následky byly na přejezd
děsivé.
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6tGOLãWČ
RVPDGYDF YH 9UDKRYLFt
FK QHGEDO
EOLNDMtFtFK HWLOHWê ĜLGLþ
NRORQ\VWR  VHPDIRUĤ D ãNRGRYN\
SĜHGMHWtP
U\FKOHSĜH MtFtFKDXW VHVQDåLOS

ĜHMH]G
VH Y WX MHW%RKXåHORG2ORP
FKYtOL ĜtWLO
U\FKORVWt
VWRNLORPH RXFH
WURYRX
GČVLYiORNRRVREQt YODN 6WUiåND
PHWUĤSĜL PRWLYDWiKODYR]LGORD E\OD
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YODNXWČåF 3ĜHVWRåHMHGHQ]FHVW XVWiOH
WURVHNDXW H]UDQČQpKRĜLGLþHY\XMtFtFK
SĜHYR]XGRDRVPDGYDFHWLOHWêĜL WiKO]
9tFHþWČWH QHPRFQLFH]HPĜHO GLþSĜL
QDVWUDQČ
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Tak to byla
SUDVNDOYH hodnČåKDYiSRGtYDQi
SOHVXGRVWD ãYHFK5R]G\FKWČQtQ -HVHQHFNê
NXOWXUiNY
SDNYãHP]OLSĜHGNUPYSRGREČS iYãWČYQtFL WUDGLþQtKR
VRERWX
KêFKWDQHþ Y\ãRYDOSĜLOt]iQtãOHKĜHKOtGN\VSRGQtKRSUi HURWLFNpKR
]ĜHMPp]XYQLFþLQDRSDNVYDOQDWê DþN\]WČOVOLþQêFKDKGODWODNVH
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Gê
ê
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VQtPN\SĜL SSRUWiåDOHFKWLYp
QiãtPHYU
HJLRQiO
QtP ]SUDYRGDMV
QDVWU WYt
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Nabídka časově omezena. Platí do konce března 2012!

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

UŠETŘÍTE MINIMÁLNĚ 260 KORUN ČESKÝCH
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!
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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!

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

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

.RQWDNW,QJ3HWU.RPiUHN
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(startujeme
v únoru...)

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku na rok 2012

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



¤ NOVINY UŽ RÁNO
VE VAŠÍ SCHRÁNCE
¤ CELOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
JEN ZA 520 KČ
¤ ŠANCE VYHRÁT
NĚKTEROU
Z VĚCNÝCH CEN

Poštovní poukázkou Bankovním převodem Hotově

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

Řádková inzerce
SLUŽBY

FINANCE

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 PENÍZE DO 30 MIN. BEZ
POPLATKŮ PŘEDEM. PO132 134
MŮŽEME VŠEM I BEZ DOStěhování bez pomoci záá- LOŽENÍ PŘÍJMŮ. DŮCHODkazníka a vyklízecí služby.
y. CŮM I PODNIKATELŮM.
Rychle, levně. Prostějov
v 724 573 950
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343
RENOVACE
KOUPELNOVÝCH VAN AKRYLÁTOVOU
VLOŽKOU. Tel.: 608 462 346
Živě zahrajeme na svatbě, plesu apod. T.: 608 539 783
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.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, 721 344 771. Práce strojem UNC, výkopové a terénní
práce.
ZASTAVÁRNA Olomoucká!
Půjčky peněz, výkup a prodej
zboží (zlato, stříbro, elektro…)
Tel.: 582 330 897
KOMPLETNÍ
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER. Zimní slevy až 20 % na
veškeré obklady a sanitu. Termín předání do 10 pracovních
dnů. Tel.: 777 198 046

PRÁCI NABÍZÍ

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

Hledáme soustružníka, HPP
i brigádně i důchodce. Tel.:
603 274 269

Hledáme do týmu seriózní
spolupracovníky. Jedná se o
nový finanční produkt. Možnost získat finanční zálohu
RYCHLÁ PŮJČKA 10 – 300.000 Kč. Velmi dobré vý80 000 Kč. Pracuji pro více vě- dělky. Volejte: 606 328 115,
řitelů – více možností. Kontakt 776 400 501
776 189 394
SEMO a.s. přijme strojníPůjčka až 100.000 Kč, rych- ka balicí linky. Požadujeme
le, diskrétně, bez poplatku. vzdělání technického zaměřePracuji pro více věřitelů. Tel.: ní (mechanik seřizovač nebo
739 230 298
strojař výhodou) a zákl. znalost
práce na PC. Nutná pečlivost,
Pro všechny, kteří mají problé- zodpovědnost, bezúhonnost.
my a potřebují radu a finanční Strukturovaný životopis zašlepomoc. Seriózní jednání. In- te na e-mail
formace a konzultace na tel.:
personal@semo.cz
608 654 510
nebo volejte na tel.: 582 301 911
PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I
DO 24 HODIN, pro zaměstnané a důchodce. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 774 744 459
RUČENÍ
NEMOVITOSTÍ
(dům, byt i družstevní), bez
prokazování příjmu, VYPLÁCÍME I EXEKUCE. VYŘÍZENÍ I DO 48 HODIN.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 744 459

Hledáme vhodného uchazeče
na pozici Obsluha výrobní linky. Práce v mužském kolektivu, směnný nepřetržitý provoz
– harmonogram. Požadavky:
SŠ vzdělání, praxe v oboru výhodou.
Požadujeme: Pečlivost, flexibilita, komunikativnost. Nekuřák výhodou. Nabízíme:
Zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě,
perspektivu.
Strukturované
životopisy zasílejte na adresu firmy: PROFROST a.s.,
J.B.Pecky 15, 796 01 Prostějov
nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz

NEVYŠLA VÁM VÝPLATA? PŮJČÍME VÁM
500,- AŽ 4.000,- POTŘEBUJETE: OP A MOBIL.
VYPLÁCÍME IHNED HOTOVĚ. Tel.: 773 493 394,
pracuji pro více věřitelů.
Zavedená restaurace v ProMuž, 32 let hledá přítelkyni.
stějově přijme kuchaře/
Vážně. Michal Dudek, obec Rychlá půjčka 5 – 20 000 ku, praxe v oboru nutná
Zdětín 150, okr. Prostějov
Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: (hotovky, minutky). Tel.:
603 218 330
777 690 290.

SEZNÁMENÍ

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

SMART Půjčka od 5 000 do
50 000 Kč na dobu 8 a 13 měsíců. Peníze doručíme až do
domu.
SMART Půjčka je rychlá
hotovost s maximální diskrétností! Tel.: 603 112 599
Zprostředkovatelskou činnost
vykonávám pro více věřitelů.

VZPOMÍNÁME

AUTO - MOTO

Pobočka v PV hledá referenty/-ky NON STOP ODTAHOVÁ
pro práci v kanceláři. Plat 25 000 SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
Kč. Zapracování, další výhody. + celá Evropa. Tel.: 776 045 623
T.:603 218 330

Přijmeme grafika/-čku pro sazbu a zlom periodika. Strukturovaný 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
111 148 za místní sazbu.
KOOPERATIVA hledá obchodní 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 práVolejte nonstop 720 611 484
ci ve více oborech. Nabízíme
rekval. dle zařazení 28 –
BANKOVNÍ ÚVĚRY LEVNĚ, RYCHLE A DISKRÉT- 50 000 Kč/měs. Nejedná se
NĚ, včetně pojištění nemovi- o prodej ani pojištění. Tel.:
728 958 301
tostí. Tel.: 777 164 309,
jiri.dostal.rb@seznam.cz
Přijmeme
telefonisty/-ky,
asistenty/-nky, referenty/-ky,
RYCHLÉ PENÍZE!
T.: 776 087 428. Pracuji pro obchodní zástupce, managery. Nabízíme zajímavou
jednoho invest.
práci, zaškolení, výdělky od
PŮJČKY PRO VŠECHNY 25 000 do 50 000 Kč/měs.
30.000 – 3.000 000 Kč. Volejte 605 254 556.
nebo pište SMS: jm., příj., r.č.,
tel., příjem, splátky, výše úvě- Provádíme obklady, dlažby,
ru a město. Tel.: 774 981 973 sádrokartony, výměnu bytových jader včetně elektroinNevoláte linku 900.
stalace a instalatérských prací.
Akce od více věřitelů! Bez Tel.: 725 116 297
poplatku a registru. Vyplacení
do 48 hod. Možnost odložení Do wellness studia v Prostěsplátek
jově přijmu 3–5 komunikaTel.: 608 066 604
tivních spolupracovníků se
zájmem o zdravý životní styl.
Půjčíme peníze oproti zástavě Možnost HPP i VPP. Tel.:
nemovitosti. Vyplatíme vaše 603 395 755
dluhy i s exekucí. Děláme i
případný výkup nemovitosti. Hledám
externí
švadle773 579 975.
nu pro opravu oděvů. Tel.:
608 331 141
Potřebujete půjčit až 100.000
Kč? Poraďte se s námi! Možno Zavedená firma hledá pro proi na zástavu. Tel.: 607 401 926
stějovskou pobočku uchazeče
Pracuji pro více věřitelů.
na pozice telefonista, asistent.
FINANČNÍ POMOC i pro kli- Více info na tel.: 774 062 074

STOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
Zakázková výroba nábytku,
byt. doplňků, dř. obložení,
plotů, pergol a plov. podlah.
Všechny stol. práce včetně
oprav.
Domamyslická 104, PV,
www.stolarstvijancik.cz ,
enty s problémy nebo důchodTel.: 604 820 358
ce. Řešíme vše. Volejte 777
Elektroinstalace, revize, hro- 947 136
mosvody. Tel.: 774 989 007
Půjčka až 40.000 Kč, rychle,
diskrétně a v hotovosti. Od
firmy Solidní finance. Tel.:
608 881 746

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
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Z důvodu rozšíření prostor
v PV, přijmu ihned na zapracování 5 šikovných, seriozních,
komunikativních lidí na pozici
konzultant. Podmínka zájem
o obor zdravý životní styl,
sport, práce s lidmy. Práce čistě přes studio. Možnost i VČ.
Info 608 818 080

Čas neúprosně
rychle plyne,
ale v našem srdci
stále žije

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

Dne 22. ledna 2012
by se dožil 100 roků
pan František KALÁB
z Určic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

paní Jarmila
VLACHOVÁ,
která před dvěma roky
dne 14. ledna 2012
odešla v klid světa jiného,
odkud již není návratu.
Všem,
kteří si vzpomněli,
děkuje manžel.

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
Prodám dvoje lyže Elán Wavelex 10, vázání Fusion 10,
délka 160 cm a 168 cm. Loňský model. Tel.:728 649 782

Nepláčeme,
že zapadlo slunce,
protože slzy
by nám zabránily
vidět tvoji hvězdu
na nebi.

Dne 16. ledna 2012
uplynuly 2 roky
od úmrtí
pana Zdeňka
HORÁKA
z Víceměřic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou a bolestí
v srdci vzpomínají
dcera Alexandra,
manželka Marta,
zeť Ladislav,
vnučky Nicola a Kamila,
dále Zdeňka s rodinou
a synové Roman
rodinou a Martin

Prodám králíkárnu, 6-ti kotcovou. Tel.: 723 408 151 po 20.h.
Dne 21. ledna 2012
uplynou 2 roky
od úmrtí
paní Jolany
KARÁSKOVÉ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel
s celou rodinou.

Předplaťte si
periodikum,
kde je
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

Pozvánka na turnaj párů
v bowlingu na rok 2012.
Máte zájem si vyzkoušet své
dovednosti ve hře bowlingu?
Zveme nové páry na turnaj,
který se uskuteční vždy poslední neděli v měsíci v Bowling paláci, Újezd, PV. Zahájení 29. 1. 2012 od 17.00 hod.
Tel.: 603 445 601.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, kteří
se přišli naposledy rozloučit
s panem Ivanem Singerem.
Zvláště děkujeme řečníkovi
p. Jaroslavu Knejpovi za procítěný projev a Soukromé pohřební službě p. Václavkové za
důstojné rozloučení.
Syn a dcera s rodinami
Děkuji tímto Pohřební službě .A.S.A. Prostějov za odbornou pomoc při přípravě a
realizaci posledního rozloučení s panem Ing. Františkem
Štouračem.
Manželka

Poděkování Pohřební službě pana Pavla Makového a
všem jeho zaměstnancům za
velmi profesionální přístup při
zajišťování a vyřizování poPŮJČKA od 50 000 Kč. Spolupracuji s 1 věřitelem! Tel.: Hledám elektrikáře na ŽL nebo hřbu pana Josefa Grepla.
brigádně. Tel.: 774 989 007
Děkuje rodina Greplova
733 224 414, 732 547 490

Dne 19. ledna 2012
by se dožil 100 roků
pan Rudolf KLUČKA
z Prostějova.
Vzpomínají dcery
Marie, Jarmila,
Hana.

NEJVÍCE
řádkové
inzerce!
Jen v tomto roce

ušetříte
260 Kč...

Dne 14. ledna 2012
vzpomínáme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil pan Vladislav DOSTÁL,
a 8. února 2012 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí paní Miluše DOSTÁLOVÉ
z Hluchova.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn Ladik s přítelkyní Kaťou
a syn Martin s rodinou

Volejte: 582 333 433
Pište:

OZNÁMENÍ

Dne 15. ledna 2012
jsme vzpomenuli
3 roky od úmrtí pana
Jana SOLDÁNA
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje
manželka Ludmila,
dcera Ilona s rodinou,
a synové Jan a Luděk
s rodinami.

predplatne@vecernikpv.cz

... 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

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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Nováček na divizní scéně se chystá na svoji misi za postupem

PROSTĚJOVŠTÍ FOTBALISTÉ DNES ODSTARTUJÍ ZIMNÍ PŘÍPRAVU
Na podzim po hektických začátcích
v Moravskoslezské divizi se snažili za dané situace vytěžit maximum, co šlo. Nyní mají dostatek
času, aby se pořádně nachystali a ukázali, na co
skutečně mají. Fotbalisty 1.FK Prostějov čeká zimní příprava, do níž vstupují právě dnes!
Prostějov/son
„Začínáme v pondělí 16. ledna
a trénovat budeme s výjimkou
soustředění výhradně v domácích podmínkách, a to čtyřikrát týdně: v pondělí posilovna
plus regenerace na Sportcentru
DDM, úterý, čtvrtek i pátek hřiště s umělým povrchem v areálu FOTBAL PROSTĚJOV.
Kromě toho každý týden sehrajeme minimálně jeden přátelský
zápas, většinu z nich v rámci
zimního turnaje v Brně-Líšni.
Celkem nás do startu jarní části
soutěže čeká deset přípravných
utkání,“ informoval Večerník
trenér mužstva 1.FK František
Jura.
Vzápětí podrobněji nastínil tréninkovou náplň nejbližších dnů
a týdnů. „Z devadesáti procent
budeme všechno dělat na hřišti
s míčem. To znamená žádné
dlouhé výběhy do terénu, běžky
nebo podobně. Držíme se moderních trendů, takže třeba běhání bude maximálně do sta metrů, samozřejmě v nějakých sériích s opakováním. Fotbalový
vývoj ohledně přípravy jde
tímhle směrem, já jsem takto

trénoval už v minulých dvou letech s Kralicemi a vždycky jsme
pak měli vynikající jaro. Věřím,
že podobně dobrou zkušenost
uděláme i tady v Prostějově,“
přál si Jura.

Soustředění stráví Hanáci od
1. do 5. února v Luhačovicích.
„Tamní krásně zrekonstruovaný
hotel Radostova s celým areálem
v okolí skýtá veškeré potřebné
zázemí na hodně vysoké úrovni.
Budeme mít k dispozici venkovní hřiště s umělou trávou, tělocvičnu, posilovnu i regenerační
linku na jednom místě, což jsem
přesně chtěl. Ve stejném termínu
jako my tam budou i fotbalisté
Zlína, třeba s nimi domluvíme

FOTBALISTŮ 1.FK PROSTĚJOV

nějaké modelované střetnutí
vedle již dohodnutého zápasu
proti Luhačovicím,“ nadhodil
Jura.
Do přípravy se hned od začátku
zapojí všech osmnáct členů stávajícího hráčského kádru včetně
dvou čerstvých posil Tomáše
Bureše a Ivo Zbožínka. „Někteří
kluci se průběžně potýkali s menšími zraněními ze sálovky či nemocemi, ale podle mých informací u nikoho nešlo ani nejde o
nic vážného, takže bychom měli
být kompletní. Tomáš Hunal a

„Z devadesáti procent budeme
všechno dělat na hřišti s míčem.
To znamená žádné dlouhé výběhy do terénu,
běžky nebo podobně. Držíme se moderních trendů.
Já jsem takto trénoval už v minulých dvou letech
s Kralicemi a vždycky jsme pak měli vynikající jaro.
Věřím, že podobně dobrou zkušenost uděláme i tady“
Prostějovský lodivod FRANTIŠEK JURA o tom
jakým směrem se bude ubírat zimní příprava 1.FK
Roman Janoušek přitom budou
na základě vzájemné domluvy
k dispozici vždy od čtvrtka do
neděle, takže s mančaftem stráví
většinu času. Takhle jsme si to
v zájmu lepšího sehrávání týmu i
sžívání kolektivu představovali,“
konstatoval kouč spokojeně.
Celkově má z dosavadního
zimního dění veskrze pozitivní pocity. „Všechno jde zatím
dobře. A pokud po Burešovi se
Zbožínkem získáme i další dvě

Brankáři
Tomáš Bureš, Zdeněk Kofroň, David Krejčí
Obránci
Ivo Zbožínek, Tomáš Hunal, Roman Kocourek, Marek Liška,
Pavel Klimek, Pavel Hloch, Michal Ján, Stanislav Šmíd
Záložníci
Martin Svozil, Martin Hirsch, Ondřej Dostál, Michal Fabiánek,
Tomáš Matula
Útočníci
Roman Janoušek, Tomáš Zatloukal

Tomáš Bureš: Mám velkou radost,
že se fotbal v Prostějově zvedá
a já můžu být osobně u toho
Jak na jaře? Častý obrázek z podzimních bitev divizního celku 1.
FK, který sázel soupeřů poměrně dost branek. Budou se fotbalisté
Prostějova radovat i z postupu?
Foto: archív
plánované posily, bude to ještě
lepší. Každopádně se nám s nabídkami na přestup do Prostějova
hlásí řada dalších fotbalistů,
takže teoreticky máme dost na
výběr. Případní noví hráči však
musejí do mančaftu pasovat
herně i lidsky, proto jsou stěžejní
podrobné informace o každé potenciální posile. Samozřejmostí
musí být minimálně několik
osobních schůzek před uzavřením smlouvy,“ upřesnil Jura.

Obecně se v současnosti naplňuje
to, po čem dlouhá léta marně toužil. „Po krachu LeRKu Prostějov
jsem měl sen, že se špičkový fotbal do našeho města jednou vrátí.
Dlouho to vypadalo naprosto nereálně, doslova jako utopie. My
v 1.SK Prostějov jsme ale vytrvali, aspoň mládežnické týmy
tady udrželi a nakonec se dočkali
toho, že se sny postupně mění
ve skutečnost,“ pravil František
Jura nostalgicky...

Po ztrátách Papuška a Baranka získal divizní tým 1.FK Prostějov první dvě posily

ZBROJOVKA TO „PRÁSKLA“: BUREŠ SE ZBOŽÍNKEM SE VRACÍ DOMŮ!
František Jura: „Počítal jsem s nimi až v létě, ale okolnosti nám nahrály...“
Prostějov/son - Jak informujeme na straně 17 dnešního vydání, podařilo se
vedení fotbalového oddílu
1.FK Prostějov dotáhnout
do zdárného konce jednání o
avizovaných posilách s regionálními kořeny. Sportovní
ředitel a trenér v jedné osobě
tak mohl uprostřed
minulého týdne
dopsat na soupisku pro jarní
část probíhající
sezony hned
dvě staronová a
hvězdná jména:
Tomáš Bureš a
Ivo Zbožínek!

„Toma s Ivošem jsme podepsali
ve středu. Původně jsme chtěli
jejich angažování utajit až do
plánované tiskové konference,
kde bychom je slavnostně představili i uvedli do našich řad.
Bohužel tyhle plány překazil
sportovní ředitel Zbrojovky pan
Kudela tím, že informace o přestupu pustil okamžitě do novin. Tím pádem už nejde
o tajemství...,“ objasnil
trenér 1.FK František
Jura (na snímku) důvod poodhalené roušky tajemství. Je však
pravdou, že již při
silvestrovském exhibičním mači v rámci

celého oddílu bylo každému jasné, kdo že se vrátí...
„Pro mě je obrovská úleva,
že se příchod dvojice Bureš Zbožínek podařilo dotáhnout do
úspěšného konce. Jde o výborné
fotbalisty, naše odchovance a
navíc skvělé chlapy, od nichž si
hodně slibuji. Mančaftu by měli
ohromně pomoct jak na hřišti,
tak v šatně, navíc s nimi počítáme i jako s trenéry mládeže.
Ivoš tuhle práci už dělal dosud a
Tom s ní začne teď, na naši dlouhodobou vzájemnou spolupráci
se moc těším,“ neskrýval hlavní
kouč velkou radost.
„Po pravdě jsem počítal s tím, že
tyhle dva přestupy uskutečníme
až v létě a ne již nyní během zimy. Okolnosti v Brně nám však
nahrály, Bureše se Zbožínkem
máme už teď. Což je obrovské
plus a pomoc,“ zopakoval Jura.
Co dál? Podle stanoveného „posilovacího“ plánu zbývá vyztužit
zálohu a útok. „Potřebujeme
středního halva a úderného útočníka, na čemž intenzivně pracujeme. Borce dopředu bychom měli
získat ještě před prvním ´přátelákem´, který sehrajeme 21. ledna
v Líšni s Rousínovem, a následně ho představit na již avizované
tiskové konferenci 23. ledna,“
nastínil nejbližší děj událostí kormidelník divizního celku. „Co
se nového záložníka týče, přímo

AKTUÁLNÍ HRÁČSKÝ KÁDR

s ním jsme domluveni, ale s jeho
mateřským oddílem zatím dohoda není na světě. Tam se nám to
trochu komplikuje,“ odtušil však
Jura. „Takže teprve uvidíme...“
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 závěrem Jura.

nové posily v kostce...
TOMÁŠ
ÁŠ BUREŠ
Š
post:
brankář.
narozen:
27. září 1978 v Prostějově.
výška:
187 centimetrů.
oblíbené číslo: 20.
přezdívka:
Bury.
dosavadní kariéra: 1985 až 1989 FK
Brodek u Prostějova, 1989 až 2000 SK LeRK
Prostějov, 2000 až 2003 SK Sigma Olomouc, 2003 až 2006 FK
Drnovice, 2006 až 2012 FC Zbrojovka Brno.
zajímavost: odchytal 114 utkání v 1. lize. Jednou byl povolán do
české reprezentace U21 bez absolvovaného zápasu.
IVO ZBOŽÍNEK
post:
obránce.
narozen:
24. května 1977 v Prostějově.
výška:
195 centimetrů.
oblíbené číslo: 22.
přezdívka:
Zboža.
dosavadní kariéra: 1985 až 1988 Agrostroj
Prostějov, 1988 až 1995 Železárny Prostějov,
1995 až 2000 SK LeRK Prostějov, 2000 až 2001 FK Chmel Blšany,
2002 Vysočina Jihlava, 2002 až 2003 SK LeRK Prostějov, 2003
FK Drnovice, 2004 až 2005 1.FC Slovácko, 2006 FK Drnovice,
2006 až 2011 FC Tescoma Zlín, 2011 až 2012 FC Zbrojovka Brno.
zajímavost: odehrál 173 utkání v 1. lize, během nichž nastřílel 17
gólů.

INZERCE

Předplaťte si periodikum,
kde najdete
nejaktuálnější

ZPRÁVY
z prostředí
1. FK PROSTĚJOV,
jehož bude Večerník
mediálním partnerem

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

Lov velkých jmen v podání fotbalového oddílu
1.FK Prostějov pokračuje.
Podstatný rozdíl oproti podzimu je však v tom, že nyní
klub současně získal i dva své
odchovance. Jedním z nich
je špičkový gólman Tomáš
Bureš, který se stejně jako
stoper Ivo Zbožínek vrátil po
dlouhých letech „domů“ na
přestup ze Zbrojovky Brno.
„Hlavní důvody mého příchodu do 1.FK jsou dva. Za prvé
už jsem v Brně byl strašně
dlouho a za dané situace, kdy
má Zbrojovka vážné problémy, jsem se nebránil změně.
Za druhé bylo nesmírně důležité, že mi nabídku dal právě
Prostějov. Fotbalově jsem tady
vyrostl, pocházím z Brodku
a tím pádem můžu působit
opravdu doma. Proto jsem
ochotný jít ze druhé ligy až do
divize, nikde jinde bych tak
nízkou soutěž zatím rozhodně
nehrál,“ řekl Bureš Večerníku.
Od svého nového angažmá si
mnohé slibuje ve více ohledech. „Z hlediska hráče je pro
mě podstatné, že je 1.FK dobře
vedený i finančně zajištěný

a má jasné ambice na postup
do MSFL. Z jednání s vedením klubu stejně jako ze všech
dalších získaných informací
mám hodně příznivý dojem,
že prostějovský fotbal funguje a fungovat bude na vysoké
úrovni. Z čehož mám osobně
velkou radost, vždyť tady žiju.
Zdejší dění jsem samozřejmě
dlouhodobě sledoval a vždycky říkal, že do města kvalitní
fotbalový oddíl patří,“ rozpovídal se Tomáš Bureš.
Kromě aktivního chytání mezi
tyčemi bude v novém působišti rovněž trénovat mládež.
„Mám nějakou představu,
kterou jsme probrali s panem
Jurou. Dohoda je taková, že
si práci s mladými prvního
půl roku vyzkouším a v létě se
podle aktuální situace uvidí,
co dál. Každopádně je skvělé,
že vedle mužského týmu klub
klade důraz i na mládežnické
kategorie. Aby totiž všechno
dobře fungovalo, je nutné mít
kvalitní hráčskou návaznost
od přípravky až po dospělé,“
zdůraznil Bureš.
Dnes v Prostějově absolvuje
úvodní trénink zimní přípravy.

Přehled přípravných utkání fotbalistů 1.FK v zimě 2012
sobota 21. ledna, 13.00 hodin:
Rousínov – Prostějov
zimní turnaj v Líšni
sobota 28. ledna, 13.00 hodin:
Vyškov – Prostějov
zimní turnaj v Líšni
neděle 5. února, 15.00 hodin:
Luhačovice – Prostějov
v rámci soustředění v Luhačovicích.
sobota 11. února, 12.00 hodin:
Zbrojovka Brno „U19“ - Prostějov
zimní turnaj v Líšni
úterý 14. února, 17.30 hodin:
Líšeň – Prostějov
zimní turnaj v Líšni
sobota 18. února, 13.00 hodin:
Napajedla – Prostějov
zápas v Otrokovicích
sobota 25. února, 13.00 hodin:
Bystrc – Prostějov
zimní turnaj v Líšni
sobota 3. března, 13.00 hodin:
Blansko – Prostějov
zimní turnaj v Líšni
sobota 10. března, 11.00 hodin:
Uničov – Prostějov
zápas v Uničově
sobota 17. března, 11.00 hodin:
Vyškov – Prostějov
zápas ve Vyškově

V příštím vydání Večerníku se budeme
podrobně věnovat podobě zimní přípravy
prostějovských fotbalistů.

Fotbal

FOTBAL EXTRA

KONICKO

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 jsme se dostali o patro níž, a to
na úroveň nejvyšší soutěže Olomouckého
Krajského fotbalového svazu. A jelikož v
Přeboru má Prostějovsko v právě probíhající sezóně hned trojici želízek, rozdělili
jsme tento sumář na dvě části. Zatímco
před týdnem jsme se věnovali Určicím a
Konici, dnes přišla řada na FC Kralice na
Hané... A jak je naším dobrým zvykem přidáváme i horkou aktualitu z fotbalového
zákulisí, přičemž samostatnou stranu si
vysloužil start přípravy a potvrzení prvních dvou posil pro jarní boje v podání
1.FK Prostějov (čtěte na straně 23).
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 nadále 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
PÁTÝ DÍL SPECIÁLU FOTBAL-EXTRA
PŘIPRAVIL JIŘÍ MOŽNÝ

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO



Kralice na Hané – Jen těžko si lze představit, že by
jméno Zdeněk Chytka (na snímku) figurovalo u jiného týmu než u Kralic na Hané. V podzimní části figuroval na soupisce jako vedoucí týmu a výjimečně i
zaskakující trenér, do třinácti jarních kol již povede
mužstvo opět jako hlavní trenér. Příčiny série bez
výhry si netroufl vyřknout, za nutné ale považuje
zvýšit tréninkovou morálku. I proto touží po návratu
Petra Ohlídala z Lipové.

zlomilo?

sport@vecernikpv.cz

Jak došlo k tomu, že se z
vás stal opětovně trenér?
„Roman Popelka má významné závazky v Prostějově, kde
dělá asistenta u divize i se
stará o mládež. Jde to asi těžko skloubit, protože krajský
přebor není soutěž, která by
se dala hrát bez tréninku. Na
podzim jsem dělal vedoucího
mužstva a před tím dvakrát
trenéra, tak jsem kývl.“

Těšíte se?
Zařekl jsem se, že již
nikdy trénovat nebudu a celé
moje okolí tvrdilo, že to stejně
nedodržím. Musím přiznat, že
se těším.
Jde o dohodu jen na jarní část?
„Beru to tak. Musím ale přiznat,
že když jsem do toho šel podruhé, dohoda zněla na jeden měsíc
a byl jsem tam pět let (smích).“

Nový kralický kouč hodlá zapracovat především na fyzické kondici a soudržnosti týmu

Na podzim jste v Kralicích zastával roli vedoucího týmu. Jak jste viděl sedmnáct odehraných kol?
„Začátek byl impozantní. O to
nádhernější, že Kralicím téměř
nikdo po hráčských rošádách

nevěřil. Pak se něco zlomilo, já
osobně si nedovoluji říct, co to
bylo a jak to bylo. Přišla šňůra,
kdy se dvanáctkrát nevyhrálo,
byly tu jen remízy, jinak samé
prohry. Mnohdy takové, které
neměly být. Mrzelo nás to a mrzet bude i na jaře. Zlom si ale
nedovoluji zanalyzovat.“
Co bude nejdůležitější
změnit pro jaro?
„Každopádně bych dal na první místa fyzičku a soudržnost
kádru. Mnozí hráči tomu nedávali tolik, co by si kralická
kopaná zasluhovala. Projevilo
se to v trénincích, kdy se buď
nechodilo, nebo se vymlouvalo
na bolístky, což se nikdy dříve
v Kralicích nedělo. Je třeba
změnit přístup k tréninkům,
udělat pořádný kolektiv. Vždy

jsem hráčům kladl na srdce, že
dobrý kolektiv znamená plus
šest až osm bodů. Vyplatí se,
když ho budeme budovat. Je tu
spousta věcí, které jde zlepšovat, ale tyto bych dal na první
dvě místa. Hráčský materiál by
na soutěž určitě mohl mít, ale
záleží, jak to z nich dostaneme.“
Může dojít k proměně
kádru?
„Myslím si, že k hráčským
změnám nedojde. Zkusíme to
se stávajícím kádrem a budu
se snažit stáhnout z hostování
v Lipové Petra Ohlídala. Byl
tam puštěn za velké zásluhy,
pomoc a výkony, které pro
Kralice udělal. Zjistili jsme
ale, že to bylo předčasné, takže se pokusíme, aby nám šel

Roman Popelka: „Síla mužstva je a bude v kolektivu“
Kralice na Hané – V nelehkou dobu se o letní pauze vrátil
do Kralic Roman Popelka (na snímku). Tentokrát však již ne
jako hráč, nýbrž trenér. Po jarním neúspěšném dobývání
postupu do divize i návratu čtvrté nejvyšší české soutěže do
Prostějova se musel srovnat s odchodem mnoha dřívějších
opor a vytvořit nový kolektiv. Start angažmá mu vyšel
pohádkově, když Kraličtí získali tři body v prvních čtyřech
kolech. Více než dvouměsíční čekání na výhru vyplněné jen
třemi remízami a hned devíti porážkami srazilo tým až do poslední čtvrtiny tabulky, odkud si Kraličtí po vysoké výhře nad
Konicí polepšili alespoň na dvanáctou pozici.
Asi jste počítal, že budete v tabulce výš...
„Nevím, zda-li jsem s tím počítal, ale určitě jsem si to přál
(smích). Přání byla taková, že
by to střed tabulky mohl být.“
Co byste navzdory dvanáctému místu našel na
podzimním vystoupení nejpozitivnějšího?
„Pozitivní byl začátek. Absolvovali jsme celkem solidní
letní přípravu, co se týče jak
tréninkové účasti, tak náplně.
Proto nám úvod sezony vyšel.
Pak se to bohužel zlomilo. I
tím, že tréninková účast vinou
pracovní vytíženosti a školních
povinností klesala. Spousta
kluků chodí na vysoké školy.
Začalo se to odrážet i v herním projevu a souhrou dalších

okolností z toho nakonec byl
tento výsledek.“
Kolik hráčů se scházelo
na tréninky?
„Bylo to variabilní, ale ke konci jsme trénovali tak v šesti
lidech a ve větším počtu jsme
se sešli maximálně jednou za
týden, když bylo dobře.“
Mohly se projevit i dozvuky rušného jara?
„To si nemyslím. Ani se to moc
projevit nemohlo. Byli tu noví
hráči, dostali příležitost a měli
větší motivaci. Myslím si, že
se to nijak nepříznivě neprojevilo.“
Koho byste zařadil mezi
hlavní opory?
„Samozřejmě velkou oporou
byl brankář Luboš Winkler.
Tomu vděčíme, že naše vý-

Ex-trenér je přesvědčen, že mužstvo
má na klidný střed tabulky

sledky na začátku sezony byly
takové. Podržel nás v kritických momentech, pak jsme se
dokázali prosadit a zápasy tak
zvládnout. Síla mužstva ale je a
bude v kolektivu. Ne individuality, ale velkou roli hraje kolektivní pojetí a dobrá parta.“
Nedařilo se vám hlavně
doma. Na vlastním trávníku jste získali jen šest bodů.

„To je pravda. Domácí zápasy
nám nevycházely ani výsledkově, ani herně, což pro mě
bylo největší zklamání. Nedokázali jsme přetavit touhu po
vítězství a zápasy zvládnout.
Herní projev venku byl mnohem lepší, možná se na tom podepsala domácí nervozita, ale
dříve platilo, že Kralice byly
nedobytnou pevností, odkud se
těžko vozily body. Teď tomu
bylo naopak a většinu bodů
jsme získali venku. Domácí zápasy jsme až na dva nezvládli.
Konice a Dolany, to byla jediná
dvě domácí vítězství.“
Jak budete na angažmá
v Kralicích vzpomínat?
„V dobrém. Je to zkušenost
a prošli jsme si vším, od euforie až po zklamání. Trošku
houpačka. Děkuji celému výboru v Kralicích za to, že mi
příležitost dali i za vytvořené
podmínky, které jsou v Kralicích velmi dobré. Zásluhou
pana Répala i obce, která tomu
dává prostor. Doufám, že to na
jaře opět půjde trošku nahoru
a minimálně v klidném středu

tabulky se budou pohybovat.“
Když jste se vrátil do
Kralic jako trenér, nelákalo vás to zpátky na trávník?
„Láká mě to stále na trávník,
ale léta člověk nezastaví a
zdravotní stav se taky podepsal
na tom, že jsem aktivní kariéru
již dříve ukončil. Na trávník by
mě to lákalo pořád, ale bohužel
to ze zdravotních důvodů již
není reálné.“
Nyní jste dal přednost
práci asistenta v mužské
divizi. Jaké máte trenérské
ambice do budoucna?
„Neviděl bych to tak, zda jsem
asistent nebo hlavní trenér. Stále mám prostor a touhu sbírat
zkušenosti a není to o tom, že
bych měl nějaké přehnané ambice. Fotbalem se bavím už
skoro třicet let, takže je to pro
mě hlavně velká záliba, koníček a jsem rád, že se v něm
mohu pohybovat i po skončení aktivní kariéry. Stále to
beru jako sbírání zkušeností a
i v roli asistenta nacházím své
uplatnění.“

Kralický kapitán je s osmnácti body spokojen, tým ale nesmí ztrácet doma

„Určitě šlo o důsledek špatné tréninkové účasti. Mladí
spoluhráči začali chodit do
školy, ostatní měli pracovní povinnosti. Na tréninky
nás tak chodilo pět šest a s
tím se moc nedá pracovat.
Trénovali jsme třikrát týdně – úterý, čtvrtek, pátek.
V srpnu a září to bylo dobré, pak ne. To by se ale mělo
od ledna změnit.“

608 706 148

„Dobrý kolektiv znamená plus šest až osm bodů,“ míní Zdeněk Chytka

„Co může dělat trenér, když mu hráči nechodí
na tréninky...,“ krčí rameny Pavel Růžička

Kralice na Hané – Jen jednou chyběl v základní sestavě Kralic kapitán Pavel Růžička (na
snímku). Do statistik se kromě 1314 odehraných
minut a třech žlutých karet zapsal jednou vstřelenou brankou a v pětatřiceti letech předával bohaté zkušenosti, jež stihl nasbírat v Prostějově,
Kralicích i Rakousku. V létě tomu bude již osmnáct roků, co si ho z Prostějova přivedl právě nový kouč Zdeněk Chytka.

PROSTĚJOVSKOa další...

Fotbalové ohlédnutí

s podtitulem
PODZIM 2011 píše pátý díl

Jak se vám líbilo podzimní
vystoupení
Kralic?
„Začátek byl výborný, prostředek
hodně špatný, ale díky vítězství v
Konici bych to až tak černě nehodnotil. Po letních odchodech a jak
se mančaft dával dohromady, bychom osmnáct bodů určitě brali.“
Proč se to po výtečném startu tak
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Co vaše osobní výkony, udělaly vám
radost?
„Lepší to nebude, už to bude
jen horší. A je (smích). Nejlepší zápas jsem odehrál v prvním
kole, pak už to nebylo tak kvalitní. Také jsem měl jiné povinnosti než fotbalové.“
Většinu podzimu
jste nosil kapitánskou pásku. Proč
jste se jí vzdal?
„Kapitánem jsem byl celý
podzim. Jen v Konici jsme si
řekli, že se musí něco změnit,
tak jsem nabídl kapitánskou
pásku, protože série porážek
byla dlouhá. A vyšlo to. Asi
to tím nebylo, ale jak se říká,
když dlouhá série pokračuje,
musí se něco změnit.“
Jak na poslední
zápas vzpomínáte?

„Konice má velice kvalitní
mančaft, ale dost jejich hráčů to psychicky nezvládlo.
To, co provedl jejich gólman
někdy ve dvacáté minutě, to
rozhodlo zápas. Kdyby nedostal červenou, měli na to nás
přehrát i výsledek otočit.“
Zažil jste toho již
hodně, co tedy
očekáváte
od
jara?
„Zůstane relativně stejná
sestava jako na konci, potrénujeme, kvalitně se připravíme a dostaneme se do středu
tabulky. Hlavně si udobřit
domácí fanoušky, protože
zápasy doma, co jsme prohráli, to byla ostuda. Třeba
s Troubkami jsme měli jasně
vyhrát. To bych viděl jako
zlom. Tehdy ve středu jsme
nedali deset tutových šancí a
nakonec jsme prohráli. Ura-

zili jsme fotbalového boha a
vracelo se nám to porážkami
a vším.“
Co říkáte na to, že
staronovým trenérem bude Zdeněk
Chytka?
„V Kralicích jsem začal hrát
právě díky trenéru Chytkovi,
známe se odmalička. V roce
1994 Kralice postoupili z I.
A třídy do krajského přeboru a já jsem přišel z ligového
dorostu v Prostějově. Od té
doby jsem s výjimkou čtyřapůlletého rakouského angažmá stále v Kralicích. Nějak
to zvládneme a budeme připraveni na jarní část.“
Jak se vám spolupracovalo s Romanem Popelkou?
„Roman Popelka je výborný
trenér, jen měl smůlu, že přišel v době, kdy nebyli hráči.

Situace po odchodu deseti
lidí byla jiná, zvláštní a co
může dělat trenér, když mu
hráči nechodí na tréninky. On
to neuhraje.“
Liší se výrazně jejich
tréninkové
metody?
Samozřejmě je tam rozdíl,
ale vždy vše záleží jen na nás,
na hráčích, jak ke každému
zápasu přistoupíme. Rozhodující je, aby se na tréninku
setkalo minimálně dvanáct
lidí a vytvořil se kolektiv.
Aby lidi dorazili a trénovali. Když chodí hodně lidí, je
jiná parta i vše kolem. Tým
je fyzicky připraven, drží
spolu a všechno je jednoduché. Pan Chytka má tréninky
i celou přípravu založenou na
fyzické připravenosti, která v hráčů, ale protože nemohou
této soutěži dost rozhoduje. trénovat, tak se rozdíly srovHraje tu mnoho kvalitních návají.“

na jaro zpět pomoci. Měl by
naskočit i Jarda Lehký. Celý
podzim nehrál, hned v Kozlovicích si poranil meniskus.
Ostatní? Uvidíme. Ti, které
máme na hostování, by měli
zůstat, to už jsme ošetřili.
Spousta lidí mluví o záchraně, ale osmnáct bodů sice není
žádná sláva, ale dá se to.“
Jak jste rozfázoval zimní
přípravu?
„Sezona startuje až koncem
března. Pár let dozadu jsme začínali hned zkraje ledna, teď až
23. Týden budeme trénovat, pak
máme soustředění a hned z něj
se zúčastníme turnaje v Chropyni, kde máme sjednaných šest
zápasů. Ještě dolaďujeme dva
další zápasy, abychom aspoň
osm přípravných utkání sehráli.

Budeme trénovat v Kralicích na
umělce, nejsem velký zastánce
tělocvičny. Hlavně nabírat kondici, takže všechno venku.“
Základem tedy bude fyzička?
„Určitě. Všechna utkání jsme
prohráli až ve druhém poločase,
což signalizuje, že fyzička je v
pytli. Určitě na tom zapracuji. A
jak mě hráči znají, tak vědí, že
to pro ně jednoduché nebude.“
Kde myslíte, že by se
mužstvo mohlo pohybovat?
„Záleží, jak začneme jaro. Hrajeme s Lošticemi a pak jedeme
do Dolan. Rozhodující zápasy,
oba týmy se plácají vespodu.
Kdybychom to zvládli, tak se
určitě odpíchneme ke středu tabulky. Tam by to bylo pěkné.“

HRÁČSKÉ STATISTIKY
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KOSTELECKOU JEDNIČKOU BUDE TOMÁŠ JOZEK
Tým má opět nového trenéra!
K nečekané změně v realizačním
týmu došlo přes zimní pauzu u
Kostelce na Hané. Bronislav Rozsíval jmenovaný na poslední tři
podzimní kola novým hlavním
koučem po odvolaném Vladimíru Doleželovi lavičku na
vlastní žádost opustil a klubové
vedení se tak rozhodlo pro Kamila
Hubeného.
„Dohodli jsme se na jaro s tím, že
pokud se nám to povede zachránit,
tak bude spolupráce pokračovat.
Pokud ne, tak spadneme do okresu
a přijdou další změny. Asistentem
bude i nadále Petr Walter a vedoucím mužstva Vladimír Staněk,“
rozšifroval rošády předseda klubu
Stanislav Píchal.
Bývalý trenér Lipové, Brodku u
Konice či Plumlova tak má za cíl vytáhnout mužstvo ze 14. místa v „A“
skupině I.B třídy. „Bohužel jsou poslední, na což moc zvyklí nejsou, ale

pokusíme se s tím něco udělat. Navíc
tuším, že tento rok budou slavit 80 let
kopané, takže by to bylo důstojné.
Viděl jsem asi poslední dvě podzimní
kola, trošku jsem již hráče poznal,
takže si myslím, že nebude problém,“
těší se na novou misi Kamil Hubený.
Spolu s novým koučem představil
šéf kosteleckého FC i první zvučnou
posilu, vyztužit defenzivu přijde s
největší pravděpodobností Tomáš
Jozek, který v minulosti hájil branku
Železáren Prostějov či Lipové.
„Hledáme gólmana, tam nás nejvíce
tlačí bota. Někoho k mladému Lukáši
Menšíkovi, od něhož by se mohl učit.
Tomáš přislíbil, že k nám půjde, už
je to jen o jednání s Vrchoslavicemi,
jimž patří,“ prozradil Píchal.
A pokud přijde, měl by i chytat.
„Počítám, že bude jednička. Když
jsem trénoval Lipovou a postupovali
jsme do divize, tak přišel do týmu.
Má zkušenosti, takže předpokládám,

že by nám mohl pomoci,“ očekává
Hubený.
Na odchodu z Kostelce jsou naopak
minimálně pro jarní část dvě stabilní opory. „Náš nejzkušenější hráč
Pavel Navrátil požádal o hostování
v Horním Štěpánově a dohodli jsme
se, že ho pustíme. Tomáš Langr je
celé jaro pracovně v Německu, takže
do záchranářských bojů také nezasáhne,“ nastínil Píchal první změny
v kádru.
Zamrzel ho i náhlý odchod Rozsívala, po němž musel hledat nového
kouče. „Vydržel jen pár tréninků, dva
mistráky a utekl. Asi v tom neviděl
žádnou perspektivu a kluci ho nebrali. Prohráli jsme 1:6 v Želatovicích a
prostě to vzdal,“ zalitoval.
„Neměl jsem z toho dobrý pocit.
Trénoval jsem osm deset let, ale
momentálně se budu jezdit na fotbaly jen dívat,“ ozřejmil svou nejbližší
sportovní budoucnost Rozsíval.
I proto odmítl například nabídku
Moravské Třebové...

Regionální derby ve slovech a číslech
Jednoznačně největší zájem fanoušků na
Prostějovsku přitahují vzájemné duely Určic, Kralic
a Konice. Na podzim došlo celkem ke čtyřem takovýmto střetnutím, v nichž se vedlo zejména Určicím
a Kralicím, naopak konický Sokol ztrácel. V následujících řádcích se k vypjatým zápasům vracíme
alespoň ve zkratce a můžete si s námi připomenout
klíčové momenty.
2. kolo:
FC Kralice na Hané
Sokol Konice 2:1 (0:1)
Branky: 54. Vybíhal, 68. Neoral – 41. Kryl
Rozhodčí: Straka – Krobot,
Boček. ŽK: 61. O. Petržela –
54. Dvořák, 57. J. Navrátil, 60.
Řehák, 77. Schön, 83. Kmecik.
Střely na branku: 6:9, střely
mimo: 3:8, rohové kopy: 4:3,
diváků: 200.
Kralice: Winkler – O. Petržela,
Trnavský, Skoupil, Losman –
Valtr, P. Růžička, Kratina (46.
Z. Petržela, 51. R. Petržela), Vybíhal – Bross, Lehký (46. Neoral). Trenér: Roman Popelka.
Konice: Kmecik – Klobáska,
Ullmann, Řehák, M. Růžička
– Navrátil, Dvořák (74. Bílý),
Škoda, Schön (81. Vydržel) –
Novotný (74. Bednář), Kryl.
Trenér: Svatopluk Kovář.
Dva zcela rozdílné poločasy. V
tom prvním Konice zcela kralovala, trefila tyčku, vstřelila
neuznanou branku a krátce před
pauzou se přece jen dostala do
vedení. Po obrátce Kraličtí přidali, využili hned trojice střídání, brzy vyrovnali a zhruba dvacet minut před koncem otočili
výsledek. Hlavním hrdinou se
stal Roman Petržela, který oba
góly připravil, na ten vítězný
přihrál taktéž střídajícímu Martinu Neoralovi. To hosté se koncentrovali zejména na verbální
výlevy na trojici rozhodčích a v
samotném závěru si o červenou
kartu koledoval Peter Kmecik.
Neodhadl dráhu míče a před
šestnáctkou zastavil brejk domácích faulem, který nechal
hlavní sudí bez potrestání.
Kraličtí pokračovali v podařeném startu do sezony i následující dva týdny a po Kozlovicích
a Konici zdolali i Loštice a Dolany, naopak trápení Konice pokračovalo i o týden později, kdy
na vlastním hřišti opět nedala
ani branku.

Ohlasy:
Roman Popelka: „Přečkali
jsme první poločas s o třídu
lepším soupeřem. Jen díky jeho
střelecké impotenci jsme prohrávali pouze o gól.“

Svatopluk Kovář: „Prohráli
jsme si to sami, ale za přispění rozhodčích. Pískali si to po
svém a do ničeho nás nepustili.“
Roman Petržela: „Konice byla
jednoznačně lepší, ale prohráli
si to sami. Druhou půlku spíše
kecali.“

6. kolo:
Sokol Určice
FC Kralice na Hané 5:1 (1:1)

Kralice: Winkler – O. Petržela,
Skoupil, Halenka, Neoral (88.
Losman) – Trnavský – Valtr,
Cetkovský, P. Růžička (74.
Kratina), Lisický – Bukovec.
Trenér: Zdeněk Chytka.

Konice propadla. V tomto hlavičkovém souboji sice slavili koničtí
hráči úspěch, ovšem ze tří derby nezískali jediný bod a s Kralicemi
prohráli venku i doma.

13. kolo:
Sokol Konice
Sokol Určice 0:2 (0:1)
Branky: 31. Vodák, 58. vlastní
Rozhodčí: Vičar – Knoll,
Válek. ŽK: 28. Kmecik, 32.
Schön, 43. Řehák, 87. Novotný
– 11. Vodák, 20. Trajer, 64. Cibulka. ČK: 37. Dvořák. Střely
na branku: 8:8, střely mimo:
7:6, rohové kopy: 5:2, diváků:
170.
Konice: Kmecik – Klobáska,
Ullmann, Řehák, M. Růžička
– Schön, Dvořák, Bednář, Bílý
(77. Vydržel) – Kryl, Novotný.
Trenér: Svatopluk Kovář.
Určice: Nejezchleb – Javořík,
Skopalík, Mlčoch, Ján - Bokůvka, Vodák, Vaněk (89. Plajner),
Cibulka – Kiška, Trajer (83.
Rec). IEvžen Kučera.

Branky: 22. a 55. Trajer, 68.
Mlčoch, 73. Rec, 87. Vaněk –
11. Cetkovský
Rozhodčí: Slabý – Kopecký,
Vedral. ŽK: 19. Coufal, 73. Trajer – 13. Cetkovský, 37. Skoupil,
44. Vybíhal. Střely na branku:
16:3, střely mimo: 6:3, rohové
kopy: 4:4, diváků: 400.
Určice: Nejezchleb – Coufal,
Skopalík, Peka, Mlčoch – Bokůvka (66. Rec), Vodák, Vaněk,
Cibulka – Trajer (80. Hochman),
Kiška. Trenér: Evžen Kučera.
Kralice: Winkler – O. Petržela,
Trnavský, Skoupil, Smýkal (65.
Losman) – Valtr, Růžička, Cetkovský, Neoral (60. Lisický) – Na konci října se proti sobě
Vybíhal, Z. Petržela (46. Bross). postavily mančafty s obdivuTrenér: Roman Popelka.
hodnými sériemi. Konice si po
tragickém úvodu držela sedStřet dvou již tradičních účastníků mizápasovou neporazitelnost
krajského přeboru skončil velmi a pět předchozích domácích
překvapivým výsledkem. Kraličtí utkání vyhrála s impozantním
totiž stále procházeli soutěží bez skóre 21:3. Hosté se ve druhé
porážky a z venku si za poslední polovině podzimu také rozjeli
týden a půl přivezli dvě remízy a jejich neporazitelnost čítala
1:1. A tento výsledek platil i po šest utkání včetně dvou výher
poločase, když na krásný fotbalo- venku. Na střelecké pokusy bový moment hostí odpověděl svou haté utkání vyšlo lépe Určicím,
první brankou v utkání Michal které se tak poprvé v ročníku
Trajer. Domácí excelovali v po- posunuly právě před Konici na
čtu šancí, střel na bránu i mimo a druhé místo a zůstaly tam až do
za velmi příjemné kulisy tvořené zimy.
čtyřmi stovkami diváků rozhodli Oba týmy své úvodní šance
po přestávce. Své zásahy si roz- nevyužily a první branka tak
prostřeli do celého poločasu a v padla z nepříliš nebezpečně vyposlední pětiminutovce dokonali hlížející akce. Krásně do šibelobem do opuštěné klece búra.
nice se z asi třiceti metrů trefil
Petr Vodák a hosté mohli jásat.
Ohlasy:
Přímému kopu předcházel faul
Evžen Kučera: „Výrazně nám Kmecika na Trajera, z něhož
hrubá chyba hostů, po přávce vyvázla domácí jednička jen se
jsme pak mějasně .“
žlutou kartou, ještě do poločaRoman Popelka: „První třgóly su ale Konice přece jen hrála
Určjsme si dali v podstatě , ko- oslabena. Za faul na půlce munec už byl z naší strany doslova sel do kabin špílmachr Dvořák,
hrozný. Snad po šňůřneporazi- jemuž později disciplinárka
telnosti nepřjiná série na opač- původně třízápasový distanc
stranu.“
zmírnila. I v deseti mohli do-

mácí vyrovnat, ale tutovku
Bednáře vychytal Nejezchleb a
z okamžitého protiútoku hosté
navýšili.
Určice pokračovaly v načaté
jízdě i v posledních dvou kolech, která vyhrály 1:0 a 2:0,
naopak Konice již nebodovala
ani nevstřelila branku.

Ohlasy:
Svatopluk Kovář: O zápase:
„Propadli jsme v efektivitě,
chyběla nám kvalita.“
O vyloučení Dvořáka: „Mohli
tam být jiné červené karty, ale
určitě ne tahle.“
O rozhodčím: „Utkání si zasloužilo jiného rozhodčího,
chyboval na obě strany.“
Evžen Kučera: O zápasu:
„Zlomilo se to vyloučením, od té
doby jsme zápas kontrolovali.“
O rozhodčím: „Škoda, že to
rozhodčí nezvládl. V této soutěži ty kvalitní můžeme počítat na
prstech jedné ruky.“
Petr Vodák o úvodní brance:
„Původně jsem chtěl zahrát signál, ale nějak se to pokazilo, tak
jsem zkusil vystřelit.“
17. kolo:
Sokol Konice
FC Kralice na Hané 0:6 (0:5)
Branky: 17. a 35. Cetkovský,
31. a 70. Bukovec, 36. O. Petržela, 45. Valtr. Rozhodčí:
Slabý – Zika, Vachutka. ŽK:
30. Ullmann – 45. Halenka, 50.
Cetkovský, 82. Kratina. ČK:
17. Kmecik. Střely na branku:
11:8, střely mimo: 6:1, rohové
kopy: 9:0, diváků: 150.
Konice: Kmecik – Klobáska,
Ullmann, Řehák, M. Růžička
(86. Směták) – Schön, Bednář,
Škoda, Kryl (78. Bílý) – Vydržel, Novotný. Trenér: Svatopluk Kovář.

Poslední duel kalendářního
roku potřebovaly vyhrát oba
celky. Konice aby udržela
kontakt s čelem tabulky a
ukončila šňůru tří utkání bez
plného bodového zisku, hosté
potřebovali úspěch pro únik
ze spodních pater. Jen matně
si totiž pamatovali předchozí
radost z vítězství, na podobný
pocit čekali dva a půl měsíce.
Hosté přijeli se zaskakujícím
koučem Zdeňkem Chytkou
a velmi defenzivní taktikou,
domácí se hned od úvodu tlačili do útoku a vypadalo to na
jasný zápas. Vše změnila 17.
minuta, kdy hosté z brejku a
první střely na bránu skórovali a Peter Kmecik se nechal
vyloučit. Mezi tři tyče musel
někdo z pole, trenér Kovář
ukázal na Vydržela a přes
jeho jeden úspěšný zákrok se
stav rychle měnil. Do poločasu to bylo o pět gólů a nebylo
co řešit. Domácím nebyla nic
platná drtivá převaha v držení
míče jako u Barcelony a házenkářské obléhání. Ze střel
nevytěžili vůbec nic, naopak
do brejků se i přes úbytek sil
hnali Kraličtí. Přidali ještě
jednu branku a nastřelenou
tyčku a zakončili podzim nejvyšší výhrou za poslední dva
roky. To domácí si připomněli
tři roky starý debakl a Kmecik navíc za vyloučení schytal nepodmíněný trest na čtyři
utkání.

Ohlasy:
Svatopluk Kovář: „Rozhodla
Kmecikova nedisciplinovanost. Nehraje se na krásu, ale
efektivitu a dojeli jsme na to
již ve Zlatých Horách.“
O rozhodčích: Nebudu sahat
do svědomí rozhodčím, ale
myslím si, že to čisté nebylo.“
Zdeněk Chytka: „Přijeli jsme s
vyloženě defenzivní taktikou.
Pokud bychom s nimi chtěli
hrát vyrovnanou partii, mohli bychom podobný výsledek
schytat my.“
Otakar Cetkovský na dotaz,
jak se dá hrát se zlomeným
prstem na noze: „Stačí pár
prášků (smích). Navíc to byl
poslední zápas.“

Minitabulka derby:
1. Určice
2. Kralice na Hané
3. Konice

2
3
3

2
2
0

0
0
0

0
1
3

7:1
9:6
1:10

6
6
0

FC KRALICE NA HANÉ
Brankáři:
Michal KAŠTIL
0
0
0
Lubomír WINKLER
17
Obránci:
David LOSMAN
11
Ondřej PETRŽELA
17
Jakub RÉPAL
1
Jan SKOUPIL
17
Vít SMÝKAL
4
Michal TRNAVSKÝ
17
Záložníci:
Otakar CETKOVSKÝ
12
Zdeněk HALENKA
6
Jakub KRATINA
15
Adam LISICKÝ
14
Martin NEORAL
13
Pavel RŮŽIČKA
16
Pavel VALTR
13
Matěj VYBÍHAL
15
Útočníci:
Petr BROSS
10
Svatopluk BUKOVEC
6
Jaroslav LEHKÝ
3
Roman PETRŽELA
6
Zdeněk PETRŽELA
13
Milan SUCHOMEL
7

0
0
1530

0

0

0

751
1528
38
1475
282
1491

0
2
0
0
0
0

0
3
0
4
0
0

0
0
0
1
0
0

1032
438
661
794
699
1314
1067
1235

4
0
1
0
3
1
3
4

6
3
1
1
1
3
2
8

1
1
0
0
0
0
0
1

487
530
197
161
908
85

1
3
0
0
2
1

0
2
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Roman POPELKA

Zajímavosti z podzimních bitev v kraji
17 kol, 136 utkání, 12 240 minut v číslech:
Nejvíce výher... 13 Hranice
Nejméně výher... 1 Dolany
Remízový král... se 7 paty 1.HFK Olomouc „B“
Nejvíce porážek... 11 Dolany
Nejméně porážek... 2 Hranice
Nejlepší útok... se 43 vstřelenými brankami Hranice, druhá nejlepší
s 38 brankami Konice
Nejhorší útok... se 16 brankami Dolany
Nejlepší obrana... se 14 inkasovanými brankami Určice
ce
Nejhorší obrana... se 44 brankami Dolany
Nejlepší bilance doma/venku... +17 Hranice
Nejhorší bilance doma/venku... - 19 Dolany
Nejdelší vítězná série... 6 Hranice a Ústí
Nejdelší neporazitelnost... 10 Litovel, 9 Určice
Nejdelší série bez výhry... 12 Kralice, 11 Dolany, 10 Loštice
Nejdelší série porážek... 7 Kralice a Loštice
Celkový počet hráčů... 331
Nejvíce hráčů... 25 Loštice a 1.HFK Olomouc „B“
Nejméně hráčů... 17 Hněvotín
Nejtrestanější hráč... Richard Vaclík ze Zlatých Hor – 10 žlutých a 1 červená
Nejslušnější tým... Želatovice, 27 žlutých ani jedna červená karta
Celkem branek... ve 136 utkáních padlo 458 branek, 227 z nich vstřelili domácí
a 231 hosté
Průměr na utkání... 3,37 branky
Průměr na kolo... 26,94 branky
Nejgólovější kolo... 6. o víkendu 10. a 11. září – 40 branek včetně Hněvotín –
Troubky 4:3 a Ústí – Dolany a Hranice – Konice 4:2
Gólově nejchudší kolo... 3. o víkendu 20. a 21. srpna
Nejčastější výsledek... 13x skončilo utkání stavem 1:1 a 1:2, 12x pak 2:2
Nejvíce branek v utkání... 8 (Ústí – Konice 3:5 a Troubky – Ústí 2:6)
Největší debakly... 6:0 (Oskava – Želatovice) a 0:6 (Loštice – Hranice a Konice - Kralice)
Nejdivočejší remízy... 3:3 (Ústí – Troubky, Kozlovice – Určice a Ústí - Litovel)
Nejnižší skóre... výsledkem 0:0 skončilo 7 utkání (Litovel – Hněvotín, Litovel
– Konice, Určice – Ústí, Zlaté Hory – Hněvotín, 1.HFK Olomouc „B“
– Hranice, Hněvotín – Kralice, Loštice – Zlaté Hory)

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.
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Hokejisté stíhají Přerov a Vsetín v boji o čtyřku
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Klíčové pro posun tabulkou zpět nahoru bude zvládnutí
Hokejoví Jestřábi z Prostějova v uplynulém týdnu
přemalovali na bílo hned dvě černé čtyřky. Ta prv- aktuální šňůry domácích střetnutí
ní představovala celkovou sérii porážek za sebou

Prostějov/son - V obou
úspěšných duelech přitom
chytal Petr Musil místo obvyklé brankářské jedničky
Dalibora Sedláře. „Petr má
zvláštní styl a během utkání i
tréninku si vždycky neodpustí
nějaké extempore či specialitu. Momentálně se ho však
drží štěstí, takže jeho nasazení
týmu určitě pomohlo. Dvakrát zachytal velmi solidně,

oba zápasy jsme vyhráli a to
je nejdůležitější. Petra jsem za
jeho výkony v kabině pochválil. Teď budeme mít dilema,
jak nasazování gólmanů řešit
dál,“ uvažoval trenér našich
hokejistů Petr Zachar.
Vysokým triumfem nad Porubou jeho družina parádně
odstartovala sérii čtyř střetnutí na vlastním ledě. Během
tohoto týdne na prostějovský

zimní stadion přijedou HC
Frýdek-Místek (středa 18.
ledna od 18.00 hodin) a AZ
Havířov (sobota 21. ledna od
17.00 hodin), tedy dva severomoravské celky s diametrálně odlišnou papírovou silou.
Frýdek je průběžně osmý,
Azet okupuje druhou příčku
tabulky.
To Jestřábi zůstali i po dvou
výhrách pátí, aspoň však
stáhli čtvrtý Přerov na rozdíl
jediného bodíku a za třetím
Vsetínem zůstali o tři body.
„Potřebujeme, aby mančaft vydržel na vítězné vlně,
z dalších zápasů doma urval
co největší bodový zisk a šel
v tabulce víc nahoru. Můj

Sérii čtyř domácích
utkání prostějovští hokejisté odstartovali
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 35. odehraném kole výborně – jasným vítězstvím nad Porubou.
Z
V
VP PP
P
Skóre
Bodů
 Tým
V 35. kole 2. ligy mužů,
1. HC Karviná
32 23 2 2 5 140:84 75
skupiny Východ sice br2. HC AZ Havířov 2010
32 21 3 1 7 123:81 70
zy inkasovali úvodní gól,
3. VHK Vsetín
32 19 2 1 10 112:86 62
4. HC Zubr Přerov
31 18 2 2 9 107:84 60
ale potom zabrali a sou5. LHK Jestřábi Prostějov 32 19 0 2 11 117:86 59
peře na sever Moravy
6. HC Slezan Opava
32 15 3 3 11 112:97 54
vyprovodili brankovým
7. HC Bobři Valašské Meziříčí 31 12 4 1 14 100:110 45
půltuctem. Úspěch na
32 9 0 4 19 79:114 31
8. HC Frýdek-Místek
32 6 3 4 19 77:123 28
9. HC Nový Jičín
vlastním ledě přitom
10. HC Uherské Hradiště
32 7 1 2 22 100:163 25
Jestřábi potřebovali ja32 4 2 0 26 71:110 16
11. HC RT Torax Poruba
ko sůl, neboť zde vyhráli
poprvé od 16. listopadu,
kam za hokejem....
tedy skoro po dvou mě36. kolo, středa 18. ledna 2012, 18.00 hodin: Prostějov – Frýdek-Místek, sících!

zaplula k pravé tyči – 0:1. Inkasovaný úder domácí nijak zásadně nerozhodil, naopak dál pokračovali ve svém tlaku a neustále
jej stupňovali. Blízko vyrovnání
byli už v 11., to však Rudl ještě
odolal opakovaným dorážkám
D. Šebka během obrovského
závaru. O čtyři minuty později
však Stejskalovo přesilovkové nahození pohotově doklepl
Smejkal a Hanáci manko přece
jen smazali – 1:1. Poté přežili nebezpečný brejk Pavlačky,
načež přesně 61 sekund před
koncem zahajovací třetiny strhli
vývoj na svou stranu. Znovu střílel Stejskal, o dorážku zblízka se
tentokrát postaral Duba – 2:1.
Prostřední část následně rozdrobila spousta vyloučení,
z tohoto hlediska se činili
hlavně zbytečně často faulující
Jestřábi. Protivník měl díky jejich nedisciplinovanosti hodně
početních výhod včetně dvou
kratších v pěti proti třem, jenže Porubští si v přesilových
hrách nepočínali vůbec dobře.
Jejich neškodnost prohlubovala pevná obrana LHK a co
prošlo na bránu, to pochytal
Musil. V závěru periody pak
prostějovské mužstvo konečně
zůstalo chvíli kompletní, če-

hož obratem využilo k náporu.
Stejskal i Stráněl sice ztroskotali na Rudlových efektních
zákrocích, avšak D. Šebek si
v 38. chladnokrevně položil
jak beka, tak gólmana a zasunul do prázdné svatyně – 3:1.
Druhý zlomový moment přišel v nástupu do poslední
třetiny. Puk bleskově doputoval na jeden dotek od Žajgly
přes Dubu až k Osinovi, který nekompromisní bombou
z mezikruží vymetl šibenici
– 4:1. Po téhle nádherné trefě
Torax viditelně rezignoval a
koledoval si o pořádný debakl, jenž mu favorit částečně
uštědřil dvěma dalšími zásahy v rychlém sledu. V 51.
minutě Kumstát získal ve
středním pásmu kotouč, působivě obešel zadáka (kličkou) i brankáře (blafákem)
a z bekhendu zakončil svůj
působivý průnik v početní
převaze – 5:1. Za 47 vteřin
pak rozklížený soubor HC
vyrobil defenzivní kiks, který
Duba uvolněný Stejskalem
bez pardonu ztrestal – 6:1.
Zbytek zápasu se spíš už jen
v poklidu dohrával, což hosty uchránilo od ještě většího
přídělu.

Havířov – Karviná, Nový Jičín – Opava, Uherské Hradiště – Vsetín, Valašské
Meziříčí – Přerov, Poruba volný los.
37. kolo, sobota 21. a neděle 22. ledna, 18.00 hodin: Prostějov – Havířov,
Frýdek-Místek – Přerov, Opava – Poruba, Karviná – Nový Jičín, Vsetín –
Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště volný los.
-pk-

Ex-jestřáb Kundrátek

debutoval v NHL

Dočkal se. Hokejový talent Tomáš Kundrátek, který před čtyřmi
lety oblékl dres Prostějova si v
uplynulém týdnu splnil životní sen.
Foto: internet
Prostějov/jim – Jsou tomu
již čtyři roky, kdy se tehdy osmnáctiletý mladíček
Tomáš Kundrátek (na
snímku) objevil v dresu
prostějovských Jestřábů.
Nyní se přerovský odchovanec a devadesátka
draftu z roku 2008 dočkal premiéry v NHL.
Hanácký tým v ročníku
2007/08 procházel poslední sezonou v I. lize a z
Třince zapůjčený obránce
si v patnácti utkáních připsal jednu branku a deset
trestných minut. Poté nastoupil dvakrát za Havířov, čtrnáctkrát za třinecké
áčko a od sezony 2008/09
našel místo v nižších zámořských soutěžích. Nejprve v dresu Medicine Hat
Tigers z WHL, poslední
rok pak za Connecticut
Whale v AHL.
NHL nakonec neokusil na
Manhattanu za newyorské

Rangers, kteří si ho vybrali na konci třetího kola, ale
v české kolonii nastupující
za Washington Capitals.
Premiéru si odbyl 12. ledna ve vítězném domácím
duelu s Pittsburghem Penguins po boku olympijského vítěze Romana Hamrlíka, záda mu jistil s třiceti
zákroky bezchybný Tomáš
Vokoun a na střídačce navíc vše sledoval další Čech
Michal Neuvirth.
Při svém prvním startu
strávil na ledě při vyrovnaném počtu hráčů celkem
jedenáct minut a osm vteřin a Marc-Andre Fleury
musel čelil jedné jeho střele. K tomu, aby se stal českým hokejistou s nejvyšším počtem odehraných
zápasů v nejsledovanější
zámořské hokejové soutěži a vyrovnal tak Hamrlíkův rekord, mu aktuálně
chybí 1347 zápasů.

a Hanáci ji zrušili středečním vítězstvím v Novém
Jičíně 5:2. Druhé číslo čtyři se zase vztahovalo
k počtu prohraných domácích zápasů v řadě a
muži LHK tuhle nepříjemnou šňůru uťali sobotním
pokořením Poruby 6:1.

názor je, že ze čtyř utkání na
vlastním ledě bychom měli
minimálně tři vyhrát. Porubu
jsme zvládli, ale Havířov bude
hodně těžký a nesmíme podcenit Frýdek, natož Opavu,“
upozornil Zachar.
Mužstvo potřebuje výsledkové úspěchy, přitom se ale
potýká se zdravotní lapálií
v ofenzivních řadách. „Dnes
po delší době nastoupil Tomáš
Berčák, který je v Plumlově
na střídavé starty. Podobně
jsme chtěli využívat i Josefa
Matouška, jenže ten nebyl
schopný ani s Grewisem chodit na tréninky a zápasy, proto jsme ho dali na hostování.
Naopak Berčák s námi už od

konce listopadu poctivě maká
a teď dostal příležitost, než
bychom znovu dávali dopředu
obránce. Tomáš nezklamal a
asi bude nastupovat dál, neboť
aktuálně máme pouze devět
útočníků,“ nastínil kouč.
Jak to vypadá se zraněnými
forvardy hanácké suity? „Radek Meidl i David Zachar by
měli být schopní naskočit do
hry během dvou až tří týdnů,
ale jejich návrat k utkáním nechceme uspěchat. Ať si radši
dají o deset dní delší zápasovou pauzu s tím, že budou
stoprocentně fit na play off a
mužstvo půjde do rozhodující části sezóny v plné síle,“
upřesnil Petr Zachar.

Jestřábi rychle prohrávali, pak Porubu vypráskali
Očima trenérů

Prostějov / son - Oba týmy nastoupily bez několika zraněných
či nemocných hráčů, aktivnější
byli od začátku domácí. Rány
Smejkala i Ševčíka však vyrazil
Rudl a v 9. minutě šel poslední
celek tabulky nečekaně do vedení. Hned po buly napřáhl od
modré někdejší prostějovský
plejer Bartošek, jehož dělovka

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Sice jsme hráli s posledním, ale každé body
jsou cenné. My jsme doma po dlouhé době získali
všechny tři a to je ze všeho nejdůležitější. Byl jsem
přesvědčený, že dneska zvítězíme, protože bez
pořádného gólmana se hrát nedá. A Poruba takového
brankáře nemá. Rudl včera dostal sedm gólů od naší juniorky, proto
jsem klukům pořád opakoval, že musí co nejvíc střílet a chodit do
zakončení. Slabina soupeře v brankovišti se postupně projevila,
neboť některé naše trefy byly dost laciné. Což mančaft nakoplo,
potom už to jelo. Po druhé části jsem však musel vletět do šatny
a nebral si tam servítky, protože se sedmi vyloučenými během
jediné třetiny se nedá hrát. Naštěstí hosté nebyli schopní využít své
přesilovky včetně dvojnásobných a to rozhodlo. Nedokázali v nich
ani pořádně vypálit na bránu.“

Pavel HINNER - HC RT Torax Poruba:
„Dneska nám zápas nevyšel, soupeř byl po
všech stránkách lepší. Do půlky utkání to ještě
vypadalo opticky dobře, protože jsme prohrávali
jen 2:1 a měli dvě přesilovky pět na tři. Ty jsme však
bohužel nevyužili, přitom vyrovnání na 2:2 mohlo
mnohé změnit. Na možná se ale nehraje. Do poslední třetiny jsme
šli s tím, že ještě zkusíme se stavem 3:1 něco udělat, jenže přišla
další nevyužitá přesilovka, zvýšení domácích a pak ještě dva góly
Prostějova rychle po sobě. Zbytek utkání, jehož polovinu jsme drželi
teoretickou naději na body, už se následně jen dohrával. Zvítězil
jasně hokejovější a celkově lepší tým, nás poznamenalo zdravotní
oslabení vinou střevní chřipky. Teď musíme jít dál zápas od zápasu
a zkusit něco udělat s naším posledním místem v soutěži.“

Jiří Osina: „Správná cesta vede jen přes poctivou hru“
Prostějov - Probíhající druholigový ročník se v podání
hokejistů LHK Jestřábi Prostějov nese ve výsledkových vlnách. Chvíli jedou nahoru, pak zase padají
dolů – a právě teď zrovna míří do vyšších sfér. Na
druhém vítězství za sebou (Poruba 6:1) se nádherně vymeteným vinklem při čtvrtém vstřeleném gólu
podílel i obránce Jiří Osina (na snímku).
Marek Sonnevend
Po čtyřech domácích
porážkách jste opět
rychle prohrávali. Neměl jste
v tu chvíli obavy, že na vlastním
ledě zase klopýtnete?
„Ani ne. Cítil jsem, že celý
mančaft hodně chce do té
šňůry utkání doma vstoupit
vítězně. Sice jsme nezačali
úplně nejlíp, ale herní projev nebyl nijak tragický a do
konce zbývalo přes padesát
minut na obrat. Zabrali jsme,
ještě během první třetiny vývoj dvěma brankami otočili
a tím získali klid na hokejky.
Ve druhé části jsme sice byli
často vylučovaní, čímž jsme
si to znovu trochu zkomplikovali. Naštěstí v poslední
třetině se nám povedlo definitivně rozhodnout a potvrdit,
že hokej umíme. Jasná výhra
byla podle mě zasloužená.“
Nasměrovalo vás k ní
klíčovým způsobem
právě rychlé otočení skóre z 0:1
na 2:1?
„Určitě. Čím déle by tady
Poruba vedla, tím víc bychom byli

nervóznější.
Proto bylo
super, že jsme
nezpanikařilii
a hned průběhh
otočili. I dál
ál
jsme pak kromě těch
ch
zmíněných
vyloučení – hráli
áli to,
co jsme měli. Následně
přišly další vstřelené
třelené góly
a závěrečnáá pohoda.
Myslím, že bychom
chom si měli
tak jako dnes věřit
ěřit pokaždé.
Hlavně hrátt poctivě
dozadu, plnit pokyny, být
disciplinovaní.
ní. Jedině
tímhle směrem
em vede
cesta.“
Během
m sezóny
zatím střídáte
lepší a horšíí období.
Čím to je? Ovlivňuje
dílný los
vás dost rozdílný
jednotlivých čtvrtin
tvrtin základní části?
„Losem
to
podle mě vůbec
není. V hokeji
okeji
je výkonnostní
ostní
sinusoida poměrně
měrně

Osmadvacetiletý zadák by se nebránil čtvrtfinále
s Přerovem. Ale museli bychom postoupit, říká
běžná a normální, většina
mančaftů střídá dobrou formu
s útlumy. Na každém týmu je,
jak rychle se dokáže z horších
období vyhrabat. Nám se
výsledkově nepovedlo několik
zápasů na přelomu minulého
a letošního roku, ale navzdory
porážkám jsme v nich nehráli
zas tak špatný hokej. Teď se
nám navíc podařilo dvěma
výhrami zvednout a bylo by
fajn podobným způsobem dojet
dlouhodobou soutěž. Hlavní
pak bude vyladit co nejlepší
formu na play off, jež rozhodne
o úspěšnosti celé sezóny.“
Potěšil vás a povzbudil
krásný gól, který jste
dnes vstřelil?
„Potěšil mě hrozně moc.
Současný hokej je o tom, že by
obránci měli hodně podporovat
útok, a situace při mojí trefě
byla přesně taková. Dostal jsem
perfektní přihrávku, mohl pak
zpracovávat nebo udělat něco
jiného. Já se však rozhodl
pohotově zakončit a vyšlo
to dokonale i s trochou
štěstí.“

Když se vrátím o týden
zpět, jak těžko se vám
kousala prohra s Přerovem,
odkud jste do Prostějova v létě
přišel?
„Že jsme podlehli zrovna
Přerovu, to mi samo o sobě
žádné problémy nedělalo.
Spíš mě strašně mrzelo, že
jsme neproměnili řadu šancí a
prohráli zápas, ve kterém jsme
vůbec nebyli horší. Mančaft
odvedl dobrý výkon kromě těch
zahozených příležitostí, na což
doplatil. A právě to mi vadilo,
žádnou rivalitu bych do toho
netahal.“
Reálně se může stát, že
se ve čtvrtfinále druhé
ligy po roce opět střetnou Jestřábi se Zubry. Chtěl byste to,
nebo si naopak nic takového
nepřejete?
„Obecně je to jedno, my
se musíme soustředit hlavně
sami na sebe. Pokud by ale na
souboje Prostějova s Přerovem
znovu došlo, nebylo by to
z mnoha důvodů vůbec špatné.
Fanoušci by zaplnili zimáky
tady i tam, hrálo by se ve skvělé
divácké kulise a celá série by
měla obrovský náboj. Přitom
samozřejmě věřím, že by zase
postoupil můj tým. Loni šli dál
se štěstím Zubři, tentokrát by to
byli určitě Jestřábi.“

Lední hokej

2
5

1:3

Po čtyřech prohrách muži LHK zabrali v Novém Jičíně

HC NOVÝ JIČÍN
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

0:1

1:1

Branky a nahrávky: 12. Toman (Macháček), 48. Brynecký (Toman) - 1.
Smejkal (Stejskal, Duba), 5. Duba (Stejskal, Osina), 20. Zachar (Černý,
D. Šebek), 31. Osina (Peštuka), 47. Ševčík. Vyloučení: 6:9. Využití:
2:1. Oslabení: 0:1. Diváků: 250.

SestavA NOVÉHO JIČÍNA:
Chvostek (21. Šrámek) – Andrýsek, Pelikán, Horák, Hruška,
Gulda, Slavík, Hradil – Toman, Macháček, Brynecký – Skaloš,
Zedník, Štěpják – Uhlár, Gebauer, Tomášek – Hamrozi,
Částečka, Martinčík. Trenér: David Handl.

Sestava lhK jestřábi
Musil
Doseděl, Kumstát, Osina Kolibár, Paška
ašška
miga
Peštuka, Halouska Finkes, M. Tomiga
Stejskal, Duba, Smejkal
Černý, Čuřík, Zachar
D. Šebek, Žajgla, Ševčík
Stráněl.

Trenéři:
Petr Zachar
a Juraj Jurík.

6
1

2:1

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC RT TORAX PORUBA

1:0

3:0

Branky a nahrávky: 15. Smejkal (Stejskal), 19. Duba (Stejskal), 38.
D. Šebek (Kumstát), 43. Osina (Duba, Žajgla), 51. Kumstát, 52. Duba
(Stejskal, Smejkal) – 9. Bartošek (Ďurica). Rozhodčí: Mech – Linhart,
Toman. Vyloučení: 8:8. Využití: 2:0. Diváků: 1300.

SestavA PORUBY:
Rudl – Prokop, Wolf, Hruzík, Chajretdinov, Mládenka,
Vajda – Galgonek, Krayzel, Matějný – Seidler, Pavlačka,
Chaloupka – Bartošek, Ďurica, Zuber – Kotásek.
Trenéři: Pavel Hinner a Pavel Leksovský.

Sestava lhK jestřábi
Musil
Doseděl, Kumstát
Osina, Kolibár
ár
miga
Paška, Peštuka
Halouska, M. Tomiga
Trenéři:
Petr Zachar
a Juraj Jurík.

Stejskal, Duba, Smejkal
Černý, Ševčík, Žajgla
D. Šebek, Čuřík, Berčák
Stráněl, Finkes.

ZA PŘEROV ZATÍM ŽÁDNÉ

TRESTY NEPADLY
(Dokončení ze str. 17)
„Rozhodčí to následně dal
do zápisu o utkání, takže
je možné, že já nebo i klub
dostaneme od disciplinárky
nějaký trest, pravděpodobně pokutu...,“ připustil Tomiga.
Adekvátní potrestání ale bude
tvrdě vyžadovat i pro sudího,
jemuž se hanácká bitva vůbec
nepovedla. „Absolutně se mi
nelíbí, že rozhodčí platí kluby,
které přitom nemají žádnou
možnost je sankcionovat. Neexistuje ani žádná zpětná vazba od rozhodcovské asociace,
tenhle špatný systém se prostě
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musí nějakým způsobem
změnit,“ horoval Tomiga.
Chcete na vážné téma jeden
úsměvný dovětek? Pak vězte,
že po sobotním duelu Jestřábů s Porubou příznivci muže
v pruhovaném nebili, ale děkovali jim! „Pane rozhodčí,
jezděte sem každý týden,“
povídal jeden z fandů J. Mechovi během jeho pozápasové chůze z kluziště. „Kdyby
tak jako vy pískal každý,
budeme naprosto spokojení,“ připojil divák směrem k
zaskočenému a smějícímu se
arbitrovi.
To jsou věci, že?

Hurá, nepříjemně se prodlužující šňůra porážek
skončila! Prostějovští hokejisté čtyřikrát za sebou
ve východní skupině 2. ligy mužů nezvítězili, než
tuhle černou sérii zastavili přesvědčivým úspěchem na ledě Nového Jičína. Důležitou středeční
výhrou udrželi kontakt s elitní čtyřkou tabulky, do
níž se chtějí před play off vrátit.
Prostějov/son
Místo brankářské jedničky
Sedláře poslal kouč Jestřábů
mezi tyče dvojku Musila. A
s mladým gólmanem v zádech
předvedli Jestřábi už poněkolikáté v sezóně skvělý vstup do
zápasu, tentokrát doslova raketový. Hned z prvního útočného
výpadu napřáhl Smejkal, jehož
rána pouhých deset vteřin po
úvodním buly nečekaně skončila za Chvostkovými zády –
0:1. Navíc už v 5. minutě Duba
v přesilovce a při signalizovaném vyloučení dalšího hráče
HC skóroval zblízka podruhé
– 0:2. Jak už to však v podobných případech bývá, následo-

valo polevení vedoucího týmu
a zvýšená snaha soupeře, který
brzy snížil. Konkrétně ve 12.
také z přesilovky, když obrovský závar dlouho odrážený
Musilem finalizoval nechytatelnou dorážkou Toman – 1:2.
Vzápětí neproměnili velké
šance Smejkal a na druhé straně Macháček (skvěle zasáhli
oba strážci svatyní), takže se
stav znovu měnil až v čase
19.38 zásluhou Zachara, který
překvapil Chvostka chytrým
bekhendem – 1:3.
Od druhé třetiny už novojičínskou klec hájil uzdravený Šrámek, ale do poloviny střetnutí
měl o něco víc práce Musil. Poradil si s několika střelami a vý-

tečně zlikvidoval rovněž tečovaný pokus Tomáška, načež se
Hanákům povedl smrtící výpad
do otevřené defenzivy protivníka. V hlavní roli přitom byli
dva obránci, neboť Peštukovu
jedovku Šrámek vyrazil k volnému Osinovi a ten pohodlně
doklepl do prázdné – 1:4. Po
zvýšení svého náskoku se hosté
zaměřili hlavně na to, aby případným inkasováním zbytečně
nedramatizovali zbytek duelu.
To se jim dlouho dařilo, navíc
ve 47. minutě obléhání domácí klece ve vlastním oslabení
zakončil úspěšnou dorážkou
Ševčík – 1:5. Chvilková ztráta
koncentrace dovolila Severomoravanům hned za 58 sekund
korekci, o níž se postaral
bekhendovým dloubákem na
konci početní převahy Brynecký – 2:5. Prostějovské mužstvo
pak muselo až do konce utkání
čelit tlaku soupeře i vinou opakovaných vyloučení, ovšem
Musil již znovu nekapituloval a
tři cenné body bez dalších komplikací putovaly na Hanou.

Pohledem trenérů
David Handl - HC Nový Jičín:

„Jednoznačně rozhodl nástup do zápasu, kdy jsme už
v 5. minutě prohrávali 0:2. Pak se nám sice povedlo snížit, ale těsně před koncem první třetiny jsme
si nechali dát třetí gól. Prostějov hrál poté uvolněně
a jednoduše na dlouhé přihrávky, s čímž jsme měli
problémy. V poslední části jsme to nezabalili a hráli
naplno, jenže soupeř si utkání pohlídal. K většímu dotažení ztráty nám nepomohlo ani několik přesilovek.“

Petr Zachar - LHK Jestřábi Prostějov:
„Na utkání jsme se poctivě připravovali a zvolená
taktika nám hned v úvodních minutách přinesla dvě
vstřelené branky. To domácí trochu přibrzdilo, nás
naopak nastartovalo i uklidnilo. Sice jsme vzápětí
inkasovali po nesmyslném vyloučení, ale další vývoj probíhal vesměs pod naší kontrolou. Bohužel
jsme však po druhé třetině přišli o Davida Zachara,
který si poranil rameno, a Pavla Kumstáta, jenž zlomil nůž brusle. Přesto jsme Jičín při hře pět proti pěti do ničeho nepouštěli a potíže vznikaly jen kvůli častým zbytečným vyloučením, což byl
jediný náš větší nedostatek. Celkově však tým zvládl zápas dobře, body
jsme podle mě získali zaslouženě. Proč šel dnes do brány Petr Musil? Asi
všichni viděli, že Daliboru Sedlářovi několik předchozích střetnutí nevyšlo zcela ideálně včetně některých lacino obdržených gólů. Mužstvo jsme
touhle změnou chtěli trochu nastartovat.“

Mladší dorost změřil o Vánocích síly se slovenskou špičkou
Ve dnech 27. 12. – 28. 12.
2011 se konal velmi kvalitně
obsazený turnaj v Popradu.
Mladí Jestřábi měli možnost
se ho zúčastnit jako jediné
české mužstvo. Další mužstva byla Slovenská reprezentace do 15 let, Poprad,
Slovan Bratislava a Banská
Bystrica. Jako bonus byla o
den dříve návštěva mistrovského utkání KHL mezi LEV
Poprad a CSKA Moskva.
Domácí vyhráli 3:1. Chlapci měli možnost zhlédnout
mistrovské utkání druhé nejkvalitnější soutěže na světě.
A navíc měli možnost se po
utkání setkat s obráncem
týmu LEV Poprad Jiřím
Hunkesem, který také kdysi
působil v Prostějově!
Druhý den začal turnaj a prvním týmem, se kterým jsme
měřili síly, byla slovenská reprezentace do 15 let. Že bude
utkání těžké, jsme očekávali, a
konečný výsledek prohra 9:0
se zdála krutá, avšak ostatní
výsledky reprezentace byly
totožné, když porazili Slovan
Bratislava také 9:0, Banskou
Bystricu 9:1 a domácí Poprad
7:1. Jediná škoda je, že v utkání jsme si vypracovali dvě tutové gólové šance, které jsme
nedokázali proměnit. Druhým
utkáním byl souboj s Bánskou
Bystricou. Utkání bylo vyrovnané a rozhodlo neproměňování šancí v náš neprospěch,
kdy za stavu 3:1 jsme dokázali
srovnat na 3:3, ale potom jsme
nedokázali využít další šance.

To se však podařilo soupeři,
který nám dokázal vstřelit rozdílový gól na konečných 4:3.
Druhý den turnaje jsme začínali
proti týmu Slovanu Bratislava a
byli jsme odhodláni v něm zvítězit. To se nám od začátku dařilo.
První třetinu jsme vyhráli 1:0. Ve
druhé se však soupeři podařilo
snížit, na to jsme však dokázali
zareagovat a stav po dvou třetinách byl 2:1 v náš prospěch.

Třetí třetina se nesla ve znamení
neproměněných šancí. Bohužel pouze z naší strany. Soupeři
se podařilo nám dát dva velmi
laciné góly a uštědřit nám další
prohru 3:2. V posledním utkání
jsme nastoupili proti domácímu
Popradu. Domácí potřebovali vyhrát, aby obsadili druhou
příčku. S tím také do utkání nastoupili a první třetinu vyhráli
2:0. Na začátku druhé třetiny se

nám sice podařilo snížit na 2:1,
avšak to bylo to poslední , co
jsme v utkání dokázali. Domácí
si šli jednoznačně za vítězstvím
a utkání nakonec vyhráli v poměru 7:1.
Konečné umístění: 1.SR U 15,
2. Poprad, 3. Banská Bystrica,
4. Slovan Bratislava, 5. LHK
Jestřábi Prostějov
Přesto, že jsme se umístili na
posledním místě, jsme ab-

Anketa Sportovec města Prostějov poosmé!
(Dokončení ze str. 17)
Momentálně je anketa ve fázi
dolaďování nominovaných jednotlivců i družstev v daných kategoriích, jichž bude tentokrát
celkem deset: zavedené Sportovec roku, Talent roku, Tým
roku, Mládežnický tým roku,
Trenér mládeže roku, Sportovní

událost roku, Neprofesionální
sportovec roku, Síň slávy prostějovského sportu a Sportovní
hvězda prostějovských médií
plus jedna nová Nejaktivnější
učitel tělesné výchovy.
Oceněné včetně jejich pořadí
v osmi kategoriích určí svým
výběrem a hlasováním členo-

INZERCE

vé komise společně s novináři, pouze v případě Sportovní
hvězdy prostějovských médií
vzejdou výsledky z hlasování
čtenářů periodik vycházejících
v našem regionu. Samozřejmě
i v Prostějovském večerníku,
který je opět hlavním mediálním partnerem akce, najdete

již od příštího vydání kupón,
jehož vyplněním pošlete hlas
svému favoritovi. A vylosovaný respondent se bude moci
těšit na velmi zajímavou cenu.
Slavnostní vyhlášení ankety
proběhne v úterý 28. února od
19.30 hodin v hotelu Tennis
Club, součástí večera bude

AIKIDO Prostějov Vítěz Tour de France Sastre bude
rozdávat autogramy

pořádá ukázkovou "hodinu" cvičení
Aikido
Zveme všechny, kteří mají zájem o toto
Japonského bojového umění.

Kdy: 19.1.2012 od 18.30 hod.
Kde: Sportcentrum DDM Vápenice 9 - spodní tělocvična

Bližší informace na tel: 728 605 129

solvovali čtyři velmi kvalitní
utkání se slovenskou špičkou a
získali plno zkušeností při konfrontaci se špičkovými týmy
na rozdíl od předchozích let,
kdy tato konfrontace chyběla.
Obrovské poděkování patří
firmě SOFIZO s.r.o. za jejíhož obrovského finančního
přispění jsme se mohli tohoto
turnaje zúčastnit. Velmi děkujeme za podporu.

Olomouc/rhe-Jedinečnou
možnost setkat se s vítězem
legendárního závodu Tour
de France budou mít fanoušci cyklistiky 16. ledna od 18
hodin v olomoucké prodejně
Moto Morava na Brněnské
ulici, kde proběhne autogramiáda Carlose Sastreho, vítěze
Tour z roku 2008. Španělský
cyklista, který na konci minulé sezony opustil profesionální
peloton, do Olomouce přijede
v roli mezinárodního ambasadora nového ročníku etapového závodu Czech Cyicling
Tour. Centrum Hané je sídelním městem závodu, který se
pojede v Olomouckém kraji od
28. června do 1. července.
„Carlos patřil vždy kvůli
vstřícnému postoji k fanouš-

kům mezi nejoblíbenější jezdce profesionálního pelotonu.
Na příznivce cyklistiky si vždy
udělal čas a výjimkou nebude
ani jeho olomoucká návštěva,“
uvedl ředitel Czech Cycling
Tour René Andrle, který se
Sastrem před časem působil ve
stáji O.N.C.E.
Šestatřicetiletý Sastre kromě
vítězství na Tour de France
dosáhl v kariéře řady dalších
úspěchů. Jednou skončil třetí v celkové klasifikaci Giro
d’Italia. Hned dvakrát obsadil
druhé místo na španělské Vueltě, kde si na své konto připsal
také jedno třetí místo a navíc
zde v roce 2000 vyhrál soutěž
vrchařů. Ještě ve své poslední
sezoně byl třetí na závodech
Okolo Rakouska.

tradičně zajímavý kulturní program včetně vystoupení zpěváka Davida Mattioliho. „Pro
celý Prostějov je Sportovec
města každoročně velkou a důležitou událostí s vysokou společenskou úrovní. Věřím, že
ani letos tomu nebude jinak,“
zdůraznil Pavel Smetana.

Chceš
vědet,
jak hrál
tvůj tým
o víkendu?

_______________
Pořiď si
předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU!
Tel.: 582 333 433
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Kouč BK doufá, že se mu nerozpadne mužstvo
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Hráči mají lhůtu na rozhodnutí, jestli odejdou.
„Já věřím, že naopak zůstanou,“ řekl Večerníku Choleva

Mattoni NBL, 23. kolo

ČEZ Basketball Nymburk – BK Prostějov

94:79

Čtvrtiny:

17:27, 25:26,
28:18, 24:18
Trestné hody: 26/20:12/6.
Střelba 2 b.:
54/31:44/26
Trojky:
23/4:15/7.
Doskoky:
34:34.
Asistence:
11:14
Osobní chyby: 13:22.
Technické chyby: 13. trenér hostů,
33. Venta, 35. Venta.
Získané míče: 14:4
Ztracené míče: 9:22
Rozhodčí: Dolinek, Kurz a Nejezchleb.)
Diváků:
800

Sestava a body Prostějova
Peterson 27
Smith 18
Nicholson 8
Prášil 7
Venta 5

Slezák 4
Eitutavičius 4
Pandula 2
Švrdlík 2
Bohačík 2.

Trenéři: Zbyněk Choleva
a David Hájek

Sestava a body Nymburku
Wilson 23, Sokolovský 17, Pumprla
15, Simmons 13, Lenzly 12, Benda
11, Abrams 3.

koše Mattoni NBL v číslech
23. KOLO: Nymburk - Prostějov 94:79 (17:27, 42:43,
70:61). Nejvíce bodů: Wilson 23, Sokolovský 17, Pumprla 15,
Simmons 13, Lenzly 12, Benda 11 - Peterson 27, Smith 18,
Gadri-Nicholson 8. Rozhodčí: Dolinek, Kurz, Nejezchleb.
Trestné hody: 26/20 - 12/6. Fauly: 13:22. Trojky: 4:7 USK
Praha - Svitavy 96:75 (19:19, 46:44, 76:61). Nejvíce bodů:
Sedmák 29, Hruban 24, Šotnar 14, Votroubek 13 - Meno 15,
Mróz 14, Moravec 12, Špaček a Teplý po 10. Rozhodčí:
Galajda, Karásek, Benda. Trestné hody: 18/14 - 16/13. Fauly:
20:21. Trojky: 10:6 Kolín - Opava 79:65 (20:23, 40:39,
65:50). Nejvíce bodů: Machač 28, Barnes 15, Jelínek a Marko
po 8 - Blažek 17, Vaňák 13, Šiřina 10. Rozhodčí: Macela,
Hošek, Milata. Trestné hody: 8/5 - 13/10. Fauly: 19:14. Trojky:
Pardubice - Ostrava 65:70 (15:14, 36:30, 48:48).
6:5
Nejvíce bodů: Muirhead 21, Arnold 14, Peterka a Hampton po
11 - Wright 20, Hughes 16, Číž 7. Rozhodčí: Dolinek, Večeřa,
Baloun. Trestné hody: 24/19 - 14/10. Fauly: 16:18. Trojky: 2:4
Ústí nad Labem - Děčín 61:84 (18:23, 32:51, 51:65).
Nejvíce bodů: McFadden a Bažant po 12, Gottselig 10 - Stria
15, Sanders 14, P. Houška 12, Williams 10. Rozhodčí: V. Lukeš,
Kučera, Karásek. Trestné hody: 16/10 - 15/10. Trojky: 3:10.
Fauly: 17:19. Diváci: 1300.

Průběžná tabulka Mattoni NBL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

23
23
22
23
22
23
23
23
23
22
23
23
23
22

22
18
18
16
16
14
11
8
8
8
6
5
4
5

1
5
4
7
6
9
12
15
15
14
17
18
19
17

2086:1517
1847:1557
1913:1610
1754:1520
1873:1737
1798:1722
1827:1753
1737:1853
1850:2077
1710:1725
1704:1986
1616:1940
1539:1894
1447:1810

45
41
40
39
38
37
34
31
31
30
29
28
27
27

Za bezednými koši
24. kolo, sobota 21. ledna 2012, 18.00 hodin: Tuři Svitavy - BK
Loko Interconex Plzeň, Astrum Levice - BC Kolín, BK B & W
Opava - SLUNETA Ústí nad Labem, BK Děčín - Inter Bratislava,
Levharti Chomutov - BK Prostějov (15:00), BK JIP Pardubice
- ČEZ Basketball Nymburk (pátek 20.1., 17:00), NH Ostrava USK Praha (17:30)

Dovednostní soutěže

All Star Game

Trojky
Muži: 1. Miloš (Svitavy) 21 bodů, 2. Votroubek (USK) 19; v
semifinále vypadli: Teplý (Svitavy), Palyza (Nymburk), Jurečka
(Ostrava), McFadden (Ústí).
Ženy: 1. Mišurová (Trutnov) 18 bodů, 2. Elhotová (USK) 10; v
semifinále vypadly: Mirčevová (VŠ Praha), Hejdová (Frisco Brno).
Smeče: 1. Muirhead (Pardubice), 2. Smith (Prostějov); v
semifinále vypadli: Wilson, Pumprla (oba Nymburk), Horák
(Svitavy).
Dovednostní slalom
Muži: 1. Vyoral (Nymburk) 47 sekund, 2. Macela (Svitavy)
73; v semifinále vypadli: Feštr (USK), Boyer (Děčín), Wright
(Ostrava), Grant (Levice).
Ženy: 1. Nezdařilová (Slovanka) 42 sekund, 2. Stará (Hradec
Králové) 44; v semifinále vypadly: Kysilková (Valosun Brno),
Baláková (Strakonice).

I čtyřiadvacet hodin po skončení ligového trháku hlavní trenér Orlů těžko vstřebával porážku
79:94 z Nymburku. Nejen on totiž věděl, že
tentokrát prostějovští basketbalisté na palubovce největšího rivala prohrát rozhodně nemuseli. Stačilo lépe zvládnout koncovku prvního poločasu a Bůh ví, jak by souboj mistra
s vicemistrem ČR dopadl.
Prostějov/son
„Ta porážka mě i nás všechny
mrzí skutečně moc, protože
jsme nebyli horším týmem. Spíš
jen méně trpělivým a pozorným
v některých herních činnostech,
které nám utekly. Na mysli mám
například útočný doskok soupeře, k jehož pokrytí nepomohla
ani důkladná příprava během
celého týdne před střetnutím,
nebo vysoký počet ztracených
míčů. Spousta těchto ztrát byla
naprosto zbytečných, což se
bohužel často opakuje a občas
na to doplácíme. Přitom jsme
v Nymburce celkově odvedli
dobrý výkon - až na ty zmíněné
slabiny,“ povzdechl si lodivod
BK Zbyněk Choleva.

Částečně posypal popelem i
svou vlastní hlavu. „Pochopitelně za tu technickou chybu
ve druhé čtvrtině při našem
patnáctibodovém vedení. Právě tehdy se domácí nastartovali, takže asi bohužel hrála důležitou roli,“ nehledal Choleva
výmluvy. Na přímou otázku
směrem k rozhodčím však vzápětí také řekl své. „Stěžovat si
na sudí je to nejjednodušší, tohle my nechceme. Na druhou
stranu se mi nejen v sobotním
duelu zdálo, že rozhodčí někdy
přehlíží jasné fauly, které by
měli pískat, a naopak zbytečně
vypichují věci, jež objektivně
nejsou tolik důležité,“ sdělil
kouč hanácké letky svůj názor.

Trenér chválí hráče za
přístup po snížení platů
Bitva ve středních Čechách byla
pro Orly druhým mačem od
oznámení klubového vedení, že
polovina hráčského kádru jde
dolů s penězi. Podle Cholevy se
tento nepříjemný fakt na chodu
mužstva ani atmosféře uvnitř něj
zatím nijak neprojevil. „Kluky
musím pochválit, že na trénincích i v zápasech stále makají
naplno a odvádějí dobrou práci.
Žádnou nespokojenost nedávají
najevo, já jsem jim za takový
přístup vděčný,“ zdůraznil stratég, který do Prostějova v létě
zamířil ze zkrachovalého Nového Jičína.
Teď mu v novém působišti hrozí, že dojde k rozpadu
pracně sestaveného kolektivu.
„Já ale věřím a doufám, že
mančaft zůstane pohromadě.
Pokud možno celý, nebo jen
s minimálními změnami. Hráčům momentálně běží lhůta,
po jejímž vypršení se mají vyjádřit, jestli za nových finančních podmínek zůstanou nebo
odejdou za jiným angažmá.

Tým drží. Kouč Zbyněk Choleva promlouvá ke svým svěřencům,
kteří jej potěšili přístupem k nelehké situaci. Foto: Zdeněk Pěnička
Snad o nikoho nepřijdeme,“
přeje si Choleva.
V opačném případě bude muset
spolu s oddílovou generalitou
hledat náhradu. „Basketbalistů
na trhu je celá řada, ovšem je
otázkou, jakou kvalitu bychom
v určitých ekonomických mantinelech získali. Navíc by se nové
posily musely zabudovávat do
týmu a znovu by na řadu přišlo
sehrávání, čímž jsme si už v letošní sezóně jednou prošli. Nyní
je však na všechno mnohem
méně času, dostali bychom se do
jistě ne zrovna příznivé situace,“
přemítal Choleva nad hypoté-

zou, jež se může brzy změnit ve
skutečnost.
Dva venkovní souboje v tomto
týdnu (středa 18. ledna Kolín,
sobota 21. ledna Chomutov)
by každopádně muži BK měli
absolvovat ještě beze změn. „V
Chomutově vyhrát musíme, to
je při vší úctě k soupeři jasná
povinnost. Mnohem těžší to ale
předtím bude v Kolíně, kterému
moc toužíme oplatit nešťastnou
domácí porážku. Vítězstvím na
jeho hřišti bychom se navíc vrátili
na druhé místo Mattoni NBL a to
by pro nás znamenalo vítaný impuls,“ uzavřel Zbyněk Choleva.

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

ČEZ vs. BK: Orli vedli o patnáct a padli o patnáct
ČEZ N
94
Očima trenérů
BK Pv
79
Vý j po pětiminutovkách:
Vývoj
ěti i t ká h
10:9, 17:27, 29:36,
42:43, 56:55, 70:61,
82:68, 94:79.
Vítaný impuls do neradostných ekonomických časů
mohli dostat prostějovští
basketbalisté. Na hřišti mistrovského Nymburku vedli
v utkání 23. kola Mattoni
NBL během druhé čtvrtiny
již o patnáct bodů, jenže
slibný náskok neudrželi a
nakonec stejným rozdílem
podlehli. V tabulce nejvyšší
soutěže zůstali třetí za Pardubicemi.
Divokost sobotního šlágru se
promítla do několika zvratů
již během úvodní čtvrtiny. Favorit otočil z 1:4 na 8:4 a poté

z 10:11 na 14:11, jenže Hanáci perfektně stříleli. Až neskutečně přesnou palbou zejména amerického dua Smith
– Peterson utekli během šesti
minut na přelomu první a druhé části do trháku 21:36! Za
tohoto stavu měli Prostějované vyhazovat zpoza koncové
čáry, ale jejich kouč Choleva
se dožadoval faulu Bendy tak
vehementně, až mu sudí Dolinek napařil technickou chybu.
Míč tím získali domácí, rychle snížili na 31:36 a následně
pokračujícím drtivým tlakem
získali vedení 40:38! Orli se
z hlubokého útlumu vyhrabali až v závěru poločasu, kdy
trojkou Prášila upravili na
přestávkových 42:43.
Po změně stran se průběh
střetnutí zklidnil, pět minut
skóre oscilovalo kolem minimálního rozdílu (44:47,
52:49, 54:55). Poté však začal úřadovat neudržitelný
Wilson a mnohonásobný ob-

hájce titulu prchnul dvěma
bodovými šňůrami na 61:55,
posléze 70:59. Naději hostům
vrátila hned vzápětí korekce
na 70:64, ovšem pro BK to
bohužel byla konečná. Dost
jednostranné pískání rozhodčích ve prospěch ČEZ psychicky neunesl Venta, který
v 33. a 35. minutě inkasoval
dvě technické chyby (stejně jako předtím Choleva za
protesty). Tím pádem musel
slovinský rozehrávač předčasně do šatny a Středočeši
nabídnutou výhodu zužitkovali k rozhodujícímu úniku
na 87:70. Koncovka duelu se
poté už jen dohrávala.
Celkově snesli z našich basketbalistů v utkání přísnější
měřítko pouze Peterson (27
bodů, 9 doskoků, užitečnost
28) a Smith (18 bodů, 7 asistencí, užitečnost 18), naopak
mužstvo coby kolektiv doplatilo na enormní množství 22
ztracených míčů.

Ronen Ginzburg (ČEZ Basketball Nymburk):

„V úvodu střetnutí jsme se nemohli chytit střelecky,
nespadla nám do koše spousta otevřených pokusů.
Navíc jsme ani dobře nebránili a proto měl soupeř
spoustu šancí, které na rozdíl od nás proměňoval.
Špatnou defenzivu jsme naštěstí dokázali po patnácti minutách změnit, přidali i nějaké další taktické úpravy a následně hráli až do konce zápasu
dobře. Prostějov má velmi kvalitní tým, takže dnešní vítězství je
pro nás i naše fanoušky určitě příjemnou tečkou
za náročným týdnem.“

Zbyněk Choleva - BK Prostějov:
„Odehráli jsme poměrně dobré utkání. Od začátku
jsme se chopili iniciativy, přitlačili v obraně, domácí udělali několik ztrát a my rázem vedli o patnáct
bodů. Takový náskok se v Nymburce nezískává každý den, ale současně jej soupeř nemohl nechat bez odezvy. ČEZ
bohužel probudila moje technická chyba a najednou jsme byli pod
tlakem zase my. Domácí se vrátili zpět do zápasu, další vývoj byl
nějakou dobu vyrovnaný. Ve druhém poločase jsme zpočátku ještě
bojovali, ale dvě technické chyby Mateje Venty nás definitivně poslaly do kytek. Vedle toho bylo velkým problémem útočné doskakování Nymburka, který měl díky němu sedmnáct druhých šancí na
zakončení. Přitom z dálky střílel špatně, načež si odražené míče pod
košem doskočil.“

Ohlasy po další repríze loňské finálové série

„Nymburk má sebedůvěru,“

pronesl jeho bývalý hráč Pavel Slezák
Radek Nečas (pivot
ČEZ
Basketball
Nymburk): „Start byl
dobrý, ale po čtyřech
minutách jsme polevili a Prostějov toho dokázal využít k vytvoření
značného
náskoku. My jsme se pak dokázali do
zápasu rychle vrátit a patnáctibodovou
ztrátu ještě do konce prvního poločasu
smazat, což bylo důležité. Naši stíhací
jízdu přitom odstartovala technická chyba hostujícího kouče. Po přestávce se hra
zpočátku dost přelévala, ale rozhodující
nástup jsme udělali my. Soupeř navzdory porážce předvedl krásný výkon. Možná kdyby udržel koncentraci delší dobu a

naše dotahování také trvalo déle, stálo by
nás to víc sil, které v závěru mohly chybět. Jenže k tomuhle nedošlo.“
Pavel Pumprla (křídlo ČEZ Basketball
Nymburk): „Vstup
do utkání byl trochu
nervózní z obou stran,
nepadalo moc košů. I
když nám potom Prostějov utekl na větší rozdíl, stihli jsme se ještě do přestávky vrátit
a pak už měli zápas pevně v rukách. Rozhodl konec první půle, kdy jsme zagresivnili obranu. Hosté tím pádem neměli tolik
otevřených střel a přestali trefovat, navíc
naším dotahováním znervózněli, což nám
taky hrálo do karet.“

Pavel Slezák (křídlo
BK Prostějov): „Měli
jsme vynikající začátek, ale vlastními chybami i spoustou útočných
doskoků
Nymburka se utkání
otočilo jiným směrem,
než bychom si přáli. Domácí možná nastartovala technická chyba, každopádně
nám chybělo lepší obranné doskakování.
Soupeř coby velmi kvalitní tým dokázal
využít všech našich zaváhání, v tak náročném zápase si nemůžeme dovolit
žádné větší výpadky. Nymburští hráči
mají obrovskou sebedůvěru vycházející
z opravdu silného kádru, v důležitých
momentech proměňují koše.“

Matej Venta (rozehrávač BK Prostějov):
„Jsem zklamaný z konečného výsledku, protože jsme v utkání udělali dost zbytečných ztrát,
kterých Nymburk využil
k otočení zápasu. Třeba
ty moje technické chyby… Rád bych využil této příležitosti a omluvil se pánům rozhodčím i svým spoluhráčům. Byl jsem
trochu víc nervózní, něco takového se mi
ještě nikdy nestalo… Slibuji, že udělám
všechno, abych příště své selhání napravil.
Dneska soupeř zvítězil i díky přitlačení
v obraně od konce prvního poločasu. Tam
začal hrát rychleji a chytřeji, my jsme naopak od té doby vyráběli hodně ztrát.“
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FUTSAL v číslech... Tenisové Australian Open FUTSAL v číslech...
Olomoucký krajský přebor

5.kolo

14.1.2012 Šumperk

RELAX Prostějov “A” – DELTAREALŠumperk “B” 5 : 4 ( 2 : 2 )
Spáčil 3x, Voráč, Kucharčuk
RELAX Prostějov “A” – RYCHLÉ ŠÍPY Šumperk 13 : 2 ( 4 : 2 )
Spáčil 7x, Fabiánek 3x, Voráč 2x, Frantík
INDIANA Plumlov – DELTA REAL Šumperk “B” 1 : 7 ( 0 : 3 )
Ježek
INDIANA Plumlov – RYCHLÉ ŠÍPY Šumperk 7 : 2 ( 4 : 1 )
Piňos 2x, Bureš 2x, Staněk, Ševcůj, Vrána

otevírá své brány

Pro Petru Kvitovou bude grandslam druhým
pokusem o průnik do čela světového žebříčku,
uspět chce i Tomáš Berdych

1.třída Prostějov
sobota 14.1.2012, 8.00-13.30 hodin, Kostelec n.H., 1. třída
ŽE-STAV Nezamyslice – SK GRIFFINS 98
1:5
JIŘINA – FC ANDĚL
1:5
SK GRIFFINS 98 – BEXIM PALLETEN
5:1
ZDĚTÍN – ŽE-STAV Nezamyslice
2:0
LIKÉRKA M.Prusy – FC ANDĚL
0:5K
BEXIM PALLETEN – JIŘINA
6:2
LIKÉRKA M.Prusy – SK GRIFFINS 98
0: 5K
BEXIM PALLETEN – ZDĚTÍN
2:4

KONEČNÁ TABULKA 1. TŘÍDY ˇPROSTĚJOV 2011/12
PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE
1.RELAX Prostějov “B”
12 9 1
2 62:2228
2.SK GRIFFINS 98 Prostějov
12 9 0
3 50:2227
3.AC ZAVADILKA 2000 “A”
12 8 2
2 45:2726
4.SK ARISTON 92 Prostějov “A” 12 6 2
4 42:3420
5.SK DUBANY “A”
12 6 1
5 49:4119
6.MECHECHELEN Prostějov
12 6 0
6 56:5518
7.FC ANDĚL Prostějov
12 5 3
4 49:4218
8. JIŘINA Prostějov
12 6 0
6 34:4118
9.AC VYPRAHLO Konice
12 5 2
5 36:4017
10.ŽE-STAV Nezamyslice
12 4 4
4 31:2916
11. SOKOL Zdětín
12 4 0
8 24:3812
12.BEXIM PALLETEN
12 2 1
9 28:577
13.LIKÉRKA M.Prusy
12 0 0
12 16:740
o pořadí na 6.-8. místě rozhodla minitabulka vzájemných zápasů:
MECHECHELEN Prostějov – FC ANDĚL Prostějov 9 : 5
JIŘINA Prostějov – MECHECHELEN Prostějov
6:4
FC ANDĚL Prostějov – JIŘINA Prostějov 5 : 1
6. MECHECHELEN Prostějov
7. FC ANDĚL Prostějov
8. JIŘINA Prostějov

2
2
2

1
1
1

0
0
0

1
1
1

13:113
10:103
7: 93

2. A třída Prostějov
sobota 14.1.2012, 13.30-17.30 hodin, Kostelec n.H., 2.A třída
VRCHOSLAVICE – FC FONTÍK
2:2
TORPEDO – SK SKALKA
2:1
ACZAVADILKA2000”B”–VRCHOSLAVICE
0:3
FC FONTÍK – SK SKALKA
5:5
TORPEDO – VRCHOSLAVICE
1:3
SK SKALKA – AC ZAVADILKA 2000 “B”
6:2

Kvitová jedničkou? Kam to dotahne tato trojice (zleva: Kotyza, Kvitová,
Janko) na Australian Open. Snad až na vrchol...
Foto: Jiri Vojzola

Nová tenisová sezóna sotva začala a už je tady její
první vrchol. Druhá polovina ledna totiž tradičně patří
úvodnímu grandslamovému turnaji roku – Australian
Open. V Melbourne u toho bude celá řada hráčů i
hráček TK Agrofert Prostějov včetně dvou největších
hvězd Petry Kvitové a Tomáše Berdycha.
Největší pozornost byla, je a
bude upřena na druhou ženu
žebříčku WTA Tour, která
v minulém týdnu útočila
na jeho samotné čelo. Zatím neúspěšně, post nejlepší

tenistky planety zůstal pro
první Češku od éry Martiny
Navrátilové zapovězen. Ale na
jak dlouho?
Kvitová se na vrchol rankingu
mohla probojovat v případě

Los prostějovských tenistů a tenistek
v 1. kole Australian Open 2012
Muži: Berdych (7) – Ramos (Španělsko)
Ženy: Kvitová (2) – Duševinová (Rusko)
Šafářová (24) – McHaleová (USA)
Cetkovská (32) – Moritaová (Japonsko)

neděle 15.1.2012, 9.00-13.00 hodin, Kostelec n.H., 2.A třída
KULCAO – FC WARRIORS
6:2
BETIS – FK AGRO Čehovice
2:0
KULCAO – FC MENPHIS
2:1
FK AGRO Čehovice – FC WARRIORS
4:2
KULCAO – 1. FC BETIS
3:2
FC MENPHIS – FK AGRO Čehovice
1:1

KONEČNÁ TABULKA 2. A TŘÍDY ˇPROSTĚJOV 2011/12
PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE
1.FC MENPHIS Prostějov
2.KULCAO Prostějov
3.MM VRCHOSLAVICE
4.1.FC BETIS Prostějov
5.TORPEDO Prostějov
6.AC ZAVADILKA 2000 “B”
7. SK SKALKA11
8. FC FONTÍK 11
9.ATLETICO Smržice
10.FK AGRO Vláčil Čehovice
11.SK DUBANY “B”
12.FC WARRIORS Prostějov

11
11
11
11
11
11
4
4
11
11
11
11

8
8
6
7
6
5
3
2
4
3
2
1

2
0
4
0
0
1
4
5
0
2
2
0

1 37:1226
3 29:2324
1 34:2022
4 51:2821
5 30:2018
5 27:3616
24:25 15
30:36 14
7 40:3812
6 23:2511
7 18:478
10 21:543
Berdych je s losem spokojen. Česká jednička zdraví všechny
čtenáře Večerníku
Foto: Jiri Vojzola

2. B třída Prostějov
sobota 14.1.2012, 14.00-18.00 hodin, Nezamyslice n.H., 2.B třída
DD sport Dubany – KMK KATASTROFA
5:2
BEDIHOŠŤ – BOTAFOGA
3:3
DD sport Dubany – KOHOUTI Otaslavice
5:0K
KMK KATASTROFA – BEDIHOŠŤ
7:4
BOTAFOGA – KOHOUTI Otaslavice
5:0K
BEDIHOŠŤ – DD sport Dubany
4:4

KONEČNÁ TABULKA 2. B TŘÍDY ˇPROSTĚJOV 2011/12
PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE
1.VZDUCHOLOĎ Prostějov
2.SOKOL BEDIHOŠT
3.BOTAFOGA Prostějov
4. DD sport Dubany
5.MK BRODEK u PV
6.KMK KATASTROFA
7.SK ARISTON 92 Prostějov “B”
8.POKOP Domamyslice
9.FC PEPINO Konice
10.DYNAMO Zdětín
11.FK VRBÁTKY
12. KOHOUTI Otaslavice

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

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

0
2
1
2
1
0
3
1
0
2
3
1

1
0
2
3
5
6
4
6
8
7
7
9

69:3630
65:2429
35:1725
35:2320
32:2916
31:3715
29:3515
24:3813
28:489
18:348
23:396
20:494

o pořadí na 6.-7. místě rozhodl vzájemný zápas:
KMK KATASTROFA – SK ARISTON 92 Prostějov “B” 6 : 35

svého triumfu v Sydney. Tam
však postoupila „jen“ do semifinále, když porazila Alexandru
Dulgheruovou (Rumunsko) 7:5,
3:6, 6:4 a Danielu Hantuchovou
(Slovensko) 6:0, 6:4, načež vypadla s Li Na (Čína) 6:1, 5:7, 2:6.
V Melbourne odstartuje coby
nasazená dvojka proti Rusce
Věře Duševinové, 84. plejerce
světa. „Určitě se nepovažuji
za největší favoritku. Vrací
se Serena Williamsová i Kim
Clijstersová, v Sydney hrály
výborně Victoria Azarenková s Li Na, do top formy
se může dostat Caroline
Wozniacká. Chápu, že by mě
všichni v Česku rádi viděli na
první pozici žebříčku, touží
po tom asi víc než já,“ smála
se pohodově naladěná Petra před začátkem Australian
Open 2012. „Můj vlastní cíl
je hrát dobrý tenis a postoupit
co nejdál, aktuální umístění
neberu jako svou prioritu,“
zdůraznila Kvitová.
Poněkud ukryt v jejím mediálním stínu se na důležitý podnik chystal další špičkový
člen prostějovského oddílu
Berdych. V rámci exhibičního
klání Kooyong Classic přímo
na melbournských kurtech
podlehl domácímu mladíkovi
Bernardu Tomicovi 6:4, 3:6,
4:6 i Američanovi Andymu
Roddickovi 6:4, 6:7, 3:6, čímž
se však ani v nejmenším nenechal rozhodit. „Šlo pouze
o přípravu a podle toho jsem
jednotlivé zápasy bral. To
důležité přijde až teď, cítím
se dobře a věřím si,“ ujišťoval
Tomáš. V zahajovacím dějství
grandslamu ho prověří 65.
muž ATP Tour Albert Ramos
ze Španělska.
Jednu ze čtyř největších akcí
bílého sportu absolvují u
protinožců z řad TK Agrofert
ještě Lucie Šafářová a Petra
Cetkovská plus několik talentů
v juniorských soutěžích.

Mládežnický box v BC DTJ je na
tom dobře a hledá nové adepty
Zatímco vedení mužského boxu
v Prostějově potkaly za poslední
dobu výrazné personální změny,
mládežnická složka oddílu BC
DTJ jede úspěšně dál pod stejnými lidmi v čele s hlavním trenérem
Karlem Menyházem.
„Máme okolo patnácti kluků mezi
deseti a osmnácti lety věku, trénujeme dvakrát týdně. Chlapci absolvují
české i mezinárodní turnaje, mistrovství republiky a celoroční Oblastní
soutěž, v níž startují čtyři družstva
reprezentující Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj plus kraj Vysočina. Naši mladí zástupci patří v téhle
lize, kterou tvoří celkem dvanáct kol,
k nejlepším a také jejich zásluhou
Olomoucký kraj v posledních letech
obsazuje vždy první nebo druhé místo,“ informuje Menyház.
V současnosti se DTJ může chlubit

zejména dvěma velkými rohovnickými talenty. „Skvělé výsledky mají
šestnáctiletý Petr Vitásek a teprve čtrnáctiletý Patrik Gábor. Oba už dokázali vyhrát národní šampionát ve své
věkové a váhové kategorii, medaile
včetně zlatých dovezli z řady zahraničních akcí v těžké konkurenci. A
ve výše zmíněné Oblastní soutěži
v podstatě vůbec neprohrávají, naopak sbírají jedno vítězství za druhým.
Jsou příkladem toho, že by prostějovský box mohl do budoucna více
spoléhat na své vlastní odchovance,“
naznačuje kouč.
Pro mládežnickou složku BC přitom v současné ekonomicky složité
době nejsou problémem ani finance.
„Mohu říct, že díky našim partnerům
a sponzorům jsme na tom z hlediska
peněz dobře. Proto každý nový zájemce, jenž k nám zavítá, nezaplatí

ani korunu. Navíc mu i zapůjčíme
boxerskou výstroj, takže si sám musí
přinést jen sportovní oblečení,“ prozrazuje Menyház s tím, že tréninky
jsou každé úterý a čtvrtek od 16.00
hodin v tělocvičně DTJ Prostějov
v Krasické ulici vedle aquaparku.
„Zájemci mohou přijít rovnou tam,
nebo mi předem zavolat a domluvit
se. Rádi mezi námi uvidíme každého, ale platí, že čím mladší od deseti
let, tím lépe. S takovými adepty se
dá dlouhodobě koncepčně pracovat
a hodně je toho naučit, což přesně
dokazuje příklad úspěšné dvojice Vitásek - Gábor,“ upřesňuje trenér.
Kontakt: Karel Menyház – telefon
608 848 231, e-mail babicka@
meny.cz.
Poděkování za podporu: město
Prostějov, Olomoucký kraj, Lázně
Slatinice.

4.TURNAJ
neděle 15. ledna. 2012, 13.00 – 19.00 hodinKostelec na Hané
FC RELAX Prostějov – FC MORITZ Olomouc 11 : 5
Spáčil 4x, Voráč 3x, Ohlídal. Macourek, Růžička, Uličný –
Okleštěk 2x, Hladík, Kišrbaum, Vodička
NĚMČICE n.H. – FC MORITZ Olomouc
4:9
Škrkánek 2x, Večerka 2x – Okleštěk 3x, Vodička 2x, Kiršbaum
2x, Sedlář 2x
FC RELAX Prostějov – AC ZAVADILKA 2000
6:1
Spáčil 3x, Ohlídal 2x, Růžička – Kaláb
FC MORITZ Olomouc – AC ZAVADILKA 2000 6 : 2
Kiršbaum 3x, Okleštěk, Sedlář, Hladík – Kaláb 2x
NĚMČICE n.H. – FC RELAX Prostějov
1 : 14
Pospíšil – Spáčil 5x, Růžička 4x, Macourek 2x, Bureš, Uličný,
Ohlídal
FC LITRPŮL – ŽE-STAV Nezamyslice
5:0
mužstvo ŽE-STAV Nezamyslice se s omluvou nedostavilo na
turnaj
AC ŠTIKA Prostějov – KULCAO Prostějov
1:3
Staněk – Piňos, Bílý, Směšný
KULCAO Prostějov – ŽE-STAV Nezamyslice
5:0
mužstvo ŽE-STAV Nezamyslice se s omluvou nedostavilo na
turnaj
FC LITRPŮL – AC ŠTIKA Prostějov
9:2
Světlík 4x, Doležel 2x, Frýbort 2x, Pavliš – Kužel, Hupšil
přeDehrávané utkání 5. turnaje:
7:4
FC LITRPŮL – KULCAO Prostějov
Světlík 3x, Křesala 2x, Frýbort, Doležel – Pupp 2x, Piňos,
Slouka

Průběžná tabulka po 4. turnaji:
1. FC RELAX Prostějov
10 10
0 0
2. FC LITRPŮL
10 7
2 1
3. KULCAO Prostějov
10 7
1 2
4. AC ZAVADILKA 2000 9
4
0 5
5. AC ŠTIKA Prostějov
9
3
0 6
6. NĚMČICE n.H.
9
2
1 6
7. FC MORITZ Olomouc 10 2
0 8
8. NEZAMYSLICE n.H.
9
1
0 8

86:16
50:26
55:33
23:36
29.34
30:69
30:45
15:59

30
23
22
12
9
7
6
3

Turnaji odehranými o víkendu 14.-15.1.2012 byla dokončena
základní část soutěží. Mužstva na 1.-10. místě po základní části
1. třídy okresu Prostějov se v nadstavbové části utkají jednokolově každý s každým o celkové vítězství. Týmy, které obsadily
po základní části 1.-4. místo obdrží 4,3,2 a 1 bonifikační bod,
skóre z dosud odehraných zápasů se do nadstavby nepřenáší.
Vítěz 1. třídy má právo účasti v KP Olomouckého kraje ročníku 2012/13.
V nadstavbové části budou mít mužstva 1.třídy okresu Prostějov tato losovací čísla:
FC RELAX Prostějov „B“ 1, MECHECHELEN Prostějov 6,
SK GRIFFINS 98 Prostějov 2, FC ANDĚL Prostějov 7, AC
ZAVADILKA 2000 „A“ 3, JIŘINA Prostějov 8, SK ARISTON
92 Prostějov „A“ 4, AC VYPRAHLO Konice 9, SK DUBANY „A“ 5, ŽE-STAV Nezamyslice 10
Další mužstva se po odehrání základní části soutěže ve skupinách označených 2.A a 2.B třída podle dosažených výsledků ve smyslu vydaných
propozic pro soutěžní ročník 2010/11 rozdělí následovně:
týmy na 1.- 3. místě obou skupin 2. třídy + lepší mužstvo, které se po základní části soutěží umístilo na 4. místě (2.Aresp. 2. B), doplněné o mužstva na 11.a 12. místě 1. třídy po základní části (tj. celkem 9 mužstev)
vytvoří nově ustavenou 2.třídu - baráž, ve které se bude hrát jednokolově o 2 postupová místa do 1.třídy okresu Prostějov v sezoně 2012/2013,
mužstvo, které po skončení základní části soutěže 2.A resp. 2.B třídy
mělo horší bodový zisk na 4. místě společně s týmy, které skončily na
5. až 8. místě obou skupin 2. třídy se jednokolově střetnou o umístění
v nově ustavené 3.třídě okresu Prostějov - 9 mužstev,
týmy z 9.-12. místa ze skupin 2. třídy po základní části (doplněné o mužstvo, které intenzivně hledáme) vytvoří 4.třídu okresu Prostějov, kde
bude hrát jednokolově o umístění 9 mužstev.
Tato úprava propozic soutěží okresu Prostějov byla vynucena
nedisciplinovaností mužstva LIKĚRKA METELKA Moravské Prusy, které bylo z důvodu neúčasti na turnajích vyloučeno
ze soutěže.
Výsledky ze základní části se do nadstavby nepřenášejí, začíná
se od nuly.
ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽE
neděle 22.ledna 2012, 8.00-12.00 hodin, Kostelec na Hané, 2. třída
8.00 BEXIM PALETTEN – BOTAFOGA
8.40 BEDIHOŠŤ – VRCHOSLAVICE
9.20 VZDUCHOLOĎ – BOTAFOGA
10.00 BEXIM PALLETEN – VRCHOSLAVICE
10.40 BOTAFOGA – BEDIHOŠŤ
11.20 VRCHOSLAVICE – VZDUCHOLOĎ
neděle 22.ledna 2012 12.00-18.00 hodin
Kostelec na Hané
1. třída
12.00 AC ZAVADILKA 2000 “A” – MECHECHELEN
12.40 SK GRIFFINS 98 – SK DUBANY “A”
13.20 RELAX “B” – SK ARISTON 92 “A”
14.00 MECHECHELEN – SK GRIFFINS 98
14.40 SK ARISTON 92 “A” – AC ZAVADILKA 2000 “A”
15.20 SK DUBANY “A” – RELAX “B”
16.00 SK GRIFFINS 98 – SK ARISTON 92 “A”
16.40 RELAX “B” – MECHECHELEN
17.20 AC ZAVADILKA 2000 “A” – SK DUBANY “A”
sobota 28. ledna.2012 13.00 – 18.00 hodin Nezamyslice na Hané
veteráni
13.00 AC ŠTIKA Prostějov – NĚMČICE n.H.
13.35 ŽE-STAV Nezamyslice – FC RELAX Prostějov
14.10 ŽE-STAV Nezamyslice – NĚMČICE n.H.
14.45 AC ŠTIKA Prostějov – FC RELAX Prostějov
15.30 KULCAO Prostějov – AC ZAVADILKA 2000
16.05 FC MORITZ Olomouc – FC LITRPŮL
16.40 AC ZAVADILKA 2000 – FC LITRPŮL
17.15 KULCAO Prostějov – FC MORITZ Olomouc
neděle 29.ledna 2012 15.00-19.00 hodin
Kostelec na Hané
1. třída
15.00 FC ANDĚL – ŽE-STAV Nezamyslice
15.40 JIŘINA – VYPRAHLO Konice
16.20 VYPRAHLO Konice – FC ANDĚL
17.00 10-8
ŽE-STAV Nezamyslice – JIŘINA 17.40
FC ANDĚL – JIŘINA
18.20 VYPRAHLO Konice – ŽE-STAV Nezamyslice
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POSTUP DO PLAY OFF? MODŘANKY MUSEJÍ ZDOLAT KAZAŇ!

VOLÉRO CURYCH
(ŠVÝCARSKO)

VK PROSTĚJOV

(ČESKO)

Čas: 76 minut
Rozhodčí: Hranič (Chorvatsko)
Van der Velden (Nizozemsko)
Diváků: 1220
1. set: 25:21 24 minut
2. set: 25:21 26 minut

3. set: 25:20 26 minut

Účast ve vyřazovací fázi Champions League zajistí
jen senzační výhra a navíc porážky všech konkurentů
Už není kam uhnout. Volejbalistky VK Modřanská
Prostějov se vinou pěti porážek v dosavadním průběhu základní skupiny C 2012 CEV Champions
League dostaly do nezáviděníhodné situace.
Pokud chtějí přece jen na poslední chvíli proklouznout do play off, musejí v závěrečném duelu přemoci jednoho ze spolufavoritů celé soutěže
Dynamo Kazaň, což by se rovnalo velké senzaci.
Prostějov/son

Sestava Curychu:
Živkovičová, Sazhinová, Petrovičová, Alajbegová,
Maleševičová, Onyejekwová, libero Rosičová - Ninkovičová.
Trenérka: Světlana Iličová.

Sestava Prostějova:
Horká

libero: Chlumská

Monzoniová
Hrončeková
Popovičová

Smáková

Velikiyová
Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš
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Střídaly: Soaresová, Artmenková,
Košická
Připraveny byly: Kubínová, Tomášeková

Další zápasový program skupiny „C“
evropské Ligy mistryň

Utkání se hraje v úterý 17.
ledna od 17.00 hodin v hale
Sportcentra DDM Prostějov
a české mistryně navíc potřebují k postupu vedle svého
vítězství také přízeň ostatních výsledků. Pokud vyhrají
za tři body (to znamená 3:0
nebo 3:1), „stačí“ jen porážky
Drážďan (s Fenerbahce Istanbul) či Mylhúz (s Rabitou
Baku) v grupě B a nevýhra
Constanty na hřišti Azerrailu
Baku ve skupině D. Jestliže
VK uspěje za dva body (3:2),
nesmí Schwerin v grupě A
vyhrát 3:0 na Eczacibasi
Istanbul, v béčku musí podlehnout Drážďany 0:3 nebo
Mylhúzy minimálně 1:3,

v déčku je potřeba jakákoliv
porážka Constanty a v éčku
na Bělehradu již nezáleží.
Jsou to hodně složité, ale přitom určitě reálné propočty
při zohlednění kvality jednotlivých protivníků v závěrečném kole základních skupin.
Bohužel nejméně pravděpodobný je právě výsledkový
úspěch našich volejbalistek,
které by musely vyzrát na
úřadující mistryně Ruska.
V úvodním vzájemném střetnutí je sice dokázaly zaskočit
vedením 2:0 na sety, jenže
Dynamo vývoj otočilo a od té
chvíle v nejprestižnějším evropském poháru ztratilo pouhé dvě sady. Naopak Modřanky připsaly na své konto
jediný další set a prodlužující

se šňůra porážek v Champions League nevěstí před rozhodující bitvou nic dobrého.
„My však každopádně budeme bojovat až do posledního okamžiku. Dokud zbývá
jakákoliv naděje na postup,
musíme se o ni ze všech sil
prát. Kazaň má sice nesmírně
silný tým a výbornou formu,
ale když zahrajeme špičkový
volejbal, může dojít k překvapení. Záleží na našem
výkonu,“ uvažoval trenér
VK Miroslav Čada. Teoretizovat se samozřejmě dá o
motivaci Dynama, které už
má jisté prvenství v tabulce
a na úterním duelu mu tedy
nemusí tolik záležet. „Jenže
vůbec nelze předpokládat,
že by soupeř na mezinárodní
scéně cokoliv podcenil, nebo
dokonce vypustil. Na nic takového nemůžeme spoléhat,
naopak je nutné, abychom se
maximálně soustředili sami
na sebe a na svou co nejlepší
hru,“ zdůraznil Čada.
Při očekávané prohře Prostějov z letošní Ligy mistryň vypadne a přesune se do čtvrtfinále CEV Cupu.

Propálí ruský blok? Ve Švýcarsku, odkud je tento snímek, to nevyšlo
a tak mají prostějovské volejbalistky poslední příležitost udržet se v bojích
nejprestižnější evropské soutěže proti Kazani. Foto: www.volerozuerich.ch

Hráčský kádr
1 Maria Borisenko (blokařka, 190 cm, 80 kg, 25 let)
2 Irina Kuzněcova (smečařka, 191 cm, 73 kg, 23 let)
3 Lesja Machno (smečařka, 188 cm, 73 kg, 30 let)
4 Olga Chrzanovska (nahrávačka, 180 cm, 75 kg, 31 let)
5 Jelena Ponomareva (univerzálka, 192 cm, 80 kg, 39 let)
6 Arina Jelisejeva (blokařka, 190 cm, 78 kg, 17 let)
7 Olesja Nikolajeva (smečařka, 188 cm, 62 kg, 17 let)
8 Tatiana Romanova (nahrávačka, 180 cm, 67 kg, 17 let)
9 Maria Beloborodova (blokařka, 187 cm, 77 kg, 25 let)
10 Jordan Larson (smečařka, 188 cm, 75 kg, 25 let)
11 Jekaterina Gamova (univerzálka, 204 cm, 80 kg, 31 let)
12 Maria Babešina (nahrávačka, 180 cm, 65 kg, 26 let)
13 Jelena Ježova (libero, 178 cm, 66 kg, 34 let)
14 Jekaterina Ulanova (libero, 172 cm, 58 kg, 25 let)
15 Daria Malygina (univerzálka, 201 cm, 85 kg, 17 let)
16 Megumi Kurihara (smečařka, 190 cm, 80 kg, 27 let)
17 Regina Moroz (blokařka, 187 cm, 68 kg, 24 let)
18 Irina Voronkova (smečařka, 188 cm, 75 kg, 16 let)

Realizační tým Dynama Kazaň
Hlavní kouč: Rišat Giljazutdinov
Asistent: Alexander Perepelkin

Obchodní a mediální partneři VK Modřanská

6. kolo, úterý 17. ledna:
VK Modřanská Prostějov
– Dynamo Kazaň (17.00 hodin), Atom Trefl Sopoty – Voléro
Curych (20.30 hodin).

Výsledky CEV Champions
League 2011/2012 - 5. kolo
Základní skupina A
Výsledky 5. kola: SC Schwerin – Villa Cortese 0:3 (-21, -22,
-17), RC Cannes – Eczacibasi Istanbul 3:1 (22, 19, -22, 21).
1. Cannes
5
0
15:3
15
2. E. Istanbul
3
2
11:10 8
3. Cortese
2
3
10:10 7
4. Schwerin
0
5
2:15
0
Program 6. kola: Eczacibasi Istanbul – SC Schwerin, Villa
Cortese – SC Cannes.
Základní skupina B
Výsledky 5. kola: Rabita Baku – SC Drážďany 3:0 (17, 17,
16), Fenerbahce Istanbul – ASPTT Mylhúzy 3:0 (17, 16, 12).
1. F. Istanbul
4
1
13:3
12
2. R. Baku
4
1
12:4
12
3. Drážďany
1
4
4:12
3
4. Mylhúzy
1
4
3:13
3
Program 6. kola: ASPTT Mylhúzy – Rabita Baku, SC Drážďany – Fenerbahce Istanbul.
Základní skupina C
Výsledky 5. kola: Voléro Curych – VK Modřanská Prostějov
3:0 (21, 21, 20), Dynamo Kazaň – Atom Sopoty 3:0 (21, 16,
23).
1. Kazaň
5
0
15:4
14
2. Sopoty
3
2
9:8
8
3. Curych
2
3
10:10 7
4. Prostějov
0
5
3:15
1
Program 6. kola: VK Modřanská Prostějov – Dynamo Kazaň
(17. ledna, 17.00 hodin), Atom Sopoty – Voléro Curych (17.
ledna, 20.30 hodin).
Základní skupina D
Výsledky 5. kola: Volley Bergamo – Azerrail Baku 3:1 (23,
18, -22, 21), Tomis Constanta – Vakifbank Istanbul 0:3 (-18,
-19, -23).
1. V. Istanbul
4
1
12:5
11
2. A. Baku
3
2
12:7
10
3. Bergamo
2
3
9:10
7
4. Constanta
1
4
3:14
2
Program 6. kola: Vakifbank Istanbul – Volley Bergamo,
Azerrail Baku – Tomis Constanta.
Základní skupina E
Výsledky 5. kola: Fakro Muszyna – Dynamo Moskva 1:3
(-22, -19, 19, -18), Scavolini Pesaro – CZ Bělehrad 3:0 (23,
17, 22).
1. Pesaro
4
1
13:3
12
2. Moskva
3
2
11:8
10
3. Muszyna
3
2
10:9
8
4. Bělehrad
0
5
1:15
0
Program 6. kola: CZ Bělehrad – Fakro Muszyna, Dynamo
Moskva – Scavolini Pesaro.

Exkluzivní dvojrozhovor se zástupci modrožluté party

Solange Soaresová burcuje: „Musíme jít úspěchu naproti!“
Předčasně skládat zbraně odmítá rovněž Ľubomír Petráš. „Chceme se pokusit
o malý zázrak,“ zdůraznil asistent trenéra VK Modřanská Prostějov
V neradostné výchozí pozici jsou naše volejbalistky před závěrečným duelem základní skupiny evropské Champions League
2011/12. Alespoň že sobotní ligové utkání se Šternberkem jim
po prohře v Curychu vyšlo na jedničku a přineslo psychické
povzbuzení. Dva pozápasové rozhovory s asistentem trenéra
čady Ĺubomírem Petrášem (na snímku vlevo) a kapitánkou VK
Modřanská Solange Soaresovou prozradily, že hanácká parta
ještě zdaleka nerezignovala.

Soli, jak jsi viděla střetnutí se
Šternberkem?
„Dnešní soupeř neměl tak vysokou úroveň, my jsme dobrým výkonem splnily
vítěznou povinnost. Teď už se musíme
soustředit na Kazaň.“
Existuje podle tebe reálná šance na postup do play off Ligy
mistryň?
„Já ještě pořád věřím. Dokud nespadne
se prosazovaly Veronika Hrončeková poslední míč na zem, může se stát všechMarek Sonnevend
s Annou Velikiy a Tali Artmenko.“
no. A když bychom třeba vyhrály 3:1,
Luboši, co říkáš na střetnutí
Jak se daří vyhánět z hlav ne- budeme mít na kontě čtyři body, které by
proti Sokolu?
příznivé výsledky v Lize mis- k postupu mohly stačit. Proto doufám, že
„Z naší strany to bylo především o kon- tryň?
se zmobilizujeme a do úterního zápasu
centraci a soustředění na každý míč. „Je to hodně složité. Všichni o tom pře
pře- dáme všechno, to znamená ještě o něco
Chtěli jsme dělat co nejméně chyb, to mýšlíme a dumáme, co s tím a jak co víc než dosud. Postup sice není až tak
hrát. Ještě blízko, ale naděje
se dařilo. Jasně jsme dominovali v úto- nejlépe Champions League dohrát.
pořád žije. I
ku, i když Šternberk dobře přihrával je potřeba zabojovat a pokusit se o malý kdyby jí zbývalo
odle toho jediné procennáš spíše taktický servis. Celkově jsme zázrak. Musíme v něj věřit a podle
utkání zvládli velmi kvalitně, nejvíc se i připravit, dát do zápasu s Kazaní to, je potřeba
všechno. Třeba nám pomůžee dnešní za takovou
ráli jsme možností ze
uvolněný a dobrý výkon. Hráli
o nastars elánem, ten může družstvo
aximum,
tovat. Rozhodně uděláme maximum,
zili. Jinak
abychom proti Dynamu zvítězili.
to ani nejde.“
Kazaň už má jisté první
ní mísstoupí
to ve skupině. Nastoupí
v nejsilnější sestavě?
„To dopředu nikdo nevíme. Stát se
může všechno, ale my na nicc podobného nesmíme spoléhat. Navícc i kdyby
soupeř nepostavil své největší
ší opory,
há šestka
nebude to ani tak lehké. I druhá
litu. My
Kazaně má totiž velkou kvalitu.
každopádně musíme spoléhat sami na
sebe a odvést co nejlepší práci.““
Jak to vypadá se zdravotním
avotním
vé?
stavem Šárky Kubínové?
ně. Včera
„Bohužel je na tom zatím špatně.
ekci
dostala do zraněného kolena injekci
ou
a její vyléčení bude ještě nějakou
tě
dobu trvat. Proti Dynamu určitě
nenastoupí, dál se uvidí.“

všech sil jít. Snad nás přijdou podpořit fanoušci, právě teď je to moc důležité. Ono
je snadné fandit, když se daří, ovšem kdo
to dokáže v opačném případě, to je fanda,
se kterým můžeme opravdu počítat. Společně se zmobilizujme, vytvořme na Kazaň tlak a užijme si rozhodující utkání!“
Ty osobně stále věříš. Máš však
stejný pocit i ze zbytku družstva? Nechybí mu po pěti porážkách
ve skupině víra a maximální odhodlání?
„Situace je pochopitelně složitá, ale žádná z nás určitě nechce prohrávat. Přitom
se však uvnitř každého člověka odehrává
ledacos, co není navenek vi
vidět. Já osobně z týmu necítím žádnou odevzdanost
a všechny
holky
se
snaží na
sto
procent, byť se
ne vždy herně
daří. Že bby se některé
nechtě či nebojohráčce nechtělo
vala, to rozhodně ne.“
Může vám pomoc
pomoct, že jste Dyprvn vzájemnamu vzaly v prvním
hřišt dvě sady?
ném duelu na jeho hřišti
„Pravda je taková, že K
Kazaň tenkrát
byla dost nesehraná, nněkteré tamní
dn před utkávolejbalistky se až tři dny
repreze
ním vrátily z reprezentací.
Přesto
urč může ponás tehdejší zápas určitě
vzbudit hlavně z toho důvodu, že
set předváděly
jsme v Rusku dva sety
výborný výkon. Teď by nás soupeřky vzhledem k momentální
situaci mohly trochu
troch podcenit,
okamžitě využít.
což musíme okam
Jak říkám, je nutné makat ne na
sto procent, ale na dv
dvě stě. Pouze
tím, že půjdeme úspěchu
takhle
úsp
naproti, se k nám tře
třeba přikloní i
pověstné sportovní šštěstí.“

Volejbal
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Tři vyrovnané sady v Curychu, Fanoušci si zasoutěží
přesto jasná výhra Voléra o volejbalové kalendáře
Prostě to nejde. Stejně jako v minulém utkání evropské Ligy mistryň proti Sopotům naše volejbalistky ani v Curychu nezahrály vyloženě špatně,
ale na kompaktnější domácí výběr to nestačilo.
Voléro v 5. kole základní skupiny C zvítězilo bez
ztráty setu a zajistilo si účast v play off, kam VK
Modřanská Prostějov naopak postoupí jen těžko.
Musel by v posledním duelu porazit Kazaň a ještě
se dočkat porážek všech ostatních družstev z posledních míst jednotlivých grup.

VC
VK Pv

3
0

Bodový vývoj – první set:
1:2, 3:2, 3:4, 4:5, 8:5, 10:6,
10:8, 14:8, 15:11, 17:12,
17:14, 21:15, 21:17, 22:19,
25:21. Druhý set: 2:1, 2:3,
3:4, 6:4, 7:5, 7:8, 10:9, 10:12,
13:12, 14:15, 17:16, 19:17,
19:19, 21:19, 22:21, 25:21.
Třetí set: 2:2, 2:4, 4:6, 6:6,
6:11, 11:11, 14:12, 15:15,
16:17, 20:17, 22:18, 24:19,
25:20.
Curych (Švýcarsko),
Prostějov/son
Poměrně vyrovnanou úvodní
sadu rozhodly dvě čtyřbodové
šňůry domácího týmu ze 4:5
na 8:5 (podávala Maleševič)
a z 10:8 na 14:8 (servírovala
Živkovič). Hlavně v této střední
části zahajovacího dějství dokázaly hráčky Voléra odtlačit hůř
přihrávající Modřanky od sítě,
načež bloky zastavovaly jejich
útoky z ne úplně ideálních pozic. Švýcarský celek takto získal
hned šest výměn, což byl klíčo-

covce druhé sady z hanácké léro bleskově otočilo na 14:12.
družiny sálalo odhodlání, což Přesto Modřanské svitla ještě
dokumentovala ve třetím po- jedna naděje poté, co se Čadův
kračování mače série pěti bodů mančaft ujal vedení 16:17. Bo(6:6 – 6:11). Během ní výborně hužel naposledy, závěr po čtyřpodávala Velikiy a na síti se chy- bodové šňůře na 20:17 proběhl
tila Monzoni, jenže protivnice ve znamení hrubek VK a vítězné
vzápětí kontrovaly totožným pohody Curychu – 25:20.
způsobem při servisu Živkovič Po střetnutí byly za jásotu nad(11:11). A znovu domácí partě šených příznivců úspěšnějšího
dost naklonil rovinu první arbi- týmu vyhlášeny nejlepší hráčky.
tr, který si za stavu 7:11 doslova Za poražené si pro květiny došla
vymyslel neexistující teč prostě- Helena Horká, ze slavícího klubjovského bloku. Mistryně ČR se ka šampiónek Švýcarska oceněvý rozdíl mezi oběma družstvy. tím nechaly rozhodit, rozjeté Vo- ní dostala Aleksandra Petrovič.
A zatímco na straně uvolněněji
působícího Curychu pravidelně
bodovaly víceméně všechny
plejerky, z těch prostějovských
držela prapor jediná Velikiy, což
bylo málo. Chybělo i lepší poSvetlana Ilič (Voléro Curych):
dání, které by soupeřkám dělalo
Svetlana Ilič (Voléro Curych): „Jsem opravdu velmi
víc problémů.
spokojená, holky předvedly skvělý výkon. Ten navíc
Od druhého setu český soubor
sledovala diváky zaplněná hala, k vidění byl kvalitviditelně přidal na servisu a také
ní volejbal a já cítím velké štěstí, jak jsme utkání
zvládly. Zvlášť když pro nás šlo o třetí zápas během
díky tomuhle důležitému posuposledních pěti dnů.“
nu naprosto srovnal poměr sil
na palubovce. Skóre přitom bylo
jako na houpačce, oba kolektivy
Miroslav Čada
se neustále střídaly ve vedení.
(VK Modřanská Prostějov):
Naše děvčata získala největší
výhodu po obratu ze 7:5 na 7:8 „Snažili jsme se ze všech sil, ale soupeř nás předčil
a následně po dalším otočení hlavně kvalitním obranným systémem s výbornými
z 10:9 na 10:12, když se začala bloky, které jsme podobně jako v prvním vzájemném
častěji prosazovat středem sítě. střetnutí nedokázali pravidelně překonávat.“
Nahoru šla rovněž jejich obrana
v poli, díky tomu fandové místy
viděli pěkný volejbal s dlouhými
atraktivními výměnami. Bohužel do průběhu zápasu v tu chvíli
vstoupil citelnou chybou hlavní
Mandy Wiggerová (Voléro Curych):
sudí, který jasně dobrý míč VK
„Všechny jsme neustále věřily ve vítězství, i když bylo
mylně přiřknul Švýcarkám a ty
střetnutí dost vyrovnané – hlavně ve třetím setu. Celé
tak zastavily další odpor hostí (z
družstvo podalo perfektní výkon.“
19:17 to mělo být 19:20, místo
toho platilo 20:19). Na tuhle
Solange Soaresová
jednobodovou, ovšem zásad(VK
Modřanská Prostějov):
ní pomoc rozhodčích pak dala
v závěru razítko Petrovič dvěma „Velký rozdíl mezi oběma týmy spočíval v kvalitě obrany,
která je v současném volejbalu hodně důležitá. Sice jsme
rozhodujícími esy na 25:21.
Navzdory nezvládnuté kon- zahrály lépe než proti Curychu doma, jenže to nestačilo.“

Pohledem trenérů

Pohledem kapitánek

Prostějov/son - V rámci
posledního utkání základní
části evropské Ligy mistryň 2011/12 proti Dynamu
Kazaň připravil oddíl VK
Modřanská Prostějov pro
své příznivce speciální soutěž. Ve hře jsou tři nástěnné kalendáře společnosti
AGEL na letošní rok, kde
v různých zajímavých situacích pózují právě naše volejbalistky i členové realizačního týmu.
„Chceme tímto způsobem
poděkovat našim fandům za
přízeň. Ačkoliv se nám v dosavadním průběhu stávajícího

Zájezd
fanoušků
na střetnutí
VK v Praze
Prostějov/son - Fanklub volejbalového oddílu VK Modřanská Prostějov pořádá autobusový zájezd na utkání 17. kola
UNIQA extraligy žen 2011/12
mezi PVK Olymp Praha a VK
Prostějov.
Duel dvou aktuálně nejlepších
týmů soutěže se hraje v sobotu
21. ledna od 17.00 hodin, sraz
fanoušků je týž den v 8.30 hodin
na parkovišti u haly Sportcentra
DDM. Cena zájezdu činí 120
korun, neboť jeho součástí bude
návštěva výstavy korunovačních klenotů. Zájemci se mohou
hlásit prostřednictvím e-mailu
na adresu zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na
číslo 777 311 108, podmínkou
je dát na sebe nějaký kontakt.
Uzávěrka přihlášek ve čtvrtek
19. ledna do 12.00 hodin.

Mládežnická družstva VK Prostějov bojovala

o tomto víkendu se střídavými úspěchy
Své zápasy měly na pořadu
v sobotu 14.1. kadetky A v
extraligovém derby s PVK
Přerov, kadetky B (starší
žákyně) v 1.liza v Moravské
Třebové a mladší žákyně
dohrávaly skupinu C v Olomouci. V neděli pak juniorky
v 1. lize doma s Opavou a naše
nejmenší v Turnaji trojic v
Olomouci.
Extraligové kadetky pochopily
po prvním setu, že je třeba se
probudit a poctivě bojovat a po
dobrém výkonu si s Přerovem
poradily poměrně hladce 3:1
(-17,19,14,14) a 3:0 (4,17,17) a
před posledními zápasy základní
části jsou na prvním místě tabulky.
Kadetky „B“ zabojovaly a
odvezly z palubovky soupeře
z Moravské Třebové všechny
tolik potřebné body: Moravská
Třebová - Prostějov „B“ 1:3
(-29,-22,15,-19) a 0:3 (-26,-21,-

17) a před posledními koly jsou
na průběžném 3.místě.
Mladší žákyně ve skupině „C“
krajského přeboru sice prohrály
všechny své zápasy a nenapodobily své spoluhráčky ve skupinách „A“ a „B“ z předešlého
týdne, ale na jejich hře je vidět
postupné, stálé zlepšování a to
nejen v herním projevu, ale i v
individuální technice. Za to také
sklidily od svých trenérů pochvalu.
V neděli juniorky nestačily na
výborně a se stoprocentním nasazením hrající Opavu, prohrály
oba zápasy a ztratily dosavadní
neporazitelnost:
Prostějov - Opava 1:3 (-18,20,17,-15) a 2:3 (-22,-23,15,16,10)
Volejbalové naděje. Žákyny prostějovského oddílu pěkně pohromadě. Foto: www.vkprostejov.cz
Na turnaji trojic v Olomouci
(další kolo dlouhodobé soutěže
hráčů 5.-6. tříd) se prostějovské obsadily ve své skupině první a prostějovského volejbalového sobné vítězství žen OP nad
zástupkyně neztratily. Hrály druhé místo.
dění (mimo nejvyšší soutěž) Lanškrounem 3:0 (12,10,20)
dobře a dokonce ty zkušenější Ve
výčtu
víkendového je třeba zmínit i dvojná- a 3:2 (-22,15,11,-23,7)

Šternberk dostal v Prostějově pořádnou nálož
Prostějov/son - Chuť prostějovských volejbalistek odčinit
už pátou porážku v evropské
Lize mistryň z Curychu odnesl na české scéně Šternberk.
Ženy VK Modřanská jej v 16.
kole UNIQA extraligy doslova
smetly z kurtu, když aspoň

VK Pv
SK Št

3
0

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

trochu vyrovnaný byl pouze
druhý set. Jinak dle očekávání suverénně kraloval vedoucí
mančaft tabulky, který dalším vítězstvím znova upevnil
své postavení před pražským
Olympem. A v dalším dílu
nejvyšší soutěže ČR zajíždí
právě na palubovku aktuálně
největšího konkurenta.
Až přílišný respekt z účastníka Champions League měly
v úvodu hostující hráčky, čehož
koncentrované Modřanky využily k pohodovému rozjezdu
střetnutí (5:0). Až za stavu 10:2
se Sokol osmělil, zlepšil příjem
i obranu v poli a dokázal snížit
(13:7), jenže vzápětí opět pohořel při výborném podání Hrončekové (18:7). Právě během
jejích servisů ženy VK dosáhly
dvou pětibodových šňůr, což
výrazně přispělo k jednoznačnosti zahajovací sady – 25:12.
Druhý set odstartoval mnohem

vyrovnaněji, šternberské volejbalistky šly dokonce poprvé do
vedení (1:3, 4:6). Z krátkého
výpadku na přihrávce se však
favoritky rychle vzpamatovaly a okamžitě znovu nahodily
svůj bodostroj, když vedle nekompromisních útoků též velmi často blokovaly (7:6, 11:7,
15:9). Vzápětí navíc zaúřadovala svým podáním opět Hrončeková a celé dějství zase nabralo
jasný směr s průběžným skóre
20:10 i tím konečným 25:16.
Hladký průběh následně Prostějovanky udržely také ve třetí
sadě, kdy nadále ofenzivně
dominovaly smečařka Velikiy
a blokařka Hrončeková. Obě
těžily z dobré spolupráce s nahrávačkou Smák, celkově se dařilo celému domácímu družstvu.
Naopak Sokolky často chybovaly vynuceně i zbytečně, čímž
zápas dospěl k výsledku s nádechem debaklu – 25:10.

Pohledem trenérů
Ľubomír Petráš (VK Modřanská Prostějov
„Z naší strany to bylo především o koncentraci a soustředění na každý míč. Chtěli jsme dělat co nejméně
chyb, to se dařilo. Jasně jsme dominovali v útoku, i
když Šternberk dobře přihrával náš spíše taktický servis. Celkově jsme utkání zvládli velmi kvalitně, nejvíc
se prosazovaly Veronika Hrončeková s Annou Velikiy
a Tali Artmenko.“

Radomil Juřík (TJ Sokol Šternberk):
„Hodnotí se mi složitě, když jsme ve třetím setu
uhráli jen deset bodů, což je velice málo. Dvě sady
předtím přitom náš výkon nebyl až tak špatný. Překvapilo mě, že jsme neměli větší problémy s prostějovským servisem, naopak velké potíže holkám
dělal domácí útok. Ten byl mnohem důraznější,
výš a celkově lepší, právě v téhle činnosti spočíval
obrovský rozdíl mezi oběma týmy. Snažili jsme se
aspoň bojovat, ale není to snadné, když se vydřený
balón rychle vrátí z druhé strany sítě opět k nám tvrdě na zem.“

ročníku Champions League
moc nedaří, našli si diváci
na pohárové zápasy v hojném počtu cestu do hlediště
a povzbuzovali ze všech sil.
Věřím, že stejné to bude také
v úterý na Kazaň, zvlášť když
postup do play off je i po pěti
předchozích porážkách stále
ve hře. Holky to na hřišti ještě určitě zkusí a snad jim opět
pomohou rovněž fanoušci
v ochozech,“ zadoufal sportovní ředitel VK Peter Goga.
Jaká bude přesná podoba soutěže o volejbalové kalendáře
AGEL 2012? „Kdo se chce
zúčastnit, ať ve vestibulu haly

u speciálního stolu napíše na
lístek svůj tip přesného výsledku prvního setu střetnutí s
Dynamem a přidá své jméno.
Z úspěšných tipů vylosujeme
tři výherce,“ popsal Goga.
„Každopádně přijede momentálně nejlepší ruský klub
s řadou špičkových hráček
mezinárodní úrovně v čele
s největší hvězdou Jekatěrinou
Gamovou, což je už samo o
sobě nemalým lákadlem. My
pochopitelně všechny zveme
do haly Sportcentra DDM a za
pomoc našich příznivců budeme vděční,“ zdůraznil Peter
Goga.

Prostějov - Šternberk 3:0
0 (12, 16, 10). Nejvíce bodů: Artmenková 14,
Monzoniová 11, Veliká a Hrončeková po 10 - Janečková 8. Slavia Praha - Ostrava 3:00 (23, 23, 24). Nejvíce bodů: Koloušková 15, Suchoňová
10 - Langová 12, Kadlecová 10. Přerov - Frýdek-Místek 3:1 (21, 25,
-20, 19). Nejvíce bodů: Gambová 24, Mátlová 15 - Závodná 11, Kojdová
10. KP Brno - Olymp Praha 1:33 (22, -19, -20, -17). Nejvíce bodů: Svobodníková 15, Staňková 11, Michalíková 10 - Kossányiová a T. Važurová
po 16, Sládková 12, Kvapilová 11. SK UP Olomouc - SG Brnoo 3:0 (15,
21, 20).
) Nejvíce
j
bodů: P. Chalcarzová 14, H. Vanžurová 13, Honková 12
- Šnellyová 7.

Tabulka UNIQA extraligy žen
 Tým

Z

V3 V2 PB

P

PS

PM

B

1. Prostějov

12 12 0

0

0

36:2 949:633

36

2. Olymp Praha

12 11 0

0

1

33:6 938:737

33

3. KP Brno

13 7

1

0

5

26:21 1076:940

23

4. UP Olomouc

12 6

0

1

5

24:21 979:969

19

5. Slavia Praha

12 6

0

0

6

22:21 924:946

18

6. Frýdek-Místek

12 6

0

0

6

21:22 935:961

18

7. Přerov

12 5

0

1

6

18:23 885:906

16

8. Šternberk

12 3

1

0

8

18:29 961:1087

11

9. Ostrava

12 3

0

0

9

11:28 751:918

9

10. SG Brno

13 0

0

0

13

3:39 734:1035

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...
17. kolo 21.ledna 2012, 17:00 hodin: Královo Pole - Přerov,
Olymp - Prostějov, SG Brno – Slavia, Ostrava - Frýdek-Místek,
Předehráno: 17.11. Šternberk – UP Olomouc 1:3 (-23,-22,22,-17)

3
0

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
SOKOL ŠTERNBERK

Čas: 58 minut
Rozhodčí: Kostka, Hudík.
Diváků: 400
1. set: 25:12 22 minut
2. set:: 25:16 20 minut
3. set: 25:10 24 minut

Sestava Prostějova:
libero: Chlumská
Horká
Tomášeková

Kubínová

Monzoniová
Velikiyová
Trenérská dvojice:
Miroslav Čada a
Ľubomír Petráš

Soaresová

Střídala: Soaresová
Připraveny byly: Artmenková ,
Košická, Smáková, Hrončeková

Sestava ŠTERNBERKU:
Dřímalová, Oborná, Pavlitová, S. Janečková, M. Janečková,
Sochorcová, libero Hronová – Římská, Segeťová. Trenér:
Radomil Juřík.

Předplaťte si periodikum,
kde najdete
NEJVÍCE EXKLUZIVNÍCH
VOLEJBALOVÝCH ZPRÁV

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

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

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s nejlepším prostějovským kuželkářem současnosti

Zdeněk Vymazal:
Vymazal: „Bronz z mistrovství světa byl mým vrcholem“
vrcholem“
Zkušený harcovník se nechal k účasti na loňském šampionátu přemluvit a byla z toho nečekaná medaile
Prostějov - Už dlouhá léta je špičkovým sportovcem, a přesto ho téměř nikdo nezná.
Soutěží totiž v odvětví, které ani zdaleka není v popředí divácké sledovanosti. Zdeněk
Vymazal hraje kuželky, ve svých třiapadesáti letech je hraje skoro celý život a vede si
v nich znamenitě. Rodák z Prostějova a současný občan Výšovic v minulém roce podruhé během své kariéry reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa, kde
pomohl mužskému družstvu k senzačnímu zisku bronzové medaile. I díky tomu byl
následně vyhlášen třetím nejlepším hráčem za sezónu 2011 v anketě Kuželkář roku ČR.
Marek S
Sonnevend

Co následovalo?
„Za prostějovský oddíl
Můžete popsat své jsem hrával nějakou dobu ještě i
Může
začátk
začátky s kuželkami, po přejmenování na Pozemstav.
kdy a jak jjste se k nim dostal? Nikdy se nám ale nepovedlo
„Hrát jsem je začal v sedmnácti postoupit ze druhé ligy do
letech, což tenkrát rozhodně první, a když přišla možnost
nebylo nnijak moc pozdě. jít do Rakouska, chtěl jsem to
Neexist
Neexistovaly totiž jako zkusit. Nakonec jsem tam strávil
dnes mládežnické koule dvanáct herních let ve čtyřech
men
menších rozměrů, všichni různých klubech, nejprve ve
vče
včetně dětí museli hrát druhé lize a potom v nejvyšší
se stejnými. Kuželky soutěži. Vždycky jsem přitom
se stavěly ručně, patřil mezi deset nejlepších
žžádná
automatika jednotlivců. Čas k návratu dozja
jako v současnosti. rál před pěti lety, rozhodl jsem
Já osobně jsem k to- se přestoupit do tehdy druholim
muhle sportu poprvé gových Husovic. I s nimi jsme
při
přičichl ve Dzbelu postoupili do první ligy, každým
ješt
ještě na pískové dráze, rokem se posouvali tabulkou
která se po několika nahoru a loni skončili pátí
hode
hodech musela vždy těsně za třetím místem. Teď
urovnáv
urovnávat shrabovákem. A jsme v polovině probíhajícího
když někdo špatně hodil, zavr- ročníku druzí s tím, že chceme
tala se kou
koule do písku a vůbec zkusit útok na titul. To by byl
nedoletěla ke kolkům. (smích) historický úspěch pro klub a
Byla to pro
prostě úplně jiná doba, velký úspěch i pro mě samotdneska je vvšechno po technické ného. Snad to vyjde.“
stránce o sstrašný kus dál. Ale
S ohledem na vaši
abych se vr
stabilně vysokou výkonvrátil k sobě: kuželky
jsem si prv
prvně vyzkoušel v ho- nost určitě máte reprezentační
spodské kkuželně zmíněného zkušenosti. Jaké?
Dzbelu, kde jsme měli chalupu. „Startoval jsem na dvou misMůj praděd
praděda stolař byl jedním trovstvích světa: v roce 2000
ze zaklada
zakladatelů tamní dráhy, v Poznani a loni v Sarajevu.
navíc můjj sstrýc hrával závodně Určitě jsem těch šampionátů
za Šumperk
Šumperk. Měli jsme to tak mohl absolvovat víc, ale to
nějak v rod
rodině. Do prostějovské bych musel každoročně absolkuželny mě poprvé vzal jeden vovat reprezentační soustředění
kamarád, ooficiální soutěže jsem i samotné mistrovství, což je
pak začal hrát za místní klub dost času. A vzhledem k mému
Gala. Ten ttehdy působil v kra- zaměstnání by na to vždycky
jském přebo
přeboru první třídy a brzy padla velká část dovolené, kterou
postoupil do druhé ligy.“
se mi moc nechtělo obětovat.“

Jak to, že jste se tedy po
jedenáctileté pauze náhle
ocitl na MS 2011?
„Nechal jsem se ukecat. (smích)
Řekl jsem si, že do toho ještě
jednou na stará kolena půjdu,
a dopadlo to skvěle. Jako tým
jsme udělali takový výkon, že
mužské družstvo po dlouhých
sedmadvaceti letech získalo na
mistrovství světa medaili.“
Považujete bronz ze Sarajeva za svůj životní
úspěch?
„Samozřejmě ano, dosáhnout
takhle vysoko v tvrdé mezinárodní konkurenci není zrovna jednoduché. Hodně si cením
také třetího místa z nedávného
vyhlášení ankety Kuželkář roku
ČR za rok 2011. Šlo o ocenění
nejen za medaili ze světa, ale
též za dlouhodobě stabilní výkony v první české lize. V dresu
Husovic se totiž každou sezónu
držím mezi nejlepšími co do
počtu získaných bodů pro
družstvo, většinou individuální
hodnocení vyhraju nebo jsem
druhý.“
U kuželek asi platí, že
jsou dlouhověkým sportem podobně jako třeba golf,
ne?
„Dá se to tak říct. Však i můj
vlastní příklad ukazuje, že se
kuželky dají na vysoké úrovni
hrát až do pokročilejšího věku.
(smích) Zvlášť poté, co liga
před pár lety přešla z dvou set
hodů sdružených na sto dvacet.
To je pochopitelně míň fyzicky
náročné a pro starší hráče
tím pádem přijatelnější. Je
velký rozdíl zvládnout naplno
dvě hodiny v kuse, nebo jen
hodinu.“
Vy
to
zatím
i
v třiapadesáti letech zvládáte
výborně.
Máte
představu, jak dlouho ještě
vydržíte
coby
kuželkář
špičkové kvality?

Třetí na světě. Český národní tým kuželkářů vybojoval na mistrovství světa v bosenském Sarajevu bronzové
medaile. Členem družstva byl i Prostějovan Zdeněk Vymazal (v horní řadě první zleva). Foto: archív Z. Vymazala
„Dokud mi to půjde, budu
pokračovat. (smích) Ale jak
dlouho přesně vydržím, se
opravdu nedá odhadovat.
Každopádně chci hrát jen na
té vysoké úrovni, na kterou
jsem za léta zvyklý. A až mi
to přestane jít, je možné, že
raději úplně skončím, než
bych pokračoval v nějaké
nižší soutěži. Nevím totiž,
jestli by mě to tam bavilo,
požitek ze hry by určitě
nebyl takový. Ještě uvidím,
nechám se překvapit. Zatím
na to pořád mám a snad ještě
j
nějakou
dobu mít budu.“
Motivace vám nechybí?
„Ani ne. Ziskem medaile na mistrovství světa jsem
nabral novou chuť, byl to fakt
velký impuls. Navíc i bez tohoto úspěchu mě kuželky
stále baví, takže momentálně
není co řešit. Jedu dál.“
Dá
se
kuželkami
uživit?
„To ani náhodou, nejsme
sportovní profíci jako fotbalisté, hokejisté nebo tenisté.
Když to umíte fakt dobře,

můžete si něco přivydělat, ale
rozhodně nedostanete žádné
velké peníze. Ani v tom Rakousku. Kuželky jsou zkrátka
hlavně koníček a vášeň.“
Co se vám na nich tak
líbí?

„To se dá těžko takhle říct. Proč
někoho baví víc fotbal, jiného
hokej a tak dál? Prostě se vám
ten sport zalíbí, začne vás bavit
a už to jede. Navíc v kuželkách
je hodně důležitý dobrý kolektiv, na což já dám.“

kdo je
zdeněk vymazal
Špičkový český kuželkář se narodil 26. června
1958 v Prostějově
Prostějově, pracuje ve zdejší firmě FeFe
ico a bydlí ve Výšovicích. S kuželkami začínal
v sedmnácti letech, aktivně je hraje na vrcholové úrovni s krátkými přestávkami až dosud
(to znamená šestatřicet let). Jeho prvním oddílem byla Gala Prostějov, později přejmenovaná na Pozemstav. Po vojně odešel působit
do Rakouska, kde během dvanácti sezón postupně
p vystřídal
y
celkem čtyři
y kluby.
y Před pěti
p
roky se vrátil do ČR a od té doby hraje za Sokol Brno-Husovice, s nímž postoupil ze druhé ligy do první a momentálně patří
k nejlepším týmům republiky. Svou zemi Zdeněk Vymazal reprezentoval na dvou mistrovstvích světa: 2000 v polské Poznani a 2011 v bosenském Sarajevu, kde ziskem bronzu v soutěži
mužských družstev dosáhl svého největšího životního úspěchu.

PŘEDPLAŤE SI PERIODIKUM, V NĚMŽ KAŽDÝ
TÝDEN NAJDETE EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR!

Jen v tomto roce ušetříte nejméně 260 korun...
Tel.: 608 960 042, e-mail: predplatne@vecernikpv.cz
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