VELKÁ FILMOVÁ SOUTĚŽ
Naším partnerem se stalo multikino Cinestar!
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Chcete lístky do kina ZDARMA
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LOUPEŽ v herně na Žižkově náměstí

Víme jako jediní: Policie hledá kulhavého muže!
Případ, který dává vzpomenout na hrůzu, jež se
udála před deseti lety v baru Eso v Plumlovské ulici. Také minulý týden ve středu šlo o život mladé
barmanky. Tentokrát v herně vedle restaurace
Beseda na Žižkově náměstí.

Barmance
šlo o ŽIVOT

Prostějov/mik

Loupež v centru města. Ve středu přepadl maskovaný kulhavý lupič hernu na Žižkově náměstí. Vystrašené barmance sebral sedmnáct
a půl tisíce korun.
Foto: koláž PV Večerníku

„Ve středu 18. ledna v ranních hodinách vstoupil dosud
neznámý pachatel do herny
na Žižkově náměstí v Prostějově, kde za ruku uchopil
obsluhu, následně ji odvedl
za barový pult a požadoval
vydání peněžní hotovosti.
Obsluha pachateli vydala finanční hotovost 17 500 korun. Svým jednáním je muž
podezřelý z trestného činu
loupeže, za který může být
potrestán odnětím svobody
na dva roky až deset let,“
uvedl Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Ze strany policie šlo o velmi strohou zprávu, takže jak
jsme v poslední době zvyklí,
podrobnější informace jsme
museli získat jinde. A podařilo se. Z výpovědi člověka

obeznámeného s případem
jsme se dozvěděli, že pachatel si loupež zřejmě dobře
předem promyslel. „Poprvé
vstoupil do herny krátce po
čtvrt na pět ráno. Pár minut
se rozhlížel, pak si koupil
od barmanky levné cigarety
a odešel. Po zhruba dvaceti
minutách se rozrazily dveře
baru a dovnitř vletěl chlap.
Byl stejně oblečený jako ten
předtím, akorát měl na hlavě
kuklu a v ruce něco držel.
Zřejmě pistoli,“ sdělil nám
náš zdroj, který si z pochopitelných důvodů nepřál být
jmenován. „Ten muž popadl
třiatřicetiletou barmanku za
ruku, cloumal s ní a táhl ji k
pultu. Žena se bránila, kopala do něho. Měla strach, že
ji chce znásilnit nebo zabít.
Pak ji pustil a sám si z číšnického fleku vybral hotovost.
Barmanka byla strachy bez

sebe, lupič pak hernu rychle
opustil. Když se žena trochu
vzpamatovala, zavolala policii,“ dodal náš zdroj.
Od stejného člověka jsme se
také dozvěděli, že lupič značně dopadal na jednu nohu,
policie tedy pátrá po člověku, který kulhá. Z oficiální
zprávy policie to ale nezaznělo. „Pachatel byl maskovaný šedou látkovou kuklou
s otvory pro oči, v ruce držel
doposud nezjištěný předmět.
Jednalo se o muže střední
postavy, výšky kolem 180
centimetrů. Byl oblečen do
modrých montérek a na sobě
měl hnědou bundu. Mluvil
česky bez přízvuku, ale špatně artikuloval,“ sdělil mluvčí
Policie ČR v Prostějově Petr
Weisgärber.
Jak jsme se ještě od našeho
zdroje dozvěděli, policie disponuje záběry z bezpečnostní kamery umístěné přímo
v herně. Zná tedy podobu
muže, který si dvacet minut
před samotnou loupeží kupoval u barmanky cigarety. Je
to skutečně pachatel následné
loupeže?

INZERCE

Zdražili jsme, ale vy UŠETŘÍTE!
Za dva de
desetikorunové
esetikorunovéé tituly u nás zaplatíte jen 15 Kč
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www.nasepovleceni.cz

Wolkerova 37, PV

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

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Hrůzný nález
V pondělí odpoledne ohlásil
muž na linku 156
neobvyklý nález. Uvedl, že
našel za hřbitovem ve křoví
pod hromadou listí urnu se
jménem i datem zpopelnění. Nádoba byla ve spodní
části prorezivělá. Strážníci ji
převezli na městský hřbitov.
Od správce vyšlo najevo, že
urna je evidovaná od června
loňského roku jako ztráta.

Zloděj: nemám na jídlo!
V pondělí před devátou hodinou ráno si strážník okrskové služby povšiml utíkajícího muže s nasazenou kapucí,
který v ruce držel kovový
škrabák. Z ulice Myslebkova směřoval ke kovošrotu.
Tohoto muže ihned okrskář
sledoval až do sběrny, kde se
pokoušel prodat odcizenou
věc. Po zjištění totožnosti
vyšlo najevo, že se jedná o
jednatřicetiletého podezřelého. K celé věci uvedl, že
nemá žádné peníze na jídlo
a kovový rošt odcizil u jednoho z paneláku z blízkého
sídliště. Vzhledem k tomu,
že v poslední době dochází
k četným krádežím tohoto
druhu,, byla
y o zadržení informována Policie ČR, která si
osobu převzala
p
k dalšímu šetření. Škrabák byl vrácen na
své místo ppřed jeden
j
z domů
v ulici Švýcarská.

Risk se nevyplatil
V obchodním domě na
Okružní ulici nakupující navážil celer a poté ho vyměnil
za větší. Zariskoval skrze
pětikorunu, což byl rozdíl v
ceně. Osmašedesátiletý muž
byl přistižen a na místo přivolána hlídka strážníků. Pro
podezření z přestupku proti
majetku byla seniorovi uložena na místě bloková pokuta. Zboží doplatil a odkoupil.

Naboural a ujel
Dvaadvacetiletý opilý řidič
naboural zaparkované vozidlo a z místa ujel. Měl
smůlu, neboť jeho jednání
zpozoroval občan, který
před půlnocí celou událost
nahlásil na linku 156. Strážníci zkontaktovali sedmadvacetiletého svědka. Ten
popsal zmíněné vozidlo a
upřesnil, že při vyjíždění z
řady zaparkovaných vozidel několikrát silně narazil
do jiného vozu a následně
pokračoval dále ve směru
k ulici Drozdovická. Hlídka ihned vyrazila provést
kontrolu dané trasy. Na
ulici Anenská spatřila automobil odpovídajícího
p
j
ppoppisu. Řidič zastavil na ulici
Šmeralova. Pro podezření
z požití lihovin byla u něj
provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem
, promile.
p
y
0,96
Na místo byla
přivolána Policie ČR, která
si věc převzala.

Uvědomělá řidička
O půl sedmé ráno nahlásila
telefonicky žena na operační
středisko, že poškodila při
pojíždění ulicí svým vozem
cizí vozidlo. Chtěla zanechat vzkaz, ale propiska jí
přestala psát a z důvodu časové tísně se musela z místa
vzdálit. SPZ si sice nepamatovala, ale podle jejího popisu strážníci zaparkovaný
uvedený vůz nalezli. Majitel
byl zkontaktován a o události vyrozuměn.
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Konopný velkopěstitel neuspěl

ČERNÁ KRONIKA

Nejvyšší soud mu potvrdil podmíněný trest

Pěstitel konopí Dušan Dvořák z Ospělova si ve
svém sporu se státem, zda je příprava a užívání
této rostliny nemocnými lidmi legální, či nikoliv, připsal další neúspěch. Nejvyšší soud totiž potvrdil
loňský rozsudek, kdy Dvořák dostal za pěstování
konopí podmínku. V současné době navíc muže
čeká další podobný proces.
Brno, Prostějov/mik
„Odvolání obviněného Dušana
Dvořáka proti rozsudku Krajského soudu v Brně se odmítá,“
potvrdila médiím minulý týden
Milada Šámalová, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu.
Soudci souhlasili s argumentací
nižších soudů, že konopí Dvořák pěstoval bez příslušného
povolení. „Za účelem následné-

ho zpracování a distribuce pěstoval nejméně 791 kusů rostlin
Cannabis sativa, které mu zabavila policie,“ uvedla Šámalová.
Dušan Dvořák stále tvrdí, že
podle ústavy je pěstování a léčba
konopím zcela legální. Loni na
jaře však za nedovolenou výrobu
a nakládání s omamnými a psychotropními látkami dostal u brněnského krajského soudu podmíněný trest osmadvacet měsíců

s odkladem na dva a půl roku.
Kauzu Dvořáka řešil i ministr
spravedlnosti Jiří Pospíšil, který
na postupu státního zástupce v
daném případu našel pouze jedinou chybu. Když totiž Dvořák na
začátku loňského roku dostal od
policie pokutu deset tisíc korun
za to, že nepřišel k výslechu, proti
pokutě se odvolal. Státní zástupce
Černík ale jeho odvolání zamítl.
„Zrovna v té době prošla změna
trestního řádu, takže jsem neměl
rozhodovat já, ale o námitkách
pana Dvořáka měl rozhodovat
soud,“ vysvětlil své pochybení
prostějovský státní zástupce.
V březnu čeká Dušana Dvořáka
u prostějovského soudu další proces, protože v pěstování
pokračoval. Policie mu totiž na
jeho zahradě v Ospělově zabavila

Firemní peníze
prohrál
v automatu!

Odchází poražen. Dušan Dvořák opouštěl soudní síň vždy pořádně rozčilen. Nejinak tomu bylo minulý týden.
Foto: archív
vzrostlé rostliny konopí, usušený materiál, masti a tinktury již
třikrát.
Jak Večerník nedávno informoval, Dušan Dvořák nazval

špičky prostějovské justice
nájemnými vrahy. Svými
vulgárními výstřelky je znám
i při jednotlivých soudních
jednáních.

OTŘESNÉ: feťáci za volantem! Matka zpitá pod obraz,
Policisté přistihli dva řidiče zkouřené marihuanou

Prostějovsko/mik - Proboha,
co až někoho zabijí? V poslední době chytají policisté
na prostějovských silnicích
nejenom podnapilé řidiče,
ale také jiné hazardéry se
životy svými a hlavně druhých. V uplynulých dnech
policejní hlídky zadržely
dva muže zkouřené marihuanou!
„V sobotu 14. ledna ve večerních hodinách byl na ulici
Stichovská v Mostkovicích
kontrolován hlídkou Policie
ČR dvacetiletý řidič osobního
vozidla Škoda Favorit. U řidiče byla ze strany policistů provedena dechová zkouška na
přítomnost alkoholu, která vyzněla s negativním výsledkem
měření. Následně policisté u
muže provedli také test na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyzněl

Ilustrační foto
pozitivně na látku Canabis.
Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda s motorovými vozidly.
Svým jednáním je řidič podezřelý z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, kdy výši sankce posoudí příslušný správní orgán
odboru dopravy,“ popsal nám
první případ Petr Weisgärber,
tiskový mluvčí Policie ČR v
Prostějově.

Dalšího feťáka za volantem
odhalila policie v úterý. Rovněž ve večerních hodinách byl
na ulici Revoluční v Kostelci
na Hané kontrolován čtyřicetiletý řidič vozidla BMW. Dechovou zkouškou u něj rovněž
nebylo prokázáno požití alkoholu. Jeho chování bylo ale
podezřelé, tudíž ho policisté
podrobili zkoušce na drogy.
A ta ukázala pozitivní hodnoty na užití marihuany. Kromě
zakázání další jízdy mu chtěli
policisté odebrat řidičský průkaz, to ovšem nebylo možné.
Muž ho totiž vůbec nevlastní,“
dodal mluvčí prostějovské policie.
Naši dopravní policisté jsou
vybaveni kvalitní technikou
na odhalení požitých drog u
řidičů. Proto se dá očekávat
více takových případů. Bohužel.

dítě vystrašeně plakalo!

Prostějov/mik - To snad není
pravda! Případ, který řešili
strážníci minulý týden, patří
sice k ojedinělým, ovšem svou
podstatou budí emoce. Zvláště mezi slušnými a zodpovědnými rodiči.
„K ojedinělé události byli vysláni strážníci v úterý několik minut
před půlnocí. Na linku 156 sdělila jedna z bydlících, že v domě je
slyšet vytrvalý dětský pláč. Jelikož oznamovatelce na zazvonění nikdo neotevřel, rozhodla se
událost nahlásit,“ řekla Večerníku na úvod Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově.
Strážníci přijeli na místo a zazvonili u dveří zmíněného bytu.
„Až po dvaceti minutách hlídce
otevřela žena, která byla očividně opilá. Spolu s ní byla její ani
ne desetiletá dcera, vystrašená,
ale bez zranění. Již neplakala. U
matky byla dechovou zkouškou

3,78
promile!

naměřena
hodnota 3,70
promile a při
následné
zkoušce dokonce 3,78 promile.
Sama nakonec uvedla, že vypila půl litru vodky,“ dodala Jana
Adámková.
Opilá matka a vystrašená dcera. Je jasné, že strážníci to tak
nemohli nechat. „Jelikož ve
stavu, ve kterém se žena nacházela, nebyla schopna se o dítě
postarat, byla o situaci vyrozuměna pracovnice z oddělení sociálně právní ochrany dětí. Na
místě došlo k dohodě o přemístění holčičky na noc k babičce.
Další řešení spadá do kompetence městského úřadu, odboru
sociálních věcí,“ uzavřela Jana
Adámková z Městské policie v
Prostějově.

Předplaťte si periodikum, kde najdete nejaktuálnější KRIMI ZPRÁVY | Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433, pište: predplatne@vecernikpv.cz

SLÍBIL DŮM VE VÝŠOVICÍCH, MILION ALE „ROZFRCAL”
Jednatel firmy Stavex Haná Zbyněk Jančík
dluží, kam se podívá. Peníze už prý nemá...
Před takovými podnikateli je třeba mít se na pozoru! Přestože působí
seriozně, každého z nás jsou schopni obrat o více peněz než všichni pouliční
lapkové dohromady. A pak finance, které jim svěříme, jako bychom rovnou
vyhodili z okna... Právě k nim patří i bývalý voják-ženista Zbyněk Jančík. Ve
svém životě jako by se řídil punkovým heslem „No future!“
Prostějov/mls
Zbyněk Jančík dle informací
Večerníku dluží velkému množství firem i soukromých osob
nejen na Prostějovsku. Jeho firma Stavex Haná se měla zabývat dřevostavbami. Dlouho tak
ovšem nečinila, po pár letech

činnosti skončila v dluzích. Přitom samotného Zbyňka Jančíka
v současné době nelze téměř
zastihnout. Trvalé bydliště má
hlášeno na prostějovské radnici, mobilní telefon prý nevlastní, zkontaktovat jej lze pouze
prostřednictvím emailu. Přitom
spousta lidí, kterým dluží pení-

ze, by si s ním velice ráda promluvila...
A tak podivné kšefty přivedly
Zbyňka Jančíka až před prostějovský soud, jehož stání proběhlo v úterý uplynulého týdne.
Peníze jeho firmě svěřil i mladý
pár, který si přál stavět nový dům
ve Výšovicích. Firma pana Jan-

číka jim však dodala pouze hrubou stavbu, dům však už zřejmě
nikdy nedostaví. „K dnešnímu
dni nám společnost Stavex Haná
dluží 896 tisíc korun,” sdělil Petr
Krajíček.
Sám Zbyněk Jančík však dle
svých slov nyní žádný majetek
už nevlastní, takže není schopen
nic splácet. Problémy v podnikání on sám spojoval s rozchodem
se ženou. „Manželka si našla
jiného, ztratil jsem rodinné zázemí, úplně jsem se psychicky
sesypal,“ obhajoval se před senátem Zbyněk Jančík. Na přímou
otázku, kam se vybrané peníze
poděly, však nebyl schopen důvěryhodně odpovědět.
„Myslím, že dluhy se s panem
Jančíkem táhly už hodně dlouho.
Přitom dokázal utrácet za neuvě-

řitelné hlouposti. Jeho žena kvůli
němu musela prodat i byt. Myslím, že je to typ člověka, který žije
pouze tím, co je nyní, a nedokáže
plánovat do budoucna,“ charakterizovala jej jedna z jeho bývalých zaměstnankyň. Zajímavé
je, že Zbyněk Jančík podnikal v
oboru stavitelství, přestože neměl
vystudovanou ani stavební průmyslovku. Svůj inženýrský titul
se mu podařilo získat na vojenské
škole. „Průmyslovku jsem si chtěl
dodělat, ale to už se mi kvůli mým
psychickým problémům nepodařilo,“ zmínil se v této souvislosti
Jančík.
Soud v případě Zbyňka Jančíka dosud nerozhodl, hlavní
líčení bylo odročeno. Večerník bude tento případ nadále
sledovat.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

Z trestného činu
zpronevěry je podezřelý
třiatřicetiletý muž, kterému
byla ze strany jeho zaměstnavatele svěřena finanční
částka, kterou podezřelý
použil na jiné účely, než ke
kterým byla částka určena. Muž svěřenou finanční
částku použil především pro
svou vlastní potřebu a část
získaných finančních prostředků prohrál ve výherních
hracích automatech. Svým
jednáním způsobil podezřelý muž svému zaměstnavateli škodu nejméně 12 000
korun. Za zpronevěru mu
hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.

Peníze a cigára
Neznámý pachatel vnikl do
prostor obchodu v Ivani a
odcizil pokladnu, ve které
byla uložena finanční hotovost a dále 280 krabiček cigaret různých značek. Škoda
byla vyčíslena na 30 600
korun.

Mříže jsou fuč
Dosud neznámý pachatel
odcizil v areálu mateřské
školy na ulici Libušinka v
Prostějově celkem 8 kusů
kovových mříží od větrací
šachty. Tímto svým jednáním způsobil škodu bezmála
4 000 korun.

Straka na zámku
Předminulý víkend odpoledne odcizil neznámý
ý ppachatel
z budovy zámku v obci Čechy pod Kosířem měděné
parapetní římsy. Tímto svým
jednáním způsobil zloděj
celkovou škodu nejméně 10
000 korun.

Při kontrole lhal
V pondělí večer byl na ulici
Březinova v Prostějově kontrolován
devětatřicetiletý
řidič osobního vozidla Ford
Mondeo. Muž při kontrole
předložil policistům pouze
osvědčení o registraci vozidla a doklad o sjednaném
pojištění, dále policistům
uvedl, že řidičský průkaz
zapomněl doma. To ovšem
byla lež! Následnou kontrolou ze strany policistů bylo
zjištěno, že výše uvedený
muž má soudní zákaz řízení motorových vozidel. Za
trestný čin maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání hrozí muži trest odnětí
svobody až na tři léta.

Opilý a bez řidičáku
Ve středu ráno bylo v Lešanech zastaveno hlídkou
osobní vozidlo Renault Clio,
které řídil šestadvacetiletý
muž. Při dechové zkoušce
policistům nadýchal 1,85
promile alkoholu. Dále bylo
zjištěno, že uvedený řidič
má rovněž uložen trest zákazu činnosti spočívající v
zákazu řízení všech motorových vozidel. Za dva spáchané trestné činy může být
potrestán odnětím svobody
až na tři léta.

Již neuteče!

MIROSLAV SROGONČÍK

LUKÁŠ KLABAČKA

IVANA MALÁ

SVĚTLANA MALÁ

se narodil v roce 1967 a trvalé
bydliště má hlášeno na Horním
předměstí v Trutnově. Na hledaného vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k zatčení pro
podezření z trestného činu. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 44
do 45 a měří 175 centimetrů. Má
hubenou postavu, hnědé oči a
hnědé rovné vlasy.

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

se narodila v roce 1999 a trvalé
bydliště má hlášeno v Týně nad
Bečvou v okrese Přerov. Po jmenované nezletilé dívce vyhlásila
Policie ČR pátrání jako po pohřešované. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 12 do 13 let, měří
140 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a hnědé středně
dlouhé vlasy.

se narodila v roce 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v Týně nad
Bečvou v okrese Přerov. Na hledanou vydal okresní soud příkaz
pátrání po pobytu. Je matkou
vedle uvedené pohřešované dívky. Její zdánlivé stáří je 30 let,
měří 160 centimetrů. Má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé
středně dlouhé vlasy.

V pondělí ve večerních
hodinách byl v obci Tištín
vypátrán
sedmnáctiletý
mladík, který procházel celostátní pátrací relací a na
kterého byl Krajským soudem v Brně vydán příkaz k
zatčení. Mladík byl umístěn
do policejní cely a následně
předveden ke Krajskému
soudu v Brně.

Zpravodajství
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KAUZA PTENÍ: KOVÁŘ NÁSILÍ v Prostějově roste
JAKO ŘEDITEL ASI SKONČÍ

Přestože se zastupitelé obce oficiálně sejdou až ve čtvrtek,
o osudu šéfa školy už prý rozhodli
Na programu desátého zasedání
Zastupitelstva obce Ptení, které se koná
ve čtvrtek 26. ledna od osmnácti hodin v
zasedací místnosti Obecního úřadu ve
Ptení, bude jediný bod. Zastupitelstvo
bude projednávat současnou situaci na
ZŠ a MŠ Ptení. Rozhodnout by mělo
především o budoucnosti jejího ředitele
Pavla Kováře. Jak se Večerníku podařilo
zjistit, samotné jednání zastupitelstva
však už zřejmě bude jen formalitou.
Zastupitelé totiž neoficiálně jednali už ve
středu. Na základě tříhodinové bouřlivé
diskuse by pak Pavla Kováře měli ve Nepomohl si. Pavel Kovář připustil, že o umístění
fotek na webových stránkách školy nemluvil pravdu.
čtvrtek vyzvat k rezignaci!
Dokončení na straně 8 Nejspíš ho to bude stát místo... 2 x foto: M. Zaoral

Proč je napadení strážníka jen přestupkem?

Jasně to vyplývá ze statistik. Prostějované jsou
čím dál tím agresivnější. Vůči sobě navzájem a
co je ještě horší, že v několika případech vztáhli
ruku i na policisty. K násilí se stále častěji uchylují
nejenom pachatelé trestných činů, ale také opilí
výtržníci či vandalové, a dokonce i řidiči přistižení
při spáchání dopravního přestupku!
Prostějov/mik
„Je to pravda, v loňském
roce stoupla agresivita lidí, k
jejichž případům naši strážníci vyjížděli. Setkáváme se s
tím u drobných krádeží, kdy
pachatelé odmítají sdělit svoji totožnost, slovně a často i
fyzicky napadají strážníky
či členy ochranky v prodejnách. Agresivně se chovají
muži i ženy pod vlivem alkoholu, které doprovázíme
na záchytku a se slovním

i fyzickým napadáním se
strážníci bohužel stále častěji setkávají i u řidičů, jejichž
přestupky řeší. Každý si
totiž myslí, že je jim páchána křivda,“ konstatuje Jan
Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově. Jak potvrdil, v
roce 2011 museli jeho strážníci použít ve 28 případech
donucovacích prostředků.
„Vloni došlo také ke třem
případům fyzického napadení zasahujícího strážníka.
Bohužel, všechny tyto excesy

Agresivita stoupá. Vloni museli naši strážníci použít donucovacích prostředků v osmadvaceti případech.
Ilustrační foto
byly později řešeny pouze
jako přestupek,“ pokrčil
rameny šéf prostějovských
strážníků. A tady cítíme velký problém. Vztáhnout ruku
na policistu, to by v jiných

zemích nedopadlo jinak než
kriminálem pro dotyčného
násilníka. U nás je důstojnost muže či ženy v uniformě silně podceňována.
Pokračování na straně 13

Co postaví Manthellan u Špalíčku? My to víme jako první!
Obchodní galerie nabídne supermarket, obchody, restauraci, kavárny a 350 parkovacích míst…
Už minulý týden jsme Prostějovany informovali
o tom, že společnost Manthellan předala našim
radním kompletní a podrobnou studii toho, co hodlá brzy postavit na pozemcích v okolí Špalíčku. A
zatímco se naši konšelé návrhem obřího obchodního centra probírali, odmítli o něm podrobněji informovat novináře. Prostějovský Večerník však
kompletní studii včetně vizualizace celé obchodní
galerie získal. Jako první médium tak můžeme
svým čtenářům ukázat a popsat, na co se to vlastně můžeme těšit poblíž centra města!
Prostějov/mik
Nový obchodní komplex zaplní celou mezeru mezi stávající
historickou zástavbou Špalíčku
přes Komenského ulici až po
ulici Wolkerovu. Nepůjde tedy
jen o něco, co nahradí stávající
budovu Společenského centra,
jak si spousta občanů doteď
myslí a jak bylo také několikrát
mylně prezentováno. Jak je patrné ze studie, kterou má Večerník
k dispozici, celý obchodní komplex je navržen s plným vědomím nutnosti jejího vhodného
začlenění do historického jádra
města. Nejvýznamnější fasáda
nové stavby je orientovaná směrem k centru města ke kostelu
Povýšení svatého kříže, kde je
také osazen hlavní vstup do celé
obchodní galerie.
V pátek jsme prostějovské radní informovali o tom, že disponujeme kompletním návrhem
obchodní galerie, kterou postaví společnost Manthellan. A
ledy se hnuly. Z ještě nedávné
mlčenlivosti vznikl rozhovor s
místostarostou Jiřím Pospíši-

lem. Muže zodpovídajícího za
majetek města jsme se nejdříve
zeptali, jak mu osobně se líbí
studie předložená společností
Manthellan. „Myslím si, že je
to studie, která ukazuje, že centrum města by mohlo být oživeno nejen architektonicky, ale do
budoucna by obchodní galerie
mohla přilákat mnoho návštěvníků Prostějova do centra a tak
jej oživit, což bylo od počátku
cílem projektu, který začal vznikat v průběhu roku 2008,“ sdělil
na úvod místostarosta.
Vzápětí nám popsal, jaké nyní
budou další kroky radnice.
„Město musí zpracovat odborná
stanoviska, což není jednoduchá
záležitost. Proto je studie nyní
v rukou odborníků, kteří musí
posoudit dle platných zákonů
všechny souvislosti s budoucí
realizací obchodně společenského centra. To se určitě nedá
stihnout během jednoho týdne,
jak si to někteří představují.
Společně s odbornými stanovisky chceme znát i názory občanů na předloženou studii,
proto ji dáme prostřednictvím

webových stránek k dispozici
všem, aby se mohli zájemci se
studií seznámit a vyjádřit se k ní.
Třeba předložit i návrhy a jiná
řešení, která by celý projekt zdokonalila,“ vysvětlil Jiří Pospíšil.
Zítra, to znamená v úterý 24.
ledna, zasedá Rada města Prostějova. Těžko ale říct, zda konšelé už v tuto chvíli vyřknou
nad studií konečný ortel. „Rada
na svém zítřejším zasedání
dostane teprve prvotní informace ohledně stavu posouzení
a myslím si, že až následující
jednání Rady města by mělo
dát své stanovisko k celé studii,“ řekl Pospíšil.
„Zatím dle studie mohu říci,
že bude k dispozici minimálně
350 parkovacích míst, počítá se
s prostory pro supermarket, pro

Nový tvář. Od historické zástavby Špalíčku včetně pozemku současného Společenského domu přes Komenského ulici až po Wolkerovu ulici. Tak rozsáhlá bude nová obchodní galerie poblíž centra
Prostějova.
Zdroj: repro studie společnosti Manthellan

další obchody, služby, restaurace, kavárnu a administrativu,“
popsal nám alespoň zčásti náplň nového obchodního centra
prostějovský místostarosta.
Jak vidno podle studie, obchodní centrum od společnosti
Manthellan bude stát i místo
současné budovy Společenského domu. A radní horečně
pracují na tom, aby pokročili
v jednáních o výstavbě nového
kulturního domu. „Rozhodnutí určitě padne v nejbližších
dnech. Tento týden budeme mít
k dispozici avizovanou studii
pro multifunkční zařízení. Jak
jsem měl možnost nahlédnout
do přípravných materiálů, tak
musím říci, že návrh dle mého
mínění naprosto předčí má
očekávání a určitě bude několikanásobnou náhradou za
současný Společenský dům.
Nový polyfunkční objekt bude
možno využívat pro různé aktivity sedm dní v týdnu. Na své

SMRT ženy z Otaslavic VYSOKOŠKOLÁK Z VÍCOVA ŠÍŘIL HUDBU NA INTERNETU
dnešních mladých bezstarostně dělá něco,
Měl by zaplatit
stále není OBJASNĚNA Většina
za což jim hrozí vyšetřování policií i trest
Otaslavice, Prostějov/mik
- Mají se občané Otaslavic
bát i nadále? Bohužel ano,
protože ani přesně po měsíci není policie schopna
veřejnosti objasnit smrt
matky dvou dětí, která
byla 23. prosince loňského
roku nalezena bez známek
života na poli kousek za
uvedenou obcí.
Není totiž vůbec jasné, jak
osmatřicetiletá žena, která
byla v tu dobu pohřešována,
zemřela. Byla to sebevražda,
měla zdravotní potíže, nebo
se stala obětí trestného činu?
Nic z toho se zatím nedozvíme. Policie stále mlčí.
„Vyšetřovatelé na případu
pracují, nemáme ale doposud výsledky pitvy zemřelé,“ sdělil nám v pátek Petr
Weisgärber, tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Ze
strohé zprávy ale nebudou
určitě nadšeni obyvatelé
Otaslavic. „Nepřeháním, žijeme stále opravdu ve stra-

chu a nejistotě. Pokud šlo o
násilný čin, vrah může chodit stále mezi námi,“ sdělila
nám telefonicky žena bydlící v Otaslavicích.
Kompetentní orgány zapojené do tohoto případu pracují podle našeho názoru
pomalu. Jak je možné, že na
výsledky pitvy se čeká tak
dlouho? V tomto okamžiku
vzpomínáme na všem Prostějovanům známou tragédii,
která se udála před deseti
lety v baru Eso v Plumlovské ulici. Výsledky pitvy
zavražděné barmanky nám
ochotně telefonicky sdělil
už po dvou dnech tehdejší
ředitel prostějovské policie
Zdeněk Riedinger. A tím
byla veřejnost okamžitě informována a varována před
nebezpečím, že kolem nás
všech chodí vrah...
Snad se výsledky vyšetřování záhadného úmrtí
ženy z Otaslavic dozvíme
co nejdříve!

Vícov/mls - Naprosto bezproblémový pětadvacetiletý vysokoškolský student z Vícova se
dostal do pořádné polízanice.
Přitom dělal „jen“ to, co velká
většina jeho vrstevníků. Přes
volně šířitelný program poskytl ostatním uživatelům internetu hudbu tak, aby si ji oni
sami mohli stáhnout. Policie si
na něj došlápla, zabavila mu
notebook i externí harddisk.
Následovalo kolečko výslechů
jeho i jeho spolubydlících.
Soud jej v pátek za porušování autorských práv odsoudil k
podmíněnému trestu. Hrozila
mu i neuvěřitelně vysoká pokuta.
Hudební firmy, které kvůli šíření hudby a filmů na internetu
přicházejí o velké peníze, přešly
do protiútoku. Začínají stíhat
každého, kdo ze svého počítače
poskytne nelegálně získanou
hudbu ostatním uživatelům internetu. V případě důsledného

765 milionů korun?

Ilustrační foto
šetření ze strany policie by před
soudem mohla skončit polovina
republiky. Obzvláště mezi mladými je vzájemné poskytování
hudby a filmů na internetu zcela běžnou praxí. Přitom se však
bezstarostně dopouštějí trestného činu. Své by o tom mohl
vyprávět pětadvacetiletý vysokoškolák z Vícova. Ostatním
uživatelům internetu poskytl
více jak padesát tisíc souborů

MP3! Činil tak ze svého počítače prostřednictvím programu
Strong DC++. Ten je přitom na
internetu nejen volně dostupný,
ale také velice oblíbený.
Student se u soudu poměrně naivně snažil hájit tím, že prostřednictvím uvedeného programu
pouze sdílel své vlastní fotografie
a také materiály, které potřeboval do školy. Tuto verzi však
přizvaný soudní expert v oboru
informačních technologií vyvrátil. Za porušování autorských
práv soud studenta odsoudil k
deseti měsícům podmíněně. Zároveň mu byl zabaven notebook
a externí harddisk, prostřednictvím kterých se měl trestného
činu dopouštět. „Jako přitěžující
okolnost se v tomto případě jeví
množství sdílených souborů i absence doznání. Proto jsem sáhla k
výchovnému trestu, aby si obža-

lovaný uvědomil, že se skutečně
dopouštěl trestného činu. V jeho
prospěch naopak mluví jeho dosavadní řádný život,” vysvětlila v
odůvodnění rozsudku soudkyně
Ivona Otrubová.
O náhradu škody se přihlásila
i Česká skupina Mezinárodní
federace hudebního průmyslu.
Kolik tato společnost po odsouzeném chtěla, nebylo zcela jasné.
Například ve Švédsku byl zaznamenán případ, kdy za sdílení čtyř
souborů padla pokuta v přepočtu
šedesát tisíc korun. Za jednu mp3
to tedy bylo patnáct tisíc korun. V
tomto případě by pak nebohému
studentovi, který poskytl kolem
51 tisíc souborů, hrozila pokuta
765 milionů korun. Žádná konkrétní částka však u prostějovského soudu nepadla. Sám státní
zástupce označil nároky uvedené
společnosti za „nepřezkoumatelné”. Trestní soudkyně pak tuto
firmu odkázala na řízení soudu
ve věcech občanskoprávních.
Rozsudek dosud nenabyl právní
moci, jak státní zástupkyně, tak
i odsouzený si ponechali lhůtu
pro případné odvolání.

Jestli hrozí stíhání i vám se můžete dočíst na straně 13 dnešního vydání

by si měli přijít jak sportovci,
příznivci tance, plesů, koncertů,
tak i zastánci kongresové turistiky,“ řekl Večerníku překvapující zprávu Jiří Pospíšil.
Při prvním podrobnějším rozhovoru o nové výstavbě obrovského obchodního centra
jsme se ale bohužel stále ještě
nedozvěděli, kdy společnost
Manthellan stavbu zahájí a kdy
má být hotova. „To je otázka
pro investora, který je v určité
fázi příprav. Připravit celý projekt a vyřídit veškerá povolení
je záležitostí mnoha měsíců.
Smluvně je dán termín, kdy by
vše mělo být dokončeno, ten je
pro investora závazný,“ nastínil
pouze prostějovský místostarosta Pospíšil.
Vyjádření společnosti Manthellan se nám zatím nepodařilo
získat. O daném tématu ale
budeme samozřejmě pravidelně Prostějovany informovat
i nadále.

Publicistika

4

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 23. ledna 2012

Barometr

Číslo týdne

+

Nemusí, ale zaplatí. Pochvalu si tento týden
zaslouží radní, kteří se rozhodli finanBěžte k šípku!
covat pracovní čety složené z nezaměstSlušný řidič se
naných spoluobčanů. Ač je to věc
ptá, jak je něco takostátu, radnice bude lidem kuvého vůbec možné. Řeč je o
povat pracovní pomůcdvou šoférech, které přistihly poky a přispěje i na
licejní hlídky za volantem zfetované,
jejich mzdu.
jak zákon káže. Jeden pod vlivem pervitinu, druhý omámen marihuanou. Chce
to přísné tresty!

-

39

Víc ani ránu! Víc než devětatřicet investičních akcí
letos radnice nezvládne
provést. Důvodem je menší obnos peněz, kterými
oplývá letošní rozpočet.
Dalších více než 200 staveb, oprav či rekonstrukcí
musí počkat. Snad bude v
příštích letech lépe…

Výrok týdne
LUKÁŠ ZELENKA
Exkluzivní posilu získal do svých
řad divizní tým 1.FK Prostějov.
Odchovance Sparty, který si zahrál
i Ligu mistrů a oblékal dresy takových klubů jako jsou Anderlecht
Brusel, Manisaspor či naposledy
Honvéd Budapešť, zlákal na Hanou
Miroslav Černošek. Takový fotbalista v Prostějově snad nehrál...

„Potřebovali
by na prdel,
to my ale
nemůžeme…!“
Strážník poté, co upozornil
desetileté děti v parku, že
´vajgly´ se na zem nehážou...

VENTRUBA BYL ODSOUZEN. CO VEDENÍ OP?

Analýza
Martin Zaoral
Asi každý z
nás
cítí
hrubý nepoměr
mezi
odpověďmi
na první tři
otázky a na
tu poslední.
Případ Pavla
Ventruby, člověka odpovědného za chod firmy PV Okno, je v
řadě neustále se opakujících pří-

fejeton
Rostislav Kocmel
Prohlubující se
krize má
k r o m ě
svých nesporných
nevýhod
i některé malé
přednosti. Například se
dovíte, jaký „nevěstinec“
vládne v opatrování městských bytů. Více než sto je
jich v dezolátním stavu a to
v době, kdy stále lidé nemají
kde bydlet. Odůvodnění ze
strany radnice je legrační.
To, že nejsou peníze, je zá-

Kolik firem už všude kolem nás zkrachovalo?
Kolik podnikatelských
záměrů už nevyšlo?
Kolik „manažerů” se napakovalo díky úvěrům,
které se jim podařilo
získat na krachující firmy? A kolikrát za to byl
někdo odsouzen?
padů spíše ojedinělý. Pavel
Ventruba za své jednání, kdy
skrze firmu obral o peníze řadu
lidí, byl totiž nejen obžalován,
ale i odsouzen. Toto prosté konstatování může někdo brát jako
samozřejmost. Přitom je to spíše zázrak.
Někomu se může tento případ
jevit jako průzračně čistý. Na
jedné straně stojí lidé bez oken
a peněz, na druhé straně podnikatel, který dlouhodobě nebyl
schopný dostát svým závazkům

a lidi, kteří se snažili zjistit, kde
skončily jejich peníze, agresivně slovně i fyzicky napadal.
Přesto se od jiných nerozpakoval vybírat další a další peníze. I
v takto jasném případě však za
verdiktem stojí dlouhá a náročná práce policistů, státního zastupitelství a konečně i soudu.
Je určitě skvělé, že alespoň některé kauzy končí právě takto.
Může nám to dodávat (třebas
bláhovou) naději, že podobně
tomu bude i v dalších podobných případech.
Ale bude tomu skutečně tak?
Při sledování kauzy pana Ventruby mě hned několikrát napadla
paralela mezi historií firmy PV
Okno a osudu prostějovského
OP. Zjednodušeně by se dalo
říct, že kauza Ventruba, to je OP
Prostějov v (podstatně) menším.
Obě firmy několik let na trhu
úspěšně fungovaly. Vedení obou
společností však očividně špatně
odhadlo, kolik peněz si může
dovolit utratit na své vlastní vý-

Kupujte levné
neměstské byty!
stěrka něčeho, co by se asi
veřejnost dovědět neměla.
Člověk se může pouze domnívat. A věřte, mě napadají scénáře hrůzostrašné!
Přitom oprava takového
bytu vychází na cca tři sta
nebo čtyři sta tisíc korun.
Kdyby město uvolnilo pouhých osm milionů ročně,
tak jich za rok může zrenovovat kolem dvaceti a za
deset let tu žádné špatné
byty nemáme. Jenomže on
bude problém někde jinde.
Město totiž tvrdí, jaký má
pořádek v jejich rozdělování, ale kdo ví, jestli je
to pravda? Jaká je platební poslušnost nájemníků,

to si dovede našinec živě
představit. A pak - jsou
s těmi byty jenom starosti. Každý rok je jich určitě
několik dalších vybydlených. O celé domy pak
mají zájem různé podivné
firmy i jednotlivci a čím
vybydlenější, tím lepší…
Dost! Už jsem se dostal
k těm k těm hrůzostrašným scénářům. Držme
se optimistického hlasu
z radnice. Ceny všech
nemovitostí a tím i bytů
jdou dolů. Možná radnice
přesvědčí zájemce, aby si
nějaký ten levný „neměstský“ koupili. Nápad je to
dobrý….

Konstelace hvězd Prostějova
Škaredého počasí už máte dost, takže z Prostějova prchnete
do hor. A máte recht! Co tady, když zde o pořádnou zábavu
nezavadíte. Nesmíte ovšem zapomenout na lednové povinnosti na úřadech. Už se tam na vás těší!

daje. Přitom tito lidé brali peníze
především za to, že dělali, že nevidí nalevo napravo. Hlavní náplň jejich práce? Tvrdit, že vše je
v naprostém pořádku, přestože
přinejmenším tušili, že tomu tak
už dávno není.
Na tomto místě je možné parafrázovat oblíbená slova pros-

tějovského starosty. Obě společnosti peníze neinvestovaly, ale
skutečně „projedly”. Ovšem zatímco krach firmy potrestaného
Pavla Ventruby se dotkl několika desítek lidí, faktický konec
OP zasáhl celý region. Podaří se
však v tomto případě někdy dohledat konkrétní viníky?

Už nějaký čas se v této souvislosti mluví o žalobách na dlouholetého šéfa OP Františka
Tuhého, jeho dceru Janu a zetě
Reného Volka, či pozdějšího
šéfa představenstva Romana
Hanuse. Na přetřes přichází
také otázky na to, jakou roli
v podniku sehrálo celé užší
vedení, kam patřili například
obchodní náměstek a pozdější šéf představenstva Milivoj
Žák, bývalý ředitel zahraničního obchodu Michal Šmíd,
ekonom Zdeněk Kořínek, bývalý akcionář firmy Jaroslav
Kučera, šéfdesigner Ondřej
Ziegler, šéf jesenického závodu Jindřich Koryčan, manažer
výroby Miroslav Galář, člen
představenstva Josef Burda,
vedoucí podnikových odborů
Helena Vyroubalová a mnoho
dalších.
Odpověď na tyto otázky už by
měla hledat policie, položit by
je měl soud.
Dozvíme se je někdy i my?

celé zemi vypadaly stejně, se
dotkne hlavně venkovských
oblastí. K takovým regionům
patří také naše Prostějovsko,
kde vedle velkého Prostějova
jsou již jen menší města a obce.
Podobné nápady se nás proto
mohou dost nemile dotknout.
Samozřejmě, že s úbytkem dětí
v blízké budoucnosti některé
školy zaniknou, ale nelze to
udělat centrálně a úplně pominout místní zvláštnosti. Ministerstvo by proto mělo stanovit
jen velmi široké mantinely a
konkrétní rozhodnutí by mělo
zůstat na těch, kteří situaci
v místě dobře znají – tedy
hlavně obcích a městech. Když
si někde v obci budou chtít
udržet školu, neměli by jim
ministerští úředníci „z daleka“
házet klacky pod nohy.

Kam s penězi?
A když už jsme u školství, napadá mne, zda by se nemělo
více zaměřit na získání miliard
z Evropské unie. Protože tlačit
na obce, aby šetřily, a dokonce
rušily školy, a zároveň přesně
nevědět, zda všechny peníze, co
nám nabízí Unie, vyčerpáme,to
vypadá opravdu divně. A jestli
je pravda, jak se proslýchá,
že
ministerstvo neví, co
z některých evropských peněz
má zaplatit a blouzní o tom, že
lidem bude rozdávat nějaké
papírky, za které si budou moci
koupit vzdělávací kurzy, tak to
by snad bylo lepší nakoupit obcím školní autobusy, aby mohly
vozit děti do škol.
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel
a poradce ministra

soko
lím okem ...

Kupte nám raději
školní autobusy
Ministr školství rozhodl, že
každá školní třída v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku bude mít
určený minimální počet žáků.
Ještě sice přesně neví, jestli to
bude 24 nebo 25, ale už je mu
jasné, že tam, kde se třída podle
ministerské direktivy z Prahy
nenaplní, dostanou méně peněz.
Ministerstvo návrh zdůvodňuje
nutností šetřit a úbytkem dětí.
Oba argumenty jsou jistě vážné.
Peněz není nikdy dost a platí
dvojnásob dnes - za ekonomické
krize. Nelze ani zpochybňovat, že
žijeme v době, kdy se rodí méně
dětí, a tedy ubývá i školáků.
Odskáče to venkov
Jenže rozhodnutí, které má
zařídit, aby školní třídy po

Předplaťte si periodikum, kde najdete

NEJVÍCE PUBLICISTIKY
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...

Volejte: 582 333 433 Pište: predplatne@vecernikpv.cz
Berani - 21.3.-20.4. Nějak si nedokážete zvyknout na novoty, které se okolo vás v současnosti
dějí. Chtěli byste to změnit a vrátit vše do starých kolejí, ale nejde to. Buďto se přizpůsobte,
nebo změňte zaměstnání.
Býci - 21.4.-21.5. Nemusíte se nikam honit,
tento týden proběhne v naprostém klidu. S výjimkou pátku, kdy vás někdo vytočí úplně do
nepříčetnosti. Víkend ale zacelí všechny šrámy.
Užijete si romantiky.
Blíženci - 22.5.-21.6. Máte kladný vztah k práci, ovšem nejste spokojeni s výší své odměny.
Zkuste to nadhodit šéfovi, ale neručíme za výsledek. Možná byste měli zkusit najít si brigádu
nebo lepší práci.
Raci - 22.6.-22.7. Jste soutěživé typy, proto
i veškeré problémy tohoto týdne budete řešit
hravostí. Na druhé straně s jedním problémem
nehnete ani o kousek. Týká se vašeho intimního
vztahu. Co se dá dělat...
Lvi - 23.7.-23.8. V rodině vám to v poslední
době skřípe, ale stačí opravdu málo, abyste se
všichni dostali do pohody. To málo znamená
více si naslouchat a neprosazovat pouze své názory. Určitě to vyzkoušejte!
Panny - 24.8.-23.9. Zbytečně si před sebe kladete velké cíle. Málokdy se vám je podaří naplnit, a proto jste často nervózní. Navíc svojí špatnou náladou nakazíte i všechny ostatní okolo
sebe. Zklidněte se.

Váhy - 24.9.-23.10. Neustále máte snahu se s
někým sázet. A to i přesto, že jen výjimečně
vyhrajete. Budiž, jste hračičky, ale nesmí vám
to lézt do peněz jako dosud. Myslete na zadní
vrátka, bude hůř.
Štíři - 24.10.-22.11. Vaši kamarádi na váš
šijí pěknou boudu, proto buďte po celý týden ve střehu. Nijak vás to ale nemusí svazovat v tvůrčí práci, klidně si dělejte svoje. Pokud naletíte, dokážete jim to vrátit.
Střelci - 23.11.-21.12. Doma vás uprostřed
týdne překvapí nečekaná návštěva, ze které
rozhodně nebudete mít radost. Vezměte si radši
dovolenou a zamiřte s partnerem někam na výlet. A radši hodně daleko.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Jezte střídmě, víte,
že máte potíže s nadváhou. Sice si rádi vaříte
sami pro sebe, to ovšem neznamená, že musíte
spořádat celé prase najednou. A po dlouhé době
si běžte zaběhat!
Vodnáři - 21.1.-19.2. Máte zájem o kulturu, ale
přemluvit vašeho partnera k návštěvě kina nebo
divadla, to je nadlidský problém. Zkuste to lstí.
Řekněte mu, že vás pozval někdo jiný. A uvidíte
ten fofr!
Ryby - 20.2.-20.3. Musíte krotit své emoce, jinak se dostanete do častých potíží. Buď s nadřízenými, nebo s úřady, se kterými jste na válečné stezce. A to by se vám rozhodně nemuselo
vyplatit!

Agentura
Ptení - obec malebná
Tam, kde se Haná zvedá
do kopců Drahanské vrchoviny, tak tam leží Ptení. Obec malebná a po
několika letech zase slavnější než Plumlov a jeho
přehrada. Ve Ptení mají
zámek a také školu. V ní
mají ředitele. Ten je dnes
také slavný, a vůbec si to
nepřeje. K jeho slávě mu
dopomohlo umývání auta
jeho -náctiletými žačkami
a fakt, že je ředitelem-diskžokejem. Obrázky hezkého umývání bychom vám
rádi dodali, ale museli bychom retušovat obličeje,

takže estetický dojem by
byl minimální.
Nejen ředitelem-diskžokejem živo je dnešní Ptení.
Také se tam po několikáté
prodává zámek. Sídlo chát-

rající a na pohled nevábné.
V současné době patří tato
roztomilá ruina Prostějovu
a ten se jí chce už asi dvacet
let zbavit za nějaké peníze.
Bohužel to pořád ještě nevyšlo, ale blýská se na časy.
Nová majitelka vyhrožuje, že
v zámku bude pořádat i kulturní podniky. Čeká ji však
nelehký úkol. Nejdříve zkulturnit celou památku. Jak to
všechno dopadne, to se brzy
dovíme. Agentura Hóser
tipuje: S diskžokejem dobře
- se zámkem jako vždycky...
Za Agenturu HÓSER
ROSŤYK

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která se tentokrát rekrutovala
k několika tématům. Z celé
plejády vašich podnětů a příspěvků jsme vybrali dvojici
nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme... Současně bychom vám chtěli všem
za jejich názory a podněty poděkovat. Pište dál!
Čerstvé pečivo? K smíchu!
Každý den chodím nakupovat do Tesca, protože pracuji
v Olomouci, vracím se pozdě večer a toto je prodejna s
nonstop provozem. Jenomže
to má jeden zádrhel. Nakoupím si tady všechno potřebné,
kromě pečiva. Prostě v devět
hodin večer tady disponují
sortimentem, kterým byste
druhému rozbili hlavu! Koše
s rohlíky, houskami, bagetami
a podobně jsou skoro prázdné
a ten zbytek, co tam leží, je
okoralý, tvrdý a co já vím co
ještě. Zaplaťpánbůh, že mají
aspoň balený chleba či veku.
K naštvání je pak to, když
vám v tomto úseku supermarketu nad hlavou hlásí místní
rozhlas, že je zde pro vás nachystáno vždy čerstvé pečivo
té nejvyšší kvality... Nejsem
cimprlich, vím, že tak pozdě
večer je těžké sehnat něco
čerstvého z tohoto sortimentu. Ale v Tescu mají vlastní
pekárnu, tak co kdyby zdejší
pracovníci něco upekli pro své
zákazníky i na večer?
Jaromír Dolejší, Prostějov
Milý Večerníku,
ráda Tě kupuji, těším se na
každé pondělí, ale Tvé rozšířené vydání nás moc nenadchlo... Už roky kupuji
program ve čtvrtek v AHA a v
Šípu, je to naše oblíbené čtení
a televizní programy. Teď řešíme dilema, kupovat – nekupovat, nejedná se o 5 korun, ale
každý Tvůj program vyhazujeme, je prostě navíc. Večerník
jsou nejlepší okresní noviny,
nevím, jestli si tím neodradíte
část čtenářů, byla by to škoda.
L. Navrátilová, Seloutky

Večerník reaguje:
Vážená paní Navrátilová,
moc a moc děkujeme za Vaši
věrnost našemu Večerníku.
Je nám líto, že zrovna Vám
jsme naší novou službou pro
čtenáře nekápli do noty. Věříme ale, že i přesto nadále
zůstanete naší věrnou čtenářkou. A vězte, že děláme
neustále vše pro to, abychom
Vám i mnoha tisícům dosavadních čtenářů přinášeli jen
ty nejpeprnější zajímavosti z
celého regionu. Snad časem
vezmete zavděk i naším televizním programem, byť by
měl posloužit jako podpal do
kamen…(úsměv)

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!
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Víme víc

anketa
Prostějov/Aneta Křížová

CHCETE HAVLOVO NÁMĚSTÍ?
M. Krajíček,
Boskovice

Zdeněk K.,
Prostějov

„Myslím, že
by se Hlaváčkovo náměstí
mohlo přejmenovat na náměstí Václava Havla.
Václav Havel si podle mě zaslouží,
aby se na jeho počest nějaké to náměstí pojmenovalo. Ovšem nemusí
to být nutně v každém městě, aby
nebylo ,přehavlováno´ (úsměv).
Byl to formát a takhle by si ho a
jeho činy pamatovalo alespoň několik dalších generací po nás. Jsem
zvědav, jak to nakonec dopadne...“

„Nejsem proti
tomu, aby se
v Prostějově
po panu Havlovi něco pojmenovalo. Vlastně
ani nevím, kdo byl pan Hlaváček,
podle kterého je náměstí pojmenováno, což určitě nebudu sám.
Takže by přejmenování na náměstí
Václava Havla možná nebylo zas
tak špatné. Jen je potřeba myslet na
to, aby se v každém městě nejmenovala všechna náměstí úplně
stejně.“

ˇ - 24.10.-22.11.
Štíri

O čem se drbe
ve městě

Někdo klepe? Ven s ním!

Po zesnulém ex-prezidentovi Václavu Havlovi se řada měst nejen v
ČR chystá pojmenovat ulice, náměstí nebo veřejné budovy. I v Prostějově padla tato myšlenka, proto jsme se v ulicích ptali, zda-li …

Prostějov/mik - Za drby
jsme uplynulý týden nemuseli ani chodit za štamgasty
prostějovských hospod. I
když i zde jsme si potvrdili,
že o následujícím problému
se občas hovoří i tady. Méně
než o fotbalu či hokeji, ale
přece. Více si na troufalost,
drzost a mnohdy i násilnost
různých dealerů, zástupců
elektrárenských či plynárenských společností stěžují
ženy. A především ty starší.
„Jsem už v důchodu, takže
většinu dne strávím doma.
Poslední dobou na mě zvoní nebo buší na dveře stále
více nezvaných lidí. Většinou jsou ustrojení v obleku

a kravatě. Nabízejí všelicos,
levnější elektřinu, skoro zadarmo plyn, volání do jiných
sítí se slevou nebo prostě
zboží k okamžitému odkupu.
Už jsem z toho nervózní a dochází mi trpělivost. Naposledy jsem mladíka nabízejícího snížení nákladů na odběr
energie vyhnala ode dveří
a ještě mu sprostě nadala,“
svěřila se nám seniorka bydlící v jednom z paneláků na
největším
prostějovském
sídlišti. „Stokrát jsme si na
domovní schůzi řekli, že nikoho cizího do baráku pouštět nebudeme, kvůli tomu
jsme taky na vstupní dveře
nechali namontovat kouli.

Vždycky se ale různí dealeři
dovnitř dostanou a otravují
lidi,“ doplnila soptící dáma v
letech. „Jo, je to fakt. Ti lidi
jsou otravní jak jed na krysy.
Furt říkám staré, neotvírej
jim, dělej, že nejsi doma.
Jenomže oni druhý den zvoní znovu a znovu,“ potvrdil
podsaditý padesátník v hospodě u piva.
Na dveřích jednoho činžovního domu ve Vrahovicích
byla nedávno vidět ručně
psaná tabulka s větou: podomním prodejcům a lidem
nabízejícím jakékoliv slevy
vstup zakázán!
Není to alespoň částečný reoblém
ém??
cept na danýý pproblém?

jak šel čas Prostějovem ...

Třída mnoha jmen. Svatoplukova ulice patří k důležitým
městským tepnám. Spojuje hlavní vlakové nádraží s centrem
města. V průběhu let několikrát měnila své pojmenování postupně od Vrahovské, Nádražní, Svatoplukovy, třídy Viktorie
po Rooseveltovu třídu a Gottwaldovu třídu. Současný název
je platný od roku 1990. Na snímku vidíme podobu ulice na počátku 20. století. Vlevo na fotografii stávala později obuvnická
továrna Wolf a Franže a v letech 1934-1939 zde byla vystavěna oděvní továrna Jana Nehery (pozdější Dona Prostějov). Po
pravé straně na konci ulice vykukuje věž barokního kostela
sv. Jana Nepomuckého, postaveného v letech 1751-1755.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
INZERCE

KNIHY & ŠKOLA, CHYTRÉ HRAČKY
Dárek za vysvědčení

SLEVA 10%

Prodej knih, učebnic,školních a výtvarných potřeb
Svatoplukova 48 (za Donou)

ZAHRADA, STAVBA, DÍLNA
Svatoplukova 40, PV

ª 733 797 116

10
lety

www.knihyskola.kvalitne.cz

Chcete se prezentovat u pravidelnné rubriky
Jak šel čas s prostějovem?
I TOTO MÍSTO MŮŽE BÝT VAŠE!
Volejte 608 960 042
Pište: reklama@vecernikpv.cz

129÷27(9ą(12

Ples Sandry. Hvězdou byla Dara Rolinc

V sobotu se v Kulturním a společenském centru konal již šestý
ročník reprezentačního plesu Supermarketu Sandra. Zcela nabitý
sál i přísálí, lidová hudba v salonku, mažoretky, taneční vystoupení, Věra Špinarová, slovenský
„Freddie Mercury“ - Peter Paul

Pačut a Darina Rolinc. To byla
rozmanitá náplň plesu, ze které si
každý mohl vybrat. Navíc bohatá
tombola s desítkami cen, z nichž
největší byla vybavení koupelny za 20 tisíc korun. Co dodat?
Ples Supermarketu Sandra se po
všech stránkách opravdu povedl a byl patrně vrcholem letošní
plesové sezóny. „Je to všechno
o organizaci a rentabilitě,“ uvedl

Vladimír Komínek, spolumajitel
Supermarketu Sandra.
Ples navštívilo mnoho známých
osobností, mezi kterými nechyběl ani výkonný ředitel HC Prostějov Petr Zlámal. Zatímco slovenský Freddie Mercury pěl ódu
„We are champions“, Petr Zlámal
zpíval s ním. A měl proč. Pár hodin předtím totiž rozdrtili naši
hokejisté Kadaň 5:0. Jen tak dále!

Co vás čeká
v p o s t e li .. .
V partnerském
t
životě jste měli doposud pech, to se ale co
nevidět změní. Milenci jste celkem kvalitní, tudíž o seznámení
nouzi mít nebudete. Vaše následující známost ovšem bude
vyžadovat v sexu něco navíc. Něco, co jste doposud nepraktikovali. Přizpůsobit se nebude pro vás jednoduché, zvláště
pak, když jste zvyklí na klasickou jednoduchou erotiku. Ale
buďte rádi, nezáleží vůbec na věku! Přiučit se můžete vždycky, zvláště když váš nový milenec bude do sexu celý žhavý a
sám atraktivní. Sexu si užívejte i přes víkend, protože od dalšího pondělí na erotiku nebudete mít vůbec myšlenky. A jedno
upozornění na závěr: za žádnou cenu se svými sexuálními
úspěchy nikomu nechlubte. Všude vládne závist!

foto

Svatoplukova ulice

napsáno před
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Hlavní postavy. Dvě hvězdy sobotního plesu – Dara Rolinc a Vladimír Komínek.
Foto: archív

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

ZELENINA

Okurka hadovka
1ks

Rajčata
1kg

Paprika červená
1kg

Zelí pekingské
1kg

Pórek
1ks

Mrkev
1kg

12,90

44,90

54,90

12,90

14,90

13,90

14,90

29,90

69,90

22,90

37,90 (kg)

16,90

12,90

39,90

69,90

12,90

22,90 (kg)

8,90

12,90 (salátová)

44,90

49,90

12,90

19,90

12,90

-

34,90

49,90

-

19,90 (kg)

13,90

13,50

48,90

44,90 (kapie)

13,90

20,90 (kg)

13,90

Naše RESUMÉ
Poté, co jsme si vybrali nejlevnější pečivo a obložili jej sýrem
a šunkou, hodila by se určitě na
talíř nějaká ta zelenina. A tak
například okurku pekingské
zelí pořídíte nejvýhodněji hned
na třech místech, naopak do
Billy pro ně nechoďte. Do tohoto marketu si zajděte snad
jen pro rajčata, která jsou pak
oproti tomu nejdráže k zakoupení v tesku, kde je ovšem zase
nejlépe vzít si papriku, kterou
bychom vám kromě Billy nedoporučovali pořizovat ani v
Intersparu. Na pórku ušetříte v
Albertu, na mrkvi v Intersparu.
Tak si vyberte...

Příště: Střelci

TÝDNE

V Prostějově můžeme jen závidět. Zatímco ve městě si o sněhu
můžeme nechat jen zdát, stačí vyjet osmikilometrový drahanský kopec
a vše je jinak. Teplotní rozdíl mezi Žárovicemi a Drahanami může v
zimě dělat až čtyři stupně Celsia. A to už se na sněhové pokrývce projeví. Zatímco při odjezdu z Prostějova jsme se pouze brodili v břečce,
šampaňské připravené na oslavu slavnostního otevření penzionu v
Repechách se už chladilo ve sněhu.
Foto: Martin Zaoral

Návrat ke
„starým“ případům

Nadějný plavec se zabil
kvůli nešťastné lásce
Prostějov/mls
PONDĚLÍ 17. LEDNA 2011
V neděli 9. ledna večer ukončila tragédie život nadmíru talentovaného sportovce Ondřeje Palatky. Osmnáctiletého plavce s olympijskou
budoucností srazil na širém kolejišti mezi Vrahovicemi a Prostějovem
vlak. Zpráva o neštěstí okamžitě zarmoutila všechny: rodinu, přátele, spolužáky z gymnázia a také četné sportovní kamarády a trenéry.
Tragédie byla dlouho zahalena tajemstvím. Jednalo se o nepozornost
při přecházení po kolejích, či sebevraždu?
LEDEN 2012
Vyšetřování vyloučilo, že by v případě smrti Ondřeje Palatky šlo o
nešťastnou náhodu. „Případ jsme uzavřeli s tím, že bylo jednoznačně
vyloučeno cizí zavinění i nešťastná náhoda,” uvedl prostějovský policejní mluvčí Petr Wesgärber. Zjistilo se, že mladík měl odděleny nohy
a hlavu čistým řezem od těla, což podle znalců svědčilo o tom, že si na
koleje lehl vědomě. Jeho přátelé to nechápali. Dle jejich vyjádření se
jednalo o veselého a pohodového kluka, do kterého by to nikdy nikdo
neřekl. Za tragédií však zřejmě stála nešťastná láska. Nedlouho před
smrtí se s Ondřejem Palatkou měla rozejít jeho přítelkyně.
INZERCE

Zpravodajství
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Podaří se radnici nalákat zájemce na zpustošené byty?

Šéf Domovní správy odmítá kritiku a pracuje na nové koncepci
Prostějov/mik - Náš článek
zveřejněný v minulém čísle
o volných městských bytech
vzbudil desítky ohlasů. Každý se diví, jak je možné, že
město až po letech přišlo při
inventuře na to, že disponuje 110 volnými byty ve stavu,
ve kterém je nikdo nechce.
Radní společně s jednatelem
Domovní správy nyní přemýšlejí, jak motivovat lidi,
aby se o byty v dezolátním
stavu přihlásili, přičemž by
si je ovšem museli spravit na
vlastní náklady. To už tady
ovšem před třemi lety bylo
a zájemce se nenašel žádný!
Vraťme se ještě jednou k
problému, který jsme už předestřeli. Město až po několika
letech přišlo na to, že disponuje celkem 110 volnými byty,

které nikdo nechce. Většinou
proto, že jsou v dezolátním
stavu. Copak se tomu nedalo
zabránit dřív, aby tyto byty
chátraly? „Možná ano, ředitel
Domovní správy ale dostal za
úkol, aby připravil návrhy určitých změn v systému přidělování bytů. Chceme některé
věci prostě zrychlit. Skutečností ale je, že z velké části se
skutečně jedná o byty, které
nejsou v nejlepším technickém stavu. Ano, potřebovaly
by značné investice. Ty by
ale musela zajistit Domovní
správa a samozřejmě by se
tak vzalo z peněz daňových
poplatníků, tedy z rozpočtu
města. Pak je tady ovšem
návrh, aby si lidé tyto byty Tady ovšem musíme vymysod města pronajali a sami na let systém, jak jim potom tyto
své náklady zrekonstruovali. finance vrátit. Zřejmě by se

tak dělo odpočtem z nájmu po
určitou dobu. Což by pochopitelně měli smluvně zajištěno,“
nastínil současnou situaci Miroslav Pišťák, starosta Prostějova. „Říkám to velmi nerad a
s rozpaky, ale my nebudeme
mít v dohledné době dostatek
peněz na to, abychom mohli
zmíněné byty rekonstruovat.
Jde především o velkou ubytovnu na Šárce. Lidé, kteří
v takzvaném „parlamentu“
bydlí, mají špatný technický
stav bytů u nás kompenzován
sníženým nájemným až na 26
korun za metr čtvereční,“ dodal první muž naší radnice.
Z kanceláře starosty jsme v
pátek zamířili do sídla Domovní správy v Prostějově
za jejím ředitelem. Právě na
Vladimírovi Průšovi nyní

záleží nejvíce, jaký návrh na
vylepšení podmínek při přidělování městských bytů vymyslí a předloží Radě města
k posouzení. „Tak trochu s
údivem jsem sledoval minulý týden články v médiích o
tom, že město disponuje 110
volnými byty v dezolátním
stavu. To ale přece není pravda, takhle to rozhodně není,“
řekl na úvod našeho rozhovoru Vladimír Průša. „Ve skutečnosti je z oněch 110 bytů
patnáct, které se nepřidělují,
protože domy, ve kterých
se tyto bytu nacházejí, jsou
městem určeny k prodeji. Pak
dalších sedmačtyřicet bytů
je v domech na Šárce, v ulici
Zrzavého a Pujmanově ulici.
A to jsou garsonky nebo maximálně byty jedna plus jedna.
A o ně není mezi lidmi vůbec
zájem. Opakovaně je v rámci
pořadníku nabízíme, bezna-

dějně. Deset bytů se pak nachází v paneláku v Kostelecké
ulici, ale ty si necháváme v
záloze pro krizové bydlení. Ve
skutečnosti tedy zbývá pouhých čtyřiadvacet bytů, které
jsou opravdu ve špatném stavu, a předtím, než se do nich
nastěhuje nový nájemník,
bude zapotřebí je opravit,“
vysvětlil ředitel Domovní
správy.
Že by ale mezi Prostějovany
nebyl zájem o malé byty, tedy
garsonky či jedna plus jedna?
To se nám příliš nezdá! „Je
to tak, drtivá většina zájemců
žádá dva plus jedna a větší.
Navíc je tu skutečnost, že trh s
byty je přesycen a jejich ceny
klesají. Lidé místo toho, aby si
pronajali městský byt s tím, že
si ho opraví na své náklady, investují raději do „svého“. Tedy
že si ho prostě koupí z nabídky
realitních kanceláří,“ pokrčil

MLADÝ CIKÁN okrádal chodce

Nabízet lidem byty
v dezolátním stavu?
To už tady jednou
bylo a skončilo to
KATASTROFOU!
rameny šéf Domovní správy.
Jak dodal, věří, že se mu povede vytvořit takové podmínky,
které budou lidi motivovat k
rekonstrukci bytů za jejich peníze. „Jejich finanční prostředky se jim vrátí formou sníženého nájmu,“ uzavřel toto téma
Vladimír Průša.
Jenomže podobný plán tu už
byl před třemi lety. Nikdo se
o takový byt tehdy nepřihlásil,
proč by to mělo nyní dopadnout jinak? Z tohoto důvodu
úmysl radnice mnoho lidí nechápe a nevěří, že bude životaschopný.

INZERCE

DOSTAL ŠEST A PŮL ROKU!
Lukášovi Holomkovi to soud spočítal i s úroky

Je mu devatenáct let. Dosud to byl bezstarostný
´hejsek´, který se rád bavil a čas od času někoho
obral na ulici. Sice už jednou nějaký čas strávil ve
vězení, ale jinak mu to zatím docela procházelo.
Teď však Lukášovi Holomkovi pořádně sklaplo.
Prostějovský soud ho totiž za dvě loupeže na
prostějovských ulicích poslal na šest a půl roku za
mříže!
Prostějov/mls
„Vážený soude, asi mi to nebudete věřit, ale já už krást opravdu nebudu...,“ přislíbil ve své
závěrečné řeči devatenáctiletý
lupič Lukáš Holomek. Podobných slibů si už soudce Petr
Vrtěl vyslechl opravdu hodně. A
tak zajistil, že Lukáš Holomek
svým slovům skutečně dostojí.
Na základě výpovědi svědků i

předložených důkazů jej totiž
uznal vinným hned ze dvou
loupeží.
Nejdříve z toho, že napadl mladíka u Disco clubu Sedma, kterého
měl obrat o stovku. Druhý případ
se odehrál v Plumlovské ulici. V
tomto případě Lukáš Holomek
vrazil do Františka Navrátila a
z jeho kapsy vytáhl peněženku
se sedmi tisíci korunami. Za obě
loupeže mu hrozil trest od dvou

Tak tohle
nečekal!
do desíti let. Při rozhodnutí o výši
trestu mu přitížilo hlavně to, že za
opakované loupeže byl odsouzen
už jako mladistvý. Z vězení byl
propuštěn v únoru minulého roku,
přesto se nedokázal ovládnout a
opět loupil. Soud jej v úterý poslal
za mříže na celkem šest a půl roku!
„Trest je přiměřený. Byl jste už
několikrát varován. Přesto jste si
svým chováním sám vykolíkoval
cestu do věznice,“ konstatoval na
adresu Lukáše Holomka soudce
Petr Vrtěl. Rozsudek dosud nen-

Pár vteřin poté... Lukáš Holomek po rozhodnutí soudu netajil své rozhořčení. Proti rozsudku se na místě odvolal.
Foto: Martin Zaoral
abyl právní moci, Lukáš Holomek
se proti němu na místě odvolal.
Přestože dnes již odsouzený
zlodějíček přepadával chodce už
v mládí, jednu z věcí jsme mu v

článku z 19. prosince minulého
roku přisoudili neprávem. Redakci Prostějovského Večerníku
totiž před lety nevykradl Lukáš,
ale Martin Holomek!

Soud se konečně stal „bezbariérovým“

Justiční budova je bohatší o výtah pro zdravotně postižené
Konečně! Stařičká budova Okresního soudu v Prostějově z dob
Rakouska – Uherska
doznala v minulých měsících jedné významné
změny. Jak minulý týden informoval předseda prostějovského
soudu Vladimír Váňa, v
budově byl instalován
výtah pro zdravotně postižené nebo starší návštěvníky soudu.
Prostějov/mik
Okresní soud v Prostějově si tak
už nebude muset vypůjčovat
bezbariérově přístupnou jednací
síň od Krajského soudu v Olomouci, stejně tak jako už jeho
návštěvníkům nebude pršet na
hlavu. „Minulý týden soud dokončil investici za více jak dva

miliony korun, když přistavěl
ke stávající historické budově
osobní výtah, který výrazně
usnadní zejména starším a zdravotně postiženým občanům přístup k jednacím síním soudu ve
druhém patře. Současně sociální
zařízení pro veřejnost bylo upraveno tak, aby vyhovovalo i vozíčkářům. Časem snad komfort
pro návštěvníky soudu vylepší i
automat na teplé nápoje,“ sdělil
Večerníku Vladimír Váňa.
Vozíčkáři či starší lidé, kteří s
obtížností zvládají vyjít po schodech do druhého patra soudu,
mohou využít výtah jen za asistence Justiční stráže. „Veřejnost poté, co projde kontrolou
Justiční stráže, nalezne vstup
do výtahu v přízemí vpravo od
vchodu na konci chodby. Vozíčkáři si pak zazvoní u vstupu
do soudní budovy a vyčkají příchodu justičního strážníka, který
je dopraví přes soudní dvůr do
výtahu a vyveze do příslušného
podlaží, obdobně je pak sveze
i na Havlíčkovu ulici,“ popsal
předseda soudu.

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

Investice za dva miliony. Předseda Okresního soudu v Prostějově Vladimír Váňa společně s ředitelkou
správy soudu Markétou Motáňovou představili nový výtah, který usnadní přístup zdravotně postiženým lidem
do justiční budovy. Na druhém snímku je vidět výtahovou šachtu na dvoře soudu.
2x foto: Michal Kadlec
V dnešní krizové době se podařilo vedení okresního soudu získat i další finanční prostředky
představující více jak 2,3 milionu korun a zajistit rekonstrukci střechy historické budovy

včetně alespoň části zdobných
prvků. „Usiluje ještě o získání
dalších finančních prostředků
na obnovu historické fasády a
na výměnu oken k zamezení
tepelných ztrát. Práce za téměř

pět milionů korun jsme zadali
po provedených výběrových řízeních místním prostějovským
firmám,“ dodal na závěr Vladimír Váňa, předseda Okresního
soudu v Prostějově.

Pracovní čety: místo státu je bude platit město!
Prostějov/mik - Vídáme je
denně, starají se o pořádek
ve městě. Muži a ženy v registru Úřadu práce provádějí
takzvanou veřejnou službu.
Pracovní čety v reflexních
vestách má ovšem platit
stát prostřednictvím pracovního úřadu. Ovšem
skutečnost je úplně jiná.
Stát nemá peníze a tak
musí do pokladny sáhnout
město!

ZIMNÍ BUNDY, KABÁTY

Ilustrační foto

„Úřad práce má ze zákona
povinnost zajistit pojištění
lidí, kteří tuto veřejnou
službu vykonávají. Nicméně
tento úřad se na nás obrátil
se žádostí, abychom zatím
tuto povinnost převzali na
sebe. Rozhodli jsme se, že
Úřadu práce vyjdeme vstříc.
A nejenom co se týká onoho
pojištění. Jsou tady i další
finanční záležitosti,“ řekl
Miroslav Pišťák, starosta

Prostějova. „Bude zapotřebí
financovat i nákup ochranných pomůcek a nářadí pro
tyto pracovníky. Děláme to
proto, že máme zájem na tom,
aby ti lidé, kteří chtějí dělat,
měli možnost veřejných prací
zachovánu. Je to nad rámec
našich povinností, ovšem jde
skutečně o lidi, kteří pracují
pro město a pracují kvalitně.
Jsme s nimi spokojeni,“
vysvětlil starosta.

Téma Večerníku
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Dlouhé zimní večery si zpestřujeme různými způsoby. Neodmyslitelně k nim patří i plesy, které s sebou
nesou příležitost zahrát si na Popelku a ukázat se tak, jak nás přátelé často nevidí... Snad každá žena si při
této příležitosti přeje zazářit a ohromit své okolí. Jak ale na to? PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám dnes přináší
tipy pro výběr šatů, styling vlasů a líčení. Přidáváme k tomu i pár tipů na nákupy a také jednu exkluzivní
nabídku, kam zajít...
Přejeme vám, abyste si ples či párty užili naplno, a hlavně nezapomeňte na úsměv - nic jiného totiž neudělá
ženu krásnější…
Připravila: Nikol Hlochová

Kolika plesů se zúčastníte?

JAKÉ ŠATY SI VYBRAT?

Základem úspěchu je dobrý střih.
Těch je na výběr opravdu několik, od velkých „princeznovských“
sukní s korzetem přes splývavé
antické modely, až po šaty ve stylu mořské panny. Pokud si nejste
jistá tím, zda by vám ten či onen
střih slušel, určitě neváhejte a vydejte se do nějakého obchůdku na
zkoušku.
Avšak dávejte pozor! To, že společenskou událost navštívíte v plesových šatech, které představují horkou
novinku za spoustu peněz, ještě neznamená, že budete hvězdou večera. Šaty na plesovou sezónu by vám
měly především slušet a podtrhovat
vaši osobnost. Nezapomínejte také
na to, že na plese nebudete jen prkenně stát, nebojte se proto po obchodě
projít, abyste zjistila, jak vám vybraný model sedí při pohybu.
Každá z dam má totiž své přednosti
a nedostatky. Když zviditelníte své

přednosti pomocí střihu lichotícího
právě vaší postavě, nedostatků si už
nikdo nevšimne. Máte-li užší hrudník a širší boky, tedy hruškovitý tvar
postavy, volte rovný střih šatů. Od-

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

Pokud nemůžete najít šaty svých
snů, protože vám žádné nesedí, nebo
prostě jen žádné nesplňují vaše představy, není nic jednoduššího, než si
róbu nechat ušít. Můžete si vybrat
materiál, střih a švadlena vše ušije
přesně na naše míry.
Koupit, nebo půjčit?
V souvislosti s plesovou róbou se nabízí otázka, zda je lepší šaty koupit,
nebo si je půjčit. Každá tato varianta
má svá pro a proti. Pokud si šaty půjčíte, nemusíte po plese řešit co s nimi,
v některých případech vás to vyjde
dokonce i levněji. Salony bývají plné
šatů nejrůznějších délek, barev i střihů, takže si určitě vybere každý. Na
druhé straně tu hrozí riziko, že oděv
nechtěně poškodíte. A může se tak
stát, že vás plesový večer vyjde dráž,
než jste čekaly. Rozhodnete-li se šatičky si koupit, budete mít jistotu, že
na vás pořád čekají ve skříni a můžete
je použít na různé jiné příležitosti.

TIP NAVÍC: Barevné sladění oblečení muže s partnerkou
Chcete-li zaujmout a být ve svém výběru oblečení barevně sladěn s oblečením
vaší partnerky, zjistěte si jakou barvu šatů nebo doplňků bude vaše partnerka
na plese mít. Například pokud žena bude mít šaty červené a doplňky černé, vybírejte košili v odstínu červeném a kravatu zvolte v barvě černé. Jestliže bude
mít partnerka šaty v neobvyklých barvách, jako je například barva lososová,
zvolte košili černou nebo bílou a kravatu v odstínu dané barvy - tedy lososové.
Barevných provedení kravat je mnoho. Podívejte se na různé možnosti variant
pánských kravat. Z celkového sladění s partnerkou nemusíte mít obavy, jelikož
jemné rozdíly v barvách nejsou rozhodující. Důležitá je barevná sladěnost. Takto
sladěný pár je na plese okolím vždy obdivován a velice kladně hodnocen.

Něco pro pány aneb jak se obléknout a vyniknout mezi ostatními...
3.

Zapomenout
samozřejmě
nemůžeme ani na nezbytný
dámský doprovod. Jestliže si
pánové chtějí plesový večer
užít a vypadat skvěle, máte tu
pro vás pár základních rad jak
se obléci na ples, popřípadě, jak
sladit své oblečení s oblečením
partnerky.

Jaký oblek vybrat na ples?
Ples je večerní společenskou
událostí. Tomu musí odpovídat i
volba oblečení pro muže, pokud
chtějí dobře vypadat. Pro tuto
událost doporučujeme obleky v
tmavých barvách, jako jsou např.
antracit, grafit, tmavě modrá
nebo klasická černá. Tyto tmavé obleky mohou být s jemným
dezénem, který dodá obleku zajímavost. Chcete-li působit spíše
ležérním nebo mladistvým dojmem, volte pánský oblek dvoudílný, který se skládá z kalhot a
saka. V případě, že si potrpíte
na klasickou eleganci, či patříte
mezi muže, kteří si v pozdních
INZERCE

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

poutejte pozornost od boků například
bohatě zdobeným horním dílem či
barevným kontrastem světlý vršek,
tmavý spodek. Jste-li hodně vysoká a
chcete působit menší, volte korzetové
šaty, které vaši postavu opticky rozčlení. Ženy menší postavy by si zase
měly vzít spíše šaty jednodílné, které
je opticky zvětší. Větší bříško zase
nejlépe schováte, když máte šaty, které jsou projmuté kousek nad pasem a
směrem dolů splývají.
Co se týká barev, neměly byste se
bát odložit klasickou černou a zkusit
veselejší barvy. Šaty nemusí být vždy
jednobarevné, poslední dobou jsou
stále oblíbenější vzory jako třeba zvířecí, květinové a podobně.
V neposlední řadě musíte vhodně
zkombinovat doplňky. K jednoduchým šatům můžete zvolit výraznější
šperky a boty s kabelkou. Jsou-li samotné šaty výrazně zdobené, vybírejte raději doplňky jemnější.

hodinách odkládají sako, volte
pánský oblek trojdílný, složený z
kalhot, saka a vesty v barvě obleku. Pokud je zadní část vesty
ušita z lesklého podšívkového
materiálu, v žádném případě sako
neodkládejte.
Obleky se vyrábí z lesklých a
matných materiálů. Ples je společenskou zábavnou událostí, proto doporučujeme vybírat obleky
z materiálů lesklých, které působí
elegantněji a luxusněji. Materiály matné se díky svému konzervativnímu vzhledu používají
převážně do zaměstnání nebo k
maturitním zkouškám. Nicméně
i matný materiál můžete zvolit.
Na ples vám v žádném případě nedoporučujeme obleky se
silným bílým proužkem, nebo
obleky v barvě světle šedé nebo
krémové. Dle pravidel společenské etikety platí, že se pánské obleky světlých barev nesmí nosit
po 18:00 hodině nebo v zimním
období. Proto vždy volte obleky
tmavé.

Výběr košile

Pro ples, jako večerní zábavnou
událost nejsou žádná omezení a
vy můžete volit košili hladkou,
s proužkem, barevnou nebo čistě bílou. Pokud ovšem chcete
být oblečen co nejlépe, volte
barvy tmavé. Na večerní událost
se tmavé barvy velmi hodí. Pro
vaši představu, můžete například
zvolit černou košili s jemným
proužkem, hladkou zelenou nebo
také košili v barvě bordó. Nedoporučujeme vám výběr košile s
výraznými vzory jako jsou např.
silné pruhy, výrazné kostkování
nebo velké barevné motivy. Pokud zvolíte výběr košile v čis- vzor vaší košile. Pro lepší předtých, tmavých tónech, například s stavu nabízíme tyto příklady
jemným proužkem, zajistí vám to kombinací:
černá košile s jemným
širší možnosti při výběru barvy a
proužkem a SLIM úzká fiavzoru kravaty.
lová kravata, tzv. RETRO
Jakou kravatu?
fialová hladká košile a klaVáš výběr kravaty na ples je, dá
sická kravata se vzorem
se říci, neomezený. Jediné na co mřížka, v odstínu tmavším nebo
si musíte dávat pozor je barva a světlejším, než je barva košile

1.
2.

bordó košile s jemným
proužkem a hladká šedá kravata se stříbrnými nitkami.
Ke košili s výrazným vzorem
zásadně nevybírejte kravatu, která má také výrazný vzor. Mohla
by totiž nastat situace, že by bylo
tzv. pře-proužkováno nebo pře-kostičkováno. Platí zásada čím
méně, tím lépe. Kombinace výrazných vzorů ponechte raději
odborníkům.
Pokud máte zájem volit výběr kravaty dle módních trendů, vyvarujte se kravat s velice výraznými a
křiklavými vzory, jako jsou například vzory dolarů, zvířat a různých
obrázků. Ty totiž opravdu nejsou
v současné době módní. Stejně tak
není vhodná barva oranžová, která
byla hitem v minulých letech. Nahradila ji nyní módní růžová a fialová. K dvoudílným vyštíhleným
pánským oblekům doporučujeme
kravatu úzkou, černou se vzorem,
tzv. RETRO. U trojdílných obleků doporučujeme pouze pánské
kravaty klasické.

Region
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Regionální zpravodajství


Expresz regionu
O víkendu se v Kladkách
opět nelyžovalo
Kladky/red - Přestože je svah
v Kladkách pokryt souvislou
bílou pokrývkou, tak pro lyžování na něm sněhu leželo stále
málo. Kvůli nepříznivému počasí se musela zastavit i sněžná
děla, která svah zasněžovala. O
uplynulém víkendu na něj tedy
lyžaři opět nevyjeli. V průběhu
nastávajícího týdne by se podle
předpovědi situace už mohla
zlepšit. Následující víkend by
tak mohl být prvním, kdy by se
v Kladkách mohlo už konečně
lyžovat.
Činnost DDM Orion
se znovu rozjíždí
Němčice nad Hanou/red Po vynucené přestávce byl od
pondělí 16. ledna opět obnovena činnost DDM Orion v
Němčicích nad Hanou. Všechny zájmové útvary a kroužky
lidé mohou opět navštěvovat
v časech, na které byli zvyklí.
Posláním DDM ORION je příjemně naplňovat volný čas dětí
a mládeže na Němčicku a měnit
dětské sny ve skutečnost.

Tak dlouho klamala důvěřivé občany, až se jednou ucho utrhlo a Lakatošová skončila před soudem

ROMKA OKRADLA STAŘENKU z Tištína

Půjde na rok sedět. Členové její rodiny od soudu odjeli v „audině“...
Starou a nemocnou paní se nezdráhala okrást
sedmadvacetiletá Romka Andrea Lakatošová. Pod
záminkou, že ji posílá „sociálka“ a staré paní nese
zdravotnické deky, jí doslova vletěla do domu v
Tištíně. Než se její oběť vzpamatovala, obrala ji, o co
mohla. A byl to bohužel jen jeden z mnoha případů,
který má Andrea Lakatošová na svědomí...
Tištín, Prostějov/mls
„Otevřela jsem, protože jsem
myslela, že za mnou jde známý,
který mi pomáhá. Paní říkala, že
je ze sociální péče a že mi nese
zdravotní deky. Nakonec z ní
vypadlo, že za ně chce pět tisíc!
Vytáhla jsem peněženku a to
jsem neměla dělat... Ona si vzala
těch pět tisíc korun a pak mě požádala, jestli bych jí nemohla dát
vodu do lahve. Šla jsem ji tedy
natočit,“ pustila se před soudem
do popisu událostí poškozená

Ad.: „VYTÁHL NA MĚ PISTOLI,”
tvrdí hospodář z Kladek

Konicko/red - Své vyjádření k článku, který vyšel ve Večerníku
19. prosince, nám písemně zaslal Jan Coufal. V původním textu
hospodář z Kladek Karel Laštůvka tvrdí, že mu Jan Coufal vyhrožoval a vytáhl na něj pistoli. Za tímto incidentem měly stát
dlouholeté sousedské spory. Jana Coufala jsme v souvislosti s
celou záležitostí telefonicky oslovili, aby se k ní vyjádřil. On však
po krátké reakci telefon zavěsil. Nyní písemnou formou reaguje
na skutečnosti, které se objevily jako popisky pod fotografiemi z
archivu Karla Laštůvky, které dokreslovaly příčinu dlouholetých
sousedských sporů. Redaktor při psaní textu pod fotografiemi
vycházel z vyjádření Karla Laštůvky, který si za svými tvrzeními
stále stojí. S uvedenými fakty však Jan Coufal nesouhlasí. Proto
zveřejňujeme jeho odpověď.
1. Zátaras. Cesta k domu Karla Laštůvky vede přes pozemek Jana
Coufala. Ten mu komunikaci zatarasil. Celou věcí se zabýval ombudsman, který rozhodl, že by cesta měla zůstat průjezdná. Toto rozhodnutí ovšem Jan Coufal neuznává. Foto: archiv
Odpověď Jana Coufala:
Tato informace je absolutně nepravdivá. Cesta je do dnešního dne bez
jakýchkoliv omezení z naší strany a velmi často využívána jak samotným Karlem Laštůvkou, jeho rodinnými příslušníky a příbuznými, tak
i jeho „zaměstnanci”. Žádným státním orgánem, včetně úřadu ombudsmana, jsme nikdy v této věci neobdrželi jakékoliv stanovisko, případně nové rozhodnutí.
2. Zachycen při činu. Jan Coufal ničí oplocení na pozemku Karla Laštůvky. Snímek je součástí videozáznamu. Foto: archiv
Odpověď Jana Coufala:
Jednoznačně vylučuji, že se jedná o záznam pořízený na pozemku
Karla Laštůvky a že jsem na něm zachycen, jak ničím jeho majetek.
Zveřejněný snímek mě zachycuje na našem soukromém pozemku
před naším rodinným domem v Kladkách.
Poslední věcí, která se Janu Coufalovi nelíbí, je, že v článku byl uveden jako bývalý jednatel Společenského domu. „Stejně tak absurdně
a mimo souvislost by mohl autor článku uvést, že jsem bývalým žákem Základní devítileté školy v Kladkách,” srovnal Jan Coufal.

obyvatelka Tištína. „Během toho
mi z peněženky vzala další hotovost. Měla jsem tam kolem devatenácti tisíc, chtěla jsem si koupit
invalidní vozík! Zůstalo mi tam
jen patnáct stovek...,“ popsala
nevítanou návštěvu Andrey Lakatašové u sebe doma nešťastná
paní.
Svědkyně si ještě všimla, že Romové do Tištína dorazili ve dvou
automobilech BMW. Obžalovaná si na celý případ jaksi nemohla
rozpomenout. Vymlouvala se na
svoji psychiku a problémy s pa-

Pozdní lítost. Andrea Lakatošová opouštěla soudní síň se slzami v očích.
mětí. Usvědčovalo ji nejen to, že
poškozená ji poznala na předložené fotografii, ale i pachové stopy získané přímo na místě činu.
„Já se vám za to z hlubokého
srdíčka omlouvám...,“ vyjádřila
se nakonec Andrea Lakatošová,
která u soudu rozhodně nebyla
žádným nováčkem! Za krádeže
už byla podmínečně odsouzena v

(Dokončení ze strany 3)
„Zastupitelé už mě odstřelili.
Rozhodli o mně beze mě.
Chtěli
pouze
písemné
vyjádření, jinak jsem vůbec
nedostal šanci se před nimi
obhájit.... Jediný, kdo za mnou
stál, byli pan starosta a místostarosta. Ostatní pak podle toho,
co mi bylo řečeno, budou žádat
mé odstoupení,“ šokoval nás
úvodem našeho sobotního rozhovoru Pavel Kovář, kterého
mrzelo hlavně to, že neměl
šanci se přímo před zastupiteli
obhájit. „Jako představitelé
obce coby zřizovatele školy
na to mají právo. Už si prý
zjišťovali, jaký by následoval
postup, pokud bych nechtěl
odstoupit sám...,“ posteskl si

tila, přestože za stejný čin byla
nedávno podmíněně odsouzena.
Z toho si však žádné ponaučení
nevzala. Přitěžuje jí i to, že za
svoji oběť si vybrala bezbrannou
stařenku,“ vysvětlila soudkyně
Ivona Otrubová svůj rozsudek.
Zároveň obžalované udělila povinnost uhradit dvanáctitisícovou
škodu a na dva roky jí zakázala

svým odsouzením nepracovala a
jediný zdroj jejích příjmů tvořily
krádeže na starších lidech, její
rodina na tom přesto - nebo právě proto - rozhodně nebyla vůbec špatně. Napovídalo by tomu
i to, že Romové, kteří se coby
diváci zúčastnili hlavního líčení
s Andreou Lakatošovou, od budovy soudu odjížděli v luxusním
automobilu značky Audi...

www.vecernikpv.cz

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

Penzion Lada v Repechách otevřel

dále stále ještě ředitel ptenské
školy. „Ohledně celé věci jsem
vypovídal na policii, záležitostí
se zabývá i Česká školní
inspekce. Přestože případ
dosud nebyl uzavřen, většina
zastupitelů má zřejmě jasno už
nyní,“ dodal smutně Kovář.
Námi oslovení zastupitelé
Ptení však informaci, že je
o osudu Pavla Kováře už
rozhodnuto,
nepotvrdili.
„Pravdou je, že jsme v týdnu měli poradu, ale nesešli
jsme se všichni. Vše se bude
probírat až ve čtvrtek,“ sdělila
Večerníku například Jana
Hajnyšová.
Při neoficiálním rozhodováním
zastupitelů mohl velkou roli
sehrát i fakt, že Pavel Kovář

nemluvil až tak úplnou pravdu
o umístění fotek dívek na webu
školy. V této souvislosti totiž
opakovaně tvrdil, že se snímky
dívek myjících jeho auto na internetových stránkách školy
nikdy neobjevily, jak se psalo
v článku v MF Dnes. Její redakce v průběhu minulého
týdne zastupitelům předložila
důkaz, že tomu tak skutečně
bylo. „Ano, ty fotografie jsem
tam umístil a také jsem je z
webu stáhl. Přestože jejich
pořízení bylo zcela nevinné,
byl to akt sebeobrany. Bál
jsem se, že je někdo zneužije.
Chybou bylo, že jsem celou
záležitost rovnou nepřiznal,“
připustil už o pár dnů později
P. Kovář.

Celá kauza začala tím, že
Pavel Kovář byl v médiích
označen za „muže dvou
tváří“. Na jedné straně má
pracovat jako ředitel školy,
který má vést děti k řádnému
životu bez alkoholu a drog,
na druhé straně vystupuje
jako DJ a na facebooku láká
mladé lidi na laciný alkohol.
Pavel Kovář se hájil tím, že
jako DJ ve svém volném čase
vystupuje už několik let a diskotéky, na kterých hraje, jsou
určeny pro starší návštěvníky,
než jsou děti docházející do
základní školy. On sám pak
mladé lidi do klubu nepouští
a z prodaného alkoholu
nemá ani korunu. Na přetřes
přišly i již zmíněné fotografie

žákyň devátých tříd, kterak
v plavkách myjí ředitelovo
auto. Dle samotných dívek
to byla jejich vlastní iniciativa a ředitel v celé záležitosti
výrazněji neangažoval. Navíc
rodiče o celé záležitosti věděli
a neměli s ní žádný problém.
Na stranu ředitele se postavili
jak starosta Ptení, námi oslovení rodiče i pedagogové
školy. Argumentovali hlavně
tím, že Pavel Kovář dokázal
pozvednout úroveň školy
a nalákat i žáky z okolních
obcí. Zastupitelé však zřejmě
přihlédli hlavně k tomu, že
ředitel školy coby veřejná osoba by ani ve svém soukromém
životě neměl propagovat akce,
které lákají na laciný alkohol.

Olomouc/pk - Tak a je to znovu tady! Olomoucký kraj i
letos pracuje na přípravách regionálního kola soutěže webových stránek a elektronických
služeb měst i obcí pod názvem
„ZLATÝ ERB“. Starostové se
do něho mohou hlásit do konce
ledna, následně krajská porota
vyhodnotí nejlepší weby a elektronické služby. Slavnostní vyhlášení výsledků pak proběhne
v březnu, vítězové postoupí do
celostátního kola.

Soutěž mající za cíl propagovat kvalitní elektronickou komunikaci veřejné správy letos
vstoupí do svého 14. ročníku,
krajské kolo se uskuteční podeváté. O umístění jednotlivých přihlášených webů a
služeb rozhodne porota složená ze zástupců Olomouckého
kraje, neziskových organizací
a novinářů. Krajskou samosprávu bude v porotě zastupo- „Jsem rád, že weby samospráv
vat náměstek hejtmana Pavel v posledních letech prodělaly
Horák.
obrovský skok vpřed a v řadě

až letos, hned jak to klimatické
podmínky dovolí.
V Čechách sice dětské prolézačky byly i dříve, ale prakticky
padesát let staré, takže moder-

nizace se jevila nevyhnutelná.
„Jako dítě jsem na nich dováděl
i já. Zdejší herní prvky pocházely z šedesátých let minulého
století a již dávno nevyhovovaly
jak po stránce funkčnosti, tak po
stránce bezpečnosti,“ přitakal
starosta.
Celková hodnota nového dětského hřiště činí pět set sedmdesát tisíc korun, z nichž dotace pokryla více než osmdesát
procent. „Dostali jsme přibližně
čtyři sta pětadvacet tisíc korun,“
zveřejnil cifry Kiebel.
Zbývá dořešit jedinou věc. A
sice najít vhodný mechanismus,
aby se na hřiště dostali rodiče s dětmi i v době, kdy bude
mateřská škola zavřená, tedy v
odpoledních hodinách. „Na provozním řádu nového dětského
hřiště se intenzivně pracuje,“
dodal starosta.

případů jsou plnohodnotným
komunikačním kanálem s veřejností. Už se těším na novinky, které starostové a jejich
kolegové za uplynulý rok připravili,“ konstatovat Horák.
Krajské kolo Zlatého erbu
bude hodnotit nejlepší webovou stránku města, nejlepší
webovou stránku obce a nejlepší elektronickou službu.
Součástí soutěže je také anketa, v níž hlasuje přímo veřejnost.

Podrobnosti o soutěži je možné
nalézt na internetových stránkách Olomouckého kraje.
Z loňského zápolení obhajují
v kategorii „Nejlepší webové
stránky města“ prvenství Zlaté
Hory, na druhé příčce se umístily
Němčice nad Hanou. „Nejlepší webové stránky obce“ měly
Lipová-lázně, „Nejlepší elektronická tužka“ patřila Šumperku
a „Cena veřejnosti“ mířila do
Rouské.
Jak to dopadne tentokrát?

V Krumsíně opravili kříž
a vyměnili osvětlení
Krumsín/jim - Až sedmdesát
tisíc korun ročně hodlají ušetřit
v Krumsíně. Obec uspěla
v loňském roce se žádostí o
peníze z Programu rozvoje venkova, od Státního zemědělského
a intervenčního fondu získala
téměř čtyři sta tisíc a vyměnila
polovinu obecního osvětlení.
„Dostali
jsme
asi
třistašedesátitisícovou
dotaci
v rámci Leaderu Místní akční
skupiny Prostějov venkov,
počátkem ledna jsme dokončili
výměnu za úspornější světla a
zakoupili sněžnou frézu,“ zmínil
starosta obce Jaroslav Střelák.
Zmizela tak necelá padesátka
dvěstěpadesátiwattových svítidel,

které nahradily modernější LED
světla o výkonu 33 a 46 wattů.
To znamená snížení spotřeby o
70 kilowatt za noc a návratnost
zhruba za čtyři roky.
Nemilou zprávou pro obec
naopak bylo, že vinou daně se
zdaleka nejednalo o desetiprocentní, ale mnohem vyšší spoluúčast.
„Platíme DPH jak z dotace, tak
z celé akce, takže spoluúčast
je zhruba čtyřicetiprocentní,“
vysvětlil.
Kdy dojde i na zbylou část
pouličních lamp, je zatím ve
hvězdách. „Až zaplatíme první
půlku a bude na to nějaká dotace,“
nedokázal určit přesnější termín
starosta. Nutnost dokončení si ale

uvědomuje: „Musíme to vyřešit,
protože jediná možná úspora je,
když svítí celá obec za přijatelných
podmínek a není potřeba vypínat
v noci osvětlení,“ doplnil.
Dočkal se naopak pískovcový
kříž, jehož zrestaurování přišlo na
přibližně 115 tisíc korun a padesátitisícovým příspěvkem se podílel
Olomoucký kraj. V majetku obce
ho koncem roku doplnily další
čtyři kříže u cesty, boží muka,
pomník padlých v první světové
válce a socha svatého Jana Nepomuckého, protože se o ně nikdo
nepřihlásil. „Zatím nejsou v tak
havarijním stavu, takže jejich
oprava není bezprostředně nutná,“
oddechl si Jaroslav Střelák.

Kotrmelce u Želče
Řidička se překulila na střechu

Želeč/mik - Štěstí v neštěstí
měla v úterý řidička škodovky,
která nezvládla náledí na silnici mezi Doloplazy a Želčí.
Poté, co po smyku metala s
autem salta, vyvázla z nehody
jen s lehkým zraněním.
„V úterý 17. ledna v ranních
hodinách jela pětatřicetiletá
řidička osobního motorového vozidla Škoda Felicie
po pozemní komunikaci mezi
obcemi Doloplazy a Želeč.
Řidička nepřizpůsobila rychlost
vozidla stavu a povaze vozovky,

dostala se s vozidlem do smyku
a sjela mimo komunikaci. Tady
se s autem přetočila na střechu a
došlo k jejímu lehkému zranění.
Dechová zkouška byla u ní provedena s negativním výsledkem
měření,“ informoval Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Technická závada jako příčina
dopravní nehody nebyla na
místě ohledáním zjištěna, nehodu dále vyšetřuje dopravní policie. Celková způsobená škoda
je bezmála 15 tisíc korun.

Dlouholetý sen Břetislava Usnula a Lady Kozlíkové se stal skutečností

V malebném údolíčku na
kraji vesničky Repechy si
před více než deseti lety
vyhlédli mistryně světa v
dráhové cyklistice Lada
Kozlíková a její trenér
„Chtěla jsem si koupit I Břetislav Usnul polorozinvalidní vozík, ale z 19 tisíc padlý statek. V pátek
mi v peněžence zůstalo
20. ledna na jeho místě
patnáct stovek..“
slavnostně otevřeli krásŽehrala u soudu poškozená ný dřevěný srub. V jeho
obyvatelka Tištína prostorách už funguje
restaurace a penzion s
Foto: Martin Zaoral
když Andrea Lakatašová před kapacitou dvaceti lůžek.
pobyt na území Prostějovska!
Rozsudek ovšem dosud nenabyl
právní moci, odsouzená si ponechala lhůtu pro možnost odvolání.

Webové stránky měst a obcí se opět utkají ve Zlatém erbu

Dětské království. Na nové prolézačky, pískoviště či skluzavky se
mohou těšit ratolesti v Čechách pod Kosířem.
Foto: Milan Kiebel
kdy se pracovníkům podařilo
osadit téměř všechny herní prvky a provést hrubé úpravy terénu. Zbytek znemožnilo zimní
počasí a k dokončení tak dojde

region@vecernikpv.cz

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

Ta vede do Repešského žlebu,
který nabízí výjimečné přírodní
scenérie. Právě cyklisté najdou
v penzionu Lada skutečnou
oázu na své pouti. Při návštěvě
na ně dýchne příjemná a rodinná atmosféra. „Drahanskou
vrchovinu máme moc rádi.
Přitom dosud turisty nebyla
objevena tak, jak by si sama
zasloužila,” nechala se slyšet
Lada Kozlíková. V útulném a
bezbariérovém penzionu jsou
k dispozici čtyři dvoulůžkové
a dva pětilůžkové pokoje. Lidé
zde mohou využít i posilovnu,
saunu a půjčovnu lyží a kol.
Objekt je nekuřácký, ideální
pro rodiny s dětmi. Jeho stavba
trvala rok a půl. Oba majitelé
Repechy/mls
se kvůli ní museli zadlužit.
Kolem penzionu zasazeného do „Věříme, že se nám to časem
romantické krajiny Drahanské vrátí zpátky. Předpokládáme,
vrchoviny se vine cyklostezka. že hlavní sezona bude v létě,

Fotoreportáž

kdy tudy projíždí cyklisté. Před
čtyřmi roky jsme však pořídili i
sněžný skútr a pravidelně protahujeme běžecké trasy z Drahan
přes les Maršín až do Repech.
Takže pokud bude sníh, tak k
nám snad zamíří i běžkaři,”
nechal se slyšet Břetislav Usnul.
V přízemí penzionu se nachází
restaurace. Vévodí jí portrét
čtyřiadvacetiletého Jana Usnula všeobecně známého pod
přezdívkou Žanek. Všestranný
sportovec, zapálený muzikant
a obětavý mladík s velkým
srdce i budoucností tragicky
zemřel loni v létě. U jezu v
Olomouci-Řepčíně se vrhl
pro topícího se třináctiletého
žáka. „Letos v létě by skládal
státnice na Univerzitě Palackého v Olomouci. Hodně nám
chybí. Doufal jsem, že by
to tady po nás mohl jednou

převzít,” povzdechl
si při vzpomínce
na svého syna
Břetislav
Usnul, který
původně
plánoval, že
oslavy otevření
penzionu uspořádá
ve velkolepém stylu. I kvůli
tragické události nakonec
vše proběhlo v poměrně úzkém kruhu několika přátel
a lidí, kteří se o stavbu penzionu skutečně zasloužili.
Připraveno pro ně bylo výtečné
občerstvení, které dávalo tušit,
že kdo si sem zajede na oběd,
určitě neprohloupí. Specialitou podniku pak byl nápoj
zvaný Bombardino. Tento lomcovák, jehož základ tvoří horký
vaječný koňak s přídavkem tvrdého alkoholu, dokáže zahřát

Je n šk od a,
že se to ho ne do žil
Ža ne k. ..
víc než kulich. „Původní italskou recepturu jsme si upravili
tak, aby vyhovovala našim
repešským
podmínkám,”
vysvětlil s úsměvem Břetislav
Usnul. Od uplynulého víkendu
tedy mohou nově otevřený
penzion Lada navštívit všichni
milovníci sportu i přírody.
„Jsou to tady lázně na problémy, které s sebou přináší naše
hektická současnost. Přijeďte,
vaše pocuchané nervy si u
nás určitě odpočinou,” pozval
všechny Břetislav Usnul.

jak vypadala slavnost

KAUZA PTENÍ: KOVÁŘ JAKO ŘEDITEL ASI SKONČÍ

V Čechách pod Kosířem vyrůstá nové dětské hřiště
Čechy pod Kosířem/jim Dětské hřiště za více než půl
milionu vzniká v areálu mateřské školy v Čechách pod
Kosířem. Zastupitelstvo obce
využilo výzvy z Programu
rozvoje venkova České republiky (PRV-ČR), se svou žádostí
uspělo a již na konci loňského
roku se začalo s přenesením
myšlenky v realitu.
„Absence dětského hřiště je
v naší obci dlouholetým problémem. Když se naskytla možnost
požádat o dotaci z PRV-ČR
2011, neváhali jsme ani minutu. Jakmile jsme se dozvěděli,
že jsme byli úspěšní, zahájili
jsme všechny potřebné kroky,“
sdělil Večerníku spokojený starosta Čech pod Kosířem Milan
Kiebel.
Po výběru dodavatele tak práce
započaly ještě před Vánocemi,

Uherském Hradišti, soud ji kromě Prostějova čekal ještě v Ústí
nad Labem a také Kroměříži, kde
měla trvalé bydliště.
Přestože obhajoba opět navrhovala alternativní trest, přičemž
argumentovala přeplněností věznic, prostějovský soud nakonec
poslal Andreu Lakatošovou na
rok do basy. „Krádeže se dopus-
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Předplaťte si periodikum, kde je
NEJVÍCE ZPRÁV Z REGIONU
NA JEDNOM MÍSTĚ

Břetislav Usnul a Lada Kozlíková. Majitelé před vcho- Dřevo a kámen. Díky využitým materiálům stavba doko- Pochoutka. Přátelům, kteří se podíleli na stavbě penzionu,
dem do penzionu, o kterém snili více než deset let.
nale souzní s okolním prostředím.
se servíroval výtečný zvěřinový guláš. 3 x foto: Martin Zaoral

Nezvládla náledí. Poté, co byla škodovka vrácena zpět na všechna čtyři kola, byla řidička převezena k ošetření do nemocnice.
Foto: Policie ČR

Řidič osobáku vytlačil
ze silnice náklaďák!
Stražisko/mik – V zatáčce naboural do nákladního auta a
to skončilo v plotu zahrady ve
Stražisku. Oba řidiči naštěstí
vyvázli ze čtvrtečního karambolu nezraněni.
„Ve čtvrtek v odpoledních
hodinách jel devatenáctiletý řidič
s osobním vozidlem Renault Clio
v obci Stražisko ve směru na
Konici. Při průjezdu pravotočivou
zatáčkou řidič najel do protisměru,
kde narazil do levého předního
kola protijedoucího nákladního
vozidla. Řidič náklaďáku ve snaze

vyhnout se střetu strhl řízení svého
vozu na levou stranu a vyjel mimo
komunikaci,“ popsal nám průběh
havárie Petr Weisgärber, tiskový
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Při střetu došlo ke hmotné škodě
na obou vozidlech. Dechová
zkouška na alkohol byla provedena s negativním výsledkem
měření u obou řidičů. „Ke zranění
osob nedošlo. Celková způsobená
škoda je nejméně 90 tisíc korun.
Celou věc dále šetří Dopravní inspektorát Policie ČR Prostějov,“
dodal mluvčí policistů.

Skončil v plotě. Nákladní vozidlo po střetu s osobním vyjelo ze silnice a prorazilo plot zahrady ve Stražisku.
Foto: Policie ČR

„Člověku to připadá, že se při přípravě jízdních řádů nikdo
neodlepil od židle,“ říká starosta Šubířova JINDŘICH RITTER
Šubířov - Šestým rokem řídí Šubířov Jindřich
Ritter. Přestože jde o menší obec jen se zhruba
dvěma stovkami obyvatel, musí i tady řešit několik
větších i menších starostí. „Každá obec má nějaké
problémy. Čím menší je, tím jsou starosti větší. Když
se zeptáte kolegů z měst, jak to dělají oni, tak vám
řeknou, že neví a mají na to komisi,“ vypráví v exkluzivním rozhovoru pro Večerník osmačtyřicetiletý
starosta.
Jiří Možný
Ležíte na hranici dvou
krajů. Jak jste spokojen
s dopravní obslužností?
„Máme tu devět spojů na trase
Jevíčko - Konice, takže tu jezdí
osmnáct autobusů denně. Ale
většinu provozuje společnost
OREDO z Pardubického a Královéhradeckého kraje a spousta
jich nepřepravuje lidi v rámci
Olomouckého kraje, tedy na
trase Šubířov – Konice. Krajské
úřady se nedomluví a lidi se zlobí, proč je nevezme, a já se jim
nedivím. Vysvětlete jim, že na
peníze za lístek kašlou a spíše
potřebují dotace. Nemusíme
se pak divit, že autobusy jezdí
prázdné. Hlavně když krajské
úřady dávají dotace. Zda jezdí
lidi, nebo ne, to nikoho nezajímá. Psal jsem dopisy, tak jsem
zvědav, co bude. Navíc je problematický i nový jízdní řád,

podle něhož by desetikilometrová cesta do Jevíčka měla trvat
třináct minut. Osobním autem to
dřív jak za čtrnáct minut nestihnete, jak to může dokázat autobus v zimním počasí? Člověku
to připadá, že se při přípravě
jízdních řádů nikdo neodlepil od
židle.“
Loni jste vystoupili
z Mikroregionu Konicko. Co vás k tomu vedlo?
„Dlouho jsme to zvažovali a
vyčkávali jsme, zda bezdrátový
rozhlas vyjde. Roční příspěvky
činily třináct až patnáct tisíc korun a nepodařilo se nám žádnou
dotaci získat. Pro mikroregiony
se sice dávaly stany, zájezdy, ale
na obci těžko vysvětlíte, že starostové někam pojedou. Přínos
tu nebyl, výdaje se nám nevrátilyy nazpět.“
V lednu jste vstoupili do
rozpočtového provizoria. Neomezuje vás to?

„Počátkem roku akcí a placení
až tolik není. Při skládání rozpočtu se navíc bez dotací neobejdete a dlouho nevíte, zda jste
byli úspěšní, nebo ne. Jedna třeba nevyjde, ale vyjde jiná, s níž
se nepočítalo. Lidé pak nerozumí, proč se dělá jedna věc, když
je mnohem potřebnější jiná. Do
roku 2013 je evropských peněz
relativně dost a Česká republika
to neumí vyčerpat a často i dělá
vše pro to, aby to nešlo vyčerpat.
Třeba ve školství bylo na roky
2007 až 2013 vyčleněno 50 miliard a je vybráno jen šest procent, tak jsem zvědav, jak chce
ministr za dva roky vyčerpat
y ý 94 procent ...“
zbylých
Jak vypadá kulturní život Šubířova?
„Asi již pošesté jsme rozsvěcovali vánoční stromek, přijde Mikuláš s čerty, rozdají se balíčky
dětem, uděláme punč, zpívají
se koledy. Předloni slavila obec
300 let od první zmínky, takže
se konalo výročí a vysvěcení
obecního praporu. Akce se vydařila a dohodli jsme se, že něco
podobného budeme opakovat
vždy první prázdninový týden.
Jinak pořádáme dětské dny,
hasiči pečou makrely, aspoň
dvakrát ročně se scházíme s důchodci. Chybí nám sál, takže to
je tu problém s plesy. To tak ale
má asi většina menších obcí.“
Máte představu, kde by
sál mohl vzniknout?

„Máme starou sokolovnu, ta je
ale v dezolátním stavu. Možnosti a nezávazné návrhy padly
a příští zastupitelstvo by mělo
určit, jaký bude další záměr.
Buď zažádat o dotaci na byty,
nebo to spravit jako sokolovnu.
Plánem je i domov důchodců,
ale to dnes moc podporované
není. Měl jsem tu již bytového projektanta, ale obec by se
musela třemi čtyřmi miliony
kže to zastupip
spolupodílet, takže
telstvo odročilo.. Úvěr by se na
hybí nám tu sál.
to dal vzít, ale chybí
nikne v podkroUvidíme, co vznikne
du a podle toho
ví obecního úřadu
se rozhodneme.. Budov máme
více, třeba ještě starou školu na
evíme, co s ní.“
Chobyni, taky nevíme,
V jakém stavu je sokoní?
lovna nyní?
„V dezolátním.. Zvenku
ně, je to
to vypadá slušně,
ale stará budovaa z 30.
třebuje
let. Mokrá, potřebuje
opení.
nová okna, topení.
Podlahy jsou vytrečně
hané, sál zbytečně
vysoký, staré dřevěné jeviště na propadnutí. Sokol je
ganefungující orgaěli
nizace, převáděli
jsme to někdy v
ží
roce 2007. Slouží
jako sklad a jde o
to, co s tím. Je tu
amožnost až devaní
desátiprocentní

dotace, obcí do pěti set obyvatel je ale strašně moc. Chcete-li
dobré bodové hodnocení, musíte zaměstnat lidi s udržitelností
p let.“
pět
Starostou jste druhé období. Přineslo vám to
něco pozitivního?
„Spoustu plesnivých vlasů, zestárnutí. Nic jiného. Musí to

člověka bavit, protože kdyby
hledal pozitivum, tak ho asi nenajde. Vždy mám radost, když
nám vyjde dotace nebo se něco
povede. Byl jsem živnostníkem,
takže jsem vydělal víc peněz
i měl navzdory strastiplnému
zaměstnání více času. Starosta
musí být 24 hodin k dispozici,
stále někam jezdit, něco shánět,
jed
řešit, minimálně jednou
měsíčně do Prahy. Starosta a místostaneu
rosta tu byl vždy neuvolněný,
až
v roce 2007 jsme oodsouhlasili
starostu Tím páuvolněného starostu.
dem se tu mohlo usk
uskutečnit více
akcí.“

vše dělané tak, že to musí dělat
velké cizí firmy s ISO a místo firmy z okolí vše vysoutěží
firma od Prahy. Myslím si, že
je to neekonomické. Pak daně
odvádí tam a ne tady. Stále si
myslím, že v obcích je spousta
schopných a pracovitých lidí,
kteří přijdou o práci jen kvůli
tomu, že jsou starší, nebo firma
padne. Majitelé firem říkají, že
třeba na Západě neexistuje, aby
přišla firma ze vzdálenosti dvě
stě tři sta kilometrů. Jednu z
příjmových položek obce tvoří
to, co občané vydělají. Proto se
snažím, aby lidé práci měli. To

„Roční příspěvky činily
„Ro
třiná
třináct až patnáct tisíc korun
ne
a nepodařilo
se nám žádnou
dota získat. Přínos tu nebyl,
dotaci
výdaj se nám nevrátily nazpět.“
výdaje
Starosta JINDŘICH RITTER o tom, proč
Staros
Šubířov
Šubířo vystoupil z Mikroregionu Konicko
Co vás na
tom tak
baví?
„Nej už vy„Nejde
stou z rozstoupit
jet
jetého
vlaku.
D
Dáte
lidem
možnost
p
přivýdělku,
b dnes je
byť

samé platí i pro firmy. Co je mi
platné, když budu zaměstnávat
pracovníky z okolních obcí?
Tím jim pomáhám. Na společném danění manželů za Paroubka sice bylo pěkné, že rodiny
dostaly nějaké peníze zpátky,
ale vzalo se to z obcí, jen nám
klesly příjmy o tři sta tisíc. Nad
tím ale nikdo nepřemýšlí.“

Kultura v Prostějově a okolí

10

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 23. ledna 2012

Nejvýznamější kulturní akce...

Třetího ročníku „Květina ve společnosti“
se zúčastnilo přes 300 návštěvníků
Postějov/Aneta Křížová
Dvoudenní maraton jedné
z nejočekávanějších událostí
tohoto typu odstartoval již ve
středu těsně po poledni, kdy se
všichni protagonisté této velkolepé akce sešli v překrásném
prostředí secesního Národního
domu v Prostějově, aby mohli
začít s náročnými přípravami,
které „Květině ve společnosti“
předcházely. Zkušený tým Zahradnického centra Anny Marciánové a přední české floristky
Marie Bittnerové připravoval
květinové přízdoby, zatímco
profesionální sedmičlenný tým
Studia IN Hany Puklové chystal
deset krásných modelek. Po několikahodinové kadeřnické a vizážistické přípravě přišla na řadu
zkouška solitérní extravagantní
módy manželů Šeligových, tvořících pod značkou Alešbáry,
které celé této akci vtiskly jedinečný říz.

Vše bylo nachystáno a velkolepá
květinová, kadeřnická a módní
show v režii Zahradnického centra Marciánová, Studia IN Hany
Puklové a přední české floristky Marie Bittnerové mohla ve
středu v podvečer odstartovat.
O úspěšnosti středečního programu svědčil bouřlivý potlesk
diváků... Následující den celá
příprava probíhala od začátku,
ale ještě náročněji, jelikož program byl rozdělen na dvě části.
V první části programu „Letem
světem stoletím“ byla ke shlédnutí módní přehlídka inspirovaná dvacátými až sedmdesátými
léty minulého století, kde hlavní
úlohu hrály květiny, klobouky a
kadeřnické umění. Své modely
také předvedli studenti Střední
školy ART ECON a opět oděvní
tvůrci pod značkou Alešbáry.
Večerní komponovaný program
s názvem „Elegance klobouku“
byl inspirovaný secesí, dobo-

Krásné holky. Modelky předvedly originální modely spolu s efektivní přízdobou hlavy od přední české floristky Marie Bittnerové.
Foto: Aneta Křížová

Prostějov/mls - V Kulturním klubu Duha v neděli představili
půlhodinový videodokument Život mezi notami o klavíristovi
a skladatelovi Milanovi Dvořákovi. Tento sedmasedmdesátiletý prostějovský rodák působil v divadle Semafor v dobách jeho
největší slávy, později dlouhá léta spolupracoval se zpěvačkou
Hanou Hegerovou. V současné době doprovází zpěvačky Evu
Pilarovou a Evu Kriz. Napsal nespočet písniček, je autorem hudby k řadě filmů i muzikálů. Snímek vytvořilo TF studio, jeho
vznik podpořilo město Prostějov. Rozhovor s Milanem Dvořákem přineseme v dalším vydání Prostějovského Večerníku.a

Klobouky v akci. Vyvrcholením čtvrtečního večera byla autorská přehlídka klobouků, inspirovaných
secesí od pořadatelky Anny Marciánové.
Foto: Aneta Křížová
vými klobouky a květinovými
dekoracemi. Zábavný večer také
zpestřilo vystoupení prostějovských herců Jany Turčanové a
Jana Šprynara na téma květina.
Po celý večer byla k vidění krása
klobouků, květinových přízdob
Zahradnického centra Anny
Marciánové a kadeřnické umění
týmu Studia IN Hany Puklové.
Mimo jiné probíhala i soutěž „O
nejhezčí květinovou přízdobu
klobouku prvního desetiletí dvacátého století očima dneška“.
Odborná porota měla nelehký
úkol, vybrat tři nejzajímavější
klobouky. Nakonec se shodla
na vítězném klobouku studentky oboru „Umění aranžování“
střední odborné školy ART
ECON
Lucie Zemánkové,
druhé místo obsadil klobouk
Moniky Šebestové, třetí Moniky
Dadákové. Diváky nejvíce zaujal klobouk Moniky Šebestové
rovněž z ART ECONU, druhé

místo obsadil klobouk Laďky Michalíkové z Topolan na
Vyškovsku.
Vyvrcholením večera pak byla
přehlídka Marie Bittnerové a
autorská přehlídka klobouků
inspirovaných secesí Anny Marciánové.
K zábavné a kulturní atmosféře přispěli i moderátoři z Radia
Haná Martina „Qweetko“ Procházková, Marek Berger a hudební vystoupení KK duo.
Oba dny byly proloženy tzv.
„vlasovou etiketou“, kde byly k
vidění ukázky technik dobových
účesů spolu se zajímavostmi
z módy, líčení a účesů, které daná
doba provázela. Dvoudenní bohatý program zkrátka přinesl zábavu, potěšení a inspiraci i v těchto zimních, pochmurných dnech.
„Přestože jsme pořádali letošní
ročník již potřetí, bylo to poprvé v Prostějově a svým způsobem jsme šli do neznámých,

Na premiéře Sametových dnů bylo plno
Promítání dokumentu bylo první akcí obnoveného
prostějovského Klubu historického a státovědného

Z premiéry. Dokument se promítal v sále Státního okresního archivu v Prostějově. O „sametových dnech” z plátna
promluvil například fotograf Bob Pacholík. Foto: archiv
Prostějov/ mls Možnost nasát
atmosféru nadšení listopadových dní roku 1989 dostali
všichni, kteří v úterý 17. ledna v 17 hodin dorazili do sálu
Státního okresního archivu
v Prostějově. Jako první zde
mohli zhlédnout dokument
Jiřího Dittmanna „Sametové
dny v Prostějově”. Promítání

bylo první akcí, kterou zaštítil prostějovský Klub historický a státovědný.
„Nedlouho před sametovou
revolucí se mi ze služební cesty z Rakouska podařilo propašovat amatérskou videokameru. Díky tomu jsem mohl
natočit první dny sametové
revoluce v Prostějově,” při-

blížil vznik dokumentu jeho
autor. „Mám i záběry demontáže sochy Lenina z hlavního
prostějovského náměstí či z
oslavy deseti let od revoluce. Ty už se však do tohoto
dokumentu nevešly," litoval
Jiří Dittmann. Premiéry filmu se zúčastnilo přibližně
šest desítek diváků. „Každý
snímek, který dokumentuje
historii Prostějova je určitě
přínosný. Myslím, že je dobré, že v něm zaznělo i to, jak
sametovou revoluci vnímají
lidé dnes. Víc bych to nechtěl
komentovat,” reagoval na
náš dotaz například současný prostějovský zastupitel za
KSČM Josef Augustin. Právě
on společně s šéfkou Státního
okresního archivu a Miroslav
Macíkem patřil ke třem lidem,
kteří stáli za obnovením Klubu historického a státovědného. Jeho starostou se stal právě Miroslav Macík. Kromě
série přednášek především z
oblasti humanitních věd, kte-

ré by měly být určeny širší
veřejnosti, chce tento spolek
v archivu promítnout některé z filmů Jaroslava Mencla.
Tento filmař v sedmdesátých
a osmdesátých letech vytvořil několik amatérských hraných filmů. Navíc při častých
cestách po západní Evropě
natočil také sérii dokumentů
z navštívených zemí. Dokument Sametové dny v Prostějově lze nyní získat v prodejně elektra Elmat ve Školní
ulici. Jeho vznik podpořila
i prostějovská radnice, k sehnání by tedy měl být rovněž
v Informačním centru v prostějovském zámku. Na další
podobný snímek podpořený
prostějovskou radnicí si budeme muset nějaký čas počkat.
„Vzhledem k nižšímu objemu
financí, které půjdou na kulturní granty, jsme letos téma
videodokumentů nevypsali,“
uvedla předsedkyně kulturní
komise a radní Milada Sokolová.

ale zároveň nádherných prostor
secesního Národního domu. I
díky jeho atmosféře, vstřícnosti a
zkušenosti pracovníků Městského divadla se podařilo vytvořit
zázemí pro téměř třicet lidí, kteří
se podíleli na přípravě programů.
Doufáme, že jsme pro diváky
přichystali pestrý program plný
zábavy a inspirací. Úspěšnost
´Květiny ve společnosti 2012´
můžeme hodnotit příznivě. Z
našeho pohledu nás mile překvapila vysoká návštěvnost, diváci se
odměňovali účinkujícím velkým
potleskem a e-mailové ohlasy
na internetu byly rovněž příznivé,“ shodují se pořadatelé akce
ze Zahradnického centra Anna
Marciánová a studia IN Hana
Puklová, které již dnes přemýšlí,
čím obohatit lednovou Květinu
ve společnosti 2013.
Jisté je, že to bude opět v krásných prostorech Národního
domu v Prostějově....

Při premiéře. Dokument vznikl podle námětu Evy Suchánkové,
která s Milanem Dvořákem studovala na prostějovském gymnáziu. Oba spolužáci se setkali i v Duze při slavnostním uvedení
dokumentu.
Foto: Martin Zaoral

Předplaťte si periodikum, kde najdete nejaktuálnější
KULTURNÍ ZPRÁVY | Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433, pište: predplatne@vecernikpv.cz

BLÍŽÍ SE SVATEBNÍ DEN 2012:

Velkolepá akce se koná V SOBOTU 4. ÚNORA
Prostějov/akr - V sobotu 4.
ÚNORA 2012 (nikoliv o měsíc
dříve, jak jsme před týdnem
mylně informovali, za což se
omlouváme – pozn.red) 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 gastronomie a samozřejmě módy. Na
programu je celkem dvanáct

ZAČÍNÁ VELKÁ FILMOVÁ SOUTĚŽ s Večerníkem a multikinem Cinestar
Soutěžte o lístky ZDARMA na Dámskou jízdu! telefonujte do úterý 27.1., 14:00 hodin
PROSTĚJOVSKÝ Večerník a multikino CINESTAR
vám představují nový projekt. Od dnešního čísla budete
na stránkách nejčtenějšího týdeníku v regionu moci nejen
číst aktuální novinky z filmového prostředí, rozhovory s
hvězdami stříbrného plátna, ale také soutěžit o vstupenky
na představení! A jelikož Večerník je znám svojí štědrostí,
tak právě touto činností celý seriál zahajujeme.
Ve spolupráci s multikinem CINESTAR OLOMOUC vyhlašujeme soutěž o TŘI VSTUPENKY na středeční představení v rámci projektu DÁMSKÁ JÍZDA. Jeho součástí
je welcome drink, losování o atraktivní ceny a především
předpremiéra filmu Jack a Jill.
A právě k tomuto snímku se váže naše soutěžní otázka, která zní:
Kdo obsadil hlavní roli v tomto filmu?
Své odpovědi nám zasílejte na e-mailovou adresu souteze@vecernikpv.cz, případně telefonujte či pište SMS na
číslo 608 960 042, a to do ÚTERÝ 27. LEDNA, 14.00 hodin.

Dokument představil
skvělého klavíristu
a skladatele
Milana Dvořáka

CineStar tip!
do kapsy

uvádí

středa 25. ledna 2012
Začátek: 18:00, sál č. 3
Program: – welcome drink
– losování o atraktivní ceny
– předpremiéra filmu Jack a Jill
Po skončení projekce after party ve Sport Baru
(prostory OCC) se slevou 20% na veškerou
konzumaci, další losování o ceny.

VSTUPNÉ POUZE 179,- Kč
pro členy CineStar Club 159,- Kč
Na toto představení nelze elektronicky ani telefonicky rezervovat vstupenky.

CINESTAR OLOMOUC
Program od 19.1.-25.1.2012

Z těch správných pak vylosujeme tři výherce, kteří obdrží po jedné vstupence.
Ty následně budeme kontaktovat telefonicky.
Ve hře jsou také dárkové a propagační předměty PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Takže, neváhejte a s chutí do toho!

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 barvu vlasů, česat svatební účes a nakonec oblékat do
svatebních šatů. Těší se na vás
celý tým studia Styl, děti z dětského domova Plumlov spolu
se všemi zúčastněnými.“ uvedla pro Večerník, který se stal
stejně jako loni hlavním mediálním partnrem akce, majitelka
svatebního studia Styl Zuzana
Kresová.

Ze života města
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Prohlídky radnice jsou

EXPRESS
ZPRÁVY

ZADARMO!

Problém
p
s parkováním
Prostějov/mik – Radní řešili v
uuplynulých
plynulých dnech také problém
s autobusy, které v době fotbalových utkání na novém hřišti
za místním nádražím nemají
kde parkovat. „Zatím je praxe
taková, že hlavně při početných
mládežnických utkáních přiveze autobus děti, vysadí je a řidič
jjee pak nucen hledat parkování
jjinde
inde ve městě. Není to zrovna
ideální, proto jsme rozhodnuti
tento problém řešit. Vedle stávající komunikace vedoucí k
fotbalovému areálu lze najít
pplochu,
lochu, která by šla zpevnit a
ppřipravit
řipravit ji k parkování autobbusů,“
usů,“ sdělil Miroslav Pišťák,
starosta města. Podle jeho slov
se ale na tuto investici hned tak
nedostane, na pořadu jsou důlenedostane,
žitější záležitosti.

Ověřování přerušeno!
Prostějov/mik
k – V souvislosti
s novelou zákona o občanských průkazech došlo od 1.
ledna letošního roku ke změně
způsobu zpracování agendy
občanských průkazů. „Ty jsou
p
ořizovány pouze elektronicpořizovány
ky ve fotokabinách, které jsou
v Prostějově umístěny na pracovišti cestovních dokladů v
ppřízemí
řízemí budovy radnice na náměstí T. G. Masaryka. Na tomto pracovišti se tak nyní vyřizují jak cestovní doklady, tak i
občanské průkazy,“ vysvětluje
Ivana Hemerková, místostarostka Prostějova. V souvislosti s uvedenou změnou je proto
ppřerušeno
řerušeno na dobu přibližně tří
měsíců ověřování podpisů a
listin na pracovišti cestovních
dokladů. „Ověřování podpisů
a listin nyní probíhá pouze na
oddělení matriky Městského
úúřadu
řadu v Prostějov,“ dodala
místostarostka.

Vyvracíme omyly některých médií

Jsou prohlídky radniční věže zpoplatněné, či nikoliv? Na konci roku prostějovští
konšelé sdělili veřejnosti, že od ledna budou zájemci o vyhlídkovou návštěvu nově
zrekonstruované věže radnice muset zaplatit desetikorunu. Tuto informaci zveřejňují některá média dodnes, přestože už není pravdivá. Radní se rozhodli ustoupit
od zpoplatnění a prohlídky, na které je i nyní vyhlášen pořadník, budou zadarmo!

Prostějov/mik
„V některých médiích stále probíhá informace, že za prohlídky
věže vybíráme desetikorunu.
Málokdo tak zachytil informaci,
že se na Prostějov z výšky radničních hodin může podívat zdarma,“ řekla na úvod Ivana Hemerková, místostarostka města. Jestli
za desetikorunu, nebo zadarmo,
v tomto skutečně panoval chaos. Je pravda, že za první dvě
lednové prohlídky o dvanácti lidech se zmiňovaná desetikoruna
od každého vybírala. Nyní tedy
mohou být dotyční návštěvníci
možná právem naštvaní, že oni
museli platit, zatímco další už
nebudou muset. „ Bylo to dva-

Pohled z výšky bezplatně. Město upustilo od vybírání desetikoruny,
a tak si návštěvníci mohou z radniční věže prohlédnout Prostějov bez
poplatku.
Foto: internet

krát po dvanácti lidech krát deset
korun. To dělá 240 korun. Pokud
to někdo ze zúčastněných bude
chtít zpátky, dám mu to ze svého.
Nebo já čtyřicet a pan starosta
dvě stovky,“ sdělila se smíchem
prostějovská místostarostka. „To
zvládneme,“ přitakal pobaveně
starosta Miroslav Pišťák. Pak ale
vážně vysvětlil důvod, proč se
jednou město rozhodlo za prohlídky věže inkasovat desetikorunu a záhy toto rozhodnutí anulovalo. „Uvědomili jsme si, že na
rozsáhlou rekonstrukci radniční
věže jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu. Tudíž na základě
smlouvy o dotaci nemůžeme v
souvislosti s věží pořádat žádné
komerční akce. A přestože jde o
pouhou desetikorunu na osobu,
mohli bychom se dostat do problémů,“ řekl Miroslav Pišťák.

POTVRZENO: Trpělivost s radary jen do konce čtvrtletí
Prostějov/mik - Jak jsme informovali minulý týden, stacionárním radarům na měření
rychlosti vozidel v našem městě
pořádně zvoní hrana. Ministerstvo dopravy už tři čtvrtě roku
mlčí k návrhům naší radnice
na možný provoz a následné
vybírání pokut. A vedení města
už dochází trpělivost. Starosta

Miroslav Pišťák nám v pátek
potvrdil, že se chystá zrušení
smlouvy se společností Czech
radar.
„Na poradě s velitelem Městské
policie v Prostějově jsem zopakoval, že nás čeká velmi důležité rozhodnutí na úseku měření
rychlosti vozidel. A to rozhodnutí
padne do několika týdnů. Budu

chtít, aby nejpozději do konce
prvního čtvrtletí byla vyřešena
otázka stacionárních radarů. Dál
už nemíním ustupovat. Nemá
smysl, abychom dál pokračovali
v nájemním vztahu se společností Czech radar, když v systému
tohoto měření panuje řada nevyjasněných záležitostí,“ sdělil
Večerníku prostějovský starosta.

Pod palbou

INZERCE

„Věřím, že zájem o městské byty
se zvýší. Budeme lidi motivovat,“
říká radní a předseda bytové komise
Rady města Jaroslav Faltýnek
Prostějov - Článek zveřejněný v minulém čísle Večerníku o
110 volných městských bytech, které jsou v dezolátním stavu a tudíž je pochopitelně nikdo ze zájemců nechce, vzbudil obrovský ohlas. Tématu se věnujeme na více místech
dnešního vydání a hovořili jsme o něm i s prostějovským
radním a předsedou bytové komise města Jaroslavem
Faltýnkem (na snímku). Také on mírní celou problematiku s
tím, že volných bytů určených k opravě rozhodně není tolik,
kolik je prezentováno.
Michal Kadlec
Pane Faltýnku, nepřekvapil vás výsledek inventury, který ukázal, že
město disponuje 110 volnými byty,
které však nikdo nechce?
„Tento výsledek není nikterak překvapující! Pokud si ty volné byty
zanalyzujeme, 15 bytů se nachází v
domech určených k prodeji, tedy se
nepřidělují. Celkem 47 bytů je volných v lokalitě Zrzavého, Šárka a
Pujmanova, o ty však není valný zájem, 10 takzvaných krizových bytů
je potom v domě na Kostelecké číslo
17. Bytů určených na opravu je tedy
přesně 24. Takže bych rozhodně nepoužíval termíny, že je spousta bytů
v dezolátním stavu.“
Věříte, že se najdou
zájemci, kteří si
městský byt pronajmou, ale opraví si ho na své náklady?
„Je třeba si uvědomit, že v současné
době je na realitním trhu velké
množství volných bytů a tím se snížila i poptávka po městských bytech.
K tomu, aby se počet snížil, se v současné době připravuje úprava pravidel, kterou projedná příští týden
Rada města. Tato úprava by měla
vést k tomu, aby motivovala zájem-

ce k opravám na vlastní náklady. Věřím, že se zájem oživí.“
Kolik v současnosti
registrujete žádostí
o městský byt?
„V roce 2011 jsme zaevidovali celkem 463 žádostí, rok předtím to
bylo 480.“
Bytová komise naposledy zasedala v
polovině prosince loňského roku.
O čem jste ještě jednali?
„Bytová komise projednala dne 15.
prosince 2011 novelu občanského
zákoníku o změnách nájemních
vztahů a další otázky a problémy v
oblasti nájmů bytů v roce 2011 a jejich řešení. Hned na prvním jednání
Rady města 10. ledna jsme schválili změnu pravidel pro přidělování
městských bytů v majetku města
Prostějova. Tou nejzásadnější změnou je ta, že směna bytů bude povolena pouze mezi byty ve vlastnictví
obcí. Dále i to, že přechod nájmu
bytu bude uzavírán na dva roky a po
této době bude přezkoumáno, zda
nájemník splňuje podmínky pro přidělení městského bytu.“
Zaregistrovali jste
v loňském roce nějaké prohřešky nájemníků v městských bytech?
„V počtu 39 případů byly projednány a řešeny náměty a připomínky žadatelů, nájemníků bydlících
v městských bytech, ale i obyvatel
města Prostějova. Na bytové komisi
bylo projednáno a následně šetřeno
sedm stížností pro porušování dobrých mravů v domech v ulicích Šárka, Jezdecká, Zrzavého, Pujmanova
a E. Králíka. Také byly projednány
výsledky z provedené inventury
nájemních smluv u nájemníků bydlících v městských bytech se zaměřením na kontrolu dodržování podmínek nájemních smluv. Takto bylo
pro porušení podmínek vráceno šest
bytů.“

Ilustrační foto
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Speciální servis pro ženy nejen o životním
stylu a módě
JAK NA ZVÍŘECÍ CHLUPY

rozhovor se zajímavou osobností...

Pejsky, kočičky, králíky či jiné
chlupaté mazlíky má doma bezesporu spousta z vás. A všichni
také víme, jak obtížné je zbavit
se chlupů na oblečení, nábytku,
koberci... Spolehlivé rady se
v těchto případech, troufáme
si říci, vyvažují zlatem. Bohužel
žádná stoprocentně účinná
a rychlá metoda neexistuje!
V následujícím příspěvku se
dozvíte pár vyzkoušených
metod, jak se můžete „odchlupatit“...
Jak moc se na vás budou chlupy
vašich miláčků lepit, můžete
ovlivnit už při nákupu oblečení.
Na některých materiálech se
chlupy téměř nedrží. Patří mezi
ně například viskóza, hedvábí,
nebo čistá bavlna bez jakýchkoli
příměsí. Naopak manšestr nebo

samet se do domácnosti se zvířaty
vůbec nedoporučuje, nečistoty se
z něj odstraňují velmi těžko.
Některým
chovatelům
se
osvědčilo skládat oblečení do
skříně naruby - určitě sami víte,
jak kočky milují nedovřené
skříně či zásuvky...
Do základní výbavy domácnosti
se psem nebo kočkou by však
měly patřit lepicí válečky. Ať už
ty gumové, omyvatelné, nebo ty
s lepicími papírky. Cena je podle

velikosti, stojí od cca dvaceti
do sta korun, náplně dokoupíte
samostatně asi za třicet korun.
V nouzové situaci vám skvěle
poslouží i kus izolepy nebo vaše
ruka namočená ve vodě.
Co se týká techniky, výborně
proti chlupům bojují sušičky
prádla. Díky horkému vzduchu
se z prádla vyfoukají nečistoty
i chlupy. Sušičkám však české
domácnosti příliš neholdují, proto
pro vás máme ještě jeden tip. Do
automatické pračky vložte spolu
s prádlem obyčejnou houbičku
na nádobí nebo kus molitanu.
Chlupy se na ni nalepí a vaše
oblečení bude zase čisté.
Máte jiný osvědčený způsob, jak
si poradit se zvířecími chlupy na
oblečení a v domácnosti? Dejte
nám vědět!

„Spousta lidí, když jim řeknu, že jsem členkou
dobrovolných hasičů, se na mě nechápavě kouká...“
Studentka Aneta Fialová nejen o reakcích svého okolí
Otaslavice - Dnes se v exkluzivním rozhovoru pro Večernici podíváme do
Otaslavic, konkrétně k dobrovolným hasičům. Právě tam trénuje za ženský oddíl hasičů sedmnáctiletá studentka gymnázia Jiřího Wolkera Aneta
Fialová. Dříve byla členkou házenkářského oddílu při TJ Sokol II Prostějov,
ale v současné době inklinuje hlavně k požárnímu sportu. Jak se k tomu
dostala a jaké je všeobecně ženské zastoupení u dobrovolných hasičů?
Nikol Hlochová
Co vás k hasičskému
sportu přivedlo, je to
snad u vás rodinná tradice?
„K hasičům jsem měla poměrně lehkou cestu. Věděla jsem, o
co jde, protože táta kdysi býval
dobrovolný hasič a jako malou
mě občas brával na závody. Konečný hřebík tomu ale zasadila
kamarádka, která tehdy byla
členkou SDH Krasice. Chodila
jsem se dívat na domácí závody
a později i na trénink. Jednou se
ale stalo, že na tréninku chyběl
jeden člověk a trenér mi řekl, ať
si to vyzkouším. Tehdy mě to
y a zatím nepustilo.“
chytlo
O co vlastně v tomto
odvětví přesně jde?
„Požární sport je v podstatě zápolení, které úzce souvisí s atletikou a požární technikou. Je
to především kolektivní odvětví, ale v některých disciplínách
se soutěží i v jednotlivcích.
Až po dorosteneckou kategorii jsou povolena smíšená
družstva, dále už zápolí mezi
sebou jen muži a ženy zvlášť.

V elitní desítce. Ženské družstvo SDH Otaslavice obsadilo v uplynulé sezoně na mistrovství ČR v požárním sportu krásné desáté místo. Jeho členkou byla i Aneta Fialová (dole). Foto: archív A. Fialové
Soutěže jsou jak pro dobrovolné hasiče, tak i pro profesionály. Zajímavé bylo například
loňské mistrovství České republiky v Ostravě, které bylo
společné pro dobrovolné i profesionální hasiče. Myslím, že
to byl skvělý zážitek nejen pro
diváky.“
Členkou jakého družstva jste a jaká je činnost vašeho sboru (pořádáte
nějaké akce atp.)? Máte na
kontě i nějaké úspěchy?

„Dříve jsem byla členkou SDH
Krasice. Teď jsem se posunula
o patnáct kilometrů dál a závodím za SDH Otaslavice. Ale
od Krasic jsem zas tak úplně
neutekla. Se zmíněnou kamarádkou pomáháme trénovat
mladé hasiče. Sbor dobrovolných hasičů v Otaslavicích
byl založen už v roce 1886 a
funguje prakticky doteď. Jeho
význam v obci určitě není zbytečný, mezi zásahy dobrovolného sboru patří například čerpání

vody po přívalových deštích,
požáry domů a jiné. Hasiči jsou
také známí pořádáním různých
akcí, nejinak je tomu i u nás.
Nechybí tu tradiční pálení čarodějnic, dětská odpoledne nebo
hasičská zábava. U Otaslavic
spíš převažuje sportovní stránka, a to především ženského
družstva, které funguje asi čtyři
roky. Za největší úspěch právě uplynulé sezony považuji
obhájení titulu ve Velké ceně
Prostějovska v požárním útoku
a účast na domácím šampionátu v požárním sportu, kde jsme
obsadili desáté místo. I ve stovkách mají členky našeho sboru
skvělé úspěchy, především Andrea Frgálová, která je vítězkou
Moravské hasičské stovky Big
Shock! Pohár 2011, a Lada Vránová, jenž v téže soutěži obsadila desáté místo.“
Pod pojmem „dobrovolný hasič“ si mnoho
lidí představí asi spíše muže.
Jak je to se zastoupením žen
v tomto sportu? A jsou pro ně
nějak výrazněji upravována
pravidla?
„To je pravda. Spousta lidí,
když jim řeknu, že jsem členkou dobrovolných hasičů,
se na mě nechápavě kouká...
(úsměv) Ale myslím, že i ženy
mají k požárnímu sportu co
říct. Zatím je ženských družstev o poznání méně než muž-

zdraví nade vše...

Co jste netušili o mýdle…?
Ilustrační foto
Většina z vás považuje pravděpodobně mýdlo za výdobytek moderní doby. Přitom první mýdla
začali vyrábět už staří Babylóňané
kolem roku 2800 před naším letopočtem a znali jej již ve starověkém Řecku, Římě a Egyptě.
Nejstarší mýdla byla vyráběna
z tuku zvířat a rostlinných olejů.
Používala se zatím jen na urychlování hojení ran, praní a mytí nádobí.

Až od začátku sedmého století se
dočkalo většího uznání na blízkém
východě. Arabské mýdlo bylo totiž
už barevné a voňavé. V následujících staletích se o mýdle příliš neví,
i když je známo, že ve středověku se
Itálie, Španělsko a Francie (vyhlášené Marseillské mýdlo) staly významnými středisky výroby mýdla.
V Čechách byla výroba mýdla běžnou domácí prací hospodyněk asi
do sedmnáctého století. Nápad vařit
mýdlo ve velkém přišel až s průmyslovou revolucí. Pěkná práce to však
nebyla. V rámci maximalizování zisků se tuk získával vyvařováním zvířecích kostí a zdechlin, mnohdy až v
pokročilém stádiu rozkladu.
I v dnešní době je základní postup
výroby mýdla stejný a stále se používá hovězí lůj nebo palmový olej.
Ale je tu určitý pokrok od prostého a
materialistického vyvařování mršin.

Do mýdel se začal přidávat kokosový olej a ten jim dal podobu, ve které
ho známe dnes. Moderní mýdlo má
šetrnější PH, obsahuje látky zabraňující vysušování kůže a některé vitamíny, je pevnější a perfektně pění.
Dnes si můžete vyrobit vlastní
mýdlo i doma. Ale nebojte se, nemusíte jít do lesa zabít divočáka a
několik dní vařit doma v kotli jeho
sádlo a louh. Stačí, když si koupíte
mýdlovou hmotu (výrobek přímo
určený k tvorbě mýdla-podle použitého lipidu bude buď čirá, nebo
bílá) Po rozehřátí se hmota roztaví
a vy k tomu můžete přidat vybrané
barvy a vůně, či jiné přísady, které v
mýdlu chcete mít. Hmotu pak nalijete do forem, například do báboviček z pískoviště, formiček, nebo kelímků od jogurtu. Směs pak zaschne
a vaše vlastní mýdlo (případně krásný dárek) je na světě!

Jak často trénujete a
jak moc je to fyzicky
náročné?
„Trénink požárního útoku míváme jednou týdně. Stovky potom
trénujeme individuálně a nepravidelně v týdnu odpoledne, jak
má kdo čas. Náročnější na trénink jsou určitě stovky, a to jak
po atletické stránce, tak po stránce dovednostní. V Otaslavicích
jsem se naučila spoustu věcí. Je to

o poznání těžší než v Krasicích,
ale všechno se dá ale zvládnout,
především díky cenným radám
trenéra Antonína Lázničky, který
z nás chce dostat to nejlepší, co
umíme, za což si ho cením.“
Chtěla byste se hasičskému sportu věnovat i
do budoucna, a případně
proč?
„Určitě chtěla. Je to jeden ze
sportů, který vyzkoušíte a stane
se pro vás návykovým. Navíc
není časově, fyzicky a finančně
„Je to jeden ze sportů, který vyzkoušíte
tak náročný jako třeba hokej a
a stane se pro vás návykovým. Navíc není
určitě se při něm užije víc legračasově, fyzicky či finančně tak náročný
ce. Však se přesvědčte sami,
jako třeba hokej a určitě se při něm užije
přijďte podívat na nějaké závovíc legrace. Chytlo mě to a zatím nepustilo...“
dy, například Velká cena ProstěStudentka ANETA FIALOVÁ o tom, jovska startuje v Čelechovicích
proč se věnuje hasičskému sportu na Hané 16. června 2012 od
čtrnácti hodin“

ských, ale věřím, že se tento
poměr jednou srovná. V každé
disciplíně se pravidla ženské
kategorie v něčem liší. V požárním útoku máme například
o jednu hadici typu ´B´ méně
než muži. Ve štafetě místo ´domečku´ překonáváme pouze
okno, na stovkách na nás čeká
nižší překážka a kladina. Jinak
jsou pravidla pro obě kategorie
stejná. “

INZERCE

Předplaťte si periodikum,
kde najdete

VEČERNICI

a servis nejen pro ženy

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

Zpravodajství
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Tři králové letos charitě vykoledovali přes milion korun NÁSILÍ v Prostějově roste
Nejštědřejší lidé žijí ve Ptení, obyvatelé Prostějova se naopak projevili jako „škrti”
Letošní Tříkrálová sbírka celkově vynesla v regionu více peněz než loni. Nárůst byl patrný
především na Konicku. Opět se ukázalo, že v
menších obcích jsou lidé ochotnější přispět na
potřebné než obyvatelé Prostějova. Zatímco
v padesátitisícovém městě se vybralo celkem
pětačtyřiceti tisíc korun, v podstatně menší Konici
to bylo o dvacet tisíc více. Dokonce v třítisícovém
Kostelci na Hané lidé na sbírku celkově věnovali
více peněz než v Prostějově.
Prostějovsko/mls
Přesně se v regionu vybralo
1 063 801, na Prostějovsku
to bylo 652 530 korun, na
Konicku 411 271 korun. Na
Konicku se v historii více vybralo pouze v první sbírce v
roce 2005. Při bližší analýze
suchých čísel o výsledcích
sbírky se můžeme dobrat zajímavé výpovědi o lidech žijících v jednotlivých obcích. Z
těchto čísel například vyplývá,
že nejštědřejší lidé v regionu
žijí ve Ptení. V obci s jedenácti stovkami obyvatel se letos
vybralo přes třicet tisíc korun.
Pokud by stejně štědří lidé žili
v Prostějově, pak by se zde
muselo vybrat přibližně milion
čtyři sta tisíc korun. Ovšem ve

skutečnosti to bylo pouze něco
přes pětačtyřicet tisíc.
Štědřejší než v Prostějově byli
obyvatelé všech menší obcí.
Nelze je všechny vyjmenovat,
ale velmi úspěšní byli koledníci například v Horním Štěpánově, Suchdolu, Kralicích
na Hané, Smržicích, Přemyslovicích či například v Ohrozimi, kde žije necelá pětistovka obyvatel. Velkou ochotu
zapojit se do sbírky projevili
koledníci v Nezamyslicích,
kde s pokladničkami chodilo
rekordních jedenáct skupinek.
Naopak v Olšanech chodili
pouze koledníci pod vedením Pavly Štěpánkové. Snad
proto, že měli celou poměrně
lidnatou obec tzv. „pro sebe”,
vybrali ze všech skupinek

I v Kostelci se
vybralo více než
v Prostějově!
nejvíce: jedenáct a půl tisíce
korun.
„Je pravdou, že lidé z menších
obcí Tříkrálovou sbírku berou
opravdu za svou, zatímco v
Prostějově jsou k ní vlažnější,” potvrdil Vít Forbelský z
Charity Prostějov.
Není určitě bez zajímavosti,
že v Konici, kde se lidé potýkají s většími finančními
problémy než v Prostějově,
se vybralo podstatně více peněz než ve městě. Další větší
města v regionu, Plumlov a
Němčice nad Hanou, v tomto
směru nijak nevybočila z řady,
zajímavostí je určitě třítisícový Kostelec na Hané, kde se
celkově vybralo více než v
celém Prostějově.
Vedení charity už ví, na co
peníze využije.
„Získané
peníze letos použijeme na
dokončení domu chráněného
bydlení v prostějovské Dali-

(pokračování ze strany 3)
„To je pravda. Naštěstí v posuzování těchto případů už došlo
k určitému posunu k lepšímu.
Na začátku ledna byl další náš
strážník hrubě napaden a zraněn v obličeji. Tento případ si
už převzal státní zástupce a řeší
se jako trestný čin,“ sdělil Jan
Nagy.
Ze zvyšujícího se násilí nemá
pochopitelně radost ani prostějovský starosta Miroslav Pišťák.
„Jde čistě o můj subjektivní názor, nemám dostatečnou kvalifikaci na to, abych hodnotil, zda
vzrůstající násilí v Prostějově je

jevem čistě současným, zřejmě
spojeným s ekonomickými problémy jednotlivých lidí. Chtělo
by to důkladnější sociologický
a možná i psychologický rozbor. Vzrůstající počet násilností, při kterých strážníci museli
použít donucovací prostředky,
je ale něco, co by nás všechny
mělo znepokojovat. Bohužel,
agresivita roste i mezi lidmi
samotnými. Také já bych se
rád zeptal odborníků, zda je to
skutečně onou těžkou dnešní
dobou,“ sdělil Večerníku Miroslav Pišťák, starosta města
Prostějova.

Předplaťte si periodikum,
kde najdete

Tradiční zakončení. Tečkou za Tříkrálovou sbírkou v Konici
bylo sobotní setkání „malých králů” na zdejším kluzišti.
Foto: archiv Charity Konice
borce,” nechal se slyšet ředitel
prostějovské charity František
Hynek. Na Konicku by výtěžek měl putovat do dalšího
vybavení Domu pokojného
stáří v Bohuslavicích. „Část z
něho půjde i na nákup polohovacích postelí, kterých máme
dlouhodobý nedostatek. Snad
se dostane i na podporu některých rodin, které se ne vlastní

vinou ocitly v nezáviděníhodné životní situaci,” uvedla její
ředitelka Irena Lenfeldová.
Jak vedení prostějovské, tak i
konické charity děkují všem,
kteří se na Tříkrálové sbírce
podíleli. Činili tak nejen darem, ale i pomocí při organizaci a vlastní koledou. Všem
posílají upřímné Pán Bůh
zaplať.

NEJVÍCE
ZPRAVODAJSTVÍ
Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

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

V Kolářových sadech vzniklo hřiště pro seniory

OBECNĚ O STAHOVÁNÍ HUDBY A FILMŮ Z INTERNETU:

Hrozí stíhání i vašemu dítěti? Pár dní po otevření ho
poničili VANDALOVÉ!

Policie může zaklepat i na dveře těch, kteří sdílejí hudbu na populárních „torrentech”
Prostějov/mls - Mnoho
z rodičů netuší, co jejich
potomci vlastně na internetu dělají. Podobně jako
student z Vícova se mohou dopouštět trestného
činu, aniž by si to oni sami
připouštěli. Vždyť to dělá
každý! Co je tedy v dnešní době při poskytování a
stahování hudby, filmů a
programů vlastně trestné?
A co ne?
Podle současné legislativy
je legální, pokud si cokoliv

z internetu stahujete. Nelegální je dílo šířit. Přesto si

ve finále před zákonem nemohou být jisti ani lidé, kteří hudbu a filmy z internetu
pouze stahují. Problémové
jsou v tomto směru zejména populární torrenty. Jde o
sdílená prostředí na internetu, kde si jednotliví uživatelé navzájem poskytují
soubory včetně nelegálně
pořízených hudebních skladeb a filmových kopií. Princip je jednoduchý. Uživatel
internetu má na počítači písničky, videa nebo počítačo-

vé programy, které nabídne
všem ostatním. Výměnou za
to si zase on může stahovat
vše od ostatních. Protipirátské organizace čím dál aktivněji vyhledávají všechny,
kteří data šíří. Mezi ně patří
například i Česká skupina
Mezinárodní federace hudebního průmyslu. Podle jejich vyjádření trestní stíhání
a domovní prohlídky mohou
hrozit také všem, kteří sdílejí data právě prostřednictvím torrentů.

ZÁPISY prvňáčků už tento pátek
Zjišťovali jsme, co rodiče musí udělat a co si s sebou vzít

Prostějov/mik - Už tento
pátek 27. ledna od 12.00 do
18.00 proběhne na všech
prostějovských základních
školách zápis žáků do 1. tříd.
Přímo v Prostějově se to týká
celkem osmi škol. Rodiče,
víte, co si společně se svým
dítětem máte k zápisům vzít?
Večerník to za vás minulý týden zjišťoval.
„Rodiče či zákonní zástupci dítěte při zápisu vyplní a podepíší
žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání. V případě odkladu
vyplňují žádost o odklad školní
docházky a souhlas s vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně a u odborného

lékaře nebo klinického psychologa. Pak samozřejmě vyplní
zápisový list s osobními údaji
žáka," řekl na
úvod František Říha, vedoucí odboru školství Městského
úřadu v Prostějově. Rodiče jsou
pak povinni u zápisu předložit
několik dokladů. „Jde o rodný
list dítěte nebo výpis z matriky
a občanský průkaz rodiče nebo
zákonného zástupce. Na základní školu budou přednostně
zapsány a zařazeny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém
obvodu školy,“ upozorňuje šéf
odboru školství.
Podle školského zákona povinná školní docházka začíná

počátkem školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud
mu není povolen odklad.
„Dítě, které dosáhne šestého
roku věku v době od září do
konce června příslušného školního roku, může být přijato k
plnění povinné školní docházky
již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou je
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení u dětí
narozených od září do konce
prosince, u dětí narozených do
konce června příslušného školního roku i doporučení odbor-

ného lékaře,“ vysvětluje další
důležitou věc František Říha.
Pokud se nemohou rodiče s
dětmi ve zdůvodněných případech dostavit ve stanovený den
zápisu, mohou přijít individuálně po dohodě s ředitelem základní školy po tomto termínu,
nejpozději však do 15. února
2012 do 12.00 hodin. Termín
zápisu je stanoven po dohodě
všech ředitelů a ředitelek základních škol ve městě Prostějově. V případě odvolání je
možnost žádost podat ke Krajskému úřadu Olomouckého
kraje, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy v Jeremenkově
ulici číslo 40a.

Prostějov/mik - V minulých
dnech bylo zprovozněno
zbrusu nové hřiště pro více
generací, které najdou zájemci nedaleko prostějovské
hvězdárny v Kolářových
sadech. A podle všeho zde
přebytečnou energii spálí
hlavně senioři, pro které
jsou herní prvky speciálně
vytvořeny.
Radní našeho města si nenechali ujít ani v tomto ošklivém
počasí chvilku ke slavnostnímu
přestřižení pásky. „Se stejným
typem hřišť existují v zahraničí
a i v naší zemi dobré zkušenosti. Některá města, kde už
několik stejných zařízení funguje, jsem navštívila osobně a
velice se mi tato aktivita líbila.
Konkrétně v Brně jsou v pro-

vozu již dvě taková zařízení a
právě tam jsem čerpala nejvíce
inspirace,“ uvedla Ivana Hemerková, místostarostka Prostějova. Právě ona je autorkou
nápadu zřídit hřiště pro seniory
v našem městě. „Je to taková
venkovní posilovna, kterou
jsme vybudovali nákladem
410 tisíc korun v areálu Kolářových sadů. Hřiště je vybaveno pěti cvičebními stoji, které
slouží především ke zvýšení
pohyblivosti dolních končetin,
pasu ale i celkové pohyblivosti
těla. Některé procvičují rovnováhu a celkovou koordinaci
pohybu. Jiné slouží k posílení
svalových partií v oblasti horní části těla, břicha, beder a
pánve. U každého posilovacího stroje je stručný návod, jak

cvičit i co konkrétně daný stroj
rozvíjí či posiluje, v podstatě
k čemu slouží. Zároveň bych
však chtěla zdůraznit, že toto
venkovní sportoviště má i významný sociální rozměr, kde
se setkávají lidé více generací,
mohou spolu sportovat i komunikovat,“ popisuje všechny
přednosti Ivana Hemerková.
Bohužel, co nikdo nechtěl, se
stalo skutečností. Pár dní po
slavnostním otevření poničili
nové hřiště vandalové. „Je mi
to strašně líto, že po několika
dnech, kdy bylo vícegenerační
hřiště otevřeno, se stalo terčem vandalů. Apeluji na širokou veřejnost, pokud kdokoliv
uvidí řádění vandalů, volejte
prosím na číslo 156,“ dodala
prostějovská místostarostka.

Ve zdravém těle... Poté, co prostějovští místostarostové společně přestřihli pásku, na novém hřišti
si se seniorkami zacvičila také Ivana Hemerková.
2x foto Jana Gáborová

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

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!!!

Kristýna Čecháčková
15. 1. 2012 50 cm 3,35 kg
Němčice nad Hanou

Sára Dvorská
16. 1. 2012 49 cm 3,30 kg
Holubice

Vendula Marešová
16. 1. 2012 47 cm 2,80 kg
Němčice nad Hanou

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.

Petr Vávra
15. 1. 2012 54 cm 4,30 kg
Vřesovice

Filip Bureš
16. 1. 2012 51 cm 3,60 kg
Domamyslice

Matouš Havlíček
17. 1. 2012 54 cm 4,70 kg
Vrahovice

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Ondřej Kvietok
14. 1. 2012 51 cm 3,95 kg
Olšany u Prostějova

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

ŽHAVÁ PÁTEČNÍ NOC

INZERCE

prostějovské „ZDRAVKY“
CIPÍSEK OSLAVÍ TŘINÁCTÉ NAROZENINY
Prostějov/pk - Už třináct let je
v Prostějově pro rodiny s dětmi
otevřeno Mateřské centrum Cipísek, komunitní centrum pro
rodinu. Na konci roku 1998 se sešla skupina nadšených maminek
na mateřské dovolené a založila
občanské sdružení, které v únoru
dalšího roku začalo provozovat
Mateřské centrum.
V současné době Cipísek nabízí
služby pro rodiny s dětmi - komunitní prostor pro setkávání rodičů na
rodičovské dovolené, programy pro
rodiče s dětmi, kurzy rodičovství,
poradenství v oblasti výchovy
i při hledání zaměstnání, přispívá
k prevenci sociálně patologických
jevů v rodině. MC nabízí pravi-

delné programy i jednorázové akce
v průběhu celého roku. Je otevřeno
všem rodinám s dětmi, bohužel je
momentálně kapacita MC omezena
stávajícím prostorem.

A hrají si a hrají... Už více jak třináct let dochází děti do prostějovského
Cipísku aby se zabavily.
Foto: archív MC CIpísek

„Občanské sdružení není organizací
města ani státní organizací, nemá
právní nárok na finanční dotace
ze strany státu, kraje či města. Na
svoji činnost musí každý rok shánět
finanční prostředky prostřednictvím
projektů a žádostí o dotace,“ prozrazuje Markéta Skládalová z MC
Cipísek v Prostějově s tím, že v posledních letech je polovina rozpočtu
hrazena z peněz Ministerstva práce
a sociálních věcí, necelou čtvrtinu
financuje město Prostějov formou
veřejné finanční podpory. „Příjmy od
návštěvníků uhradí přibližně třetinu
nákladů na provoz MC Cipísek,“
přidává.
Pro rok 2012 ale Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR mění dotační
politiku a přestává financovat aktivity mateřských center. „Aby bylo
možné provozovat centrum ve stejném rozsahu jako dosud, bude nutné
najít další zdroje financování. Rádi
přivítáme iniciativu návštěvníků
i širší veřejnosti při získávání
finančních prostředků,“ vzkazuje
Skládalová.
Na provoz Cipíska je možné také
přispět finančním nebo hmotným
darem. „Věříme, že město Prostějov
i v letošním roce podpoří veřejně
prospěšné služby, které mateřské
centrum Cipísek mladým rodinám
s dětmi poskytuje,“ dodává jedna
z členek.
Aktuální program MC Cipísek
nacházíte ve Večerníku pravidelně
na straně 15 pravidelné rubriky
„Co, kdy, kde, kam....“

Prostějov/pk - Pokud jste si chtěli
minulý pátek pořádně zatancovat,
pořádně se pobavit, jít za hranice
všedních dnů s Hellas Tourem,
zaplavat si v penězích s AMB International Group, zjistit si přesný
čas s firmou Partners nebo začít
žít zdravě s firmou NUTRITRIO,
měli jste zajít do Společenského
domu na Stužkovací ples prostějovské Střední zdravotnické školy...
Pochopitelně, že hlavním bodem
programu bylo stužkování dvou
maturitních tříd, při kterém se střídaly fešné budoucí sestřičky s bu-

doucími „zdravotními bratry“, ale
jak správně uvedla ředitelka školy
Marie Dostálová, ples je asi poslední školní akcí pro maturanty, kde se
ještě mohou zasmát, pak totiž velmi
záhy nastane maratón předmaturitní
přípravy a vlastní maturitní proces,
následně další život, kde toho smíchu občas mnoho není.
A proto si tu poslední akci s úsměvem všichni užívali, o dobrou náladu
se postarala tradičně kapela NOVIOS, která vždy na plese „zdravky“
připraví nějaké to překvapení, letos
to byla jednotná trika a show, taneční vystoupení malých mažoretek a

pak dospělých „cheerleaders“ zajistila Lucie „Lucy“ Nejedlá, výzdobu
sálu manželé Martina a Pavel Makoví i Jiří Círek.
Večerníku se svěřil hlavní organizátor plesu Martin Mokroš, který si
sám po letech také jako ex-třídní
zastužkoval. „Ze své pozice jsem
spokojen, neboť mottem plesů
´zdravky´ každoročně je: ´Bavme se,
jsme na světě jen jednou a problémů
je dost po ostatní dny´! A myslím, že i letos se jej snad podařilo
naplnit, ale to musí posoudit také
další účastníci celé akce...,“ řekl s
úsměvem Mokroš.

Užily si to! Maturitní třídy Střední zdravotnické školy měly v pátek svůj velký večer, který vyvrcholil jejich stužkováním
a společným snímkem...
Foto: Martin Mokroš

Chcete vidět svoji firmu v Prostějovském Večerníku? Volejte 608 960 042

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:
pondělí 23. ledna
od 16.00 do 18.00 hod. Keramika
- tvořivá dílna Kovárna Ekocentra
Iris, Husovo nám. 67, Prostějov,
pracovní oblečení s sebou.
pátek 27. ledna
od 16.00 do 18.00 hod. Výroba
ptačích budek, tvořivá dílna na
pomoc přírodě Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
SDH DRAHANY si Vás dovoluje pozvat na ZLATOU VAŘEČKU. Soutěž se koná 4. února
od 8.00 hod. v lese v místní části
Japonsko městyse Drahany.
Jedná se o soutěž pětičlenných
družstev ve vaření na otevřeném
ohni bez použití polotovarů a jiných připravených surovin. Součástí dopoledne bude BRANNÝ
ZÁVOD tříčlenných družstev
ve dvou kategoriích. Hodnotí
se střelba ze vzduchovky, hod
granátem na cíl, otázky zdravotní, topografické, hasičské
a běžecký čas. Informace na
tel.: 724 074 035 (pan Pírek),
606 208 259 (pan Pořízka)

MC Cipísek – komunitní
centrum pro rodinu
Sídliště svobody 6, Prostějov,
www.facebook.com/
cipisekprostejov
www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
tel. 723 436 339 nebo 602 364 874
Cipískova školička – adaptační
program na vstup do MŠ pro děti
od 2,5 roku
Hopsánky a zpívánky s miminky
– program pro maminky s miminky do 9 měsíců
Hrátky s pohádkou – odpolední
dramaticko-výtvarný kroužek pro
děti od 3 do 5 let
Ostatní programy jsou obsazeny.
Zapisujeme ale náhradníky a v
případě uvolnění místa vás zkontaktujeme. Aktuální počet míst je
zveřejněn na www.mcprostejov.
cz nebo www.facebook.com/
cipisekprostejov
Leden na téma Zdraví:
Jak podpořit zdraví s využitím
tradiční čínské medicíny zdraví
a psychika, denní biorytmy, roční cykly, výživa, prevence středa
25. ledna od 18 hodin, rezervace
míst v MC
Harmonizační cvičení pro
ženy – podvečerní cvičení
s prvky jógy pro ženy všech věkových kategorií, přihlášky v MC
Kurz efektivního rodičovství
Jak porozumět dětem i sami
sobě? Jak zvládat výchovné
situace? Pro rodiče dětí všech
věkových kategorií. Podvečerní setkávání – omezený počet
účastníků, přihlášky v MC
co nejdříve
Volné herny pro rodiče s dětmi
do 5 let probíhají vždy v pondělí
a ve středu 15.00-17.00 hod.
Zumba s Kristýnou.
Každé pondělí a středu od 18.00 do
19.00 hod. Prostějov, ZŠ Melantrichova (tělocvična zadní vchod od
hřiště). Další info na webu: zumbaskristynou.webnode.cz

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),
Městské divadlo foyer: Magdale- MACERACE (death – grind),
na Jansová FOTOgrafie do 29. NAURRAKAR (black), HIGH
PURITY (grind)
února 2012
inzerce
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SONS „Semtamník“
Pondělí 23. ledna
14.30 až 15.30 Rehabilitační cvičení pro posílení tělesné kondice
a zraku (každé druhé pondělí v
měsíci).
Středa 25. ledna
od 14.00 Korálkování Pod vedením paní Marušky Sečkové
si vyrobíme originální náušnice
pro sebe jako zajímavou ozdobu,
nebo dárek pro někoho blízkého.
Vhodné i pro nevidomé, s výrobou ochotně pomůžeme, je to
práce založená zejména na hmatu.
Hlaste svoji účast ZÁVAZNĚ
do 18. 1. z důvodu nákupu materiálu.
Čtvrtek 26. leden
8.00 – 11.00 Tvoření z keramické hlíny v centru denních
služeb LIPKA Prostějov, Tetín
1. Pouze dle vašeho zájmu budeme v této aktivitě pokračovat.
Přijímáme vaše jiné návrhy a
podněty, či nabídky jiné podoby
této dříve velmi oblíbené činnosti. Sraz zájemců v 7.50 před
vchodem do Lipky. S sebou pracovní oděv, 40 Kč a chuť tvořit
zase něco nového pro sebe, nebo
pro své blízké.

TIP Večerníku
Ze dvou se to
lépe táhne
KDE: MĚSTSKÉ DIVADLO
KDY: ČTVRTEK 26. LEDNA 2012 19.00 HODIN

Účinkují: Zdeněk Izer, Šárka
Vaňková
Autor: Zdeněk Izer
Nový hudebně zábavný
pořad, ve kterém se diváci
budou moci znovu setkat s
jedinečným a nezaměnitelným
humorem Zdeňka Izera ...
Jako vždy přijdou na řadu
oblíbené parodie televizních

Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 zve své
členy i nečleny na zájezd 24.
2. 2012 do Veĺkého Mederu –
pobyt ve slovenských termálech.
MYSLIVECKÝ PLES proběh- Jste srdečně zváni. Bližší inforne v KZ ČELČICE v sobotu mace v kanceláři č. 106 nebo na
28. ledna ve 20.00 hod. K tanci a tel. č.: 588 000 167, 724 706 773
poslechu zahraje hudební skupiFit klub Linie,
na Novios. Myslivecká kuchyně,
Újezd 3A, Prostějov
bohatá tombola. Večeře a slosoTel.: 608 881 704
vatelná vstupenka v ceně. Svoz
www.fitklublinie.cz
zajištěn. Vstupenky zakoupíte na
OMS Prostějov, Pod Kosířem 16. HLEDÁME INSTRUKTORY
Srdečně zve Okresní myslivecký na posilovací formy cvičení
(bodyform, bosu, břicho exspolek Prostějov o.s.
press...) Zájemci se mohou přiMYSLIVECKÝ PLES v PTENÍ hlásit v kanceláři Fit klubu Linie.
proběhne 28. ledna 2012 ve 20 Zumba pro děti 4-7 let, 8-13 let,
hodin v sokolovně. Hraje E.S.O. karate 5-8 let, cvičeníčko 3-4 r.
Ptení, bohatá tombola, zvěřinové Přijďte vyzkoušet něco nového!
speciality.
Celý leden zápis dětí a zkouškové hodiny zdarma.
Kavárna GALERIE
Národního domu v Prostějově T.J. Sokol Smržice pořádá v soDanuše Procházková: Obrazy – botu 28.ledna 2012 ve 20:00 hod
výstava potrvá do 25. ledna 2012 v sokolovně tradiční XVIII. SoRobert Šobr: Vodní svět od kolský ples, k tanci a poslechu hraRudého moře po Plumlovskou je Casino, ve sklepě Disko. Teplá
přehradu – výstava fotografií
kuchyně, bohatá tombola, vstupné
Vernisáž se uskuteční 26. ledna 90 Kč. Předprodej vstupenek
2012 v 18.00 hodin, výstava potr- v pondělí 23. ledna 2012 od 18:00
do 19:00 hod v sokolovně.
vá do 7. března 2012
TJ SOKOL ČECHOVICE
pořádá VELKÉ SPORTOVNÍ
PLESY
4. února 2012, 18. února 2012,
3. března 2012 vždy od 20 hodin.

pořadů, zábavných soutěží
a imitování celé řady populárních českých i zahraničních
zpěváků a zpěvaček, vystoupení je opět obohacené
nejrůznějšími
zábavnými
kostýmy a převleky.
Partnerkou Zdeňka Izera v
tomto programu je skvělá
zpěvačka Šárka Vaňková.
Němčické okamžiky - výstava
fotografií Michala Wolfa ve foyer
kina OKO, Němčice nad Hanou.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala
- zimní stadion
BRUSLENÍ
PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý
terý 24. 1.
9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin

středa 25. 1.
13.00 - 14.00 hodin

pátek 27. 1.
11.30 - 12.30 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 28. 1.
12.45 - 14.45 hodin

neděle 29. 1.

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...
Oldřich Burian 1943 Prostějov
Marie Burgetová 1940 Lipová
Jitka Trávníčková 1928 Prostějov
Vlasta Melichová 1932
Kostelec na Hané
Marie Vlková 1924
Kostelec na Hané
Jarmila Liedermannová 1946
Prostějov
Ludmila Velčická 1933
Mostkovice
Anežka Hloušková 1926
Otaslavice

Jaroslav Dostál 1927
Kostelec na Hané
František Černý 1936 Prostějov
Jiřina Jurníková 1932
Čelechovice na Hané
Ilona Nováková 1936
Ivaň
MVDr.Vojtěch Vavrouch 1930
Prostějov
Františka Dvořáková 1913
Lešany
Růžena Prosecká 1923
Pivín
Bohumila Smečková 1949
Mostkovice

Rozloučíme se...
Pondělí 23. ledna 2012
Rostislav Křížek 1957 Čelechovice na Hané
12.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 24. ledna 2012
Anna Začalová 1924 Brodek u Prostějova
10.30 Obřadní síň Demelova
Středa 25. ledna 2012
Jaroslav Hruban 1952 Dobrochov 11.20 Obřadní síň Prostějov

K nominaci je třeba uvést jméno
a příjmení osoby navržené na
ocenění, dále za jakou činnost by
měl navržený kandidát cenu získat a podpis navrhovatele s kontaktem na něj. Nominace doručí
navrhovatelé v písemné formě
na podatelnu Městského úřadu
v Prostějově do 29. února 2012.
Pravidla pro udílení Cen města
Prostějova i formulář naleznete
na webových stránkách města
Prostějova.

Dnešní dražba na soudu:

VE HŘE TŘI DOMY!
Prostějov/red - Okresní soud
v Prostějově pořádá dražbu
nemovitých věcí, která se
uskuteční UŽ TOTO 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
Šimkovi 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
do
u je přes 80 let.
et.
domu

Městské divadlo
v Prostějově
úterý 24. ledna
19.00 David Gieselmann
– Klaus Schumacher:
LOUIS A LOUISA
Divadlo Na zábradlí
Praha
čtvrtek 26. ledna
19.00 ZE DVOU SE TO
LÉPE TÁHNE
ZDENĚK IZER
– ŠÁRKAVAŇKOVÁ

Kinoklub DUHA
sobota 28. ledna
15.00 Medvídek Pú,
17.30 Medvídek Pú
20.00 Anonym

Simetrix
pátek 27. leden
21.00 DJ Otto Šabart
sobota 28. leden
21.00 DJ Mark

Kdy a na co do Apolla 13
pátek 27. ledna
SOUNDS OF THE GRAVE 2
0 1 2 - FROM BEYOND
- brutal doom /Prostějov/.
BRUTALLY DECEASED
- swedish death /Praha/ . PSYCHOTIC DESPAIR - grind-death /Praha/. AMöBIA - thrash
/jižní Morava/. OLD - thrashmetal/Karviná/.
sobota 28. ledna
BARBARSKÝ
PROSTĚJOV
- Barbar Punk - punk-folk / Brno/
Prostějov.... Hosté: PAN!CKÁ
ATAKA a další....
neděle 29. ledna
JUSTIN ECHOLS QUARTET (USA/CZ) JUSTIN
ECHOLS - žije ve městě

Oklahoma City, stát Oklahoma
(USA). Hudební kořeny Justina
jsou opravdu americky typické:
jako zpěvák i sólista začínal v
kostelních sborech ve městech
St. Luis a Houston. Později vystudoval i jazzové piano, na které
se občas sám doprovází (ne však
na českém turné). Justim zpívá
jazzové standardy ze \“Zlatého fondu zámořského jazzu\“
a výborně scatuje. Mezi jeho
hudební vzory patří jazzoví velikáni - slavní zpěváci Nat King
Cole, Frank Sinatra, Tony Benett
a Harry Connick Jr. Na lednovém turné jej doprovodí trio
českých spoluhráčů ve složení
Tomáš Jochmann - piano, Lukáš
Kytnar - kontrabas a Tomáš
Hobzek - bicí. Osobní webové
stránky:www.jazz405.com

PLESY

na Ceny Města Prostějova za rok 2011!
budou opět slavnostně oceněny. Přitom oblast jejich přínosu
nijak striktně nevymezujeme,
abychom tím nezúžili výběr nominovaných. Mohou to být lidé,
kteří vynikli v hudbě, divadelnictví, obecně v kultuře, práci s mládeží či seniory nebo například ti,
kteří se významně zasloužili o
rozvoj demokracie,“ nastínila
vedoucí Odboru kanceláře starosty Městského úřadu Prostějov
Jaroslava Tatarkovičová.

pondělí 23. ledna
14.00 Kletba Měsíčního údolí
17.30 Sherlok Holmes
– Hra stínů
20.00 Sherlok Holmes
– Hra stínů
úterý 24. ledna
17.30 Sherlok Holmes
– Hra stínů
20.00 Sherlok Holmes
– Hra stínů
středa 25. ledna
17.30 Sherlok Holmes
– Hra stínů
20.00 Sherlok Holmes
– Hra stínů
čtvrtek 26. ledna
17.30 Přizdis*áči
20.00 Love
pátek 27. ledna
17.30 Přizdis*áči
20.00 Love
sobota 28. ledna
15.00 Mupeti
17.30 Mupeti
20.00 Přizdis*áči
neděle 29. ledna
15.00 Mupeti
17.30 Mupeti
20.00 Přizdis*áči

10.45 - 12.45 hodin

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

Kino Metro 70

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
ne
jení dr
ražb v
nebo do zahájení
dražby
draž b ssín
dražební
síni.

v Prostějově a jeho okolí
27. ledna
Divadelní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Městské divadlo v Prostějově
27. ledna
Maturitní stužkovací ples Společenský dům PV
Prostějov
Obchodní akademie Prostějov
28. ledna
Farní ples
Kulturní dům Pivín
Pivín
Římsko-katol.farnost Klenovice - Pivín
28. ledna
Myslivecký ples
Kulturní dům Čelčice
Čelčice
Okresní myslivecké sdružení
28. ledna
Myslivecký ples
Sokolovna Ptení
Ptení
Myslivecké sdružení Ptení - Kubina
28. ledna
Sokolský ples
Sokolovna Smržice
Smržice
Sokol Smržice
28. ledna
Hasičský ples
Kulturní dům Kralice n/H.
Kralice n/H.
Sdružení dobrovolných hasičů
28. ledna
Hanácké bál
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Národopisný soubor Mánes

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 23. DO
O
O 29. 1. 2012:

TELEFON
O 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry a slunečních
protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve
14. 00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 18. 30 hodin a také ve středu již
od 17. 30 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin nabízíme dětem pohádku VYPRÁVĚNÍ HAJNÉHO VONÁSKA. Zbloudilý houbař vyslechne v hájovně příběh o Oriónovi, Býku, Velkém a Malém psu, Štíru a Kuřátkách.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a OD
SPUTNIKU PO RAKETOPLÁNU jsou přístupné na začátcích
výše uvedených pozorování a nebo za obvyklé vstupné i v jiných,
předem dohodnutých, termínech.
Naše nová POLOLETNÍ NABÍDKA NA I. POLOLETÍ ROKU
2012 je už na hvězdárně k dispozici.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview se Zdeňkem Izerem, který lidi baví více jak dvě desítky let a říká:

ZDENĚK IZER: „Jeviště bych dával u lékaře na předpis”
Populární bavič přijede do Prostějova se zpěvačkou Šárkou Vaňkovou
Prostějov - S nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera
se setkají všichni, kteří dorazí ve čtvrtek 26. ledna do prostějovského Městského divadla. Známý bavič se zde představí se svým novým programem „Ze dvou se to lépe táhne”. Na pódiu jej doprovodí zpěvačka Šárka Vaňková. V
exkluzivním rozhovoru pro Večerník se Zdeněk Izer mimo
jiné svěřil s tím, jak se stal profesionálním humoristou i s
tím, jak snáší tlak na to, aby byl vtipný nejen na pódiu, ale i
ve svém soukromém životě.
Martin Zaoral
Co se vám vybaví, když se
řekne Prostějov?
„Asi to, co každému! Když se řekne
Prostějov, tak si představím OP Prostějov! A pak si také vybavím neuvěřitelnou koncentraci jízdních kol v letních měsících. Prostějov, to je taková
moravská Hanoj.”
Patřil jste už ve škole mezi tzv.
třídní šašky?
„Ano, to jsem patřil a tuhle roli jsem si
j
hodně užíval. Bavilo mě to. Ale moje
vůbec první veřejné vystoupení v životě proběhlo u dřevěné skříně s vařečkou
v ruce. Dospělým
jsem dělal předpověď počasí.
Struktura dřeva
totiž připomínala
ony tlakové níže a
výše. Všichni se

tehdy smáli, a já netušil proč.”
Kolik let už vystupujete před
publikem?
„Začal jsem s tím na vojně v roce
1988. Kolik je to let? Spočítejte si to.
Já to z hlavy nedám.”
Jak jste se k tomu dostal?
„Díky armádní soutěži ASUT.
Každý vojenský útvar do ní musel někoho vyslat. Chtěli jsme se tehdy na
den dostat z kasáren. Ovšem postupovali jsme do dalších kol, nakonec až
do celoarmádního, kde jsme skončili
y p
ppak
třetí. První pplacené vystoupení
bylo na jaře 1989 právě pro vojáky.
Dostal jsem za něj tehdy osmdesát
korun čistá ruka. Byl to skvělý pocit!”

Čím se necháváte inspirovat při vymýšlení scének?
„Nejlepší zdroj inspirace je nedostatek času. A televizní pořady.”
Který televizní pořad vás v
poslední době inspiroval?
„Jednoznačně EZO TV. Věštci
v televizi, to je opravdový hard
core! Poradí čísla do sportky,
zjistí vám vředy a namíchají čaj.
Bomba!”
Svoji show jste původně

Kterou scénku považujete za
nejvíce povedenou? A která se
vám tak úplně nevydařila?
„Takhle jsem to nikdy nehodnotil. To je
spíš na lidech. Každý máme jiný vkus a
to je dobře. Každému se proto líbí něco
jiného. Navíc jich bylo tolik, že si je ani
nepamatuji.”
Co děláte v situacích, kdy lidé
nereagují tak, jak byste si přál?
„Začnu se potit a před očima mám finálovou písničku. Ale lidi většinou reagují, takže tento stav
si protrpím jen párkrát
do roka.”
„Když se neuživím jako bavič,
Koho předvádíte nejraděudělám si rekvalifikaci
ji?
„Pokud nejsem nana pohřebního řečníka“
stydlý, tak operní
pěvce. Není nad to si
pořádně zařvat.”
plánoval s Luďkou Kuralovou.
Rozesmát lidi může být hodně
Nakonec jezdíte se Šárkou Vaňnáročné. Je to takové balankovou. Co se přihodilo?
cování nad propastí. Nikdo dopředu
„Když byla premiéra pořadu, neví, jestli se to podaří. Jak tuhle neLuďka byla ve 4. měsíci těho- jistotu snášíte?
tenství,, což mi ale oznámila až o „Rozesmávat lidi mě bavilo už ve
měsíc ppozdě
později. Proto ji nahradila škole a snažím se o to v podstatě celý
Šárka. Líbí sse mi na ní stoprocent- svůj život. Pokud jde o propasti, výšky
ní připraveno
připravenost a profesionalita. A a hloubky, tak ty moc dobře nesnáším.
hlavně to, že si ze sebe umí udělat Nad Macochou bych určitě nebalancolegraci.”
val. Rozesmát lidi je mi určitě bližší.”

„Člověk může být unavený, nemocný, něco ho
bolí, ale když vstoupí na jeviště, je všechno
zapomenuto a nebolí nic. A to mě tak
vyburcuje, že po vystoupení už nemusím ani relaxovat.“
ZDENĚK IZER o vystupování na jevišti

kdo je zdeněk izer?
- narodil se 7. září 1966 v Praze. Je to český herec, bavič a moderátor. Po nepřijetí
na střední grafickou školu se vyučil automechanikem. Účinkuje v reklamě, v televizi
uváděl sérii zábavných televizních pořadů
(„Jen blbni“, „Kinobazar“), na ČT pak pořad se skrytou kamerou „Na palmě!“. Jeho
poslední televizní pořad s názvem „Skeč
bar“ byl na TV Prima k vidění do konce
roku 2010. Jeho obvyklým spolumoderátorem byl původně Marek Dobrodinský, v posledních letech
jej nahradil Petr Freund. Se svými pořady „Po plastice pípl“,
„Dnes vás baví holohlaví“ či „Ze dvou se to lépe táhne“ objel
celou republiku. Od 15. srpna 2003 je podruhé ženatý, s manželkou Olgou má dceru Laru, která se narodila 15. února 2004.
Mezi jeho koníčky patří rybaření a videohry, mezi oblíbené literární autory Umbert Eco a Stephen King. Z výtvarníků má rád
Karla Škrétu. Chová psy, převážně skotské teriéry v pšeničném
i černém zbarvení.
Na jevišti se asi musíte hodně
„vyhecovat“. Jak relaxujete
po vystoupení?
„Jeviště bych dával u lékaře na předpis. Člověk může být unavený, nemocný, něco ho bolí, ale když vstoupí
na jeviště, je všechno zapomenuto a
nebolí nic. A to mě tak vyburcuje, že
po vystoupení už nemusím ani relaxovat.”
Kolik vystoupení absolvujete
za rok a jak to snáší vaše rodina?
„Přesné číslo nevím, ale je jich dost.
Máme doma dva záchytné body.
Letní prázdniny a Vánoce. Hlavně
léto si užijeme všichni pohromadě.
Ale pokud není třeba pět představení
za sebou, tak jsem každý den doma a
denně se vidíme.”
O bavičích se říká, že jsou
doma nudní. Jak je to u vás?
„To je otázka spíš pro manželku a
dceru. Myslím, že manželka by mi
za zábavnost dala tak 50% a dcera
100%.”

Jak byste definoval dobrý
vtip?
„No přece takový, kterému se zasmějete! Pokud možno tak, že vám
tečou slzy.”
Co spolehlivě pobaví českého diváka?
„Jára Cimrman.”
Byl jste někdy se svým programem v zahraničí?
„Byl jsem v Londýně, ve Vídni a v
USA. Ovšem vždy jsem vystupoval
pro české publikum. Na zahraniční
publikum bych si klidně troufl, ale
asi by mi nerozuměli. Zažil jsem v
Karlových Varech v Termálu Holanďany a zatleskali, ale nesmáli
se.”
Vymýšlet scénky a vtipy
musí být náročné. Jak
dlouho to ještě vydržíte?
„To nevím. Vzhledem k tomu, že se
tím živím, tak doufám, že alespoň
do důchodu. A když to nepůjde,
udělám si rekvalifikaci na pohřebního řečníka.”
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KONICE „B“: PRŮMĚR
Šestý díl seriálu nahlédnul
do skupiny „A“ I.A třídy
Olomouckého KFS
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1.FK MÁ HVĚZDNÉ MUŽSTVO
Prostějov/son

ZMĚNY U JESTŘÁBŮ
V Prostějově skončil
obránce Halouzka,
přichází Mikšovský

PROLOMÍ SÉRII?
Boxeři se po pauze
v Děčíně
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Nové tváře. Proti Rousínovu za 1.FK poprvé naskočili Pospíšil, Zelenka i Zbožínek (na
snímku zleva).
Foto: Jiří Možný

V BRÁNĚ TOMÁŠ BUREŠ, V OBRANĚ TOMÁŠ
HUNAL A IVO ZBOŽÍNEK, V ZÁLOZE LUKÁŠ
ZELENKA, V ÚTOKU ROMAN JANOUŠEK
S MICHALEM POSPÍŠILEM. A K TĚMTO MATADORŮM OBOUCHANÝM PRVNÍ ČESKOU
LIGOU I ZAHRANIČNÍMI SOUTĚŽEMI PŘIDEJTE DRAVÉ ŠIKOVNÉ MLÁDÍ. VÝSLEDEK? FOTBALOVÝ TÝM 1.FK PROSTĚJOV
MÁ PRO JARNÍ ČÁST MORAVSKOSLEZSKÉ
DIVIZE E OPRAVDU ENORMNÍ POTENCIÁL!
DALŠÍ INFORMACE O 1. FK VČETNĚ PŘÍMÉ REPORTÁŽE Z PRVNÍHO PŘÍPRAVNÉHO UTKÁNÍ V RÁMCI ZIMNÍHO TURNAJE
V LÍŠNI NAJDETE NA STRANÁCH 23 A 25. NA
ZADNÍ STRANĚ DNEŠNÍHO VYDÁNÍ SI PAK
MŮŽETE PŘEČÍST OTEVŘENÝ EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR S LUKÁŠEM ZELENKOU!

Kádr prostějovských fotbalistů vyšperkovali
ZELENKA A POSPÍŠIL, příchod prvně
jmenovaného však ještě není úplně jistý

TĚHOTNOU TOMÁŠEKOVOU Volejbalistky
nahradila Vesna Jovanovič

Prostějov /son
Blokařskému postu v týmu VK
Modřanská není během tohoto soutěžního ročníku souzena stabilita. Loni v létě vedení
klubu nejprve dlouho (až do
podzimu) hledalo náhradu
za Corinu Ssuschkeová, na
testech uspěla až několikátá
adeptka Michaela Monzoniová.
A nyní dochází k další změně, když místo těhotné Gabiky
Tomášekové přichází srbská
blokařka Vesna Jovanovičová
(na snímku vpravo).

šokovaly postupem
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Zatím váli. Prostějovská tenistka Petra Kvitová zvládla úvodní týden grandslamového turnaje v Austrálii a
momentálně by byla světovou jedničkou. Na snímku po boku kouče Davida Kotyzy právě sleduje boj svého
přítele Adama Pavláska v juniorské soutěži. Mužská naděje Tomáš Berdych je už v osmifinále, kde jej čeká
Nadal! Více čtěte na straně 29
Foto z Melbourne pro Večerník: Jiří Vojzola

vše o volejbalu čtěte
na stranách 30 a 31
INZERCE

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherci



Správná odpověď z č. 2: na snímku byl dům v ulici Za Kosteleckou (u velodromu) v Prostějově. Vylosovanou výherkyní se
stala Jana Dvořáková, Čechovická 85, 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 31. ledna 2012,
15.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 6. února
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?
I ve čtvrtém lednovém vydání
nejoblíbenějšího regionálního
periodika nechybí soutěž, kterou
jsme také v rámci již rozběhnuvšího projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ nemohli vynechat. Také v tomto čísle 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 DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
již jednačtyřicátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Michala Müllera.
Tvář známého zastupitele města
Prostějova, učitele a také basketbalového hráče TJ OP poznala
hned celá plejáda z vás, tudíž
se v osudí objevilo hned na 478
správných odpovědí.
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Alenu PLUHÁČKOVOU, E. Beneše 8/14,
Prostějov. Výherkyně od nás
obdrží zajímavou cenu v podobě POUKÁZKY od firmy
BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč, která ji čeká přímo v redakci, a to
už od dnešního dne.
Ti další mohou zkusit své štěstí
opět dnes. Tentokrát jsme po
čase zabrousili opět do kulturních vod a graficky mírně
poupravili blížícího se hosta

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.
Pokud chcete mít PROSTĚJOVSKÝ Večerník nadále
za deset korun, stačí si objednat celoroční ...?

TIP
k obrazovce
JAK BÁSNÍCI
NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
film ČR 2004

NEDĚLE 29. 1. 2012

20:00 hodin

AULY, CAEN, ČELA, EBON, ELIPSA, IDEA, KLASY, KRYL,
KULE, NEON, NOHA, NULA, OSMA, PAVOUK, PONK,
RTUŤ, SARANČE, SMÍCH, SVINEC, ÚPADEK, UPÍR,
URNA, VANY, VDOVY, VÝHRY, ZASPAT, ZDĚS, ZLOM
... 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 27. ledna
2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„VZDĚLÁNÍM“. Dalším šťastným výhercem vylosovaným
z plného koše soutěžících se stal Jaromír HAMAL, Klenovice na Hané 253, který se tak může už jako druhý
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 23. ledna 2012.
I tentokrát můžete zápolit o bonus našeho nového partnera soutěže, kterým se stalo již zmíněné závodní stravování AGRO Prostějov.
Jméno třetího, 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 30. ledna 2012.

AGRO

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

-BoK-

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: Dušan Klein
Hrají: :Pavel Kříž, David
Matásek, Tereza Brodská, Michaela Badinková, Josef Somr,
Jana Hlaváčová, Pavel Zedníček, Lukáš Vaculík, Lenka
Kořínková, Oldřich Navrátil,
Miroslav Táborský, Eva Jeníčková, Markéta Hrubešová,
Tomáš Töpfer
Od chvíle, kdy Štěpán Šafránek maturoval a s Kendym hrál
experimentální divadlo, uplynulo dvaadvacet let. Od chvíle,
kdy nastoupil jako lékař do
úústavu pro mentálně postiženné děti, uplynulo let deset. Na
začátku příběhu se dozvídáme,
že se Štěpán Šafránek musel
rrozloučit se svými svěřenci a
kkrásnými jeptiškami z Ústavu
sociální péče, který se musel v

důsledku restitucí odstěhovat
z Hradiště. Štěpán nastupuje
jako lékař do rychlé záchranné
služby, kde v dispečinku kraluje jeho bývalá sestřička výřečná Tonička. Vzápětí mu umírá
maminka, která už byla dlouho
nemocná. A aby těch katastrof
nebylo dost, Štěpána postihne
živelná pohroma dočasně se k
němu nastěhuje jeho kamarád
Kendy, kterému se rozpadlo
manželství a jeho bývalá manželka Sylvie jej vykázala z
bytu. Ani vztah Štěpána se Superpopelkou Ute není nijak dokonalý. Nevzali se a léty jejich
vztah zevšedněl i zešedivěl U
Černé Madony však nastoupila nová lékárnice Anička, která
je nejen hezká, ale má pocit, že
musí Štěpánkovi pomoci a tak
začíná nový vztah...

V rámci 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 POTŘETÍ
můžete zápolit o PERMANENTNÍ
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 HITU PÍŠTÍHO TÝDNE
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Perfektní
povrch Zachránit Obyvatel
Být
Ruska
v opozici atletické
slangově
dráhy

Trinitrotoluen
zkratka

Solmiz.
slabika

Ejhle

Plátěné
přístřeší

Sestra
kněžny
Libuše

Začátečník
zastar.

Anna
Vězeň
slangově anglicky

Citosl.
zívání

Druh
vlaku
slangově

Obležení

4. díl
tajenky

Africká
antilopa

Vyrobiti
obruby
(šatů)

Obyvatel
části
Francie

SPZ
Brnaměsta

Černo
Ovocná
zahrada

Skupenství vody
Značka
svíček
Druh
pohanky
Břicha
obecně

Divadelní
závěs
Kozáčtí
náčelníci

Lék proti
bolesti
Hudební
skladba

Abak
Fáze

Klub atletů zkr.
Proutěná
nádoba

Ne tak

Restaurace

Zkratka
pol. Klubu
Citosl.
škubnutí

DPH
anglicky

CENTRUM HANÁ
Sídl. svobody 3576,
Prostějov

Tarok
č. XXI

Značka
hliníku

Evropan

Otevřeno denně
od 10 do 22 hodin

Častý
název
obcí
Řeka

Ar
sloven.

Bedna
slangově

Přísaha

tel.: 582 333 703

Stovky

Minulého Ženské
roku
jméno

Stelivo
nářečně
Býv. SPZ
S. Ľubovni
Platidlo
Macaa

Ruská
řeka

Okresní
výbor
zkratka

Trvalá
Umělecké
dvojice
Značka
radia

Tímto
způsobem
Osnovní
stávek

Značka
americia

Zde
Led
islandsky
Odrůda
vína

Údaje
Cit. rezignace

Býv. SPZ
Trnavy
Mužské
jméno

Neřkuli
Kosatec
botanic.
Americký
f. herec

Atol
Tuvalu
Starší
cigareta
Vrch u
Bělehradu
Skrz
latinsky

Ochrana
mostu
Ňadro
Přestat
se snažit

Odborné
články

Úkaz při
hoření
Značka
lutecia

Primát
3. díl
tajenky

2. díl
tajenky
Součást
etheric.
olejů

10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo
582 333 433 a to do PÁTKU
27. ledna 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 1 - 2 - 4 - 6,
načež v pořadí celé historie
tohoto klání se už čtyřiatřicátým výhercem stala
Alena
DVOŘÁKOVÁ,
Havlíčkova 11, Prostějov,
jenž si tak přímo v sídle
redakce může vyzvednout
zmíněnou permanentku v
HODNOTĚ 500 Kč pro
služby posilovny.
Jméno dalšího, již tedy
pětatřicátého výherce, který od nás obdrží stejnou
cenu, kterou věnuje REMI
SPORT, zveřejníme opět
v příštím čísle, které vyjde
znovu za týden, tj. pondělí
30. ledna 2012.

Vylosovaným výhercem z minulého čísla je Ladislav Sasín, Bulharská 2, Prostějov
Cenu od restaurace Haná, poukaz v hodnotě 500 Kč na konzumaci jídla a pití, si vyzvedněte v redakci.
Správné řešení z minulého čísla: ... prostředí ochotná obsluha skvělé pivo a výtečná kuchyně
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte (do redakce - 582 333 433) do pátku 27. 1. 2012.

Spojení
podniků
Nervový
záškub

Časté
české
příjmení

každý den výběr ze tří menu v hodnotě 62 Kč

*ceny jídel jsou bez dopravy

Kromě posilovny a aerobního sálu
našim zákazníkům nabízíme možnost
opálit se v našich soláriích.
Dále si u nás můžete vybrat
ze široké nabídky solární kosmetiky.

Učinit
kosým

Evropan

Zajišťujeme rozvoz jídel do firem i domů.

Výherce získá permanentku do solária

1. díl
tajenky

NABÍZÍ:

!!POZOR!!: Každý pátek HANÁCKÉ KOLÁČE

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 30. ledna 2012.

REMI SPORT

Azalka
zahrad.

Pohřební
hostina

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

prostějovského dění. Kdo z vás
neví, nechť nalistuje jinou stranu
dnešního vydání...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již dvaačtyřicátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 27. LEDNA 2012,
12.00 hodin - volejte 582 333

Luštíme s restaurací CENTRUM HANÁ
... (viz tajenku) za rozumnou cenu.

(v areálu býv. Agrostroje vchod branou u závor)

(v ceně menu: polévka, hl. jídlo + nápoj)
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Legrace

Druh
výšivky

Kód státu
New York

odur;
VAT; ís;
Nui; Iris;
avo; stýl;
Dema;
tiro; Lipa;
per; Alda;
adas;

Nabídka realit a nemovitostí
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REALITY
POHODA

Reality Kocourek
]QDOHFNiDUHDOLWQtNDQFHOiĜ

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.
Pronájem garáže ul. Svatoplukova, PV
Cena: 800Kč/měs.
2+kk, ul. Krasická, cihl.novější,balkon. Volný
od 1. 3. 2012.
5000Kč/měs. + inkaso

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 novostavby byt. domu v obci
Nezamyslice, byty 2x 1+1 a 2x 2+1, dvůr, zast.
plochy 368m2.Kolaudace 2011. Cena: 2 120 000
Kč

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

Prodej novostavby RD 2+1 v Nezamyslicích se
zahrádkou.
Cena: 700 000Kč

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

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, Moravská ul.
Kč 550.000,1+1, Pv, Martinákova ul.
Kč 599.000,2+1, Pv, Okružní ul.
Kč 580.000,2+1, Pv, V. Špály
Kč 690.000,2+1, Pv, J. Zrzavého
Kč 750.000,2+1, Pv, Dolní ul.
Kč 740.000,2+1, Pv, Krapkova ul.
Kč 760.000,2+1, Dobrovského ul.
Kč 790.000,2+1, Pv, Krokova ul.
Kč 820.000,2+1, Pv, ul. Pod Kosířem
Kč 860.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+kk, Janáčkova ul.
Kč 990.000,3+1, Pv, ul. E. Valenty
Kč 1.140.000,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)
2+kk, Česká ul. Kč 4.500,-/měsíc + ink. (2.000)
2+1, Klopotovice Kč 1.500,-/mě. + ink. (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, 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:
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

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

www.kk-reality.com
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RD – PRODEJ
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Prostějov – Čechovice
POSLEDNÍ 3 DOMY K PRODEJI!
Prodej nových RD 4+kk (100 m2), parkovací
stání před domem. Pozemek 170m2. Ihned
k bydlení!
Cena: Kč 2.790.000,-

Prostějov, nám. T. G. Masaryka
Pronájem kanceláří v 1. patře, 2 místnosti (50 m2 +
Cena: Kč 2.000,-/měsíc + inkaso
30 m2).
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&HQD.þ
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FHQDLQIRX5.
NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
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- pohodové vyřízení realitních služeb
Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

Tel.: 606 922 838

BYTY – PRODEJ
◘ Prodej novostavby domu 4+1 s garáží ve Vrahovicích. Kolaudace v roce 2003. Klidná lokalita.
Nízké měsíční náklady cca 3000Kč za měsíc, při
topení krbem 2000Kč. Zastavěná plocha a nádvoří
Cena 3 099 000Kč
122m2, zahrada 92m2.

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.

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
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
100m2 na komunikaci ve Vrahovicích.
Cena: 777 000Kč
Prodej staveb. pozemku 3500m2 u Kauflandu v
PV.
Bližší info v RK!

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

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

DOBROCHOV RD 5+1, užitná
plocha 220m2,
veškeré ing. sítě,
lodžie, garáž, postaven r. 1991, prostorný dům za cenu bytu.
CENA: 990.000Kč.

1+1 Šlikova, zaříz.
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.
2+1 Olomoucká, + šatna
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
4+kk Dolní
RD 5+1 u nové nem.

◘ Prodej domu 1+1 v Čechách pod Kosířem,
Cena 445 000Kč
zahrada 324m2

◘ Prodej RD 7+1 po kompl. Rekonstrukci v
Hrochově, garáž, zahrada, vjezd na pozemek,
velmi pěkný, nutno vidět. Cena 1 549 000Kč

HLUCHOV - RD
1+1, zast. plocha
199m2, zahrada
700m2, studna,
vodovod, el. 220V/380V, plyn, kachl.
kamna.
CENA: 470.000Kč.

◘ Prodej bytu 1+kk, 1. patro ze 4. cihlového
domu s výtahem, Kotěrova ulice. Byt je po
kompletní rekonstrukci. Byt o celkové výměře
Cena 630 000Kč
30 m2.

M A L É
HRADISKO RD 3+1, pozemek celk. 320m2,
vodovod, el. 220V/380V, plynové ÚT,
garáž, klenutý sklep.
CENA: 625.000Kč.

◘ Prodej cihlového bytu 2+1 s lodžií, pěkný,
klidné místo
Cena 685 000Kč
◘ Prodej bytu 1+kk, 30m2, po rekonstrukci
,zvýšené přízemí, lodžie.
Cena 530 000Kč
◘ Pronájem bytu 2+1 po kompletní rekonstrukci.
7000Kč vč. Ink.

◘ Pronájem novostavby mezonetového bytu
3+kk o velikosti 83m2, krasická ulice.
Cena 11 000Kč za měsíc, vč.ink.
◘ Pronájem bytu 2+kk po kompletní rekonstrukci v rodinném domě se dvěmi byt. jednotkami.
7900Kč vč.ink.

FANDERLÍKOVA
UL. - BYT 3+1,
70m2, cihla, OV,
4.patro, byt po
částečné rek., balkon, sklep, dům po
rekonstrukci. CENA: 1.160.000Kč.
PLUMLOVSKÁ
PŘEHRADA rekreační chata
3+kk s garáží,
zděná, užitná plocha 70m2, terasa
15m2, pozemek 680m2, vrtaná studna.
CENA: 1.150.000Kč.

www.reality-domino.cz

TEL: 775 246 321,
776 294 498
TIP TÝDNE
Prodej Bytu 1+1, PV- Tylova ul.

Prodej prostorného bytu 1+1, po
rekonstrukci.
Cena 490 000,- kč

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

Prostějov, Olomoucká ul.
Pronájem obchodní plochy 240 m2 v komerční
zóně u dálnice. Vhodné jako autosalon, kuchyňské nebo koupelnové studio apod.
Cena: Kč 28.000,-/měsíc

Exkluzivní vydavatel

3URVWČMRY ± 9UDKRYLFH ± LQåHQêUVNp VtWČ QD
KUDQLFLFHONRYiYêPČUDPðVWXGQD
&HQD.þPð
/i]QČ6NDOND±SR]HPHNXUþHQêNYêVWDYEČ
GYRXURGLQQêFKGRPĤRFHONRYpYêPČĜH
&HQD.þP2
P2NPRG3URVWČMRYD
3OXPORY/HVQLFNi3URGHMSR]HPNXXUþHQpKR
QDVWDYEX5'LQåHQêUVNpVtWČQDKUDQLFL&HON
&HQD.þP2
YêPČUDFFDP2

32=(0.<352'(=DKUDGD 3WHQt ± FHONRYi YêPČUD Pð
SURGHM PRåQê SR þiVWHFK YKRGQê SUR VWDYEX
UHNUHDþQtKRREMHNWX
FHQD.þPð
6ODWLQLFH   RUQi SĤGD YêPČUD Pð
YêKOHGRYČVWDYHEQtSR]HPHN FHQD.þPð
6ODWLQLFH ± RUQi SĤGD YêPČUD Pð
YêKOHGRYČVWDYHEQtSR]HPHN FHQD.þPð

.RPSOHWQtQDEtGNXQDOH]QHWHWDNp
na www.reality-kocourek.cz

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

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

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

- 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.
790 tis.Kč

Garáže:

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

Prodej RD 4+1 po rekonstrukci,
cena: 1.600.000,- Kč

67$9(%1Ë32=(0.<
35252',11e'20<

7 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.
8 tis.Kč, trv.pobyt
8 tis.+ ink.
8 tis.+ ink.
7 tis.+ ink.
7 tis.+ inkaso
9 tis.vč.ink.
7,5 tis.+ ink.
9,9 tis.+ ink.

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

RD PV – ul. Na příhoně

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

890 tis.Kč
850 tis.Kč
380 tis.Kč
360 tis.Kč
790 tis.Kč
2.820 tis.Kč

Komerční prostory :

3HQ]LRQ$OEHUWD3URVWČMRY3URGHMSHQ]LRQXVUHVWDXUDFt]DKUiGNRXDVROQRXNUþPRX
3HQ]LRQVHQDEt]tYþHWQČY\EDYHQtNDSDFLWD
OĤåHNPRåQRVWSDUNRYiQtYHGYRĜH
&HQDLQIRUPDFHY5.

3HQ]LRQ.XEtþHN3URVWČMRYSURGHMSHQ]LRQX
VUHVWDXUDFtYNOLGQpþiVWL3URVWČMRYDSRNRPSOHWQt UHNRQVWUXNFL 3HQ]LRQ VH QDEt]t YþHWQČ
]DĜt]HQtFHONHPSRNRMĤ1iOHåtNQČPXSDUNRYDFtSORFKD
&HQDLQIRUPDFHY5.

Supernovinky :

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

Prodej RD, Určice

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

POZEMKY

9êUREQtDVNODGRYDFtDUHiOýHOHFKRYLFHQD+DQp–
SUDåtUQDNiY\VHVWiYDMtFtVH]DGPLQLVWUDWLYQtEXGRY\
VE\WHPNND]YêUREQtFKDVNODGRYDFtFKSURVWRU

&HQDLQIRX5.

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

KRUMSÍN - RD
3+1, terasa, zast.
plocha 100m2,
veškeré ing. sítě,
menší, vzorně udržovaný dům ihned k
nastěhování. CENA: 890.000Kč.

RD 3+1 se zahradou
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

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

Pronájmy :

5'3OXPORY±SĜt]HPQt]GČQêURGLQQê
GĤPVJDUiåtGYRUHPD]DKUiGNRXFHONRYiYêPČUDSR]HPNĤPð
FHQD.þ

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.

3ĜHP\VORYND
796 02 PrRVWČMRY
WHOID[
PRE
www.reality-kocourek.cz
(PDLOLQIR#UHDOLW\NRFRXUHNF]
ýOHQHYURSVNpKRNOXEXUHDOLWQtFKNDQFHOiĜt

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

Brodek u Konice

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

Restaurace

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
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
2200 Kč/m2
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
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

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

FOTOGRAFIÍ NA WEB.STRÁNKÁCH
RK, INFO ZODPOVÍME TEL.
ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.
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3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
BYTY

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

Volejte: 739 322 895

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

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
- realitní kancelář Prostějov
aktuálně nabízí:
* RD 1+1 garáž, dílna, dvůr s vjezdem,
zahrada 337 m2, Doloplazy u PV
390.000 Kč
* Byt 1+1 cihla, 30 m2, Určická
410.000 Kč
* Byt 3+1 70 m2, po rek., Šárka
980.000 Kč
* Byt 1+1 42 m2, Dobrovského
590.000 Kč
* RD 3+1 nový, Vrahovice
2.790.000 Kč
Pro klienty hledáme:
* byty 1+1, 2+1
* rodinné domy v Prostějově a okolí
* 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

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

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
výběrového řízení na prodej nemovitostí v k.ú. Výšovice – budovy č.p.
43 na st. parcele č. 11, st. parcel č. 11
a č. 190 a poz. parcely č. 85 za min.
kupní cenu ve výši 423 000,00 Kč.
Další informace poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 593, e-mail:
katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz

Volejte: 723 335 940
1+1 Pv PFLKODNUHN
'UXåVWHYQt 52m2
.RWČURYD
2+kk PV PFLKODJDUiå
2+1 Kralice 60m2
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.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
.þ

Volejte: 732 285 189
3+1 Francouzská 29SRUHN .þ
NN:HULFKRYDQRYRVWWHUDVD.þ

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 2+1 Hruška
NMHGQiQt.þ
&KDWD0\VOHMRYLFH
.þ
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.þ
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info v RK
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Volejte: 739 322 895
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Volejte: 723 335 940
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RD 5+1 Klenovice ]DKUDGDED]pQ
info v RK
Volejte: 732 285 189
3+1 OlomouckáFLKOD PSRUHN .þHO
RD 3+1 Mostkovice ]DKU .þLQN
6XFKDUG\SDQHOP .þYþLQN
2+1 RumunskáFLKODP .þLQN
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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

Pronájem garážového stání v autoparku, Francouzská ul., PV. Tel.:
604 430 934
Prodám pozemek v Prostějově, výměra 578 m2. Kompletní inž. sítě, připraveno ke stavbě RD. Tel.: 737 257 269

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

ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ
PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
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
2+kk Kotkova
6.000 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
3+1 Západní
1.150.000 Kč
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851
Pronajmu větší 1+1 v PV, 6.000
Kč včetně inkasa. Volný od února.
Tel.: 739 219 875

Hledáme ke koupi dům se zahradou nebo zemědělskou usedlost
s větším pozemkem. Advokáta
platíme. T.: 774 414 525
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.
Reality BEZ - STAROSTI
Mlýnská 16, 796 01 Prostějov
Tel.: 774 422 260
*Byt 2+1 u nové nemocnice,
660.000 Kč
*Byt 3+1 po kompl. rekonstrukci,
B. Šmerala
1.350 000 Kč
*RD Přemyslovice
920.000 Kč
*Pronájem bytu 2+1,
7.000 Kč/měsíc vč. inkasa
Do nového dynamického kolektivu
hledáme vhodné spolupracovníky na
pozici REALITNÍ MAKLÉŘ. Vysoké provize, bez poplatků RK.
www.bez-starosti.cz

Pronajmeme nebytové prostory 80
m2 vhodné pro kanceláře, služby,
sklad, lehkou výrobu i prodejnu
a dvě 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

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

Aktualizováno – volné. Pronajmu rekonstruovaný byt 3+1. PV, Kostelecká ul., 8.500/měs., 605 458 173
NOVOSTAVBA RD 7+kk Dětkovice, pozemek 800 m2, kol. 2009,
dvougaráž, zahrada. Cena: 3,5 mil. Kč,
kontakt: ASISTENT REALITY,
tel.: 777 089 860

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
Pronájem bytu 1+1, ul. Krasická.
Tel.: 774 933 726

Prodáme cihl. 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

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

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

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

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

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

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

Kompletní nabídka v kanceláři

www.realitycz.net

Tel.: 605 011 310
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Pronajmu cihlový byt 1+1 blízko
centra s vlastním plynovým topením. Tel.: 602 137 047
Pronajmu garáž v ul. Krasická.
Tel.: 737 711 902
Prodám cihl. byt 2+kk, 74 m2, OV,
výtah, ul. Krasická. Tel.: 776 030 171
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!
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
Koupíme menší RD se zahrádkou
do 15 km od Prostějova. Opravy
nevadí, garáž (průjezd) výhodou.
Tel.: 739 912 867
Pronajmu byt 1+1 Určická B. Němcové, část. zař. 5.500 Kč
vč. služeb. Tel.: 777 180 563
Pronajmu komerční prostory na ul. Vápenice, vhodné například pro obchod,
kadeřnictví a podobné. V prostorech
vlastní WC a kuchyňka. Celková výměra 62 m2. Tel.: 725 549 790

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Prodejbytovéhodomus5bytovýmijedn.vPVŠafaříkovaul.
Cena3.200.000Kč

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

Pronajmu 1+kk, 608 934 426

Hledám byt 2 - 3 + 1, DB, OV, v PV.
Stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Příp. dluh vyplatím. Tel.:
775 063 310
Prodej bytu 3+1, PV-E.Beneše, 77 m2
1.300.000 Kč
GARÁŽE
Pronájem zd. garáže 19 m2, s bezp. zámky,
v PV za Močidýlkami. Cena 900 Kč/měs

Pronajmu garáž v Krasicích za rybníkem. Tel.: 605 425 307.
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Pronajmu mezonetový byt 3+kk
+ 2x WC o celk. výměře 82 m2.
Volný ihned. Tel.: 725 549 790,
602 787 096
Ú
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
výběrové řízení na prodej nemovitosti – rodinný dům v Brodku u
Prostějova č.p. 22 včetně pozemku
parc. č. 600 o výměře 154 m2 za
min. cenu 83.000,- Kč . Informace
podá pí Jaňéková, Rejskova 28,
Prostějov, tel.: 582 302 592, e-mail:
diana.janekova@uzsvm.cz
Hledám pěkný byt 2+1 a větší k pronájmu v PV. Za rozumnou cenu. Ne
RK! Nespěchá. Nejpozději do května. Tel.: 776 871 970
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
výběrové řízení na prodej pozemku
parc. č. 1245/57 – ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 362 m2
za min. cenu 3.000 Kč . Informace podá pí Vrbová, Rejskova 28,
Prostějov, tel. 582302596, e-mail:
marcela.vrbova@uzsvm.cz
Pronajmu nekuřákům zařízený cihl.
byt 1+1 v OV. Cena 6.500 Kč vč.
inkasa. Tel.: 737 611 774
Pronajmu cihl. byt 2+kk v centru,
ul. Rumunská, k užívání menší společná zahrádka. Tel.: 608 887 664

Pronajmu byt 2 + 1 s alkovnou na
Sídl svobody. 7.500 Kč vč. ink. Tel.:
776 600 358.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
3. kolo výběrového řízení na prodej
nemovitostí v k.ú. Prostějov – pozemky parc. č. 3914/7 a parc. č.
3914/8 o výměře 1 737 m2 za min.
kupní cenu ve výši 390 000,00 Kč.
Další informace poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 593, e-mail:
katerina.zettelova@uzsvm.cz
Prodej RD v Držovicích 2+1 +
veranda, dvůr, zahrada. Parkování
před domem. Odhadní cena 2.100
000 Kč – možná sleva. RK ne! Tel.:
608 717 964
Pronajmu 1+1 v RD 4km od PV. Internet zdarma, 5.300 vč. ink, garáž
dle dohody 777 885 251
Pronajmu byt 1+1, balkon., ul. Šlikova, PV, 4.500 Kč + 1.500 Kč ink., po
rekonstrukci, 40 m2 T.: 604 820 358
Hledáme byt DB, OV v PV,
2-3+1, rychlé jednání, dluhy vyplatím. Stav nerozhoduje. Tel.:
776 878 002
Hledám pronájem v PV, 2+1, do
6.500 Kč vč. inkasa, 2 osoby. RK
nevolat! Tel.: 608 342 047
Pronajmu byt 2+1 v klidné lokalitě, dlouhodobě. 5.000 Kč + inkaso.
Tel.: 739 036 168
Pronájem cihl. bytu 3+1, vl. topení,
Brněnská ul., 6.000 Kč + ink. Možnost pronájmu garáže Wolkerova.
Tel.: 728 365 214
Prodám dům v Bedihošti, samostatně stojící, garáž, zahrada. Cena
2.290 000 Kč. Tel.: 724 670 512
Vykoupím vaši nemovitost. Exekuci
nebo dluh vyřeším, rychlé jednání,
stačí poslat SMS. Tel.: 603 326 336
Pronajmu garáž na Krasické ul. Tel.:
776 561 214
Pronájem vytápěných místností cca
150 m2, výšce 3,1m, el. 380/220
, včetně soc. zařízení k podnikání
nebo skladování materiálu v obci
Určice u PV. Tel.: 603 832 796.
Hledám ke koupi RD v PV a v okolí. Příp. dluh vyplatím. Rychlé jednání. Tel.: 776 878 002
Prodám cihl. byt 2+1 v OV, PV, 53
m2, zvýšené přízemí, se zahrádkou,
parkování ve dvoře, klidná lokalita,
plastová okna, vl. topení, rohová
vana. Cena 880.000 Kč. Ihned k nastěhování. Tel.: 774 068 688
Prodám byt 1+1, 44 m2, 2. patro,
ul. Okružní. Tel.: 776 750 130

Předplaťte si nejčtenější
tištěné periodikum!
Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433
Pište:
predplatne@vecernikpv.cz

Nejširší nabídka realit a nemovitostí!
Chcete se přidat?
Volejte: 608 960 042
Pište: inzerce@vecernikpv.cz
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Předplaťte si periodikum,
kde najdete nejaktuálnější

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

Dne 24. ledna 2012
uplyne 20 roků do chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Vladimír
JIRÁK
z Bedihoště.
Stále vzpomínají
manželka,
syn a dcera
s rodinami.

V srdcích
bolest zůstává,
v myšlenkách
jsi stále s námi.

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 Zdeňk
s rodinou
a synové Roman
rodinou a Martin

Velice se omlouváme všem
poškozeným a záměnu fotografie ve vzpomínce na pana
Horáka v minulém čísle. K
chybě došlo při grafickém
zpracování.
Redakce
Prostějovského Večerníku

Dne 26. ledna 2012
vzpomeneme
1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
náš kamarád
a rodinný přítel
pan Jiří KNOLL.
Kdo jste ho znali
a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za nejbližší kamarády
Luba s rodinou.

Dne 23. ledna 2012
vzpomínáme
7. výročí úmrtí
pana Jaroslava
MELKY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
s rodinou.

Dne 24. ledna 2012
vzpomeneme
15. výročí úmrtí
mého milovaného
tatínka
a našeho dědečka,
pana Arnošta
SEKANINY.
Vzpomeňte
s námi.
Dcera Antonie
s rodinou
Dne 26. ledna 2012
by oslavil 65. narozeniny
pan Ladislav RŮŽIČKA
z Drahan.
Stále vzpomínají
dcery s rodinami.

Dne 25. ledna 2012
uplyne 3. výročí úmrtí
paní Jarmily
ŠMEHLÍKOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel s rodinou.

Kdo v srdci žije,
neumírá
Dne 28. ledna 2012
vzpomeneme 10 let
od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička,
paní Anna
PROCHÁZKOVÁ.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomínají syn Roman
a vnučka Kateřina.
Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou s námi.

Dne 19. ledna 2012
uplynul rok od úmrtí
paní Ludmily
NOVOTNÉ.
Vzpomíná
rodina Novotná.

Dne 21. ledna 2012
uplynulo
2. výročí úmrtí
pana Zdeňka
KLEMEŠE.
S láskou vzpomínají
manželka, dcera a syn
s rodinami.

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
► NOVINY
Objednávám celoroční předplatné
UŽ RÁNO
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku - 52 výtisků
VE VAŠÍ SCHRÁNCE
► CELOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
Jméno a příjmení (firma):
JEN ZA 520 KČ
Ulice, č. p.:
Tel.:
► ŠANCE VYHRÁT
Město, obec, PSČ:
Předplatné chci uhradit:
NĚKTEROU
Poštovní poukázkou Bankovním převodem Hotově
Z VĚCNÝCH CEN
Vyplněný kupón zašlete
...ještě
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Vzpomínky
nám zůstanou…

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

(startujeme v únoru...)

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

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

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

PENÍZE DO 30 MIN. BEZ
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775
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

Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek
pro reklamu. Volejte ihned 841
111 148 za místní sazbu.

RENOVACE
KOUPELNO- BANKOVNÍ ÚVĚRY LEVVÝCH VAN AKRYLÁTOVOU NĚ, RYCHLE A DISKRÉTVLOŽKOU. Tel.: 608 462 346
NĚ, včetně pojištění nemovitostí. Tel.: 777 164 309,
Živě zahrajeme na svatbě, ple- jiri.dostal.rb@seznam.cz
su apod. T.: 608 539 783
RYCHLÉ PENÍZE!
Zednictví Vančura nabízí T.: 776 087 428. Pracuji pro
svoje služby. Např. novostav- jednoho invest.
by, zateplování, rekonstrukce RD, bytů, fasád, komínů, PŮJČKY PRO VŠECHNY
mokrého zdiva chemickou 30.000 – 3.000 000 Kč. Volejte
cestou, rekonstrukce koupelen
nebo pište SMS: jm., příj., r.č.,
a bytových jader a další zedtel.,
příjem, splátky, výše úvěnické práce i mimo okr. PV.
ru a město. Tel.: 774 981 973
Tel.: 774 627 358.
Nevoláte linku 900.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, 721 344 771. Práce stro- Akce od více věřitelů! Bez
jem UNC, výkopové a terénní poplatku a registru. Vyplacení
do 48 hod. Možnost odložení
práce.
splátek
ZASTAVÁRNA Olomoucká! Tel.: 608 066 604
Půjčky peněz, výkup a prodej
zboží (zlato, stříbro, elektro…) Půjčíme peníze oproti zástavě
Tel.: 582 330 897
nemovitosti. Vyplatíme vaše
dluhy i s exekucí. Děláme i
KOMPLETNÍ
REKON- případný výkup nemovitosti.
STRUKCE BYTOVÝCH JA- 773 579 975.
DER. Zimní slevy až 20 % na
veškeré obklady a sanitu. Ter- Potřebujete půjčit až 100.000
mín předání do 10 pracovních Kč? Poraďte se s námi! Možno
dnů. Tel.: 777 198 046
i na zástavu. Tel.: 607 401 926
Pracuji pro více věřitelů.
STOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
Zakázková výroba nábytku, FINANČNÍ POMOC i pro klibyt. doplňků, dř. obložení,
enty s problémy nebo důchodplotů, pergol a plov. podlah.
Všechny stol. práce včetně ce. Řešíme vše. Volejte 777
947 136
oprav.
Domamyslická 104, PV,
Půjčka až 40.000 Kč, rychle,
www.stolarstvijancik.cz ,
diskrétně a v hotovosti. Od
Tel.: 604 820 358
firmy Solidní finance. Tel.:
Elektroinstalace, revize, hro- 608 881 746
mosvody. Tel.: 774 989 007
RYCHLÁ PŮJČKA 10 –
Nabízím úklid bytů i rodinn- 80 000 Kč. Pracuji pro více věných domů, včetně dalších řitelů – více možností. Kontakt
domácích prací, dle domluvy, 776 189 394
preciznost, spolehlivost. Tel.:
Půjčka až 100.000 Kč, rych721 548 276
le, diskrétně, bez poplatku.
Zlobí vás počítač? Opravím, Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
poradím. Tel.: 722 668 334 PC 739 230 298
POHOTOVOST
Pro všechny, kteří mají probléElektroinstalace, rekonstrukce my a potřebují radu a finanční
v bytech i drobné opravy. No- pomoc. Seriózní jednání. Invostavby včetně dodávky ma- formace a konzultace na tel.:
teriálů a revizí. T.: 724 557 841 608 654 510
Přijímám zakázky na pravidelný týdenní úklid domácností,
jednorázový úklid, čištění koberců a čalounění. Mobil: 605
979 536

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

Vedení účetnictví, DE, zpracování mezd, DPH, daně z příjmu. Možnost docházet přímo
do sídla firmy po dohodě.
737 345 937

RUČENÍ
NEMOVITOSTÍ
(dům, byt i družstevní), bez
prokazování příjmu, VYPLÁCÍME I EXEKUCE. VYŘÍZENÍ I DO 48 HODIN.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
Provádím zednické práce, re- 608 744 459
konstrukce koupelen, montáž
sádrokartonu a jiné stavební NEVYŠLA VÁM VÝpráce. Tel.: 603 498 695
PLATA? PŮJČÍME VÁM

PRÁCI NABÍZÍ

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.
PŮJČKA od 50 000 Kč. Spolupracuji s 1 věřitelem! Tel.:
733 224 414, 732 547 490

Muž/41, rozvedený, bez závazků s vlastním bydlením hledá Rychlá půjčka pro všechny,
ženu pro trvalý vztah, která má vyřízení za pár hodin. Tel.:
smysl pro rodinu. 731 230 002 604 603 644

PRÁCI NABÍZÍ

Pobočka v PV hledá referenty/-ky Hledám externí švadlenu pro
pro práci v kanceláři. Plat 25 000 opravu oděvů. Tel.: 608 331 141
Kč. Zapracování, další výhody.
Hledáme vhodné uchazeče
T.:603 218 330
na pozice Provozní elektroCentrum regenerace v Pros- mechanik. Práce v mužském
tějově. Ihned zapracujeme do kolektivu, nepřetržitý provoz –
různých pozic. Možnost i VČ. harmonogram. Požadavky: SŠ
Tel.: 602 810 644
vzdělání, praxe v oboru výhodou, vyhl. 50 § 6. Požadujeme:
Přijmeme grafika/-čku pro saz- pečlivost, flexibilita, komunibu a zlom periodika. Strukturo- kativnost. Nekuřák výhodou.
vaný životopis zašlete na e-mail: Nabízíme: Zajímavé platové
kozak@pv.cz. Informace na ohodnocení, práci v moderním
tel.: 608 706 148
závodě, perspektivu. Strukturované životopisy zasílejte na
KOOPERATIVA hledá obchod- adresu firmy: PROFROST a.s.,
ní zástupce. Tel.: 777 164 309, J.B.Pecky 15, 796 01 Prostějov
jiri.dostal@kooperativa.cz
nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz
Přijmeme pro nové pobočky
v regionu šikovné lidi pro prá- Z důvodu rozšíření prostor
ci ve více oborech. Nabízíme v PV, přijmu ihned na zapracorekval. dle zařazení 28 – vání 5 šikovných, seriozních,
50 000 Kč/měs. Nejedná se komunikativních lidí na pozici
o prodej ani pojištění. Tel.: konzultant. Podmínka zájem
728 958 301
o obor zdravý životní styl,
sport, práce s lidmy. Práce čisPřijmeme
telefonisty/-ky, tě přes studio. Možnost i VČ.
asistenty/-nky, referenty/-ky, Info 608 818 080
obchodní zástupce, managery. Nabízíme zajímavou
Motorest Podkova přijme propráci, zaškolení, výdělky od
vozního. Praxe podmínkou.
25 000 do 50 000 Kč/měs.
Informace na tel.: 776 808 808
605 254 556.

KOUPÍM

RŮZNÉ

OZNÁMENÍ

Koupím obrazy předních českých a moravských malířů, ale
i méně hledané regionální uměl- Pozvánka na turnaj párů
ce. Přijedu. Platba v hotovosti. v bowlingu na rok 2012.
Máte zájem si vyzkoušet své
Tel.: 603 161 569
dovednosti ve hře bowlingu?
Zaplatíme aukční ceny v hoto- Zveme nové páry na turnaj,
vosti za obrazy kvalitních čes- který se uskuteční vždy pokých malířů: Bauch, Blažíček, slední neděli v měsíci v BowBukovac, Boettinger, Beneš, ling paláci, Újezd, PV. ZaháBrožík, Bubeníček, Coubine, jení 29. 1. 2012 od 17.00 hod.
Čapek, Číla, Dvorský, Dědi- Tel.: 603 445 601.
na, Filla, Foltýn, Frolka, Heřman, Honsa, Holub, Havelka, Nabízíme spolupráci pro
Hudeček, Jambor, Janeček,
provoz Mateřského centra ve
Justitz, Kaván, Kalvoda, Košvanec, Král, Kuba, Kubišta, FIT KLUBU Jitřenka-ŠafaKnüpfer,Lolek, Langer, Lebeda, říkova ul.49a Prostějov. NáLoukota, Macoun, Marold, Ma- jem, partnerství, spolupráce,
řák, Mervart, Naske, Nejedlý, podíl – přívítáme všechny,
Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva, kdo mají zájem, mají rádi
Obrovský, Panuška, Preisler, děti a kolektiv, nejlépe i zkuProcházka, Radimský, Satra, šenosti, seženeme i sponzoSlavíček, Šetelík, Šíma, Špillar, ry. Prost
Šimon, Špála, Tichý, Ulmann,
Ullík, Úprka, Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženíšek a dalších.
Info zdarma: tel.:736 127 661,
simonrene@seznam.cz
DARUJEME ŠTĚŇÁTKA! Od
Zaplatíme v hotovosti české sva- druhé poloviny února 2012 k odtováclavské dukáty z let 1923 běru 9 štěňátek křížence zlatého
- 1938: dukát - 5000 Kč, dvou- retrievera (6 psů, 3 fenky). Zádukát - 17.000 Kč, pětidukát - jemci se kontaktujte na telefon:
45.000 Kč, desetidukát - 90.000 734 401 184
Kč i jiné zlaté mince . Info zdarma - tel.: 736 127 661 p.Simon

DARUJI

PRÁCI HLEDÁ

Hledáme soustružníka, HPP
Nabízím výuku angličtiny pro
i brigádně i důchodce. Tel.:
začátečníky a mírně pokročilé.
603 274 269
Jsem certifikovaná lektorka.
Hledáme do týmu seriózní Tel.: 776 309 255
spolupracovníky. Jedná se o
nový finanční produkt. Možnost získat finanční zálohu
300.000 Kč. Velmi dobré výdělky. Volejte: 606 328 115, NON STOP ODTAHOVÁ
776 400 501
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
SEMO a.s. přijme strojníka balicí linky. Požadujeme Prodám Ford Transit rok výr.
vzdělání technického zaměře- 1997, 2,5 TD na náhradní díly.
ní (mechanik seřizovač nebo
Cena 10.000 Kč. T.: 602 756 428
strojař výhodou) a zákl. znalost
práce na PC. Nutná pečlivost,
zodpovědnost, bezúhonnost.
Strukturovaný životopis zašlete na e-mail
personal@semo.cz
ZD MORAVAN
nebo volejte na tel.: 582 301 911
DOMAMYSLICE
zahájilo v sadě v Mostkovicích
Hledáme vhodného uchazeprodej KVALITNÍCH
če na pozici Obsluha výrobní
JABLEK.
linky. Práce v mužském koProdejní doba
lektivu, směnný nepřetržitý
Po až pá: 7.00 – 15.00 hod.
provoz – harmonogram. Po- Informace na tel.: 602 510 465.
žadavky: SŠ vzdělání, praxe v
oboru výhodou.
Králičí farma Vícov prodává
Požadujeme: Pečlivost, flexi- chlazené králíky 1kg/99 Kč. Obbilita, komunikativnost. Ne- jednávky na tel.: 777 936 723.
kuřák výhodou. Nabízíme:
Zajímavé platové ohodnoce- Pila K+L s.r.o., Doloplazy
ní, práci v moderním závodě, u Nezamyslic nabízí k properspektivu.
Strukturované deji bukové palivové dříživotopisy zasílejte na adre- ví, krácené. 1prm. /600 Kč.
su firmy: PROFROST a.s., Doprava zajištěna. Kontakt:
J.B.Pecky 15, 796 01 Prostějov
582 388 101.
nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz
Pila Otaslavice, s.r.o. nabízí palivové dříví krácené
Zavedená restaurace v Pro(buk, dub). Cena 550 Kč / 1
stějově přijme kuchaře/
ku, praxe v oboru nutná plm. Doprava zajištěna. Tel.:
(hotovky, minutky). Tel.: 582 371 493, 605 405 953

AUTO - MOTO

GRATULACE

Chata - Jeseníky St. Město
Koupím pohlednice, mince, nabízí rekreační pobyt, až 20
vyznamenání, obrazy, zbraně, míst. Zima, jarní prázdniny –
hodiny, fotoaparáty, rádia, lustry, léto. Tel.: 775 944 500
lampy, porcelán, sklo, stříbro,
šperky, staré hračky a další. Tel.:
605 138 473

Oděvní
firma
přijme
pracovnici(ka) na mezioperační žehlení. Požadujeme
samostatnost zkušenosti i
s šitím nutné. Informace na
adrese: Lorgit-PV, Jana Olivetského 27, Prostějov, Tel.:
Zavedená firma hledá pro pro- 582 340 591
Z pozůstalosti po vojácích, letstějovskou pobočku uchazeče
cích, partyzánech, SNB koupím
na pozice telefonista, asistent.
medaile, odznaky, průkazy, foto,
Více info na tel.: 774 062 074
písemnosti.

Do wellness studia v Prostějově přijmu 3–5 komunikativních spolupracovníků se
zájmem o zdravý životní styl.
Možnost HPP i VPP. Tel.:
603 395 755

500,- AŽ 4.000,- POTŘEBUJETE: OP A MOBIL. 777 690 290.
VYPLÁCÍME IHNED HOTOVĚ. Tel.: 773 493 394, Česká fa hledá pracovníky
pracuji pro více věřitelů.
na pozice telefonista, asistent a další. Zaškol. 20.000
Rychlá půjčka 5 – 20 000 Kč měsíčně + výhody. Tel.:
Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 776 820 323
603 218 330

SEZNÁMENÍ
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Rubriku VZPOMÍNÁME
najdete v dnešním čísle
mimořádně na straně 21

Dne 16. ledna 2012
oslavil své krásné
75. narozeniny
pan Jiří DOLEŽEL
ze Studence.
Přejeme mu
hodně zdravíčka
a radosti
do dalších let.
Manželka Eva
a dcery s rodinou.

OMLUVA: V minulém vydání došlo k chybě při zpracování údajů této gratulace.
Omlouváme se všem poškozeným za pozdní vydání.
Redakce PV Večerníku

Předplaťte si
periodikum,
kde je

NEJVÍCE
řádkové
inzerce!
Jen v tomto roce

ušetříte
260 Kč...

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

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

PRODÁM

Prodám dvoje lyže Elán Wavelex 10, vázání Fusion 10,
délka 160 cm a 168 cm. Loňský model. Tel.:728 649 782
Prodám králíkárnu, 6-ti kotcovou. Tel.: 723 408 151 po 20.h.
Prodám dámské jízdní kolo
značky
Engine,
červené
barvy, cena dohodou. Tel.:
582 336 286
Prodejna Ivka, Netušilova
ul., poskytuje slevu 30% na
vybrané kvalitní zimní zboží
převážně s českým atestem.
U nás dále nakoupíte a stále doplňujeme teplé papuče
(přezka, zip), pantofle, zdravotní nazouváky, důchodky, trekingovou soft. obuv,
sněhule s brzdou a gerlachy.
Toto zboží nenakoupíte nikde
jinde.

Poslední šance!!!

... 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
K)
(půvvodně až 280 Kč
Kč)

Volejte 582 333 433, 608 960 042 nebo pišt
pište
š e na: iinzerce@vecernikpv.cz
nzerce@vecernik
ikpv cz

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

1. FK Prostějov vstoupil do zimního turnaje Líšeň Cup 2012 vítězně:

Výhru nad Rousínovem režíroval Lukáš Zelenka
O branky se podělili exligisté Zbožínek, Zelenka a Janoušek
Uběhlo sotva dvacet dní z roku 2012 a fotbalisté
1.FK Prostějov již zahájili herní přípravu. Týdny
zbývající do jarní části divizní „E“ skupiny jim mimo
jiné zpestří účast na Líšeň Cupu 2012, v sobotu sehráli první ze šesti skupinových zápasů. V základní
sestavě výběru Františka Jury se objevili i novicové Tomáš Bureš, Ivo Zbožínek, Lukáš Zelenka
a Michal Pospíšil a spolu s dalšími členy týmu se
mohli radovat z bezproblémové výhry 3:0.
Brno-Líšeň/Jiří Možný

V

bráně Tomáš Bureš, stoperská dvojice Tomáš Hunal a
Ivo Zbožínek, uprostřed zálohy
Lukáš Zelenka, na hrotu Michal
Pospíšil a Roman Janoušek. Sečteno a podtrženo, více než polovinu základní jedenáctky 1.FK
tvoří hráči s bohatými zkušenostmi z nejvyšší české i zahraničních lig. Ve spolupráci s prostějovskými mladíky tak vzniká
tým, jehož ambicemi musí být
dosáhnout výše než jen na čtvrtou nejvyšší domácí soutěž.
ako první se s hanáckým výběrem pokusil poměřit TJ
Framoz Rousínov a loni ještě divizní celek, proti němuž v minulosti v dresu Vyškova nastupoval
i Martin Hirsch, příliš velkým
protivníkem nebyl. Rousínovský trenér přiznal, že jeho hráči
se soustředí především na získávání fyzické kondice, a utkání
tak bylo spíše o tom, jaký bude
ti aktuálcelkový počet míčů v síti
homoravně čtvrtého mužstva jihomoravu.
ského krajského přeboru.
změnu skóre se pokusil
vozil, ale
nejprve Martin Svozil,
střela prostějovského kapitána
mířila vysoko nad. Potéé se k zakončení odhodlal také Ivo Zbožínek, který pro změnu zacílil do
připraveného gólmana. Vše si
vynahradil v přibližně šestnácté
ntovanéminutě, kdy využil centovanéelenky a
ho míče od Lukáše Zelenky
u uklidil
trochu netradičně nohou
u – 0:1.
míč za brankovou čáru
urecké či
Bývalý hráč belgické, turecké
maďarské ligy Zelenka pokračoval v přesných pasech i nadále,
tentokráte si vyhlédl Romana
Janouška, jemuž první volej ještě nevyšel.
oměr střel na bránu
u i mimo
ní jasně svědčil o převaze
divizního nováčka a otázkou
lší branbylo, kdy přijde na další
u mohli
ky. Do konce poločasu
zvýšit Pospíšil, Hirsch i Matula,
všem scházela větší přesnost.
O krátké pauze mezii dvěma
čtyřicetiminutovými poločasy
tak kouč Jura vytýkal hráčům
několik věcí. Chválil sice za
ybělo mu
krásné kombinace, chybělo
však zejména přeneseníí hry, náýraznější
běhy na přední tyč a výraznější
pohyb.

J

PETR KRAHULEC – TJ Framoz Rousínov:

D

o druhé půle provedli
Prostějovští, podle zápisu
vedení jako hosté, čtyři změny,
když v záloze nahradil Tomáše
Matulu Matěj Hatle, v obraně
naskočili místo Tomáše Hunala
a Martina Lišky Roman Kocourek a Stanislav Šmíd, v bráně dostal místo Tomáše Bureše
příležitost Zdeněk Kofroň. Defenziva nemusela ani nyní řešit
žádné vážnější nebezpečí a zejména gólman Kofroň byl nucen místo popíjení teplého čaje
na střídačce zmrzat mezi tyčemi. Před rousínovskou bránou
bylo, co se zajímavých fotbalových akcí týče, mnohem větší
horko a o navýšení výsledku na
2:0 se postaral Lukáš Zelenka.
Stejný hráč brzy nato vyslal
rychlým rozehráním standard-

Jako v I. lize: Lukáš Zelenka (č. 13) postupuje směrem k bráně a prostor si dělají Roman Janoušek s
Michalem Pospíšilem.
Foto: Jiří Možný
hé osobní čekání na podobný
moment a všichni v klubu doufají, že mu to tak bude padat i
v divizi. V závěru se hosté pokoušeli ještě o ryze exhibiční
počin, když Zelenka sám tváří
v tvář gólmanovi ještě přihrával
před odkrytou druhou polovinu
branky. Střelu ovšem jeden z
domácích beků včas vykopl a
následná dorážka přišla z ofsajdu. Neuspěl již ani Pospíšil a
první přátelák tak 1.FK Prostějov získal výsledkem 3:0.
a líšeňské umělce se Prostějovští ukáží opět v sobotu, když od třinácti hodin se

jim postaví pátý nejlepší mančaft „D“ divize Rostex Vyškov.
Ještě před nimi se od jedenácti
utkají Rousínov s Bystrcí a od

tří odpoledne program uzavře
Líšeň s výběrem Zbrojovky do
devatenácti let. Blansko bude
mít tentokráte volno.

ZT LÍŠEŇ CUP 2012 – skupina „A“

N

TJ Framoz Rousínov:
střídali: Krejčíř, Benda, Skokan
C
trenér: PETR KRAHULEC
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ky do nezformované obrany Michala
Pospíšila, který zatím
hledá střeleckou pohodu.
Z této gólovky mířil těsně
vedle pravé tyče, o pár minut
později pro změnu o pár čísel
minul levou tyčku.
dpovědnost v zakončení
tak na sebe vzal ten nejstarší a výstavním volejem
třetí branku vystřelil Roman
Janoušek. Ukončil tak dlou-

Hunal

Matula
Zbožínek
Dostál

Bureš

„Vzhledem k tomu, že to byl první zápas po jednom tréninku
se všemi hráči, tak částečná spokojenost je. Vidíme, co nám
ve hře chybí, na čem musíme pracovat. K tomu nám budou
sloužit první dva tři přípravné zápasy, pak už by kvalita měla
jít směrem nahoru. Chyběli nám některé věci, automatismy,
které jsme na podzim měli a teď se do nich musíme znova dostat. Měli jsme ještě pět šest dalších šancí a výsledek mohl být
daleko vyšší. Ale to není podstatné. Chceme vidět, na kterých
postech eventuálně můžou hrát. Ještě nám chybí šest hráčů,
tři jsou zranění a tři mají nachlazení, kvalita by zase byla jiná.
Pro mě není prioritou turnaj vyhrát, ale chceme hrát kvalitní
fotbal, do každého zápasu jít naplno, a pokud se takto budeme prezentovat, tak bychom měli hrát o celkové vítězství.
Ale prioritou to není. Chci hrát takový fotbal, kterým bychom
se poté prezentovali v soutěži.“

Nové tváře očima kouče Františka Jury:
„Tomáš Bureš s Ivošem Zbožínkem jsou naši odchovanci.
Chtěli jsme, aby za nás hráli, byl to náš cíl. Povedlo se nám to
již teď, což je perfektní. Mají obrovské zkušenosti a dennodenně budou s klukama v kabině, takže se od nich můžeme všichni
učit. Lukáš s Michalem jsou fotbalisté, kteří také mají nespornou kvalitu. Dozvěděli jsme se, že se vracejí ze zahraničí, tak
jsme je kontaktovali a byli jsme první, nejrychlejší. Kluci si to
u nás bezezbytku pochvalují po všech stránkách a věřím, že to
bude fungovat. Chceme ještě Tomáše Machálka, který u nás na
podzim byl, to bude poslední hráč.“

Brno-Líšeň – Po více než osmi letech se střední
obránce Ivo Zbožínek vrací do Prostějova. Výborný
hlavičkář, který prošel i Blšany, Jihlavou, Drnovicemi,
Slováckem, Zlínem a naposledy brněnskou
Zbrojovkou odehrál v první lize více než sto padesát
zápasů a vstřelil dvanáct branek. Nyní se ve čtyřiatřiceti letech rozhodl pro cestu zpět na Hanou a proti
Rousínovu odehrál první přátelák za 1.FK Prostějov.
Jiří Možný

1.FK PROSTĚJOV:
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zadní tyči číhajícího Ivo Zbožínka – 0:1.
 21. Zelenka našel Janouška, jehož volej skončil o kousek vedle pravé tyče.
 23. Akce jako z učebnice. Hunal našel rozběhnutého Dostála, jeho centr
zleva však Pospíšil umístil v záklonu nad.
 28. Janoušek se ocitl na desítce sám, z otočky ale zamířil opět jen mimo
bránu.
 29. Matula vybojoval míč, našel nabíhajícího Hirsche, který hlavičkoval
nad.
 52. „ZELÍ“ ZVYŠUJE
Jeden z nejjednodušších Zelenkových
gólů v kariéře, když v pár kroků doklepává do prázdné brány – 0:2.
 58. Rychle rozehraný přímák využívá Pospíšil, z pravé strany ale těsně míjí
vzdálenější tyč.
 62. Zelenka našel Pospíšila, ale bývalý hráč skotské či islandské ligy minul
pro změnu levou tyčku.
 67. LAHŮDKA
Zelenka našel Janouška, který z voleje poslal míč do
pravé šibenice – 0:3.
 70. Exhibiční akce, kdy Zelenka sám před brankářem našel ještě nabízejícího se spoluhráče brankou neskončila, dorážku zastavil zvednutý praporek.
zaznamenal Jiří Možný

Liška

Zelenka

Janoušek

PETR KRAHULEC – TJ Framoz Rousínov:

Ivo Zbožínek: „Jsem Prostějovák
a rád jsem se vrátil domů“

Kameník
Kupčík

„Je to příprava, dobrý trénink. Tento týden jsme začali a člověk od toho nemůže očekávat žádné zázraky. Kluci vydrželi,
běhali, bylo to dobré. Dodržovali to, co jsme si řekli. Poctivě
bránili a snažili se to takticky uhrát. Vydrželi běhat, přestože
mají naběháno osmdesát kilometrů, bolí nohy, někteří na nich
sotva stojí. Branky byly dílem kvality soupeře i chyb naší obrany. Nemuseli padnout, ale na druhou stranu jsme mohli dostat spoustu jiných. Herní kvalita na straně Prostějova je, jsou
opravdu kvalitní. Takovýto těžký zápas v úvodu přípravy je
celkem navíc. Nedá se ale nic dělat, závěry z toho nedělám. Na
jaře chceme vyhrát krajský přebor a musíme se na něj dobře
připravit. Kdyby se podařil, bylo by to jen dobře. Kvůli tomu
sport děláme. Postup je odměna a já bych ji klukům přál.“

střídání: 41. Kofroň za Bureše, 41. Šmíd za
Lišku, 41. Kocourek za Hunala, 41. Hatle za Matulu
trenér: FRANTIŠEK JURA

DOKONALÝ POČIN
LUKÁŠ ZELENKA
LENKA
aneb

Hrdina utkání

Žádné dlouhé rozkoukávání se nekonalo. Hned od úvodních minut
i
svého
éh prvního
éh
íh
utkání se Lukáš Zelenka chopil dirigentské taktovky a přesnými přihrávkami
vyzýval spoluhráče ke skórování. Již po čtvrthodince našel po jednom z mála faulů
navrátilce Ivo Zbožínka a bylo to 0:1. Po obrátce to byl naopak právě on, kdo
gólovou akci zakončoval, a před poslední brankou našel dalšího exligistu Romana
Janouška. K tomu ještě několikrát vyslal do šancí Michala Pospíšila i Romana
Janouška a byť šlo pouze o přípravu s týmem hrajícím o soutěž níž, musel mít z
uvolněnosti a přitom přesnosti radost i kouč František Jura.

Máte z sebou první zápas po návratu domů.
Jak jste se cítil?
„Dobře. Máme za celou teprve
čtyři tréninky, v plném počtu
jsme byli až v pátek. Je to takové seznamování s klukama a
na začátek dobré. Je tu hodně
nových kluků, byl to první zápas, poznáváme se.“

Stihl jste již všechny
poznat?
„Znám všechny. Na fotbaly
jsem chodil a jsou to kluci z
Prostějova. A proti klukům z
Prahy jsem hrával, takže ty
znám taky. Akorát si musíme
sednout na hřišti a nějak to sladit.“
Co vás přivedlo zpět do
klubu?
„Jsem Prostějovák a možnost,
která přišla již v létě, se teď opakovala a díky tomu, že se nám
ve Zbrojovce moc nedařilo,
podzim nám nevyšel, jak jsme
chtěli, tak jsem se rád vrátil
domů.“
Stihli vás už spoluhráči
zkasírovat?
„Už mi něco napsali. Ale musíme to zkorigovat, protože jsem
hrával za Prostějov, ještě když
nevěděli, co je fotbal (smích).“
Teď vám jistě ještě něco
přibude za první gól.
„Já už jsem těch gólů za
Prostějov dal (smích). Až
když bude v mistráku, za tento
přátelák nevím. Ale určitě jim
něco do kasy dám.“

Fotbal

FOTBAL EXTRA

KONICKO

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás 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
a páté části jsme se dostali o patro níž, a to
na úroveň nejvyšší soutěže Olomouckého
Krajského fotbalového svazu. V dnešním dílu,
který završuje první půltucet, jsme zabrousili již do I.A třídy, konkrétně do skupiny „A“,
kde jsme nově drželi palce konické rezervě.
A jak je naším dobrým zvykem přidáváme i
horké aktuality z fotbalového zákulisí, přičemž
samostatnou stranu si vysloužila premiéra v
zimním turnaji 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
ŠESTÝ DÍL SPECIÁLU FOTBAL-EXTRA PŘIPRAVILI
JIŘÍ MOŽNÝ, MAREK SONNVEND A PETR KOZÁK

Podzimní tabulky I.A třídy Olomouckého KFS - skupina „A“
CELKOVÁ PO PATNÁCTI KOLECH
1. FK Šternberk
15 11 1 3
2. Sokol Štíty
15 10 1 4
3. FK Jeseník
15 7 4 4
4. TJ Písečná
15 7 4 4
5. TJ Medlov
15 6 6 3
6. FK TJ Granitol Moravský Beroun 15 6 5 4
7. TJ Sokol Troubelice
15 5 7 3
8. SK Šumvald
15 6 2 7
9. Sokol Leština
15 5 4 6
10. TJ Sokol Bludov
15 5 2 8
11. TJ Sokol Konice „B“
15 5 2 8
12. FK Mohelnice/Moravičany „B“
15 3 4 8
13. TJ Štěpánov
15 3 3 9
14. Sokol Vikýřovice
15 2 3 10

42:12
38:20
38:24
34:29
30:19
23:26
38:23
29:20
31:31
20:38
29:51
20:34
20:33
19:51

34
31
25
25
24
23
22
20
19
17
17
13
12
9

VENKU
1. Šternberk 8 6 0 2 22:9 18
2. Štíty
8 4 1 3 11:13 13
3. Písečná
8 3 3 2 17:17 12
4. Troubelice 7 2 4 1 15:10 10
5. Medlov
7 2 4 1 10:7 10
6. Mor. Beroun 7 2 4 1 10:9 9
7. Jeseník
8 2 2 4 15:20 8
8. Leština
7 2 2 3 12:18 8
9. Konice „B“ 8 2 1 5 17:37 7
10. Šumvald
7 2 0 5 10:12 6
11. Štěpánov
8 1 1 6 10:20 4
12. Mohelnice „B“ 8 1 1 6 9:24 4
13. Bludov
7 1 1 5 3:25 4
14. Vikýřovice 7 0 0 7 0:29 0
zdroj: www.ofisport.cz

Předplaťte si periodikum,
kde je NEJVÍCE
FOTBALOVÝCH ZPRÁV
NA JEDNOM MÍSTĚ

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

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKOa další...

Fotbalové ohlédnutí

s podtitulem
PODZIM 2011 píše šestý díl

DOMA
1. Štíty
7 6 0 1 27:7 18
2. Jeseník
7 5 2 0 23:4 17
3. Šternberk 7 5 1 1 20:3 16
4. Šumvald
8 4 2 2 19:8 14
5. Medlov
8 4 2 2 20:12 14
6. Písečná
7 4 1 2 17:12 13
7. Bludov
8 4 1 3 17:13 13
8. Mor. Beroun 8 4 1 3 13:17 13
9. Troubelice 8 3 3 2 23:13 12
10. Leština
8 3 2 3 19:13 11
11. Konice „B“ 7 3 1 3 12:14 10
12. Mohelnice „B“ 7 2 3 2 11:10 9
13. Vikýřovice 8 2 3 3 19:22 9
14. Štěpánov 7 2 2 3 10:13 8
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Jaký byl podzim v I.A třídě, skupině „A“ KFS Olomouc
Tak trochu do neznáma vstupovali fotbalisté Sokola Konice
B, když se po vítězství v přeboru OFS Prostějov 2010/11
posunuli o soutěž výš do I.A
třídy KFS Olomouc. Byli totiž
zařazeni do skupiny A, kterou
žádný klub našeho regionu už
dlouho nehrál.
Před startem sezóny byly za
největší favority považovány
Výlety na sever. V „A“ skupině I.A třídy Olomouckého KFS čekají
čtyři týmy, které v posledních
na konické fotbalisty místo derby soupeři ze Šumperska a Jesenicka,
letech stabilně či aspoň krátce
jako je v tomto případě výběr Mohelnice „B“.
Foto: Jiří Možný
působily v krajském přeboru.
Hlavně u dvou se tyto před- zimní část poměrně suverénně druhý Sokol Štíty.
poklady naplnily, neboť pod- ovládly první FK Šternberk a Na třetí pozici se postupně pro-

pracoval dlouhodobý účastník
KP z Jeseníku, ovšem už s větším bodovým odstupem. Lepší
střed tabulky dále vytvořily
pátý Medlov, šestý Moravský
Beroun a sedmé Troubelice,
do slabšího průměru patřily
osmý Šumvald, devátá Leština,
desátý Bludov a také jedenáctá
Konice B.
Pro mužskou rezervu TJ Sokol je větším úspěchem než
průběžné umístění spíš 17 nasbíraných bodů, které mají při
nízkém věkovém průměru a
nemalých problémech s hráč-

ským kádrem cenu zlata. Konickému kolektivu snažícímu
se o moderní pojetí fotbalu
dávají pro jaro značnou naději
k záchraně.
Zbylé tři celky (dvanáctá Mohelnice B, třináctý Štěpánov,
čtrnácté Vikýřovice) totiž ztrácejí 4, 5 a 8 bodů, tudíž by si to
o sestup měly pravděpodobně
rozdat mezi sebou. Co se týká
herní kvality áčkové grupy I.A
třídy v našem kraji, má se za to,
že mírně zaostává za skupinou
B. Skutečná realita se však velmi složitě posuzuje.

Martin Slezák: „Potřebujeme zabrat
na fyzičce, docházel nám dech.“

Konickému trenérovi se prostřídalo přes třicet hráčů a musel
se spoléhat na mladší dorostence i veterány
Konice – Nedílnou součástí konického klubu a
posledních několik let hlavním koučem mužského
B-týmu je Martin Slezák. Hráčskou kariéru mu
brzo ukončilo zranění, výraznějších úspěchů se
tak dočkal až na lavičce. V roce 2009 vytvořil silné
jádro, které jako nůž máslem proletělo okresním
přeborem, o rok později kralovalo i I. B třídě a od
loňského podzimu hraje o body v I. A třídě. Leč k
jeho smůle v severní „A“ skupině daleko od derby s
Jesencem či Plumlovem.
V létě jste u mužstva
nakonec zůstal. Plánujete pokračovat i na jaře?
„Výbor má zájem. Už když jsem
to na podzim bral, tak jsem tušil,
že to nebude na půl roku. Je to
srdeční záležitost a dlouhodobá
práce. Když pak odejdete a
vidíte, že se nedaří, tak vás to
mrzí. Je to hrozně složitá práce,
jedná se o spolupráci s dalšími
dvěma subjekty – dorostenci a
áčkem. Musíte kluky konkrétně
znát, znát jejich zaměstnání,
jejich povahy, jejich rodinné
vztahy. To vše se propojuje a
není jednoduché sem někoho
dovést.“
Můžete být s jedenáctým místem spokojen?
„Spokojeni určitě nejsme, bodů
mohlo být víc než sedmnáct.
Je potěšující, že jsme vyhráli
dvě utkání venku, porazili
jsme Vikýřovice a Šumvald,
předpokládalo se ale, že doma
budeme vše vyhrávat. Dobře
jsme měli rozehrané utkání v
Moravském Berouně, mrzí mě
domácí prohra se Štěpánovem.
Na sestup máme nějaký náskok,
ale musíme pracovat dál. Bude

hodně záležet na situaci v áčku,
kdo zůstane, kdo přijde. Třeba
Pavel Kryl, Honza Směták, Peťa
Ullmann, Radek Řehák jsou pro
nás velmi důležití, protože jestli
to se zraněními bude pokračovat
i na jaře, budeme potřebovat
takto pomoci.“
Hlavním cílem je asi záchrana, že?
„Vyšší cíle určitě nemáme.
Chceme hrát hezký fotbal s
tím, že se zachráníme, a dávat
příležitost mladým, kteří tu jsou
nachystaní. Konkrétně Filip
Drešr, Pavel Muzikant, Petr
Antl, Petr Vydržel a Vojta Nakládal. To jsou kluci, kteří by na
jaře měli hrát jen za nás. Na nich
by mělo do budoucna stavět
nejen B-mužstvo, ale i áčko,
abychom tu nemuseli mít tolik
krajánků.“
Před sezonou jste musel tvořit prakticky
nové mužstvo...
„Skončili hráči, kteří byli v
základu mužstva a někteří z
nich byli klíčoví. Výborně to
doplnili Jakub Kořenovský, Jan
Burget, Michal Drešr, a když
jim to dorostenecké povinnosti

dovolily, tak do základního kádru naskočili i Petr Antl, Petr
Vydržel plus samozřejmě Vojta Nakládal. To jsou tři kluci,
na nichž se postupem sezony
začala stavět hra. A jejich spolupráce nám přinášela ovoce.“
Loni vás zdobila obrana, letos je tomu
naopak.
„Je to pravda. Loni jsme dostali jen dvaadvacet branek a
nastříleli jich kolem sedmdesáti.
Padesát inkasovaných gólů je
odstrašující, ale na druhou stranu jsme podle počtu vstřelených
branek šestí nejlepší. To ukazuje, že branky dávat umíme a
dokážeme vyhrávat. Velký propad není způsoben jen složením
obrany, stejně jako loni nastupovali uprostřed Jarek Rus a
Laďa Bílý, na levém beku Michal Jurník. Ale nezůstal v bráně
Tonda Hradil. Měl zkušenosti a
dokázal kluky organizovat. Vojta se v průběhu sezony hodně
zlepšoval, ale začátek jsme
nechytli. Jakmile mužstvo nehraje tak efektivně dopředu, dostává góly. Záložní řada nefungovala jako minulý rok.“

Prakticky každý týden
jste navíc nasadil jinou
sestavu.
„Celou
sezonu
provázela
mužstvo zranění a na podzim
nastoupilo třicet hráčů, kteří
hráli aspoň poločas. To je
neuvěřitelný počet, když si
uvědomíme, že v béčku je
osmnáct devatenáct kluků.
Museli jsme sahat do veteránů i
mladšího dorostu. Nejen v poli,
ale ke konci i na brankářském
postu. Kdyby se v Medlově
Vojta nezranil, tak bychom v
té výborné sestavě dokázali
uhrát minimálně bod. To vše
ovlivňuje konečný stav v tabulce.“
V béčku nastupují jen
Koničtí?
„Ano. Je to poznat i na projevu
mužstva, že se hodně hraje
srdcem. Na poslední venkovní
utkání nám přišel pomoci Peťa
Ullmann a nemohl si to vynachválit. Je vidět, že to šlape. A o
to větší je pak radost. Nemám
nic proti klukům z Olomouce,
ale v béčku není nikdo, kdo by
nevyrůstal tady v mládeži.“
Liší se výrazně kvalita
I. A a I. B třídy?
„Výkonnostní rozdíl tu je. V I. A
třídě padá hodně branek a každé
mužstvo má kvalitního fotbalistu, který hrával minimálně
divizi. Hendikepem je pro nás
i to, že hrajeme severní skupinu
a na veškeré venkovní zápasy
jsme jeli do neznáma. Nevěděli
jsme, jaké je tam hřiště, jaké má
rozměry. Kdybychom jeli do
Čechovic nebo do Plumlova,
víme, kteří hráči by se na to hodili. Jedete do Štítů a přijedete

na letiště. To byl pro nás šok.“
Na čem musíte před jarem zapracovat?
„Počet hráčů je velký, takže
doufám, že příprava bude
kvalitní. Podobně jako před
dvěma lety, kdy se postupovalo
z okresu. Potřebujeme zabrat
na fyzické kondici, docházel
nám dech kolem 70. minuty.
Ve Šternberku jsme vedli 2:0 a
prohráli jsme 2:3. Je vidět, že
dorostenci na tom fyzicky ještě
nejsou tak dobře a ke konci
utkání převládá fyzická síla.
Kdo jí má víc, ten dá branku a
rozhodne utkání. Druhá půlka
podzimu ukázala, že mužstvo
má kvalitu. Zpočátku byli dorostenci ustrašení a labilní, nezvládali to psychicky a dostávali
jsme spoustu branek. Pak se to
srovnalo a hlavně střední generace zabrala. Mladí se přidali
a od utkání s Leštinou a v
Moravském Berouně bylo vidět
výrazné zlepšení. I jen dvacet
bodů by stačilo k tomu, abychom byli v prostředku, a hned
se na tabulku jinak dívá.“
Mohla hrát roli i
dlouho nejasná situace
v áčku?
„Samozřejmě přišel nový trenér,
který kluky neznal. Zpočátku
jsem na jejich tréninky chodil dost často. Představil jsem
mu kluky z Konice, ve hře
byli Tomáš Křeček a Milda
Navrátil. V podstatě se do áčka
netlačili nebo ani nemohli,
protože to kvůli práci nešlo.
Zapadl Laďa Bílý, Jarek Rus
ze zdravotních důvodů vypadl. Svaťa staví vyloženě na
tréninkové docházce a kvalitě
přípravy a místní kluci se do ní
v podstatě ani nemohou zapojit tak, jak by si představoval.
Proto v áčku nehraje víc kluků
z béčka.“

individuální statistiky podzimní části I.A třídy Olomouckého KFS - skupina „A“
Nejlepší střelci:
15 – Tomáš Hlaváček (Šternberk),
12 – David Hložánka (Písečná) a
Jaroslav Lakomý (Štíty), 10 – Antonín Čech (Štíty), 9 – Jan Mohelník (Konice „B“) a Jiří Nimrichtr
(Bludov), 8 – Robert Král (Medlov) a Michal Lolek (Troubelice),
7 – Lukáš Woitek (Jeseník), Marcel Lofítek (Moravský Beroun),
Kamil Domes, Marcel Horák (oba
Troubelice) a Jiří Uvízl (Vikýřovice).

Vychytané nuly:
4 – Milan Vytřísal (Šternberk),
Marek Hon (Šumvald), Milan
Jurčák (Jeseník), Libor Pobucký
(Leština) a Lukáš Hajtmar (Štíty),... 1 – mj. Peter Kmecik (Konice „B“).

Jan Smékal, Tomáš Janíček (oba
Leština), Jakub Šenk, Michal Jarmar (oba Medlov), Martin Horák
(Troubelice), Petr Pelc (Bludov),
Vladimír Novák (Písečná), Tomáš
Frieb (Šternberk) a Lukáš Odstrčil
(Štíty).

Nejvíce odehraných minut:
1350 – Jaroslav Lakomý, Martin
Prokop (oba Štíty), Lukáš Woitek (Jeseník), Ondřej Zykmund
(Písečná), Dušan Skopal (Medlov), Petr Frančák (Moravský
Beroun), Jan Koukal (Troubelice), Milan Malínek (Šumvald),
Tomáš Neumann (Leština), Pavel Hegedüs a Martin Podhorný
(Bludov), 1332 – Tomáš Komenda (Moravský Beroun).

Žluté karty – týmy:
43 – Medlov, 42 – Šternberk, 41
– Bludov,... 29 – Konice „B“,...
22 – Mohelnice „B“ a Moravský
Beroun.

Hattricky:
2 – Kamil Domes (Troubelice), 1 –
Jan Mohelník (Konice „B“), David Hložánka, Radim Husárik (oba
Písečná), Jiří Nimrichtr (Bludov),
Jaroslav Lakomý, Antonín Čech
(oba Štíty), Pavel Kysela (Jeseník),
Zdeněk Šenk, Petr Brijar, Pavel Nejméně odehraných minut:
Mencl (všichni Šumvald), Michal 1 – Tomáš Obejda (Štěpánov),
2 – Lubomír Habermann (Štíty)
Lolek (Troubelice).

a Lukáš Zajac (Písečná), 3 – Roman Weisgärber (Konice „B“)
a Martin Kudejka (Písečná), 5
– Jaroslav Benešovský (Vikýřovice), 6 – Zdeněk Trčka (Moravský
Beroun), 7 – Miroslav Řezníček
(Mohelnice „B“), 8 – Michal Sczeponiak (Šumvald) a Marek Šperka
(Vikýřovice), 9 – Štěpán Červený

Červené karty – hráči:
(Šumvald), 10 – Radim Samolej 2 – Martin Huf (Bludov) a David
Fryblík (Štěpánov), 1 – 25 hráčů,
(Jeseník).
mimo jiné Ladislav Bílý a JaroŽluté karty – hráči:
mír Rus (oba Konice „B“).
11 – Jiří Jurečka (Šternberk), 8 –
Červené karty – týmy:
Antonín Čech (Štíty), 7 – Radim
Polášek (Bludov), Roman Puchr 7 – Bludov,.. 2 – mj. Konice
(Leština), Jiří Silný (Vikýřovice) „B“,... 0 – Vikýřovice, Mohela Milan Malínek (Šumvald), 6 – nice „B“.

608 706 148

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Konický matador Jaromír Rus je věrný svému dresu:

„ŽIJU S TÝMEM A ODCHOD PRYČ MĚ NELÁKÁ“
Konice - Velkým třeskem prošel přes letní pauzu
kádr Konice „B“. Z týmu odešla řada zkušených
třicátníků a naopak se zapojilo několik mladíčků.
Jedním z mála jedinců, kteří zůstali, je Jaromír Rus
(na snímku J.Možného), nově nejstarší člen kádru.
Navzdory čtyřiatřiceti rokům a spoustě odehraných
utkání v divizi i krajském přeboru nikdy neopustil konické mužstvo a celou hráčskou kariéru strávil právě tady. Zažil tak úspěšnou éru A-týmu a nedávnou
postupovou euforii béčka.
Jak hodnotíte podzimní vystoupení svého
mužstva?
„Začátek se nám vůbec nepovedl a z prvních sedmi osmi
zápasů jsme uhráli jen dvě výhry. Spousta hráčů v létě odešla a místo nich přišli mladí
kluci kolem dvaceti let. Kádr
se teprve dával dohromady,
moc času na sehrání nebylo.
Ztratili jsme tím spoustu bodů
a doufám, že nám na konci
nebudou chybět. I když jsou

SOKOL KONICE „B“
Petr ANTL
Ladislav BÍLÝ
Ladislav BLAHA
Jan BURGET
Filip DREŠR
Michal DREŠR
Petr FIALA
Michal JURNÍK
Zdeněk KAPRÁL
Peter KMECIK
Aleš KORNEL
Jakub KOŘENOVSKÝ
Pavel KRYL
Pavel KŘEČEK
Tomáš KŘEČEK
Lukáš KVAŠŠAY
Jan MOHELNÍK
Pavel MUZIKANT
Vojtěch NAKLÁDAL
Miloš NAVRÁTIL
Radek NOVOTNÝ
Jaromír RUS
Martin RŮŽIČKA
Jiří RYP
Radek ŘEHÁK
Martin SCHÖN
Jan SMĚTÁK
Roman STUDENÝ
Stanislav ŠUSTR
Petr ULLMANN
Petr VYDRŽEL
Roman WEISGÄRBER
REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Martin SLEZÁK
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Vysvětlivky: v prvním sloupci počet zápasů, ve druhém počet odehraných minut, následuje počet vstřelených branek, obdržených žlutých a červených karet

Večerník hodnotí....
SOKOL KONICE „B“

3

Zápasová bilance 5-2-8,
skóre 29:51, 17 bodů - 11.
místo
Jediný zástupce Prostějovska
v „A“ skupině I.A třídy to
neměl při značných potížích
s hráčským kádrem vůbec
snadné. Konickou rezervu
pronásledovala spousta zdravotních komplikací a často
chyběly předpokládané opory,
na druhou stranu aspoň dostaly hodně prostoru mladé
talenty z oddílové líhně. Stratég Martin Slezák dělal na
lavičce, co mohl, a též díky
jeho schopnostem vytěžil
outsider soutěže patrně své
výsledkové maximum. Skóre
má sice děsivé vinou tří
debaklů rozdílem šesti branek
(dvakrát 2:8, jednou 0:6), ale
jinak nováček vykročil atraktivním běhavým fotbalem
k udržení vyšší soutěže.

Trenérovi 1.FK Františku Jurovi kazila náladu
jen početná marodka, postrádal hned pět hráčů
Pět podvečerních tréninků od pondělka do pátku
zvládli v prvním týdnu zimní přípravy fotbalisté 1.FK
Prostějov. Makali pod zářícím osvětlením na umělé
trávě v areálu E. Valenty, náplň měla tempo, švih i
kvalitu.
Prostějov/son
„Z tréninkového hlediska zatím
všechno probíhá perfektně. Kluci pracují na výborné úrovni a
všechno děláme s balónem tak,
jak jsem sliboval. Těší mě ohlasy hráčů, kterým se moderní pojetí líbí a sami si přípravu moc

pochvalují. Fyzická kondice se
dá nabrat i takovým způsobem,
o tom jsem díky pozitivním zkušenostem z minulých zim pevně
přesvědčený,“ řekl hlavní kouč
František Jura na konci pracovního týdne.
Co ho trápí, to je pouze hodně
zdravotních absencí. „Nemoc

postihla Davida Krejčího a Michala Fabiánka, kteří se zapojili
aspoň do páteční fáze. Zranění
dosud nedovolilo začít Tomáši
Zatloukalovi, Pavlu Klimkovi
a Pavlu Hlochovi, dva prvně
jmenovaní přitom laborují s pochroumaným kotníkem a Hloch
s nataženým svalem,“ změnil se
Jura na chvíli v lékaře.
Ani v jednom případě by se naštěstí nemělo jednat o nic vážného, všichni jeho svěřenci se
snad brzy dají do pořádku. „Pak
bychom měli být kompletní,“
těšil se trenér personálně našlapaného mančaftu. „Je dobře, že

nám přeje příznivé počasí. Chvílemi sice hustě chumelí a některé dny hodně fouká, ale to jsou
jen drobné komplikace. Hlavně
že v Prostějově není půl metru
sněhu a v mužstvu panuje skvělá
nálada,“ zdůraznil Jura po pátečním tréninku, do nějž už se zapojily i dvě nové akvizice Lukáš
Zelenka a Michal Pospíšil plus
další dva „Pražáci“ Tomáš Hunal
s Romanem Janouškem.
Pokračovat s přípravou v domácích podmínkách bude celá
hanácká družina až do 1. února,
kdy odjíždí na pětidenní soustředění do Luhačovic.

1.FK dal pro divizní jaro do kupy hvězdné mužstvo
Posily prozrazeny již před dnešní „tiskovkou“,
vytasí snad vedení Prostějova TAJNÝ TRUMF?
Prostějov/son - Hanácký fotbalový klub zkompletoval
svůj „DREAM TEAM“ (na
úroveň čtvrté nejvyšší soutěže
České republiky je takové
označení rozhodně na místě)
díky aktuálním příchodům
forvarda Michala Pospíšila
z islandského Grindavíku a
středopolaře Lukáše Zelenky z maďarského Honvédu

mladí, tak po fotbalové stránce nejsou vůbec špatní. Chce
to trochu zvyku a odzkoušet si
soutěž, sehrát mančaft.“
Jste spokojen s vlastními výkony?
„V březnu jsem byl na operaci a přes léto jsem to trochu
uspěchal. Pak už jsem to trošku cítil, ale teď se zdá, že to
drží. Tak snad na jaro to bude
dobré. Když to půjde, tak chci
pomoci zkušenostmi dostat co
nejméně gólů, ale to se nám

HRÁČSKÉ STATISTIKY

Úvodní týden prostějovské přípravy proběhl skvěle

Budapešť. Přestup druhého
jmenovaného však ještě není
definitivní.
„Zatímco Michal už je naším
hráčem, u Lukáše musíme vést
další jednání. Je totiž členem FC
Slovácko a my jsme dosud nenavázali osobní kontakt s šéfem
tohoto klubu Vladimírem
Krejčím, který je až do 26. ledna v zahraničí. Může to vypa-

dat, že jsme se ho snažili obejít,
což případnou dohodu bohužel
komplikuje. Že se o našem
záměru angažovat Lukáše
dozvěděl z novin, je nešťastné a
mrzí nás to, jde určitě o chybu.
Musíme se s panem Krejčím
hned po návratu do republiky
sejít, omluvit se mu a pokud
možno co nejdříve sjednat
Zelenkův přestup k nám. Snad

nevznikne
nepřekonatelný
problém,“ doufá trenér 1.FK
František Jura.
Identitu dvou hvězdných posil
chtělo oddílové vedení odtajnit
až na dnešní tiskové konferenci, jenže tenhle záměr nevyšel
(stejně jako týden předtím po
angažování dvojice Tomáš
Bureš, Ivo Zbožínek).
„Bohužel pro nás jsme to celé
špatně zkoordinovali a informace se do médií dostaly dřív,
než jsme zamýšleli. Novináři
prostě nespí,“ pousmál se Jura
trochu hořce.

fotbalové aktuality
Čechovice: Bilík přenechává
místo Weisserovi
moc nepovedlo. Tolik gólů
jako teď jsem v životě nedostal.“
Dokázal byste si jako
klubový patriot představit hrát v jiném mužstvu?
„Jsem tu od žáků, nikde jinde
jsem nehrál a neláká mě to.
Když jsem v osmnácti začínal,
tak přišli mladí kluci, vykopal se postup. Vznikla dobrá
parta, postoupilo se do kraje.
Posílilo se to hostovačkami z
Olomouce a postoupilo se do
divize. Začal jsem hrát divizi
a to byl můj strop.“
Zimní přípravu hráči
moc v lásce nemají. Těšíte se...?
„Bez toho to nejde. Jak jsem z
toho na tak dlouho vypadl, tak
se to špatně dohání. Tělo si už
nechce zvyknout na zátěž jako
před zraněním a je to složitější. Na podzim jsem cítil, že to
po fyzické stránce nebylo úplně ono. I když jsem trénoval,
tak to moc nešlo.“
Co očekáváte od jarních kol?
„Doufám, že to bude lepší.
Konec již nebyl špatný, byť
nám ještě jeden dva zápasy
utekly, když se nám zranil gólman. Chce to záchranu uhrát
co nejdřív, aby se to nehonilo
na poslední chvíli. Byla by
škoda spadnout hned, když se
postoupilo.“

Zajímavosti z podzimních bitev v kraji
15kol, 105 zápasů, 9450 minut v číslech:
Nejvíce výher... 11 Šternberk
Nejméně výher... 2 Vikýřovice
Remízový král... se 7 plichtami Troubelice
Nejvíce porážek... 10 Vikýřovice
Nejméně porážek... 3 Šternberk
Nejlepší útok... se 42 brankami Šternberk
Nejhorší útok... s 19 brankami Vikýřovice
Nejlepší obrana... s 12 obdrženými brankami Šternberk
vicee
Nejhorší obrana... s 51 brankami Konice „B“ a Vikýřovice
Nejlepší bilance doma/venku... +13 Šternberk
Nejhorší bilance doma/venku... –15 Vikýřovice
Nejdelší vítězná série... 5 Šternberk
Nejdelší neporazitelnost... 8 Medlov
Nejdelší série bez výhry... 10 Vikýřovice
Nejdelší série porážek... 4 Vikýřovice, 4 Štěpánov
Celkový počet hráčů... 325
Nejvíce hráčů... 39 Mohelnice „B“, 32 Konice „B“
Nejméně hráčů... 18 Troubelice
Nejtrestanější hráč... Antonín Čech (Štíty) s 8 žlutými a 1 červenou kartou
Nejslušnější tým... Mohelnice „B“ s 22 žlutými ani jednou červenou kartou
Celkem branek... 411 (250:161)
Průměr na utkání... 3,91
Průměr na kolo... 27,4
Nejgólovější kolo... 3. (20. a 21. srpna) a 15. (12. a 13. listopadu),
v obou případech 36 branek
Gólově nejchudší kolo... 8. (24. a 25. září) s 18 brankami
Nejčastější výsledek... 9x skončilo utkání 1:1, 1:2 a 2:2
Nejvíce branek v utkání... 10 (Štíty – Konice „B“ a Bludov – Konice „B“ 8:2,
Vikýřovice – Troubelice 3:7)
Největší debakly... 7:0 Šumvald – Vikýřovice
Nejdivočejší remízy... 3:3 Troubelice – Písečná, Konice „B“ – Jeseník
Bezgólový stav... výsledek 0:0 přinesla 3 střetnutí
(Štěpánov – Medlov, Šternberk – Troubelice, Šumvald – Medlov)

Prostějov-Čechovice/jim
–
Úspěšná dvojice Stanislav Bilík
a Radim Weisser se opět dává
dohromady. Nedávný trenér
Lipové či Boskovic vyslyšel
volání pětašedesátiletého kouče
a ujímá se taktovky v sedmém
týmu „A“ skupiny I.A třídy.
Spolupráce z dob Železáren a
LeRKu Prostějov tak dostává
nové pokračování.
„Již budu jen jako asistent. Od
podzimku jsem žádal vedení o
pomocníka a jsem rád. S Radimem se známe roky a už to
spíše nechám na něm. Říkal
ale, že se se mnou bude vždy
radit,“ vysvětlil novou situaci
v realizačním týmu Čechovic
Stanislav Bilík.

Příprava mužstva by se nijak
výrazně neměla lišit od zažitých
zvyklostí a do začátku února
budou hráči trénovat dvakrát
týdně v úterý a ve čtvrtek. „Pak
to zvýšíme, od února budeme
mít dva až tři plus zápas. Původně jsme zvažovali soustředění,
ale vzhledem k tomu, že nám
vedení sehnalo přáteláky, tak
jsme si řekli, že to možná bude
lepší,“ připojil Bilík podrobnosti
s tím, že celkem půjde asi o deset
utkání.

1.SK povede na jaře
Mezuliánek
Prostějov/jim – Ke změně trenéra v důsledku dlouhého disciplinárního trestu sáhlo v uplynulém
týdnu vedení 1.SK Prostějov.
Dosavadní lodivod Pavel Musil

si odpykává distanc za události
ze zápasu s rezervou Hané Nezamyslice a pro jarní část ho nahradí David Mezuliánek.
„S novým trenérem jsme domluveni na půl roku a Pavel zůstane v klubu a bude pracovat u
mládeže. V létě to pak budeme
řešit,“ přiblížil změny předseda
1.SK Prostějov František Jura.

Chytka chce do Kralic Hodinu
Kralice na Hané/jim – Posilu
do realizačního týmu shání před
jarní částí nový trenér Kralic na
Hané Zdeněk Chytka. Přípravu
s nezměněným mužstvem zahájí dnes prvním tréninkem a s
nabídkou na spolupráci oslovil
Miroslava Hodinu.
„Je to můj kolega, pracujeme
spolu ve firmě. Teď jsem tam

týden nebyl, ale než jsem odjel,
tak jsem ho přátelsky oslovil,
zda-li by mi nepomohl. Počítám, že by byl napůl asistent a
napůl trenér brankářů. Bytostně
věřím, že mi pomůže,“ konstatoval Chytka s tím, že odpověď
zatím nezná. „Tu se dozvím až
v pondělí ráno v šest,“ dodal s
úsměvem.
Naopak žádné změny v kádru v
plánu nemá a věří, že se na něj
nenavalí stoh omluvenek z tréninků a vrátí hráčům chuť do
tréninků. „V to doufám, to bude
moje priorita. Když se toto zlepší, může se zlepšit spousta jiných
věcí. Měl jsem schůzku s panem
Répalem a žádné absence mi nebyly hlášeny,“ oddechl si. Nyní
čeká na Kralické týdenní příprava v domácích podmínkách,
poté odjíždějí na soustředění.

ZELENÝ TRÁVNÍK 2012
V letošním roce opět otevírá FAČR
za pomoci MŠMT investiční akci
Zelený trávník 2012. Jejím hlavním
účelem je pomoci fotbalovým klubům zejména nižších soutěží vybudovat travnatou hrací plochu, udržovat jí v dobrém stavu a hrát tak
fotbal v důstojných podmínkách.
V mimořádných podmínkách let,
kdy byly ničivé záplavy, byla část
prostředků využita také na odstranění následků povodňových škod na
fotbalových hřištích.
Klub je povinen Komisi pro stadiony a hrací plochy FAČR prokazatelně oznámit (emailem na drab@
fotbal.cz) přesný termín provádění
zásadních prací, které budou ze strany FAČR kontrolovány. Zároveň
doporučujeme klubům, aby s odborníky Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR (dále jen „KSHP“)
své záměry konzultovaly již ve
stádiu přípravy nejvhodnější řešení.
Pro koho je akce určena?
Dotaci může čerpat fotbalový klub
(oddíl) sdružený ve FAČR, který
splňuje následující požadavky:
- je občanským sdružením sdruženým ve FAČR,
- je vlastníkem pozemku nebo
nájemcem s uzavřenou nájemní
smlouvou na min. 10 let od roku
pořízení dotace (tzn. min. do roku
2022) nebo s nájemní smlouvou
na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou ve stejném rozsahu,
- neobdržel tuto dotaci v posledních 5 letech
Na co lze dotaci použít?
Na úpravy týkající se přímo hrací
plochy hřiště. Z technického hlediska se jedná o čtyři hlavní případy:
1. Přeměna povrchu již existujícího hřiště (většinou škvárového či
pískového, na hřiště s travnatým
povrchem).

2. Rekonstrukce nevyhovujícího
travnatého hřiště (většina těchto hřišť
byla zakládána před desítkami let,
mají zejména nevyhovující systém
odvodnění, pedologické i travní složení).
3. Založení nového travnatého hřiště
4. Instalace zavlažovacího systému
travnaté hrací plochy (který je pro
udržení trávníku v dobré kondici v
mnoha případech nezbytný).
Akce musí být fyzicky i administrativně dokončena nejpozději do 30.
11. 2012.
Na co nelze dotaci použít?
Dotaci nelze například použít na:
- vybudování oplocení hřiště
- kopání či vrtání studen
- zemní práce vně hřiště např. budování protipovodňových valů
- nákup strojů
- nákup sportovního vybavení
apod.
- na letní regenerace (vertikutaci,
aerifikaci, dosev, pískování), toto
je standardní letní údržba
V jaké výši se dotace poskytuje, je
třeba vypisovat výběrové řízení, je
vyžadována finanční spoluúčast?
Dotace se obvykle poskytuje v
rozmezí 100 – 500 tis. Kč, přičemž
500 tis. Kč je maximální částka.
S ohledem na maximální výši dotace není třeba na akci vypisovat
výběrové řízení a není vyžadována
finanční spoluúčast.
Jak a kdy lze dodavatelům
začít proplácet faktury?
Většinou nejdříve v průběhu července až srpna z účtu zřízeného u
ČSTV na základě faktury vystavené dodavatelem na ČSTV a potvrzené objednatelem (klubem).
Co je potřeba doložit?
- Vyplněný formulář žádosti (získáte jej buď na svém OFS/KFS
nebo stránkách www.kshp.cz
v sekci „Ke stažení“)

- Výpis z katastru nemovitostí ne
starší 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie)
- Snímek z katastrální mapy s vyznačením plochy hřiště (kopie)
- Nájemní smlouvu na min. 10
let, tj. do roku 2022 v případě, že
klub není vlastníkem pozemku
- Čestné prohlášení, že v období
5 let zpět tuto dotaci klub neobdržel, tzn. ne později než v roce
2007.
- Zjednodušený investiční záměr
(průvodní a technická zpráva,
situace, půdorys, řez) a souhrnný rozpočet na úrovni výkazu
výměr
- Fotodokumentace stávajícího
stavu
V další fázi (pokud bude klub
do akce zařazen) bude třeba
ještě doložit:
- Potvrzení místně příslušného finančního úřadu, že žadatel nemá
daňové nedoplatky, a že jeho
majetek není zatížen zástavním
právem (ne starší 3 měsíce).
- Potvrzení místně příslušné správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá nedoplatky na sociálním pojištění (ne starší 3 měsíce).
Kam žádost doručit?
Na svůj místně příslušný OFS do
28.2.2011.
Jaký je mechanismus
přidělení dotace?
FAČR žádá o celkovou investiční
dotaci ze státního rozpočtu v
programu 133 512 – Podpora
materiálně technické základny
sportovních organizací (do 30. 9.
předcházejícího roku).
FAČR vyzve Krajské fotbalové
svazy, aby si od „svých“ OFS
vyžádali vždy jeden klub pro
zařazení do akce Zelený trávník.
Každý OFS tedy vybere jeden
klub z došlých žádostí a předá jej

v určené lhůtě KFS. Tuto lhůtu si
určuje každý KFS individuálně.
KFS určí prioritu akce v rámci
kraje, navrhne výši dotace a
odešle žádosti na FAČR. Termín:
do 15. 3. 2012.
Zde o zařazení do akce a výši
dotace rozhodne VV FAČR dle
předpokládané výše celkové
dotace, většinou se celá akce v
první fázi rozpočtuje na 10 mil.
Kč. Poté se čeká do 30. 4. roku
poskytnutí
dotace, do kdy MŠMT rozhodne
o schválení dotace v navrženém
rozsahu nebo případně koriguje
finanční požadavek. Pak se
celá akce opět přepočítá podle
skutečné výše celkové dotace.
Většinou se
pouze procentně upraví navržené
částky a změny v seznamu
kandidátů se již nedělají.
Po definitivním schválení akce
VV FAČR se materiály klubů
předávají ČSTV, který pro FAČR
obvykle zajišťuje následné fáze
akce. U ČSTV se zřizuje účet, na
který jsou přesunuty prostředky
ze státního rozpočtu pro akci
Zelený trávník. ČSTV si vyžádá
od klubů další dokumenty, typicky smlouvu o dílo uzavřenou
s dodavatelem prací a poté dle
potvrzených faktur uhradí částku
za provedené práce přímo dodavateli. Finanční prostředky, jak
již bylo zmíněno, však bývají
dostupné nejdříve v průběhu
července až srpna.
Jiné dotazy?
Pro další dotazy kontaktujte
Marka Drába, odborného poradce KSHP FAČR, tel.: 739
524 186, e-mail: drab@fotbal.
cz, www: www.kshp.cz – zde
najdete formuláře a doplňující
informace
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Hokejisty posílil útočník Adam Mikšovský
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 37. odehraném kole

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

Tým

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

Z

V

VP

PP

34
34
33
34
34
34
33
34
34
33
33

24
22
19
20
19
17
13
9
7
8
4

2
3
3
0
2
3
4
0
3
1
2

2
1
2
2
1
3
1
5
4
2
0

P

Skóre

Bodů

6 150:94 78
8 128:87 73
9 113:86 65
12 124:93 62
12 117:95 62
11 124:102 60
15 106:116 48
20 84:122 32
20 87:131 31
22 104:166 28
27 74:119 16

kam za hokejem....
38. kolo, středa 25. ledna, 18.00: Prostějov – Opava, Karviná – FrýdekMístek, Nový Jičín – Vsetín, Poruba – Přerov, Uherské Hradiště – Valašské
Meziříčí, Havířov volný los.
39. kolo, sobota 28. a neděle 29. ledna, 17.00 hodin: Karviná – Prostějov
(sobota 17.00 hodin), Frýdek-Místek – Valašské Meziříčí, Přerov – Uherské
Hradiště, Opava – Havířov, Vsetín – Poruba, Nový Jičín volný los.

David Zachar se zázračně

uzdravil a rozhodl
Prostějov/son - Na marodce
měl být s poraněným ramenem
ještě minimálně týden, spíš
však déle. Místo toho mladý
útočníkDavidZacharnastoupil
už ve středu proti FrýdkuMístku, který významnou
měrou pomohl zdolat dvěma
vstřelenými góly. Při výsledku
6:4 devatenáctiletý junior
srovnával v čase 39.50 na 4:4
a dal také poslední branku
(byť technickou) v power play
hostů.
„Jak se David tak zázračně
rychle uzdravil? Máme

dobrého lékaře Vladimíra
Macháčka, kterého vřele všem
doporučuji. Hráč byl u něho
na injekci, kromě toho chodil
na elektroléčbu k doktoru
Polákovi a tím se dal zdravotně
dohromady. Nakonec měl
pauzu jen čtyři dny, dnes
nastoupil s ramenní ortézou. I
když na opačnou ruku, protože
novou na tu správnou mu zatím
nevyrobili,“ vysvětlil kouč
Jestřábů Petr Zachar na konto
svého syna s lakonickým
dovětkem: „Je dobře, že mohl
hrát, hodně nám pomohl.“

O jednoho hráče naopak Jestřábi přišli, kvůli pracovnímu vytížení
Dvěma změnami prošel v minulém týdnu hráčskončil obránce Tomáš Halouska
ský kádr hokejistů LHK Prostějov. Novou posilou

se stal zdejším fanouškům dobře známý forvard
Adam Mikšovský (na snímku), mužstvo naopak
opustil zadák Tomáš Halouska.

Duba se zranil na tréninku,

Prostějov/son
„Adama pravidelní diváci znají,
protože tři roky zpátky tady absolvoval jednu kompletní sezónu ještě v první lize. Potom byl
v Benátkách a Jihlavě, je kmenovým hráčem Zlína. My jsme
za současné situace s nižším počtem útočníků sondovali možnosti posílení a dostali informaci, že Adam je volný. Proto jsme
ho oslovili i získali na hostování
do konce sezóny,“ popsal trenér
Jestřábů Petr Zachar.
Po utkání s Frýdkem-Místkem,
v němž si Mikšovský připsal
jednu asistenci, nechtěl svého nového svěřence obšírněji hodnotit.
„Jeden zápas je na to málo. Sice
nezahrál to, co bychom očekávali, ale své odvedl a rozhodně
nebyl špatný. Neudělal žádné

Hodně nepříjemný zážitek z přípravy má
za sebou kapitán Jestřábů Lukáš Duba (na
snímku). Zkušený útočník na pátečním
tréninku tvrdě narazil hlavou do brankové
konstrukce a vinou zranění citelně chyběl
v sobotní prohrané bitvě s Havířovem.
„Lukášovu nehodu bych radši moc
nekomentoval, protože to bylo do Neváhej
a toč. Každopádně má čtrnáct stehů
v roztrženém uchu a zablokovanou krční páteř, snad s ní nebude
mít nic vážnějšího,“ zadoufal kouč Petr Zachar. Jestli druhý
nejproduktivnější forvard týmu zasáhne už do středečního duelu
proti Opavě, nedokázal odhadnout.
Naopak jistotou bohužel je, že v důležitém utkání budou chybět
jiní tři útočníci. „David Zachar má ještě školu, Martin Kryl je
s ramenem mimo hru do konce sezóny a Radek Meidl si bohužel
obnovil zlomeninu prstu na ruce. Tím pádem budeme rádi, pokud
se uzdraví aspoň do play off,“ pokrčil trenér LHK smutně rameny.

chyby, dál se určitě bude zlepšovat,“ věřil Zachar.
Příchod schopného ofenzivního
plejera vítal především z jednoho prostého důvodu. „Vzroste
konkurence v našich útočných
řadách. Po rychlém návratu
uzdraveného Davida Zachara
by se měl brzy zapojit i Radek
Meidl, společně s Tomášem
Berčákem tak budeme mít
k dispozici dvanáct útočníků. A
konečně můžeme upřednostňovat kluky, kteří jsou ochotní pro
mančaft něco udělat i obětovat
před těmi, jež si chodí pouze zahrát. Větší tlak na místo v sestavě může týmu jedině prospět,“
naznačil kouč jasně.
Naproti tomu se musí do konce
soutěžního ročníku obejít bez
jednoho beka, což nepovažuje

Meidl se ještě nevrátí

za problém. „Tomáš Halouska
skončil z pracovních důvodů.
Kvůli zaměstnání chyběl na trénincích každé pondělí, poslední
dobou se navíc omlouval čím
dál častěji. My přitom chceme
dávat větší příležitost našim
vlastním obráncům včetně mladíků. Proto jsme se rozhodli
vsadit na šest zkušených zadáků s tím, že když to některému
nepůjde, hned pošleme do hry

jednoho z mladých. Celkově
držet v kádru celou sezónu devět
beků je zbytečně velký luxus,“

zdůraznil Petr Zachar s poděkováním Halouskovi za to, co pro
hokejový Prostějov odvedl.

PETR ZACHAR: Doplácíme na zahazování vyložených šancí
Je toho dost, co před blížící se vyřazovací fází druhé ligy trápí hokejisty Prostějova. Četná zranění
útočníků, opakované neproměňování tutovek a
kolísavá forma brankářů jsou těmi nejvíc viditelnými neduhy, které naplno odkryl sobotní prohraný
duel s Havířovem (1:3). Hlavní trenér LHK Jestřábi
Petr Zachar měl po něm co rozebírat.
Marek Sonnevend
Jak střetnutí hodnotíte?
„Dneska jsme měli minimálně na
bod. V první třetině nás Havířov
díky přesilovkám přehrával a
v jedné z nich dal po tlaku vedoucí
gól, druhý jsme dostali po chybě
brankáře Petra Musila. Takový
je ale hokej, to se občas stane
každému gólmanovi a zkrat jsem
Petrovi ani nevyčítal. Od druhé
třetiny jsme se zlepšili v bruslení
a díky rychlejšímu pohybu přicházely šance, jenže když neproměníme ani samostatné nájezdy,
nedá se doma na jednu vstřelenou
branku zvítězit.“
Nakolik se projevily
absence řady útočníků
včetně čerstvě zraněného kapitána Duby?
„O tom se dá polemizovat. V první
pětce určitě hodně chyběl právě
Lukáš, který je schopný chodit do
brány a David Šebek jako náhrada
za něho je jiným, spíš technickým
typem hráče. Scházeli i další kluci,
proto jsme sestavu museli přeskládat podle daných možností.
V tomhle bych ale hlavní příčinu
porážky nehledal. Větší problém
je, pokud neskórujeme ani z nejvy-

loženějších šancí, a těch jsme dnes
zahodili minimálně pět.“
Znovu došlo ke střídání gólmanů, dařilo se
až Sedlářovi, jenž šel mezi tyče
místo chybujícího Musila.
Nepotřebovali byste spíš, aby
kvalitní výkon podal od začátku chytající brankář?
„Tohle bychom určitě potřebovali. Petr Musil ale zvládl dva nebo
tři minulé zápasy dobře, proto šel
do brány on. Standovi Taťákovi
nevyšlo utkání s Frýdkem,
Daliboru Sedlářovi zase některá
předešlá střetnutí. Každopádně
potřebujeme gólmana, který by
mužstvo podržel, zklidnil a dal
mu větší jistotu. Za současné situace budeme kluky točit podle
toho, komu to zrovna půjde.
Příště tak nastoupí Sedlář a zůstane v bráně tak dlouho, dokud
nevyhoří. Následně dostane
šanci Taťák, případně Musil. Do
play off zbývá ještě šest kol a my
musíme najít gólmana s nejlepší
formou pro tuhle rozhodující část
sezóny.“
Proč se vám doma nedaří proti celkům ze tří
vedoucích míst tabulky?
„Kdybych věděl, čím vším to přesně je, změníme to a vyhrajeme.

„Do začátku play off potřebujeme najít
gólmana se stabilní formou schopného
podržet mužstvo,“ řekl kouč Jestřábů

Foto: archív
Obecně je ale můj názor takový, že
mančafty z čela soutěže jsou technicky někde jinde než ostatní celky, mají obránce s mnohem větším
přehledem a kvalitnější brankáře,
dostávají jasně nejmíň gólů. Proto
jsou hlavně Karviná a Havířov
tam, kde jsou. V soubojích proti
nim rozhoduje každá chybička a
také štěstí, které jsme ve většině
dosavadních vzájemných utkání
moc neměli.“
Nejde o varování směrem k play off, kde se
s takovou kvalitou budete muset vypořádat?
„Rozhodně ano. V play off se
hraje na doraz a na krev, s maximálním nasazením. A kdo sledoval dnešní duel, mohl vidět, že
my jsme i za nepříznivého stavu

v poslední třetině místo tvrdého
chození do brány a okamžité
střelby s dorážkami pořád přihrávali nebo vodili puk po mantinelech do rohů kluziště. Jakmile to
kluci změnili, hned jsme snížili
díky doklepnutí Honzy Kolibára.
Tohle však mají hráči v hlavách,
my se jim tam změnu myšlení
snažíme natlačit už nějakých
patnáct kol zpátky – a bohužel to
zatím moc nejde.“
Nezvažovali jste proti
nejsilnějším soupeřům zvolit víc defenzivní taktiku?
„Nad tímhle jsme přemýšleli a
obrannou hru zkusili například
doma s Karvinou či v Havířově,
jenže to nedopadlo vůbec dobře.
Na defenzivní styl musí být vhodní

hokejisté s patřičným nasazením,
kterých tolik nemáme. Navíc je
to celé spíš o celkovém čtení hry
v daných momentech a reagování
na konkrétní situace na ledě. Ne
vždy to řešíme správně, teď máme
ještě nějaké tři až čtyři týdny času
zapracovat na zlepšení.“
Aktuálně vás čekají
souboje
doma
s Opavou a v Karviné. Co od
nich očekáváte?
„Proti Opavě se musíme nachystat na vystřelování kotoučů po
mantinelu a častou střelbu obránců, v Karviné budeme hrát hodně
zezadu. Na oba zápasy se co nejlépe připravíme a bude záležet na
klucích, jak pochopí naše pokyny
a nakolik je následně zrealizují
přímo na ledě.“

Jan Kolibár: I za stavu 0:3 jsem stále věřil v obrat
„Začali jsme mnohem víc chodit před bránu na teče a dorážky,“
rážky,“
odhalil mladý obránce pozadí záchrany výsledku

Sice má teprve jednadvacet let, ale už pravidelně
nastupuje ve druhé obranné dvojici prostějovských
mužů a patří k defenzivním oporám týmu. Jan
Kolibár je mezi beky LHK Jestřábi nejlepší v hodnocení účasti na ledě +/-, ve středu proti Frýdku-Místku
vstřelil svůj druhý gól v sezóně. Byl hodně důležitý,
neboť nastartoval obrat výsledku z 0:3 na konečných
6:4.
Marek Sonnevend

jeden gól, za chvíli další dva
rychle za sebou. I za stavu 0:3
Honzo, co se s vámi jako s jsem ale pořád věřil v obrat,
mančaftem dělo v hrubě už jsem s juniorkou několik
nepovedené první třetině?
takových utkání zažil. Prostě
„To je těžká otázka. Ze jsem vnitřně cítil, že vývoj
začátku jsme měli nějaké otočíme a všechno dobře
šance a vychytal nás jejich dopadne.“
brankář, potom jsme dostali

Podcenili
jste
soupeře?
„Možná tam nějaké
podcenění mohlo být, ale já si
to nemyslím. Na zápas jsme
se totiž dobře připravovali
s vědomím toho, že Frýdek
podlehl v Havířově jen 4:6 a má
většinu docela těsných výsledků
o gól nebo dva. Kromě toho
jsme už minule doma prohrávali
s Porubou, byť pouze 0:1. Tehdy
i teď jsme naštěstí dokázali
nakonec zvítězit.“
Až do 33. minuty
jste však dnes pořád
nemohli skórovat, pak
najednou přišly čtyři trefy
během necelých osmi minut.
Co se změnilo?

„O první přestávce nám trenér
v kabině trochu důrazněji řekl, že
musíme začít hrát trochu jinak.
Hlavně chodit před bránu na teče
i dorážky, nestřílet gólmanovi na
lapačku a co nejvíc mu ztěžovat
situaci. Přesně takhle – tečí rány
od modré v přesilovce - jsem
skóroval, což nás nakoplo. Do
brány jsme pak chodili ještě víc
a napadalo to tam.“
Je takové složité
vítězství nad papírově
slabším protivníkem spíš
důvodem k radosti, nebo
k zamyšlení?
„Zamyslet se určitě musíme
nad tím nevydařeným úvodem,
ale celkově utkání beru pozitivně.
Přestože jsme tekli už 0:3 a byli

v podstatěě odepsaní, podařilo
se nám to otočením výsledku
zvládnout.. Což nám může do
dalších střetnutí
řetnutí pomoct. Před
nedávnem jsme během útlumu
nedávali moc branek, teď jich
máme za tři zápasy na kontě
sedmnáct a to není špatné.“
Coo boj o první čtyřku
poo základní části?
Přes kohoo se do elitního
kvarteta dostat?
řím, že i
„Já věřím,
h kolech
v dalších
navážemee na tři

poslední
výhry a do play off
půjdeme nejhůř ze čtvrtého
místa. A je mi úplně jedno,
koho v tabulce přeskočíme.
Luňa pálí. Jeden z odchovanců Osobně navíc věřím, že po
prostějovského hokeje Jan Kolibár dlouhodobé fázi budeme
se již trvale usadil v sestavě Jestřá- třetí.“
bů
Foto: www.lhkhestrabi.cz

A jak
zní tvé
přání ohledně soupeře pro čtvrtfinále?
„Loni jsem si
přál Přerov a vyšlo
to, i když nás bohužel
vyřadil. Tentokrát bych
jej chtěl zase s tím
rozdílem, že samozřejmě postoupíme
my. S fanoušky si
všichni užijeme
několik parádních derby před
plným hledištěm a za minulý rok jim
všechno
átí
“
vrátíme.“

Lední hokej, šipky

Jestřábi doma Havířov ani napodruhé nepřelstili
Boj o výhodné postavení pro play off se tím opět zkomplikoval, Prostějov klesl na průběžné páté místo
Třetí domácí zápas v sérii čtyř utkání na vlastním ledě za sebou našim hokejistům úspěch
nepřinesl. Šňůru tří vítězství v řadě Jestřábům
ustřihl silný Havířov, který z pozice druhého týmu 2. ligy mužů, skupiny Východ ovládl střetnutí 37. kola této soutěže. Poražení tím spadli
na pátou příčku a znovu se jim trochu vzdálila
elitní čtyřka výhodná při nasazení do čtvrtfinále play off.
Prostějov / son
K dlouhodobě zraněným
Meidlovi s Krylem a studijní
povinnosti plnícímu Zacharovi
se v kolonce absencí přidal
ještě čerstvě pochroumaný
kapitán Duba, takže Hanáci
nastoupili do těžkého duelu
v dost kombinovaném útočném
složení. Na jejich hře se to
od začátku projevilo, lepším
týmem byli hosté. Přesto mohla
jít do vedení prostějovská letka,
to by však D. Šebek musel

1
3

0:2

ve 12. minutě z obrovské
šance překonat L. Danečka.
Nepovedlo se a odpověď
sebevědomě působícího
protivníka přišla zanedlouho.
Krisl v přesilovce nahodil puk
na bránu, Machálek šikovně
tečoval a Musil nestihl na změnu
směru kotouče reagovat – 0:1.
Podobně jako v předchozím
utkání s Frýdkem navíc muži
LHK inkasovali brzy podruhé
a zase v prokleté 15. minutě,
kdy Maruna rychlou kličkou
potrestal přílišné vyjetí Musila

– 0:2. Mladého gólmana vzápětí
nahradil mezi tyčemi zkušenější
Sedlář, který měl hned dost
práce především v závěru
úvodní třetiny. V další početní
výhodě AZ se činil výborně
včetně zlikvidování loženky
Sztefeka.
Ofenzivní hra Jestřábů
vázla a po přestávce se na
tom bohužel nic nezměnilo.
Severomoravané bez větších
problémů kontrolovali svůj
náskok, nepříliš pohledná bitva
volně plynula bez vyložených
příležitostí. Až ve 34. náhle ujel
do sóla Ševčík, ale jeho blafák
vystihl skvělý L. Daneček.
Strážce hostující svatyně
byl v hlavní roli i během
následujících minut, neboť
domácí měli více než minutu a
půl dvojnásobnou přesilovku.
Bránu soupeře v ní ostřelovali
mohutně, jenže L. Daneček
s pomocí mnoha kvalitních
zákroků odolal. A jakmile ho

Černý ve 40. po samostatné akci
konečně překonal, zazvonila
levá tyč!
Druhou možnost snížit stav
střetnutí měl nejzkušenější
plejer LHK zkraje třetí části,
ovšem tentokrát mu nevyšlo
zakončení samostatného úniku.
Pasivní Havířov se v těchto
fázích už jen bránil s výjimkou
nebezpečného brejku dvou
na jednoho, jenž Stránský
ve 45. minutě poslal kousek
vedle. Jinak neustále rostl
tlak hanácké eskadry, bohužel
měl dlouho jalové parametry
bez pořádné koncovky. Až tři
minuty před koncem v další
početní převaze Smejkalovu
ránu pohotově dorazil zblízka
Kolibár a zrodilo se závěrečné
drama – 1:2. V čase 59.17 se náš
mančaft odhodlal k power play,
místo vyrovnání však ztratil puk
a Maruna jej deset vteřin před
vypršením zápasového času
zavezl do opuštěné klece – 1:3.

Očima trenérů

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

AZ HAVÍŘOV

0:0

1:1

Branky a nahrávky: 57. Kolibár (Smejkal, D. Šebek) – 13. Machálek
(Krisl, Stránský), 15. Maruna (Najdek, L. Zientek), 60. Maruna.
Vyloučení: 7:6. Navíc: Najdek 10 + 10 minut + do konce utkání, Prokop
10 minut. Využití: 1:1. Diváků: 2000.

SestavA HAVÍŘOVa:
L. Daneček – Prokop, Rimmel, Krisl, Balčík, Machálek, M. Zientek,
L. Zientek – Najdek, Klimša, Maruna – Pechanec, Potočný, Stránský – J. Daneček, Sztefek, Lhotský – Brezani, Kraft, Kopún – Pavlas. Trenéři: Jan Daneček a Stanislav Sztefek.

Sestava lhK jestřábi
Musil (15. Sedlář)
Doseděl, Kumstát
Osina, Kolibár
ár
Paška, Peštuka
Trenéři: Petr
Zachar a Juraj
Jurík.

Stejskal, D. Šebek, Smejkal
Černý, Mikšovský, Žajgla
Stráněl, Čuřík, Ševčík
Štefan, Mašek.

„Dneska jsme měli minimálně na bod. V první třetině
nás Havířov díky přesilovkám přehrával a v jedné z nich dal
po tlaku vedoucí gól, druhý jsme dostali po chybě brankáře
Petra Musila. Takový je ale hokej, to se občas stane každému
gólmanovi a zkrat jsem Petrovi ani nevyčítal. Od druhé třetiny
jsme se zlepšili v bruslení a díky rychlejšímu pohybu přicházely šance, jenže
když neproměníme ani samostatné nájezdy, nedá se doma na jednu vstřelenou
branku zvítězit. Nakolik se projevily absence řady útočníků včetně kapitána
Duby? O tom se dá polemizovat. V první pětce určitě hodně chyběl právě
Lukáš, který je schopný chodit do brány a David Šebek jako náhrada za něho je
jiným, spíš technickým typem hráče. Scházeli i další kluci, proto jsme sestavu
museli přeskládat podle daných možností. V tomhle bych ale hlavní příčinu
porážky nehledal. Větší problém je, pokud neskórujeme ani z nejvyloženějších
šancí, a těch jsme dnes zahodili minimálně pět.“

JAN DANEČEK - AZ HAVÍŘOV:
„Dobře jsme věděli, že Prostějov ve středu prohrál úvodní
třetinu s Frýdkem 0:3. Na to jsme vsadili a chtěli domácí
zaskočit co nejlepším nástupem, což se povedlo. Obecně se
nám hraje mnohem lépe proti mužstvům, která předvádějí
otevřený hokej a nespoléhají pouze na zarytou obranu
s tvrdými zákroky do těla. Takový defenzivní styl nám nesedí, naopak při
oboustranně korektním útočném pojetí se dokážeme prosadit. Z toho důvodu
je pro nás lepší jet do Prostějova, než se doma trápit třeba proti Novému Jičínu.
Za dnešní vítězství i výkon jsem moc rád a cítím spokojenost, protože se nám
povedlo odčinit dva předchozí ne moc vydařené zápasy na vlastním ledě.
Tentokrát jsme dobře zvládali oslabení, naopak nám stále nejdou přesilovky. Na
těch musíme dál pracovat.“

Nejdřív hrůza, poté kanonáda: obrat LHK s Frýdkem!
Prostějov/son - Poněkud infarktové střetnutí si ve středu
vlastní vinou „užili“ naši hokejisté. Ve 36. kole východní
skupiny 2. ligy mužů byli proti
Frýdku-Místku jasným favoritem, jenže hrubě podcenili
vstup do zápasu a po patnácti minutách prohrávali 0:3!
Tenhle hrozivý stav trval ještě
v polovině utkání, aby Jestřábi
následně spustili rychlopalbu
a výsledek otočili. Naštěstí,
neboť klopýtnutí na vlastním
ledě s takovým soupeřem by
bylo při honbě za elitní čtyřkou tabulky velmi nepříjemné
a současně ostudné.
Hned po úvodním vhazování
ujel do sóla Stejskal, jenže blafákem na Láníčka nevyzrál. Pak
Hanáci dál tlačili a solidní šance
měli i nová akvizice Mikšovský

s rutinérem Černým, ale oba nepochodili. Načež přišel dokonalý
šok. Že Mareček v 10. minutě
pěknou akcí zakončenou přesně
k pravé tyči poslal hosty do vedení, to by samo o sobě nebylo
nijak hrozné. Ovšem další dění
během 15. minuty už si tento status z prostějovského hlediska zasloužilo. Početně okleštěná parta
ze severu Moravy totiž vsítila
dva slepené góly v rozmezí 31
vteřin, když Mareček neomylně
naložil s brejkem dvou na jednoho a Mach z velkého tlaku propálil Taťáka mezi betony – 0:3!
Jestřábi byli jako po těžkém k.o.,
do brány putoval ze střídačky
Musil.
Zbytek první třetiny už rozhozený prostějovský mančaft přežil bez úhony, aby od začátku
prostřední části začal pozvolna

Očima trenérů

6
4

0:3

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC FRÝDEK-MÍSTEK

4:1

Radim Nečas - HC Frýdek-Místek:
„První třetinu jsme odehráli tak, jak jsme si řekli v kabině.
To znamená vycházet ze zabezpečené obrany a čekat na
chyby soupeře, které přišly. My jsme jejich potrestáním dali tři
góly, čímž nám vstup do zápasu vyšel až nad očekávání dobře.
Bohužel ve druhé části jsme už nehráli tak disciplinovaně,
kluci se zbytečně tlačili dopředu a tím propadali. Prostějov následně rychlými
brejky vyrovnal průběh utkání a v poslední třetině pak vývoj otočil. Tam jsme na
soupeře již nestačili, domácí nás po všech stránkách převyšovali. Vzhledem ke
ztrátě třígólového vedení nám nezbyly skoro žádné psychické síly, navíc torzo
mančaftu bez sedmi zraněných hráčů na to nemělo už ani fyzicky.“

2:0

Branky a nahrávky: 33. Kolibár (Stejskal, Mikšovský), 34. Černý (Čuřík, Kumstát), 39. Čuřík
(Zachar, Černý), 40. Zachar (Černý), 44. Stejskal (Duba), 60. Zachar – 10. Mareček (Diviš),
15. Mareček (Mičulka, Jindřich), 15. Mach (Kabeláč), 40. Gogolka (Kabeláč, Podešva).
Rozhodčí: Held – Kika, Trunečka. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Oslabení: 1:0. Diváků: 1100.

SSestavA FRÝDKU - MÍSTKU:
Láníček – Podešva, Jindřich, Gajda, Kudláček, Krutil, Kocurek,
Gančarčík – Kabeláč, Rozum, Diviš – Mičulka, Gogolka, Majling
– Mach, Mareček, Škatula. Trenéři: Radim Nečas a Miroslav
Kameník.

Sestava lhK jestřábi
Taťák (15. Musil)
Osina, Kumstát
Paška, Peštuka

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Dnes se mi hodnotí těžce. Celý zápas jsme byli lepší,
bohužel neskutečnou ležérností v první třetině hráči soupeři
sami nabídli, aby dal tři branky. Od druhé části jsme se pak
znovu tlačili do utkání a třemi góly vyrovnali, načež přišla
další neskutečná chyba po buly v obranném pásmu na 3:4.
Potom jsme výsledek se štěstím otočili, celkově to bylo bláznivé střetnutí. Za ten
náš výpadek v úvodu určitě mohlo podcenění, já jsem pak v kabině o přestávce
ani nenadával. Klukům jsem jen řekl, že problém je pouze v jejich hlavách a
přístupu. A pokud tohle změní, zvýší důraz s chozením do brány a zjednoduší
hru, tak mají šanci. S hokejem na krásu bychom výsledek neobrátili. Také jsme
udělali nějaké změny v sestavě, což se nám tentokrát vyplatilo. Berme to tak,
že jde o sport a v něm se může stát cokoliv. My jsme složitou situaci zvládli, ale
snad celé mužstvo i tak dostalo lekci směrem k dalším zápasům a nebude takové
zaváhání opakovat. Proč šel do brány Taťák? Po zranění s týmem týden trénoval
a měl nastoupit už minule, jenže dostal teploty a skončil na jipce s kapačkami.
Příležitost tedy dostal až dneska, ze tří inkasovaných gólů mohl podle mě
minimálně jeden chytit. Hlavně však šlo o obrovské chyby při bránění, na což
dlouhodobě trpíme. Ve hře dozadu je až moc často hodně ležérnosti.“
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Trenéři: Petr
Zachar a Juraj
Jurík.

Doseděl, Kolibár
bár
á
Finkes, Kalužaa

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

usilovat o návrat do střetnutí.
V rostoucím náporu LHK ještě
Láníček zmařil solidní příležitosti D. Šebka i Stejskala, avšak
od 33. minuty se stavidla ofenzivní produktivity domácích otevřela naplno. Nejprve Stejskalovu přesilovkovou střelu šikovně
tečoval Kolibár, za 82 sekund
Čuříkovu nabídku ze strany před
klec zužitkoval nastavením hokejky Černý – 2:3. Další loženku
Zachara sice perfektně lapil Láníček, ale v 39. právě Zacharovu
přihrávku poslal do sítě Čuřík
znovu prostým nastavením hole
– 3:3. Vývojovou divočinu vzápětí okořenili v čase 39.10 muži
HC, kteří kontrovali pohodlnou
dorážkou Gogolky za ležícího
Musila – 3:4. Což z brankově
úrodné druhé periody ještě nebylo vše, neboť deset vteřin před
jejím vypršením Zachar nedal
Láníčkovi ani čuchnout ze sa-

mostatného úniku – 4:4!
Díky trefě do šatny smazali
naši borci výraznou ztrátu a do
poslední třetiny šli s touhou dokonat obrat. Povedlo se ve 44.
minutě, jež rozhodla o osudu
celého mače. Mach totiž v početní výhodě zahodil jasnou
tutovku, když si položil Musila
a následně ho nepřehodil. Vzápětí získal Duba puk, okamžitě
vyslal do sóla Stejskala a ten
v oslabení zvládl blafák (už svůj
druhý v utkání) tentokrát precizně – 5:4. Ve zbytku duelu pak
Prostějované s přehledem kontrolovali pracně nabyté vedení,
slábnoucího protivníka už k ničemu nepouštěli. A v závěrečné
minutě definitivně rozhodli brzy
ztrestanou power play frýdecko-místecké ekipy. Zachara před
opuštěnou svatyní fauloval Podešva, sudí přesně dle pravidel
uznal technický gól – 6:4.

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Turnaj
Master
v Olomouci.
Turnaj Master - po Mistrovství ČR
a Republikovém turnaji je turnaj
Master třetím nejdůležitějším turnajem (hraje se 5x do roka) šipkařské
hiearchie. V každém kraji České
republiky se hraje jeden, zvlášť pro
kategorii mužů a pro kategorii žen
a slouží svým zaměřením ke konfrontaci nejlepších hráčů a hráček
šipkového sportu v územně omezené
oblasti. Zpravidla se koná ve všech
krajích ve stejný termín a hráč či
hráčka se může zúčastnit takového
turnaje pouze na jednom místě.
Výsledky takového turnaje jsou
nesmírně důležité pro každého hráče,
který pomýšlí na mety nejvyšší.
Restaurace Atlant v Olomouci se stal
dne 21.1.2012 dějištěm prvního turnaje Master v nové šipkařské sezóně
jednotlivců a dvojic v Olomouckém
kraji. Tým pořadatelů z firmy ČDS
Trading Prostějov se jako vždy sešel o
hodinu dříve, aby společně s personálem Restaurace Atlant, kterým tímto
ještě jednou děkujeme, připravili
herní podmínky pro příchozí hráče.
V praxi to znamená přesunout velké
množství stolů, židlí a šipkových
automatů tak, aby hráči měli dostatek
prostoru jak ke hře, tak k odpočinku
a zábavě a v duchu platných sportovních pravidel. Pohoda hráčů je
totiž jedním z důležitých faktorů,
ovlivňující jejich sportovní výsledky.
A na výsledku záleží nejvíce, neboť
se zahájením nové sezóny přichází
nové boje o nové body do žebříčku,
který bude v dubnu rozhodující pro
kvalifikaci o účast na Mistrovství Evropy EDU. To letošní je naplánováno
do letoviska Antalya v Turecku a
pořadatelé slibují velmi atraktivní
prostředí a podmínky pro hru.
Je devět hodin ráno a začíná oficiální
čas pro zaprezentování se do turnaje
dvojic. Na pomyslené startovací čáře
je postaveno dvacet osm dvojic mužů
a osm dvojic jmen. Mezi hráči jsou
i Mistryně světa a mistryně Evropy
Marika Benešová a účastník turnaje
TOP (jeden z nejprestižnějších turnajů
v ČR) Pavel Šroubek, účastníci
prestižní Extraligové soutěže hráči
družstev Pitbulls Prostějov, Vetřelci
Prostějov, Študáč Olomouc v neposlední řadě hráči družstva Sportingbet.cz Olomouc. O hráčské kvalitě
turnaje není nutno pochybovat.
Hlavní rozhodčí turnaje Radek Smola zahajuje turnaj a u 11 šipkových
terčů se dle herní legendy střídá
systémem dvojitého KO jedna dvojice za druhou. Okolo čtrnácté hodiny
známe výsledky turnaje dvojic.
Nejlépe se v kategorii ženských dvojic vedlo Jaňě Kaňovské, která spolu
s Lenkou Horskou vyhráli finálový
zápas nad dvojicí ve složení Lucie Kocmanová (Mexičani Čelčice)
Andrea Vymazalová. Překvapením
turnaje je zcela jistě „jen“ třetí místo
Mariky Benešové a Michaeli Kavkové.
V kategorii mužů obsadila první
příčku prostějovská dvojice Pitbullů
Tomáš Mička a Roman Šmid, kteří
ve finále porazili dvojici Jaroslav
Kovařík, Walter Skála. Sportovní
poháry za třetí místo opět putují
do Prostějova zásluhou Jiřího Vémolu a Lukáše Rehoviče z Vetřelců
Prostějov.
Turnaj dvojic je za námi a před námi
turnaj jednotlivců, opět v kategorii
mužů a žen. Šedesát šest mužů a
šestnáct žen je zaprezentováno a
stejně jako v turnaji dvojic začíná
vyřazovací turnaj systémem 2x KO.
K vidění je velká spousta kvalitních zápasů, korunována celkovým
počtem 26 hozených Bingo (180 a
171 bodů na tři šipky).
V turnaji jednotlivců našla svou
skvělou formu Marika Benešová,
trpělivě postupovala turnajovým pavoukem a ve finále porazila vítězku
dvojic Lenku Horskou. Třetí místo
obsadila hráčka z Prostějova Lucie
Kocmanová.
V turnaji mužů se celý den prezentoval výbornou formou hráč extraligového celku Dobří bobři Olomouc Juraj Holub, aby ve finále
narazil na jednadvacetiletého Jiřího
Nitku, kterému se povedl téměř
husarský kousek. Dvakrát po sobě
v celkovém finále porazil Juraje a
stal se vítězem kategorie jednotlivců.
Třetí místo obsadil Pavel Šroubek
z družstva Bombarďáci z Hospůdky
Olomouc. V individuální soutěži
hráčů a hráček o nejvyšší zavření jednotlivé hry se nejlépe vedlo Marice
Benešové (131 bodů) a Jiřímu Nitkovi (156 bodů).
Na závěr bych rád poděkoval všem
hráčům a hráčkám, za jejich účast
na 1. turnaji Master, pořadatelské
firmě ČDS Trading Prostějov,
Českomoravskému
šipkovému
svazu a v neposlední řadě personálu
Restaurace Atlant, do které se opět
vrátíme v březnu tohoto roku. ZŠ

EXTRALIGA Olomouckého kraje
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
10
10
10
10

Domácí
Dobří bobři Olomouc
Miagi Mohelnice
Študáč Olomouc
Vetřelci Prostějov

Hosté
Pitbulls Prostějov
Victoria Šumperk
Sportingbet.cz Olomouc
Tygři Šternberk

BD
11
10
6
13

BH
7
9
12
5

LD
24
25
16
29

LH
21
22
27
13

Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

Kol V VP R PP P K

Skóre

Legy

10

106:75

247:195

1. Dobří bobři Olomouc

7

0

0

1

2

0

Body
22

2. Sportingbet.cz Ol.

10

6

1

0

0

3

0

102:79

239:212

20

3. Miagi Mohelnice

10

6

1

0

0

3

0

100:81

242:205

20

4. Pitbulls Prostějov

10

6

0

0

1

3

0

105:76

250:190

19

5. Victoria Šumperk

10

5

0

0

2

3

0

88:94

219:225

17

6. Vetřelci Prostějov

10

4

2

0

0

4

0

101:81

243:208

16

7. Študáč Olomouc

10

1

0

0

0

9

0

67:113

183:257

3

8. Tygři Šternberk

10

1

0

0

0

9

0

55:125

155:286

3

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

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
10
10
10
10
10
10

Domácí

Hosté

BD
BH
LH
Rafani Čelčice
Asi Prostějov
V Zeleném Prostějov
O tečku Prostějov
U Žida Ivanovice n. H.
Mexičani Čelčice

Š.O.K. U Pavelků PV
Berini Ivanovice n. H.
KRLEŠ Kralice n. H.
SB-Zel. peklo 1. PV
Zavadila o jedl.Čech.
Jiřina Black Bears PV

LD
8
8
7
7
18
13

Ligová tabulka - průběžné pořadí

18
20
14
19
36
30

23
23
22
25
3
13

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

1. Jiřina Black Bears Prostějov

11

11

0

0

0

0

0

154:44

329:135 33

2. Zavadila o jedličku Čechovice

10

8

1

0

0

1

0

129:52

282:138 26

3. Asi Prostějov

10

8

0

0

0

2

0

108:72

243:194 24

4. V Zeleném Prostějov

10

5

1

0

1

3

0

106:76

245:178 18

5. O tečku Prostějov

10

6

0

0

0

4

0

95:85

226:217 18

6. Rafani Čelčice

10

6

0

0

0

4

0

80:100

204:234 18

7. Berini Ivanovice na Hané

10

4

1

0

0

5

0

99:82

244:205 14

8. Sport bar-Zelené peklo 1. PV

10

4

0

0

0

6

0

81:99

198:231 12

9. KRLEŠ Kralice na Hané

10

3

0

0

0

7

0

71:109

177:249 9

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

10

2

0

0

0

8

0

65:115

167:251 6

11. Mexičani Čelčice

10

1

0

0

2

7

0

73:109

185:259 5

12. U Žida Ivanovice na Hané

11

0

0

0

0

11 0

40:158

129:338 0



Tým

10
10
11
11
0
5

B

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

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
Capa U Jedličky Čech.
Němčická střela
Eufrasio - PhotoClub.Cz
Hospoda ČHD oloplazy
Seniors Hamry
Hroši od Jedličky Čechovice
Skalní Na Nové Doloplazy
U kulaté báby Dobromilice
Soběsuky 49
Darts Club Držovice
Věčná žízeň Ivanovice na HanéBanditos Hamry

LH
19
31
13
6
27

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

B

1. Darts Club Držovice

10

9

0

0

1

0

0

146:35

305:119

28



Tým

BD BH LD
11 7 26
4 14 14
14 4 30
17 1 34
5 13 16
zápas přeložen
na 21.1.2012

2. Seniors Hamry

10

7

1

0

0

2

0

112:69

259:177 23

3. Hospoda Černá Hora Doloplazy

10

7

1

0

0

2

0

110:71

249:192 23

4. Skalní Na Nové Doloplazy

10

7

0

0

0

3

0

106:74

248:190 21

5. Hroši od Jedličky Čechovice

10

6

1

0

0

3

0

99:82

228:194 20

6. Banditos Hamry

9

6

0

0

0

3

0

92:70

211:180

7. Němčická střela

10

4

0

0

1

5

0

91:90

218:200 13

8. Eufrasio - PhotoClub.Cz

18

10

3

1

0

0

6

0

75:106

184:247 11

9. Capa team U Jedličky Čechovice 10

3

0

0

1

6

0

75:106

193:244 10

10 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

9

1

0

0

0

8

0

47:115

135:249 3

11. Soběsuky 49

10

1

0

0

2

6

1

67:115

168:260 2

12. U kulaté báby Dobromilice

10

0

1

0

0

9

0

47:134

135:281 2

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

Tři nejlepší ... Pořadí 1.Master turnaj muži jednotlivců znělo (zleva): 2.
Holub Juraj, 1. Jiří Nitka, 3. Pavel Šroubek
Foto: ČDS Trading

Basketbal

BK MŮŽE O NĚKTERÉ HRÁČE PŘIJÍT DO KONCE LEDNA

k
o
k
s
z
ro

Manažer Orlů Petr Fridrich připustil odchod dvou plejerů,
ale celkově si cení morálky současného týmu včetně kouče

Mattoni NBL - dohrávka 3. kola
laa

Je to už více než dva týdny, co šéf basketbalového oddílu BK Prostějov Milan Matzenauer
oznámil šesti hráčům A-mužstva snížení jejich
stávajících platů. O tomtéž informoval prostřednictvím ČTK i veřejnost, čímž odstartoval
logický mediální humbuk následovaný nekončícími diskusemi mezi sportovními příznivci či
na různých internetových serverech.

BC Kolín – BK Prostějov

85:87

Čtvrtiny:

25:24, 17:17,
26:18, 17:28
Trestné hody: 29/22:13/9.
Střelba 2 b.:
45/21:41/24
Trojky:
25/7:25/10.
Doskoky:
35:37.
Asistence:
11:12
Osobní chyby: 19:24.
Technické chyby: 13. trenér hostů,
33. Venta, 35. Venta.
Získané míče: 10:5
Ztracené míče: 7:17
Rozhodčí: Lukeš, Hruša a Kučera.
Diváků:
600
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Sestava a body Prostějova
Pelikán 6,
Slezák 22
Peterson 4
Eitutavičius 18
Nicholson 4
Smith 13
Venta 3
Pandula 9
Bratčenkov 2
Prášil 6
Bohačík 0
Švidrlík
Trenéři: Zbyněk Choleva
a David Hájek

Sestava a body Kolína:

Jelínek 23, Field 14, Machač 12,
Barnes 11, Ames 10, Zuzák 9,
Marko 6.

Mattoni NBL - 24. kolo

Prostějov/son
Postupně se vzrušená situace trochu uklidnila, což však
neznamená, že už je a bude
ticho po pěšině. Brzy totiž
může dojít ke změnám v kádru Orlů. „S hráči, kterým
jsme sáhli na peníze, zní dohoda následovně: kdo se rozhodne odejít, může tak učinit
kdykoliv do konce ledna.
Později už ne, abychom měli
čas najít adekvátní náhradu,“
prozradil Večerníku generální
manažer BK Petr Fridrich.
Sám by pochopitelně byl nejraději, kdyby k žádným změnám v rozjetém kolektivu nedošlo. „Z hlediska koncepce

a sehranosti týmu je samozřejmě každý zásah v téhle
části sezóny nepříjemný. Na
druhou stranu nikomu nehodláme bránit, pokud bude chtít
zamířit jinam,“ zdůraznil
Fridrich s tím, že to momentálně vypadá na odchod dvou
borců.
„Volných basketbalistů na
trhu je spousta včetně řady
velmi kvalitních za rozumnou cenu. Každý den mi
chodí docela hodně nabídek,
takže jakmile budeme potřebovat, může začít výběr a
následně jednání. Případně
angažujeme jen takové hráče,
na něž budeme ekonomicky
mít, současně bych ale žádný

strach z většího výkonnostního oslabení mančaftu neměl,“ uvažoval Fridrich.
Zda prostějovský basketbal
nějakými personálními korekturami skutečně projde, to
ukáže nejbližších devět dnů.
„V této chvíli musím kolektiv ocenit za jeho výborný
přístup. Na trénincích ani
v zápasech nedošlo k žádnému hernímu poklesu, naopak
mužstvo dál šlape a prokazuje tím svou morální sílu i
odolnost. Za to hráči zaslouží
jednoznačné poděkování,“
pravil manažer na základě
vítězství v Ostravě, Kolíně i
Chomutově a perfektně odvedené práce v Nymburku.
Absolutorium Fridrich vyslovil také realizačnímu týmu
v čele s hlavním koučem.
„Na Zbyňku Cholevovi se
mi líbí, že v současné situaci
nehledá žádné důvody k výmluvám a celé dění bere přesně takové, jaké je. Potvrzuje
tím svůj zdravý charakter, i
proto jsme ho loni v létě do
našeho klubu brali. Věřím, že

Pospolu. I přes nadále velice obtížnou ekonomickou situaci, která
má vyústit až v uvolnění dvou hráčů, vyzařuje tým BK Prostějov
jednolitostí.
Foto: www.bkprostejov.cz
společně vyřešíme veškeré
další komplikace a slibně rozehraný ligový ročník skončí
bez ohledu na dílčí finanční
potíže dalším úspěchem, to
znamená postupem do finále
Mattoni NBL,“ navázal Petr
Fridrich.
Důrazně přitom vyvrátil šířící
se spekulace, že je na tom BK
Prostějov ekonomicky bledě.
„Nemáme o nic větší dluhy,

než před rokem touhle dobou. Že jsme kvůli vypadnutí
v základní skupině EuroChallenge Cupu a tím menšímu
přísunu sponzorských peněz
přistoupili k úsporným opatřením, to je nepopulární fakt.
Ani v nejmenším však neznamená, že tady basketbalový
oddíl brzy skončí nebo něco
takového,“ uzavřel generální
manažer Orlů.

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

Levharti Chomutov – BK Prostějov

72:101

Čtvrtiny:

21:19, 15:22,
16:33, 20:27
Trestné hody: 18/11:21/18.
Střelba 2 b.:
50/23:41/28
Trojky:
19/5:22/9.
Doskoky:
19:35.
Asistence:
11:9
Osobní chyby: 21:19.
Technické chyby: 13. trenér hostů,
33. Venta, 35. Venta.
Získané míče: 2:0
Ztracené míče: 12:14
Rozhodčí: Galajda, Znamínko a Kec
Diváků:
662

Sestava a body Prostějova
Bratčenkov 7
Eitutavičius 22
Nicholson 4
Smith 17
Pandula 3
Bohačík 15
Peterson 3
Slezák 12
Pelikán 0
Prášil 9
Švrdlík 9
Trenéři: Zbyněk Choleva
a David Hájek

Sestava a body Chomutova:
Lowery 18, Sucharda 15, Hanzlík 12,
Pope 11, Krakovič 6, Sahan 4, Bašta
a Kozubík 3.

koše Mattoni NBL v číslech
24. KOLO: BK JIP Pardubice – Č
ČEZ Basketball Nymburk
b k 63
63:85
85 ((16
(16:18,
18
30:40, 49:60). Nejvíce bodů: Arnold 18, Peterka 13, Muirhead 10 - Naymick
19, Abrams 18, Wilson a Lenzly po 11. Rozhodčí: V. Lukeš, Znamínko, Kapl.
Trestné hody: 17/12 - 10/8. Fauly: 14:12. Trojky: 3:5 Levharti Chomutov
– BK Prostějov 72:101 (21:19, 36:41, 52:74). Nejvíce bodů: Lowery 18, Sucharda 15, Hanzlík 12, Pope 11 - Eitutavičius 22, Smith 17, Bohačík 15, Slezák
12. Rozhodčí: Galajda, Znamínko, Kec. Trestné hody: 18/11 - 21/18. Fauly:
21:19. Trojky: 5:9 NH Ostrava - USK Praha 75:64 (18:19, 35:34, 55:52).
Nejvíce bodů: Hughes 14, Gniadek, Jurečka a Wright po 11 - Sedmák 17,
Hruban 16, Votroubek 11. Rozhodčí: Macela, Kurz, Jedlička. Trestné hody:
14/11 - 11/6. Fauly: 17:15. Trojky: 6:10. Diváků: 1200 BK Děčín - Inter
Bratislava 78:70 (24:17, 38:38, 48:54). Nejvíce bodů: P. Houška 26, Sanders
14, Alič a Boyer po 10 - Ubilla 20, Trivunovič 19, Gavran 12. Rozhodčí: V.
Lukeš, Kučera, Baloun. Trestné hody: 24/18 - 11/9. Fauly: 17:20. Trojky: 10:5
Levice - Kolín 80:61 (22:19, 45:33, 67:48). Nejvíce bodů: Grant 17,
Lowhorn 14, Vojtek 12, Modrič 10 - Field 14, Barnes a Machač po 11. Rozhodčí: Gabara, Kapl, Holubek. Trestné hody: 29/21 - 13/9. Fauly: 15:15. Trojky: 9:6
6 BK Breda Weinstein Opava – SLUNETA Ústí nad Labem 82:68
(13:17, 35:30, 59:50). Nejvíce bodů: Kolovrat 16, Vaňák 15, Šiřina 11, Miklóšik 10 - Fohler 18, Holanda 17, McFadden 14. Rozhodčí: Vrážel, Nejezchleb, Kapaňa. Trestné hody: 33/23 - 12/9. Fauly: 20:25. Trojky: 7:7 Tuři
Svitavy – BK loko Interconex Plzeň 86:60 (21:16, 41:33, 62:47). Nejvíce
bodů: Meno 20, Macela 16, Mróz 15 - L. Tóth 14, Kovanda 12, Kozlík 8.
Rozhodčí: Hošek, Matějek, Večeřa. Trestné hody: 22/12 - 13/9. Fauly: 18:21.
Trojky: 10:3.

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

24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
23

23
20
18
17
16
14
12
9
9
8
6
5
5
5

1
4
6
7
8
10
12
15
14
16
18
19
19
18

2171:1580
2101:1767
1910:1642
1832:1590
2019:1904
1862:1797
1902:1817
1823:1913
1790:1786
1922:2178
1772:2068
1686:2018
1621:1962
1507:1896

Vý j po pětiminuVývoj
ěti i
tovkách: 15:9, 25:24,
35:32, 42:41, 49:47,
68:59, 75:74, 85:87.
Kolín, Prostějov/son
Až po více než čtvrt roce od
svého původního termínu byl
dohrán zápas 3. kola Mattoni
NBL 2011/12 mezi Kolínem a
Prostějovem. Stejně jako v prosincovém vzájemném střetnutí
na hanácké palubovce šlo i
tentokrát o velké drama a také
ve středočeském městě se z těsného vítězství radovali hosté.
Naši basketbalisté tím mužstvu
někdejšího kouče BK Predraga
Benáčka oplatili nepříjemnou
porážku, současně pronikli na

druhé místo tabulky před Pardubice.
Začátek odloženého mače patřil domácím, kteří rychle trefili
tři trojky a získali šestibodový
náskok (8:2, 15:9). Hanáci se do
tempa dostávali pomaleji, zvedly
je především zásahy Smithe společně s herním příspěvkem dvojice Pandula – Eitutavičius. V 9. minutě hosté dokonce otočili skóre
na 20:22 a totéž se jim povedlo
ještě dvakrát během druhé čtvrtiny (25:22 – 25:27, 31:27 – 31:32),
ovšem jinak ovládal průběh duelu
mírně lepší soupeř. V jeho dresu se
rozparádil Zuzák, naopak BK udržel na dohled až kolektivně zvládnutý závěr poločasu se snížením
ze 42:36 na 42:41.
Hned po přestávce Prostějované
znovu a na dlouhou dobu naposledy
získali vedení (42:43), aby pro zbytek třetí části přenechali iniciativu
nadšeně makajícím borcům Kolína. Ti v téhle fázi těžili z působivé

palby šikuly Fielda, náskok BC tím
pořád rostl až na rozdíl devíti bodů
(51:47, 58:51, 68:59). Do poslední
čtvrtiny tak náš soubor vstupoval
s nepříjemným mankem, které se
však okamžitě jal dotahovat. Orly
v jejich úporné snaze táhl dynamický Slezák (68:65, 75:74, 78:78),
naproti tomu Středočechům vracel
převahu podkošově silný Jelínek
(73:67, 78:74, 81:78). Celkově bylo
stále jasnější, že se schyluje k nervydrásající koncovce, a ta opravdu
přišla. Vše rozhodovala až poslední
půlminuta. Nejprve Jelínek patnáct
vteřin před koncem dvěma šestkami
obrátil na 85:84, vzápětí jinak v útoku neškodný Peterson kontroval
v čase 39.55 na 85:86. Do vypršení
zápasového času zbývalo pouhých
pět sekund, načež přihrávka putovala k Amesovi, jenž minul a po
obranném doskoku Slezáka fauloval. Hrdina dramatu ještě proměnil
jeden trestný hod a víc už nikdo
nestihl – 85:87!

Predrag BENAČEK (BC Kolín):

„Gratuluji Prostějovu k vítězství. Myslím si, že to
bylo pěkné utkání, velmi zajímavé až do konce. V
poslední čtvrtině jsme udělali několik chyb v obraně, hlavně v přebírání a při komunikaci, což nás
přišlo draho. Soupeře naopak v závěru držela vynikající úspěšnost střelby za tři body, hostující hráči
z dálky všechno dávali. Ještě jednou Prostějovu
gratuluji a my jedeme bez ohledu na porážku dál.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Jsme hrozně rádi za výhru i za to, že jsme Kolínu
oplatili porážku z předchozího vzájemného střetnutí. Tři čtvrtiny zápasu jsme ale tahali za kratší konec, protože domácí opět hráli velice dobře. Stříleli
ze všech pozic a byli opravdu nebezpeční, my jsme si s nimi mnohdy
nevěděli rady. Když už se nám podařilo útok zastavit a nějaký balón
vybojovat, tak jsme jej vzápětí zase ztratili. Takhle dokola začínat
znovu a znovu bylo místy hodně frustrující. Naštěstí jsme v poslední
čtvrtině zabrali, trefili důležité střely včetně pěti trojek a díky tomu
zvítězili. Hlavně Pavel Slezák to vzal v závěru na sebe a dával, čímž
rozhodl celé utkání.“

Basketbalisté uspěli i v dalším utkání venku
Chomutovu naložili na jeho hřišti stovku, vítězstvím si zajistili druhé místo po základní části ligy

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

Orli vrátili Kolínu těsnou prosincovou porážku
BC K
85
Očima
trenérů
BK Pv
87

47
44
42
41
40
38
36
33
32
32
30
29
29
28

Za bezednými koši
25. kolo, sobota 28. ledna 2012, 18.00 hodin: NH Ostrava - Tuři
Svitavy ( 17:30), USK Praha - ČEZ Basketball Nymburk (čtvrtek
26.1., 18:00), BK JIP Pardubice - Levharti Chomutov ( 17:00),
BK Děčín - BK Prostějov, Inter Bratislava - BK B & W Opava,
SLUNETA Ústí nad Labem - Astrum Levice (pátek 27.1., 18:00),
BC Kolín - BK Loko Interconex Plzeň (17:45)

Lh Ch
BK Pv

72
101

Vý j po pětiminutovkách:
Vývoj
ěti i t ká h
13:13, 21:19, 31:30,
36:41, 44:57, 52:74,
63:90, 72:101.
Chomutov, Prostějov/son
Výborným způsobem zatím
prostějovští
basketbalisté
zvládají náročnou sérii zápasů
na palubovkách soupeřů. Již
počtvrté za sebou nastoupili
v Mattoni NBL 2011/12 venku
a na své konto připsali třetí
výhru, když ve 24. kole soutěže nedali po přestávce žádnou
šanci Chomutovu. Vysokým
triumfem Orli upevnili druhou příčku v tabulce a s předstihem je jasné, že tuto pozici
obsadí i po celé základní fázi.
Nic na tom nemohou změnit

zbývající dva mače v Děčíně
(sobota 28. ledna od 18.00 hodin) a v Opavě (sobota 4. února od 18.00 hodin).
Po třech dnech Hanáci opět
cestovali do Čech, tentokrát až
daleko na sever. Čekal je tam
dosud nejlepší z nováčků mezi
národní elitou, který sezónu
rozjel na postup do předkola
play off a minimálně potrápit
chtěl i naše borce. Což se mu
skoro celý první poločas dařilo. Levharti totiž začali dravě,
naopak Orli jako by ještě klimbali po dlouhé štrece a většinu
úvodní čtvrtiny ztráceli (6:4,
10:7, 21:15). Potíže favoritovi
dělala zejména dvojice Lowery
– Pope, naopak hosté se stejně
jako v Kolíně mohli spolehnout
především na Eitutavičiuse.
Když litevského rozehrávače
na sklonku zahajovací desetiminutovky a zkraje druhé
podpořili Slezák s Bohačíkem,
otočil výběr BK na 23:28. Jenže hned vzápětí nechal bojující-

ho protivníka nasázet šest bodů
v řadě, načež Chomutovští
v 17. minutě vedli 35:32.
Od té chvíle se ale průběh utkání
prudce změnil. Před přestávkou
zabral opět Eitutavičius a rovněž
Smith, díky čemuž Prostějov
odcházel do šaten za příznivého
stavu 36:41. Naději na vcelku
vyrovnaný duel outsider následně držel ještě necelé čtyři minuty
ve třetí čtvrtině, aby vzápětí vicemistr ČR udeřil dvanáctibodovou šňůrou (44:50 – 44:62). Ta
zlomila jakýkoliv odpor snaživé domácí ekipy, jež ve zbytku
střetnutí nedokázala zastavit působivou exhibici made in Haná.
Vedle zkušených Eitutavičiuse
a Smithe se ke skvělému výkonu rozjel též mladý Bohačík,
rezignovaní Levharti nápor BK
vůbec nestíhali. Jejich manko
dosáhlo v jednom okamžiku
víc než třiceti bodů (65:96),
nakonec si Orli domů odvezli
suverénní vítězství i pokořenou
stovku – 72:101.

Očima trenérů
Tomáš EISNER - Levharti Chomutov:
„Chtěl bych pogratulovat soupeři k vítězství. Já
jsem vcelku spokojený s prvním poločasem, měli
jsme dobrý vstup do utkání. Ze strany kluků tam
bylo hodně energie a chuti hrát jak na útočné, tak
obranné polovině hřiště. Postupem času nám však
ubývaly síly, protože počet hráčů do rotace máme
momentálně dost nízký. Tím jsme odcházeli i basketbalově a po přestávce nedokázali déle vzdorovat tlaku hostů,
což mě mrzí. Třetí čtvrtina rozhodla, Prostějov měl
během ní spoustu doskoků a dal řadu jednoduchých košů. Tím trestal naše chyby a odskočil na
konečný vysoký rozdíl.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Jsem rád za tak vysoké vítězství a za to, že jsme
utkání v klidu dohrávali, byť tomu začátek nenasvědčoval. Úvod byl pro nás klasický, po vystoupení z autobusu po
dlouhé cestě to bylo hodně ospalé. A než jsme se dostali do nějakého
tempa, tak to trvalo jednu čtvrtinu, ne-li celý poločas. Zabrali jsme
až ve třetí části a tam se zápas rozhodl, pak se už jen v klidu dokončoval. Líbila se mi přátelská atmosféra v Chomutově, jen škoda, že
jsme nemakali celé střetnutí jako ve třetí čtvrtině. Proč Nicholson
strávil tak málo času na hřišti? Reagovali jsme na hru soupeře, který má rychlejší pivoty a on je naopak těžší. Původně jsme si mysleli,
že právě tím budeme domácí přehrávat, což se však moc nedařilo.
Proto dostali prostor další kluci a Yemi si aspoň mohl odpočinout.“

Sport
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KVITOVÁ I BERDYCH V MELBOURNE JEDOU DÁL! FUTSAL v číslech...
Prostějovský tenista prošel na Australian Open již do čtvrtfinále,
klubová kolegyně se ho dnes pokusí napodobit

Pobouřil publikum. Při osmifinálovém vítězství nad Španělem
Almagrem si proti sobě Tomáš Berdych poštval australské příznivce, avšak to mu nebrání odevzdat proti Nadalovi všechno.
Foto z Melbourne pro Večerník: Jiří Vojzola
Melbourne (Austrálie),
Prostějov/son - Napjaté
očekávání, jestli největší
hvězdy tenisového oddílu TK
Agrofert Prostějov potvrdí
své vysoké ambice na prvním
grandslamovém turnaji
roku, je minulostí. Petra
Kvitová i Tomáš Berdych
totiž zvládli několik úvodních
kol Australian Open 2012
vítězně a během tohoto týdne
budou v Melbourne bojovat o
nejcennější vavříny!
Kvitová coby dvojka světového
žebříčku zatím u protinožců plní
svou roli mezinárodní superstar a
očekávané budoucí jedničky, byť
měla v jednom případě namále.
Po vstupním triumfu 6:2, 6:0 nad
Ruskou Věrou Duševinovou
přišel velmi problematický duel
2. dějství proti Carle Suarezové ze
Španělska, v němž jasná favoritka
nebyla daleko od porážky. Naštěstí

jako obvykle zabojovala, hrozbu
odvrátila poměrem 6:2, 2:6, 6:4
a následně smetla z dvorce další
ruskou divu, pohlednou Marii
Kirilenkovou. Ta za stavu 6:0, 1:0
vzdala kvůli zdravotním potížím.
V dnešním osmifinále Petru čeká
SrbkaAnna Ivanovičová, někdejší
číslo jedna na žebříčku WTATour.
„Hrála jsem moc dobře. Oproti
předchozímu utkání došlo
k velkému zlepšení, nebyla jsem
tak hektická a měla na kurtu
zase příjemný pocit. Všechno mi
vycházelo, protože jsem přesně
věděla, co a jak hrát. Šly mi
returny, tím se Maria dostávala
pod tlak a já si chodila pro míče
dopředu. Díky hladkému vítězství
můžu jít do dalšího zápasu o
něco klidnější,“ pochvalovala si
Kvitová po bleskovém postupu
mezi šestnáct nejlepších.
To Berdych pronikl již o
kolo dál, stejně jako loni si

na konto připíše minimálně
čtvrtfinále – a to už je v nabitém
mužském poli krásný úspěch.
Prostějovský plejer k němu došel
přes Španěla Alberta Ramose
(7:5, 4:6, 6:2, 6:3), Belgičana
Oliviera Rochuse (6:1, 6:0, 7:6),
Jihoafričana Kevina Andersona
(7:6, 7:6, 6:1) a dalšího zástupce
Pyrenejského poloostrova
Nicolase Almagra (4:6, 7:6, 7:6,
7:6). Zvlášť osmifinálový skalp
světové desítky má značnou
cenu, Tom potvrdil své vyšší
turnajové nasazení zásluhou tří
perfektně zvládnutých tiebreaků
z nepříznivého stavu 0:1 na sety.
„Jsem hodně spokojený, povedlo
se mi vyhrát těžký duel,“ radoval
se vítěz, ale jinak po skončení
náročného mače dobrou náladou
příliš neoplýval. Soupeř ho totiž
ve čtvrté sadě zblízka u sítě napálil
balónkem do ruky a naštvaný
Čech mu za to po střetnutí
nepotřásl pravicí. „Bylo to moje
rozhodnutí a nemám z toho dobrý
pocit, jenže když vás někdo chce
nastřelit do obličeje, tak to není
hezký. Polovinu kurtu měl volnou
a mohl ten míč zahrát jinam, ale
přesto jej napálil do mě. Což se
nedělá,“ zlobil se Tomáš Berdych.
Po nemilé kontroverzi se však už
soustředil na čtvrtfinálovou bitvu
s jiným Španělem, obávaným
Rafaelem Nadalem. „Mám formu
i sebevědomí, udělám maximum
pro překvapení,“ slíbil.
Mezi dospělými zasáhly
v Melbourne do hry ještě další
dvě hráčky TK Agrofert. Lucie

Šafářová coby nasazené číslo
24 bohužel hladce vypadla hned
v zahajovacím kole s talentovanou
Američankou Christinou
McHaleovou. Petra Cetkovská
z pozice dvaatřicítky dámského
pavouka zvládla vítězně

Olomoucký krajský přebor
alespoň jeden zápas proti Ayumi
Moritaové z Japonska, než si ve
druhém dějství vylámala zuby
na málo známé Němce Moně
Barthelové. Stejnou úspěšnost
pak obě Hanačky zopakovaly i
v deblu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.

Dosavadní výsledky prostějovských tenistů na Australian Open 2012
MUŽI DVOUHRA
1. kolo: Berdych (7) – Ramos (Španělsko) 7:5, 4:6, 6:2, 6:3.
2. kolo: Berdych – O. Rochus (Belgie) 6:1, 6:0, 7:6.
3. kolo: Berdych – Anderson (30, JAR) 7:6, 7:6, 6:1.
Osmifinále: Berdych – Almagro (10, Španělsko) 4:6, 7:6, 7:6, 7:6.
ŽENY DVOUHRA
1. kolo: Kvitová (2) – Duševinová (Rusko) 6:2, 6:0, Šafářová (24) –
McHaleová (USA) 2:6, 4:6, Cetkovská (32) – Moritaová (Japonsko)
3:6, 6:1, 7:5.
2. kolo: Kvitová – Suarezová (Španělsko) 6:2, 2:6, 6:4, Cetkovská Barthelová (Německo) 5:7, 3:6.
3. kolo: Kvitová – Kirilenková (27, Rusko) 6:0, 1:0 skreč.
ŽENY ČTYŘHRA
1. kolo: Šafářová, Cirsteaová (Rumunsko) - Grandinová, Uhlířová
(9, JAR, Česko) 6:2, 4:6, 4:6, Cetkovská, Foretzová (Francie) –
Adamczaková, Rogowská (Austrálie) 6:4, 6:3.
2. kolo: Cetkovská, Foretzová – Hlaváčková, Hradecká (7, Česko)
5:7, 3:6.

PRO BOXERY DTJ by měla výhra v Děčíně cenu zlata

Vladimír Průša – Pavel Šour.
Mají Hanáci reálnou naději
výsledkově uspět? „Já jsem
docela optimista, šance vidím
padesát na padesát. Pochopitelně
bude vše záležet především na
momentálním výkonu každého
jednotlivce, ale minimálně
v pěti vahách z devíti je vítězství
rozhodně v možnostech našich
zástupců a další kategorie jsou
vyrovnané. Hlavně doufám,
že nás nepodrazí rozhodčí a
domácím odvedou maximálně
těch obvyklých deset,
přinejhorším dvacet procent.
Pokud to bude aspoň takhle,
můžeme určitě vyhrát. Mančaft
na to máme kvalitní dost,“ věří
hlavní kouč rohovníků DTJ
Pavel Duda.
K zisku bodů v děčínském
kotli by jeho svěřencům
měla pomoci dobrá příprava.
„Okolo Vánoc a Nového roku
všichni trénovali individuálně,
poté kluci absolvovali
soustředění. Někteří byli
s českou reprezentací a další
s brněnským oddílem, přičemž
oba kempy měly vysokou
úroveň. Po návratu jsme začali
makat společně na našich
trénincích, aby v každé váze
byli dva borci kvůli sparingům.

Extraliga v boxu mužů ČR 2011/12
Dosavadní výsledky
1. kolo: BC Stavbár Nitra – BC DTJ Prostějov 14:4.
2. kolo: KB Baník Most+Doprava Děčín – SKP Sever Ústí nad
Labem 12:6.
3. kolo: BC Stavbár Nitra - KB Baník Most+Doprava Děčín 14:4.
Průběžná tabulka
1. Nitra
2
0
0
28:8
4
2. Most+Děčín 1
0
1
16:20
2
3. Ústí n. L.
0
0
1
6:12
0
4. Prostějov
0
0
1
4:14
0
Další los
4. kolo: SKP Sever Ústí nad Labem - BC Stavbár Nitra (sobota
28. ledna), KB Baník Most+Doprava Děčín – BC DTJ Prostějov
(neděle 29. ledna).
5. kolo: BC DTJ Prostějov - SKP Sever Ústí nad Labem (neděle
19. února).
Zbývající program soutěže v její druhé polovině s přesnými
termíny bude upřesněn později.
A postupně se ladila forma i
ideální sestava bez zraněného
Emila Kocveldy, který má
bohužel zlomenou roku. Ostatní
chlapi jsou zatím zdravotně fit,“
prozradil Novotný.
Je spolehnutí na to, že dvě
maďarské akvizice Norbert
Kalucza a Peter Nagy
na severu Čech opravdu
nastoupí? „Minulý týden jsme
jeli na semifinále interligy do
Komárna, kde jsme přes známé

Slováky, jež umí maďarsky,
domlouvali účast obou posil
v Děčíně. A neměl by s tím
vzniknout žádný problém,“
ujistil Duda. Práci po svém
nástupu do funkce prvního
trenéra a zároveň manažera
BC si pochvaluje. „Všechno
běží dobře tak, jak má. Nálada
v mančaftu je pozitivní, teď
by to ještě chtělo přivézt domů
vítězství a výchozí situace bude
super,“ zasnil se Pavel Duda.

Hanačky na Olympu nakročily do pohárového finále
Ol Pha
VK Pv

1
3

Bodový vývoj – první set:
1:3, 2:6, 6:8, 11:9, 11:23,
13:25. Druhý set: 2:2, 6:6,
10:10, 10:15, 14:19, 17:22,
18:25. Třetí set: 2:2, 2:6, 8:8,
11:11, 14:12, 16:13, 18:14,
20:16, 20:20, 22:20, 24:24,
26:24. Čtvrtý set: 2:2, 5:3,
6:6, 7:8, 8:12, 12:16, 16:20,
21:25.
Prostějov/son
Ani ne čtyřiadvacet hodin
po extraligovém duelu sehrály naše volejbalistky na
půdě PVK Olymp Praha
také úvodní zápas semifinále Českého poháru. Opět
z toho bylo vítězství, i když

tentokrát těsnější, každo- vypadalo na další vzrušující zařadily vyšší herní stupeň a
pádně ženy VK Modřanská zápletku (5:3), ovšem hos- zbytek zajímavého utkání si
mají tak jako tak blízko do tující profesionálky znovu pohlídaly.
pátého finále ČP za sebou.
Odveta se hraje v hale prostějovského
Sportcentra
DDM ve středu 25. ledna
od 17.00 hodin.
Stanislav Mitáč (PVK Olymp Praha):
Osud úvodních dvou sad,
které byly zpočátku vyrov„S výsledkem jsem nakonec spokojen. Po dvou setech
to nevypadalo dobře, nicméně třetí sada se nám vynané, určil výborný servis
dařila, dokázali jsme Prostějov dotlačit do koncovky a
Velikiy. Právě při podání
tu pak uhráli. Ve čtvrtém setu mě mrzí série čtyř zkaizraelské smečařky zaznažených servisů v řadě. Každopádně jsme spokojenější
menal hanácký kolektiv sénež včera, dobře zahrál celý kolektiv. Takto těžkého
rie čtrnácti (11:9 – 11:23),
soupeře potřebujeme častěji.“
respektive pěti (10:10 –
10:15) bodů v řadě. RozjeMiroslav Čada (VK Modřanská Prostějov):
té Modřanky poté zamířily „Nezopakovali jsme nažhavený a velmi koncentk dokonání dalšího hladkého rovaný výkon ze soboty, holky hrály až moc profetriumfu (2:6), jenže soupeř- sorsky. Proto byl zápas mnohem vyrovnanější, v náš
ky zabojovaly a především prospěch rozhodl lepší útok. Hráčky Olympu dělaly
zásluhou dobře útočící Van- při zakončení hodně chyb, my jsme naopak v této
žurové otočily průběh třetího činnosti dominovali zejména díky kvalitním výkodějství na 18:14, aby drama- nům Tali Artmenko a Veroniky Hrončekové. Dobře
tickou koncovku urvaly tře- se v prvním utkání po zranění uvedla Šárka Kubínomi vítěznými bloky. Chvíli vá. I přes trochu zbytečně ztracený set výsledek beru a věřím, že v domácí
ve čtvrtém setu to následně odvetě potvrdíme postup do pohárového finále.“

Pohledem trenérů

Relax Prostějov
AC Gamaspol
1. FC DR Špk
Buldoci D.
KK Club
Indiana Plumlov
FC Moravec
Rychlé šípy Špk
Závodní Česká
Popeláci Špk
LIKÉRKA M.Prusy

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
12 12 0 0
12 9 0 3
11 8 1 2
11 6 0 5
10 6 0 4
12 4 0 8
10 3 1 6
11 3 0 8
12 2 1 9
11 1 1 9
10 0 0 10

93:27
56:41
62:31
39:33
37:30
37:62
29:52
31:61
35:56
30:56
16:64

36 (15)
27 (6)
25 (4)
18 (9)
18 (3)
12 (-9)
10 (-5)
9 (-9)
7 (-14)
4 (-2)
0

1. třída okresu Prostějov - nadstavba
neděle 22.ledna 2012, Kostelec n.H.: AC ZAVADILKA 2000
“A” – MECHECHELEN 4:3, SK GRIFFINS 98 – SK DUBANY “A” 7:2, RELAX “B” – SK ARISTON 92 “A” 4:2, MECHECHELEN – SK GRIFFINS 98 2:4, SK ARISTON 92 “A” – AC
ZAVADILKA 2000 “A” 3:5, SK DUBANY “A” – RELAX “B”
1:5, SK GRIFFINS 98 – SK ARISTON 92 “A” 10:2, RELAX
“B” – MECHECHELEN 2:1, AC ZAVADILKA 2000 “A” – SK
DUBANY “A” 3:1

1.
2
3.
4.
5.
6.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 1. TŘÍDY OKRESU PROSTĚJOV
2010/11 – NADSTAVBA
RELAX Prostějov “B”
3 3 0 0 11:4
9+4
SK GRIFFINS 98 Prostějov 3 3 0 0 21:6
9+3
AC ZAVADILKA 2000 “A” 3 3 0 0 12:7
9+2
SK ARISTON 92 Prostějov “A” 3 0 0 3
7:19
0+1
MECHECHELEN Prostějov 3 0 0 3 6:10
0+0
SK DUBANY “A”
3 0 0 3
4:15
0+0

13
12
11
1
0
0

Poznámky:
- první číslo v kolonce bodů značí body získané na turnaji, druhé jsou
přenesené bonifikační body z umístění po základní části soutěže,
- mužstva FC ANDĚL Prostějov, JIŘINA Prostějov, AC BVYPRAHLO Konice a ŽE-STAV Nezamyslice n.H. ještě nezasáhla do
nadstavbové části soutěže.

2. třída okresu Prostějov - nadstavba
neděle 22.ledna 2012, Kostelec n.H.: BEXIM PALETTEN
– BOTAFOGA 3:2, BEDIHOŠŤ – VRCHOSLAVICE 6:4,
VZDUCHOLOĎ – BOTAFOGA 3:5, BEXIM PALLETEN –
VRCHOSLAVICE 7:4, BOTAFOGA – BEDIHOŠŤ 7:2, VRCHOSLAVICE – VZDUCHOLOĎ 1:13
Průběžná tabulka skupiny o 1.-7. místo:
1. BOTAFOGA Prostějov
3 2 0 1 14:8
6
2. BEXIM PALETTEN
2 2 0 0 10:6
6
3. VZDUCHOLOĎ Prostějov 2 1 0 1 16:6
3
4. SOKOL BEDIHOŠŤ
2 1 0 1
8:11
3
5. MM VRCHOSLAVICE
3 0 0 3
9:26
0

„Neuspěli jsme tam už pět let a teď to hodláme změnit,“
burcují koučové Prostějova Duda s Novotným
Prostějov/son - První zápasová
prověrka po nedávných
změnách ve vedení klubu čeká
boxery BC DTJ Prostějov. Ve 4.
kole extraligy nastoupí v ringu
KB Baník Most+Doprava
Děčín, důležité střetnutí na
severu Čech propukne v neděli
29. ledna od 14.00 hodin. „V
Děčíně je hodně horká půda,
nevyhráli jsme tam už pět let.
Čeká nás tedy velmi těžký zápas
proti silnému soupeři, který má
dost nabitý kádr včetně dvou
zahraničních posil z Polska.
Přesto tam pojedeme s touhou
zvítězit, což by ve vyrovnané
soutěži znamenalo obrovské
plus,“ řekl Večerníku kapitán
a trenérský asistent BC Petr
Novotný.
Dle jeho předběžného odhadu
by se proti sobě měly postavit
následující dvojice: do 54 kg
Marius Burzyňski – Norbert
Kalucza, do 56 kg Filip Barák
– Ruslan Shakaldaev, do 60 kg
Patrik Velký – Hamo Aperjan,
do 64 kg Milan Gaži – Miroslav
Šerban, do 69 kg Martin Svoboda
– Jakub Bambuch, do 75 kg Piotr
Ruciňski – Michal Vodárek, do
81 kg Stanislav Stárek – Peter
Nagy, do 91 kg Luboš Velecký
– Petr Novotný, nad 91 kg

6. turnaj, sobota 21.1.2011, Šumperk
INDIANA Plumlov – POPELÁCI Šumperk 4:3 (2:2)
Branky Plumlova: Grmela, Hrstka, Ježek, Křupka
INDIANA Plumlov – BULDOCI Dolní Studénky 1:6 (1:2)
Branka Plumlova: Bureš
RELAX Prostějov “A” – POPELÁCI Šumperk 12:1 (7:0)
Branky Relaxu: Spáčil 3, Vodák 3, Voráč 3, Bokůvka 3
RELAX Prostějov “A” – BULDOCI Dolní Studénky 7:2 (3:1)
Branky Relaxu: Spáčil 3, Vodák 2, Voráč, Matoušek

- mužstva SOKOL ZDĚTÍN, FC MENPHIS Prostějov, KULCAO
Prostějov a 1. FC BETIS Prostějov “A” ještě nezasáhla do nadstavbové části soutěže

Hlasujte pro Sportovní hvězdu

prostějovských médií 2011
Prostějov/son - Večerník je
opět hlavním mediálním
partnerem ankety Sportovec
města Prostějov.
Už za pět týdnů proběhne
slavnostní vyhlášení ankety
Sportovec města Prostějov
2011. Letos celý projekt dospěl
již ke svému osmému ročníku,
jehož organizace se tradičně
ujala Komise pro mládež a
tělovýchovu při Radě města
společně s marketingovou
agenturou TK Plus.Jak už
jsme vás v minulém vydání
informovali, v anketě budou
oceněni nejlepší jednotlivci i
družstva za uplynulou sezónu

v celkem deseti kategoriích:
Sportovec roku, Talent roku,
Tým roku, Mládežnický tým
roku, Trenér mládeže roku,
Sportovní událost roku, Síň
slávy prostějovského sportu,
Neprofesionální sportovec
roku, Nejaktivnější učitel
tělesné výchovy a Sportovní
hvězda prostějovských médií.
Prvních devět uvedených
kategorií v tuto chvíli už
zná své nominace, o nichž
rozhodlo jednání členů komise
dle předložených návrhů.
Pro slavnostní vyhlášení,
které se uskuteční v úterý
28. února od 19.30 hodin

v hotelu Tennis Club, tak
zbývá určit přesné pořadí ve
čtyřech hlavních kategoriích
a také výsledky Sportovní
hvězdy prostějovských
médií. Právě s tímto úkolem a
současně možností se tradičně
obracíme i na vás, čtenáře
Večerníku.Prostřednictvím
svého hlasování totiž můžete
ovlivnit, která osobnost získá
cenu v této speciální kategorii.
Proto neváhejte a hlasujte pro
svého favorita! Možnosti,
způsob a pravidla najdete již
v příštím Večerníku společně
s rozsáhlým seznamem
kandidátů všech kategorií...

TĚHOTNOU TOMÁŠEKOVOU
nahradila Vesna Jovanovič
(dokončení ze strany 17)
„Jedná se o kvalitní volejbalistku,
kterou jsme oslovili s nabídkou
po zjištění, že je Gabika v jiném
stavu. Už s námi trénuje a zabudováváme ji do kolektivu,“ prozradil
trenér VK Miroslav Čada. „Vesna
zatím nepodepsala smlouvu, ale
v podstatě na všem jsme domluvení a uzavření kontraktu je záležitostí nejbližších dnů. My chceme
ji a ona chce k nám, takže není
žádný problém,“ upřesnil sportovní ředitel hanáckého oddílu Peter
Goga. „Děláme vše pro to, abychom novou posilu co nejdříve
zaregistrovali jak u Českého volejbalového svazu, tak u Mezinárodní volejbalové federace. Pokud
se to stihne, bude moci nastoupit
v osmifinále Champions League
proti Fenerbahce Istanbul,“ doplnil Goga.

Na mateřskou dovolenou odcházející Gabriela Tomášeková byla
stálicí hráčského kádru Prostějova,
v družstvu působila od léta 2008,
to znamená již čtvrtou sezónu. Za
její velké přednosti se dají bez přehánění označit herní spolehlivost a
tréninková poctivost. „Gabika je

skvělá holka do party, týmu nejvíc
pomohla po loňském odchodu
Milady Bergrové rovněž na mateřskou. Pro klub odvedla během
více než tří roků spoustu dobré
práce, za kterou jí moc děkujeme,“ rozloučil se s Tomášekovou
kouč Čada.

Medailon Vesny Jovanovič
Národnost: Srbsko.
Post: blokařka.
Narozena: 27. října 1983 v Subotici.
Výška: 190 centimetrů.
Váha: 76 kilogramů.
Dosah na smeči: 312 centimetrů.
Dosah na bloku: 305 centimetrů.
Dosavadní působiště: do roku 2006 Spartak Subotica (Srbsko), 2006 až 2007 Postar 064 Bělehrad (Srbsko), 2007 až 2009
Le Cannet-Rocheville (Francie), 2009 až 2010 Oxidoc Palma
(Španělsko), 2010 až 2012 PA Vanelles VB (Francie).
Největší úspěchy: vítězka srbské ligy a poháru 2007, finalistka francouzského poháru 2008, finalistka a nejužitečnější hráčka CEV Cupu 2008.

Volejbal
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VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV

DYNAMO KAZAŇ

Soupeř pro osmifinále Ligy mistryň: FENERBAHCE ISTANBUL
Prostějovské ženy čeká žhavý adept na celkový triumf,
v předchozích dvou letech stříbrný a bronzový

(ČESKO)

(RUSKO)

Bylo jasné, že naše volejbalistky narazí v 1. kole play off CEV Champions
League 2011/12 na nesmírně silného protivníka. Losování úvodního dějství
evropské Ligy mistryň v Lucemburku však předčilo veškerá očekávání, neboť
ženy VK Modřanská Prostějov čeká papírově asi nejkvalitnější tým klubové
Evropy (potažmo světa) – Fenerbahce Universal Istanbul.

Čas: 1:22 hodiny
Rozhodčí: Blyaert (Belgie) a Bartolini (Itálie)
Diváků:1100
t: 25:20
25:
5 20
20 25
25 minut
miin
m
nu
ut
1. set: 25:18 22 minut 2. set:
t:: 25:19
25::119 18
25
25:1
18 minut
min
i u
utt
3. set: 22:25 27 minut 4. set:

Los osmifinále CEV
EV Cha
Champions
/12
League žen 2011/12

Sestava Prostějova:
libero: Chlumská
Smáková

VK Modřanská Prostějov
v
Atom Sopoty
SC Drážďany
Voléro Curych
Fakro Muszyna
Eczacibasi Istanbul
nbul
Volley Bergamo
Villa Cortese

vs

Horká

Hrončeková
Monzoniová
Popovičová
Velikiyová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 23. ledna 2012

Střídala: Soaresová
Připraveny byly: Artmenková,
Tomášeková, Kubínová, Košická

Sestava Kazaně:
Poromarevová, Kuzněcovová, Beloborodovová, Chrzanovská, Kuriharová, Jelisejevová, libero Ježová
Střídaly: Nikolajevová, Romanovová
Trenér: Alexander Perepelkin.

Výsledky CEV Champions
League 2011/2012 - 6. kolo

Dokázali jsme to! Volejbalistky Prostějova právě přetavily posledním míčem na svou stranu postup ze základní skupiny. Třetí za poslední tři roky.
Foto: www.vkprostejov.cz
Lucemburk,
Prostějov/son
Turecké mistryně se již třetím rokem snaží dosednout
na kontinentální trůn, jenže
předchozí dva pokusy jim těsně nevyšly. V roce 2010 prohrál oddílový gigant ze země
půlměsíce těsně ve finále, loni
opět o fous nezvládl domácí
semifinále a bral „jen“ bronz.
Letos už pro vedení Fener-

Základní skupina A
Výsledky 6. kola: Eczacibasi Istanbul – SC Schwerin 3:2
(-29, 20, 21, -22, 12), Villa Cortese – RC Cannes 2:3 (-16, 24,
-22, 16, -9).
1. Cannes
6
0
18:5
17
2. E. Istanbul
4
2
14:12 10
3. Cortese
2
4
12:13 8
4. Schwerin
0
6
4:18
1
Základní skupina B
Výsledky 6. kola: ASPTT Mylhúzy – Rabita Baku 0:3 (-16,
-20, -17), SC Drážďany – Fenerbahce Istanbul 1:3 (-23, 21,
-15, -19).
1. F. Istanbul
5
1
16:4
15
2. R. Baku
5
1
15:4
15
3. Drážďany
1
5
5:15
3
4. Mylhúzy
1
5
3:16
3
Základní skupina C
Výsledky 6. kola: VK Modřanská Prostějov – Dynamo Kazaň 3:1 (18, 20, -22, 19), Atom Sopoty – Voléro Curych 3:2
(16, -23, 22, -22, 10).
1. Kazaň
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2. Sopoty
4
2
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3. Curych
2
4
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1
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6:16
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4. Prostějov
Základní skupina D
Výsledky 6. kola: Vakifbank Istanbul – Volley Bergamo 3:1
(13, 20, -18, 20), Azerrail Baku – Tomis Constanta 3:0 (20,
16, 25).
1. V. Istanbul
5
1
15:6
14
2. A. Baku
4
2
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3. Bergamo
2
4
10:13 7
4. Constanta
1
5
3:17
2
Základní skupina E
Výsledky 6. kola: CZ Bělehrad – Fakro Muszyna 1:3 (-15,
-15, 24, -17), Dynamo Moskva – Scavolini Pesaro 3:0 (24, 18,
20).
1. Moskva
4
2
14:8
13
2. Pesaro
4
2
13:6
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3. Muszyna
4
2
13:10 11
4. Bělehrad
0
6
2:18
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bahce neexistuje nic jiného
než titul. A Hanačky teď stojí
v cestě jako překážka, která by
jasnému favoritovi neměla nadělat větší problémy. Ale stačí si vzpomenout na dvanáct
měsíců staré bitvy s Rabitou
Baku…
Právě nejbohatší klub planety potkal Istanbul v základní
skupině probíhajícího ročníku
pohárové soutěže, doma jej
přehrál 3:0 a venku mu podle-

hl 1:3. Všechny ostatní zápasy
Fenerbahce s ASPTT Mylhúzy a SC Drážďany skončily
jasným vítězstvím 3:0, pouze
v posledním kole na německé palubovce to bylo 3:1. A
Turkyně celou grupu ovládly
těsně před Baku.
Náš tým se s výběrem Universal nestřetne poprvé,
k úvodní vzájemné konfrontaci došlo před dvěma lety ve
skupině Champions League.
A Prostějov jak venku, tak
doma prohrál jednoznačně
0:3. Tehdy měla istanbulská
družina na soupisce řadu mezinárodních hvězd, zatímco
aktuálně sází hlavně na domácí reprezentantky a větší
soudržnost kolektivu. Přesto

.

Fenerbahce Istanbul
Rabita Baku
Dynamo Kazaň
Azerrail Baku
RC Cannes
Vakifbank Istanbul
Vak
Scavolini Pesaro
S
Dynamo Moskva
D

patří mezi největší opory čtyři cizinky: Brazilka Claudino, Ruska Šaškova, Korejka
Koung a Američanka Tom).
Každopádně má tenhle mančaft obrovskou kvalitu a VK
může proti němu pouze překvapit.
První duel mezi Modřanskou a Fenerbahce se hraje
ve středu 1. února (od 17.00
nebo 18.00 hodin), odveta
přijde na řadu mezi 7. a 9.
únorem.

Hráčská soupiska
Fenerbahce Universal Istanbul
Fabiana Claudino (blokařka, Brazílie, 193 cm, 76 kg, 26 let), Ezgi Dilik (nahrávačka, Turecko, 170 cm, 60 kg, 16 let), Nihan Güneyligil (libero, Turecko,
170 cm, 60 kg, 29 let), Seniye Merve Dalbeler (libero, Turecko, 180 cm,
69 kg, 24 let), Ljubov Šaškova (univerzálka, Rusko, 193 cm, 72 kg, 34 let),
Yagmur Kocyigit (univerzálka, Turecko, 183 cm, 73 kg, 23 let), Duygu Bal
(blokařka, Turecko, 190 cm, 73 kg, 24 let), Ipek Soroglu (blokařka, Turecko,
192 cm, 72 kg, 26 let), Seda Tokatlioglu (smečařka, Turecko, 192 cm, 83
kg, 25 let), Kim Yeon Koung (smečařka, Jižní Korea, 192 cm, 71 kg, 23
let), Naz Aydemir (smečařka, Turecko, 188 cm, 68 kg, 21 let), Zeynep Seda
Eryüz (nahrávačka, Turecko, 180 cm, 71 kg, 28 let), Eda Erdem (blokařka,
Turecko, 190 cm, 75 kg, 24 let), Logan Tom (smečařka, USA, 186 cm, 80 kg,
30 let), Ecem Turker (nahrávačka, Turecko, 168 cm, 61 kg, 19 let), Didem
Ege (libero, Turecko, 173 cm, 60 kg, 23 let)

Trenéři Fenerbahce Universal Istanbul
Hlavní kouč: Jose Roberto Guimares Lages
Asistent: Mehmet Kamil Soz

Obchodní a mediální partneři VK Modřanská

Jak se rodil postup aneb VYŠLO ÚPLNĚ VŠE!
Zázraky se ve sportu někdy dějí, ten prostějovský volejbalový však neměl s ohledem na veškeré okolnosti zase až tak neuvěřitelné parametry.
Pokusme se zrekapitulovat, co vše vedlo k průniku žen VK Modřanská do
play off letošní Champions League, který se ještě koncem minulého týdne
nejevil příliš reálně.
Prostějov
/Marek Sonnevend

tarstánu nastoupilo kompletní
nebo by své tahounky poslalo
z lavičky na hřiště za nepřízniKazaň nechala opory vého vývoje, bylo by vítězství
doma
Prostějova po pravdě nesmírně
Prvním a nutno při- obtížné.
znat, že klíčovým faktorem byl
Holky zabraly a popřístup Dynama k úternímu
daly kvalitní výkon
duelu. Ruský gigant už měl jisAni bez pěti nejlepších
té prvenství v základní skupině
C a vzhledem k tomu se rozho- hráček ale Kazaň rozhodně
dl nechat doma odpočívat hned nevyrukovala do zápasu ve
kvinteto členek obvyklé zá- slabém složení, sestavu až na
kladní sestavy včetně kapitán- jednu výjimku tvořily obvyklé
ky i největší bomberky (možná náhradnice starší třiadvaceti
celého světa) Jekatěriny Ga- let a tudíž s bohatými zkušemove. Pokud by družstvo z Ta- nostmi ze svých dosavadních

1.

předchozích
nepovedených
mačích Ligy mistryň, přišla
by dost pravděpodobně další
a tentokrát již fatální porážka.
Naštěstí k tomu nedošlo, celý
tým Modřanské pořádně zabral. Ve většině rozhodujícího
duelu podal velice dobrý a
kompaktní výkon, čímž stejně
jako v minulých letech dokázal, že se umí během sezóny
výkonnostně zlepšovat.

3.

2.

kariér. Takže proti Hanačkám
stál pořád dost silný výběr, byť
větší papírová kvalita přece
jen byla na straně VK. Jenže
pokud by Čadovy svěřenky
hrály tak, jako v některých

Přálo štěstí včetně
přízně ostatních výsledků
Přízeň osudu v podobě oslabeného Dynama tedy naše
volejbalistky dokázaly využít,
ovšem to samo o sobě ještě
nestačilo. Navrch bylo potřeba, aby dobře pro VK dopadly ještě alespoň dva další
souboje týmů ze čtvrtých míst

ostatních skupin Champions
League. Hned po skončení
bitvy na Hané vyšlo najevo,
že Constanta hladce padla na
palubovce Azerrailu Baku a
postup se tím přiblížil doslova
na dosah. Následně všichni,
kdo mohli, zasedli k počítačům a sledovali on-line přenos
z Drážďan, kde místní SC nebezpečně vzdoroval Fenerbahce Istanbul. Po vyrovnání na
setových 1:1 ještě vzrostlo už
tak vysoké napětí, ale favorit
další dvě sady zvládl a radost
v Prostějově mohla propuknout naplno. Navíc bylo ještě
v záloze střetnutí Mylhúz s Rabitou Baku (Francouzky mimochodem rovněž podlehly),
ovšem to už díky rozhodnutí o
průniku do vysněného play off
prestižního poháru nemuselo
v ČR nikoho zajímat.

Hráčské statistiky žen VK Modřanská Prostějov v základní části Champions League 2011/2012
Nejvíce bodující hráčky - celkový součet
(průměr na set)
1. Sanja Popovič 86 (3,91), 2. Anna Velikiy 72
(3,27), 3. Helena Horká 64 (2,91), 4. Michaela
Monzoni 47 (2,35), 5. Veronika Hrončeková
26 (1,24), 6. Solange Soares 10 (0,71), 7. Monika Smák 10 (0,53), 8. Tatiana Artmenko 4
(0,57), 9. Gabriela Tomášeková 3 (0,43).

Nejlépe smečující hráčky
Nejlépe blokující hráčky
- účinnost v procentech
– účinnost v procentech
1. Michaela Monzoni 37,70, 2. Anna Velikiy 1. Michaela Monzoni 53,57.
21,56, 3. Helena Horká 16,67, 4. Sanja PopoNejlépe nahrávající hráčky
vič 16,08, 5. Tatiana Artmenko –11,11.
– účinnost v procentech
Nejlépe blokující hráčky
1. Monika Smák 29,06, 2. Šárka Kubínová
- celkový součet bodů
3,17.
Nejlépe podávající hráčky
(průměr na set)
Nejlépe smečující hráčky
- celkový součet es
1. Michaela Monzoni 15 (0,75), 2. Helena
- celkový součet bodů
(průměr na set)
Monzoni 31 (1,55), 5. Veronika Hrončeková Horká 7 (0,32), 3. Sanja Popovič 5 (0,23),
(průměr na set)
19 (0,90), 6. Solange Soares 7 (0,50), 7. Tatiana 4. Monika Smák 4 (0,21), 5. Anna Velikiy 4 1. Veronika Hrončeková 5 (0,24), 2. Sanja
1. Sanja Popovič 76 (3,45), 2. Anna Velikiy 65 Artmenko 4 (0,57), 8. Monika Smák 4 (0,21), (0,18), 6. Veronika Hrončeková 3 (0,14), 7. Popovič 5 (0,23), 3. Solange Soares 3 (0,21),
(2,95), 3. Helena Horká 54 (2,45), 4. Michaela 9. Gabriela Tomášeková 2 (0,29).
4. Helena Horká 3 (0,14), 5. Anna Velikiy 3
Gabriela Tomášeková 1 (0,14).

(0,14), 6. Monika Smák 2 (0,11), 7. Michaela
Monzoni 1 (0,05).

Nejlépe podávající hráčky
– účinnost v procentech
1. Monika Smák 0,00, 2. Helena Horká
–2,90, 3. Anna Velikiy –3,80, 4. Veronika Hrončeková –11,59, 5. Sanja Popovič
–18,67.
Nejlépe přihrávající hráčky
– účinnost v procentech
1. Markéta Chlumská 39,26, 2. Anna Velikiy
19,85, 3. Helena Horká 18,44.a

Volejbal
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Dynamo přijelo oslabené a Modřanky toho využily
První nezbytná podmínka k proklouznutí našich
volejbalistek do play off Champions League
2011/12 byla splněna. Ženy VK Modřanská
Prostějov totiž v posledním 6. kole základní skupiny C porazily notně oslabenou Kazaň, která dala
s ohledem na své jisté prvenství v tabulce prostor
druhé šestce z hráčské soupisky. Domácí mančaft toho dokonale využil a vítězstvím zadělal na
účast ve vyřazovacích bojích doslova za minutu
dvanáct!

VK Pv
DK

3
1

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

Prostějov/son
Dynamo na Hanou dorazilo
skoro bez celé základní sestavy,
odpočívat doma nechalo pětici
svých největších hvězd (univerzálka a kapitánka Gamova,
blokařka Borisenko, nahrávačka Babešina, smečařky Larson
a Machno). Proti obvyklým náhradnicím začaly Modřanky zakřiknutě, ale nervozity se rychle
zbavily. Ze stavu 1:3 otočily
na 8:4, posléze vedly dokonce
12:7. V tu chvíli soupeřky výrazně zlepšily obranu na síti i
v poli, Modřanky opakovaně
nesložily útoky a také vinou
zhoršené přihrávky se dostaly
do menší krize (15:16). Naštěstí se z ní hned vzápětí zvedly,
když klíčové bylo střídání Soares. Kapitánka přišla na podání, kterým naprosto rozvrátila
ruský příjem, a dlouhá osmibodová šňůra na 23:16 rozhodla
úvodní sadu – 25:18.

Získanou pohodu si naše volejbalistky přenesly i do druhého
setu. Dobře podávaly, přihrávaly i bránily, hlavně se jim však
výborně dařilo v útoku. Nejčastěji bodovaly ranařky Horká
s Popovič, přidaly se obě hráčky středem sítě (zejména Hrončeková) a náskok VK rostl (3:1,
7:4, 10:6). Díky sérii dělových
servisů Popovič utekl domácí kolektiv až na 19:10, načež
Kazaň sice dotahovala (21:16),
ovšem na obrat již pro ni bylo
pozdě, byť Čadovy svěřenky
proměnily až čtvrtý setbol –
25:20.
Za daného vývoje střetnutí
měly Prostějovanky na dosah potřebné vítězství, jenže
zkraje třetího dějství jako by
se jej trochu zalekly. Působily
nervózně a chybovaly víc než
v dosavadním průběhu zápasu,
stále se nemohly odpoutat od
svých protivnic, a vinou zkažených příjmů dokonce uprostřed
sady výrazně zaváhaly (11:9 –
13:16). To se jim nakonec stalo
osudným, neboť oslabený celek
z východu nabral ofenzivní sebevědomí, kterým třetí díl utkání urval pro sebe. Mistryně ČR
pouze třikrát snížily na rozdíl
jediného bodu (15:16, 18:19,
20:21), víc kvůli své herní nejistotě nezvládly – 22:25.
Do čtvrtého setu pak vlétly
s mnohem větším entuziasmem

Pohledem trenérů
Miroslav ČADA - VK Modřanská Prostějov:
„Nezastíráme, že vítězství pro nás bylo jednodušší díky tomu, že hosté nenastoupili kompletní.
Nicméně náš herní projev a především výkon
v útočné fázi byl bez ohledu na protivníka velmi
kvalitní, dařilo se prakticky všem děvčatům. Právě v útoku spočíval největší rozdíl mezi oběma
celky. Nám dělala problémy jen Ponomareva, zatímco my jsme hrozili prakticky všemi hráčkami.
Tím pádem jsme uspěli zaslouženě. Jen ve třetím setu jsme se trochu
zhoršili na přihrávce, kde holky znejistěly. Bylo vidět, že psychika
při vědomí blízkosti vítězství pracuje. Jsme trvale pod tlakem jako
celý tým a tím pádem se nějaké chyby udělaly, ovšem důležité bylo,
že jsme následně zvládli čtvrtou sadu. Jestli jsme proti Dynamu
v daném složení byli favoritem? Nevěděli jsme přesně, jaké výkonnosti jsou hráčky, které za Kazaň normálně střídají nebo dosud vůbec nenastoupily. Přesto si myslím, že větší síla i kvalita byla na naší straně, což
holky v utkání potvrdily. V postup do play off teď věřím, protože Constanta už podlehla na Azerrailu Baku a Drážďany s Fenerbahce Istanbul
nebo Mylhúzy s Rabitou Baku by za normálních okolností taky měly
prohrát. Bude záležet, jak k těmto zápasům favorité přistoupí.“

Alexander PEREPELKIN - Dynamo Kazaň:
„I bez největších opor jsme chtěli zkusit vyhrát. Domácí celek má však kvalitu i zkušenosti z minulých
let v Champions League, ve většině utkání byl lepší.
V našem dresu naopak nastoupily některé holky za
ženy úplně poprvé, problémy jsme v této sestavě měli
hlavně s obranou rychlých útoků středem. Gratuluji
soupeři k vítězství a děkuji za výborné podmínky, jež
nám zdejší oddíl vytvořil.“

a začaly systematicky pracovat na dokonání příznivého
výsledku. Přesto se nevyhnuly
dalším komplikacím, krizová
pasáž nastala zejména po ko-

rekci hostující družiny z 9:6
na 9:8. Zrovna tehdy se ale
skvěle chytila Velikiy, řadou
výtečných zákroků z celé škály
volejbalového umění pomohla

Veronika Hrončeková: Pomohl emotivní proslov Soli!
„Byly jsme koncentrované, dařilo se nám v útoku a plnily
jsme taktické pokyny,“ glosovala Slovenka klíčový triumf
Prostějov - Že soupeře drtí bleskovými a současně razantními
útoky středem sítě, na to už si
kluby v české extralize tak nějak
zvykají. V úterním podvečeru
však blokařka Prostějova Veronika Hrončeková (na archivním
snímku) tímto způsobem často
školila i oslabený soubor Kazaně, který si také její zásluhou
odvezl do dalekého Tatarstánu
porážku 1:3. Za normálních
okolností by šlo o velkou senzaci, v dané situaci to naopak bylo
logické vyústění přístupu obou
protivníků k duelu.

Marek Sonnevend
S čím jste do utkání šly,
když Dynamu chybělo pět
odpočívajících klíčových opor?
„V pondělí před tréninkem jsme
si v šatně jednoznačně řekly,
že taková šance se nenaskytne
každý den a musíme za ní tvrdě
jít. Soli jako kapitánka k tomu
pronesla několik emotivních
vět, všechny jsme si uvědomily,
o co jde..“
Byly jste proti Kazani
v dané sestavě favoritkami?

„Těžko říct. O hráčkách, které
za ruský tým nastoupily, jsme
totiž neměly skoro žádné informace. Ony dosud nastupovaly
jen minimálně a my jsme tak
moc nevěděly, do čeho jdeme..“
Každopádně jste byly
kromě třetí sady lepším
družstvem. V čem jste hostující mančaft nejvíc předčily?
„Myslím, že jsme k celému
zápasu přistoupily velmi koncentrovaně. Herně se nám dařilo v útoku, dodržovaly jsme
taktické pokyny a tři sety ze
čtyř jsme Dynamo dobře zatla-

čovaly servisem, což byla velká
výhoda.“
Není trochu paradox, že
jste ve skupině Ligy mistryň bodovaly pouze s jejím
největším favoritem, který
obsadil první místo?
„Řekla bych, že je to takové vtipné. Kdo se nad tím
zamyslí, musí se pousmát.
První vzájemný zápas v Kazani jsme hrály výborně a
byla škoda, že se nám jej
nepovedlo vyhrát. Dneska to
každý viděl, není moc o čem
diskutovat.“
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Bodový vývoj – první set: 3:2, 3:5, 6:5, 8:6,
8:8, 9:10, 10:16, 12:16,
13:17, 13:22, 14:23,
17:23, 18:25. Druhý set:
0:1, 2:1, 2:4, 3:6, 4:8, 8:8,
10:9, 10:11, 11:13, 13:13,
15:14, 15:16, 16:18,
17:21, 18:23, 19:25. Třetí
set: 0:3, 1:5, 2:10, 4:12,
6:12, 6:16, 9:17, 10:20,
12:21, 12:25.

za sebou a další sérii (tentokrát
pětibodovou) přidaly z 13:17 na
13:22. Tím byla úvodní sada rozhodnuta - 18:25.
Druhé dějství Pražanky zdramatizovaly ještě víc díky průběžnému
vedení 15:14. Znovu však
neudržely kvalitu své hry na
vysoké úrovni, naopak hanácký
soubor se postupně zlepšoval a
koncovku s jistotou ovládl - 19:25.
To definitivně zahnalo odpor
PVK do nenávratna, třetí set
následně uplynul velmi rychle
v jasné režii Modřanek. Méně
zkušené soupeřky již nestačily
v žádném herním ohledu a
očekávané střetnutí dospělo za
hlasité radosti několika desítek
prostějovských fanoušků k hladkému triumfu účastníka Champions League.

Marek Sonnevend
Heleno, jak celkově
hodnotíte
vystoupení družstva v základní skupině evropského poháru?
„Nejdůležitější podle mě je,
že jsme uhrály to, co jsme
měly a nakonec postoupily.
Na to jak přesně, nebo že
Dynamo v posledním kole
nepřijelo s nejsilnější sestavou, se historie neptá.
Navíc nám k postupu hodně

pomohl i bod z Kazaně, který
jsme získali proti soupeřkám
v kompletním složení. Takže
bych naši účast v play off nijjak nezlehčovala.“
Přesto je určitě
nepříjemné, že se
nepovedlo vůbec bodovat
s Curychem ani Sopoty,
ne?
„Tyhle výsledky ideální
rozhodně nebyly, ale Sopoty i Curych mají v letošní
sezóně dost silné týmy a
myslím si, že klidně mohou

postoupit přes první kolo
vyřazovací části. Na začátku
skupiny se těžko odhadovala jejich přesná síla a my
jsme samozřejmě věřily, že
je aspoň jednou dokážeme
porazit. Hlavně Curych
však hrál výborně a Azerrail Baku s ním v play off
minimálně bude mít velké
problémy. U Sopotů nevím,
protože tam se to údajně
nějak hroutí kvůli finančním
problémům. Celkově jsme
určitě měly těžkou skupinu,
na druhou stranu nepopírám,
že jsme mohly a měly hrát
lépe. Ale jak už jsem řekla,
nejdůležitější ze všeho je ten
konečný postup.“
Zdálo se, že se zápas od zápasu herně
zlepšujete. Bylo to tak?
„Asi jo, i když přesně
to
nedokážu
posoudit.
Každopádně jsme hlavně
v tom posledním utkání zah-

Jelena PONOMAREVOVÁ - Dynamo Kazaň:
„Do České republiky jsme dorazily v nekompletním složení, nastoupit musely i některé hodně mladé holky. Bojovaly
statečně, ale na body to nestačilo. Porážky je škoda, ovšem
nijak nám neublíží.“

znovu nastartovat hanáckou
partu (13:9, 17:11). Následně
přidala svůj vydatný příspěvek opět Soares, jež na servisu
dokonale zvládla další krátký

0
3

pobyt v duelu (17:13 – 20:13).
Závěr poté sice provázely ještě
zbytečné nervy, avšak koncovku si již Modřanky utéct nenechaly – 25:19 a 3:1!

OLYMP PRAHA
VK PROSTĚJOV

Sestava OLympu:
Halbichová, Kvapilová, Sládková, Vanžurová,
anžurová, Kossányiová, Kallistová, libero Dostálová. Střídala: Zoulová.
Trenér: Stanislav Mitáč.

Pohledem trenérů

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Horká
Hrončeková

Smáková

Monzoniová

Popovičová

Stanislav MITÁČ - PVK Olymp Praha):
„Překvapení se nekonalo a Prostějovu gratuluji, byl
výrazně lepším týmem. Oproti předchozím zápasům
jsme šli do utkání s jinými taktickými úkoly, ale musím konstatovat, že na takhle těžký boj zatím nejsme
připraveni. První dva sety byly jakž takž, třetí jsme už
psychicky nezvládli.“

Artmenková
Trenérská dvojice:
Střídala: Soaresová
Miroslav Čada
Připraveny byly: Kubínová, Velikiyoa Ĺubomír Petráš.
vá, Košická, Tomášeková

Miroslav ČADA - VK Modřanská Prostějov:
„Jsem maximálně spokojený, celý tým podal výborný výkon. Olymp dva sety vzdoroval a potom
odpadl pod tlakem naší kvalitní hry. Jako obvykle
jsme soupeře předčili hlavně v útoku, kde se prosazovaly všechny holky na rozdíl od domácích. Na
naší straně bych pochválil zejména Popovičovou
a Smákovou, za podporu děkujeme našim příznivcům. Utkání se i jejich zásluhou hrálo ve skvělé
divácké kulise.“

Helena Horká: „Náš postup z těžké skupiny bych nezlehčovala“
Prostějovský tým sice proklouzl do play off
Champions League s odřenýma ušima a velkým
štěstím, smečařka Helena Horká přesto hodnotí
dosavadní působení VK Modřanská v Lize mistryň převážně pozitivně. A vcelku spokojena je také se svou výkonností po mateřské dovolené. „I
když roční pauza byla dlouhá, ta se nějak musela
projevit,“ připouští.

Solange SOARESOVÁ - VK Modřanská Prostějov:
„Hrály jsme o něco lépe, než v předchozích zápasech Ligy
mistryň, hlavně projev celého družstva na hřišti coby kolektivu šel nahoru. Dokázaly jsme to, co jsme chtěly splnit,
náš výkon se přiblížil ideálu. Tři sety ze čtyř se nám dařilo
dobře servírovat, přihrávat i útočit, jen ve třetí sadě jsme trochu vypadly
z tempa kvůli problémům na příjmu. Celkově jsme ale zápas zvládly a
udělaly za sebe, co bylo potřeba. Díky tomu máme naději na postup, snad
nám teď bude přát štěstí ohledně výsledků v dalších skupinách. Jak se
hrálo mně osobně během krátkých střídání na servis? Během zápasu
musíš být koncentrovaný celý čas bez ohledu na to, jestli jsi na hřišti nebo
na lavičce. Na druhou stranu přijít na podání trochu studená není úplně
příjemné, ale my hráčky jsme na něco takového zvyklé. A v mém případě
jsme už dopředu byli s trenérem domluvení, že budu takhle střídat právě
na servis. Já jsem moc ráda, nakolik se mi to dařilo, a hlavně že jsem tím
pomohla kolektivu. Jestli mě nebolí hlasivky z neustálého povzbuzování?
Trochu bolí, ale vyplatilo se. Klidně bych ztratila hlas, jen abychom uspěly.
Atmosféru musíme dělat i my holky z lavičky, nejen ty na hřišti. A co se kulisy týče, chtěla bych moc poděkovat všem fanouškům, kteří dnes navzdory ne
zrovna příznivé situaci přišli a povzbuzovali. Hodně nám to pomohlo, takže
ještě jednou velké díky věrným příznivcům. Pro ně i pro sebe jsme se snažily
ze všech sil jít za společným cílem, náš přístup byl dobrý a tím jsme dnes pro
postup do play off udělaly maximum. Zejména Anna Velikiy odehrála skvělé
utkání, taky střeďačky podaly velmi kvalitní výkon a komplet celé družstvo
odvedlo výbornou práci.“

Čas: 61 minut.
Rozhodčí: Labašta a Hudík.
Diváků: 300.
1. set: 18:25 21 minut
2. set: 12:25 23 minut
3. set: 19:25 18 minut

Extraligový šlágr Olymp versus VK jasně pro hosty
Praha, Prostějov/son - V duelu druhého celku tabulky s aktuálním lídrem se
očekával aspoň trochu vyrovnaný boj, leč nestalo se.
Naše volejbalistky v 17. kole
UNIQA extraligy nedaly
pražskému Olympu na jeho
vlastním hřišti žádnou šanci
a přesvědčivým vítězstvím si
zajistily jak zvýšení bodového
náskoku v čele, tak jisté prvenství po základní části. Tu ženy
Modřanské zakončí v pátek
27. ledna od 18.00 hodin doma
proti KP Brno.
Zpočátku to opravdu vypadalo
na rovnocennou bitvu, družstvo
z hlavního města ČR vedlo 8:6.
Průběh se však naprosto zlomil od stavu 10:10, kdy favoritky utekly šňůrou šesti bodů

Hlasy kapitánek

rály to, co jsme měly a náš
ý
výkon
už měl kvalitu.“
Vy osobně jste se po
volejbalové stránce
cítila s přibývajícím časem
lépe a lépe?
„Já jsem se cítila fajn už na
začátku Champions League,
v Kazani i proti Curychu se
mi hrálo dobře. Je pravda,
že potom se Sopoty to z mé
strany nebylo nic moc, ale
v dalších dvou zápasech šla
forma zase nahoru. Tohle by
měl však asi hodnotit někdo
jjiný
ý než já.“
Probíhá váš návrat
k vrcholovému sportu
po mateřství podle představ?
„Hlavně ze začátku to bylo
těžší, přece jen roční pauza musela být někde znát.
Postupně jsem se do toho ale
dostávala a po nějakém čase
mi připadalo, že se blížím
svým výkonům z doby před
těhotenstvím. Složitě se mi to

však hodnotí z toho důvodu,
že nastupuju na smeči místo
svého obvyklého postu na
účku. Snad přesto nehraju
špatně a věřím, že to bude
jještě lepší.“
Co říkáte na los osmifinále Champions
League, v němž narazíte na
Fenerbahce Istanbul?
„Já osobně je neznám, ale
holky říkaly, že jde o hodně
silné družstvo, možná úplně
nejlepší v celé soutěži. S tím
jsme však počítaly, že coby
postupující ze čtvrtého místa
dostaneme velmi kvalitního
soupeře. Já si však myslím,
že by se nám proti takovému
favoritovi mohlo hrát dobře
s tím, že není co ztratit.
Konečně budeme moci být víc
uvolněné a zkusíme ukázat
všechno, co umíme. Byť to
bude strašně těžké. V každém
případě maximálně zabojujeme.“
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bodů: Kvapilová 13, T. Vanžurová 12 - Popovičová 19, Hrončeková 12, Horká 10. Ostrava - Frýdek-Místek 1:3 (14, -21, -21, -14)
Nejvíce bodů: Langová 14, Kadlecová 13, Polášková 11 - Pavelková 15,
Závodná 13, Orlovská 11. KP Brno - Přerov 3:0 (15, 17, 22). Nejvíce
bodů: Staňková a Svobodníková po 16 - Gambová 11, Murčinková 8. SG
Brno - Slavia Praha 0:3 (-17, -21, -18). Nejvíce bodů: Kuchařová 10,
Vyklická, Herbočková a Nálezková ppo 8 - Vinecká 11,, Neumannová 8.
Dohrávka 8. kola: UP Olomouc - Šternberk 3:0 (22, 19, 16). Nejvíce bodů: H. Vanžurová 14, Nachmilnerová a P. Chalcarzová po 13
- Oborná 20, Janečková 14.

Tabulka UNIQA extraligy žen
 Tým
1. Prostějov

Z

V3 V2 PB

17 17 0

0

P

PS

0

PM

51:3 1348:879

B

51

2. Olymp Praha

17 14 1

0

2

45:13 1368:1120 44

3. KP Brno

17 9

1

1

6

35:27 1404:1246 30

4. Slavia Praha

17 9

1

0

7

34:27 1333:1328 29

5. Olomouc

17 8

1

2

6

36:29 1407:1382 28

6. Přerov

17 8

0

2

7

29:31 1305:1316 26

7. Frýdek-Místek

17 8

0

0

9

30:33 1363:1412 24

8. Ostrava

17 3

1

1

12 17:42 1150:1357 12

9. Šternberk

17 3

1

0

13 19:44 1257:1485 11

17 0

0

0

17

10. SG Brno

4:51 947:1357

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...
18. kolo, sobota 28. ledna, 17:00: Přerov - Ostrava, Frýdek-Místek SG Brno, Slavia - Šternberk, Olomouc - Olymp, Prostějov - Královo
Pole Brno (pátek 27. 1. , 18.00)

Rozhovor Večerníku
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 23. ledna 2012

Exkluzivní interview s hvězdnou posilou ambiciózního divizního týmu 1.FK Prostějov

LUKÁŠ ZELENKA: „Budu jak hvězda NHL a ´Huny´ je můj bodyguard!“
Ex-sparťanský záložník si váží férového jednání prostějovských funkcionářů a strach z okopávání od protihráčů nemá
Brno-Líšeň - Ve výborném světle se při své premiéře v
prostějovské dresu ukázal v sobotu sparťanský odchovanec Lukáš Zelenka (na snímku). Na úvodní gól svého
nového chlebodárce nahrál, druhého dosáhl sám a na
třetím se opět podílel coby šéfkuchař finální přihrávky.
Nebylo tak divu, že měl po prvním utkání 1.FK Prostějov
v rámci zimního turnaje v brněnské Líšni i přes vlezlou zimu dobrou náladu. Zelenka házel úsměvy na
všechny strany a ochotně se pustil do odpovídání na
otázky Večerníku. O jeho pozitivním rozpoložení svědčí
i několik výroků s větší či menší nadsázkou...
Jiří Možný

„Zápisné jsem ještě neplatil!
Byla tam nějaká částka, ale
přibyla před to jednička. Říkal
jsem si, jak je to mo žné, co se stalo.
Doufám, že na to ještě bude čas,
do kasy rád něco dám. Hlavně
abych tady dobře vycházel
s klukama a utvořila se dobrá parta“
Nejzvučnější posila prostějovských fotbalistů
LUKÁŠ ZELENKA o zapadnutí do mužstva

jsem se dobře proběhl, pokecal
jsem si s klukama, seznámil
jsem se s okolím a doufám, že
to tak bude i pokračovat.“
Už jste platil zápisné?
„Neplatil! Byla tam n
ějaká částka, ale přibyla před
to jednička. Říkal jsem si, jak
je to možné, co se stalo (smích).
Doufám, že na to ještě bude
čas, do kasy rád něco dám.
Hlavně abych tady dobře vycházel s klukama a utvořila se
dobrá parta.“
Budete do Prostějova
dojíždět na každý trénink?
„Ne. Jsme domluveni, že
bych přijel ve čtvrtek, v pátek
a na zápas. Kluci jsou mladí a

Máte za sebou prvních
osmdesát zápasových
minut v „Efkáčku“. Jak se
Hvězda v akci. Odchovanec Sparty Praha přispěl k vítězství 1.FK
vám líbila líšeňská „umělProstějov v prvním utkání zimního turnaje jedním gólem a dvěmi asiska“?
tencemi.
Foto: Jiří Možný
„Líbila se mi, moc se mi líbila... (úsměv) Já jsem spokojen,
zrovna jsem to říkal trenérovi.
a zkoušeli na mě výpovědi. Tak Na něčem se domluvíte a za půl
Proběhl jsem se, kluci jsou fajn
jsem si řekl, že to nemá smysl!“ roku už to neplatí a vyhazují
Naučil jste se za krátké vás. Proto jsem i tady, protože
a vůbec mi nevadí, že hraji o
angažmá v Honvédu nechci, aby mě odněkud pořád
nějakou soutěž níž. Pro mě je
některá slovíčka?
důležité, že se tady cítím dobře,
vyhazovali!“
Takže očekáváte v Pro„Něco jsem maďarsky uměl,
a hlavní bude, abychom pak děstějově serióznější jedsnažil jsem se. Koupil jsem si
lali výsledky.“
Stihl jste již kluky poi slovník, takže jsem dokázal nání?
znat?
něco říct. Chtělo to něco znát, „Čekám seriózní zacházení,
„Stihl. Mám tu papírek s tím,
protože Maďaři většinou umí proto jsem tady. Mluvil jsem s
jak se kluci jmenují, tak se to
různými lidmi z vedení a projen svoji řeč.“
Prošel jste běhlo rychlé a férové jednání.
musím naučit (smích).“
Jste již tedy oběcelkem dost Cítil jsem, že o mě mají velký
ma nohama v
kluby,
čím bylo zájem, což rozhodlo. Říkal
tas, způsobeno
Prostějově?
tolik jsem si, že tady budu mít větší
„Vím jen, že mě chtěl Besik
„Zatím spíše tak jednou
stěhování?
klid, i když počítám, že při zá..“
ly.
gó
l
va
dá
jim
kdy jsem
nohou, ještě musíme
„Jsou kluci, kte ří po pasech budu pod tlakem. Musí
vyřešit Slovácko. Douroce mění angažmá. se vyhrávat, když je tu teď tafám, že se mezi sebou
Nemyslím si, že bych ková kvalita.“
Předpokládáte, že se
domluví. Jsem tady a věřím, že nejsem blázen, takže bych si v zase tak často střídal působiště,
hned bude postupovat?
vliv prostějovského vedení na- pondělí a úterý chtěl i v Praze snad jen teď v uplynulých sezópomůže tomu, abych zde mohl zatrénovat s celkem z nižší sou- nách. Bohužel v mých posled- „Ambice jsou postoupit, záleží
těže. Abych měl pár tréninků ních štacích mě většinou vyho- ale, jak se bude dařit. Nemáme
hrát i sezóně.“
První zápas, první gól, navíc.“
dili. Je to pořád dokolečka, stále to hlavně ve svých rukou, proJak jste se vlastně z stejná písnička. Vím, že nějaké tože jsme až čtvrtí a musíme
spousta
povedených
Maďarska dostal na chyby dělám i já, ale to jednání spoléhat na jiné. Kádr má ale
nahrávek...
„Ale taky spousta zka žených Hanou?
v Maďarsku, nebo předtím ve předpoklady, že by se mělo
(úsměv). Spokojenost je tedy „V Maďarsku mi zkoušeli vy- Slovácku se mi nelíbilo. Klub vyhrávat. Doufám, že to bude
tak napůl. Byl jsem trochu pro- povědět smlouvu, tak jsem se zkouší dělat z vás pitomce, ve dobré.“
Říkalo se o vás, že jste
duktivní, při výsledku 3:0 jsem naštval a domluvili jsme se na finále jde vždy o peníze. Podevelký talent, kterého
dal gól a na dva nahrál, něco předčasném ukončení spolu- píšete papír, chováte se seriózjsem tam udělal, ale mohlo toho práce... Nechtěl jsem se tam dr- ně, a nakonec dopadnete jako jste ovšem nedokázal naplno
být víc. Pro mě je důležité, že žet, když mi dali nějaké papíry sedláci u Chlumce... (naštvaně) využít...
INZERCE
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Husqvarna 236 e-series

Husqvarna 435

Pila vhodná pro domácí práce, napĖ. pro pĖípravu palivového dĖeva a proĖezávky
na zahradø.
■5]f=b^YWh]cbgb] i^Y]bhYfjU`mdchĖebné pro îištøní filtru.
■ Funkce Smart Start usnadČuje startování.
■ AchcfL!Hcfegb]  gdchĖYVcidU`]jUUgb Yba]Ya]gYa]"
Výkon 1,4 kW* – hmotnost bez lišty a Ėetøzu 4,7 kg – doporuîená délka lišty 14"/35 cm

Všestranná, snadno ovladatelná pila s nízkou hmotností.
■ Antivibraîb gmgha@ckJ]Vgb] i^Yj]VfUWYUYhĖí tak ruce a ramena obsluhy.
■ Palivová pumpiîka pro snadné startování.
■ AchcfL!Hcfegb]  gdchĖYVcidU`]jUUgb Yba]Ya]gYa]"
Výkon 1,6 kW* – hmotnost bez lišty a Ėetøzu 4,2 kg – doporuîená délka lišty 15"/38 cm
Bö BÊ79B5.-")-$?í

Bö BÊ79B5.)"(-$?í

:

Akìní cena

:

12.490 Kì

10.490 Kì

Husqvarna 445 e-series

Husqvarna 455 e-series Rancher

Výkonná farmáĖská pila s profesionálními vlastnostmi.
■ Funkce Smart Start usnadČuje startování.
■ Snadno odnímatelný vzduchový filtr.
■ AchcfL!Hcfegb]  gdchĖYVcidU`]jUUgb Yba]Ya]gYa]"
Výkon 2,1 kW* – hmotnost bez lišty a Ėetøzu 5,1 kg – doporuîená délka lišty 15"/38 cm

Výkonná a všestranná farmáĖská pila pro rĞzné druhy práce.
■ Antivibraîb gmgha@ckJ]Vgb] i^Yj]VfUWYUYhĖí tak ruce a ramena obsluhy.
■ Funkce Smart Start usnadČuje startování.
■ Výmøna ĖetøniVYndci ]h bzĖadí.
■ AchcfL!Hcfegb]  gdchĖYVcidU`]jUUgb Yba]Ya]gYa]"
Výkon 2,6 kW* – hmotnost bez lišty a Ėetøzu 5,8 kg – doporuîená délka lišty 15"/38 cm

Bö BÊ79B5.%&"'-$?í

Bö BÊ79B5.%("--$?í

Akìní cena

:

Akìní cena

15.490 Kì

:

22.490 Kì

Husqvarna 346 XP®

Husqvarna 576 XP®

Špiîková, snadno ovladatelná profesionální pila.
■ Rychlá akcelerace.
■ Funkce Smart Start usnadČuje startování.
■ Velmi pevná kliková skĖíČ z magnézia.
Výkon 2,7 kW* – hmotnost bez lišty a Ėetøzu 5 kg – doporuîená délka lišty 15"/38 cm

Moderní pila pro nároîbdfcZYg]cbz`b dci ]h "
■ Vysoký kroutící moment v širokém rozpøtí otáîek.
■ Antivibraîb gmgha@ckJ]Vgb] i^Yj]VfUWYUYhĖí tak ruce a ramena obsluhy.
■ AchcfL!Hcfegb]  gdchĖYVcidU`]jUUgb Yba]Ya]gYa]"
Výkon 4,2 kW* – hmotnost bez lišty a Ėetøzu 6,6 kg – doporuîená délka lišty 18"/45 cm

Bö BÊ79B5.%-"(-$?í

Bö BÊ79B5.&+",-$?í

Ceny jsou pouze doporuîené vîetnø DPH. Akce platí do 28. 2. 2012. Odpovødnost za tiskové chyby vylouîena.
Spoleînost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobkĞ, a proto si vyhrazuje právo zmønit design, speciÂkace a vybavení bez pĖedchozího upozornøní.

Navštivte naši prodejnu:

A]fcg`Uj>Y` bY_ 8fcnXcj]WY%, +-*$%Dfcghø^cj
acV]`.+&('$'%,$ Y!aU]`.^Y`]bY_"\igejUfbU4gYnbUa"Wn

Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Akìní cena

„Takových talentovaných fotbalistů znám hodně a spousta
z nich se neprosadila. Všichni novináři říkají, že jsem
talent jako Rosický, a kde
jsem skončil... Chyba byla i
ve mně. Asi když jsem se fotbalu měl trošku víc věnovat,
tak jsem trošku zakrněl. Je to
i o štěstí, pak za mnou nestáli lidi. Nebyl jsem už asi tak
dobrý, jak ode mě každý očekával. To je ale spíše takové,
že o tom všichni novináři psali, že jsem s Rosou hrál, když
jsme byli děti. Teď jsem ve
škatulce problémových hráčů
a mám tako vou pověst.“
Vyhrál jste mistrovství Evropy „jednadvacítek“, zahrál jste si Ligu
mistrů i v reprezentačním
áčku. Chybí vám něco?
„Samozřejmě mi chybí. V
nároďáku jsem toho za áčko
až tolik neodehrál. Měl jsem
trošku smůlu, že když jsem
byl v nejlepších letech a ve
formě ve Spartě, tak byla
zrovna éra Nedvěda, Poborského, Šmicra. Byla obrovská
konkurence, takže jsem měl
smůlu. Ale na druhou stranu si
nemyslím, že bych byl úplně
super fotbalista a lidí s tolika
úspěchy až tolik není. Jsem
spokojen s tím, co jsem dokázal.“
Kroužily kolem vás i
opravdové velkokluby?

„Ke mně se nikdy nic takového nedoneslo. Vím jen, že mě
chtěl Besiktas, když jsem jim
dával góly. Zahrál jsem si na
Manchesteru, dal jsem gól s
Besiktasem. Že bych ale věděl, že mě někdo chce, to jsem
neřešil, vše za mě vždy řešili
manažeři.“
Pojďme zpět do současnosti. Nebojíte se v
divizi přílišného „okopávání“?
„Jsem na to sám zvědav. Chci
si udělat obrázek, jak to bude
vypadat. Máme ale v kádru
Zbožu (Ivo Zbožínek - pozn.
autora), Hunyho (Tomáš
Hunal - pozn. autora), takže
by nějaký respekt od protihráčů vůči mně měl být. Spíše
zápasy venku budou o hubu.“

Tomáš Hunal platil za
obávaného stopera v
první lize. Jste rád, že teď hrajete s ním a ne proti němu?
„Samozřejmě. Ten mě tady bude
chránit jak v NHL... (úsměv) Jak
do mě někdo zajede, tak Huny
musí naběhnout a seřvat je tam.
Počítám s tím, že se za mě Huny
bude bít, je to můj bodyguard
(smích).“
Fotbal tedy nyní už berete především jako
zábavu?
„Jo, přesně tak. Hlavně se chci
fotbalem bavit. Mladí kluci se
jeví dobře, chci, abychom je
něco naučili. Zahrát si, popoběhnout, udělat něco pro tělo, aby se
člověk držel v kondici, a dokud
ještě kvalitu trochu mám, tak pomoci prostějovskému fotbalu.“

kdo je
lukáš zelenka:
Tvořivý záložník bavící diváky svými technickými dovednostmi se narodil
na odil 5.
5 října
íjna 1979
1979.
979. S
fotbalem začínal ve Spartě Praha, odkud ještě
před dovršením plnoletosti odešel do Belgie. V
Anderlechtu Brusel se ještě neprosadil, ovšem
ve Westerlo na sebe opět upoutal pozornost
sparťanského vedení a v roce 2001 se stěhoval zpět
p na Letnou. S klubem pposléze dvakrát
vyhrál Gambrinus ligu, jednou Pohár ČMFS
a vyzkoušel si i Ligu mistrů. Po pětiletém působení v Praze neodolal nabídce tureckého Manisasporu, odkud po finančních těžkostech klubu zamířil zpět do Westerlo. Odtud zamířily jeho kroky
zpět do české ligy, tentokráte do 1.FC Slovácko, se kterým se nerozešel v dobrém, a naposledy zkoušel štěstí v Honvédu Budapešť.
V nejvyšší české soutěži odehrál 131 utkání a vstřelil 20 branek,
byl neodmyslitelnou součástí mládežnických reprezentací. V dresu patnáctky stihl za dvě utkání jednu branku, za osmnáctku v
deseti zápasech také jednu branku, za dvacítku nastoupil k jedinému střetnutí a ve výběru
ý
do jednadvaceti
j
let měl bilanci ppatnáct
utkání a tři branky. Právě v dresu Lvíčat se po boku Petra Čecha,
Zdeňka Grygery, Milana Baroše či Michala Pospíšila podílel na
největším úspěchu v podobě titulu mistrů Evropy, když po většinu
turnaje nosil kapitánskou pásku. V reprezentačním áčku se představil celkem třikrát, mimo jiné při vysoké výhře 6:1 nad Makedonií v kvalifikaci na mistrovství světa 2006.

