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Ovládá dražby

s pohodou

SRANDA
na sněhu

Na SPEKULANTY je zákon krátký
Soudní dražby nemovitostí pořádané
é
Okresním soudem v Prostějově zřejmě užž
ě
nejsou pro obyčejné lidi, kteří chtějí levně
o
přijít k rodinnému domku, zahradě nebo
polnosti. Běžní zájemci o nemovitost užž
o
ostatně ani na dražby nechodí. Nemá to
ro
rocenu. Jakákoliv licitace je totiž předem prohraná, dražbu ovládají realitní makléři. Ti k vyumy,
volávací ceně nepřihazují žádné další sumy,
v
veni.
pořídí si ji za nejnižší podání. Jsou domluveni.
ís
skaA i když jich na dražbu přijde víc, levně získanou nemovitost si po dohodě rozdělí. Pak jij za
mnohem větší peníz prodají!

Konečně sníh! Repechy
v posledních dnech zasypal
sníh a na místních sjezdovkách se soutěžilo v závodě
na čemkoliv. Úsměv tento
týden ale může všem na tvářích doslova ztuhnout…
2x foto Břetislav Usnul
Výsměch
h soud
soudu. Dražby nemovitostí v
době
pposlední
oslední do
obě oovládají mafiánské praktimakléřů. Kdo tomu zabrání?
kkyy realitníchh mak
Ilustrační koláž PV Večerníku
Ilustr

Ohrozimi, kdy jeho vyvolávací cena či- cenu. Škaredě jsem se v tu chvíli mýlil,“
nila 425 tisíc korun. Přišli čtyři zájemci, začal Večerníku vyprávět šéf prostějovčtyři pánové v drahých oblecích a kra- ské justice.
vatách. Když jsem je uviděl, hned jsem
si pomyslel, že dražba bude úspěšná. Že
jeden jak druhý budou přihazovat de- Pokračování na straně
setitisíce a domek se prodá za vysokou

Prostějov/mik
Z toho, co se v poslední době v Prostějově děje při dražbách nemovitostí, je už
pořádně znechucen i předseda našeho
soudu Vladimír Váňa. „V pondělí se začal dražit rodinný domek se zahradou v
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Ale pozor! Udeří KRUTÝ MRÁZ
Repechy,
R
h P
Prostějov/mik
těj / ik

V Prostějově o sněhovou vločku nezavadíte, zato v okolí se naplno rozjela
lyžařská sezona. Jak dokládají naše fotografie, například v Repechách si na
sjezdovce během uplynulého víkendu užili spoustu srandy. Ta ale nyní končí! Tedy alespoň co se týká počasí. Republiku a také náš region sevřou kruté
mrazy. Už v úterý má být podle meteorologů v noci až -25 stupňů. Takže v
autech si zkontrolujte fridex a na své vnitřní zahřátí noste u sebe plácačku
rumu! Prostě to nějak přežijte…

INZERCE

ARAKAIN
ARAKAIN XXX BEST OF TOUR 2012
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SUPPORT:
Foto: © Ondřej Pýcha
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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
Falešná
bankovka!
Obsluha
baru
před
dvacátou
hodinou nahlásila na linku
156 neplatícího zákazníka.
Strážníci na místě zjistili, že
dvojice neznámých mužů
před jejich příjezdem útratu
sice uhradila, ale nepravou
bankovkou v hodnotě 500
korun. Po zaplacení oba
utekli. Platidlo bylo velmi
zdařilou kopií. Pro podezřey vyy
ní z trestného činu byla
rozuměna Policie ČR. Ta si
celou událost převzala k dalším úkonům.

Okradl známého
Co je tvoje, je i moje. Tímto
pořekadlem se zřejmě řídil
jednatřicetiletý muž. S žádostí o pomoc se obrátil na
linku 156 občan, který oznámil odcizení vojenské vodní
pumpy uložené v dřevěné
bedně, kterou měl na své
zahradě u chatky. Událost
se odehrála v poledne, kdy
známý oznamovatele za
jeho nepřítomnosti si předmět přivlastnil a odnesl jej.
Toto viděla přítelkyně poškozeného. Ta si myslela,
že jsou pánové dohodnuti.
To nebyla pravda. Strážníci
vyhledali podezřelého, který
vše popíral. Byla provedena
kontrola sběrných surovin,
ve kterých strážník okrskář
vodní pumpu nalezl. Jednatřicetiletý muž je podezřelý
z přestupku proti majetku.

Olejová skvrna
V úterý v ranních hodinách
nahlásila pracovnice restaurace rozlitý olej podél
chodníku před provozovnou.
Strážníci na místě zkontaktovali oznamovatelku, která
popsala dění z předešlého
dne. Podezřelým se stal muž
z firmy, který odvážel ve večerních hodinách použitý olej
určený k likvidaci. Zřejmě
špatnou manipulací zapříčinil únik tekutiny. O vzniklé
situaci nikoho nevyrozuměl,
proto se na znečištění přišlo
až ráno. Hlídka vyrozuměla
hasiče, kteří provedli likvidaci absorbentem.

Ožrala na pracáku
„Na to ti s...!“ Takto odpověděl muž na výzvu. K celému
incidentu došlo po výjezdu
hlídky na telefonickou žádost pracovnice úřadu práce.
V prostorách budovy se pohyboval opilý občan. Domáhal se vyřízení své záležitosti,
bouchal do dveří a opustit prostory odmítal. Za přítomnosti
strážníků z vestibulu odešel.
Před úřadem neustále odmítal
prokázání totožnosti a choval
se nevybíravým způsobem.
Situace se vyhrotila v použití donucovacích prostředků.
Pětatřicetileté osobě byla nasazena ppouta a byla
y odvedena
na služebnu Policie ČR.

Neuklidil větve
Majitel zodpovídá za čistotu na svém pozemku. Toto
nerespektuje osmapadesátiletý vlastník. Na upozornění sice prořezal stromky
a křoviny, aby zprůchodnil
přilehlý chodník pro chodce,
ale větve neuklidil. Naházel
je na pozemek, čímž stav
vzhledově podstatně zhoršil.
Navíc nestaráním se o rostlinstvo dochází k prorůstání
do sousedních zahrad. Svým
jednáním je podezřelý z přestupku.
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ŠOK v zahrádkářské kolonii u Žešova
„Je to k vzteku,“ hořekuje okradený J. Konupka

Vzali to od podlahy. Zloději předminulý týden pořádně řádili v zahrádkářské kolonii na žešovském
kopci. Sebrali všechno, co jim přišlo pod ruku a co
šlo jenom trošku zpeněžit. Hlavně železo, ale i zahradnické nástroje. Se vší brutalitou se také vloupali do několika zahradních domků. Policie po nich
pátrá, zahrádkáři jsou pořádně namíchnutí.
Žešov, Prostějov/mik
„To snad není pravda, toto je
opravdu k vzteku. Do mého
zděného domku se dostali i
za cenu toho, že krumpáčem
vysekali železné dveře ze zdi.
Ukradli několik věcí a jako
výsměch mi nechali na stole tři
vypité flašky slivovice, které
jsem měl v domku schované,“
svěřil se Večerníku přímo na
místě činu Jaroslav Konupka,
majitel jedné ze zahrádek na
kopci u Žešova. Okraden však
nebyl sám. „Dosud neznámý

pachatel se v době od 14. do
21. ledna vloupal na zahradní
pozemek u obce Žešov. Tady se
dále vloupal do dřevěné kůlny,
odkud následně odcizil pozinkované pletivo, pozinkované
dráty, kovové sloupky, sekeru
a dva ocelové klíny, elektrické
čerpadlo a několik plastových
barelů. Dále se pachatel vloupal do sousední dřevěné kůlny,
odkud odcizil ruční pumpu.
Na další sousedící parcele se
pachatel rovněž vloupal do
dřevěné kůlny a ukradl zde zednické kolečko, železo a krum-

Zloději chataři
vypili i tři lahve
SLIVOVICE
Naivní senioři

Opravdu k vzteku. Jak Večerníku přímo na místě ukázal Jaroslav Konupka, zloději se dostali do jeho zahradního domku opravdu brutálním způsobem. Krumpáčem doslova vysekali dveře ze zdi. 2x foto: Michal Kadlec
páč. Dále pachatel vniknul do
zahradního domku, kde odcizil
plynovou bombu s vařičem,
brusku, vodní čerpadlo, motorovou pilu, alkohol a další zahradní nářadí. Celková škoda,
kterou pachatel svým jednáním
způsobil, je nejméně 28 300 korun,“ popsal nám celou událost
Petr Weisgärber, tiskový mluv-

čí Policie ČR v Prostějově.
„Na krádež jsem přišel v neděli dvaadvacátého. Teď v zimě
sem nechodím každý den, takže to byl pro mě pořádný šok.
Ztratily se mi všechny cennější
věci, motorová pila, rozbrušovačka, čerpadlo a další. Podstatné je ale to, že mi kvůli
tomu poničili celý domek.

Podívejte se, to jsou s odpuštěním taková hovada, že jim
není rovno,“ vzkázal na adresu
zatím neznámých zlodějů Jaroslav Konupka. On i vlastníci
dalších tří vykradených zahrad
a domků na žešovském kopci
nyní vzhlíží s nadějí k policejnímu vyšetřování. Podaří se
zjistit pachatele?

Šlohli vrata. Kde je auto? TÝRALA svého psa

Ženská lhala, jako když tiskne!
Tajuplný případ, třeba se zloději přiznají... Prostějov/mik
- Postarší žena vala, neboť se o něj sama nemohla

Prostějov/mik - Kuriózní případ řešili minulý týden strážníci městské policie. V úterý ráno
vyjížděla hlídka prověřit oznámení, kterých v poslední době
přibývá. Řeč je o zlodějích kovových věcí. Z běžné zlodějny
se ale záhy vyklubalo něco víc...
„V úterý o půl deváté ráno oznámil občan na linku 156, že spatřil
na ulici Průmyslová dva muže
s dvoukolákem, na kterém vezou kovová vrata. Ty zřejmě
pocházejí z lokality Močidýlka.
Hlídka dotyčné osoby zajistila ve
Vrahovické ulici. Oba pánové ve
věku 29 a 31 let svorně popírali
odcizení. Ukradené věci jim každopádně byly na místě odebrány
a strážníci vzápětí prověřili okolí
a zjistili, odkud vrata pocházejí.

Záhada. Ukradená vrata na dvoukoláku se podařilo strážníkům zajistit, kde je ale nepojízdný favorit? Foto: Městská policie Prostějov
Byla to opravdu vrata od garáže
v Močidýlkách,“ uvedla Jana
Adámková z Městské policie v
Prostějově.
Tím ale případ neskončil, pokračoval výraznou komplikací. „Než
se podařilo vyrozumět majitele
garáže, tento se dostavil na slu-

žebnu s tím, že mu nechybí pouze
vrata, ale i nepojízdné motorové
vozidlo značky Favorit, které měl
uschováno uvnitř. Událost byla
postoupena Policii ČR,“ dodala
Jana Adámková. Šlohli zloději
tedy jenom vrata, nebo taky někam „uklidili“ starou škodovku?

se očividně chtěla zbavit psa,
tak ho přivázala za domem ke
kůlu! Přitom strážníkům lhala
o vymyšlené paní, které údajně
zvíře měla darovat. Případ týrání zvířete by měl správní orgán
tvrdě potrestat.
„Po desáté hodině jsme přijali
oznámení na linku 156, že za domem je delší dobu uvázaný pes.
Strážníci na uvedeném místě skutečně zvíře nalezli. Hlídka provedla následné kontroly, a protože se
pes i o půl čtvrté odpoledne nacházel na původním místě, byl převezen na služebnu městské policie.
Z jeho čipu byla zjištěna majitelka.
Tu se však povedlo zkontaktovat
až na druhý den večer. Dvaašedesátiletá žena sdělila totožnost
nové majitelky, které zvíře daro-

postarat. Z nacionálů však vyšlo
najevo, že žádná taková osoba neexistuje. Zvíře tak skončilo v útulku,“ popsala nám smutný příběh
zvířete Jana Adámková z Městské
policie v Prostějově.
Pro ženu, která strážníkům očividně lhala, případ neskončil. „Událost byla postoupena správnímu
orgánu pro podezření z přestupku.
Jde o porušení vyhlášky, jelikož
chovatel je povinen finančnímu
odboru ohlásit pro účely evidence ukončení chovu psa na území
města, ztrátu, darování či úmrtí
psa, což majitelka neučinila. Dále
dle zákona na ochranu zvířat proti
týrání došlo k jeho porušení, neboť nikdo nesmí zvíře opustit s
úmyslem se ho zbavit nebo jej vyhnat,“ vysvětlila Jana Adámková.

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

Jedině v Prostějově se NEVRAŽDILO
Kriminalita v kraji se zvýšila, přibylo i znásilnění dětí!

Olomouc, Prostějov/mik - V
Olomouckém kraji bylo v
loňském roce spácháno 14
347 trestných činů, objasněna
byla zhruba polovina. Co se
týká nejzávažnější kriminality, vychází z toho Prostějov
pozitivně. Na rozdíl od jiných
měst se u nás nemusela
vyšetřovat jediná vražda. S
výsledky loňských statistik kriminality nás v pátek
seznámilo vedení Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Vedení krajské policie projevilo
s úrovní kriminality a hlavně
objasňováním trestných činů

jakž takž spokojenost. A má
k tomu důvod. Vždyť u těch
nejzávažnějších zločinů došlo k
poklesu případů, navíc všechny
vraždy se podařilo objasnit,
stejně jako mnoho loupeží
či znásilnění a pohlavního
zneužívání. „V roce 2011
došlo na území Olomouckého
kraje k šesti vraždám. Oproti
předešlému roku, kdy se
vraždilo ve třinácti případech,
jde o značný pokles. Vloni
byly tři vraždy zaznamenány
na Olomoucku a po jedné na
Šumpersku, Přerovsku a Jesenicku. Jedině na Prostějovsku
k tomuto nejtěžšímu zločinu

Počet trestných činů v kraaji
Město
2010 2011
1
Kraj celkem 13 721 14 347
7
Olomouc
6 114 6 065
5
Přerov
2 642 2 631
1
Šumperk
2 206 2 270
0
Jeseník
787 1 001
1
Prostějov
1 972 2 380
0
nedošlo,“ řekl na úvod Karel
Kadlec, náměstek ředitele pro
Službu kriminální policie a
vyšetřování Policie ČR Olomouckého kraje. „K nárůstu
trestné činnosti došlo vloni na

Roční souhrn. Krajští policisté poskytli v pátek novinářům podrobné údaje o statistice kriminality za uplynulý rok. Zleva plukovníci
Libor Šamšula, Karel Kadlec a Petr Hanák. Foto: Michal Kadlec

úseku daňových deliktů. Zaznamenali jsme ovšem také vyšší
počet trestných činů znásilnění
na osobách mladších patnácti
let. Svoji roli ovšem při této
skutečnosti hraje i fakt, že podle

novely zákona se za znásilnění
považují i jiné sexuální praktiky krom soulože,“ dodal Libor Šamšula, šéf krajské kriminálky.
(Pokračování na straně 13)

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

ČERNÁ KRONIKA

Dosud neznámý
pachatel v úterý
dopoledne
p
v jjednom z domů na ulici Šárka
v Prostějově uvedl v omyl
staršího muže a ženu, po
kterých požadoval zapůjčení
finanční hotovosti na přesně
neurčené účely. Poškození
pachateli vydali finanční
částku ve výši 5 000 korun.
Za trestný čin podvodu hrozí
pachateli trest odnětí svobody v délce trvání až dvou let.

Další loupež!
Z trestného činu loupeže je
podezřelý
třiadvacetiletý
muž z Prostějova. Ten přišel
předminulý pátek večer do
baru ve Vrahovické ulici v
Prostějově, kde si objednal
pití, které rovněž zaplatil.
Přibližně po dvaceti minutách vstal od baru, přistoupil
k obsluze, kterou začal tlačit
před sebou za prostor baru.
Tady odcizil dvě krabičky
cigaret. Tohoto okamžiku
využila obsluha, která z místa incidentu utekla přivolat
pomoc. Pachatel loupeže byl
při úniku z místa události zadržen pohotovými občany.
Způsobil škodu jen za 100
korun, přesto mu hrozí až
deset let kriminálu.

Násoska za volantem
Z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky
je podezřelý čtyřiadvacetiletý muž z Prostějovska, který
byl kontrolován hlídkou v
obci Ptení jjako řidič osobního motorového vozidla Škoda Felicie. Muž se podrobil
dechové zkoušce, která vyzněla ppozitivně s naměřenou
hodnotou 1,28 promile. Řidiči nebyl na místě zadržen
řidičský průkaz, jelikož jej
policistům nepředložil. Byla
mu zakázána další jízda a za
trestný čin může být potrestán odnětím svobody až na
jeden rok.

Ukradl 73 roštů!
Z trestného činu krádeže byl
obviněn šestačtyřicetiletý
muž z Prostějova. Uvedený
muž je obviněn z celkem
17 skutků majetkové trestné
činnosti, a to z krádeží ocelových roštů, které se nacházely před obytnými domy
v různých lokalitách města
Prostějov. Pachatel odcizil
celkem 73 kusů výše uvedených ocelových roštů. Svým
jednáním způsobil celkovou
škodu nejméně za 53 750
korun. Za trestný čin krádeže může být obviněný muž v
daném případě potrestán odnětím svobody až na pět let.

Pokuty jen létaly
V pondělí po celý den proběhla na Prostějovsku dopravně bezpečnostní akce
zaměřená na dodržování
rychlostních limitů v obci a
mimo obec. V rámci dopravní akce bylo zkontrolováno
celkem 124 motorových vozidel, kdy bylo zjištěno celkem 41 přestupků proti výše
uvedenému zákonu. Celková výše pokut uložených
policisty v blokovém řízení
byla ve výši 22 600 korun.

Straka v kantýně

PAVOL KRIŠTOF

IZABELA LAKATOŠOVÁ

RADEK TRUNDA

ILONA DŽUDŽOVÁ

se narodil 16. března 1971
a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Po
hledaném bylo vyhlášeno
celostátní pátrání už v dubnu roku 2010. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 35 do
40 let, měří 175 centimetrů,
má hnědé oči a hnědočerné
kadeřavé vlasy.

se narodila 16. července
1989 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov.
Po hledané bylo vyhlášeno
celostátní pátrání 6. prosince
2011. Její zdánlivé stáří je v
rozmezí od 22 do 25 let, měří
160 centimetrů, má hubenou
postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.

se narodil 21. prosince 1997
a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Po
hledaném bylo vyhlášeno
celostátní pátrání 26. ledna
2012. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 16 do 17 let, měří
mezi 170 až 175 centimetry,
má hubenou postavu, zelené
oči a hnědé vlasy.

se narodila 7. ledna 1997 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Po hledané mladistvé bylo vyhlášeno celostátní pátrání 20.
prosince 2011. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 14 do
15 let, měří 155 centimetrů,
má černé oči a černé krátké
vlasy.

Během předminulého víkendu vnikl dosud neznámý
pachatel do školní kantýny
v obci Konice na Prostějovsku. Pachatel zde odcizil
cukrovinky, žvýkačky, cigarety, kávu a další potraviny.
Celkově svým jednáním
způsobil pachatel škodu ve
výši nejméně 36 500 korun.

Zpravodajství
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Prostějov
Koupil by někdo „PARLAMENT“? SCHVÁLENO:
bude statutárním městem
„Jestli o někom víte, byl bych rád...“ prohlásil starosta

M. Pišťák: „Jablonci válku nevyhlásíme!“

Je to snad největší ohavnost mezi nemovitostmi ve
vlastnictví města. Jde o dům s desítkami sociálních
bytů v naprosto dezolátním stavu v ulici Šárka. Nikdo
mu neřekne jinak než „Parlament“. Město by se ho
rádo zbavilo. Bydlet se v něm nedá, na opravu nemá
radnice peníze a navíc i samotná nejnutnější údržba
stojí ročně statisíce korun. „Jestli ho chce někdo koupit, nosili bychom ho na rukách, ale moc iluzí si nedělám,“ říká Miroslav Pišťák, starosta Prostějova.
Prostějov/mik
„Co se týká bytů v takzvaném
Parlamentu, s tím máme už letité dilema. Ty byty i celý dům by
si zcela jistě zasluhovaly rekonstrukci, ale ta by stála desítky
milionů korun. Navíc by to bylo
velice technicky složité, neboť

se jedná o obrovský barák. A
navíc těm, kteří zde užívají
městský byt, bychom po dobu
oprav museli hledat náhradní
ubytování,“ vyjmenoval starosta hlavní důvody, proč se městu
nechce do rozsáhlé a nákladné
rekonstrukce „Parlamentu“.
Dokončení na straně 13

Co s barabiznou? Na opravu je potřeba kufr plný peněz, na jeho případnou koupi taky. Co se stane
v budoucnu s odpudivým Parlamentem v Šárce?
Ilustrační koláž PV Večerníku

Praha, Prostějov/mik - Senát Parlamentu České republiky schválil ve středu
novelu zákona o obcích,
která je velice významná
pro Prostějov. Naše město
se tímto totiž stane statutárním městem, současný starosta Miroslav Pišťák bude
užívat titul primátor.
Radní našeho města mohli
rozlévat šampaňské už minulý
týden, ovšem cestu za titulem
statutárního města zkřížil, nikoliv však ohrozil, Jablonec.
Senátorka za toto město Soňa
Paukrtová totiž vstoupila do
schvalovacího procesu s tím,
že výsostný městský status
chce i pro Jablonec. „Kvůli
pozměňovacímu návrhu paní
kolegyně Paukrtové tak musí

být návrh novely zákona vrácen zpět k projednání do Poslanecké sněmovny,“ komentoval tuto skutečnost Přemysl
Sobotka, řídící schůze Senátu
ČR.
Námi oslovený starosta Prostějova Miroslav Pišťák vše
komentoval s humorem.
„Jablonci válku rozhodně vyhlašovat nebudeme. Je to pro
nás pouze zdržení, nic se neděje,“ sdělil Večerníku Miroslav Pišťák, kterého od titulu
primátora dělí snad už jen pár
týdnů. „Předpokládal jsem, že
senát schválí novelu a tím se
naše město stane statutárním.
Znovu ale opakuji, že tím se
pro nás nic nemění, práce zůstává,“ dodal starosta, zanedlouho primátor Pišťák.

NEČEKANÝ OBRAT VE PTENÍ: Kováře neodstřelili!
jak se odvolával a neodvolal ředitel...

Pouze jediná ruka z jedenáctičlenného zastupitelstva obce Ptení vzlétla nakonec do vzduchu
při hlasování o vyjádření nedůvěry pro
ředitele zdejší školy Pavla Kováře.
Přitom nedlouho před hlasoRozhodl hlas lidu.
váním osm z jedenácti zákoZa ředitele bez kravaty
nodárných činitelů ve svých
postavili učitelé, žáci
projevech naznačilo, že Pavel se
a nakonec i rodiče
Kovář jejich důvěru ztratil... Vše
změnila veřejná diskuse. Zcela
zaplněný jednací sál Obecního úřadu
ve Ptení, ve kterém byli učitelé, žáci i rodiče se totiž
postavil za „svého“ ředitele!
Ptení/mls
Chvíli drama „Kladivo na čarodějnice“, chvíli taškařice ve stylu
„Hoří, má panenko“. Atmosférou těchto dvou slavných filmů
by se dalo charakterizovat veřejné zasedání zastupitelstva obce
Ptení, jehož byl Večerník očitým svědkem.

více čtěte na straně 8

Hlavní aktér. Z projevu Pavla Kováře bylo patrné, že se v posledních dnech zažívá velmi těžké
životní období...

Sklady po OP prodány

Nepropadlo by jablko. V zasedací místnosti Obecního úřadu ve Ptení se sešlo nebývalé množství lidí. Jasná většina z nich podpořila „svého“ ředitele!

Bývalý ředitel. Po projevu Karla Foltína, který se obul do
některých zastupitelů, se ozval bouřlivý potlesk.
3 x foto: Martin Zaoral

V Čechovicích bude nové školní hřiště

Zájem byl i o další nemovitosti

SKANDÁL! Sokolové přijdou

Prostějov/mls - Rozprodej
nemovitostí po zkrachovalém OP Prostějov se rozběhl
na plné obrátky. Kromě rekreačního zařízení Čubernice nad Plumlovskou přehradou, který získal Jindřich
Skácel, našly svého kupce
i sklady u prostějovského
místního nádraží.
„Prodej této nemovitosti
schválil Věřitelský výbor za
cenu ve výši 17,5 milionu korun,” uvedla v souvislosti s
areálem skladů OP Prostějov
ve Sladkovského ulici insolvenční správkyně Miloslava
Horská. Společnost Plastimex
je velkododavatelem domácích
a zahrádkářských potřeb, která
v tuto chvíli sídlí v Určické ulici v Prostějově. Snažili jsme se
zjistit, co a v jakém horizontu
společnost se sklady plánuje.
Nicméně o víkendu se nám nepodařilo nikoho z vedení firmy
zastihnout.

Prostějov/mik - Město hodlá
při čechovické základní škole
vybudovat menší fotbalové
hřiště s umělým povrchem.
Bohulibý úmysl. Horší je
ale už to, co všechno tomu
chce obětovat. Pozemek,
který k výstavbě hřiště bude
potřebovat, patří totiž z větší
části zdejší sokolské jednotě.
Radnice nabídne Sokolům
jiné pozemky, ale navíc, což
je šokující, převede do jejich
vlastnictví čechovický fotbalový areál!
„Snažíme se nyní získat dotaci pro vybudování nového
sportoviště v Čechovicích za
místní základní školou a sokolovnou, které spolu sousedí.
Půjde o víceúčelové hřiště.
Potřebujeme ale dosáhnout
dohody s čechovickými So-

INZERCE

Našel kupce. Rozlehlý areál OP Prostějov ve Sladkovského ulici už několik let chátrá. Teď to vypadá, že by mohl opět ožít.
Foto: Martin Zaoral
Zajímavého majitele získaly
také pozemky v Partyzánské
ulici v Prostějově, které rovněž
patřily OP Prostějov. Za milion sto tisíc je získali manželé
Jean-Louis Civade a Lenka
Civade. Malířka Lenka Civade
se narodila v Prostějově jako
Lenka Horňáková, v současné
době žije ve Francii.
Největší výtěžek v tuto chvíli
získají věřitelé zkrachovalého OP z prodeje nemovitosti

mimo Prostějov. Výrobního
areál v Uherském Hradišti se
podařilo předběžně udat za osmatřicet a půl milionů korun.
Všichni zájemci o nemovitosti musí před podpisem kupní
smlouvy složit peníze na účet
insolvenční správkyně. Na prodej ještě čeká lovecký zámeček
Karlštejn v obci Svratouch na
Českomoravské vrchovině a
ubytovny v Olomoucké ulici a
v ulici Marie Pujmanové.

zadarmo k fotbalovému areálu

Dobrý kšeft. Hřiště v Čechovicích využívá zdejší sokolský fotbalový klub, zanedlouho by mu mělo dokonce i patřit. Ilustrační foto
koli ohledně směny pozemků,
protože více než půlka
těchto pozemků patří právě
jim. Chceme jim nabídnout
pozemky stejné hodnoty v
lokalitě fotbalového hřiště
v Čechovicích, které patří

městu,“ uvedl Jiří Pospíšil,
místostarosta Prostějova.
Radnice zřejmě o nové školní
hřiště, které by mělo sloužit
i pro trénink více než dvou
stovek čechovických fotbalistů,
má obrovský zájem. Sokolům

za směnu pozemků nabízí
ještě jeden dárek, a to velmi
grandiózní. „Předpokládám,
že bychom k tomu dostali i
souhlas zastupitelů. Budeme
totiž za předpokladu, že
ke směně pozemků dojde,
připraveni navrhnout něco,
o čem se zatím neuvažovalo.
A to převést bezúplatně do
vlastnictví Sokolů velké fotbalové hřiště. A to, si myslím, je
velmi vstřícný krok od města,“
řekl Miroslav Pišťák, starosta
Prostějova.
Podle našeho názoru jde o
více než vstřícný krok, který
určitě vyvolá značnou diskuzi. „Já věřím, že to nikdo
nevezme tak, že se zbavujeme městského majetku,“
dodal jakoby na vysvětlenou
prostějovský starosta.

Publicistika

4

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. ledna 2012

Barometr

Číslo týdne

997

+

Už to rozsekli! Trpělivost došla, a tak radní konečně vyřešili problém s radary
Nesmysl. Měna měření rychlosti. Tajemník města
sto se dostalo
dostal za úkol ukončit smlouvu
znovu do sporu s pase společností Czech radar.
mátkáři. Tentokrát jde o
Kdo nebo co teď bude
Smetanovy sady a jejich rekonhlídat řidiče
strukci. Památkáři požadují asfaltové
Uvidíme!
a dlážděné cesty nahradit hliněnými či
pískovými. A co za deště a v zimě,
vy chytráci?

Jako u Bati! Přesně tolik
prostředků k zabránění odjezdu vozidel, lidově řečeno
„botiček“, nasadili strážníci
na kola vozidel v loňském
roce. Zdá se vám to moc?
Tak vězte, že oproti předešlým rokům je to podstatně
méně. Tak aspoň v něčem
se řidiči zlepšili..

-

Výrok týdne
„Jako
J k starosta
nejsem blbý ani slepý,
ovšem toto jsem
fakt nevěděl!“

ZDENĚK IZER
Populární bavič přijel ve čtvrtek
t
tvrtek
ě
ějova,
uplynulého týdne do Prostějova,
k zaka
aby po dvě hodiny bavil takřka
a Jeho
a.
plněný sál Městského divadla.
d
fórkům se všichni bavili dosyta,
takže kdo šel kolem, musel se zaš
stavit... Obzvlášť když svým šarmem mu sekundovala krásnáá
zpěvačka Šárka Vaňková.

Starosta Prostějova
Miroslav Pišťák
ke zjištění,
že ve městě funguje
800 výherních terminálů...

NĚCO MÁLO SLOV O KAUZE DJ ŘEDITELE
Jelikož se pohybuji již
dvacet let ve školství,
zřejmě se ode mne
skoro očekává, abych
okomentoval kauzu
ptenského DJ ředitele.
Nehodlám být soudcem
ani žalobcem či obhájcem, pokusím se pouze Ilustrační snímek herečky Cameron Diaz z filmu „Zkažená úča“.
Foto: internet
analyzovat kapku s od- Inspirovaly se ptenské dívky zrovna u ní?
stupem a z jiného úhlu
zdroj používal jen profily puberťa- výrazivo sociálních sítí, jak výše
všechno to, co jste si mohli přečíst a co jste mohli ček, by se měl profackovat.
zmíněno, je pravda jiné než spiA když jsme tak u toho. Fyzic- sovná čeština, i když i o něm můvidět a slyšet do této doby...

Analýza
Martin Mokroš

Začnu fotkami děvčátek myjících
ředitelské autíčko a hned se zeptám: „Viděli jste film Zkažená
úča?“ Pokud ano, začne vám svítat. Pokud ne, tak jen ve stručnosti
naznačím, že jde o průměrný americký film z tamní „high school“,
kde hlavní hrdinka učitelka není
zrovna pedagogickým vzorem,
ale na závěr prozře. Je zde ovšem
zásadní scéna, ve které hlavní
hrdinka také umývá auto. Hraje
ji blonďatá sexbomba Cameron
Diaz a scéna nenechá chladným
asi žádného muže, tedy pokud

ké práce bych navrhoval zavést
jako alternativní trest pro zlobivé
žactvo, takže ne auto, ale chodby i voňavější místnůstky místo
vcelku zbytečných stohů zápisů
obsahujících pohovory výchovných poradců, důtky, nižší stupně
z chování a různé typy vyloučení,
nad kterými se většinou postižená
strana pouze pousměje. Velké procento pedagogické i rodičovské
veřejnosti by to uvítalo jako jeden
z mála rozumných kroků současného školského ministra a to vím
zcela bezpečně…
Jiná věc jsou pozvánky na levný
chlast a paření na profilu pana DJ
ředitele. Diskotékové výrazivo a

není kluk, co chodí s klukama,
nebo není člen puritánského společenství.
Celkem stoprocentně jsem přesvědčen, že ptenské žákyně se
inspirovaly oním filmem a v rámci posledního zvonění provedly
podobnou scénu na své škole. Pokud byly tyto fotky vystaveny na
školním webu, tak při patřičném
komentáři typu „Zkažená úča po
ptensku“ se mohli všichni zasmát
a nestalo se zhola nic. A o tom, že
byly na jejich facebookových profilech, je snad zbytečné diskutovat, neboť sociální sítě si žijí vlastním životem a novinář, který by za

Městští policisté nejsou šašci
Rostislav Kocmel
To, že jsou
lidé stále
agresivnější, se nemusí složitě
dokazovat.
Řadoví občané to vědí
stejně přesně jako renomovaní sociologové. Rozdíl je pouze v podkladech, které mají
odborníci k dispozici. Násilí
konané na běžných lidech je

sice smutné, ale nevyvarujeme
se ho asi nikdy.
Fyzická agresivita mířená
proti záchranářům, hasičům,
osobám úředním - zvláště
pokud jsou v uniformách,
musí být ovšem tvrdě trestána.
V tomto je staví naše legislativa do rolí šašků. A když nejsou
dobře právně chránění, jistá
část populace se k nim potom
náležitě neuctivě a bez respektu také chová...
Jestliže někdo nafackuje městskému strážníkovi ve službě

glosa týdne

a tento výstup je potom řešen
jako přestupek, stala se někde
chyba. Úřední osoby musí být
nedotknutelné. Jakýkoliv nemístný kontakt, byť by byl jen
slovní, je třeba náležitě trestat.
K tomu je ovšem třeba učinit
jisté legislativní kroky.
No - a pokud to tak nebude,
zůstanou v očích jisté části populace opravdu jenom šašci.
A možná i šašci počmáraní!

Konstelace hvězd Prostějova
Chodit v noci po Prostějově, to radši ani nezkoušejte! Pokud
se tedy nechcete stát svědky loupeží, rvaček či vandalismu.
Ostatně proč taky vytahovat večer paty z domu? Jedině tak
na pár piv do oblíbené hospůdky a šup zpátky za rodinou!

žeme především sociologicky a
psychologicky diskutovat, i argument, že záleží na každém z rodičů, zda dítě za chlastem a pařením
pustí, je obzvlášť v dnešní době
také velmi zásadní, neboť vážení
rodiče, tušíte mnohdy, co vaše dítě
dělá během celého víkendu? Odpovím za velkou většinu rodičů,
no nevíte a je to vaše rodičovské
mínus a to značné, jde bohužel o
syndrom dnešní doby a „kvalitu“
generace, která se dostala do stádia rodičů. Slušné a zodpovědné
rodičovstvo pak zaslouží velkou
pochvalu a dík.
Co já považuji za nemravné, je
to, že došlo ke spojení profese

DJ a ředitel. Neobstojí u mne
argument, že DJ pracuje hlavně
mimo náš region, prostě v době
jmenování měl pověsit své DJ řemeslo na hřebík nebo předat firmu
nějakému následovníkovi a vrátit
se k ní, až svůj post opustí. Ředitel je totiž manažer a reprezentant
určitého stavu, který pracuje a je
ve své funkci čtyřiadvacet hodin
denně, za což je také patřičně
ohodnocen. Řadový kantor vypnout může a dělat vedlejšák také,
mimochodem to je v dnešní době
mizerných učitelských platů skoro
nutnost, ale ředitel prostě ne. Pracoval jsem za své praxe s několika
ředitelkami a řediteli škol a nemám pocit, že by se ve své funkci někdy měli čas zabývat něčím
jiným než svými povinnostmi,
což jsou do značné míry stohy
hlášení, tabulek, vyhlášek, zákonů
a následných novel zákonů, ministerských experimentů, například o
polévkách, které vydrží asi tak
dlouho jako malá jepice a dalších
neustálých prudění, při kterých si
stihnou občas zaskočit zaučit na
pár hodin mezi žactvo, míněno
zcela bez výčitek a ironie.
A tak když komentář celé kauzy
uzavřu, fotky s patřičným komentářem ANO, hlášky na profilu ve
funkci DJ učitele UMÍRNĚNĚJŠÍ

a cíleně orientované na starší, ale
činnost DJ jako taková v souběhu
s funkcí ředitele rozhodně NE!
A poznámka pod čarou. Jakou
roli v celé kauze hraje exmanželka dotyčného, je jaksi její a
jejich společný osobní boj, do
kterého těžko vidíme a nemáme
právo ho soudit a ponechme jej
osobám s právnickými tituly.
Zajímavé bylo a ještě bude pozorovat, jak celou kauzu dořeší
ptenské zastupitelstvo v čele se
starostou, neboť v menších obcích právě takovéhle kauzy rozhodují o bytí a nebytí zastupitelů
a nějak jsem neměl pocit, že by
skupina rozhořčených rodičů
byla zrovna malou potencionální
voličskou skupinou. Podle čtvrtečního zasedání vedení obce ředitel zůstává, odvolán nebyl, sám
nerezignoval a schůze se účastnil
za veřejnost zřejmě pouze fan
klub DJ-ředitele po oněch všude
zmiňovaných rozhořčených rodičích nebylo ani vidu ani slechu…
A tak si tak říkám společně
s hrdinou „Audience“ pana
Havla: „To jsou paradoxy pane
Vaněk“a hned posílám telegram
do Hollywoodu madam Cameron Diaz, že její scéna pád
pana DJ-ředitele nezpůsobila.
Zatím…

komentář redaktora

Přivezte Domikánce!
Martin Zaoral

Existují lidé,
kteří by zimu
coby
roční
období nejraději zrušili.
Mají rádi horko a teploty
pod
nulou
považují za
přírodní anomálii. Společné mají obvykle to, že toto
zimní období tráví ve městě
a lyžování považují za pro
člověka nepřirozený pohyb
a zbytečnou snahu zvětšovat
plochu svých chodidel. Pokud mají dostatek peněz, prchají tito lidé za svým snem

o věčném létě například do
Domikánské republiky, kde
v těchto dnech panují stejné
teploty jako loni v srpnu na
Stražisku.
Proti nim stojí milovníci bílých plání, od nichž se odráží
sluneční svit jako od ničeho
jiného. K nim se řadí i autor
tohoto textu. Jelikož nám už
při čekání na zimu na Prostějovsku ruply nervy, prchli
jsme s přítelkyní a kamarády
na začátku tohoto týdne na tři
dny do Beskyd. Celou cestu
nám pršelo a kolem hlav nám
kroužily temné představy o
vodním lyžování. Jenže jen o
pár nadmořských metrů výše
na nás už čekala bílá pohád-

ka. Vracet se nám vůbec nechtělo...
S o to větším překvapením
i nadšením jsme po návratu
zjistili, že od poloviny týdne
už za sněhem nemusíme do
Beskyd, ale stačí vyrazit do
podstatně bližších Drahan.
Je opravdu kouzelné, že kdo
chce nahradit převažující
hnědou prostějovskou břečku
bílým prašanem, tomu stačí
vyjet osmikilometrový kopec
do Drahan. Rázem se objeví
v docela jiném světě, na který
by s obzvláštním zalíbením
popatřil právě obyvatelé některého z Karibských ostrovů.
To by pro ně totiž byla ta pravá exotika!

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. Lidem se nezavděčíte. Ať
uděláte cokoliv pro někoho jiného, nikdy se to
nebude líbit. Nejlepší bude starat se sami o sebe
a o své vlastní dobro. Nedělejte ze sebe hlupáky,
vyhněte se posměchu.
Býci - 21.4.-21.5. Nekupujte zbytečnosti, máte
jich plný byt. Pokud hodláte investovat, tak jedině do svého vzdělání, ve kterém tak trochu
pokulháváte. Uprostřed týdne obdržíte dopis,
který vás nepotěší.
Blíženci - 22.5.-21.6. Máte sice pro strach uděláno, ale určité obavy nastanou ve chvíli, kdy
budete muset řešit rodinné problémy. S vaším
příbuzným to jde z kopce, vy ho ale budete chtít
zachránit. Nechcete si to rozmyslet?
Raci - 22.6.-22.7. Do středy se jakž takž budete
protloukat životem, ovšem pak nastane strmý
sešup z kopce. Začnou se vám hroutit veškeré
plány, navíc partner začne zanášet. Nečeká vás
klidný týden.
Lvi - 23.7.-23.8. Dávejte si úzkostlivý pozor na
svoji peněženku, podezřele se vám z ní ztrácejí
peníze. Není to ale krádeží, nýbrž vaším neuvědomělým utrácením. Proboha, proč si ve své
situaci hrajete na haura?
Panny - 24.8.-23.9. Rádi se pěkně oblékáte a
dbáte i celkově na svůj zevnějšek. Budete v tom
pokračovat i v nejbližších dnech, zvláště když o
víkendu jste pozváni na VIP společenskou akci.
Bavit se budete skvěle.

Váhy - 24.9.-23.10. Nemáte příliš sebevědomí,
ovšem v co nejbližších dnech se celkem osvědčíte v práci. Dokážete skvěle zastoupit šéfa, který vám svěří neobvyklé úkoly. Po jeho návratu
vás čekají velké prémie.
Štíři - 24.10.-22.11. Libujete se v maličkostech, proto vás bude štvát zvyšující se
nepořádek doma i na pracovišti. Sice vás
každý má za prudícího puntičkáře, ale vy v
pořádkumilovnosti vytrvejte. Nebýt vás...
Střelci - 23.11.-21.12. Dostanete se jen kousek
od nebývalého štěstí, stačí si jenom sáhnout!
Poslední krok ale bude pro vás nejtěžší, musíte k tomu sebrat poslední kousek odvahy. Čeká
vás bohatství, tak to nezkazte!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Ukažte všem okolo,
že se umíte za dobrou věc i poprat a ne pouze
stát v koutě a čekat, jak se věci vyvinou. Máte
smysl pro spravedlnost a poctivost, tak jednejte!
Čím dřív, tím lépe.
Vodnáři - 21.1.-19.2. V tomto týdnu se dočkáte zklamání, které jen tak nepřejde. Váš nejlepší
kamarád vám totiž odmítne pomoci v choulostivé situaci. A nejenom to, o vaší slabině bude
referovat dalším lidem.
Ryby - 20.2.-20.3. Chystáte se na hory? Buďte
ve střehu a vyberte si místo, které dobře znáte.
Jen tak se vyvarujete nebezpečí, které by vás
případně čekalo. A na výletě se připravte na novou známost!a

Agentura
To byl dáreček - Trójský koníček
Jak to tak vypadá, s ředitelem školy ve Ptení je to
nahnuté. Končí. Kdo by to
byl řekl? Tip Agentury Hóser nevyšel. Zastupitelé už
rozhodli. Asi neunesli tu
mediální slávu.
Mnohem zajímavější manévry se vymýšlejí na Domovní správě. Zpustošené byty
se budou nějakým rychlejším a lepším způsobem
přidělovat. Velký objev při
úvahách učinil ředitel Domovní správy. Ten veřejně
do novin prohlásil: „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…“ Tato průlomová myšlenka v uvažování městského úředníka může mít vliv

na Prostějovany, kteří ještě
byt nemají. To se hned pozná odborník!
Snad se dočkáme i doby,
kdy se některé městské byty
budou rozdávat. Možná
se jejich tržní a jakákoliv
jiná hodnota pomalu blíží
k daru. Ovšem na takové
dary pozor! Už více než
před dvěma tisíci let řekl
trójský věštec Láokoón:
„Nevěřte tomu koni, Trójané! Ať je to cokoli, bojím
se Danaů, i když přinášejí
dary...“
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!

Co dokáže udělat
centimetr sněhu...
Tak nám nedávno napadl první sníh! Tedy spíše řečeno pár
vloček zasypalo město. Zatímco v centru města hned roztál,
v bočních ulicích se docela
držel a auta ho ujezdila. Stejně
tak v naší Mozartově ulici i v
sousední ulici Dr. Horáka. A
to byste nevěřili, jak těm, kteří
se mají starat o tyto silnice, dělalo potíže přijet a posypat komunikaci solí. Za tři dny tady
byla čistá ledovka a auta tady
kouzala jako já zamlada na
zimním stadionu. Teprve až na
čísi zavolání se po třech dnech
obtěžovalo přijet jedno oranžové auto a po jediném solném
posypu bylo po ledovici. Díky
vám, za bleskurychlou reakci...
Silničáři nebo technické služby, co budete dělat jestli napadne dvacet centimetrů?!
Jana Kolářová, Prostějov

Statutární město,
co to přinese?
Jsem běžným občanem Prostějova, takže mi nový status
města nic nepřinese. Panu
starostovi se splní přání být
primátorem. Takže imaginární slávu má již téměř tříletou.
Vždycky jsem byla patriotem
svého rodného města, ale věřte
mi, poslední dva roky se s pocitem nadšení a zastání se města
neztotožňuji. Město Prostějov
nezíská větší status jen tím, že
se stane statutárním městem.
Běžný občan chce žít ve městě, ve kterém má pocit bezpečí,
dýchá zdravé ovzduší, cítí historii a tradici, uživí svoji rodinu
a kde si město váží občana, který toto naplňuje. Kde výběrová
řízení budou zase jen o schopnostech a spravedlivém postoji.
V poslední době mám pocit,
že se věnuje více pozornosti a
financí těm, kteří nic neprodukují a pouze zvyšují početnost
obyvatel trvalým bydlištěm na
městském úřadě. Nezískalo
by město větší status u starousedlíků a mladých rodin, kteří
žijí řádným životem tím, že se
postará jako schopný hospodář
o bytový fond a vytvoří nové
pracovní příležitosti? Copak si
může město dovolit, aby děti
v mateřskýcah školách a na l.
stupni základních škol vyrůstaly v přeplněných učebnách?
Proč by zájmové kroužky nemohly být opět dostupné s dotací města pro všechny, malé,
mladé i pro nejstarší generaci?
Pokud současné vedení města
skloubí pojmy statutární a občanský, pak nejsem v zásadě
proti zařazení města mezi statutární. Nakonec magistrát by
mohl začít s vyšším nasazením,
když už se bude pyšnit novým
názvem, hájit zájmy běžných
občanů. Co říkáte?
Jana Krejčí, Prostějov
(redakčně kráceno)

Máte něco na srdci?

Myslíte si své, o tom co se
děje na Prostějovsku?
Chcete vyjádřit svůj názor
k článku, který jste si právě
přečetli?
PIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce, či na e-mail:

VECERNIK@PV.CZ!
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- 23.11. -21.12.

O čem se drbe
ve městě

Investovat do cizího. Proč?

Prostějov/Aneta Křížová
Celým světem hýbe nový trend, kterým jsou hřiště pro
seniory. Pryč jsou doby, kdy na těchto prostranstvích
dováděly jen děti. Dnes už i v Prostějově najdeme vícegenerační „posilovny“, které pomohou žít zdravým a aktivním stylem života. Tentokrát jsme se v prostějovských
ulicích ptali, zda-li …

MAJÍ HŘIŠTĚ PRO SENIORY SMYSL?
Martin
Holemý,
Prostějov
„Myslím si,
že tato hřiště, senioři
ani dospělí
příliš nevyužívají. Podle mě
jsou pohodlní a raději si objednají z teleshoppingu nějaký vibrační pás, který mohou
využívat, aniž by se museli
namáhat. A co je ještě lepší,
můžou se u toho dívat na televizi...(úsměv) Samozřejmě
to neplatí pro všechny, ale u
takových osmdesáti procent
to tak bude. Je však možné,
že postupem času se to nejen
starší lidé naučí a budou tak,
tato hřiště více využívat.
Vždyť v dnešní době se do
popředí dostává zdravá výživa, všude se o tom debatuje
a lidé to vnímají a pomalu
k tomu přistupují.“

Denisa
Hrdličková,
Dobrochov
„Nevím, jestli mají smysl.
Myšlenka
nebo i celý
nápad je dobrý, ale nesmyslím,
že by této příležitosti někdo
využíval. Na tento druh volnočasové aktivity nejsme jako
národ patrně zvyklí. Vím, že
ve světě tahle hřiště nabývají na popularitě, ale u nás,
tomu tak zatím není. Hřiště
se nacházejí v klidných lokalitách a ještě k tomu jsou
zcela zdarma, tak proč je
nevyužít, když ještě k tomu
stály hromadu peněz?! Ale
na místo jejich využití jsou,
alespoň, co jsem slyšela, jen
ničena vandaly... A je to obrovská škoda. Rozhodně by
se tato hřiště měla více hlídat!“

Ilustrace
Prostějov/mik - Městské byty.
Tímto tématem jsme se v posledních číslech Večerníku
vskutku trefili do černého!
To je prostě téma, které v hospodě nesmí chybět. A myslíte,
že štamgasti místních pivnic
a barů do problému nevidí?
To byste se divili! I po pár
pivech s nějakým tím prckem
dokážou o věci diskutovat velice rozumně. „Tomu říkáte
problém? Já tvrdím, že to je
nebetyčná pitomost nabízet

městské byty v dezolátním
stavu lidem a chtít, aby si je
opravili na své náklady. Kdo
do toho půjde? Uvidíte, že
se nenajde ani jeden dobrodruh, který nejdříve stavební firmě zaplatí půl milionu
korun za opravu bytu, který
stejně nikdy nebude jeho.
A ještě bude čekat, až se mu
aspoň část těchto peněz vrátí
z nájmu, který chvíli nebude
muset platit. Je to celé nesmysl,“ nechal se slyšet muž

těsně nad padesátkou, který
se nebál představit jako Jiří
Janda. Vedle něho sedící
žena, zřejmě manželka či přítelkyně, se nám svěřila s tím,
jak už jednu zkušenost prožila. „Žádala jsem asi před
dvěma lety o byt pro mě a mé
dvě dcery. Domovní správa
mi nabídla pouze garsonku,
což jsem odmítla. Nikoliv z
nevděku, ale protože bychom
se do ní prostě tři ženské nevešly. Pak mi tedy nabídli dva
plus jedna. Když jsme se tam
šly podívat, málem jsme se
pozvracely. Byt samá plíseň,
záchodová mísa nikde, vnitřní
omítka popraskaná a balkon v
havarijním stavu. A to všechno si prý mám opravit sama a
můžu bydlet. Kamarád zedník
odhadl, že tři sta nebo čtyři
sta tisíc by mělo stačit. A kde
bych jako ty peníze měla vzít?
Takže jsem odmítla i tento
byt. A město? Vyšouplo mě ze
třetího místa pořadníku na byt
až na samý konec,“ ulevila si
paní Blažena, načež zřejmě ze
vzteku do sebe kopla štamprli
ferneta. Těžko pak takové
lidi přesvědčovat, jak výhodné je pronajmout si dneska
městský byt. Ale nejdřív do
něho vrazit pár stovek tisíc
korun…

Co vás čeká
v p o s t e li .. .
V ží át se v neobvyklých praktikách. Například máte rádi,
Vyžíváte
když si dáte hlavu mezi partnerovy nohy a on vám dělá masáž.
Navíc máte přímo záviděníhodnou výdrž při sexu, takže i tento
týden si užijete. Víc ovšem váš partner, který bude trpět jako
pes. Málokdo s vámi v partnerském vztahu dokáže vydržet,
protože vaše erotické nároky jsou přemrštěné. Tato skutečnost
vás bude nutit najít si více milenců či milenek, přitom vám na
pohlaví zas až tak záležet nebude. O víkendu prožijete vrchol
rozkoše, jelikož se vás v posteli při sexu sejde mnohem víc.
Skupinový sex pro vás není sice žádnou novinkou, ale na tuto
sobotu a neděli budete dlouho vzpomínat. Buďte ale opatrní,
jeden z milenců může být nakažen pohlavní nemocí!

Příště: Kozorohové

Návrat ke
„starým“ případům
Ani policejní prezident nemůže
vždy říct, co si myslí...
Prostějov/mls
31. LEDNA 2011
Prostějovan byl jmenován policejním prezidentem. Vláda na začátku
minulého týdne po menších tahanicích konečně jmenovala nového
policejního prezidenta. Stal se jím šestačtyřicetiletý Petr Lessy, který
se narodil v Prostějově. Po maturitě na Gymnáziu Jiřího Wolkera Petr
Lessy naše město opustil. Petr Lessy se zapsal coby velitel několik zásahů proti extremistům a fotbalovým chuligánům. „Garantuji, že policie bude apolitickou službou. Budu se snažit zabránit excesům, jakých
jsme byli doposud svědky,” vyjádřil se po svém jmenování Petr Lessy.

jak šel čas Prostějovem ...
Pernštýnské náměstí

Bývalo tu hodně palíren. Pernštýnské náměstí náleží k přirozenému historickému centru města. Původně se jmenovalo Zámecké
náměstí (Schloss-Platz), od roku 1893 Pernštýnské náměstí (v letech
1940-1945 Pernstein-Platz). Náměstí bylo pojmenováno podle šlechtického rodu Pernštejnů, kteří v letech 1495-1599 vlastnili Prostějov.
V letech 1522-1526 zde vybudovali renesanční zámek, který tvoří
dodnes dominantu náměstí. Po pravé straně snímku z roku 1914
vidíme podobu bývalého právovarečného domu U Modrého lva, kde
je dnes oblíbená prodejna potravin. V minulosti zde byl zájezdní hostinec a před domem se nacházela městská kašna. V domě č. 3 se u
Jana Weigla prodávaly motorky Viktoria. V objektu U Tří zajíců (č. 5)
byla palírna rodiny Vařeků, v tzv. Knížecím domě naproti zámku měli
palírnu židé.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

LEDEN 2012
Ministr vnitra Jan Kubice na začátku letošního roku zahájil kázeňské
řízení s policejním prezidentem Petrem Lessym. Dřívější Lessyho
prohřešek ve sporu policejních špiček přitom může mít pro šéfa policie fatální následky. Na konci řízení totiž může být až nejtvrdší možný
trest, tedy vyhazov. Lessy totiž napadl jednoho z šérů zlínské policie,
že jej kryl Rudolf Setvák, jeden z obviněných v kauze brněnského
policejního gangu. Podle Kubiceho si však takové vyjádření v průběhu trestního řízení nemůže dovolit žádný policista. Kubice už tlačil
na prezidentův odchod začátkem prosince minulého roku, Lessy ho
ale obměkčil ústupky ve své představě o reformě policie. Zdá se, že i
spor ze začátku ledna se však podařilo urovnat, neboť Lessy i po roce
působení ve funkci nadále zůstává policejním prezidentem.
napsáno před
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Romové už jsou pryč!
Městu hrozí žaloba i nenávist

INZERCE

Ý OBCHŮDEK A BAZÁREK
TSKÝ
DĚTSK

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
PO až PÁ 900 - 1230 1330 - 1700
Přijímáme k prodeji: dětské oblečení, kočárky, dětské

Pernštýnské nám. 5, Prostějov
Předplaťte si periodikum, kde najdete

NEJVÍCE PRAVIDELNÝCH
RUBRIK

lyže, lyžáky, brusle, sáňky, autosedačky, jídelní židličky,
kola, koloběžky ...

Chcete se prezentovat u pravidelné rubriky

Jak šel čas Prostějovem?

I TOTO MÍSTO MŮŽE BÝT VAŠE!

Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...

Volejte: 608 960 042 (sl. Vašková)
Pište: reklama@vecer nikpv.cz

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

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

NÁPOJE

Coca Cola
(2 l)

Pomerančový
džus 100%
(1 l)

Nestea
tropical fruits
(1,5 l)

Lift citron
(2 l)

Mattoni přírodní
(1,5 l)

River Tonic
original
(2 l)

33,90

16,90

38,90

-

13,90

28,90

37,90

24,90

21,90

11,90

13,90

28,90

36,90

29,90

36,90

16,90

13,90

28,90

33,90

16,90

36,90

-

13,90

19,90

36,90

15,90

-

-

-

-

34,50

16,90

37,50

-

14,20

29,90

Naše RESUMÉ
Tak jsme si namazali chléb sýrem, obložili jej šunkou a dali
si k tomu kus zeleniny, načež
je potřeba tuto svačinku zapít.
Pro Coca Colu je nejlepší zajet
do Albertu či Kauflandu, pomerančový džus vyrábí nejlevněji Lidl a značkový čaj Nestea
nabízí aktuálně v akci Billa.
Vzácně stejná je v našich marketech cena „mattonky“, výrazněji nejvýhodnější Tonic pak
zakoupíte v Kauflandu. Zajímavostí je, že kdysi oblíbený
citrónový Lift seženete jen na
dvou místech... Bez povšimnutí nejsou ani nikterak příznivé
ceny v tesku.

Mizí z Prostějova. Na začátku roku 2002 se z kolonek U svaté Anny
odstěhovalo dalších sedmdesát Romů.
Foto: archív
Přestože spor Kojetína s Prostějovem i nadále zaplňuje stránky
mnoha periodik a naší radnici
hrozí žaloba ze strany kojetínského zastupitelstva, stěhování
romských rodin z kolonie U svaté Anny pokračuje neohroženě
dále.
Minulý týden byly vystěhovány dvě rodiny do zakoupených
domů v Dobromilicích, v sobotu ráno dorazila do kolonek
nákladní Avie, aby odstěhovala
V. Hangurbadža s jeho početnou
rodinou do Nezamyslic. Čtyři
desítky Romů, kterým byla vyčleněna nemovitost v Kojetíně,
stále čekají na vyřešení sporu
mezi oběma městy. O tom, že ani

v Dobromilicích a Nezamyslicích prostějovské Romy nevítají
zdejší občané s otevřenou náručí,
není samozřejmě pochyb. Svědčí
o tom i fakt, že těsně před nastěhováním Viliama Hangurbadža
s rodinou do Nezamyslic mu z
jeho domku, který si sám vymaloval, někdo ukradl vodovodní
baterie. „Zatímco koncem roku
2001 žilo v kolonkách U svaté
Anny 36 rodin v počtu 215 lidí,
dnes je zde už pouze jednadvacet rodin se 144 osobami. Pokud
obhájíme stěhování do Kojetína,
zbude v kolonkách už jenom 104
lidí,“ pochvaluje si i přes určité
nesnáze Marie Hájková z Domovní správy v Prostějově.

Zajímavosti z obřadní síně
Prostějov/red - V roce 2011
bylo v obřadní síni prostějovské radnice přivítáno
mezi nové občánky města
Prostějova 374 dětí - 183
chlapců a 191 děvčátek.
V porovnání s rokem 2010 to
bylo o 146 dětí méně.
3 x se vítání zúčastnili rodiče
s dvojčátky, 2 x to byla děvčátka, 1 x chlapci.
Nejpoužívanějšími
jmény
u chlapců byl Adam (13x),
David (12x), Matyáš (10x),
Ondřej (9x), Filip a Jan
(8x).U děvčátek Adéla (11x),

Natálie a Tereza (9x), Anna
(8x), Kateřina a Eliška (7x).
Zdvojená jména mají v rodném listě zapsány Leila
Sofie, Lia Malina, Soraya
Manuela, Adéla Marie, Eliška Iva, Gabarielle Sofia,
Jasmína Carmen a Emma
Lara. Chlapci Mathias Sasha, Alexandr Denis, Max
František, Timothy Ben,
Šimon Oliver.
Méně obvyklá jména dostala
děvčátka Charlotte a Annie
a chlapci Nathaniell, Joachim, Matthew a Maik.

Zpravodajství, Téma Večerníku
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Nepopulární BOTIČKY K zápisům přišlo 587 dětí
Vloni jich strážníci udělili skoro tisíc

Prostějov/mik - Je to věc, kterou řidiči bytostně nesnášejí
a na co jsou alergičtí. Jde o
prostředky k zabránění odjezdu vozidla, takzvané botičky, které strážníci pokládají
na kola vozidel, jejichž šoféři
zaparkovali na zakázaném
místě. Zdá se ale, že řidiči se
polepšili, neboť vloni strážníci použili méně botiček než v
předešlých letech.
„Kromě jiné činnosti se zaměřujeme i na přestupky v
dopravě, kde stále panuje
značná nekázeň řidičů. Jejich

Kdy ji dostane
autobus FTL
na Plumlovské?

parkování v zákazu
stání, na chodnících či v různých
pěších zónách se
stále opakuje a
takzvané botičky
jsou účinným prostředkem k řešení jejich
přestupků. V roce 2011 jsme
tento technický prostředek použili v 997 případech. Oproti
předešlému roku 2010 je to
pokles o 266 případů,“ sdělil
nám Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově. Je to tedy
tím, že řidiči se skutečně při

Nepříjemná věc. Není snad řidiče, který by podobnou záležitost
uvítal. Vloni naši strážníci nasadili na špatně parkující vozidla bezmála tisícovku botiček.
Foto: internet

parkování polepšili? „V tom
jsem tak trochu pesimista. Důvodem je spíše to, že vloni jsme
se zaměřili hlavně na ochranu
veřejného pořádku,“ vysvětlil
šéf prostějovských strážníků.
Jak ovšem vzápětí dodal, letos
se strážníci vrátí k důslednější
kontrole dopravy. „Jestliže nebudeme kontrolovat jednotlivé
úseky komunikací ve městě,
tak se nešvar zakázaného parkování může opět zvýšit,“ dodal ještě Jan Nagy.
A kritická glosa na závěr. Nedávno jsme čtenáře informovali
o případu nočního parkování
autobusu FTL na komunikaci
mezi Billou a čerpací stanicí
OMV v Plumlovské ulici. Jak
známo, vozidla nad 3,5 tuny
mají v noci v Prostějově na
veřejných místech parkování
zakázáno. Velitel městské policie slíbil důslednější kontrolu
tohoto prostoru s tím, že si na
celý problém posvítí. Zřejmě
neměl baterku, protože zmíněný autobus si tady vesele parkuje dál. Kdy toto vozidlo dostane
botičku?

Kvalitní a snadná péče za pár korun
Chcete si udržet mladistvý vzhled a svůj půvab? Žádný problém, stačí jen sáhnout do spíže pro
zkrášlovací pomocníky...
Fenykl pro zářivé oči
Máte tmavé stíny a otoky pod očima? Víme, jak je nechat rychle zmizet. Použijte dva sáčky fenyklového čaje, které spaříte horkou vodou, a nechte krátce vyluhovat. Poté je vymačkejte, nechte
vychladit a na deset minut přiložte na zavřená víčka.
Tvaroh a vejce pro hebké nohy
I naše nohy si zaslouží stejně tak kvalitní péči jako každá jiná část našeho těla. Dopřejte svým
nohám extra porci péče ve formě výživné masky. Smíchejte jednu lžíci tvarohu a dvě lžíce jogurtu
s jedním žloutkem a vyšlehaným bílkem, jednou lžící moučkového cukru a šťávou z jednoho citronu. Silnou vrstvu směsi naneste na nohy a natáhněte si bavlněné ponožky. Za půl hodiny nohy
pečlivě opláchněte a namažte mastným krémem.
Banán a tvaroh pro hladký dekolt
Mix tvarohu, jojobového oleje a banánu se postará o přirozené „domaštění“ pleti, zmírní pocity
napětí a pomůže vyhladit drobné vrásky. Polovinu zralého banánu rozmačkejte vidličkou a smíchejte ho s jednou polévkovou lžící tvarohu a čajovou lžičkou jojobového oleje. Masku naneste na krk
a dekolt, nechte působit patnáct minut. Poté ji pečlivě opláchněte vlažnou vodou a jemně osušte
čistým froté ručníkem.

Místostarostka Hemerková: „Všude vládla pohoda!“

V pátek proběhly na prostějovských základních
školách zápisy dětí do prvních tříd. Večerník přináší aktuální výsledky, z nichž je patrné, že největší zájem byl mezi dětmi a jejich rodiči o školu
Jana Železného a ZŠ Dr. Horáka.
Prostějov/mik
„Podle podkladů z matriky by
k zápisům mělo přijít celkem
450 dětí, z Držovic očekáváme šestnáct dětí a z okolních
vesnic minimálně dalších
čtyřicet. Připočteme-li loňské
odklady, které dostalo 111
dětí, dostaneme přibližně 620
dětí, s nimiž počítáme u letošních zápisů,“ informovala
nás ve čtvrtek, tedy den před
samotnými zápisy, místostarostka Ivana Hemerková,
která je zodpovědná ve městě
mimo jiné za oblast školství.
V pátek ráno, tedy v den
zápisů, ještě místostarostka
připomněla, že ve skutečnosti může od příštího školního roku zasednout do lavic
méně prvňáčků. „Je třeba
počítat s tím, že i letos dostanou některé děti odklad.
To znamená, že odhadujeme
zhruba pětistovku prvňáčků,
kteří usednou v září do lavic
prostějovských základních
škol. Tento počet by odpovídal otevření osmnácti až

devatenácti prvních tříd plus
jedné speciální na Základní
škole Kollárova. Přesná čísla budeme mít samozřejmě
až po zápisu,“ dodala Ivana
Hemerková.
Toto všechno byly předpovědi. Od pravého poledne pak
mířily do devíti prostějovských základních škol davy
rodičů s nejmenšími adepty
pro první třídy.

Počet zapsaných dětí
ZŠ Melantrichova
64
ZŠ Jana Železného
114
ZŠ Palacká
51
ZŠ Čechovice
36
ZŠ Valenty
69
ZŠ Horáka
103
ZŠ Kollárova
31
RG a ZŠ
85
ZŠ Majakovského
34
A JAK TO DOPADLO? „K
zápisu se dostavilo 587 dětí,
z tohoto počtu pak 101 rodičů
požádalo o odklad školní docházky pro svoji ratolest. Tyto
počty se budou ještě nepatrně
upravovat tam, kde počet žáč-

ků je vyšší, než může škola
přijmout. Ovšem budou to
jen nepatrné úpravy,“ sdělila
nám v sobotu místostarostka
Hemerková, která se na některých školách účastnila zápisů osobně. „Při zápise jsem
navštívila Reálné gymnázium
a Základní školu města Prostějova a ZŠ Kollárovu. Na obou
školách vládla klidná a pohodová atmosféra. Učitelé připravili prostředí tak, aby bylo
co nejvíce příjemné pro rodiče
i děti. Na všech školách byly
zápisy připraveny a já velice
děkuji všem učitelům, že vytvořili pro děti i jejich rodiče
pohodovou atmosféru,“ dodala Ivana Hemerková.

Poprvé ve škole. Zápisy proběhly úspěšně i na Základní škole Dr. Horáka v Prostějově. Děti se zde
poprvé setkaly s učitelkami při mírném „zkoušení“.
Foto: Michal Kadlec

REHABILITAČNÍ CENTRUM KONICE
nabízí přímo nadstandardní služby

poradna

„Příčin bolestí či jiných obtíží může být celá řada,“
upozorňuje specialistka na ORL Jitka Valentová
Prostějov - Na dotazy
týkající se zdraví a péče
odpovídala Večerníku
pro speciální tématickou
stranu sama specialistka na ORL MUDr. Jitka
Valentová (na archivním
snímku), kterou najdete
v ordinaci ve staré poliklinice v Trávnické ulici,
a to v prvním patře. Co
zajímavého nám prozradila?
Aneta Křížová
* Toto období je typické pro
bolesti uší nejen u dětí, ale
i dospělých. Můžeme si pomoci sami prostřednictvím
ušních kapek nebo staré
„babské rady“, a to strčit si
do ucha česnek...?
„Příčin bolestí ucha může
být celá řada. Důvodem může
být jednak onemocnění ucha-zánět středního ucha, zánět
zvukovodu, mazová zátka nebo
poranění. Ale příčina může být
i mimo ucho jako příkladně
onemocnění zubů, čelistí a čelistního kloubu, zánět dutin, nosohltanu, hrdla, poranění nebo
novotvary v těchto oblastech,
také onemocnění páteře nebo
svalstva krku. Takže ani léčba
nemůže být stejná. Je zvykem

si při bolesti ucha ´do něj něco
dát´, obvykle ušní kapky. Pokud ale nevíme přesně, o jaké
onemocnění se jedná, není to
řešení nejlepší. Například v
případě ´prasklého´ bubínku
si tak spíše uškodíme. Česnek
ani netřesk do ucha rozhodně
nepatří. Nejvhodnější první
pomocí je podání protizánětlivého léku s analgetickým účinkem jako jsou paralen, ibalgin,
či například nurofen. Pak si
musíme sami nebo s pomocí
svého lékaře ujasnit, co potíže
působí, a léčbu ´ušít správně na
míru´.“
* Jak odstranit nepříjemnou
pachuť v ústech?
„Zápach z úst může mít také
řadu příčin. Stejně jako v
předchozím případě je tedy
třeba vždy pátrat po důvodu.
Tím úplně nejčastějším bývá

špatná hygiena dutiny ústní,
záněty dásní, kariesní chrup,
zbytky potravy mezi zuby.
Dále to může být chronický
zánět mandlí, u dětí nosní
mandle, hnisavé rýmy, cizí
tělesa v nose. Také onemocnění žaludku a jícnu nebo
závažnější záněty průdušek a
plic jsou doprovázeny jistým
zápachem z úst. Typický je ten
při cukrovce, jaterních nebo
ledvinových onemocněních.
Pokud máme takovéto potíž,
je namístě poradit se co nejdříve se svým lékařem.“
* Pokud přijdeme do styku
s nemocným, který má angínu, je možné se této nemoci
ubránit?
„Angína neboli tonsillitida je
akutní zánět lymfatické tkáně
v hrdle. Jedná se o onemocnění bakteriálního, virového
nebo i mykotického původu.
Šíří se kapénkami a inkubační
doba se pohybuje mezi jedním až třemi dny. Pokud jsme
v přímém kontaktu s nemocným, například jej ošetřujeme,
existuje samozřejmě možnost přenosu. Takže kromě
podávání léků a režimových
opatření jsou nutná i opatření
hygienická-pro nemocného
oddělené nádobí, jednorázové
hygienické pomůcky - kapesníky, vlastní ručník, co nejčastěji si mýt ruce, po odeznění
onemocnění se doporučuje
vyměnit i zubní kartáček.“

Konice/pr - Po osmnácti letech praxe ve státním zdravotnictví a úspěšně složené
atestaci otevřela v roce 1996
fyzioterapeutka paní Lenka
Dvořáková nestátní zdravotnické zařízení - FYZIOTERAPEUTICKOU AMBULANCI. První adresou bylo
pronajaté původní pracoviště
Kontakty:
REHABILITAČNÍ
CENTRUM KONICE
Lenka a Milan Dvořákovi
Tyršova 414, Konice
www.rehabilitace.kvalitne.cz
e-mail: rehabilitace@volny.cz
tel.: 582 396 374,
731 172 674

- nedůstojné sklepní prostory
polikliniky v Konici.
Zásadní obrat nastal počátkem
roku 1999, kdy manželé Dvořákovi velkým úsilím adaptovali
polovinu svého rodinného domu
v Tyršově ulici. Na ploše více
než 170 m2 následně vzniklo
moderní Rehabilitační centrum
umožňující nejen provoz zaběhlé FYZIOTERAPIE, zlepšení
pracovních podmínek personálu, ale také rozšíření nabídky o
nadstandardní služby jako solárium, vodoléčba, sportovní a
rekondiční masáže, rašelinový
program, rekreační rehabilitační
cvičení žen. „Od roku 2009 jsou
navíc v nové tělocvičně nabízeny
lymfodrenáže, kineziotejping,

laserová terapie, doplňkový
prodej rehabilitačních pomůcek
a občerstvení. Rozšířil se však i
seznam léčebných procedur hrazených zdravotními pojišťovnami o magnetoterapii, kombinovaná terapie UZ+TENS, vířivé
a perličkové koupele, přístrojová
lymfo drenáž a podobně,“ přidávají Lenka a Milan Dvořákovi.
„Samozřejmostí je pak naprosto bezbarierový přístup do
všech prostor ´Rehabilitačního
centra´, jež se stalo smluvním
zařízením Všeobecné zdravotní pojišťovny, ZP METAL
ALIANCE, Vojenské ZP, ZP

ministerstva vnitra a Oborové
ZP zaměstnanců bank,“ prozrazují dále manželé s tím, že
od roku 2002 je v Rehabilitačním centru dvakrát v týdnu
ambulance léčebné rehabilitace a myoskeletární medicíny
MUDr. Václava MELUZÍNA.
„Již v roce 2003 jsme otevřeli
pobočku takzvanou ´Rehabilitační ambulanci´ v pronajatých
prostorách závodu PRECIOSA
a.s. v Brodku u Konice. Zde
nabízíme dvakrát v týdnu podobné služby jako v ´Rehabilitačním centru´ Konice,“ dodali
Dvořákovi.

ZAVÍTEJTE DO BYLINKOVÉ APATYKY
Prostějov/pr - Trápí vás ekzémy, akné, atopický ekzém či
lupénka? Býváte často nemocní a nachlazení? Trpíte
nespavostí nebo vás obtěžují
přechodové potíže, nadváha,
psychické potíže a další zdravotní problémy? Pak vám rádi
poradíme v naší bylinkové
lékárně. Protože není na světě
bylina, aby k něčemu nebyla…
V prodejně Bylinková Apatyka na Žižkově náměstí
v Prostějově mezi radnicí a
Českou spořitelnou nabízí jak
sypané bylinky, tak i kvalitní

bylinné koncentráty, které získaly ocenění na mezinárodních
soutěžích a jsou používány
s úspěchem i v lékařské praxi.
„Je třeba si uvědomit, že léčba
bylinkami je delší, ale trpělivost
se vyplatí. Zejména u rozsáhlých
a úporných ekzémů trvá očista
těla i dva roky,“ vítá nás ve
svém obchůdku Mgr. Martina
Bedřichová.
Je možné si vybrat koncentráty
od firem Diochi a Energy, kapky
od firmy Naděje Mgr. Podhorné
či od pana Valdemara Grešíka.
„Najdete u nás i přírodní kos-

metiku, bylinné vlasové elixíry
na posílení růstu a hustoty vlasů,
kvalitní tuhé šampony i laky na
vlasy podle starých receptur.
Velmi osvědčené jsou i šampony
a přelivy z henny, které šetrným
způsobem překrývají šediny
a regenerují vlasy,“ nechává
nahlédnout do nabídky sortimentu Bedřichová. „Nabízíme
i kvalitní zelené a černé čaje,
rooibos, honeybush, maté,
ovocné čaje bez ibišku a čajové
doplňky, jako jsou hrníčky se
sítkem, sítka, soupravy tea for
one, dárkové sady čajů i čaje

pečené. Pro milovníky kávy tu
máme kvalitní zrnkovou kávu,
ale i kávu s lesklokorkou, která
nepřekyseluje a dodává tělu
důležité minerály a je nápomocna při bolestech hlavy,“ dodává
sympatická žena v prostředí, kde
to bylinkami voní od stropu až
po zem.
„Nabídka je tedy opravdu
široká, proto budeme rádi, když
se k nám přijdete poradit nebo
se nechat jen tak inspirovat.
V naší Bylinkové lékárně budete všichni vítáni,“ zve Martina
Bedřichová.

Téma Večerníku
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Spousta z nás je ať už po pracovní šichtě nebo po dlouhém dni stráveném se svými dětmi většinou dost
unavená. Z toho důvodu nemáme čas na sebe, což je pochopitelné, ale samozřejmě špatné. Vše se totiž
pak odráží na našem zdraví i kráse. Zkuste se zastavit a věnujte chvilku sami sobě, svému zdraví a péči
o sebe. Jak na to? PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám dnes přináší hned na dvou stranách exkluzivní rady a
typy včetně firem, ve kterých se vám budou s radostí o vaše zdraví starat. Mezi další novinky, které jsme
vám přislíbili, můžeme již dnes zařadit odbornou poradnu, tentokrát s MUDr. Jitkou Valentovou, která
nejrůznějšími problémy (str. 6).
Připravila: Aneta Křížová
poradí s n
INZERCE

56 % Prostějovanů se stará
o své tělo, aby bylo zdravé
a silné – sportuje, jí zdravě,
používá regenerační
kosmetiku nebo chodí na
masáže.
Střední odborná škola
podnikání a obchodu, spol. s r.o.
jov
Rejskova 4, 796 01 Prostějov

vzorek: 140 mužů
a 140 žen starších 1
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V ÚNORU VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST
LEDVINÁM

Každý měsíc na nás působí jiné vlivy,
které ovlivňují naše zdraví, ale i konkrétní oblast organismu vždy více
než ostatní. Hovoříme pak o „slabé
oblasti v daném období.“ Každému
měsíci totiž přísluší orgán, který je
v daný měsíc nejvíce ohrožen, a je
tak zapotřebí se na něj více zaměřit,
protože v tento měsíc je léčba nejúčinnější z celého roku. V únoru jsou
nejvíce ohroženy ledviny, které jsou
zásobníkem vrozené „životní energie“ pro celý náš organismus...
Ledviny jsou doslova kořeny života,
mimo jiné také regulují objem vody v
těle. Tekutina má pak pro život zásadní
význam. Její proudění umožňuje shromažďování odpadových látek odfiltrovaných z krve a jejich následné vylučování ven z organismu v podobě moči.
Ledvinami protéká nesmírné množství
krve, která je zde očišťována.
Číňané k problémům s ledvinami uvádějí: „Když čchi (energie) v meridiánu
ledvin dostatečně necirkuluje nebo je
slabá, meridián je prázdný. Pak je člověk nesmělý, bázlivý a nerozhodný.
Pociťuje strach, úzkost, fobii a slabost
(někdy až na omdlení). Naopak nadměrné množství energie v ledvinách
způsobuje podrážděnost, přecitlivělost
a neklid. Energetická rovnováha v ledvinách dodává člověku odvahu a sebedůvěru.“
Ledviny se podle čínské medicíny
oslabují nadměrným množstvím soli,
sladkostmi, drogami, alkoholem a
přehnaně velkým množstvím tekutin.
Nejznámějším důsledkem dysfunkce
ledvin jsou problémy bederní páteře a
v kolenou, studené nohy, časté močení

(zejména v noci), neplodnost, hluchota
a šumění v uších nebo vysoký krevní
tlak. Jsou to však i potíže s močením,
narušená funkce pohlavních orgánů,
problémy spojeny s nedostatečným vylučováním toxických látek z těla. Právě
ledviny jsou tak klíčovým orgánem při
detoxikaci organismu.
Proto v měsíci, kdy jsou přirozeně
oslabeny, je musíme šetřit tím, že se budeme vyhýbat škodlivému jídlu a pití
(uzeniny, cukr, káva s mlékem, sladké
pití, minerálky, alkohol apod.). Je nutné dodržovat pitný režim, ve kterém
by měla převládat voda co nejchudší
na minerální látky, které by ledviny
zbytečně obtěžovaly (dospělý člověk
by měl vypít 2 litry vody denně, ale
rozhodně nepijte více než 3 litry denně,
tím se ledviny nesmírně přetěžují) a
urologický nebo ledvinový čaj. V období využívání čaje je třeba pít hodně
vody, aby se mohly škodlivé látky z těla
snadno vylučovat, mimo zmíněných
minerálních vod!

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

Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433
Pište: predplatne@vecernikpv.cz
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Pojďme si tedy říci,
jak šetřit své ledviny?
Velmi jednoduše a snadno! Braňme
se stresům, učme se myslet a žít pozitivně a uvolněně. Pochopme, že v životě jsou věci podstatné a nepodstatné a naučme se je od sebe rozlišovat.
Protože stres má opravdu silný vliv
na funkci nejen našich orgánů, ale
i celého těla. Samozřejmě dbejte na
správnou stravu.
Doporučujeme:
• Dostatečný příjem hořčíku, vitamínu A
• Omezte brambory a lilkovité rostliny
• Pijte ledvinový nebo urologický čaj,
brusinkovou šťávu, čaj z kopřiv či z plodu jalovce
• Jezte pšenicovou trávu
• Posilujte imunitní systém pomocí ječmene, chlorely, echinacey a podobně
• Omezte kávu, sůl a živočišné bílkoviny
• Zvyšte příjem ovoce, zeleniny a potravin bohatých na draslík
• Dbejte na to, abyste oblasti ledvin držely v teple

Region
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PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expresz regionu
Ve Vrbátkách otevřou
polyfunkční dům
Vrbátky/red - Slavnostní otevření polyfunkčního
domu plánují ve středu
1. února od půl čtvrté ve
Vrbátkách. O půl hodiny
později diváci budou moci
shlédnout vystoupení dětí z
Centra volného času – Volňásek, které bude v domě
sídlit. Pro lidi, kteří do polyfunkčního centra zavítají,
bude připravena i nástěnná výstava Vesmír. Ta zde
bude umístěna do konce
února. Shlédnout ji budou
moci návštěvníci kroužků ve Volňásku. Pokud by
byl zájem o skupinovou
prohlídku v jinou dobu, je
možno se domluvit na tel.
777 264 777.

Plumlov bude bavit
šašek Viki
Plumlov/red - Klubové
zařízení Plumlov všechny
srdečně zve na maškarní
ples pro děti, který se bude
konat 5. února 2012 v 15.00
hod v Kulturním domě v
Žárovicích. Připraven bude
bohatý program pro nejmenší, jehož součástí bude
i show šaška Vikiho. Vstupné na akci je dobrovolné.

Webové stránky
měst a obcí
se znovu utkají
ve Zlatém erbu
Olomouc/red - Olomoucký
kraj letos znovu připraví
regionální kolo soutěže
webových stránek a elektronických služeb měst a
obcí Zlatý erb. Starostové
se do něho mohou hlásit do
konce ledna, poté krajská
porota vyhodnotí nejlepší
weby a elektronické služby.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v březnu.
Vítězové postoupí do celostátního kola

Nový problém na obzoru: Obce mohou v zimě omezit parkování na silnici

Kam s autem aneb ZÁKAZ STÁNÍ V ROZSTÁNÍ!
Opatření vzbuzuje mezi místními velké emoce

Máte vůz zaparkovaný na silnici před domem?
Pokud během zimního období pravidelně bráníte
zimní údržbě, může vám obec zakázat před domem
stát úplně. S nastalou situací se pak každý musí vypořádat po svém. Potýkají se s ní například lidé v
Rozstání...
Rozstání/mls
Obce mají během zimy povinnost udržovat místní komunikace.
Často s tím souvisejí problémy,
jelikož na silnicích stojí zaparkovaná auta. Dlouhodobé problémy
s řidiči, kteří během zimní údržby
nechávají odpočívat své vozidlo v
inkriminovaných úsecích, vedly
například vedení Rozstání až k
radikálnímu zásahu. Během zimního období zakázalo stát na ulici
úplně! Zatímco místní zpočátku
značku nebrali příliš vážně, nyní
se s ní musí naučit žít...

„Obsluha měla problém odklízet v ulici sníh, protože tam
pravidelně stávaly automobily.
Také hrozilo, že při údržbě silnice dojde k poškození aut. Rozhodli jsme se situaci řešit tím,
že jsme tam dali značku zákaz
stání, která platí pro celé zimní
období,“ uvedl starosta Rozstání
Jiří Szymsa. Proti tomuto rozhodnutí se zvedla vlna nevole.
Místní občané ze dne na den přišli o šanci mít zaparkované vozy
na silnici před svým domem.
Někteří z nich přitom těžce hledali jinou variantu, kde svá auta

zaparkovat. Proti rozhodnutí zastupitelů nakonec sepsali petici.
Navrhovali, aby zde auta mohla
stát i během zimního období, a
to po jedné straně ulice, což by
podle nich prohrnování silnice
zjednodušilo. Zastupitelstvo se
rozhodlo žádosti občanů v této
podobě nevyhovět!
„Můžeme s výsledkem hlasování nesouhlasit, nicméně rozhodnutí zastupitelů respektujeme.
Měli právo tak rozhodnout a
je určitě složité vyhovět všem.
Starosta však na zasedání slíbil,
že se pokusí vyřídit ke značce
dodatkovou tabulku, aby zákaz
stání v ulici platil pouze za sněhové pokrývky. Takové řešení
by plně uspokojilo obě strany
sporu,“ vyjádřila se Šárka Herynková, jedna z organizátorek
petice občanů.
Vedení obce už této žádosti
vyhovělo. „Podali jsme žádost

velmi rizikový. „Důležité
mimo jiné je, aby se kůzlátko
do dvaceti minut napilo mleziva čili prvního mateřského
mléka. Rodí se totiž s velmi
slabou imunitou a právě látky, které mlezivo obsahuje,
jej udrží při životě,“ popsala
Zelenská.
Mateřské mléko mlezivo obsahuje pouze v prvních třech
až pěti dnech po porodu.
Vzhledem k jeho výjimečnému složení se poslední dobou
začalo uplatňovat ve farmaceutickém průmyslu. „Může

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

Dlouhé čekání skončilo a v pátek ráno se poprvé
rozjel vlek v Kladkách. Lyžaři po sjezdovce nacházející se v krásném prostředí jezdili od devíti až do
půl páté odpoledne, využít mohli i noční lyžování od
sedmnácti do jednadvaceti hodin. Nyní by vlek měl
fungovat každý den, lyžování pod světly reflektoru je
připravané vždy ve středu, pátek a sobotu.

který vlek provozuje. O víkendu
na sjezdovce leželo pětatřicet
centimetrů sněhu a četní lyžaři
si pochvalovali nejen sněhové
podmínky, ale i vydařené počasí.
„Plánujeme, že i nadále budeme
sjezdovku zasněžovat,“ ubezpečil Křeček.
Oproti minulým letům šly ceny
mírně nahoru. Celodenní jízdenka pro dospělého zde letos
stojí 350, dětská pak 250 korun.
„Kvůli zvýšeným nákladům
jsme museli mírně zdražit. Přesto

se snažíme zůstat nejlevnějším
svahem v širokém okolí,“ reagoval Jiří Křeček. Přitom zálohy za
energie musí provozovatelé složit už rok dopředu, i když netuší,
jaké počasí bude. „Je to adrenalin. Vždyť ročně se naše náklady
pohybují průměrně kolem tři sta
padesáti tisíc korun,“ upřesnil.
Už nyní v Kladkách plánují své
tradiční akce. Karneval na lyžích
by se zde měl konat na závěr
prostějovských jarních prázdnin
v neděli 12. února, obří slalom
o „Kladeckou lyži“ a „Medvědí
pohár“ pak v neděli 26. února.

na prostějovský odbor dopravy a nyní čekáme, jak bude
naše žádost vyřízena,“ uvedl
Jiří Szymsa. S nově umístěnou
značkou se však místní smiřovali velmi těžce. Obcí se nesly
fámy, že celá věc vznikla kvůli

jednomu ze zastupitelů, který
je zároveň i majitelem obchodu
se smíšeným zbožím. Právě on
měl být iniciátorem umístěním
zákazu stání, tak aby získal volné místo pro automobily svých
zákazníků.

jak se lyžuje v kladkách...

„Tenhle výklad znám, ale je
zavádějící. Kdyby zaparkovaná
auta dlouhodobě nebránila zimnímu úklidu v obci, pak bychom
tam žádnou značku neumisťovali,“ reagoval závěrem na tuto
spekulaci Jiří Szymsa.

Kozy jako almary. V kozím stádě v Čelechovicích se už od úterý
pohybují dvě neobyčejně roztomilá kůzlátka. Ostatní kozy jsou březí a
svými rozměry připomínají rozměrné skříně.
Foto: Martin Zaoral

podpořit imunity u onkologických pacientů, pomáhá
při léčbě alergií či únavového
syndromu,“ zmínila se Jarmila Zelenská, která je vystudovanou ekonomkou a po většinu svého profesního života
pracovala jako počítačová
programátorka. Na chov koz
se vrhla až v důchodě poté, co
se z Prostějova s manželem
odstěhovali na vesnici.
Kolik kůzlátek se na farmě
Rozinka vlastně narodilo a
kolik z nich půjde do chovu,
zjistí její návštěvníci tradičně
na Bílou sobotu, kdy na farmě
proběhne oblíbené počítání
kůzlátek.

KARAMBOL u Olšan
Řidička zahučela do pole

Olšany/mik - Hned první den
v minulém týdnu vyjížděly
složky Integrovaného záchranného systému k vážné
dopravní nehodě, ke které
došlo na rychlostní komunikaci poblíž Olšan. Řidička tady z
nepozornosti vyjela ze silnice
a skončila na poli.
„V pondělí ve večerních
hodinách jela sedmatřicetiletá
řidička s osobním vozidlem
značky Seat po rychlostní komunikaci ve směru z Olomouce
na Prostějov. Žena z důvodu
nevěnování se řízení vozidla

sjela na pravé straně mimo
komunikaci, kde následně
havarovala. Utrpěla zranění
lehčí povahy a byla sanitkou
převezena do nemocnice,“ sdělil
Petr Weisgärber, tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Dechová zkouška na alkohol
byla u řidičky provedena s
negativním výsledkem měření.
Technická závada, jako příčina
dopravní nehody, byla na
místě vyloučena. „Celková
způsobená škoda je bezmála
70 tisíc korun,“ doplnil mluvčí
prostějovské policie.

Sokolové do budoucna přemyšlí i o rozšíření půlkilometrového svahu v jeho horní i
dolní části. „Nahoře by to bylo
o padesát, dole pak o dvě stě padesát metrů. Mohlo by to být někdy do pěti let,“ sdělil Křeček.
V Kladkách jsou připraveni i
na běžkaře. Projetá je stopa po
Napoleonce kolem kojálu a kladecké přehrady do Ludmírova
a dále do Milkova, Otročkova
a Dětkovic až na Ošíkov. Pro
zájemce bude připravena i lyžařská a snowboardová škola a
dětské lano.

Inkriminovaná značka. Zákaz stání u místního obchodu
v Rozstání tuto chvíli pro celé zimní období. Foto: Petr Sedlák

NEČEKANÝ
OBRAT
VE
PTENÍ:
v RÁJ BĚŽKAŘŮ

Ideální podmínky. V okolí Drahan můžete uběhnout na běžkách i
maraton, aniž byste dvakrát jeli po stejné trase. Foto: Břetislav Usnul

Plánuje se i výrazné rozšíření svahu

Fotoreportáž

Drahansko se změnilo

Drahany/mls - Čtyřicet kilometrů stop je připraveno pro
běžkaře v okolí Drahan. Stopy zde upravuje cyklistický klub
VEUS ve spolupráci s drahanskou hospodou „U Pepička” a
pensionem „Lada” v Repechách.
„Pro běžkaře u nás panují ideální podmínky. Bílou stopou jsou
propojeny Drahany, Repechy, Protivanov, Niva a Malé Hradisko,“ prozradil Večenríku Břetislav Usnul. V okolí penzionu Lada,
kde se rovněž můžete stavit pro něco na zahřátí, jsou připraveny i
trasy pro náročnější běžkaře včetně čtyřkilometrového úseku pro
bruslení. Běžkovat se dá i v nedalekém Protivanově či v okolí
Suchého. Připraveny jsou také Benešovský a Melkovský okruh.

www.vecernikpv.cz

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

V KLADKÁCH SE ROZJELA LYŽAŘSKÁ SEZONA

Držel nás pouze termín prostějovských jarních prázdnin,“
„Bylo to o nervy. Tak dlouhé přiznal pro Večerník předseda
čekání na sníh nepamatujeme. TJ Sokol Kladky Jiří Křeček,

Kozí mlezivo pomáhá i pacientům s rakovinou
farmě Rozinka v Čelechovicích na Hané. „Moc obvyklé
to není. Ovšem kozám zima
nevadí. Jdou sice rodit do
chlívku, ale jinak jsou přes
většinu zimy venku. Koza
nepotřebuje ani tak teplo jako
spíše sucho,“ reagovala pro
Večerník chovatelka Jarmila
Zelenská, která byla o víkendu v pohotovosti.
Jejich sedmnáct kozenek totiž
bylo po pětiměsíční březosti připraveno na porod. Ten
může být v mnoha případech
pro kůzle i samotnou kozu

region@vecernikpv.cz

Kladky/mls

První kůzlátka už sají zdraví
Čelechovice na Hané/mls První kůzlátka si obvykle
spojujeme s Velikonocemi.
Už koncem ledna však na
kozí farmě Rozinka v Čelechovicích na Hané přišla
na svět mláďáta bílé krátkosrsté kozy. Právě tento
druh je typický pro Hanou.
Mlezivo, které v prvních
pěti dnech svého života sají
od maminky, obsahuje neobyčejné množství látek podporujících lidskou imunitu.
V úterý 24. ledna přišla na
svět první dvě kůzlátka na

776 159 120

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

Auto zralé do šrotu. Řidička tohoto Seatu doplatila na nepozornost,
naštěstí při ošklivém karambolu utrpěla jen lehké zranění. Foto: Policie ČR

Romové v Dubanech
už dali pokoj
Napadený muž je však stále
v pracovní neschopnosti

První lyžaři. Vlek na sjezdovce v Kladkách se rozjel v Nával. V sobotu a v neděli zažil areál první nápor návštěv- Byl v pohotovosti. Provozovatelé mají k dispozici i sněžpátek.
níků.
ný skútr.
3x foto: Pavel Václavek

První miminko ve Smržicích bylo obdarováno
Smržice/Zdeněk Balcařík - Ve
Smržicích se rozhodli založit novou
tradici a stejně jako ve větších městech
přivítat první miminko, které se
obyvatelům jejich obce v tom kterém
roce narodí. Letos měl to štěstí Pavel
Martinák, který se hned 5. ledna narodil Simoně Opluštilové a Miroslavu
Martinákovi v prostějovské porodnici.
Malý Pavlík vážil přesně tři kila a měřil
49 centimetrů. Až do poslední chvíle
jeho rodiče nevěděli, jestli to bude kluk
Roztomilá chvilka. Smržická starostka s matrikářkou rodičům blahopřály a hned si musely
nebo holka. Všichni, kdo ale chodí ve
malého Pavlíka také pochovat.
Foto: Zdeněk Balcařík
Smržicích na fotbal, tajně doufali, že to
bude kluk a ono to vyšlo. Novopečený
tatínek je totiž ve smržickém fotbalovém se už údajně těší, jak budou o malého Ve středu 25. ledna tedy navštívila mlatýmu strategickým hráčem a navíc trénuje Pavlíka pečovat, aby co nejdříve vyrostl dou rodinku smržická starostka Ing. Hana
smržický fotbalový potěr. Jeho svěřenci a posílil jejich řady.
Lebedová a popřála rodičům do nového

života ve třech hodně zdraví a štěstí. Za
obec jim předala pro Pavlíka zlatý řetízek
s přívěskem jako upomínku na tento
den. Starostka si hned musela také první
smržické miminko pochovat. Pavlík
ani nedutal a jeho maminka Simona se
nechala slyšet, že by k nim mohla paní
starostka zajít častěji, když je u ní tak
hodný.
Kromě hezkého miminka obdivovala
paní starostka také šikovného tatínka,
který koupil ve Smržicích zcela zdevastovaný domek. Z větší části vlastními
silami a za pomoci svých kamarádů jej
od základu přestavěl. Zařídil zde pro novou rodinu krásné bydlení a měl to tak
skvěle načasované, že se sem těsně před
narozením Pavlíka mohli nastěhovat.

Dubany/mls - Malá obec
Dubany nedaleko Vrbátek se
stala místem častých výjezdů
hlídek
prostějovských
policistů. Důvodem jsou opakované rvačky mezi místními
Romy a jejich sousedy. I díky
policistům se situace v obci
uklidnila.
„V Dubanech už je konečně
klid,“ sdělil Večerníku starosta
Vrbátek Ivo Zatloukal, pod
které Dubany spadají. Problémy v obci začaly na ´Boží
hod vánoční´. Do té doby bezproblémová romská rodina
Balážových si k sobě na svátky
přizvala agresivní příbuzné.
Nejprve napadli čtyři muže ze
sousedního domu. Důvodem
konfliktu byla pomočená zeď.

Navzdory slibu, který učinil
sám Rudolf Baláž, se situace o
pár dní na to opakovala. Terčem
útoku se tentokrát stal jediný
muž z protějšího domu. Ten
byl s četnými oděrky a otřesem
mozku na ´Tři krále´ převezen
do prostějovské nemocnice.
Přestože od útoku uplynuly tři
týdny, je napadený stále v pracovní neschopnosti. Případ v
tuto chvíli šetří prostějovská
policie. Sám Rudolf Baláž
poté, co po tříkrálovém útoku
vystřízlivěl, opět přislíbil, že se
podobný konflikt už v žádném
případě nebude opakovat.
Zmínil se rovněž, že dům v
Dubanech plánuje prodat a s
celou rodinou se chce z obce
odstěhovat.

V Drahanech budou vařit zlatou vařečkou
Drahany/red - Sbor Dobrovolný
hasičů Drahany pořádá v sobotu
4. února od osmi hodin další ročník Zlaté vařečky.
Akce se koná v místní části Japonsko městyse Drahany. Zlatá vařečka
je soutěž pětičlenných družstev ve
vaření na otevřeném ohni bez použití polotvarů a jiných připravených
surovin. „Upřednostňujeme vaření
v kotlících. Každé družstvo si musí

přinést vlastní kotlík a veškeré suroviny na vaření,” uvedl jeden z
organizátorů akce Josef Pořízka.
Součástí akce bude i branný závod,
ve kterém se hodnotí střelba ze
vzduchovky, hod granátem na cíl a
další disciplíny. Přihlášky na branný
závod odevzdají vedoucí jednotlivých sborů po příjezdu u startu. Potvrdit účast na Zlaté vařečce lze na
telefonním čísle 724 074 035.

Pavla Kováře zastupitelstvo neodstřelilo! „Nemůžeme si dovolit mít něco v nepořádku nebo

(pokračování ze strany 3)
Šlo v něm o střet dvou světů. Na
jedné straně většina zastupitelů,
kteří po interní poradě přišli s
jasnými stanovisky o morálním
úpadku ředitele školy a o vhodnosti jeho rezignace na funkci.
Ve svém rozhořčení však povětšinou čerpali z článků v médiích
o „muži dvou tváří”, který přes
den působí jako ředitel, a večer
láká mladé lidi na levný alkohol,
přičemž navrch nemluví pravdu
v souvislosti s umístěním fotografií „deváťaček“ myjících jeho
auto na webových stránkách školy. Se samotným ředitelem však
nemluvili a o jeho dosavadní
práci se příliš nestarali. Na druhé
straně ti, kterých by se případné
odvolání oblíbeného ředitele týkalo nejvíce: pedagogové školy
a rodiče žáků. Ti upozorňovali
především na to, že celý skandál
je pouze krátkodechou „mediální bublinou“ a že může ohrozit
člověka, jehož dlouhodobé působení na škole pro ni dosud bylo
jasným přínosem.
„Řídící školy býval někdo! Byla
to autorita hodná následování.
Osobně Pavla Kováře neznám
a nechci mu nijak ublížit, ale

Jedenáctičlenné zastupitelstvo. Většina zastupitelů byla rozhodnuta Pavlu Kovářovi vyslovit nedůvěru.
Po bouřlivých projevech rodičů i pedagogů se nakonec zdržela hlasování, čímž jej ponechala ve funkci.
Prozatím...
Foto: Martin Zaoral
myslím, že ředitel školy by neměl nikoho zvát na akci, kde se
prodává levný alkohol. Považuji
to za projev morálního úpadku,“
vyjádřila se například zastupitelka Jana Hajnyšová.
Zatímco podobně hovořila většina zastupitelů, za Pavla Kováře se z vedení obce postavili
zejména jen starosta Jiří Porteš
a místostarosta Josef Svoboda.
„Za půldruhého roku jeho působení ve funkci jsme na ředitele
nezaznamenali jedinou stížnost.

Naopak Pavel Kovář zvítězil
ve výběrovém řízení na ředitele
s koncepcí, která nás zaujala a
kterou se mu daří naplňovat. Do
Ptení přivedl žáky, kteří by jinak
mohli navštěvovat jiný ústav,
pod jeho vedením škola pořádá
velké množství zajímavých akcí
a na její vybavení se mu podařilo
získat dotace z evropských fondů. Navíc jsem mluvil s mnoha
rodiči, kteří jsou s atmosférou
školy i úrovní vzdělání svých
žáků spokojeni. Netroufám si

soudit jeho morální vlastnosti,
nicméně po pracovní stránce pan
ředitel určitě neselhal,“ vyjádřil
se starosta Jiří Porteš.
Na projevu samotného Pavla Kováře bylo patrné, že mu
poslední dny daly pořádně zabrat. Jeho vystoupení působilo
poněkud zkratovitě... „Stejně,
jako jsem byl tělocvikářem bez
píšťalky, chtěl jsem být ředitelem bez kravaty. Ovšem během
pár hodin vám článek v novinách
může změnit život,“ prohlásil

Kovář, který moudrého zastánce
našel v bývalém řediteli a ptenské legendě Karlu Foltínovi. Ten
se naopak obul do některých současných zastupitelů. „Na své neveřejné zasedání jste odmítli pozvat pana ředitele. Nepotřebovali
jste slyšet jiný názor, prosazovali
jste jen ty své jedině správné.
Takto by se vaši předchůdci nezachovali,“ vytkl zastupitelům
„natvrdo“ Foltín.
Po emotivních vystoupeních rodičů i pedagogů, kteří se vesměs
postavili na stranu Pavla Kováře,
nenašli zastupitelé odvahu navrhnout jeho odvolání. Při hlasování o důvěře se jich většina
zdržela...
O tom, zda Pavel Kovář zůstane
ve funkci ředitele školy ve Ptení,
však přesto dosud není zcela
rozhodnuto. Celým případem
se zabývá jak Česká školská inspekce, tak i kriminální policie.
Výsledky jejich šetření mohou
zásadně ovlivnit jeho setrvání ve
funkci. Odvolání ředitele školy
je pak v kompetenci nově zvolené školní rady.
Jaký bude další díl „kauzy
DJ-ředitele“ vás bude Večerník
pochopitelně informovat...

zanedbaného,“ cítí závazek starosta Skalky Antonín Frgal
Skalka – Lidé ze všech koutů České republiky i zahraničí se každoročně sjíždějí do lázní ve Skalce.
Obec se zhruba čtvrt tisícovkou obyvatel řídí již třetí
čtyřleté období Antonín Frgal, pod jehož vedením
se vloni postavilo venkovní fitness, nainstaloval
bezdrátový rozhlas či opravil kříž. Až přijdou peníze
z ministerstva životního prostředí, realitou se stane i
splašková kanalizace.
Jiří Možný

Obec Skalka je známá
především díky lázním.
Co vám to přináší?
„Mimo jiné peníze do obecní
pokladny. Pro lidi je to navíc zavazující a motivující, aby se snažili a pracovali pro obec více než
v ostatních vesnicích. Protože
máme návštěvnost z celé republiky i ze zahraničí, nemůžeme
si dovolit mít něco v nepořádku
nebo zanedbaného. Samozřejmě máme nějaké nedostatky,
ale snažíme se je v rámci našich
možností odstraňovat.“

Co konkrétně vás trápí?
„Je toho celá řada, především
jde o velké položky. Potřebujeme splaškovou kanalizaci,
poté opravit cesty a chodníky.
Tyto nedostatky v tuto chvíli
ničemu nebrání, ale mohly by
být lepší. Obec je plynofikovaná, máme rozvody vody, telefonu a dešťovou kanalizaci.
Zelená úsporám nás neláká,
obecní úřad máme opravený
včetně izolace, lázně zateplené. V tomto směru jsme na
obecních budovách o krok
vpředu.“

Už máte zpracovaný
projekt na kanalizaci?
„„Máme i stavební povolení.“
Čili chybí tedy jen dotace?
„Ano. Na ministerstvu životního prostředí události pozdržely vyhlášení výzvy a my
nemůžeme podat žádost do
jiného dotačního titulu z toho
důvodu, že máme ochranné
pásmo přírodních minerálních
vod a ochranné pásmo vodního zdroje.“
Jste starostou při zaměstnaní. Čeho si na
starostování nejvíce ceníte?
„Cítím se velmi unaven s tím,
jak roste legislativa. I malý
úspěch přináší energii, s kterou se snažím dlouho vydržet.
Nejvíc mi udělalo radost, když
se podařila rekonstrukce lázní
a vůbec všechny dotace, které
byly získány, úspěšně zrealizovány a řádně proplaceny.
Pečlivě zpracovaná veškerá
administrativa, vše řádně zúřadováno, uzavřeno, zkont-

rolováno. Největší radost je
pak po poslední kontrole buď
finančního úřadu, nebo nadřízeného orgánu. Tam teprve
můžete mít radost, jinak ne.“

Loni jste dostali padesát tisíc korun od Olomouckého kraje na opravu
kříže u kapličky. Kolik musela obec přispět?
„Stejným dílem, tedy taky zhruba padesát ti
tisíc. S kamenným
podstavcem tto dělalo celkem
sto šest tisíc. Oprava ale byla
nezbytně nutn
nutná, kříž se nakláněl, ornament
ornamenty se už rozpadaly.“

skupinu (MAS) Prostějov – venkov necelého půl milionu korun
na bezdrátový rozhlas, z Nadace
OKD na fitness pod širým nebem, z ministerstva pro místní
rozvoj na knihovnu s klubovnou
a další. Spoluúčast na dotacích
včetně těch, které tu nejsou vyjmenovány, přišla obec na více
j
než jeden
milion korun.“
Podávali jste i na letošní
rok nějaké žádosti?
„Obec podávala pouze na křížek

„Loni jsme akcí měli hodně,
„L
tak
takže letos budeme trošičku šetřit“
Starosta ANTONÍN FRGAL
o výdajích pro letošní rok
Ukořistili
jste loni i
další dotace?
„Loni se nám dařilo, dotací jsme
dostali spoustu.
Přes Místní akční

u hřbitova, ten je totálně zdevastovaný. Peníze dostaneme opět
prostřednictvím MAS. Uvidíme, zda se ještě rozhodneme
požádat o nějaké prostředky, ale
loni jsme toho měli hodně, takže
letos budeme trošičku šetřit.“

Máte zhruba 250 obyvatel, tedy celkem omezený rozpočet. Kolik si můžete
dovolit investovat?
„Kolem půl milionu až milionu
korun. Na běžném účtu jsme
měli celkem slušný zůstatek, i
tak jsme museli přidat úvěr, kteý letos budeme splácet.“
rý
Před Vánocemi jste pořádali již tradiční rozsvěcování stromku i mikulášskou nadílku. Co plánujete na
nejbližší dobu?
„Je toho spousta. Minulou sobotu byl hasičský ples, včera vítání
občánků, v sobotu 4. února se
koná ples Sportovního klubu.
V květnu žehnání pramenů a
jarmark regionálních značek. V
červnu dětský den, Liga stovkařů čili běh na deset kilometrů, což pořádáme společně s
Klubem biatlonu. Zatrénují si
u nás i členové prostějovského
oddílu orientačního běhu. Další
program v kulturním kalendáři
houstne a je zveřejněn na stránkách obce www.obecskalka.cz.

Kultura v Prostějově a okolí
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Každoroční sochařské sympozium se ruší
Bude jednou za tři roky, město šetří
a nemá sochy kam dávat!

Hvězda šoubyznysu
Hv

PLEŠOUN A HVĚZDA
rozesmáli divadlo
Ezo TV. Při vymýšlení jednotlivých scének
se Zdeněk Izer nechává inspirovat televizními
pořady.
Foto: Jiří Andrýsek
Prostějov/pav
Tyto dvě osobnosti, zdánlivé
protiklady, se poprvé setkaly při
spolupráci na muzikále Angelika. Nápad na společný projekt
však přišel později, až během
dalšího muzikálu Baron Prášil.
„Vždycky jsem vystupoval
s nějakým chlapem. Tak jsem
si řekl, že by to chtělo změnu.
Hvězdu, nebo možná Superhvězdu,“ vtipně komentoval
toto zvláštní spojení hlavní protagonista Zdeněk Izer a zároveň
narážel na počátek pěvecké
kariéry Šárky Vaňkové, která
začala před osmi lety v první

Všichni, kteří chtěli zapomenout na všední starosti a každodenní
stereotyp, k tomu dostali jedinečnou příležitost ve čtvrtek 26. ledna
v sále městského divadla. „Plešoun a hvězda“, jak se nazvali sami
hlavní aktéři večera zpěvačka Šárka Vaňková a bavič Zdeněk Izer,
přivezli do Prostějova program „Ze dvou se to lépe táhne“ založený
na sledu bláznivých scének, skečů, divokých převleků, imitací nejrůznějších televizních pořadů, zpěváků a zpěvaček.

řřadě
addě Č
eskko
kosl
slov
l vens Superstar.
Československé
Všechny pochybnosti, jestli je
tato mladá zpěvačka vhodnou
parťačkou pro tak ostříleného
a sebevědomého baviče, byly
rozptýleny okamžitě po zhasnutí světel v sále.
Výbuchy smíchu z hlediště
mluvily za vše. Diváci jistě
nezapomenou na dobře zazpívané parodie hitů od Bee Gees,
Jaromíra Nohavici, Pavla Bobka a Marie Rottrové a dalších,
ale zřejmě i některé výroky na
chvíli přejdou do prostějovského slangu. Určitě je nezapomenutelný „To mi ho vyndej!“
jako projev údivu, výrok poli-

cisty „Byli jsme na IQ testech
a jenom tři jsme IQ negativní!“
či poučení, že „Skleróza je matka turistiky!“
Jak je pro
Izera příznačné, svou show pojal značně interaktivně, což bylo
nebezpečné hlavně pro diváky
sedící v prvních řadách. Někteří
se ocitli na pódiu, ani nevěděli
jak, a byli nápomocní při provádění všelijakých prapodivných
kouzel a triků.
Přestože divadlo nebylo plné a
lístky se kupodivu daly koupit
ještě před představením, vypadalo to, že všichni odcházeli domů
spokojení. Dokazují to výroky,
které bylo po představení slyšet

ve frontě na kabáty: „Málem
jsem si vykloubil bránici.“ „Od
smíchu mi tekly slzy i sopel…“
„Absolutní spokojenost, není
lehké pobavit tolik lidí zaráz!“
„Byla jsem zde na Polívkovi, ale
Izer byl mnohem lepší.“
Humor, u kterého nemusíte moc
přemýšlet, je pro tohoto populárního baviče typický. Poslání
pobavit a uvolnit „své“ publikum představení splnilo, větší
ambice od něj snad ani nikdo
z přítomných nečekal. Není
vyloučeno, že pokud by show
Zdeňka Izera dokázala naplnit i
„vyšší“ ambice, dorazilo by do
divadla ještě více diváků.

Prostějov/mik - Letní Sochařské
sympozium Hany Wichterlové
má v Prostějově desetiletou tradici. Každým rokem se do města sjížděli sochaři z celého světa,
aby ve Smetanových sadech vytvořili umělecká díla z připraveného dřeva. Tomu je však konec.
Prostějovští radní rozhodli, že
v rámci úsporných opatření se
sympozium bude konat pouze
jednou za tři roky. Rozhodnutí
má však několik dalších důvodů.
Hlavně jde o peníze. Pořádání takové umělecké akce je finančně
náročné. „Mohu potvrdit, že jsme
změnili systém organizace Sochařského sympozia Hany Wichterlové. Schválili jsme, že letos se
sympozium konat nebude a bude
organizováno každé tři roky. Ano,
je to v rámci úspor, protože jedno
takové sympozium stojí 300 tisíc
korun. Důvodem je i skutečnost,
že za těch deset let trvání akce se
vytvořilo přes šestašedesát soch,
jejichž údržba stojí městskou pokladnu další desetitisíce korun
ročně. Navíc se čím dál častěji
potýkáme s problémem jejich
umístění. Smetanovy sady jsou už

rodiče, nebo ještě třeba babičky,
stihli naučit mluvit i v češtině. A
právě ty se mohou těšit, jak se
ponoří do příběhů a pohádek,
které se odehrávají pro ně v tajemných evropských končinách
- v Kostelci na Hané a na zámku
Plumlov. Lillian Amann, která
v současnosti pobývá v USA,
se spojila s floridskou knihovnou v Sarasotě, aby jim nabídla
svoji knížku „Pohádky a povídání z dávné Hané“. „Překvapila
mě ohromně pozitivní reakce.

Jedinečná show „Svatební den 2012“

startuje již za pět dnů...
Prostějov/akr - Už tuto sobotu,
tj. 4. února odstartuje jedinečná
svatební show Svatebního studia
Styl ve spolupráci s kadeřnictvím
a květinářstvím Styl, firmou
Koutný, spodním prádlem Femina a H-clubem s názvem
„SVATEBÍ DEN“, který se
konáod 10 do 19 hodin v prostorách prostějovského H-clubuA nabídne vám nejrůznější tipy
na pořádání i přípravu svatby.
„Návštěvníky čekají čtyři svatební
přehlídky, další kvarteto přehlídek
společenských šatů Svatebního studia Styl, dvě přehlídky obleků od
značky Koutný a stejný počet spodního prádla Femina,“ uvedla pro
Večerník, který se stal stejně jako
loni hlavním mediálním partnrem
akce, majitelka pořádajícího svateb-

ního studia Styl Zuzana Kresová.
„Kromě módních přehlídek budou
představeny nejnovější svatební
trendy, svatební účesy a líčení,
svatební kytice, svatební menu,
cukrářské výrobky, rautové speciality, svatební oznámení, kolekce
snubních prstýnků, odborné poradenství ohledně svatebních fotek
či kamerování a spousta dalších
zajímavých tipů,“ přidala Kresová.
Během celodenního zábavného programu uslyšíte i zpěváka Tomáše
Jurenku a uvidíte například orientální tanečnici Jahanaru (exkluzivní
rozhovor s ní si můžete přečíst na
straně 16 dnešního vydání - pozn.
red.), karikaturistu Pavla Dlabala,
kouzelníka a také děti z Dětského
domova Plumlov.
Svým uměním jistě upoutá i

OKEM „ŠÉFKY”

prostějovské kultury
Lednové kulturní hvězdy
„Již podesáté a letos premiérově se s
vámi setkávám na stránkách nejčtenějšího prostějovského periodika, kde
jsem již před časem ´otevřela´ toto
kulturní okénko. S radostí mohu konstatovat, že i nadále se setkávám především s pozitivními reakcemi, a tak
doufám, že jako předsedkyně kulturní
komise Rady města Prostějova je vám
moje přibližování novinek a aktualit z
prostějovské kulturní scény přínosem.
Snad tomu tak bude i v roce 2012, do
kterého přeji všem jen to nejlepší....“
Někdo by si možná myslel, že měsíc
leden bude v prostějovské kultuře po
nabitém vánočním a adventním čase
dobou odpočinku. Opak byl pravdou,
což mne inspirovalo k tomu, vyhlásit si
po vzoru různých anket několik osobních, kulturních kategorií za kulturní
počiny v uplynulém měsíci. Hodnocení je samozřejmě ryze osobní, ale snad
Vás zaujme...

Lilian Amann věnovala několik výtisků
své pohádkové knihy tamní knihovně

Hanáčtina na Floridě. Výtvarnice předala knihu pohádek z Kostelce a Plumlova zástupcům knihovny
v Sarasotě. Odtud poputuje do Centrální floridské knihovny.
Foto: archiv Lilian Amann

Hvězda
měsíce:
Mou osobní hvězdou se stala Taťána
Krejsová, z jejíž tvorby četli v Městské
knihovně 11. ledna spisovatelčini přátelé.
Sama mohu potvrdit, že předvedené povídky stojí za to poznat a v nich obsažené
příběhy, mnohdy založené na skutečných
událostech, přítomné posluchače (včetně
mne samotné) dojímaly.
Návrat měsíce: Za opravdový kulturní
come-back měsíce bych jistě označila
koncert pěveckého sboru Scola Cantorum, který po sedmi letech opět koncertoval, a to tentokráte v kostele Svatého Petra
a Pavla.
Film měsíce: Prostějovský leden byl
opravdu bohatý na představení dokumentárních filmů, tedy v této „kategorii“ vůbec není lehké vybrat. V Archivu promítl
Jaroslav Dittman svůj dokument o prostějovském roce 1989 – „Sametové dny“.
V Muzeu Tomáš Vincenec předvedl své
filmové dílo „Plavba proti smrti“ o prostějovském jachtaři Jiřím Svobodovi a jeho
plavbě přes Atlantik. A do třetice Tomáš
Fraus představil v Duze dokument o pro-

květinová
aranžérka
Kristýna
Trunečková a kadeřnice Zuzana
Kresová společně s Editou Hamplovou. 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,“ vzkázala Zuzana
Kresová.
Vstupné na „Svatební den“ je
dobrovolné, vybraná částka
bude věnována dětem z Dětského
domova Plumlov.
stějovském skladateli Milanu Dvořákovi
– „Život plný not“. Takže v této kategorii
máme tři nominace: tři filmaře, tři rozdílné
náměty z odlišných oblastí a velmi těžký
výběr. Když si ale mám vybrat z politiky,
sportu a hudby, vyhraje u mne jednoznačně hudba.
Výstava měsíce: Také v této pomyslné
„kategorii“ bych v mé kulturní hitparádě
zmínila tři kandidáty. Klub přátel výtvarného umění připravil v Duze výstavu
olomouckého fotografa Ludvíka Mazura,
která se zaměřuje na jeho snímky krajiny.
V Galérii U Hanáka vystavuje pro změnu
Prostějovák Pavel Navrátil své fotografie
pod názvem „Letem světem“. A fotografie ozdobily i Národní dům, kam je poskytl v rámci své výstavy „Vodní svět“ Robert
Šobr. Zase nelehká volba, ale vyhrály u
mne snímky R. Šobra i z podmořského
Egypta, protože v zimě určitě zahřejí.
A ještě krátká pozvánka na příští měsíc.
Těšit se můžete třeba na další pokračování představení o Marii Terezii v podání spolku Historia (1. února v Městské
knihovně), výstavu školy Art Econ „Atak
na zrak“ v Duze od 31. ledna, nebo na
výstavu fotografa Marka Audyho (od 6.
února v Regionálním informačním), která
představuje svět venezuelských jeskyň.
Milada Sokolová,
radní a předsedkyně kulturní komise
při Radě města Prostějova

INZERCE

Soch už je dost. Za deset let trvání Sochařského sympozia Hany
Wichterlové vytvořili umělci desítky dřevěných děl. Některá z nich
teď zbytečně hnijí ve Smetanových sadech.
Foto: archív

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

O Hané si mohou číst děti na Floridě:
Prostějov/red - Florida Koncem loňského září spisovatelka a malířka Lilian Amann
pokřtila pohádkovou knihu
„Pohádky a povídání z dávné
Hané” v prostějovském Národním domě. Nyní je česky
mluvící menšina žijící na Floridě může sehnat i v Centrální
floridské knihovně.
Na Floridě žije početná komunita česky mluvících obyvatel.
Děti, které mají české předky,
jsou často bilingvální - čili je

jimi přeplněné a například do škol
se mnohé sochy nevejdou,“ sdělila
Ivana Hemerková, místostarostka
Prostějova.
Co se týká kvality soch, ty byly
tvořeny ze surového a hlavně
nevyschlého dřeva. „Od začátku
tedy nebyly ani nijak impregnovány. Nyní je musíme nějakým způsobem začít konzervovat. A jenom
tato oprava bude stát přes osmdesát tisíc korun. A pokud bychom
ještě každou sochu byli nuceni dát

na podstavec, aby nenavlhly od
země, přišlo by to na dalších 120
tisíc. A to jsou částky, které si v
současné době jen tak nemůžeme
dovolit utratit,“ dodala Ivana Hemerková.
Jednoduše řečeno, sochařské
sympozium se z důvodu finanční
náročnosti stává pro město jaksi
nechtěným. „To je silné slovo, nechtěným. Vždy jsme se těšili z této
akce, v Prostějově se objevovali
renomovaní umělci z celého světa.
Ale z výše uvedených důvodů si
prostě nemůžeme dovolit sochařské sympozium pořádat každým
rokem,“ dodal Miroslav Pišťák,
starosta města.

Okamžitě projevili zájem o několik výtisků, které poputují do
Centrální floridské bibliotéky.
Nabídli mi i autorské čtení, což
by se však muselo dát předem
do plánu a na to již bohužel času
nezbylo,” napsala nám Lillian
Amann. Američané samotní
mají velice sentimentální vztah
ke své minulosti, protože každý
z nich je vlastně přistěhovalec
a mnozí z nich právě z Evropy.
„V knihovně jsem vysvětlila, že
moje pohádky a povídání popi-

sují život, zvyklosti a tradice u
nás za dávných dob, kdy u nich
v Americe ještě žili původní
obyvatelé, čili Indiáni, o kterých
naše děti také rády čtou,” dodala
Amann. Ta se na svých cestách
setkala s tím, že lidé v Americe
většinou znají Československo,
někteří věděli o Česku, o Moravě obvykle netušili a Haná pro
ně byla naprostou novinkou.
„Upřímně řečeno, ani my toho o
USA zase tak dopodrobna mnoho nevíme,” uzavřela Amann.

Ze života města

Radní hodlají ještě investovat do oprav

ZPRÁVY
z Rady
města

Společenského domu. NAPOSLEDY!

„Z
„„Zdravé
g
y
granty“
Prostějov/mik - Rada
města Prostějova vyhlásila pro letošní rok celkem
jjedenáct
edenáct grantů Zdravého města. Například
do oblasti celoživotního
vzdělávání, vzdělávání
dětí a mládeže, zdravého
životního stylu, ochrany a prevence zdraví,
ale také na popularizaci
vědy, ochrany životního
prostředí a dalších oblastí. Poslední grant byl také
vyhlášen na volné téma S úsměvem jde všechno
líp. „Předložené náměty
jsou
j sou zaměřeny na udržitelný rozvoj našeho města a na všechny skupiny
obyvatel. S těmito tématy
máme dobré zkušenosti i
z minulých let. Zájemci
mohou vyplněné žádosti
o granty Zdravého města
předkládat do 15. března
2012 na podatelně Městského úřadu v Prostějově.
Komise Zdravého města
rozdělí na výše uvedené
projekty v letošním roce
částku 100 tisíc korun,“
uvedla místostarostka a
politička Zdravého města
Alena Rašková.
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Minulý týden ještě před zasedáním Rady města proběhla valná hromada Společenského domu. Jednatel tohoto městského zařízení Roman
Vejmola seznámil i členy vedení radnice o nutných
opravách, bez kterých by mohl být provoz prostějovského kulturáku ohrožen. Radní se tak dostávají do
úzkých, neboť jak známo, budova Společenského
domu přijde brzy zbourat a investovat tak do něho
nějaké peníze není příliš výhodné. Přesto nebude
zřejmě jiného zbytí...
„Zatím jsme věci konzultovali.
Jde zejména o problém s topnou soustavou, kde ze šesti či
sedmi kotlů jsou funkční pouze dva. Jinak jde o další drobné
závady, například v elektroinstalaci nebo co se týká netěsnosti oken,“ dodal Jiří Pospíšil.
Logickou otázkou zůstává,
zda má cenu ještě investovat
do nemovitosti, která má být
v příštím roce zbourána, aby
ustoupila nové výstavbě obřího obchodního centra. „Pokud chceme, aby Společenský
dům ten rok či maximálně dva
fungoval, musíme nejdůležitější věci, na kterých je přímo
závislý jeho provoz, opravit.
Pořád jsme majitelé tohoto
zařízení a musíme se o něho
postarat,“ uvedl Miroslav Pišťák, starosta města zodpovědný za hospodaření radnice.
Hodně se poslední dobou hovoří o údajně havarijním sta-

Prostějov/mik
„Od jednatele společnosti získáme kompletní informaci o
technickém stavu Společenského domu. Chceme hlavně
vědět, jaké opravy jsou v tuto
chvíli nutné a akutní. Jako majitelé bývalého „kaska“ jsme
povinni zabezpečit bezproblémový provoz tohoto zařízení
tak, aby mohl fungovat pro
veřejnost. Jednatel pan Vejmola dostal za úkol, aby do dvou
týdnů předložil Radě města
seznam nejnutnějších oprav.
Samozřejmě včetně předběžné
finanční kalkulace. Pak uvidíme,“ sdělil Jiří Pospíšil, místostarosta Prostějova. Přesto už
nyní radní vědí, kde kulturáku
v současnosti nejvíce hoří pata.

vu střechy budovy Společenského domu. Podle radních
ovšem situace není tak špatná.
„Jednatel Roman Vejmola
nám potvrdil, že střecha skutečně není v dobrém stavu, ale
její stav není kritický. Pokud
by samozřejmě došlo k narušení střechy tak, že by do budovy například zatékalo, jsme
připraveni to řešit,“ odpověděl
na přímou otázku místostarosta Pospíšil.
Město podle Miroslava Pišťáka nemá žádný finanční strop,
který by v případě oprav v
kulturáku nemohlo či nechtělo překročit. „Počkáme, až
nám jednatel předloží seznam
potřebných oprav a pak budeme řešit případ od případu,“
uzavřel toto téma první muž
radnice. Oba radní pak ještě
potvrdili, že se bude jednat o
poslední investice do Společenského domu.

Pod palbou

Lázně i „zimák“

Ještě něco bude stát. Jak potvrdil místostarosta Pospíšil, budova Společenského domu potřebuje
ještě nejnutnější opravy. Město se chystá investovat do oprav, přestože budova příští rok padne k
zemi.
2x foto: archiv

pod Domovní správou Město ukončí smlouvu se společností Czech radar
Starosta M. Pišťák: „Trpělivost už došla!“
Prostějov/mik – Jak jsme nedávno informovali, město vyhlásilo
záměr pronájmu městských lázní
(na snímku) za účelem jejich provozu. Stejně tak se mohli přihlásit
zájemci o provozování zimního
stadionu. Podle radních šlo jen o
formalitu, protože jen těžko se někdo jiný než Domovní správa mohl
přihlásit. A tak se také i stalo. „Lázně i zimní stadion bude provozovat
Domovní správa, byla jediným zájemcem. Dříve je Domovní správa
provozovala na základě Smlouvy pro správu, provoz a údržbu bytů a
nebytových prostor. Vzhledem k současné daňové soustavě bude pro
město ekonomicky výhodnější řešit provozování formou pronájmu,
neboť město bude moci uplatnit odpočet DPH u oprav a rekonstrukcí.
To znamená pro město další snížení nákladů a tím další úspory v rozpočtu, které budou v letošním roce nezbytné,“ vysvětluje Jiří Pospíšil,
místostarosta Prostějova zodpovědný za majetek města.

Všichni budou platit stejně!
Prostějov/mik - Prostějovští
radní odsouhlasili změnu ve výši
nájemného z obecních pozemků.
Za pronajaté odstavné plochy,
předzahrádky či jiné typy městských pozemků tak budou nově
platit stejně právnické osoby,
osoby samostatně výdělečně činné, podnikatelé i občané. „Jiný
systém výpočtu nájemného se
bude týkat pouze pozemků veřejné infrastruktury, na kterých
není provozována podnikatelská
činnost a slouží jako občanské

vybavení zejména pro veřejnou
správu, soudy, státní zastupitelství, policii, vězeňskou službu,
pro ochranu obyvatelstva, pro
sport, školy, předškolní a školská
zařízení, pro kulturu, pro zdravotnictví a sociální služby, kde se
jedná o pronájmy ve veřejném
zájmu, a také pozemků pro veřejná pohřebiště. Výše maximálního nájemného pro město Prostějov je 30 korun za metr čtvereční
a na rok,“ uvádí místostarosta Jiří
Pospíšil.

Prostějov - Pomalu v každém
čísle informujeme své čtenáře o
vývoji situace okolo stacionárních
radarů na měření rychlosti. Těch
jje v Prostějově celkem jedenáct a
ani jeden už víc jak rok nefunguje.
Jejich provoz byl zastaven ve chvíli,
co se na město řítily desítky a stovky žalob od řidičů. Ti sice spáchali přestupek, ale samotné měření rychlosti a
hlavně vymáhání pokut bylo v rozporu se zákonem. Reálně totiž hrozilo, že k
osobním datům přestupců se dostává více lidí, než je zdrávo. Radnice provoz
radarů zastavila, vypracovala nový systém vymáhání přestupků a požádala
před necelým rokem ministerstvo dopravy, zda na základě těchto upravených
podmínek může opět radary spustit. Uběhla ale řada měsíců a ministerstvo je
stále hluché a slepé, městu ještě doteď neodpovědělo. A minulý týden naši
radní řekli dost! Na razantní řešení jsme se zeptali přímo starosty Prostějova
Miroslava Pišťáka (na archivním snímku).
Michal Kadlec
Pane starosto,
k čemu dospěla Rada města na svém úterním jednání ohledně stacionárních radarů?

„Rada města Prostějova uložila tajemníkovi městského úřadu panu
Balášovi, aby do příští rady připravil návrh na ukončení smlouvy
se společností Czech radar, která
jedenáct přístrojů na měření rychlosti městu pronajala.“

To je ovšem
velmi razantní
řešení. Co nyní bude následovat?
„To je v tuto chvíli těžké říct,
bude se o tom zcela jistě živě
diskutovat. Výpovědní lhůta s

Czech radarem je půl roku a po
tuto dobu tedy musíme vymyslet, jakým způsobem zajistíme
bezpečnost a prevenci na silnicích v Prostějově.“
Takže už si neděláte iluze o
tom, že by ministerstvo dopravy poslalo své vyjádření a
následné povolení k provozu
radarů?
„Mezi námi, my jsme si nedělali iluze nikdy. My jsme
jenom trpělivě čekali, zda se
ministerským úředníkům uráčí
napsat nám alespoň pár řádků.
Neuráčilo, tudíž Rada města
se rozhodla k radikálnímu řešení.“
Už jste kontaktovali společnost Czech radar, jak se
na celou věc dívá ona?
„O žádném konkrétním kontaktu nevím. Pouze to, že
Czech radar nám před nějakým časem poslal návrh, jakým způsobem by se situace
s radary mohla v Prostějově
řešit. Názor našich odborných

pracovníků je však ten, že to
není návrh, který by byl pro
město akceptovatelný. A řeknu ještě jednu věc a zcela natvrdo! My jsme měli s Czech
radarem smluvně uzavřený
obchodní vztah. Jsem rád, že
město Prostějov bylo dobrým
a spolehlivým partnerem, ale
že by mě zajímalo, co na naši
reakci ohledně zrušení této
smlouvy řekne druhá strana,
tak to tedy ne!“
Myslíte,
že
současnou situaci může ještě něco zvrátit?
To si vůbec nejsem jistý. Čekali jsme marně na vyjádření
ministerstva dopravy, ale velké výhrady proti současnému
systému měření mají i další
úřady. Uběhla už strašně dlouhá doba od chvíle, kdy jsou
radary jaksi zakonzervovány
a neměří. Stávají se tedy zbytečnými. Jediné štěstí, že za
tu dobu jsme za ně nikomu
nemuseli nic platit! A tak nastal okamžik, kdy už není na
co čekat.“

INZERCE

ZIMNÍ BUNDY, KABÁTY
DÁMSKÉ A PÁNSKÉ
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! VÝPRODEJ !
PÁNSKÉ OBLEKY zn. MÓDA PROSTĚJOV
OD

999,- Kč

PÁNSKÉ OBLEKY zn. ŠEVČÍK
OD

2990,- Kč

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

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

ŠEVČÍK - PRODEJNY PÁNSKÉ A DÁMSKÉ KONFEKCE,

Poděbradovo nám. 8 a, PROSTĚJOV
www.konfekcesevcik.cz
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
k dokonalosti už jen krůček...

Nová civilizační choroba: ZÁNĚTY ŠLACH
Novou civilizační chorobou
bývají různé záněty šlach,
strnulosti prstů apod., které
vznikají právě při dlouhodobé
práci na klávesnici počítače.
Když denně pracujeme na
počítači, naše prsty, které bez
přestání ťukají do klávesnice, nepřirozeně tuhnou nebo
dostávají křeče. My vám ale
prozradíme pár cviků, jak unavené a bolavé ruce nebo prsty
uvolnit...
Uvolněně si sedněte a pravidelně
dýchejte. V předpažení pokrčmo
široce rozevřete prsty pravé ruky.
Levou ruku položte na hřbet
pravé a propleťte prsty levé ruky
prsty ruky pravé. Sevřete levou
ruku v pěst. Postupně začněte
pomalu svírat prsty pravé ruky.

Ucítíte bod protažení, který
vnímáte jako napjatou kůži. Zastavte, dokud pocit napjaté kůže
nezmizí. Pokračujte až do zcela
zaťaté pěsti. Pevně stiskněte a
podržte patnáct sekund. Sevření
pomalu uvolněte a po protřepání
obou rukou pokračujte na
opačnou stranu. Tento cvik vám
účinně odstraní napětí po stálém
úchopu a uleví od bolestí a ztuhnutí.
Následující cvik není o moc těžší.
Položte pravou ruku přes levou,
zahákněte se do sebe prsty a zvolna je prolamujte. Intenzivnější
cvik spočívá v tom, že se budete snažit popořadě každým
prstem jedné ruky rozmáčknout
neviditelnou mušku, která vám
sedí na palci. Nebo sepněte

dlaně a kývejte jimi ze strany
na stranu. Tento cvik obměníte
tak, že se navzájem nebudete
dotýkat celými prsty, ale jen jejich bříšky. Prstíkům navrátíte
jejich hbitost i tím, když se budete plynulým pohybem dotýkat
palce bříšky ostatních prstů,
počínaje ukazováčkem a konče
malíčkem. Jakmile získáte trochu
cviku, můžete cvik provádět i v
opačném pořadí.
Dokonce i lepšímu prokrvení
buněk šedé kůry mozkové napomáhají prstová cvičení. Zdá
se to absurdní, ale je vědecky
prokázáno, že lidé provádějící
prstová cvičení denně, byť
jen krátkodobě, aktivují a
zlepšují si krátkodobou paměť,
která slábne jako první. Pr-

Ilustrační foto
stová cvičení mohou dokonce
prodloužit život. Z hudebníků
se nejvyššího věku dožívají
klavíristé, mezi východoasijskými národy údajně dosahují
nejvyššího průměrného věku
Tibeťané a Japonci, kteří při
modlitbě pravidelně točí modlitebními mlýnky.

rozhovor se zajímavou osobností...

„Lymfa je taková čistička, která nám po těle rozvádí živiny
a odvádí z něj odpadní látky,“ prozradila Andrea Kadlecová
Prostějov, Olomouc - V našem seriálu zajímavých rozhovorů, které vám
Večernice pravidelně přináší, jsme se tentokrát setkali s Prostějovankou,
která je majitelkou masérského studia v Olomouci. Andrea Kadlecová nám
mimo jiné prozradila, nejen co je to lymfa, jak lymfatický systém funguje, kdy
poznáme, že nefunguje tak, jak by měl a další…
Aneta Křížová
Paní Andreo, můžete
našim
čtenářům
přiblížit, co je to lymfa a
jaká jej její funkce v organismu?
„Lymfa neboli míza je čirá
tekutina, která se složením
podobá
krevní
plazmě.
Prostřednictvím lymfatického
systému koluje celým naším
organismem. Je to taková
čistička, která nám po těle rozvádí živiny a zároveň z něj
odvádí odpadní látky, viry,
bakterie a infekční zárodky.“
Jak poznáme, že náš
lymfatický systém nefunguje tak, jak by měl?

„Projevy jsou různé. Při špatné
funkci lymfy se v našem těle
kumulují nejrůznější toxiny
a my pak často pociťujeme
únavu a obecnou zesláblost způsobenou oslabením
imunitního systému. Nedokonalá funkce lymfy v těle
má vliv také na zhoršení pleti
spojené se vznikem akné a
pomerančové kůže. Výjimkou nejsou ani otoky nebo
dlouhotrvající silné bolesti
y
hlavy.“
Co tedy můžeme
udělat proto, aby byl
náš
lymfatický
systém
v pořádku?
„V prvé řadě je důležité najet na zdravý životní styl a

kůže a podkoží speciálními
hmaty, které opisují oběh
lymfatického systému. Ruční
lymfodrenáž je jemnější a
účinnější, i když první změny
pocítí člověk trochu později.
Druhou variantou je potom
lymfodrenáž přístrojová, která
je rychlejší a účinky jsou
pociťovány takřka okamžitě.
Obecně však lymfodrenáž
příznivě působí na snižování
hmotnosti, posiluje obra-

odlehčit tělo. Vyloučit tučné
potraviny, červené maso,
chemicky zpracované potraviny a podobně. Začít se
´hýbat´ a přísně dodržovat
pitný režim. Nejméně jednou
za půl roku bychom se také
měli podrobit lymfodrenáži,
která naši lymfu správně nastartuje a my už ji vhodnou
životosprávou a pohybem
budeme preventivně udržovat
v činnosti.“
Co přesně znamená
lymfodrenáž a jak se
provádí?
„Lymfodrenáž je úkon, který
podporuje činnost lymfy
v těle. Může se provádět
ručně, kdy se jemně tanguje

„V prvé řadě je důležité najet na zdravý
životní styl a odlehčit tělo. Vyloučit tučné
potraviny, červené maso, chemicky zpracované
potraviny a podobně. Také se začít se ´hýbat´
a přísně dodržovat pitný režim. Pak to půjde...“
Majitelka masérského studia ANDREA KADLECOVÁ
o tom, co je potřeba pro správný lymfatický systém
nyschopnost a je důležitou
součástí detoxikace našeho
organismu.“

Můžeme
se
u
lymfodrenáže
setkat
s nějakými nežádoucími účinky
a jsou situace, kdy se takový
úkon vůbec nedoporučuje?
„Lymfodrenáž nastartuje náš
lymfatický systém, čímž se
těla začnou odvádět toxiny a
jiné nežádoucí látky. Může se
proto stát, že se nám dočasně
zhorší pleť, budeme unavení a
přecitlivělí, budeme pociťovat
častější potřebu močení a
zvýšenou potivost. Tyto projevy však brzy ustoupí, naše
pleť se vyjasní a zvýší se naše
fyzická i psychická pohoda.
Jak již bylo řečeno, lymfa koluje celým naším organismem a
rozvádí po něm živiny a s nimi i
jiné látky. Proto se lymfodrenáž
v žádném případě nedoporučuje
lidem trpícím infekčním nebo
horečnatým
onemocněním,
onkologickým pacientům, lidem se zeleným zákalem nebo
zánětem podkoží.“

zdraví nade vše...

Poznejte tajemství drahých kamenů
Jak jste si již mohly všimnout, už delší
dobu se vás snažíme informovat o jiných
možnostech léčby než klasické, chemické a dnes již skoro neúčinné, časem
úplně neúčinné medicíny. Tentokrát
si již podruhé povíme něco o drahých
kamenech. Ty se totiž nepoužívají
jen na ozdobu, ale překvapivě i jako
prostředek k léčbě (litoterepie). Tato
léčba je pouze doplňková, dokáže však
zázraky, o kterých jsem se opět sama
přesvědčila! Dnes se podíváme na
vlastnosti některých kamenů.

naděje, zahání pocit viny, zbystřuje
mysl, napomáhá soustředění a posiluje věrnost. Doporučuje se při léčbě
alkoholismu a jiných závislostí, ale
také odstraňuje opilost, stačí Ametyst
přiložit na pupek a ten začne odvádět
opilost z hlavy.

Citrín

Křišťál
spory v rodině či skupině. Dále dodává
sebedůvěru, potlačuje sebezničující skl- Je to univerzální, nejúčinnější léčivý
ony, zmírňuje přecitlivělost zejména na krystal na světě, velmi silný zesilovač
energie, jenž energii pohlcuje, uvolňuje
kritiku okolí.
a reguluje, uvádí ji do naprosté harRůženín
monie. Je vhodný na všechny zdravotní
problémy, včetně problémů duše. Tiší
bolesti hlavy a zubů, neurologické a
INZERCE

Ametyst

Je mimořádně mocný kámen s ohromnou ochrannou sílou a má vysoké
spirituální vibrace. Jeho silná energie
pozitivně ovlivňuje celé tělo a také orgány. Pomůže při bolesti hlavy, odstraňuje
napětí, pomáhá při žaludečních a
dýchacích obtížích, poruchách sluchu,
kožních problémech, nerovnováze
zažívacího traktu, působí na střeva a
střevní mikroflóru, odstraňuje parazity,
podněcuje produkci hormonů, činnost
metabolismu, posiluje vylučovací orgány a imunitní systém. Léčí podlitiny,
otoky a rány. Ametyst je kamenem klidu, zahání stres a negativní emoce, tiší
strachy, vztek, obavy a zlobu, zvyšuje

Tento kámen pomůže s obnovou ztracených sil a energie, blahodárně působí
na chronický únavový syndrom,
povzbuzuje trávení, slezinu a slinivku
břišní, zažehnává infekce v ledvinách
a močovém měchýři, pomáhá při
očních problémech, podporuje krevní
oběh, udržuje v rovnováze činnost
štítné žlázy. Vyrovnává tvorbu inzulínu.
Je účinný při problémech se srdeční
činností a žlučníkem. Posiluje nervy,
pomáhá zbavit se všeho škodlivého,
příznivě působí při zácpě a zabírá na
celulitidu. Předchází nočním můrám a
zajišťuje příjemný spánek. Citrín funguje jako účinný čistič a regenerátor,
svému majiteli předává teplo, energii
a velice zvyšuje jeho tvůrčí schopnosti. Pohlcuje, proměňuje, rozptyluje
a uzemňuje negativní energii. Melancholie a negativní emoce nemají v jeho
přítomnosti místo. Urovnává vztahy a

Univerzální léčivý kámen. Má pozitivní účinek u chorob ledvin, srdce,
jater, plic a genitálií, též u důležitých
center vegetativního nervového systému. Léčí infekce močové trubice.
Má výborný vliv na poruchy plodnosti
mužů. Odvádí z těla škodlivé látky a
přebytečné tekutiny. Je velmi vhodný
pro děti. Pomáhá při dlouhodobých
nemocích,
psychosomatických
poruchách a střevních chorobách. Hojí
popáleniny, puchýře a vyhlazuje pleť.
Brání pocitu osamělosti, bezcennosti,
potlačeným citových vzpomínkám a
nahromaděným srdečním traumatům.
Je vhodný pro ty, kteří se neumějí radovat ze života. Zdravotně je těžiště
jeho vlivu v centru srdce, kde čistí,
uklidňuje a posiluje vše, co souvisí s
jeho činností a psychosomatickými
poruchami, které mají příčinu v
poraněných a posléze potlačených
emocích. Vydatným pomocníkem je
i při krevních onemocněních, jako je
anémie a leukémie.

střevní potíže, pomáhá při potížích
celého trávicího traktu, nevolnosti, podporuje zažívací trakt, posiluje imunitu,
uvádí tělo do rovnováhy, zvyšuje laktaci. Povzbuzuje psychiku, jasnozřivost,
samostatnost, pomáhá sebezdokonalení, ochraňuje před vším zlým a
negativním, zvyšuje naše duchovní

síly, harmonizuje, odstraňuje bloky
a stává se zrcadlem naší duše, čistí a
chrání auru. Odstraňuje škodlivé elektromagnetické záření a čistí geopatogenní zóny.
Příště se můžete těšit na
„Výběr kamenů
podle jednotlivých nemocí“...

Zpravodajství
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Vloni město realizovalo sedm dílů cyklostezek
Radní Z. Peichl: „Letos propojíme další části těchto komunikací!“
Prostějov má v současnosti jednu z nejhustších sítí
cyklostezek v této republice. Ano, právem se před
lety kritizovalo, že spousta těchto komunikací není
propojených a vedou vlastně odnikud nikam. V poslední době ale radní a následně i zastupitelé schválili hned několik investičních akcí, které výrazně
napomohly ke zlepšení negativního stavu. Vloni
například město vybudovalo několik dalších částí
cyklostezek za miliony korun. A letos přibydou další.
Prostějov/mik
Prostějov je díky rovinatému rázu ideálním místem pro
cyklistiku. Ve městě najdete
množství cyklostezek, které

jsou odděleny od silničních komunikací, což zvyšuje bezpečnost cyklistů. „Výstavba cyklistických stezek v Prostějově
probíhá cíleně již několik let, a
to v souladu s Generelem cyk-

listické dopravy zpracovaným
v roce 2004. Generel počítá s
budováním další sítě cyklostezek a vyřeší postupně propojení
centra města s okolními obcemi, ale i bezproblémový průjezd městem. Zahrnuje více než
80 kilometrů cyklostezek a tras.
V současné době je postupně
podle tohoto záměru realizována a připravována řádově polovina, tedy zhruba 40 kilometrů,“ vypočítává Zdeněk Peichl
(na archivním snímku), radní a
předseda dopravní komise města. Z tohoto dílčího cíle je již
vybudováno 20 kilometrů, na
jejichž výstavbu bylo vynaloženo více než 100 milionů korun.

„Doposud získané dotace na
výstavbu cyklostezek z Regionálního operačního programu
Střední Morava, Státního fondu dopravní infrastruktury a
Olomouckého kraje přesahují
30 milionů korun. Hotové jsou
již hlavní úseky stezek do Bedihoště, Kralic na Hané, Smržic
a Kostelce na Hané. Pracujeme
i na propojení do Určic a do Žešova,“ doplňuje Zdeněk Peichl.
Jenom v loňském roce město
investovalo 21,1 milionu korun
do vybudování dalších sedmi
částí cyklostezek. „Byla realizována cyklostezka za 5,4 milionu korun v ulicích Moravská,
Myslbekova směrem na Sídliš-

Prostějov: 250 automatů

a 800 výherních terminálů!

tě svobody v délce 490 metrů.
Ta slouží jak pro pěší, tak pro
cyklistickou dopravu v obou
směrech. Následovala stavba
cyklostezky mezi ulicemi Anglická a Jungmannova nákladem
7,9 milionu korun. Vybudování
spojky v ulici Bratří Čapků přišlo městskou pokladnu na 1,8
milionu a poté jsme v rámci
rekonstrukce přednádražního
prostoru ve Sladkovského ulici
zrealizovali část cyklostezky
za 2,6 milionu včetně přejezdu
přes železniční trať. Hned vedle
jsme navázali stometrovou
cyklostezkou z Havlíčkovy na
Olomouckou ulici za využití
investice dvou milionů korun,“

Autorům graffiti vyčlenili radní dvě zdi
„Jestli děláme dobře,
to ukáže čas,“ uvedl starosta Pišťák

Prostějov/mik - Rozhodnutí,
které vzbudilo rozporuplné
reakce. I samotných radních.
Město ale vyšlo vstříc lidem,
kteří se vyžívají ve tvorbě
graffiti. Podle zastánkyně
tohoto rozhodnutí, místostarostky Ivany Hemerkové,
nejde o sprejery, jejichž ničení fasád domů či zdí na veřejných místech překračuje
hranici trestného činu.
„Kdo tvoří graffiti, je svým
způsobem umělec. Dejme
takovým lidem tedy prostor,
aby mohli beztrestně tvořit,“
Další už ne! V Prostějově je v provozu 250 klasických výherních automatů. řekla na úvod Ivana HemerMěsto je nehodlá rušit, ale další už povolovat nemíní.
Foto: internet

Radní budou HAZARD jen regulovat, nikoliv rušit
Prostějov/mik - Boj proti hazardu a hlavně proti hernám
s výherními automaty se rozhořel po celé republice. Také v
Prostějově minulý týden naši
radní jednali o nové vyhlášce
města, v níž hraje hlavní roli
regulace výherních zařízení na
území Prostějova. Radnice zatím nebude tak razantní jako
jinde, kde provoz automatů zakázali úplně. Pokrok je ovšem
alespoň v tom, že nové „ďábelské“ stroje už v našem městě
přibývat nebudou
„Rada města Prostějova projednala kompletně celu situaci kolem výherních automatů a shodla
se na tom, že navrhne Zastupitelstvu města inovaci obecně závazné vyhlášky týkající se provozu
a regulace výherních hracích
přístrojů. Jde o problematiku,
která je dost složitá. Podstata je v
tom prvním kroku, kterým chceme „zastropovat“ jejich počet.
Automaty, které už v Prostějově
fungují, budou fungovat dál. Ale
zabráníme jakémukoliv navyšování jejich množství. A to i přesto,
že očekáváme tendenci, kdy pro-

vozovatelé výherních automatů
budou hledat jiné působiště než
ve městech, kde je úplně zakázali,“ sdělil na úvod Miroslav Pišťák, starosta Prostějova.
Logická otázka na naše radní
padla hned vzápětí. Má město
vůbec přehled o tom, kolik výherních automatů je vůbec v Prostějově v provozu? „Známe jen
přesný počet klasických strojů,
jejichž provoz povoloval městský úřad, a těch je dnes okolo
250 kusů. Ale i pro mě osobně
bylo šokujícím zjištěním něco, co
jsem předtím opravdu nevěděl.
A nikoliv proto, že jako starosta
města bych byl slepý nebo blbý.
Jde o takzvané výherní terminály, které povolovalo ministerstvo
financí a my jako město jsme o
jejich provozu nebyli vůbec informováni. Až nyní jsme podle
nové právní úpravy zjistili, že
těch terminálů je v Prostějově
více než osm stovek! To je hrozné zjištění,“ zděšeně pokrčil rameny starosta Pišťák.
Problém je v tom, že zatímco z
klasických automatů má slušný
příjem i město, z videoterminá-

lů povolovaných ministerstvem
financí nemá městská pokladna
ani korunu! „U klasických přístrojů existuje ze zákona povinnost pro jejich provozovatele
odvádět městu část výtěžků
z jejich zisků. A město zase tyto
peníze musí striktně použít na jeden jediný účel, a to na veřejnou
finanční podporu sportovním,
kulturním či sociálním organizacím. Nebo na charitu. Ovšem
z videoterminálů skutečně nemáme nic,“ potvrdil Miroslav
Pišťák.
V loňském roce obdrželo město od provozovatelů výherních
automatů čtyři miliony korun,

pro rok 2012 je naplánováno o
milion méně. „Nevím proč to
tak je, když v posledních letech
se tyto příjmy městské pokladny
postupně zvyšovaly. Letos vyinkasujeme o milion korun méně.
Doufejme, že je to tím, že na
automatech si ničí život čím dál
tím méně lidí,“ dodal na závěr
prostějovský starosta.
Naše radnice tedy nechce úplně
zrušit herny a provoz výherních automatů ve městě, jako je
tomu například v Hranicích na
Moravě. Aspoň že nemíní dávat povolení případným novým
zájemcům o provozování těchto
„čertových skříněk“.

popsal nám Zdeněk Peichl. Poslední dvě realizace cyklostezek
máme ještě všichni v živé paměti, další trasa přibyla ve směru od rondelu v Kostelecké ulici
směrem k zimnímu stadionu a
následovala ještě trasa pro cyklisty ve Vrahovické ulici. „Ani v
tomto roce pak neustaneme
v úsilí o další zdokonalení
sítě cyklostezek v Prostějově,“ uzavřel toto téma
radní a předseda dopravní komise města
Zdeněk Peichl.
Plán výstavby
cyklostezek
v roce 2012
přineseme
čtenářům
v některém
z příštích čísel.

ková. „Kolem tohoto tématu
probíhala
nepředstavitelně
dlouhá a vyčerpávající diskuze. Nakonec jsme se většinově shodli na tom, že nabídneme pro tvorbu graffiti dvě
plochy, které jsou v majetku
města. Jde o plochu jedné stěny betonové zdi u fotbalového
hřiště ve Vrahovicích a stěnu
na dvoře Domu dětí a mládeže na Vápenici v Prostějově.
Jestli mladí lidé zabývající se
touto tvorbou chtějí působit
legálně, musí si vyžádat vždy
souhlas majitele. Já bych byl
rád, kdybychom sprejerství

skutečně oddělili od tvůrců
graffiti. Osobně tedy nevím,
zda je tuto činnost možné
považovat za uměleckou, ale
čert ví. Jestli děláme dobře, že
autorům graffiti dobrovolně
umožníme jejich činnost na
dvou zdech v majetku města,
to ukáže čas. Když to mohou
dělat legálně, snad je to odradí
od toho, že by nějaké obrazce malovali někam na dům v
centru města,“ uvedl Miroslav
Pišťák, starosta Prostějova.
Jak jsme byli informováni,
zdi ve Vrahovicích a v domě
mládeže budou pronajaty bezúplatně na dobu neurčitou s
tím, že se mladí lidé zabývající
se tvorbou graffiti o ně budou
starat sami na vlastní náklady.

Co na to řeknou místní? Na zeď fotbalového hřiště ve Vrahovicích si tvůrci graffiti mohu beztrestně
„malovat“.
Foto: Michal Kadlec

Jedině v Prostějově se NEVRAŽDILO Z Olomoucké a Rejskovy ulice zmizely letité stromy
(pokračování ze strany 2)
V Olomouckém kraji došlo
vloni nejvíce k majetkové trestné
činnosti, a to v 8 379 případech.
Policisté dále vyšetřovali 1 211
případů na úseku hospodářských
trestných činů, 1 202 násilných
činů, 113 mravnostních deliktů
a skoro tři a půl tisíce případů,
které se označují jako ostatní
trestná činnost.
Co se týká Prostějova, zarazilo nás, že naše policie má
po té olomoucké nejnižší
objasněnost kriminality. V Olomouci bylo objasněno 38,85

procent případů a v Prostějově
43,74 procenta. Naproti tomu
Přerov vykazuje 56,06 procenta
objasněnosti, Šumperk 56,04
procenta a Jeseník dokonce
59,94 procenta. Je to však hodně
zkreslující údaj. „Musíme si
uvědomit, že například Přerov
je sice naprosto srovnatelný
územní odbor, který má ovšem
o stovku policistů více než
Prostějov. Také Šumperk má
padesát policistů v činné službě
navíc. Je to opravdu hra čísel. Já
zase mohu uvést, že vykazujeme
naprosto nejvyšší objasněnost,

co se týká násilných trestných
činů,“ vysvětlil Večerníku plukovník Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR v
Prostějově.
Důkazem kvalitní práce naší
policie je i objasnění největšího
případu krádeží vozidel za
poslední roky v rámci celé
republiky i střední Evropy.
Prostějovská kriminálka se
nejvýraznější měrou podílela na
zatčení tří hlavních pachatelů,
objasněna byla krádež zatím 78
aut. Ovšem vyšetřování tohoto
zločinu stále pokračuje.

Koupil by někdo „PARLAMENT“?
(dokončení ze strany 3)
Miroslav Pišťák nezakrýval, že v
případě zájmu, například některého podnikatelského subjektu, by
se město mohlo nechtěného nemovitého přítěžku zbavit. „Jestli
o někom víte, kdo by Parlament
koupil, byl bych rád,“ obrátil se
starosta ve středu na novináře při
tiskové konferenci Rady města.
O dva dny později byl ovšem

první muž radnice zdrženlivější.
„Myslel jsem to spíše v nadsázce,
protože nevěřím, že by tento dům
někdo koupil. A kdyby přece, určitě s úmyslem na tom vydělat.
Tudíž by v domě nenechal sociálně potřebné nájemníky, nebo by
jim rapidně zvýšil nájem. A jelikož jde všechno o lidi, kteří mají
hluboko do kapsy, byli by nuceni
se vystěhovat. Také je možné, že

by dům někdo koupil a dokázal
sem nastěhovat nepřizpůsobivé
občany,“ zapolemizoval starosta
Miroslav Pišťák.
Město je nyní postaveno před
problém, co udělat s domem v
Šárce. „Bude to těžké rozhodování, Parlament je pro město obrovskou finanční zátěží,“ uzavřel
toto téma první muž prostějovské
radnice.

Veřejné zakázky přestanou být TABU
Město zveřejní podrobnosti obchodních soutěží

Prostějov/mik - Rozhodnuto.
Jak už prostějovští radní před
časem deklarovali, na webu
města se brzy objeví podrobné
informace o veřejných zakázkách, na které radnice vyhlásila obchodní soutěž. Od 1.
února si tak každý může zjistit, kdo a za kolik peněz jednotlivou zakázku vyhrál. A to
za posledních pět až deset let.
„Maximálně chceme zpřehlednit některé věci a poskytnout
veřejnosti co nejširší informace
o dané záležitosti. Takže ve-

doucí příslušného odboru dostal
za úkol, aby dnem 1. února byl
spuštěn na webových stránkách
města informační kanál, na kterém budou zveřejněny výsledky
výběrových řízení nad jeden milion korun,“ sdělil Miroslav Pišťák, starosta Prostějova. Zatím
se neví, zda město bude moci
zveřejnit všechny účastníky o
veřejné zakázky. „Zcela určitě
bude zveřejněn vítěz jednotlivé
zakázky a pak i druhý a třetí v
pořadí. Pochopitelně bychom
chtěli zveřejnit všechny, musí-

me však nejprve dořešit právní
záležitost. Naši právníci mají v
tomto ohledu obavu, že bez souhlasu jednotlivých účastníků nebudeme moci zveřejnit na webu
jejich jména. Do budoucna tento
problém ale chceme ošetřit. V
podmínkách vyhlášení veřejné
zakázky bude, že kdo se bude
chtít přihlásit, musí předem souhlasit se zveřejněním veškerých
informací. Včetně toho, s jakou
částkou za danou zakázku do
soutěže jde,“ vysvětlil starosta
Miroslav Pišťák.

„Byly nezdravé a tím nebezpečné,“ vysvětluje místostarostka

Prostějov/mik - Rychlá akce
jako blesk. Lidé bydlící v
Olomoucké a Rejskově ulici
to pomalu ani nezaregistrovali. Pracovní čety technických služeb uprostřed
minulého týdne naběhly s
motorovými pilami do uvedených ulic a během několika okamžiků pokácely stromy mezi silnicí a chodníkem.
Z lokalit tak zmizely košaté
stromy vysazené odhadem
po druhé světové válce.
„Ty stromy zde rostly desítky
let a vím, že někdo může namítnout, že je to škoda. Ale
podle toho stáří také ty stromy
vypadaly. Už nějaký ten rok
byly určeny k pokácení vzhledem k velmi špatnému zdravotnímu stavu. Navíc začaly

Zbyly jen pařezy. V Olomoucké ulici byly pokáceny letité hlohy.
Nahradit je mají lípy královské.
Foto: Michal Kadlec

být nestabilní. K současnému
kácení jsme se rozhodli teď,
protože je takzvaný vegetační
klid,“ odpověděla na náš dotaz, proč město přikročilo k
bleskovému pokácení, Ivana
Hemerková, místostarostka
Prostějova. Zároveň ale ubezpečila, že stejně rychle bude
realizována náhradní výsadba.
„Dojde k ní na jaře, až bude
tepleji. V Olomoucké ulici
bude vysazeno místo pokácených hlohů patnáct kusů
lípy královské a v Rejskově
přibude přibližně stejný počet
javorů babyk. Jde o speciální
drobnolistý kultivar, který už
byl v Prostějově úspěšně vysazen například v Jungmannově
ulici či na Sídlišti svobody,“
řekla Ivana Hemerková.

Ovládá soudní dražby MAFIE?
(pokračování ze strany 1)
„Zarazilo mě, že tři z nich
byli známí prostějovští realitní makléři. A to se okamžitě
projevilo při následné dražbě.
Po vyhlášení vyvolávací ceny
nebyl nikdo z nich ochoten
přihodit žádnou částku, domek v Ohrozimi chtěli získat
za nejnižší podání. Když jsem
na ně trochu zatlačil a zeptal
se jich, co to má znamenat, jeden z nich přihodil deset tisíc
korun,“ popisoval Vladimír
Váňa další průběh dražby.
Jestli v tu chvíli v soudní síni
někdo očekával, že prvním
příhozem se dražba pohne
dopředu a nechají se strhnout
i ostatní, mýlil se. „S úsměvy
na tvářích další tři muži pouze

těch deset tisíc dorovnali a dál
se vůbec neměli k tomu, že by
dražili,“ řekl Vladimír Váňa.
Předseda soudu má k tomuto
chování dražitelů jasné vysvětlení. „Byli jasně předem
domluveni. Věděli, že soudní
řád na tuto situaci pamatuje
tím, že když zůstanou dva či
více dražitelů, kteří nechtějí
už přidat ani korunu, tak se o
nemovitost losuje. Mají tedy
zaručeno, že aspoň jeden z
nich draženou nemovitost dostane, a to za velmi levný peníz. Nu a po předem vzájemné
domluvě si nechá získanou
nemovitost jeden z nich, ostatní jsou na dražbě pouhým spolupracujícím
komparzem,“
popisuje praktiky realitních

makléřů Vladimír Váňa, předseda Okresního soudu v Prostějově. „Takovou paseku nám
tedy v dražbách nemovitostí
dělají realitní kanceláře. Tím
se ztrácí smysl dražeb, daná
nemovitost se prodá za nejnižší cenu, věřitel tak málokdy
bývá plně uspokojen. Na dražby pořádané naším soudem už
dávno přestali chodit běžní
občané a podnikatelé, kteří
vzájemným licitováním a navyšováním ceny zvedali ceny
nabízených nemovitostí až na
dvojnásobek vyvolávací ceny.
Ty časy jsou už bohužel pryč,
dražby nyní ovládá mafie složená z realitních makléřů a
spekulantů s nemovitostmi,“
posteskl si Vladimír Váňa.

Bohužel, zákon je na podobné
spekulanty krátký. „Naštěstí
se připravuje novela, která by
podobné praktiky měla omezit.
„Těchto případů jsem zaregistroval už mnoho a některé z nich
jsem už signalizoval státnímu
zastupitelství. To s tím ale bohužel nemůže za současné legislativní situace nic dělat. Novela
zákona by trestný čin pletich při
soudní dražbě už mohla postihovat. Uvidíme,“ uzavřel toto téma
předseda prostějovského soudu.
Zákonodárci nyní přemýšlejí
také o jiných alternativách, které by mohly zamezit podobným
vykutáleným praktikám spekulantů s realitami. Například by
dražby mohly být pořádány přes
internet.

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!!!

Alžběta Ředinová
22. 1. 2012 49 cm 3,40 kg
Prostějov

Adéla Skřebská
23. 1. 2012 49 cm 3,20 kg
Prostějov

Klára Stránská
23. 1. 2012 49 cm 2,90 kg
Brodek u Prostějova

Richard Vrána
13. 1. 2012 48 cm 2,75 kg
Prostějov

Kryštof Synek
21. 1. 2012 52 cm 3,90 kg
Prostějov

Matyáš Studený
19. 1. 2012 44 cm 2,40kg
Čelechovice na Hané

Šimon Studený
19. 1. 2012 43 cm 2,25kg
Čelechovice na Hané

Šimon Gottwald
22. 1. 2012 45 cm 2,60 kg
Prostějov

Juraj Gajdoš
24. 1. 2012 50 cm 3,55 kg
Prostějov

Maturanti z obchodky se konce světa nebojí

Jakub Šmídek
24. 1. 2012 50 cm 3,45 kg
Prostějov

Dominik Vavruša
20. 1. 2012 50 cm 3,60 kg
Unčice

Předplaťte si periodikum,
kde vám každý týden představíme
nové spoluobčany
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...

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

u ra c e - p i z z e r i e
Resta
JADRAN CLUB
Kostelní - Hradební 17

Nový jídelní lístek 2012
Po až Čt:
Pá, So:
Ne:

11:00 - 23:00
11:00 - 23:00
11:00 - 21:00

Tel.: 582 332 640
Týdení polední menu
na www.jadranclub.cz
a www.jadrantour.cz

Prostějov/mls - V pátek 27. ledna
v prostějovském Společenském
domě proběhl maturitní ples
Obchodní akademie. Pro stužku
si přišly dvě třídy. Svoji 4.A si
ošerpoval třídní učitel Aleš Michalec, 4.B pak Vlasta Novotná.
V souvislosti s datem na šerpě se
nabízela otázka, zda-li není zbytečné se připravovat na maturitu, když má letos nastat dlouho
očekávaný konec světa. „Na maturitu se budu učit tak jako tak,
kdyby náhodou ten konec světa
přišel, aspoň umřu chytrý,“ prohlásil s úsměvem jeden z maturantů. Na plese nemohla chybět
hudební skupina NOVIOS, jejíž
frontman Pavel Kožnárek večer
i moderoval. Jak se má tančit ve
správném šantánu pak předvedla taneční skupina R. A. dance.
Během křivolaké cesty z plesu
pak maturantům mohl v uších
znít text písně Karla Kryla:
„Opilí od radosti, si sami trošku
lžeme, že zkouškou dospělosti,
opravdu dospějeme...“
Společné foto. Do maturantského stavu byly uvedeny
dvě třídy. Na snímku je třída 4.A, kterou ošerpoval její
třídní učitel Aleš Michalec.
Foto: Martin Zaoral

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:
středa 1. února a čtvrtek 2. února
od 8.30 do 12.30 Bude zima,
bude mráz… program pro
školy Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov. Které ptáky můžeme potkat v zimě
na krmítku? Povídání o ptácích
v zimě, o jejich životě a potravě.
Výroba jednoduchých minikrmítek z šišek pro zimní přikrmování ptáků. Na program je třeba
se předem přihlásit na iris@iris.
cz nebo telefonicky 582 338
278, 603 298 039.
SONS „Semtamník“
středa 1. února
14.00 až 16.00 hod. Přátelské
posezení v kavárně U Kocourka. Při báječném kafíčku a dobrých zákuscích se opět setkáme
a hezky si spolu popovídáme.
čtvrtek 2. února
9.00 až 13.00 hod. Pletení z pedigu pro těžce zrakově postižené
a nevidomé. V klubovně SONS.
Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 pořádá
dne 14. 2. 2012 ve 14.00 hod.
členskou schůzi, která se koná
ve Společenském domě, Komenského 6. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167, 724 706 773

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
Únor na téma
Kdo si hraje, nezlobí
Karneval pro rodiče s dětmi
ve čtvrtek 23. února dopoledne
v Národním domě, pro předem
přihlášené
Narozeninový týden/Cipísek
slaví třináct. 27. února - 2.
března oslavujeme 13. výročí
otevření MC v Prostějově
Malování na sklo - svícny
a mandaly - tvořivý večer pro
dospělé. Pro začátečníky i pokročilé, středa 15. února od
18.00, přihlášky v MC
Sourozenci/beseda pro rodiče
Jak připravit dítě na příchod
sourozence? Jak na dětskou
žárlivost? Jak zvládat sourozenecké hádky našich dětí? Úterý
28. února od 18 hodin, rezervace míst v MC
Hopsánky a zpívánky s miminky/volná místa. Program
pro maminky s miminky do 9
měsíců, vždy ve středu 12.3014.00
Kurz efektivního rodičovství
Jak porozumět dětem i sami
sobě? Jak zvládat výchovné
situace?
Pro rodiče dětí všech věkových
kategorií ( leden-únor obsazeno)
podvečerní setkávání – přijímáme přihlášky na další běh kurzu
(březen-duben)
Individuální poradenství pro
návrat do zaměstnání
poradenství s psycholožkou pro
ženy před návratem do zaměstnání neevidované na UP
přihlášky předem
Volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let probíhají vždy v
pondělí a ve středu 15.00-17.00
Ostatní programy jsou obsazeny.
Zapisujeme ale náhradníky a v
případě uvolnění místa vás kontaktujeme.
Aktuální počet míst je zveřejněn na www.mcprostejov.cz
nebo www.facebook.com/
cipisekprostejov
Zumba s Kristýnou. Každé
pondělí a středu od 18.00 do
19.00hod. Prostějov, ZŠ Melantrichova (tělocvična zadní vchod
od hřiště). Další info na webu:
zumbaskristynou.webnode.cz

V muzeu zakusíte Plavbu proti smrti
Prostějov/mls - Ve čtvrtek měl
v prostějovském muzeu premiéru dokument Tomáše Vincence ´Plavba proti smrti´. Snímek
spojil vzpomínky prostějovského mořeplavce Jiřího Svobody
a autentické záběry z přeplavby
Atlantického oceánu v šedesátých letech 20. století. Prvním
uvedením nového filmu byla
zahájena stejnojmenná výstava,
která bude v prostorách prostějovského muzea k vidění až do
začátku dubna letošního roku.
Při přeplavbě Atlantiku se mořeplavci v čele se Svobodou nechali
inspirovat příběhem Francouze
Alaina Bombarda. Ten oceán

přeplul na gumovém člunu bez
jakýchkoliv zásob jídla a pití.
„Obě lodě jsme vlastnoručně postavili podle plánů propašovaných
z Anglie. Stavěli jsme je v dílnách
v Kostelecké ulici,” zmínil se
Jiří Svoboda, který s jachtingem
začal na Plumlovské přehradě,
později reprezentoval Železárny
Prostějov. „Tehdy s námi plul i
kameraman, který vše dokumentoval,” dodal Svoboda. Právě díky
ojedinělým záběrům z plavby
a zajímavému vyprávění Jiřího
Svobody mohl vzniknout filmový
dokument. Podle prostějovských
jachtařů před dvěma roky vznikla
stejnojmenná kniha.
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Muzeum Prostějovska, nám.
Městské divadlo foyer: Magdalena Jansová FOTOgrafie do
29. února 2012
TJ SOKOL ČECHOVICE
pořádá VELKÉ SPORTOVNÍ
PLESY 4. února 2012, 18. února 2012, 3. března 2012 vždy od
20.00 hodin.

TIP Večerníku
ATAK NA ZRAK
KDY: ÚTERÝ 31. LEDNA 2012, 17.00 HOD
KDE: GALERIE METRO 70, ŠKOLNÍ 1, PV

Kavárna GALERIE
árodního domu v Prostějově
Robert Šobr: Vodní svět od
Rudého moře po Plumlovskou
přehradu – výstava fotografií,
výstava potrvá do 7. března
2012
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Kostelci na Hané jako každoročně
v tomto období pořádá prodejní výstavu králíků spojenou s burzou holubů, drůbeže a exotického ptactva.
Výstava se koná dne 4. února 2012 v prostorách farské
zahrady a bude otevřena od
9.00 do 12.00 hod.. Všechna
vystavovaná zvířata budou
prodejná, a zájemci tak budou
mít možnost nákupu kvalitních
chovných zvířat.
Fit klub Linie,
Újezd 3A, Prostějov
Tel.: 608 881 704
www.fitklublinie.cz
Zápis dětí do kroužků - Cvičeníčko 3–4 roky, Zumba 4–7 let
a 8 – 13 let,
Karate + sportovky 5 – 8 let
Nové hodiny: Břišní pekáč
středa a pátek 16:15
Power jóga pro začátečníky
středa 15:00
Power jóga na bosu pátek 16:15
Cvičení na balónech čtvrtek 18:45
Port de bras - čtvrtek 17:30
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).

Galerie Metro 70 pro vás připravila další z řady zajímavých a inspirativních výstav.
Tentokrát jde o prezentaci vý-

tvarných prací studentů ART
ECON – Střední školy Prostějov. Slavnostní vernisáže se
můžete zúčastnit v úterý 31.
ledna a celá výstava potrvá až
do 3. března. Tvorba žáků z
oboru kresby, malby, grafiky,
módního návrhářství a fotografie jistě potěší a způsobí
alespoň malý „ATAK NA
ZRAK“. Výstava se koná za
finanční spoluúčasti Města
Prostějova, galerie je otevřena denně od 16.30 do 22.00
hodin a na požádání.

ART ECON – výstava výtvarných prací studentů středních
škol. Vernisáž 31. ledna 2012
Kino Metro. Výstava potrvá do
3. března

HANÁCKÝ BÁL – v kulturním domě v Kralicích na
Hané 4. a. 10. února. 2012.
Hraje skupina BENE a skupina
Romantika.

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí
v ČR, klub RADOST, PS
145, Wolkerova 22,796 40
Prostějov 1 Pobyt u moře
- Chorvatsko – Makarská
riviéra Zaostrog 7. – 19. 8.
2012. Pořádá Asociace Radost
Prostějov. Využijte hromadnou
slevu a pojeďte s námi. Kemp
je 20 metrů od moře, v ceně
podle druhu ubytování /pokoje v pavilonech s vlastním
soc. zařízením nebo chatky / je
zahrnuta také doprava autobusem, polopenze, pobytová taxa
a služba delegáta. Vhodné pro
rodiny s dětmi, osoby ZTP i seniory. Veškeré informace na
tel.: 724 390 204, 582 335 251
nebo osobně Školní 32, 1. posch. kanc. OS Pomocná ruka
8.00 – 11.00 hod.

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 31. 1.
9.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin

čtvrtek 2. 2.
12.30 - 13.30 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

pátek 3. 2.
Honební společenstvo Ptení
oznamuje konání řádné valné hromady dne 12. února
v 14.00 hod zasedací místnost
Obecního úřadu ve Ptení.
Pozvánka na výstavu fotografií Dr. Radoslava Bartoše
– Dolomiti, vernisáž výstavy v pondělí 30. ledna 2012
v 10.30 hod. ve školní galerii
S v SOU obchodním, E. Husserla 1, Prostějov

9.45 - 11.45 hodin

sobota 4. 2.
12.45 - 14.45 hodin

neděle 5. 2.
11.15 - 13.15hodin

Předplaťte si periodikum, kde najdete
NEJVÍCE POZVÁNEK A NEJŠIRŠÍ NABÍDKU OZNÁMENÍ
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433 Pište: predplatne@vecernikpv.cz

Jezevčík s oříškem hledají páníčka
Majitelé, poznáte si své pejsky?
Prostějov/mik - Strážníci
Městské policie v Prostějově ročně ve městě odchytí
desítky zatoulaných psů. V
drtivé většině se jim podaří
najít jejich majitele. Ovšem

v některých případech se tak
nestane a pejsci skončí v kotci
na služebně městské policie
a po čase dokonce v útulku.
Aktuálně jsou bezprizorní dva
krasavci, rezavý jezevčík s

hnědočerným oříškem. Přihlásí se na základě této „pátrací“
relace jejich páníčci? Pokud
poznáte čtyřnohého miláčka,
který se vám zatoulal, volejte
na telefonní číslo 582 329 405
nebo pište na e-mailovou adresu:
michal.pojezny@prostejov.eu.

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...
Ladislav Kyllar 1947 Vrahovice
Jaroslava Pourová 1930 Prostějov
Jaroslav Všetička 1957 Prostějov
Stanislav Cetkovský 1944
Klenovice
Jaroslav Hruban 1952 Dobrochov
Vladimír Pospíšil 1929
Služín
Alois Soušek 1944
Hrdibořice
Petr Kovář 1938
Prostějov

Rostislav Křížek 1957
Čelechovice na Hané
Anna Začalová 1924
Brodek u Prostějova
Zdeněk Bilík 1925
Hruška
Lidmila Tabarelliová 1941
Prostějov
Karel Fiedler 1928
Buková
Jaroslav Konšel 1940 Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 30. ledna 2012
Antonín Burget 1918 Prostějov
11.20 Obřadní síň Prostějov
Ondrej Rusnák 1922 Čelechovice na Hané 12.40 Obřadní síň Prostějov
Úterý 31. ledna 2012
Julie Šmudlová 1922 Prostějov
11.00 Obřadní síň Demelova
Středa 1. února 2012
Marie Mačáková 1948 Olšany
14.00 kostel Olšany
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Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov – Krasice
Dne: 10. 2. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celá ulice Na Brachlavě, ul.
G. Preissové od č. 2 po č.32.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Kino Metro 70

pondělí 30. ledna
14.00 Rio
17.30 Vrtěti ženou
20.00 Nebezpečná metoda
úterý 31. ledna
17.30 Vrtěti ženou
20.00 Nebezpečná
metoda
středa 1. února
17.30 Děti moje
20.00 Nebezpečná metoda
čtvrtek 2. února
17.30 Labyrint
20.00 Kazatel
Kalašnikov
pátek 3. února
15.30 Alvin
a Chipmunkové 3
17.30 Labyrint
20.00 Kazatel
Kalašnikov
sobota 4. února
15.00 Alvin
a Chipmunkové 3
17.30 Alvin
a Chipmunkové 3
20.00 Labyrint
neděle 5. února
15.00 Alvin
a Chipmunkové 3
17.30 Alvin
a Chipmunkové 3
20.00 Labyrint

Městské divadlo
v Prostějově

čtvrtek 2. února
19.00 Peter Schaffer:
AMADEUS
- Divadlo
Na zábradlí Praha

Apollo 13
pátek 3. února
3-DIMENSIONS: Classic
Goldies - Tradičně netradiční akce připomínající zlatou
éru DnB a JUNGLU v Prostějovském Apollu 13 se speciálním hostem! Dj´s: Paolo
Mercy Bop (Stonedraiderz)
Crackenn (Metro crew) &
MC JEDIFIRE (UK) Vstup
od 18ti let!!!

Kinoklub DUHA

sobota 4. února 2012
15.00 Rio
USA, 2011, 96 min.
Animovaný
17.30 I ženy mají své dny
Česko, 2011, 108 min
20.00 I ženy mají své dny

Simetrix

pátek 3. února
21.00 DJ Doktor
sobota 4. února
21.00 DJ Iceman

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
3. února
Školní ples
Sokolovna Mostkovice
Mostkovice
MŠ, ZŠ Mostkovice
3. února
Stužkovací ples
Společenský dům Prostějov
Prostějov SOŠ průmyslová a SOU strojírenské PV
3. února
Maturitní stužkovací ples
Městské divadlo v PV
Prostějov
SOŠ Podnikání a obchodu Prostějov
4. února
Šibřinky
Sokolovna Určice
Určice
SDH Určice
4. února
Maturitní ples
Společenský dům Prostějov
Prostějov
Reálné gymnázium Prostějov
4. února
Společenský ples
Městské divadlo v PV
Prostějov
Starorežná/Cukrovar Vrbátky
4. února
Hanácký bál
Kulturní dům Kralice n/H.
Kralice n/H. Soubor písní a tanců Klas Kralice n/H.
5. února
Maškarní ples pro děti
KD Žarovice
Plumlov
Obec Plumlov

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 30
30. 1. DO 5. 22. 20
2012:
2

TELEFON 582
82 3344 130
30

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 komentovanou obrazovou prezentaci KOLIK JE SLUNÍČEK na motivy básně
Františka Hrubína.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a
OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování anebo za obvyklé vstupné
i v jiných, předem dohodnutých, termínech.
Naše nová POLOLETNÍ NABÍDKA NA I. POLOLETÍ
ROKU 2012 je už na hvězdárně k dispozici.

NOMINUJTE OSOBNOSTI na Ceny Města Prostějova za rok 2011!
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.
Prostějov/red

města v jakékoli oblasti své
činnosti, budou opět slavnost„Osobnosti, které výrazně na- ně oceněny. Přitom oblast
pomohly ke zvýšení prestiže jejich přínosu nijak striktně

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

vržené 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.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s prostějovskou orientální tanečnicí Janou Daňhovou

„Dieta a orientální tanec rozhodně nejdou dohromady,“ říká JAHANARA
Prostějov - Orientální tanec pochází původem ze
Středního východu. V současné době je ve světě velmi
rozšířen a těší se velké popularitě. Jeho krása není v síle tanečnice, ale ve schopnostech jednotlivě ovládat své svaly.
Tanečnice orientálních tanců tančí uvnitř vlastního těla a
pohyby se šíří tělem v rytmických vlnách. Tento druh tance
je doslova vášní pro Janu Daňhovou, známou pro většinu
pod přezdívkou „Jahanara“, kterou už tuto sobotu můžete
vidět na společenské show s názvem „SVATEBNÍ DEN“
(čtěte na straně 10 dnešního vydání – pozn.red.). Jaká je
filozofie orientálního tance? Je lepší objemnější tanečnice,
nebo hubená? A jak náročný orientální tanec je? To vše
a mnohem víc se dozvíte v exkluzivním rozhovoru, který
poskytla Večerníku…
Aneta Křížová
Co vás přivedlo k orientálnímu tanci a jak dlouho se mu
věnujete?
„Orientálnímu tanci jsem se začala
věnovat v roce 2002. A přivedla mě
k němu jednoduše láska k tanci. Vždy
jsem věděla, že pohyb je pro život nesmírně důležitý, ale běžné pohybové
aktivity jako aerobic, spinning nebo
běh mě zoufale nebaví a žádný hormon štěstí se u mě při takovém pohybu nevyplavuje. Spíš přesně naopak.
U tance je to jiné. Tančit vydržím
celé hodiny a energie mám stále víc,
i když ze mě už teče a svaly mám
téměř namožené (úsměv).“
Proč jste zvolila přezdívku
Jahanara a co znamená?
„Dlouhou dobu jsem tančila
jen pod svým skutečným jménem,
nebo spíš jen jako orientální tanečnice. Nejsem totiž příznivcem přezdívek. Ale pak jsem k tomu přece
jen přistoupila, protože oznámení:
´Nyní vám slečna magistra Daňhová
zatančí…´ nezní moc dobře (smích).
Jméno Jahanara v perštině znamená
´zemizdobící´. Nerada bych ale, aby
to znělo nějak namyšleně. Spíš tím
chci naznačit, že každá tančící žena je
ozdobou a zkrášlením každodenního
života.“
INZERCE

Jaká je vůbec filozofie tohoto orientálního tance?
„Asi bych to nenazvala přímo
filozofií, ale pro mě osobně je orientální tanec ideálním a nesmírně bohatým druhem pohybu, díky němuž
můžu odpočívat a zároveň posilovat
svaly celého těla a kterému se můžu
věnovat kdykoliv a kdekoliv, protože k němu nepotřebuji speciální
taneční prostor ani partnera. Jinak
je orientální tanec velmi starým
uměním, je improvizační a zároveň
inspirující, posiluje v ženách jejich
ženskost.“
Mají vůbec české ženy pro
tento druh tance dostatek
temperamentu?
„Samozřejmě. Pro orientální tanec
není důležitá míra temperamentu.
Každá žena je jiná a každá také jinak tančí. Tanec může být krásný, i
když se použijí jen jemné a pomalé
pohyby a tančí se třeba jen na jednom místě.“
V roce 2009 na nejprestižnější soutěži v orientálních
tancích konané v rámci Nile
Group Festivalu v egyptské Káhiře zvítězila první Češka v historii,
což je pro náš národ ojedinělý
úspěch. Přemýšlela jste, že byste
se někdy v budoucnu této soutěže
zúčastnila i vy?

„Ne, nikdy. Nemám takovou
potřebu, nejsem soutěživý typ.
Radost z tance a další pozitivní
účinky můžu získat, ať tančím kdekoliv. Nepotřebuji k tomu umístění v soutěžích. Na druhou stranu,
kdybych v podobné soutěži také
zvítězila, určitě by mi to nevadilo
(úsměv).“
Věnujete se i cikánskému
tanci, co je na tomto druhu tance tak zajímavého?
„Mně na něm fascinuje zejména
živost, přirozenost a hudba, která
vás dostane do varu. A hlavně taky
ty široké sukně. Je to opravdový
požitek, když se kolem vás roztočí
ta více než kolová barevná sukně.“

Musíte jako orientální tanečnice držet dietu a dbát
na to, abyste nepřibrala,
nebo je lepší orientální tanečnice,
která se ráda nají...?
„Dieta a orientální tanec rozhodně
nejdou dohromady. Tělesné proporce zde nejsou důležité. Tančíte totiž
sama se sebou, se svými přednostmi
i nedostatky. Tím se naučíte vážit si
více sama sebe a mít se více ráda.
Některé pohyby, tzv. shimmy - třasy
zejména boky nebo břichem se naopak lépe provádějí, když máte ´čím
zatřást´ (úsměv).“
Sama také tanec vyučujete,
je zájem o tento druh pohybu mezi ženami? A naučí se

kdo je jahanara?
- tanečnice a lektorka orientálních tanců na
profesionální úrovni, původním jménem Mgr.
Jana Daňhová. Tanec ji provází po celý život,
během něhož si prošla moderním disco-tancem, klasickým tancem a folklórním hanáckým tancem, ale nejvíce ji zaujal právě orientální tanec. S ním se Jana Daňhová poprvé
setkala na začátku roku 2002 a byla to doslova láska na první pohled. Postupem času se
tak pro tuto ženu stal orientální tanec doslova životní vášní. V současné době vede několik kurzů orientálních tanců pro různé pokročilosti v Prostějově,
Kostelci na Hané a střídavě také v Olomouci. Vystupuje také při
nejrůznějších kulturních akcích a to sólově nebo skupinově s lektorkami ze studia orientálních tanců Aysun nebo s tanečnicemi ze
svých kurzů.
tento tanec každý, nebo je třeba
nějaké předešlé průpravy?
„Zájem celkem je. Je to přece jen jeden z nejpřirozenějších a nejužitečnějších pohybů, jaké existují. Tančit
v podstatě umí každý, jen se to v naší
kultuře moc nenosí. Samozřejmě, že
někdo je více pohybově nadaný a
někdo méně, ale naučí se ho každý.
V orientálním tanci všeobecně platí,
že na talentu a věkové ani váhové
kategorii nezáleží...“

„Tančíte sama se sebou, se svými
přednostmi i nedostatky. Tím se
naučíte vážit si více sama sebe
a mít se více ráda. Některé pohyby
boky nebo břichem se pak lépe
provádějí, když máte ´čím zatřást´“
Tanečnice a lektorka JANA DAŇHOVÁ o tom,
že dieta není u orientálních tanců potřeba

Našla se. Jahanara prošla moderním disco tancem, klasickým tancem a folklórním tancem, ale nejvíce ji zaujal právě orientální tanec a byla to
láska na první pohled.
Foto: archív J. Daňhové

Co byste poradila ženám
nebo dívkám, které se chystají s tancem začít a trpí
obavami, že jim to nepůjde nebo
se stydí za své tělo?
„Řekla bych jim, že je to naprosto
normální. Ze začátku si opravdu
každá tanečnice připadá jako naprosté dřevo. Je to tím, že se při tanci

používají úplně jiné pohyby než při
běžných každodenních činnostech.
Používají se zde i svaly, o kterých
mnohdy ani nevíme. A právě proto
je tento tanec pro tělo tak užitečný.
Všem ženám bych tedy poradila, ať
si obléknou něco příjemného, v čem
se líbí samy sobě a na první půlrok
se obrní trpělivostí. S každou protančenou lekcí se dostanou o kousek
dál.“
Tanec je ve vašem životě
všudypřítomný. Jak relaxujete a co děláte, když si od
něho chcete odpočinout?
„Odpočinout si od tance mi nejde.
Tanec je pro mě totiž nejlepší relaxací a odpočinkem od běžných starostí.
Nabíjí mě energií a chutí do života.“
Na závěr nám prozraďte,
kde vás v nejbližší době můžeme vidět?
„Můžete přijít a orientální tanec si
tak přímo vyzkoušet na mých lekcích v pravidelných kurzech, které
vedu v Prostějově. Vidět mě můžete také jako zpestření vaší oslavy,
svatby nebo kulturní akce. V letošní
plesové sezoně mě čeká spousta vystoupení na plesech a večírcích. Nejbližší akcí bude Svatební den tuto
sobotu, ale zaručeně největší podívanou bude show studia orientálních
tanců, která se koná v Olomouci třiadvacátého března.“

NAROZENINOVÁ PÁRTY
2 hodiny zaplatíš + 2 hodiny ZDARMA
v den vašich narozenin
Telefon: 582 333 900
Více se dozvíte na www.bowlingpalace.cz

UŽ TO VYPUKLO...
Vybírejte SPORTOVCE
PROSTĚJOVSKÝCH MÉDIÍ
za rok 2011

SERVIS PRO FANOUŠKY
Máme pro vás kalendář
přípravných zápasů
vašeho oblíbeného
mančaftu!

BORCI PADLI!

Ani pod
novým velením
Prostějov
v Děčíně neuspěl
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Bouřlivé období u Orlů,

z kádru ale nikdo neodešel
PROSTĚJOVSKÉ BASKETBALISTY SICE ČEKÁ V TOMTO
TÝDNU JEDINÝ ZÁPAS A JEŠTĚ K TOMU NA PALUBOVCE
SOUPEŘE. PŘESTO BUDOU NEJBLIŽŠÍ DNY PRO CELÝ ZBYTEK LETOŠNÍ SEZÓNY NESMÍRNĚ DŮLEŽITÉ. MĚLO BY SE
TOTIŽ ROZHODNOUT, JESTLI A PŘÍPADNĚ KDO OPUSTÍ
STÁVAJÍCÍ KÁDR!
Prostějov/son, pk
Přestože totiž některá jiná regionální média informovala o hromadném odchodu
pětice borců z kádru druhého týmu tabulky Mattoni NBL, nic takového se v uplynulém týdnu nestalo Mužstvo kouče Cholevy
navzdory některým poplašným zvěstem
zůstalo pohromadě. Ovšem sluší se dodat
zatím... Je totiž dost dobře možné, že již zítra může být přece jen všechno jinak, neboť
z ledna ještě zbývají dva dny a dá se skutečně očekávat, že kolektiv úplně kompletní nezůstane. Ostatně na půl cesty pryč je
údajně litevský rozehrávač Orlů Arvydas
Eitutavičius.
„Osobně jsem se divil článkům v nejmenovaném deníku, který avizoval, že již v Dě-
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Na zkoušce jsou Poláček a Hatle, dnes se připojí Machálek
a NA SOUSTŘEDĚNÍ DORAZÍ I PAPOUŠEK

Jak Večerník v závěru uplynulého týdne zjistil, v týmu
divizních fotbalistů Prostějova vzniká dost nabitá
konkurence. Stávající hráčský kádr totiž doplnili či
v nejbližší době doplní další čtyři borci, čímž bude aktuální soupiska mužstva 1.FK čítat dvaadvacet jmen!

„Do přípravy jsme vzali na
zkoušku Petra Poláčka a Matěje
Hatleho, kteří skončili ve svých
dosavadních působištích. Oba
s námi trénují, Matěj odehrál i
druhý poločas sobotního zápasu
s Vyškovem. Dohoda zní tak, že
zimní období absolvují s námi a
na konci února si řekneme, jestli zůstanou nebo ne,“ prozradil
trenér 1.FK František Jura.
Velkou radost měl ze získání
Tomáše Machálka, jenž v týmu
strávil již většinu podzimu. „S
Uničovem jsme se domluvili

na jeho opětovném hostování u
nás pro jaro. Ještě zbývá doladit nějaké detaily, ale s Tomem
počítáme a od pondělka se
zapojí do přípravy,“ potvrdil
Večerníku Jura.
Navíc se rýsuje také návrat
dalšího plejera, se kterým už
moc nepočítal. „Na soustředění
do Luhačovic přijede i Petr
Papoušek, byť je zatím v rekonvalescenci s operovaným kolenem a tím pádem bude spíš jen
posilovat,“ upřesnil Jura.
Dnes se vrhne do možná
náročných jednání s šéfem FC
Slovácko Vladimírem Krejčím

Za prostějovským fotbalem

stojí TK PLUS I MĚSTO
o tom, aby v ambiciózním
hanáckém klubu mohl setrvat Lukáš Zelenka. „Pan
Krejčí se koncem týdne vrátil
ze zahraničí a hned v pondělí
mu chci zavolat, abychom
tuhle záležitost nějak vyřešili.
Snad
nevzniknou
žádné
nepřekonatelné komplikace,“
přál si František Jura.
INZERCE

Předplaťte si periodikum,
kde najdete

NEJVÍCE SPORTU
A NEJAKTUÁLNĚJŠÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
a servis nejen pro ženy

V
O
L
E
J
B A L

Plné ruce práce. Maséři prostějovských basketbalistů se musí v
posledních dnech ohánět. Kromě fyzických strastí totiž léčí i nakřehlé duše...
Foto: Zdeněk Pěnička

Kádr mužstva 1.FK rozšiřuje další kvarteto!

Prostějov/son
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číně budeme hrát bez Američanů a bůhví
koho ještě... Nic takového ale nebyla pravda,“ hořekoval lodivod Orlů Zbyněk Choleva. Sám už je však na podobné spekulace
a „zaručené“ informace zvyklý. V loňské
sezóně si v Novém Jičíně užil své...
„S hráči, kterým jsme od nového roku
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 už před časem
generální manažer BK Petr Fridrich.
Každopádně v Prostějově všichni věří, že
krizovou situaci klub ustojí a jako severomoravský rival nedopadne...
Více čtěte na straně 28, kde najdete i veškeré basketbalové zpravodajství...

Z a tí m .. .

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

Fotbalový klub 1.SK (1.FK)
Prostějov má vydlážděnou
cestu k úspěšné budoucnosti.
Díky výrazně posílenému
hráčskému kádru je favoritem na postup z mužské divize do MSFL a navíc se může
opřít o podporu, jak vlivné
marketingové agentury TK
Plus, tak města Prostějov.
Nahoru by tak měly vedle
dospělé kategorie zamířit i
mládežnické celky.
„Rozhodně však nesměřujeme
k tomu, abychom budovali
profesionální klub a útočili na
nejvyšší soutěž nebo dokonce

český titul, jak někdo možná
spekuluje. Horizont A-mužstva
1.SK vidíme ve špičce MSFL,
kde se budeme schopni vtěsnat
do areálu v ulici Edvarda Valenty. Hlavní prioritou vedle
kvalitního třetiligového týmu
dospělých přitom je mít i
špičkové mládežnické výběry
založené na dobře fungující
Fotbalové akademii,“ zdůraznil
na velké tiskové konferenci šéf
TK Plus Miroslav Černošek.
Více podrobností z tiskovky
a další informace o dění
v prostějovském fotbalu najdete na stranách 24 a 25.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherci



Správná odpověď z č. 3: na snímku byl dům v Plumlovské ulici v Prostějově. Vylosovaným výhercem se stal Karel
JAŇEK, B. Šmerala 3769/11, 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?
Také poslední lednové vydání
nejoblíbenějšího regionálního
periodika obsahuje soutěž, kterou
jsme v rámci již rozběhnuvšího
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ nemohli vynechat. I
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 POOSMÉ usilovat
o ZAJÍMAVOU CENU v podobě POUKÁZKY od firmy
BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
již dvaačtyřicátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Zdeňka Izera.
Tvář známého baviče a moderátora, který se ve čtvrtek uplynulého týdne objevil v Prostějově,
poznala drtivá většina z vás, tudíž se v osudí objevilo hned na
748 správných odpovědí.
Z losovacího koše se nakonec usmálo štěstí na Jitka
GOTTWALDOVÁ, Cyrila
Boudy 23, Prostějov. Výherkyně od nás obdrží zajímavou cenu v podobě POUKÁZKY od firmy DRŮBEŽ
JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč,
která ji čeká přímo v redakci,
a to už od dnešního dne.
Ti další mohou zkusit své štěstí
opět dnes. Tentokrát jsme po
čase zabrousili znovu do sportovních vod a graficky mírně
poupravili jednu z členek popu-

Luštěte a vyhrajte KOLÁČE se SEKANOU!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
V rámci celoročního předplatného budete mít
PROSTĚJOVSKÝ Večerník každý týden pouze a jen za ...?

TIP
k obrazovce

NESTYDA
film ČR 2008

NEDĚLE
Ě 5. 2. 2012

20:00 hodin

lárního kolektivního sportovního odvětví, která dělá sport ještě
krásnějším...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již třiačtyřicátého kola čekáme v redakci do
PÁTKU 3. ÚNORA 2012, 12.00
hodin - volejte 582 333 433, pište

SMS na 608 960 042, či e-mail
na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno výherce, který od nás
obdrží zmíněné ceny, zveřejníme opět v příštím čísle, které vyjde znovu za týden, tj. v
pondělí 6. února 2012.

AGRO

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

(v areálu býv. Agrostroje vchod branou u závor)

NABÍZÍ:
každý den výběr ze tří menu v hodnotě 62 Kč
(v ceně menu: polévka, hl. jídlo + nápoj)
a navíc jedno výběrové jídlo v ceně 82,- Kč
(polévka, hl. jídlo + nápoj)

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

Výherce získá permanentku
na masáž lávovými kameny

REMI SPORT

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

Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Jiří Macháček, Pavel
Liška, Emília Vášáryová, Nina
Divíšková, Pavel Landovský,
Simona Babčáková, Karel Gott,
Halina Pawlowská, Hana Hegerová, Ester Janečková, Milan
Šteindler, Petr Čtvrtníček
Na první pohled se zdá, že je
bývalý učitel Oskar všestranně
úspěšný. Je oblíbený moderátor
televizní předpovědi počasí a
jeho manželství s rozhlasovou
moderátorkou Zuzanou, s níž
má čtyřletého Jakuba, se zdá
spokojené. Přesto však není
šťastný. Ve svých dvaačtyřiceti
má stále vtíravější pocit, že si
příliš neužil a že je uvězněn v

obyčejném manželství. A když
Zuzana s Jakubem odjedou na
hory, vrhne se do milostné pletky s atraktivní, ale poněkud prostou ženou, která jim občas hlídá
syna. Manželka však po návratu
jeho nevěru odhalí a vyhodí ho.
Vzápětí je vyhozen také z práce.
Ocitá se nečekaně na počátku
nového života, plného volnosti,
alkoholu a sexu... Začne pracovat jako „bezpečný odvoz“,
užívá si s prostitutkou Simonou
a stane se milencem slavné zpěvačky Nory, která je sice v sexu
náruživá, ale také o mnoho let
starší. Nakrátko se stane celebritou, když se díky ní dostane na
titulní stránky bulváru, jenže... je
to opravdu štěstí, které hledal?

VÍCE NEJEN O TOMTO NEDÁVNÉHO FILMOVÉM
TRHÁKU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

ZPRÁVA PRO SOUTĚŽÍCÍ: Vyhodnocení kvízu z přílohy
„Kam za vzděláním“ přineseme z technických důvodů až v příštím vydání.
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 3. února 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„PŘEDPLATNÉ“. Dalším šťastným výhercem vylosovaným z plného koše soutěžících se stal Bohumil VÉMOLA,
Kelčice 79, který se tak může už jako třetí 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 30. ledna 2012.
I tentokrát můžete zápolit o bonus našeho nového partnera soutěže, kterým se stalo již zmíněné závodní stravování
AGRO Prostějov.
Jméno čtvrtého, takto šťastného výherce, který se tak může
těšit na zmíněnou ryze ZAJÍMAVOU a PRAKTICKOU
CENU, zveřejníme opět v příštím vydání PV Večerníku, jež
vyjde v pondělí 6. února 2012.
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Restaurace
CENTRUM HANÁ
Sídl. svobody 3576,
Prostějov

Otevřeno denně
od 10 do 22 hodin
tel.: 582 333 703

Kromě cvičení nabízíme také masáže - klasické, sportovní,
masáž lávovými kameny, thajská masáž nohou, jemná ruční
lymfatická masáž, masáž obličeje a dekoltu, masáž k odstranění celulitidy přístrojem VACU PRESS a zábaly. Přijďte k
nám vyzkoušet blahodárné účinky masáží.
Již tento pátek 3.2. ZDARMA ukázkové cvičení: děti s rodiči
v 9.30 hod. a děti do 3 let bez rodičů v 10.30 hod. přijďte si s
Vašimi dětmi zdarma zacvičit.
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

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 POČTVRTÉ
můžete zápolit o PERMANENTNÍ VSTUPENKU do
fitness centra REMI SPORT
V HODNOTĚ 500 KČ na
masáž lávovými kameny!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na známý e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká

10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo
582 333 433 a to do PÁTKU
3. ÚNORA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 3 - 1 - 8 - 2, načež v
pořadí celé historie tohoto klání se už pětatřicátým výhercem
stala Kamila CETKOVSKÁ,
Svatoplukova 68, Prostějov,
jenž si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout zmíněnou permanentku v HODNOTĚ 500 Kč pro služby
solária.
Jméno dalšího, již tedy
šestatřicátého výherce, který od nás obdrží stejnou
cenu, kterou věnuje REMI
SPORT, zveřejníme opět
v příštím čísle, které vyjde
znovu za týden, tj. pondělí 6.
února 2012.

Nabídka realit a nemovitostí
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Reality Kocourek
znalecká a realitní kancelář

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
2+kk, ul. Palackého, PV, cihl., novější, 63m2 , 2.
patro
5350 Kč/měs. + inkaso
3+1 Puškinova ul.
5 400 Kč/měs. + ink.
Pronájem garáže ul. Svatoplukova, PV
Cena: 800Kč/měs.
3+1 cihl., ul. Brněnská, PV, lodžie,vl.vytápění,
garáž 7000 Kč/měs. + ink. + 1000Kč garáž
Pronájem garáže na ul. Wolkerova, PV
1000Kč/měs.

BYTY- PRODEJ
2+1 ul. Spitznerova, PV, cihl, osob. vl.,
Cena: 650 000 Kč
52m2, balkon
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

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+kk, Rejskova ul. Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (1.500)
1+1, Martinákova ul. Kč 5.300,-/měs. vč. inkasa
1+1, Mozartova ul. Kč 6.000,-/měs. vč. inkasa
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.500,-/měs.+ink. (2.000)
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.500,-/měs.+ink. (2.000)
1+1, Česká ul.
Kč 4.500,-/měsíc + ink. (2.000)
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 - za Mechanikou
Kč 700,-/měsíc
Garáž. stání - Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

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

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

Nabízíme:
BYTY – PRODEJ
Byt 2+1 Prostějov, V.Špály cena 850.000 Kč
Byt 1+1 Olomouc, I.P.Pavlova cena 900.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, Západní, po rekonstrukci
cena 1.490.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, Finská, po rekonstrukci
cena 1.550.000 Kč

BYTY – PRONÁJEM
Byty 1+kk až 2+kk Prostějov, Svatoplukova
cena od 5.000 Kč
Byt 1+1 Prostějov, V.Outraty
cena 6.500 Kč/měsíc
Byt 3+1 Prostějov, E.Beneše
cena 7.000 Kč + inkaso
RD 4+1 Čechy pod Kosířem
cena 5.500 Kč/měsíc + inkaso
Pronájem RD 5+1 Prostějov
cena 10.000 Kč + inkaso

RD – PRODEJ
RD 4+1 Protivanov – přízemní cihlový rodinný
dům se zahradou a garáží, celková plocha pozemku 1300m²
Cena 1.390.000 Kč
RD 5+1 Prostějov – Čechůvky - patrový rodinný dům se dvorem , zahrádkou a garáží, částečně
podsklepený, prošel rekonstrukcí, celková výměra pozemku 359 m2 Cena: 2.550.000 Kč

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

 777 95 20 27

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: Wolkerova 4, Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík
 777 192 434
Hledáme:
 RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou
do 700.000,- v okolí Prostějova
 RD 2+1, 3+1 Otaslavice
 Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
 Cihlový byt 3+1, OV pro klienta s hotovostí
 Byt 1+1, 2+1 OV pro klienta s hotovostí
 Byt 4+1 po rekonstrukci
 Pronájem bytu 1+1, 2+1
 Pronájem menšího RD se zahradou
 orná půda k.ú. Výšovice, Skalka, Pivín
Rodinné domy
RD se zahradou Studenec – Čelechovice
na Hané, zast. pl. 263 m2, zahrada 154 m2,
vl. studna, plyn před domem, nutná rozsáhlá rekonstrukce nebo demolice,
cena: 245.000,- Kč

SLEVA! RD 2+0 se zahradou Kaple

– Čelechovice na Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní vodovod, plyn před
domem, volné ihned, cena: 490.000,- Kč

TEL: 775 246 321,
776 294 498
TIP TÝDNE
Prodej 2+kk, PV- Studentská ul.

Prodej cihlového bytu 2+kk, v nové
zástavbě.
Cena 1.050.000,- kč

Prodej Bytu 1+1, PV- Tylova ul.

Prodej prostorného bytu 1+1, po
rekonstrukci.
Cena 490.000,- kč

RD 3+1 se zahradou

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

Prodej RD, Určice

SLEVA!

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

Vila Plumlov – Hamry – samostatně stojící, zděná, u lesa, celková výměra pozemku 1780m²
cena 2.180.000 Kč
RD 7+1 Hrochov – patrový rodinný dům se
zahrádkou a garáží, celková plocha pozemku
517m²
cena 1.549.000 Kč
Prostějov, Vrahovice – novostavba rodinného
domu s dvojgaráží a zahrádkou, celková výměra
pozemku 700m²
cena info u RK

NOVINKA!

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

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

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

SLEVA!

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

RD PV – ul. Na příhoně

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

Prodej RD, Brodek u Prostějova

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

NOVINKA!

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

Plumlovská přehrada
Prodej chaty 3+1 v lokalitě „nad Panelem“.
Místo je vhodné i jako stavební pozemek. Zast.
plocha 42 m2, zahrada 746 m2.
Cena: Kč 590.000,-

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

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

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

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

RD 3+1 Lutín – přízemní rodinný dům s garáží, dvorem a zahradou o celkové výměře 990m²
Cena 1.600.000 Kč
RD 7+kk Plumlov, Žárovice – zděný přízemní
dům s podkrovím, dvojgaráží a okrasnou zahradou, celková výměra pozemku 3073m²
cena info u RK
NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Garáž, Prostějov – Žeranovská
cena 1.000 Kč/měsíc
Garáž, Prostějov, J.Lady cena 1.100 Kč/měsíc
Prostějov, Svatoplukova – pronájem 1NP, 140
m² vhodné jako kanceláře, možnost parkování
ve dvoře
cena: 1.100 Kč/m²/rok
Prostějov, Svatoplukova – vhodné jako obchod, kanceláře
cena od 8.000Kč/měsíc
Prostějov, Vrahovická – obchod, sklady…
…400m²
cena 1.000 Kč/m²/rok

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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

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

www.kk-reality.com

◘ 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.

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

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

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

POZEMKY
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

Hněvotín, okr. Olomouc
Prodej novostavby RD 4+kk s terasou, garáží
s úložným prostorem a zahradou. Možnost výběru podlah, obkladů, zařizovacích předmětů.
Obytná plocha 140 m2, garáž 26 m2, terasa
26 m2. Zast. plocha 116 m2, zahrada 318 m2.
Cena: Kč 3.250.000,-

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

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

STAVEBNÍ POZEMKY
PRO RODINNÉ DOMY
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!
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Prodej pozemku 956 m 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, ul. Drozdovice
RD 2+1 k opravě, Zast. plocha 109 m2.
Cena: Kč 795.000,-

Prostějov – Vrahovice – inženýrské sítě na
hranici, celková výměra1665 m² , studna
Cena 600 Kč/m²
Lázně Skalka – pozemek určený k výstavbě
dvou rodinných domů o celkové výměře 1633
m2, 9 km od Prostějova.
Cena 800 Kč/m2
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného
na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.
Cena 900,- Kč/m2
výměra cca 1500 m2.

POZEMKY - PRODEJ

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

Exkluzivní vydavatel

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

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

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

◘ 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.
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%JCV[
Pěkný dvougenerační RD s dispozicí
3+1 a 2+1, velký pozemek,
cena 1.990 000,- Kč

777 251 878

Rodinné domy:
Prostějov - řadový RD 2x
3+1se zahradou, byty 80 a
86 m2, podkroví je možné využít pro půdní vestavbu.
Klidná lokalita u parku, školka, škola.
CENA v RK.
PV - zděný nadstandardní byt
4+1, 113 m2 v
1. a 2. NP, v lokalitě historického centra Prostějova. CENA v RK.
URČICE - RD
3+1 s garáží a
zahradou, výměra pozemku
818 m2.
SLEVA 1.260.000,-Kč
Kralice na Hané
- zděný RD 5+1
s prostornou halou a garáží z
roku 2005. Celková už. plocha domu vč. garáže je 279 m2,
ob. plocha je 224 m2. Pozemek 238 m2.
CENA k jednání V RK
URČICE - RD
4+1, po část.
rek z r. 2009,
obytná plocha
126 m2, výměra
pozemku 211m2. CENA: info v RK
VRBÁTKY - řadový 5+1 s garáží a zahrádkou.
Dům je možné
užívat i jako
dvougenerační. Celková výměra pozemku
činí 293 m2.
CENAv RK.
ČELECHOVICE - KAPLE 3+1s menším
pozemkem.
Výměra pozemku 251 m2. CENA: 892.500,-Kč

Byty - prodej
◘ 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.

8VWDGLRQX+RWHO*yO3URVWčMRY
tel.: 777 96 20 27
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz

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

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

&KDWD0RVWNRYLFHSR]P2NUiVQp
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.ÿ

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:
RD 5+1 Prostějov
2.870.000,-Kč
RD 3+1 Tištín
400.000 Kč
RD 5+1 Prostějov
3.000.000,-Kč
RD 2x 3+1 v Čelechovicích na/H
2.400.000,-Kč
RD 5+2 Vrchoslavice, 1.950.000,-Kč
RD 2+1a3+1 Hrubčice 1.850.000,-Kč
RD 5+2 Brodek u PV po slevě
1.380.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov
1.950.000,-Kč
RD 4+1 Mořice u Nezamyslic
789.000,-Kč
RD 6+2 Vícov, PV 1.800.000,-Kč.
RD Drysice v částečné rekonstrukci
870.000,-K

BYTY :
Byt 3+1 Olomouc/I.P.Pavlova)
1.350.000,-Kč
Byt 2+1 70m2 cihla,ul.Krapkova-,Prostějov,
1.490.000,-Kč

POZEMKY na RD :
Pozemek na RD 1500m2 – v centru
obce u pošty Dobromilice
220.000,-Kč
Pozemek na RD – Mořice
2
plocha1300a1400m
1m2/260Kč

POZEMEK KOMERCE :
Pozemek na RD Olomouc plocha
1486,-Kč/m2
975m2
Zemědělská farma (60.000m2) – u
Prostějova
25.000.000,-Kč
Komerční objekt+RD + pozemky –
Mořice
4.800.000,-Kč
Olomouc- 50.800m2
1000,- Kč/m2
Olomouc-Vsisko 11.200m2
500,-Kč/m2

PRONÁJMY :
K pronájmu hala, kanceláře –
Brodek u PV
==========================
Byt 1+1 Prostějov s kuch.koutem
po rekonstrukci, 42m2
5.200,-Kč + inkaso.
==========================
Pole , les hledá ke koupi náš klient –
preferuje větší plochu v celku

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.
Komenského 12
779 00 Olomouc
www.oknorealit.cz
tel. 606 742 419

Nabídka realit a nemovitostí

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb
Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

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

Supernovinky :

A) 3+1 RD Mojmírova, 193 m
B) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
C) 2+1 DR, Holandská, 44 m2
D) 2+1, městský byt, T.G.M., 126 m2
E) RD 2+1 Runářov, chalupa
F) 4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
G) RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.

1.570 tis.Kč
880 tis.Kč
820 tis.Kč
380 tis.Kč
360 tis.Kč
790 tis.Kč
2.820 tis.Kč

2

Pronájmy :

1+1 Šlikova, zaříz.
1+1 Vodní
1+1 Libušinka
1+1 Čelechovice
1+kk E.Beneše, lodžie, zrek.
1+1 Pujmanové, po rekonst.,
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.

7 tis.vč.ink.
5 tis. + ink.
6 tis.vč.ink.
5,2 tis.vč.ink.
6 tis.Kč
6,5 vč.ink.
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.

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 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
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+kk, Kralice, s dvorkem
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

300 tis.Kč
380 tis.Kč
370 tis.Kč
750 tis.Kč
700 tis.Kč
865 tis.Kč
890 tis.Kč
1.020 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.499 tis.Kč
1.650 tis.Kč
1.770 tis.Kč
1.880 tis.Kč
2.190 tis.Kč
2.690 tis.Kč
4.790 tis.Kč

Komerční prostory :

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

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.
3+1 Myslejovice. zahr., gril, 399 m2

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

Pozemky :

Prodej zahrady - za Cílem
Domamyslice - 3200 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
Vrahovice - 657 m2, zasíťovaný,
- 2000 m2,
- 1.142 m2,
Držovice - 856 m2,
- 3300 m2,
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
- 1000 m2
Bedihošť - 940 m2
Hrubčice - 2 pozemky
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,
Stav.poz. - blízko centra -

88 tis.Kč
1300 Kč/m2
2200 Kč/m2
1 mil.Kč
600 Kč/m2
1.435 Kč/m2
935 Kč/m2
450 Kč/m2
2.250 Kč/m2
350 Kč/m2
240 tis.Kč
650 tis. Kč
za 880 Kč/m2
375 Kč/m2
450 Kč/m2
295 Kč/m2
2 tis.m2, 1.800 Kč/m2

Disponujeme pozemky v oblasti : Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ
FOTOGRAFIÍ NA WEB.STRÁNKÁCH
RK, INFO ZODPOVÍME TEL.
ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.
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Plumlovská 34, Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

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

Volejte: 739 322 895

Pronajmu nekuřákům zařízený cihl.
byt 1+1 v OV. Cena 6.500 Kč vč.
inkasa. Tel.: 737 611 774

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
- realitní kancelář Prostějov
aktuálně nabízí:
* RD 3+1, rek., Prostějov
2.690.000 Kč
* RD 3+1, část.rek., Prostějov
1.300.000Kč
* RD 3+1, rek., zahrada, dvůr, PV
2.770.000 Kč
* RD 1+1, garáž, dílna, dvůr s vjezdem,
zahrada 337 m2, Doloplazy u PV
390.000 Kč
* RD 3+1, zahr., Kostelec n/H-Lutotín
1.050.000 Kč
* RD 4+1 + zavedený obchod, rek.,
zahrada, Němčice n/H
3.200.000 Kč
* RD 5+1, zahr., Plumlov 2.200.000 Kč
* RD 5+1, zahrádka, Prostějov
1.990.000 Kč
* Lux.byt 2+1, 66 m2, cihla
1.300.000 Kč
* Byt 1+1, 30 m2, cihla 350.000 Kč
* Byt 1+1, 42 m2, nízké měs. náklady
500.000 Kč
* Byt 2+kk, 53 m2,cihla, centrum
780.000 Kč
* Byt 3+1, 70 m2, po rekonstrukci
980.000 Kč
* Byt 3+1, 78 m2, cihla, Niva
450.000 Kč
* Stav. pozemek 1150 m2, vč.sítí
1.300.000 Kč
Pro klienty hledáme:
* byty a rodinné domy
* chaty (Seč, Zdětín, Stražisko)
* stavební pozemky
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

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
2+1 Krasická
5.500 Kč + ink
2+kk T.G.Masaryka5.500 Kč + ink
2+kk Kotkova
6.450 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
1+1 Kostelec na Hané 500.000 Kč
2+1 Okružní
625.000 Kč
2+1 J. Zrzavého
700.000 Kč
2+1 Krokova
790.000 Kč
3+1 Bohuslavice
790.000 Kč
3+1 Olomoucká
990.000 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

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie
510.000Kč
1+1 Šárka cihla
k jednání 530.000Kč
1+1E.Beneše 44m2
620.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2 atraktiv. lokalita
620.000Kč
2+1 V.Špály OV 62m2
720.000Kč
2+1 Zrzavého OV 63m2
730.000Kč
2+1 V. Špály OV po rekonstrukci 890.000Kč
2+1 sidl. Svobody 58m2 OV po rek. 889.000Kč
2+1 Rumunská cihla, po rekonstrukci 989.000Kč
3+1 Francouzská 72m2 OV
989.000Kč
3+1 Moravská 81m2 OV
1.189.000Kč
3+1 Belgická 72m2
1.189.000Kč
3+1 M. Pujmanové OV cihla 2x lodžie
1.299.000Kč
3+1 Krasická 99m2, zánovní 1.949.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
550.000Kč
1+1 Družstevní 52m2
750.000Kč
1+0 Kotěrova
635.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
699.000Kč
2+kk Janáčkova 60m2 cihla
990.000Kč
3+1 Výšovice cihla, garáž
990.000Kč
Volejte: 732 285 189
3+1 Francouzská OV po rek. 1.270.000Kč
2+kk Werichova novost. terasa 1.460.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 2+1 Hruška
k jednání 250.000Kč
Chata Myslejovice
430.000Kč
Chata 3+1 Ptení zánovní
719.000Kč
RD 4+1 Brodek u Konice zahrada
745.000Kč
RD Pv- Žešov k rekonstrukci, zahrada
k jednání 720.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otaslavice
135.000Kč
RD 2+1 Dobromilice
195.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
490.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 495.000Kč
RD 3+1 Kostelec
549.000Kč
RD 3+kk Kostelec po celk.rek. cena k jednání
RD 3+1 Baldovec
800.000Kč
RD 2+1 Vápenice
899.000Kč
RD 2,5+1 Smržice 60m2 po rek. 999.000Kč
RD 6+1 Výšovice zahrada
890.000Kč
RD 4+1 Určice
1.625.000Kč
RD 4+1 Kralice +výrobní hala
info v RK
RD 5+1 Vrchoslavice zahrada
k jednání
RD 2x2+1 PV zahrada
2.000.000Kč
RD 2x 4+1 Manharda zahrada, 2xgaráž cena v RK
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 1.030.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.399.000Kč
RD Šlikova s byty 2x 3+1 dvůr k jednání
RD 7+1 Kralice dvůr zahrada
info v RK
RD 4+kk Přemyslovce po rek. 1.799.000Kč
RD Bedihošť 2 byty 3+1, dvůr, zahr. 2.699.000Kč
RD 3+1 Prostějov se zahr., pěkná lokalita 2.900.000Kč
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
6+kk Kostelec nov. před dokonč. dvojg. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
RD 4+1 Pv-Domamyslice velmi pěkný 4.195.000Kč
Pozemek Kostelec na Hané 2.400 m2 500Kč/m2

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 3+kk Žešov
1.734.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.860.000Kč
RD 3+kk Žešov
1.951.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.270.000Kč
RD 4+kk PV-Žešov
2.277.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.280.000Kč
RD 4+kk Bystročice
2.510.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.970.000Kč
Volejte: 732 285 189
RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané 2.459.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.690.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Šlikova po rekonstrukci
4.500Kč+1.500ink
1+kk Šafaříkova 50m2, cihla 4.600Kč + ink
1+1 Určická 44m2 cihla
5.500Kč vč. ink
1+1Palackého po rek., zařízený 6.000Kč vč.ink
1+1 Okružní 44m2
6.000Kč vč.ink
2+1 C.Boudy 65m2 cihla
6.500 vč. ink
2+1 Karlov 65m2 po celk rek 7.800Kč + el
2+1 Pod Kosířem po rek. cihla 8.000Kč vč.ink
3+1 Plumlov 80m2+garáž 6.500Kč + 900Kč el.
3+1 Kostelecká po celk rek. 8.500Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+0 Hvězda 15m2 suterén
3.000Kč+ink.
1+1 Hvězda 45m2
4.500,-vč.ink.
1+1 Kolárova cihla
5.000Kč vč.ink
1+1 Určická cihla
5.000Kč vč.ink
1+1 Hliniky 45m2 po rek.
5.500Kč+ink
2+1 Manharda 50m2 cihla 5.800Kč+ink.
2+1 Ječmínkova 65m2
6.000Kč+ink
2,5+1 Olomoucká 100m2
5.000Kč+ink
3+1 u Němčic 70m2
6.000Kč +ink.
4+kk Dolní 100m2 garáž
7.500Kč+ink
RD 5+1 Klenovice zahrada bazén
info v RK
Volejte: 732 285 189
3+1 Olomoucká cihla 78m2 po rek 8.500Kč+el
RD 3+1 Mostkovice zahr.
7.000Kč + ink
2+1 Suchardy panel 55 m2 7.000Kč vč.ink
2+1 Rumunská cihla 55 m2 6.000Kč+ink

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

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

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

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

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz
yp

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

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

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

2

Prodej bytu 3+1, PV-E.Beneše, 77 m
1.300.000 Kč
GARÁŽE
Pronájem zd. garáže 19 m2, s bezp. zámky,
v PV za Močidýlkami. Cena 900 Kč/měs
BYTY PRONÁJEM
Pronájem 2+kk v RD,část.zař., PVVrahovická
Cena 5.000 Kč+en.
Pronájem 2+1, 70 m2, PV-centrum
Cena 6.000 Kč+en.
Pronájem samostat. bytu 1+1 v RD se zahr. v
Ohrozimi.
Cena 3.000 Kč+3.000 Kč/en.
Kompletní nabídka v kanceláři

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 1+1 E. Beneše
620.000 Kč
*Byt 2+1 u nové nemocnice
690 000 Kč
*Byt 3+1 Šárka
950.000 Kč
*Pronájem bytu 2+1
7.000 Kč/měsíc vč. inkasa
Pro klienty hledáme byt 3+1 v os.
vlastnictví, u nové nemocnice
cena 1.300.000 Kč
www.bez-starosti.cz
Hledám byt 2-3 + 1, DB, OV v PV.
Stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Příp. dluh vyplatím. Tel.:
775 063 310
Aktualizováno – volné. Pronajmu rekonstruovaný byt 3+1. PV, Kostelecká ul., 8.500/měs., 605 458 173

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Hledám ke koupi RD v PV a okolí,
stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Děkuji za nabídky. Tel.:
605 011 310
Prodejbytovéhodomus5bytovýmijedn.vPVŠafaříkovaul.
Cena3.200.000Kč

Pronajmu pěkný cihlový byt 2+kk
v Prostějově. Tel.: 602 775 607
Pronájem bytu 1+1, ul. Krasická.
Tel.: 774 933 726

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

Kompletní nabídka v kanceláři

www.realitycz.net

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

Pronajmu větší 1+1 v PV, 6.000
Kč včetně inkasa. Volný od února.
Tel.: 739 219 875
Pronajmeme nebytové prostory 80
m2 vhodné pro kanceláře, služby,
sklad, lehkou výrobu i prodejnu a 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

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.
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 4 km od PV.
Internet zdarma, 5.300 Kč 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
Pronajmu byt 1+1. Tel.: 723 646 209
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
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
Hledám ke koupi RD v PV a v okolí. Příp. dluh vyplatím. Rychlé jednání. Tel.: 776 878 002
Prodám byt 1+1, 44 m2, 2. patro,
ul. Okružní. Tel.: 776 750 130

NOVOSTAVBA RD 7+kk Dětkovice, pozemek 800 m2, kol. 2009,
dvougaráž, zahrada. Cena: 3,5 mil. Kč,
kontakt: ASISTENT REALITY,
tel.: 777 089 860
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
Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Tel.: 602 570 658
Prodej stavebního pozemku v Dobrochově včetně IS, 1041 m2. Tel.:
777 770 489
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
Pronajmu byt 2+1 po rekonstrukci,
Tylova ul., cena 6.500 Kč vč. inkasa. Tel.: 774 974 798
Pronajmu garáž v Krasicích za rybníkem. Tel.: 605 425 307.
Koupím pole nebo les v Kostelci
na Hané, Bílovicích nebo Lutotíně.
Tel.: 607 918 046
Pronajmu cihlový byt 1+1 blízko
centra s vlastním plynovým topením. Tel.: 602 137 047

Pronajmu 1+kk v PV po rekonstrukci. Tel.: 724 711 106
Pronájem zaříz. bytu 3+1 vč. garáže,
Krasice. RK ne! Tel.: 777 709 229,
volat 18 - 20 hod.
Pronajmu byt 1+1 Tylova ulice, cena
5.500 Kč vč. inkasa. Tel.: 777 309 989
Pronajmu byt v Prostějově 2+1
s lodžií, 95m2 ve zvýšeném přízemí
+ sklep, poblíž centra. Cena 8.620 Kč
včetně poplatků, dlouhodobě k nastěhování ihned. Tel.: 608 67 85 85
Pronajmu byt 1+1 blízko centra,
balkon, 1. patro, po rekonstrukci.
Nájem 4.000 Kč + inkaso 2.500 Kč.
Kauce. Tel.: 777 833 866
Pronajmu nebytové prostory naproti
místnímu nádraží 40 m2, po rekonstrukci. Možno jako obchod, služby,
kancelář, nájem. 5.000 Kč měsíčně
+ en. vlastní soc. zázemí, možné stav.
úpravy. Tel. majitel: 777 669 966
Pronajmu byt 2+kk po rekonstrukci
52m, část. vybaven, 3. np, Svatoplukova 68, 7.800 Kč vč. inkasa. Tel.:
731 616 525.
Pronájem bytu 1+1 blízko centra.
Cena 5.900 Kč vč. ink. Volný cca
od 1. 3. 2012. RK nevolat. Tel.:
604 222 661

Pronajmu garáž v ul. Krasická.
Tel.: 737 711 902

Pronajmu byty 2+1 od 5.100 + energie, 71 m, dobrý stav, solidní jednání! RK nevolat. Tel.: 739 233 137

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

Prodám cihl. byt 2+kk, 74 m2, OV,
výtah, ul. Krasická. Tel.: 776 030 171

Pronajmu byt 2+1 s alkovnou, cena
7.500 vč. inkasa. Tel.: 773 696 919

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

Koupím pole, zahradu, travnatou
plochu s příjezdovou cestou v Prostějově. Tel.: 608 601 719

Pronajmu garsonku v PV. 2.700 Kč/
měs. Tel.: 724 337 984

Prodám družst. byt 3+1, cihla, 78
m², Krasice, dům po rekonstrukci,
vlastní kotel, zahrada. 970.000 Kč.
RK nevolat. Tel: 602 570 658

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

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

Pronajmu byt 1+1 Určická B. Němcové, část. zař. 5.500 Kč
vč. služeb. Tel.: 777 180 563

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

Pronajmu komerční prostory na ul.
Vápenice, vhodné např. pro obchod,
kadeřnictví a podobné. V prostorech
vlastní WC a kuchyňka. Celková výměra 62 m2. Tel.: 725 549 790

Pronajmu 1+kk, 608 934 426
Hledám ke koupi stodolu, velkou
garáž, zbořeniště v Prostějově.
Tel.: 775 635 832

Pronajmu mezonetový byt 3+kk
+ 2x WC o celk. výměře 82 m2.
Volný ihned. Tel.: 725 549 790,
602 787 096

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

Hledám pěkný byt 2+1 a větší k pronájmu v PV. Za rozumnou cenu. Ne
RK! Nespěchá. Nejpozději do května. Tel.: 776 871 970

Pronájem celého objektu - FIT KLUBU Jitřenka. Vhodné pro provoz kavárny, baru, nočního klubu. Welness,
sauna, masáže, solárium, fitness. Mateřské centrum, hlídání dětí, kroužky
dětí, cvičení. Objekt je na Šafaříkově
ulici v Prostějově, ve velmi dobrém
stavu s kvalitním sociálním zařízením. Cena pronájmu 35 000 Kč +
energie za měsíc, kontakt na prohlídku - Jan Křesala, 776 711 876
Pronájem panel. bytu 2+1 se šatnou
ul. Kpt. Jaroše, cca 60 m2 (lodžie +
sklep), velmi pěkný, udržovaný, částečně zařízený, volný od 1. 3. 2012.
Nájem: 7.900 Kč/měs. (včetně inkasa) + kauce. Tel.: 603 598 193
Pronájem panel. bytu 2+1 + alkovna
ul. Sídl. svobody, výměra cca 59m2,
původní stav, udržovaný, částečně
vybaven. Dům po revitalizaci, plastová okna. Cena: 7. 700 Kč (včetně
inkasa) + kauce. Tel.: 603 598 193

Realitní inzerce, Vzpomínky
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. ledna 2012

Chcete Večerník
ZDARMA?

VZPOMÍNÁME

www.vecernikpv.cz

OBJEDNEJTE SI INZERCI
NAD 3000 Kč
a MÁTE VYHRÁNO...
VOLEJTE 582 333 433,
608 960 042
(p. Klosová)

Dne 27. ledna 2012
by se dožila100 let
paní Marie
SLEZÁKOVÁ
ze Soběsuk.
Současně
jsme si připomněli
3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila.
Stále vzpomínají
dcera Karla s rodinou
a syn Milan s rodinou.

Dne 4. února 2012
vzpomeneme
nedožitých 100 let
naší milované
maminky, babičky,
prababičky
paní Růženy
SALAŠOVÉ
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou
vzpomínají syn Vojta
– dcera Irena
s rodinami.

Dne 5. února 2012
vzpomeneme
1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Václav
PETROVSKÝ
z Kralic na Hané.
Stále vzpomíná manželka
Marie a dcery Sylva
a Irena s rodinami.

+PUQNXGPéPÊRQTCFPC
%JEGVGDÚVHKPCPéP÷d\FTCX÷LwÊq"
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0GXÊVGUKLKåTCF["
/PQJQQUQDUGFÊM[UXÆNJQUVGLPQUVKFQUVCPGFQMQNQVQéG
PGWUV¾NÚEJRčLéGMCFNWJč0GDWòVGLGFPÊO\PKEJ

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

eX[WåKLVGPCwKEJDQJCVÚEJ\MWwGPQUVÊXQDNCUVKQFFNWåGPÊH[\KEMÚEJQUQD
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Předplaťte si periodikum,
kde najdete nejaktuálnější

Dne 24. ledna 2012
jsme vzpomněli
15. výročí úmrtí
mého milovaného
tatínka
a našeho dědečka,
pana Arnošta
SEKANINY.
Vzpomeňte
s námi.
Dcera Antonie
s rodinou

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

Dne 30. ledna 2012
uplynulo
13 smutných roků,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
paní Libuše
ŘEZNÍKOVÁ.
S láskou vzpomínají
dcery Martina a Olga
s rodinou.

(startujeme v únoru...)

Objednávám celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku - 52 výtisků
...ještě

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



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

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN

Poštovní poukázkou Bankovním převodem Hotově

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

Dne 1. února 2012
vzpomeneme
10. výročí úmrtí
paní Otílie
BAUDYŠOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera
s rodinou.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo
je v PÁTEK
3. února
v 10.00 hodin

Dne 28. ledna 2012
jsme vzpomněli
11. výročí úmrtí
naší maminky a babičky,
paní Anny
ŠPIČÁKOVÉ
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina
a vnučka Anička.

Dne 27. ledna 2012
jsme vzpomněli
5. smutné výročí úmrtí
pana Václava
BLAHY
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a děti s rodinami.

Dne 21. 12. 2011
uplynulo
5 smutných let,
co nás opustila
naše maminka a babička,
paní Anna
SUCHOMELOVÁ

Dnes, v pondělí
30. ledna 2012
tomu je už
smutných 19 let,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel
a tatínek
pan Milan KOZÁK.
S láskou stále vzpomínají
manželka Eva,
dcera Milena
a synové Pavel s rodinou
a Petr.
nali
Kdo jste jej znali
a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkujeme všem.

Chtěli bychom
touto cestou poděkovat
všem příbuzným,
kamarádům a známým,
kteří se přišli rozloučit
na poslední cestě
dne 27. ledna 2012
s naším milovaným
manželem, tatínkem,
dědečkem,
panem Ladislavem
KYLLAREM
z Vrahovic.
Děkuje manželka,
dcera a syn s rodinami.

a dne 8. 2. 2012
si připomeneme
8. výročí úmrtí
našeho tatínka
a dědečka,
pana Vladimíra
SUCHOMELA.

Kdo jste je znali a měli rádi,vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcery s rodinami.

VZPOMEŇTE NA ZESNULÉ,
KTEŘÍ VÁM ZŮSTALI V SRDCI
A PŘIPOMEŇTE JE ZNÁMÝM
A PŘÁTELŮM
VZPOMÍNKY JIŽ OD 100 KČ
ŠIROKÁ NABÍDKA OZDOBNÝCH RÁMEČKŮ
tel.: 582 333 433, e-mail: inzerce@vecernikpv.cz

Řádková inzerce
SLUŽBY

FINANCE

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

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775
132 134

Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343
RENOVACE
KOUPELNOVÝCH VAN AKRYLÁTOVOU
VLOŽKOU. Tel.: 608 462 346

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

Pobočka v PV hledá referenty/-ky jme číšníka/servírku. Vyučení
pro práci v kanceláři. Plat 25 000 v oboru podmínkou, nekuřák.
Kč. Zapracování, další výhody. Tel.: 602 714 622
T.:603 218 330
Na distribuci tiskovin hledá zaCentrum regenerace v Pros- vedená společnost distributora/PENÍZE DO 30 MIN. BEZ PO- tějově. Ihned zapracujeme do -ku – ne do poštovních schráPLATKŮ PŘEDEM. POMŮŽE- různých pozic. Možnost i VČ. nek. Info na tel.: 734 750 605,
ME VŠEM I BEZ DOLOŽENÍ Tel.: 602 810 644
volat 8.00 - 14.30 hod.
PŘÍJMŮ. DŮCHODCŮM I
PODNIKATELŮM. 724 573 950 Přijmeme grafika/-čku pro saz- Hledáme vhodné uchazeče
bu a zlom periodika. Strukturo- na pozice Provozní elektroAž 5 000 Kč měsíčně! Poskyt- vaný životopis zašlete na e-mail: mechanik. Práce v mužském
něte auto, dům, plot či pozemek kozak@pv.cz. Informace na kolektivu, nepřetržitý provoz –
pro reklamu. Volejte ihned 841 tel.: 608 706 148
harmonogram. Požadavky: SŠ
111 148 za místní sazbu.
vzdělání, praxe v oboru výhoDo wellness studia v Prostě- dou, vyhl. 50 § 6. Požadujeme:
PŮJČKY PRO VŠECHNY
30.000 – 3.000 000 Kč. Volejte jově přijmu 3 - 5 komunika- pečlivost, flexibilita, komuninebo pište SMS: jm., příj., r.č., tivních spolupracovníků se kativnost. Nekuřák výhodou.
tel., příjem, splátky, výše úvěru a zájmem o zdravý životní styl. Nabízíme: Zajímavé platové
město. Tel.: 774 981 973 Nevoláte Možnost HPP i VPP. Tel.: ohodnocení, práci v moderním
603 395 755
závodě, perspektivu. Struklinku 900.
turované životopisy zasílejte
Akce od více věřitelů! Bez poplat- Zavedená firma hledá pro pro- na adresu firmy: PROFROST
ku a registru. Vyplacení do 48 hod. stějovskou pobočku uchazeče a.s., J.B.Pecky 15, 796 01 Prona pozice telefonista, asistent. stějov nebo e-mailem:
Možnost odložení splátek
Více info na tel.: 774 062 074 sekretariat@profrost.cz
Tel.: 608 066 604

Zednictví Vančura nabízí
svoje služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstrukce RD, bytů, fasád, komínů,
mokrého zdiva chemickou
cestou, rekonstrukce koupelen
a bytových jader a další zednické práce i mimo okr. PV. Půjčíme peníze oproti zástavě nemovitosti. Vyplatíme vaše dluhy i
Tel.: 774 627 358.
s exekucí. Děláme i případný výSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Há- kup nemovitosti. 773 579 975.
jek, 721 344 771. Práce strojem UNC, výkopové a terénní Potřebujete půjčit až 100.000 Kč?
Poraďte se s námi! Možno i na
práce.
zástavu. Tel.: 607 401 926 Pracuji
ZASTAVÁRNA Olomoucká! pro více věřitelů.
Půjčky peněz, výkup a prodej
zboží (zlato, stříbro, elektro…) FINANČNÍ POMOC i pro klienty s problémy nebo důchodce.
Tel.: 582 330 897
Řešíme vše. Volejte 777 947 136
KOMPLETNÍ
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JA- Půjčka až 40.000 Kč, rychle, disDER. Zimní slevy až 20 % na krétně a v hotovosti. Od firmy
veškeré obklady a sanitu. Ter- Solidní finance. Tel.: 608 881 746
mín předání do 10 pracovních
RYCHLÁ PŮJČKA 10 – 80 000
dnů. Tel.: 777 198 046
Kč. Pracuji pro více věřitelů – více
možností. Kontakt 776 189 394
STOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
Zakázková výroba nábytku,
byt. doplňků, dř. obložení, Půjčka až 100.000 Kč, rychle, displotů, pergol a plov. podlah. krétně, bez poplatku. Pracuji pro
Všechny stol. práce včetně více věřitelů. Tel.: 739 230 298
oprav.
Pro všechny, kteří mají problémy
Domamyslická 104, PV,
a potřebují radu a finanční pomoc.
www.stolarstvijancik.cz ,
Seriózní jednání. Informace a konTel.: 604 820 358
zultace na tel.: 608 654 510
Elektroinstalace, revize, hroPENÍZE. VYSOKÁ PRŮmosvody. Tel.: 774 989 007
CHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO
Zlobí vás počítač? Opravím, 24 HODIN, pro zaměstnané a důporadím. Tel.: 722 668 334 PC chodce. Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 774 744 459
POHOTOVOST

Hledáme soustružníka, HPP
i brigádně i důchodce. Tel.:
603 274 269
Hledáme do týmu seriózní
spolupracovníky. Jedná se o
nový finanční produkt. Možnost získat finanční zálohu
300.000 Kč. Velmi dobré výdělky. Volejte: 606 328 115,
776 400 501
Zavedená restaurace v Prostějově přijme kuchaře/
ku, praxe v oboru nutná
(hotovky, minutky). Tel.:
777 690 290.
Česká fa hledá pracovníky
na pozice telefonista, asistent a další. Zaškol. 20.000
Kč měsíčně + výhody. Tel.:
776 820 323
Hledám externí švadlenu pro
opravu oděvů. Tel.: 608 331 141

PRODÁM
ZD MORAVAN
DOMAMYSLICE
zahájilo v sadě v Mostkovicích
prodej KVALITNÍCH
JABLEK.
Prodejní doba
Po až pá: 7.00 - 15.00 hod.
Informace na tel.: 602 510 465.

Přijmu servírku – barmanku do
Moravské Pivnice. I brigádně.
Tel.: 602 824 413, 721 120 292
Zavedená restaurace v PV při-

Na přání provádíme veškeré
zednické práce i prodej a montáž plastových oken, dveří a
vrat. Tel.:602 941 681
PŮJČKY od přímého investora. Nejsme 900…(Pracuji pro
jednoho věř.). Tel: 605254131.
Zbavte se chloupků navždy
metodou IPL, nová služba ve studiu Jiří Malý. Tel.:
604 507 032
Školka a hotel pro psy. Hlídání v domácím prostředí.
www.skolkapsu.webnode.cz
Tel.: 608 762 601

PODĚKOVÁNÍ

Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně,
hodiny, fotoaparáty, rádia, lustry,
lampy, porcelán, sklo, stříbro,
šperky, staré hračky a další. Tel.:
605 138 473

Chata - Jeseníky St. Město
nabízí rekreační pobyt, až 20
míst. Zima, jarní prázdniny –
léto. Tel.: 775 944 500

Rádi bychom poděkovali
nemocnici Prostějov za vzornou péči o našeho manžela a
tatínka, pana Ladislava Kyllara, kterou jste mu věnovali
v posledních dnech jeho života. Dovolte, abychom touto
cestou poděkovali všem lékařům a zdravotním sestrám
z oddělení ARO, kteří se o něj
vzorně starali na nejvyšší profesionální úrovni a s maximálním lidským přístupem. Děkujeme zároveň i panu primáři
Brtníkovi z onkologie, který se
nám věnoval i po své pracovní
době a věnoval se nám s obrovskou lidskostí. Ještě jednou
Vám z celého srdce děkujeme,
i když cítíme obrovskou bolest
a ztrátu milovaného manžela a
tatínka.

Koupím obrazy předních českých a moravských malířů, ale
i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti.
Tel.: 603 161 569

OZNÁMENÍ
Nově otevřen velký bazar, ul.
Dolní č. 15, Prostějov, zveme
k návštěvě.

DARUJI
DARUJEME ŠTĚŇÁTKA! Od
druhé poloviny února 2012 k odběru 9 štěňátek křížence zlatého
retrievera (6 psů, 3 fenky). Zájemci se kontaktujte na telefon:
734 401 184

AUTO - MOTO
NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
Prodám Ford Transit rok výr.
1997, 2,5 TD na náhradní díly.
Cena 10.000 Kč. T.: 602 756 428

Předplaťte si periodikum, kde je
NEJVÍCE řádkové inzerce!
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433
Pište: predplatne@vecernikpv.cz

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je
v PÁTEK 3. února v 10.00 hodin

Prodám nepoužívaný univerzálPila K+L s.r.o., Doloplazy ní střešní nosič na fabii, nový typ
u Nezamyslic nabízí k pro- pův. cena 1.850,- nyní 1.000,-.
deji bukové palivové dří- Kontakt mt 777 110 123
ví, krácené. 1prm. /600 Kč.
Doprava zajištěna. Kontakt:
Rubriku VZPOMÍNÁME najdete v dnešním čísle opět na straně 21
582 388 101.

Muž/41, rozvedený, bez závazků s vlastním bydlením hledá
ženu pro trvalý vztah, která má
smysl pro rodinu. 731 230 002

Provádím zednické práce, rekonstrukce koupelen, montáž
sádrokartonu a jiné stavební
práce. Tel.: 603 498 695

RŮZNÉ

PRÁCI HLEDÁ

SEZNÁMENÍ

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

KOUPÍM

Zaplatíme aukční ceny v hotovosti
za obrazy kvalitních českých malířů: Bauch, Blažíček, Bukovac,
Boettinger, Beneš, Brožík, Bubeníček, Coubine, Čapek, Číla,
Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn,
Frolka, Heřman, Honsa, Holub,
Havelka, Hudeček, Jambor, Janeček, Justitz, Kaván, Kalvoda,
Košvanec, Král, Kuba, Kubišta,
Knüpfer,Lolek, Langer, Lebeda,
Loukota, Macoun, Marold, Mařák, Mervart, Naske, Nejedlý,
Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva,
Obrovský, Panuška, Preisler, Procházka, Radimský, Satra, Slavíček, Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon,
Špála, Tichý, Ulmann, Ullík, Úprka, Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženíšek a dalších.
Info zdarma: tel.:736 127 661,
Nabízím výuku angličtiny pro simonrene@seznam.cz
začátečníky a mírně pokročilé.
Jsem certifikovaná lektorka. Zaplatíme v hotovosti české svatováclavské dukáty z let 1923
Tel.: 776 309 255
- 1938: dukát - 5000 Kč, dvoudukát - 17.000 Kč, pětidukát Elektrikář 37 let s praxí VN, 45.000 Kč, desetidukát - 90.000
VVN, vyhláška 50, řidič. Prů- Kč i jiné zlaté mince . Info zdarkaz sk.B., hledá zaměstnání. ma - tel.: 736 127 661 p.Simon
Tel.: 606 446 639

Z důvodu rozšíření prostor v PV,
přijmu ihned na zapracování 5
šikovných, seriozních, komunikativních lidí na pozici konzultant. Podmínka zájem o obor
zdravý životní styl, sport, práce
s lidmy. Práce čistě přes studio.
Možnost i VČ. Info 608 818 080 Pila Otaslavice, s.r.o. nabízí palivové dříví krácené
RUČENÍ
NEMOVITOSTÍ Motorest Podkova přijme pro- (buk, dub). Cena 550 Kč / 1
(dům, byt i družstevní), bez pro- vozního. Praxe podmínkou. plm. Doprava zajištěna. Tel.:
kazování příjmu, VYPLÁCÍME Informace na tel.: 776 808 808 582 371 493, 605 405 953
I EXEKUCE. VYŘÍZENÍ I DO
48 HODIN. Pracuji pro více věři- Oděvní firma přijme pracovnici/- Prodám dvoje lyže Elán Watelů. Tel.: 608 744 459
-ka na mezioperační žehlení. velex 10, vázání Fusion 10,
Požadujeme samostatnost zku- délka 160 cm a 168 cm. LoňNEVYŠLA VÁM VÝPLATA? šenosti i s šitím nutné. Informa- ský model. Tel.:728 649 782
PŮJČÍME VÁM 500 Kč AŽ ce na adrese: Lorgit-PV, Jana
4.000 Kč POTŘEBUJETE: OPA Olivetského 27, Prostějov, Tel.: Prodám dámské jízdní kolo
MOBIL. VYPLÁCÍME IHNED 582 340 591
značky Engine, červené barvy,
HOTOVĚ. Tel.: 773 493 394, pracena dohodou. Tel.: 582 336 286
cuji pro více věřitelů.
Hlavní regionální kancelář
společnosti ZFP akademie, a.s. Prodejna Ivka, Netušilova
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peul., poskytuje slevu 30% na
níze ještě dnes. Tel.: 603 218 330 se sídlem, Hlaváčkovo nám. 1,
Prostějov (budova Atria) vypi- vybrané kvalitní zimní zboží
SMART Půjčka od 5 000 do suje výběrové řízení na pozici převážně s českým atestem.
50 000 Kč na dobu 8 a 13 měsí- administrativní pracovník. Po- U nás dále nakoupíte a stále
ců. Peníze doručíme až do domu. žadujeme dobré znalosti na PC, doplňujeme teplé papuče (přeSMART Půjčka je rychlá hotovost ŘP sk. B, příjemné vystupování, zka, zip), pantofle, zdravotní
s maximální diskrétností! Tel.: 603 samostatnost, vysoké pracovní nazouváky, důchodky, trekin112 599 Zprostředkovatelskou čin- nasazení. Nabízíme zajímavou govou soft. obuv, sněhule
nost vykonávám pro více věřitelů. a rozmanitou práci v příjem- s brzdou a gerlachy. Toto zboží
ném prostředí, odpovídající fi- nenakoupíte nikde jinde.
PŮJČKA od 50 000 Kč. Spo- nanční ohodnocení. Nástup od
lupracuji s 1 věřitelem! Tel.: 1. 3.2012 (zástup za mateřskou Prodám chladničku + mrazák
dovolenou). Kontakt: p. Strako- zn. Zanussi, dvoudvéřová,
733 224 414, 732 547 490
vá 605 278 771,582 331 444, vestavěná,ve velmi dobrém
stavu. V 178 h 55 š 56. Tel.:
Rychlá půjčka pro všechny, PO až ČT 8.00-16.00 hod
723 969 494
vyřízení za pár hodin. Tel.:
604 603 644
KV Prostějov přijme prodejce
knih pro oblast OL, BK, PR,VY, Prodám dřevo - bříza cena
Kdo půjčí 200.000 Kč na rok? KM. Vlastní osobní auto a mobil dohodou. Tel.: 608 805 775.
Vrátím 250.000 Kč. Jen solidní podmínkou. Tel.: 777 280 967
Prodám parní čistič Ökolux
jednání. Tel.: 776 560 550
8000, vhodný pro domácnosti
Přijmu manikérku a kadeřnici
a úklidové firmy, nepoužíRYCHLÁ PŮJČKA DO 24 na ŽL. Tel.: 775 079 985
vaný. Původní cena 33.500
HODIN, bez poplatku, pro důchodce, podnikatele, studenty, Prostějovská stavební společ- Kč nyní 8.000 Kč. Kontakt:
MD, nutný občanský průkaz. Vo- nost – PROSTAS, s.r.o. nabízí 777 110 123
lejte nonstop 720 611 484
volnou kapacitu železářských Velkoobchod + maloobchod
prací – výrobu a montáž vý- Dapa, Dolní 99, Prostějov
ztuže do betonu. Kontakt: tel.: nabízí lihoviny za výhodné
603 230 569
ceny s DPH: Tuzemský 1l 40
% za 168 Kč, Tuzemský 1l
Přijmu pedikérku, nehtařku, 37,5 % za 152,60 Kč, Vodka
kosmetičku. Provozovna na 1l 40% za 166,50 Kč, Režná
skvělém místě a fajn kolek- 1l, 34 % za 160 Kč, Peprmint
tiv. Více informací na tel.: 1l 29,5 % za 129 Kč, mnohý
724 912 545
další sortiment. Vše originál
s kolkem. Tel.: 739 936 868
Hledám sádrokartonáře na
stropy. Možno i brigádně. Tel.:
602 553 222

Elektroinstalace, rekonstrukce
v bytech i drobné opravy. Novostavby včetně dodávky materiálů a revizí. T.: 724 557 841
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Hledejte
nás i na

www.vecernikpv.cz

V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU!

NABÍZÍME
NEJATRAKTIVNĚJŠÍ NABÍDKU
pro Ř
p
ŘÁDKOVOU
Á
INZERCI
R
NADÁLE
ÁLEVELEÚSPĚŠNÁ
PLATÍÍ
NADÁLENADÁ
PLATÍ

AKCE 3+1 ZDARMA
INZEROVAT V NEJPRODÁVANĚJŠÍM
TÝDENÍKU REGIONU SE PROSTĚ VYPLATÍ ...
první řádek*
každý další řádek*
zvýraznění: tučné písmo
+10 Kč na řádek
je použito tučné písmo
lze ztučnit i jednotlivá slova**
a kombinovat s rámečkem
zvýraznění: rámeček
celý inzerát
je orámován

!

+10 Kč na řádek

22 Kč
30 Kč
zvýraznění: negativ
celý inzerát je v černém poli
s tučným bílým písmem

+10 Kč na řádek

zvýraznění:
+10 Kč na řádek
HŮLKOVÉ PÍSMO
LZE ZVÝRAZNIT I JEDNOTLIVÁ SLOVA**
a kombinovat s rámečkem či rastrem

* jeden řádek = 30 úhozů

!

** zvýraznění i jednoho slova v řádku se počítá jako celý řádek
ř

Sport
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Hlasujte pro Sportovní hvězdu prostějovských médií 2011
Prostějovský Večerník je opět hlavním mediálním partnerem ankety SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOV

SPORTOVEC ROKU
Petra Kvitová (tenis, TK
Agrofert Prostějov)
Vítězství na šesti turnajích WTA
Tour včetně grandslamového
Wimbledonu a Turnaje mistryň,
podíl na triumfu ve Fed Cupu a
v extralize smíšených družstev,
posun na 2. místo světového
žebříčku.
Jana Horáková (cyklistika,
SKC Prostějov)
V bikrosu bronz na mistrovství
Evropy, 7. místo ve světovém
poháru a 8. místo na mistrovství
světa, ve fourcrossu 5. místo na
mistrovství světa.
Miroslav Šerban (box, BC
DTJ Prostějov)
Stříbro na mistrovství republiky
mužů a na Velké ceně Ústí nad
Labem, vynikající zápasová bilance v české extralize družstev i
v mezinárodní interlize družstev.
INZERCE

Tomáš Berdych (tenis, TK
Agrofert Prostějov)
Vítězství na turnaji ATP Tour
v Pekingu, semifinále Turnaje
mistrů, podíl na titulu v extralize smíšených družstev, 7. místo
světového žebříčku.
Jiří Gečnuk (parašutismus,
ASO Dukla Prostějov)
Dvě zlata a stříbro na civilním
mistrovství Evropy v absolutním pořadí, přesnosti přistání
jednotlivců a individuální akrobacii, podíl na dvou titulech
družstva z civilního mistrovství
Evropy.
Jakub Filip (cyklistika, SKC
Prostějov)
Dva bronzy na mistrovství republiky mužů, 3. místo v závodě
Grand Prix Prostějov, 6. místo
na mistrovství Evropy, 6. místo
v závodě světového poháru.
Patrik Šebek (hokej, LHK
Jestřábi Prostějov)
Dvě zlata na mistrovstvích světa
v in-line hokeji organizací IIFH
a FIRS, titul na klubovém mistrovství světa v in-line hokeji,
nejlepší útočník ledních hokejistů LHK.

Yemi Nicholson (basketbal, BK Prostějov)
Výrazný podíl na stříbru týmu
v Mattoni NBL a na postupu
do osmifinále EuroChallenge
Cupu, nejužitečnější hráč BK.
Anna Velikiyová (volejbal, VK Modřanská Prostějov)
Výrazný podíl na vítězství družstva ve Středoevropské lize, na
zlatu v UNIQA extralize, na
zisku Českého i Česko-slovenského poháru a na postupu do
play off evropské Champions
League.
TALENT ROKU
Jiří Veselý (tenis, TK Agrofert Prostějov)
Vítězství na grandslamovém
Australian Open a semifinále
na grandslamovém US Open
mezi juniory, podíl na zisku Galeova poháru, 1. místo ve světovém žebříčku juniorů.
Patrik Gábor (box, BC
DTJ Prostějov)
Stříbro na mistrovství republiky
kadetů, vítězství na mezinárodním turnaji v Katovicích, druhá
místa na mezinárodních turna-

jích ve Vídni a v Nitře.
Robin Wagner (cyklistika,
SKC Prostějov)
Zlato a dvě stříbra na mistrovství republiky juniorů, 4. místo
na mistrovství světa a 6. místo
na mistrovství Evropy juniorů.
Kristián Pacejka (nohejbal, TJ Sokol I Prostějov)
Zlato a stříbro na mistrovství
Evropy dorostenců ve dvojicích
a trojicích, podíl na vítězství
družstva v extralize dorostu
ČR.
Barbora Krejčíková (tenis, TK Agrofert Prostějov)
Semifinále
grandslamového
Wimbledonu ve čtyřhře juniorek, finále a semifinále Pardubické juniorky - MČR v deblu a
dvouhře, podíl na bronzu z mistrovství světa družstev do 16 let.
Lenka Skoumalová (plavání, TJ Prostějov)
Dvě stříbra a jeden bronz na
letním mistrovství republiky
žákyň, pět bronzů na zimním
mistrovství republiky žákyň,
dvě medaile na Letní olympiádě dětí a mládeže ČR.
Jan Suchomel (lukostřelba, LO Prostějov)
Zlato na mistrovství republiky
žáků, podíl na titulu družstva
z mistrovství republiky žáků.
Ondřej Vystavěl (orientační běh, SK Prostějov)
Zlato a bronz na Letní olympiádě dětí a mládeže ČR v jednotlivcích, podíl na zlatu z Letní
olympiády dětí a mládeže ČR

TÝM ROKU
Volejbalistky
VK Modřanská Prostějov
Vítězství ve Středoevropské
lize, v extralize ČR, v Českém
poháru i v Česko-slovenském
poháru, postup do play off evropské Champions League.
Basketbalisté
BK Prostějov
Stříbro v Mattoni NBL, 4. místo v Českém poháru, postup
do osmifinále EuroChallenge
Cupu.
Boxeři
BC DTJ Prostějov
Zlato v české extralize družstev,
5. až 8. místo v mezinárodní interlize družstev.
Parašutisté
Dukly Prostějov
Dva tituly na civilním mistrovství Evropy v celkovém pořadí
a v přesnosti přistání družstev,
stříbro na armádním mistrovvěta v celko
oovém
vém ppořadí
ství světa
celkovém
ev.
družstev.

Raftaři
Tomi-Remont Prostějov
Deset medailí (pět zlatých, čtyři stříbrné a jedna bronzová)
na mistrovství světa šestimístných raftů.
Tenisté
TK Agrofert Prostějov
Zlato v extralize smíšených
družstev ČR, podíl na vítězství
v mezinárodním Fed Cupu.
Lukostřelci
LO Prostějov
Vítězství v lize mužských oddílových družstev ČR potřetí
za sebou.
Kulečníkáři
Presskan System Prostějov
Zlato na mistrovství republiky
družstev mužů, vítězství v extralize mužských týmů ČR.
Hokejisté
LHK Jestřábi Prostějov
5. místo po základní části a 6.
místo celkově ve 2. lize mužů,
skupině Východ.
MLÁDEŽNICKÝ TÝM ROKU
Tenisté TK Agrofert Prostějov – všechny kategorie
Vítězství v extraligách smíšených družstev ČR dorostu,
staršího žactva, mladšího žactva, babytenisu i minitenisu.
Fotbalisté 1.SK Prostějov
– mladší žáci

Průběžné 2. místo v žákovské lize, vítězství na řadě
turnajů včetně krajského kola
McDonald´s Cupu.
Volejbalistky VK Modřanská Prostějov – kadetky
6. místo v extralize ČR a průběžné vedení v probíhajícím
ročníku soutěže, bronz v Českém poháru.
Nohejbalisté TJ Sokol I
Prostějov – dorostenci
Vítězství v extralize družstev
ČR, dvě zlata na mistrovství
republiky dvojic i trojic.
Cyklisté SKC Prostějov –
junioři
Dvě stříbra na dráhovém i silničním mistrovství republiky,
nejlepší Sportovní centrum
mládeže v ČR.
Basketbalistky TJ OP
Prostějov – starší minižákyně
Vítězství na Festivalu mládeže ČR – mistrovství republiky,
průběžné 4. místo v žákovské
extralize.
Lukostřelci LO Prostějov
– dorostenci
Dvě zlata na letním i zimním
mistrovství republiky družstev
v národních rekordech ČR.
Zápasníci TJ Sokol Čechovice – žáci
Vítězství v žákovské lize
družstev ČR.

hlasujte a vyberte hvězdu
Uveďte jméno a příjmení svého favorita nebo
název týmu, sport, ve kterém vyniká, jméno,
příjmení a telefonický kontakt na navrhovatele, NUTNÝ pro případné kontaktování výherce! Vítěz vzejde z hlasování čtenářů PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU, Radničních

Jméno a příjmení nominovaného
sportovce, případně název týmu

listů a ostatních prostějovských médií, které
proběhne v nadcházejících týdnech.
Takto vyplněný anketní lístek doručte na informační středisko Městského úřadu v Prostějově,
nám. T. G. Masaryka nebo zašlete na e-mail:
jana.gaborova@prostejov.eu.

Sportovní odvětví
Jméno, příjmení
a TELEFONICKÝ KONTAKT
NA NAVRHOVATELE



Pro lepší orientaci vám předkládáme seznam a charakteristiky nominovaných sportovců ve čtyřech hlavních
kategoriích letošního ročníku
ankety.

ve štafetě, 16. místo v závodě
žáků při MS dospělých.
Petr Hrdý (zápas, TJ Sokol
Čechovice)
Zlato na mistrovství republiky
žáků, bronz na Letní olympiádě dětí a mládeže ČR, podíl na
titulu družstva v žákovské lize
ČR.



Prostějov/son - Už za necelé čtyři týdny 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 minulých vydáních 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 včetně pořadí, o čemž rozhodlo jednání a následné hlasování členů komise i sportovních
novinářů dle předložených návrhů. Pro slavnostní vyhlášení, které se uskuteční
v úterý 28. února od 19.30 hodin v hotelu Tennis Club, tak zbývá určit
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 v přiloženém kuponu.
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Fotbalové zpravodajství


co všechno zaznělo na fotbalové tiskovce...
JAROSLAV FALTÝNEK, člen Rady města Prostějov

O přístupu města k fotbalu...
„Otázka prostějovského fotbalu je dlouhodobě - hlavně kvůli dobře známé minulosti – trochu nešťastná. Já osobně jsem zastupitelem města
v podstatě od revoluce, coby člen Rady působím už páté volební období a
tím pádem hodně pamatuji. Když se řekne kopaná v Prostějově, hned se
mi vybaví jméno Bořivoj Kresta. Do našeho města přišel někdy v polovině
devadesátých let minulého století a chtěl tady mimo jiné vybudovat fotbalový stadión, jak tenkrát
trefně poznamenal kolega Alois Mačák - Maracaná za sto milionů korun. Kresta tehdy říkal: ‚Dejte mi těch sto miliónů a já už si poradím, vy se mi do toho nepleťte.ʼ Celá tahle myšlenka logicky
zbankrotovala na tom, že měl někdo přehnaně velké plány a ambice.“

O důvěře v partnera...
„V Prostějově se na vrcholové úrovni dělá řada různých sportů, některé dosahují dokonce světových kvalit. Padesátitisícové město přitom samozřejmě nemá ekonomicky na to, aby podobně
vrcholně podporovalo všechny tyto sporty. Z toho důvodu jsme strašně rádi, že zde funguje marketingová agentura TK PLUS. Ta svými výsledky jednoznačně dokazuje, že každý projekt, do kterého
se pustí, nese své ovoce. Totéž si slibujeme právě od fotbalu. Město ohledně něj požádalo šéfa
TK PLUS Miroslava Černoška o pomoc, a že tady dnes sedíme, je důkazem, nakolik vážně je to
s prostějovským fotbalem myšleno. Na druhou stranu se celý projekt musí pohybovat v určitých
mantinelech odpovídajících právě velikosti města i místním možnostem.“

O současné přízni města...
„Město Prostějov už do fotbalu investovalo za uplynulá léta poměrně dost peněz. Koupili jsme dvě
hřiště a dalšími milióny přispěli na rekonstrukci areálu u Základní školy Edvarda Valenty, kde se
momentálně hraje mužská divize. Tam je ještě v plánu dobudování malé tribuny na východní straně tak, aby vznikl celkově důstojný stánek normální rozumné úrovně. Všechno jsem konzultoval
se starostou Miroslavem Pišťákem a mohu říct, že z hlediska města nemáme žádné prvoligové ambice. Hlavní je, aby se podporovala mládež, neboť právě s ní veškeré myšlenky ohledně pozvednutí
kvality zdejšího fotbalu úzce souvisí.“

O budoucí podpoře...
„Jako město jsme připraveni pomáhat prostějovské kopané na zmíněné rozumné úrovni. Nebudu
říkat žádné přesné částky, ale finanční podpora by se měla pohybovat v řádu stovek tisíců korun
ročně mimo další investice do infrastruktury. Miroslav Černošek je natolik schopný manažer, který určitě sežene peníze od spousty jiných subjektů. Jak už jsem řekl, my nemáme žádné konkrétní
představy, jak vysoko by se klub v mužské kategorii měl dostat. Jde nám především o to, aby co
nejlépe fungovala oddílová mládež a děti se věnovaly sportu místo jiných patogenních aktivit.
Tuhle spolupráci bereme naprosto vážně a věříme, že bude fungovat k oboustranné spokojenosti.“

FRANTIŠEK JURA, hlavní trenér 1.FK Prostějov a předseda 1.SK Prostějov

jak šly vize...
„Všechno vychází z mládeže a celý fotbalový projekt jsme už před lety rozjeli hlavně pro mladé talenty. Aby však tyhle naděje měly své vzory, musí
existovat i mužské ´áčko´ na odpovídající úrovni. Proto jsem strašně rád,
že se nám po dlouhodobé snaze daří naplňovat své představy o návratu
kvalitního fotbalu dospělých do našeho města.“

jak se stavěl mančaft...
„Co se hráčských posil týká, naprostou prioritou bylo přivést do mančaftu Ivo Zbožínka a Tomáše
Bureše coby klubové odchovance. Přiznám se, že šlo o můj sen, neboť tihle kluci v Prostějově
vyrostli, fotbal se tady učili a svoje výborné schopnosti pak prodali jinde v první české lize. Teď
po jejich příchodu cítím ohromnou radost i úlevu, získali jsme naprosté profíky a zároveň stěžejní
posily jak na hřiště, tak do kabiny. Naši mladíci se od nich mohou jen učit, což přesně jsme chtěli.“
„Při tvorbě kádru pro jarní část divize jsme současně museli nahradit tvůrce hry Míru Baranka,
který odešel do realizačního týmu Sparty Praha, kam se nabídka neodmítá. Využili jsme kontaktů
právě přes Míru i přes Romana Janouška a Tomáše Hunala, čímž se nám povedlo jako prvním
zjistit, že se ze zahraničí do Česka vrací záložník Lukáš Zelenka a rovněž útočník Michal Pospíšil.
Okamžitě jsme je oslovili a jednali s nimi, já sám absolvoval řadu schůzek v Praze a snažil se oba
co nejlépe poznat i lidsky. Musím říct, že jde o perfektní bezproblémové kluky, ačkoliv v Lukášově
případě existuje určitá kontroverzní pověst. Ze své vlastní zkušenosti ale nevidím vůbec žádný
problém.“

jak se lákaly hvězdy...
„Čtyři v uvozovkách cizí hráče Tomáše Hunala, Lukáše Zelenku, Romana Janouška a Michala
Pospíšila máme v mužstvu z toho důvodu, aby se s pomocí těchto posil pokud možno zadařilo
postoupit do MSFL. Přitom je z dvacetičlenného kádru plných šestnáct fotbalistů našimi odchovanci, čímž se může pochlubit jen málokterý oddíl v divizi či ve třetí lize. My jasně deklarujeme,
že dlouhodobě budeme stavět právě na vlastních odchovancích vycházejících z mládežnických výběrů 1.SK Prostějov a zdejšího Sportovního centra mládeže. Už teď se zapojili do zimní přípravy
s A-týmem nadějní dorostenci Vít Kopečný nebo Zdeněk Fládr.“

jak byly ustanoveny cíle...
„Sportovním cílem pro jaro je posun v tabulce divizní skupiny E na druhé místo. Zda to bude
znamenat plánovaný postup do MSFL, to se možná dozvíme až na losovacím aktivu před novou
sezónou. Všechno totiž závisí na vzniku zamýšlené juniorské ligy ČR, od čehož se odvíjí další
existence mnoha béček ligových klubů a tím pádem i fakt, kolik týmů bude z jednotlivých soutěží
postupovat výš. Situace je nesmírně složitá, mění se a asi ještě bude měnit každým dnem. Jistotu
posunu nahoru nám tedy s určitostí dá pouze první příčka.“

jak se Sigmou Olomouc...
„My chceme s každým klubem včetně Sigmy hlavně dobře vycházet a rozumné spolupráci v určité
formě se určitě nebráníme. Nějakým způsobem kooperujeme už teď, ovšem ne tak intenzivně, neboť jsme se vydali trochu jinou cestou. Nicméně máme korektní vztahy a intenzivnější spolupráci
v budoucnu můžeme teoreticky navázat.“

PROSTĚJOVSKÝ FOTBAL
MÁ PŘED SEBOU SLIBNÉ ZÍTŘKY!
Na jeho vzestupu budou spolupracovat samotný klub,
marketingová agentura TK PLUS i město Prostějov
Žádná informační bomba na pondělní tiskové konferenci fotbalového oddílu 1.SK alias 1.FK Prostějov
nevybuchla. Šéf marketingové agentury TK PLUS
Miroslav Černošek veřejně deklaroval podporu kopané ze strany této renomované firmy. Člen Rady
města Jaroslav Faltýnek totéž slíbil za Prostějov.
A klubové vedení podrobně rozebralo své ambice
sahající do třetí nejvyšší české soutěže MSFL. Nic
z toho přitom nebylo už dříve tajemstvím...
Prostějov/son
„Kdysi jsem řekl, že se nikdy
nebudu motat ve dvou sportech:
v hokeji a ve fotbalu. Udělal
jsem tu chybu, před kterou varují
lidé mnohem moudřejší než já
rčením: „Nikdy neříkej nikdy“.
Teď chci jasně definovat za sebe
i za společnost TK Plus, v jaké
poloze jsme prostějovský fotbal podporovali, podporujeme
a budeme podporovat,“ uvedl
Miroslav Černošek.
„Svým současným závazkům
vůči fotbalu jsme schopni bezezbytku dostát i díky dohodě
s městem. Mužskému týmu
hodláme vytvořit takové podmínky, aby postoupil z divize
do Moravskoslezské ligy. A
rozhodně odmítám některé
názory, že je pouze otázkou času,
kdy Prostějov vyhraje první fotbalovou ligu. S místní kopanou
nechceme hrát žádné absurdní
divadlo, byť jsem na jevišti jeho
příznivcem. Horizont A-mužstva
1.SK Prostějov vidíme ve špičce
MSFL, kde se budeme schopni
vtěsnat do areálu v ulici Edvarda
Valenty. Rozhodně nesměřujeme
k profesionálnímu fotbalu, hlavní
prioritou je vedle kvalitního
třetiligového týmu dospělých mít
i špičkové mládežnické výběry

založené na dobře fungující
fotbalové akademii,“ rozvedl
Černošek.
„Město Prostějov už do fotbalu
investovalo za uplynulá léta
poměrně dost peněz. Koupili
jsme dvě hřiště a dalšími milióny
přispěli na rekonstrukci areálu u
základní školy Edvarda Valenty,
kde se momentálně hraje mužská
divize. Tam je ještě v plánu dobudování malé tribuny na východní
straně tak, aby vznikl celkově
důstojný stánek normální rozumné úrovně. Všechno jsem konzultoval se starostou Miroslavem
Pišťákem a mohu říct, že z hlediska města nemáme žádné prvoligové ambice. Hlavní je, aby se

podporovala mládež, neboť právě
s ní veškeré myšlenky ohledně
pozvednutí kvality zdejšího
fotbalu úzce souvisí,“ prezentoval roli města v prostějovské
kopané radní Jaroslav Faltýnek
s následným upřesněním: „Jsme
připraveni pomáhat na zmíněné
rozumné úrovni. Nebudu říkat
žádné přesné částky, ale finanční
podpora by se měla pohybovat
v řádu stovek tisíců korun ročně
mimo další investice do infrastruktury.“
Po ekonomické stránce by
tak prostějovský fotbal navzdory těžké době neměl ani
v nejmenším strádat. „Klubový
rozpočet máme vcelku zajištěný
a se všemi stěžejními sponzory
jsme dohodnuti na dlouhodobé
spolupráci. Vedeme také jednání
s jednou velkou firmou z našeho
regionu, která by se na základě
uzavřené smlouvy o smlouvě
budoucí měla od léta stát generálním partnerem prostějovského
fotbalu. Přinese mu poměrně dost
peněz na dva roky s jednoroční
opcí, pro nejbližší tři sezóny by
tedy základní rozpočet oddílu
neměl znamenat žádný prob-

lém,“ prozradili předseda 1.FK
Petr Langr společně s Miroslavem Černoškem.
Své na tiskovce řekl i dlouholetý
tahoun 1.SK František Jura, který
v čele oddílu překonal těžké roky
a nyní si užívá krásnou dobu
obrození. „Jsem strašně rád, že
se nám po dlouhodobé snaze
daří naplňovat naše představy
o návratu kvalitního fotbalu
dospělých do našeho města.
Sportovním cílem pro jaro je
posun v tabulce divizní skupiny
E na druhé místo. Zda to bude
znamenat plánovaný postup do
MSFL, to se možná dozvíme až
na losovacím aktivu před novou
sezónou. Všechno totiž závisí
na vzniku zamýšlené juniorské
ligy ČR, od čehož se odvíjí další
existence mnoha béček ligových klubů a tím pádem i fakt,
kolik týmů bude z jednotlivých
soutěží postupovat výš. Situace
je nesmírně složitá, mění se a asi
ještě bude měnit každým dnem.
Jistotu posunu nahoru nám tedy
s určitostí dá pouze první příčka,“
upřesnil šéf 1.SK Prostějov a
současně hlavní kouč mužstva
1.FK Prostějov.

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

co všechno zaznělo na fotbalové tiskovce...
MIROSLAV ČERNOŠEK, jednatel marketingové agentury TK PLUS

jak se člověk může mýlit...
„Za svůj život jsem absolvoval stovky tiskových konferencí a až dnes mám
premiéru na téma fotbal. Ta je pro mě tím komplikovanější, že právě fotbal vnímám ve svém případě jako velmi senzitivní téma. Kdysi jsem totiž
jasně řekl, že se nikdy nebudu motat ve dvou sportech: v hokeji a ve fotbalu. Udělal jsem tu chybu, před kterou varují lidé mnohem moudřejší než já rčením: „Nikdy neříkej
nikdy“. Teď chci jasně definovat za sebe i za společnost TK PLUS, v jaké poloze jsme prostějovský
fotbal podporovali, podporujeme a budeme podporovat.“

jak se všechno zrodilo...
„Spolupráce TK PLUS a prostějovského fotbalu začala v roce 2008 tím, že jsme se s mým kamarádem
Petrem Langrem dohodli na podpoře týmu přípravky, který vedl. Ten se tehdy jevil a nyní stále jeví
velice slušně, hrají za něj výborní mladí hráči s perspektivou dojíždějící z různých míst Moravy. Někteří
rodiče měli potíže finančně utáhnout tohle dojíždění, proto započala naše finanční pomoc a na jaře
2009 jsme uzavřeli několik Smluv o podpoře při zajištění sportovní výchovy organizačního vedení a
finančně materiálním zajištění hráče kopané. Tím vlastně odstartovalo budování jakési fotbalové akademie, což bezprostředně souvisí s tím, že naše agentura je investorem ve světě sportu včetně kopané.“

jaké důvody vedly k myšlenkám...
„Před těmi třemi roky jsme bohužel netušili, že pan Fitzel z ČMFS přijde s opatřeními, která nás
ohledně podpory mládežnického fotbalu dostanou do poměrně složité situace. Ukázalo se totiž,
že pro fungování sportovních tříd se zaměřením na kopanou musí daný klub mít mužské áčko
minimálně v divizi. K tomu se přidala otázka fungování města v souvislosti s jeho investicemi
do sportovišť, z čehož dohromady vyplynula jediná nutnost. Aby společnost TK PLUS ochránila
své investice do fotbalových talentů, z nichž některé mohou jít, dle našeho názoru, cestou Petry
Kvitové či Tomáše Berdycha, musela se s prostějovskou kopanou spojit významnějším a užším
způsobem. Vůbec to neznamená, že bychom fotbal neměli rádi, právě naopak. Jen vysvětluji, proč
jsme překročili Rubikon a do kopané vstoupili.“

jak si prostějovský fotbal stojí...
„Velký význam pro tento sport v našem městě má František Jura, kterého vnímám jako nesmírně
pracovitého člověka s velkými schopnostmi a invencí. Právě on vyjednal s ČMFS možnost, aby
Prostějov hrál divizi mužů, a TK PLUS svým vstupem do klubu tuhle věc ekonomicky umožnila.
A také nadále jsme schopni peníze do fotbalového projektu shánět v potřebné výši. Podzimní část
soutěže dopadla za daných podmínek velice dobře, průběžné čtvrté místo je chvályhodné. Navíc si
žákovské družstvo Petra Langra a Tomáše Grosse vede skvěle v Jihomoravské lize, kde drží druhou pozici za Zbrojovkou Brno a před Zlínem, Slováckem i řadou dalších oddílů, jejichž mužské
výběry patří do nejvyšších soutěží ČR.“

jaká bude budoucnost...

Nová doba. Na tiskové konferenci byl oficiálně představem projekt „prostějovská fotbal“ za nímž stojí především
boss TK PLUS Miroslav Černošek (na snímku uprostřed), po pravici radní Faltýnek, zleva předseda klubu Petr
Langr.
Foto: www.tkplus.cz

Muži 1.FK porazili Vyškov a vedou turnaj v Líšni
Od 1. do 5. února teď prostějovský tým včetně
všech hvězdných posil čeká soustředění v Luhačovicích

Brno- Líšeň, Prostějov/son Sice se teprve postupně sehrávají, přesto v nedávno zahájené zimní přípravě už podruhé
zvítězili. Fotbalisté 1.FK Prostějov si v rámci 2. kola turnaje
v Brně – Líšni tentokrát těsně
poradili se spolufavoritem
divizní skupiny D z Vyškova.
Výhrou se posunuli do čela
průběžné tabulky před Bystrc,
která jen remizovala s Rousínovem.
Sobotní duel byl mnohem vyrovnanější, než předchozí líšeňské klání hvězdného výběru z
Hané s Rousínovem (3:0). Tentokrát favorit narazil na velmi
zdatného a tvrdě hrajícího protivníka, který hlavně do přestávky dost zlobil.

608 706 148

„V první půli jsme zkoušeli rozestavení 4-3-3, což se ale moc
neosvědčilo. Lukáš Zelenka byl
ve středu zálohy odříznutý od
zbytku mužstva, celkově nám to
nešlo a tým se herně spíš trápil.
Navíc Vyškov – z mého pohledu
možná až příliš namotivovaný
– hrozil ze standardek,“ popsal
kouč 1.FK František Jura.
Po přestávce se vrátil k obvyklému modelu 4-4-2 a druhý poločas následně vyzněl ve prospěch
jeho družiny. „Přestala váznout
souhra i spolupráce mezi jednotlivými hráči a řadami. Postupně
jsme si vypracovali několik šancí, jednu z nich dokázal Michal
Pospíšil (na snímku) proměnit
a nakonec jsme tak zaslouženě
zvítězili,“ shrnul Jura.

Výsledky 2. kola zimního turnaje v Brně – Líšni
FK Prostějov – Vyškov 1:0 (0:0), Rousínov – Bystrc 1:1 (0:1),
Líšeň – Zbrojovka Brno dorost 1:0 (1:0).
Průběžná tabulka
1. 1.FK Prostějov
2
0
0
4:0
6
2. Bystrc
1
1
0
5:1
4
3. Líšeň
1
0
0
1:0
3
4. Z. Brno dorost
1
0
1
2:2
3
5. Rousínov
0
1
1
1:4
1
6. Vyškov
0
0
2
1:3
0
7. Blansko
0
0
1
0:4
0

Výsledek však pro něho nebyl
tolik stěžejní. „Důležitější je, že
příležitost dostali všichni kluci a že
jsme nasbírali cenné poznatky do
další přípravy. Teď víme, na čem
víc zapracovat a na co se důkladněji zaměřit,“ vypíchl prostějovský
lodivod.
Uplynulý týden byl prý z tréninkového hlediska opět velmi vydařený, v tom probíhajícím čeká

Jurovu suitu pětidenní soustředění
v Luhačovicích. „Budeme tam od
středy 1. do neděle 5. února a na
závěr pobytu sehrajeme přátelské
utkání s domácím týmem. Dobrou
zprávou je, že už jsou všichni zdraví a do Luhačovic tak povezeme
široký kádr dvaadvaceti hráčů
včetně čtyř (staro)nových tváří
Papouška, Machálka, Poláčka a
Hatleho,“ doplnil František Jura.

1.FK Prostějov
Rostex Vyškov

1:0
(0:0)

„Svým současným závazkům vůči fotbalu jsme schopni bezezbytku dostát i díky dohodě s městem.
Mužskému týmu hodláme vytvořit takové podmínky, aby postoupil z divize do Moravskoslezské
ligy. A rozhodně odmítám některé názory, že je pouze otázkou času, kdy Prostějov vyhraje první
fotbalovou ligu. S místní kopanou nechceme hrát žádné absurdní divadlo, byť jsem na jevišti jeho
příznivcem. Horizont A-mužstva 1.SK Prostějov vidíme ve špičce MSFL, kde se budeme schopni
vtěsnat do areálu v ulici Edvarda Valenty. Rozhodně nesměřujeme k profesionálnímu fotbalu,
hlavní prioritou je vedle kvalitního třetiligového týmu dospělých mít i špičkové mládežnické výběry
založené na dobře fungující fotbalové akademii. Z tohoto hlediska věřím, že pánové Langr a Jura
jsou schopni ve spolupráci s námi do Prostějova přivést Sportovní centrum mládeže, čímž se celý
klub posune do ještě nedávno nemyslitelných sfér.“

jaké budou ambice..
„Pokud se v letošní sezóně nepovede postoupit z divize do MSFL, neznamená to žádný problém.
Ani v tenisu či basketbalu jsme nezačínali okamžitě těmi největšími úspěchy, naopak své projekty
vždy vnímáme jako běh na dlouhou trať. A jestliže jsme teď do fotbalu vstoupili, nehodláme z něj
záhy odejít. Sport je takový, jaký je a člověk se musí připravit na různé alternativy. Nicméně já jsem
optimista, a když dle plánů Fotbalové asociace vznikne zamýšlená soutěž juniorek, věřím v postup
ze druhého místa. Pokud to přece jen nevyjde, určitě se o třetí ligu pokusíme v dalším ročníku. Že
bychom v případě jarního neúspěchu přesedlali třeba na gorodky, je tudíž zcela lichá představa...
(úsměv)“

PETR LANGR, předseda 1.FK Prostějov

o současné situaci v klubu...
„Jsem velice rád, že se nám po mnoha letech podařilo do Prostějova vrátit
fotbal dospělých na vyšší úrovni. Má to velký motivační význam pro naše
mládežnická družstva. Loni v létě jsme po zisku práv startu v divizi mužů
na poslední chvíli skládali tým, a proto si za cíl dali hlavně stabilizaci
mančaftu s tím, aby se pohyboval v horní polovině tabulky. To se nám během podzimu dařilo, a
jelikož se postupem času otevřela možnost postupu do MSFL i z druhého nebo třetího místa, své
cíle jsme přehodnotili. Nově se chceme posunout na druhou pozici a ještě letos se tím kvalifikovat
do třetí ligy, což by pro Prostějov byla dle mého názoru ideální soutěž. V zájmu posunu divizní
tabulkou vzhůru jsme výrazně posílili hráčský kádr.“

Branka: 60. Pospíšil.

Sestava Prostějova:
První poločas:
Bureš
Liška, Hunal, Zbožínek, Kocourek
Hirsch, Zelenka, Matula
Pospíšil, Janoušek, Zatloukal.
Druhý poločas:
Kofroň
Šmíd, Fabiánek, Zbožínek, Kocourek
Hirsch, Zelenka, Svozil, Hatle
Pospíšil, Zatloukal.
Trenér: František Jura.

o nejbližších plánech...
„Klubový rozpočet máme vcelku zajištěný a se všemi stěžejními sponzory jsme dohodnuti na dlouhodobé spolupráci. Vedeme také jednání s jednou velkou firmou z našeho regionu, která by se
na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí měla od léta stát generálním partnerem prostějovského fotbalu. Přinese mu poměrně dost peněz na dva roky s jednoroční opcí, pro nejbližší tři
sezóny by tedy základní rozpočet oddílu neměl znamenat žádný problém. A to bez ohledu na postup
do MSFL či setrvání v divizi, stejně jako žádnou roli nehraje plánované letní spojení 1.FK a 1.SK
Prostějov. Už mnohokrát jsme jasně deklarovali, že 1.FK vznikl loni v létě jen z nutnosti, abychom
mohli už v ročníku 2011-2012 hrát mužskou divizi s tím, že za rok dojde ke sloučení. Tak, aby náš
fotbal opět reprezentoval jediný subjekt 1.SK Prostějov. Přesně takhle to od 1. července bude, už
jsme na Fotbalovou asociaci ČR odeslali veškeré nezbytné žádosti.“
Zaznamenal Marek Sonnevend

FOTBAL EXTRA
s podtitulem

PODZIM 2011 píše sedmý díl
Jak jste si již mohli navyknout, PROSTĚJOVSKÝ
Večerník pro vás připravuje tradiční speciální seriál, týkající se hodnocení uplynulého dění a vystihnutí všeho podstatného, co se událo na fotbalových kolbištích v podzimní části ročníku 2011-2012.
Na stránkách nejčtenějšího tištěného periodika v
regionu tak nacházíte komplexní hodnocení všech
soutěží, ve kterých mělo Prostějovsko byť pouze
jediného „koně“. Současně vás uvádíme do světa
rozborů, rozhovorů, tabulek, statistik, ale také analýz, komentářů, pohledů nejrůznějších expertů i anket. A navíc pokaždé přidáváme 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 šestém dílu jsme zabrousili již do I.A třídy, konkrétně
do skupiny „A“, kde jsme nově drželi palce konické
rezervě. Dnes jsme se původně měli ohlédnout za
děním v „béčku“, avšak aktuální události vše pozměnily. V pořadí sedmá dvoustrana se věnuje v
první řadě zprávám z tiskové konference divizního
1.FK Prostějov, která byla, jak můžete ostatně sami
posoudit, vskutku bohatá. A když k tomu připočteme další horké aktuality z fotbalového prostředí regionálních celků plus druhé vystoupení prostějovského celku na zimním turnaji v Lišni, je pochopitelné, proč dostala grupa „B“ I.A třídy Olomouckého
KFS odklad.
Na informace z čechovického a klenovického tábora se můžete těšit již příště, Plumlov a Jesenec
přijdou na řadu za dva týdny. Následně budeme
pokračovat se zástupci v I.B třídě, v devátém pokračování dojdeme do Přeboru Okresního fotbalového svazu Prostějov. Svůj prostor dostanou na
jaře nejen dorostenecké soutěže včetně celků 1.SK
Prostějov, ale věnovat se budeme též i ženskému
fotbalu v podání FC Kostelec na Hané. Takže, nezapomeňte si zajistit příští číslo PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, ani jeho další vydání. Věřte, že se máte
na co těšit!
sportovní redakce Večerníku
SEDMÝ DÍL SPECIÁLU FOTBAL-EXTRA PŘIPRAVILI
JIŘÍ MOŽNÝ, MAREK SONNVEND A PETR KOZÁK

fotbalové

aktuality

Určice udržely Skopalíka, vrací se Peka
Určice/jim – Žádný odchod nehlásí na stratu zimní přípravy
trenér určických fotbalistů Evžen Kučera. Vedení oddílu se
podařilo udržet všechny členy mužstva včetně Petra Vodáka
a Michala Skopalíka, navíc se z Anglie vrátil Martin Peka,
který na podzim stihl jen osm zápasů.
„S největší pravděpodobností zůstaneme kompletní. U Skopalíka
je to definitivní, u Peťu Vodáka tak na 90 procent. Ještě jednáme
s Lutínem o Michala Rece a doufáme, že se nám to podaří,“ nastínil novinky Kučera.
Po podzimu druhý nejlepší tým krajského přeboru se poprvé sešel v pátek a po úvodních dvou trénincích si kouč pochvaluje, že
jsou zatím všichni v pořádku. „Jsme bez zranění, jen jeden dva
školáci jsou na horách s lyžařskými zájezdy,“ doplnil.
Na hráče nyní čeká tvrdá zimní dřina, kdy čtrnáctidenní nabírání
fyzičky zakončí soustředění na Baldovci od 1. února. Kučera ještě stojí o jednoho hráče do defenzivy a čeká na jeho rozhodnutí.
I kdyby se nám ho nepodařilo získat, tak by se prakticky nic nestalo,“ nedělá si z toho těžkou hlavu, protože nemusí zalepovat
žádnou ztrátu.
Předsedou Plumlova Miroslav Navrátil,
ve výboru je i František Kocourek
Plumlov/jim – V páteční podvečer si fotbalový oddíl Oresvo
Sokol Plumlov zvolil nový vedení. K poslednímu dni loňského roku odstoupil ten starý a funkce předsedy se po devatenácti letech vzdal Břetislav Jurníček, jeho nástupcem se stal
Miroslav Navrátil.
„Místopředsedou je Petr Kutný, já jsem sekretářem, pokladníkem
je Radek Bureš, členové pak Radek Jelínek a Jiří Kiška,“ informoval Večerník o novince František Kocourek.
Známý fotbalový funkcionář si tak k práci v Relaxu Prostějov a
Komisi mládeže Okresního fotbalového svazu přibral další povinnosti. „Jak to budu stíhat? To se zeptejte mé manželky. Je to
nová zkušenost, doufám, že v tom nebudu sám. Den má čtyřiadvacet hodin, tak to nějak musím dát do kupy,“ komentoval to s
úsměvem.
Do plumlovského vedení jde prozatím na rok s tím, že po dvanácti měsících si to vyhodnotí. „Je to o kolektivu, se kterým budu
pracovat. Jsem z regionu a plumlovské fotbalisty mám v Relaxu,
takže jsem s nimi byl v kontaktu,“ vysvětlil svou cestu a hned vyjmenoval dva body, na kterých chtějí začít pracovat: „Já nejsem
předseda, ale můžu říct, že se budeme snažit vylepšit stav areálu a
postupně po dohodě s trenérem trošku omlazovat mužstvo.“

Sokol Mostkovice:
pá 10. února
ne 19. února
ne 26. února
so 10. března
ne 25. března
ne 1. dubna

Mostkovice – Union Bischopstetten (Rakousko) umělka Holice
Mostkovice – Lutín
umělka Holice
Mostkovice – 1.FK + 1.SK Prostějov
umělka Holice
Mostkovice – Velká Bystřice
umělka Holice
Mostkovice – Mostkovice „B“
Mostkovice – 1.SK Prostějov

24 - 25
Přípravné zápasy před jarní částí:

1.FK Prostějov
ostějo
ne 5. února, 15.00
so 11. února, 12.00
út14. února, 17.30
so18. února, 13.00
so 25. února, 13.00
so 3. března, 13.00
so 10. března, 11.00
so 17. března, 11.00

Luhačovice – Prostějov
Zbrojovka Brno „U19“ - Prostějov
Líšeň – Prostějov
Napajedla – Prostějov
Bystrc – Prostějov
Blansko – Prostějov
Uničov – Prostějov
Vyškov – Prostějov

ZT Líšeň
Otrokovice
ZT Líšeň
ZT Líšeň

TJ Sokol Určice:
ne 12. února, 12.00
so 25. února, 12.30
so 3. března, 15.00
ne 11. března, 11.00
so 17. března, 13.00

Fryšták – Určice
1.HFK Olomouc „B“ – Určice
Morkovice – Určice
Kojetín – Určice
Mohelnice – Určice

Zlín
umělka Chropyně

Sokol Konice:
so 11. února, 14.00
so 18. února, 14.00
so 25. února, 14.00
so 3. března, 14.00
so 17. března

Konice – Kozlovice
Konice – Morkovice
Konice – Polička
Konice – Nové Sady
Zábřeh – Konice

FC Kralice na Hané:
ne 5. února, 13.00
ne 12. února, 14.00
ne 19. února, 13.00
ne 26. února, 11.00
ne 4. března, 11.00
ne 11. března, 15.00
ne 18. března, 13.00

Těšnovice – Kralice
Sigma „18“ – Kralice
Kralice – Troubky
Kojetín – Kralice
Želatovice – Kralice
Klenovice – Kralice
Chropyně – Kralice

umělka Chropyně
umělka Chropyně
umělka Chropyně
umělka Chropyně
umělka Chropyně

Sokol Konice „B“:
ne 26. února, 14.00
ne 4. března, 12.00
ne 11. března, 12.00
ne 18. března, 16.00

Konice „B“ – Lipová
Konice „B“ – Plumlov
Konice „B“ – Čechovice
Konice „B“ – Lutín

TJ Sokol Čechovice:
čt 2. února, 18.30
pá 10. února, 18.00
ne 26. února, 16.00
ne 4. března, 13.00
ne 11. března, 12.00
17., nebo 18. března
so 24. března, 14.00

1.SK Prostějov – Čechovice
Uničov (dorost) – Čechovice
Kozlovice – Čechovice umělka 1.HFK Olomouc
Štěpánov – Čechovice
umělka Sigma
Konice „B“ – Čechovice
Kralice – Čechovice
umělka Konice
Lutín – Čechovice
umělka Konice

TJ Sokol Klenovice na Hané
ne 11. března, 15.00
so 17. března, 15.00
so 24. března
so 31. března, 15.00

Klenovice – Kralice na Hané
Klenovice – 1.SK + 1.FK Prostějov
Klenovice - ???
Klenovice – Bohuňovice

hřiště

TJ Oresvo Sokol Plumlov
ne 19. února, 14.00
ne 4. března, 12.00
ne 11. března, 17.00
ne 18. března, 11.00

1. SK Prostějov – Oresvo Sokol Plumlov
Konice „B“ – Oresvo Sokol Plumlov
Oresvo Sokol Plumlov – Troubky umělka Chropyně
Haná Prostějov – Oresvo Sokol Plumlov

SK Jesenec:
ne 4. března, 14.00
ne 11. března, 13.00
ne 18. března, 14.00
so 24. března
ne 25. března, 15.00
31. března, nebo 1. dubna

Lutín – Jesenec
Hněvotín – Jesenec
Jaroměřice – Jesenec
Kostelec na Hané – Jesenec
Přemyslovice – Jesenec
Haňovice – Jesenec

umělka Holice
umělka Sigma
umělka Konice
umělka Konice
umělka Konice

Haná Prostějov:
ne 4. března, 14.00
ne 18. března, 11.00
so 24. března, 11.00

Haná Prostějov – ???
Haná Prostějov – Plumlov
Haná Prostějov – Velký Týnec

SK Lipová:
ne 26. února, 14.00
ne 1. dubna, 15.00

Konice „B“ – Lipová
Lipová – Lutín

Haná Nezamyslice:
so 4. února, 11.00
ne 12. února, 17.00
so 18. února, 13.00
so 25. února, 11.00
ne 4. března, 13.00
ne 18. března, 15.00

Morkovice „B“ – Nezamyslice turnaj v Morkovicích
Nezamyslice – Bohdalice turnaj v Morkovicích
Zborovice – Nezamyslice
turnaj v Morkovicích
Vyškov (dorost) – Nezamyslice turnaj v Morkovicích
Pačlavice – Nezamyslice
umělka Morkovice
Ivanovice – Nezamyslice
umělka Morkovice

Sokol Pivín:
so 4. února, 9.00
so 11. února, 13.00
so 18. února, 11.00
so 25. února, 9.00

Vyškov (dorost) – Pivín
Pivín – Morkovice „B“
Bohdalice – Pivín
Pivín – Zborovice

turnaj v Morkovicích
turnaj v Morkovicích
turnaj v Morkovicích
turnaj v Morkovicích

FC Kostelec na Hané:
so 25. února, 17.00
so 3. března, 14.00
ne 11. března, 14.00
ne 18. března
so 24. března
so 31. března

1.HFK Olomouc „17“ – Kostelec
1.SK Prostějov – Kostelec
Přemyslovice – Kostelec
Smržice – Kostelec
Jesenec – Kostelec
Kralice – Kostelec

umělka Konice

Lední hokej
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Hokejisty čeká klíčový souboj o „čtyřku“ se Vsetínem
- ZÁKLADNÍÍ ČÁST
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 39. odehraném kole

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

Tým

Z

V

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

36
35
35
36
36
36
35
36
35
35
35

24
22
21
22
20
18
14
10
9
7
4

VP

PP

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

P

Skóre

Bodů

7
9
10
12
12
12
16
20
23
22
28

156:100
130:90
122:92
131:96
122:99
127:107
113:121
90:127
110:173
87:137
79:125

80
73
69
68
66
63
51
36
31
30
18

kam za hokejem....
40. kolo, středa 1. února, 18.00 hodin: HC Slezan Opava - HC FrýdekMístek, LHK Jestřábi Prostějov - VHK Vsetín, HC AZ Havířov 2010 HC Zubr Přerov, HC Nový Jičín - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC RT
Torax Poruba - HC Uherské Hradiště, HC Karviná volný los
41.kolo, sobota 4. února, 17.00 hodin: HC Frýdek-Místek - HC Uherské
Hradiště, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC RT Torax Poruba, HC Zubr
Přerov - HC Nový Jičín, HC Slezan Opava - HC Karviná, VHK Vsetín HC AZ Havířov 2010, LHK Jestřábi Prostějov volný los

Přerov má bod navíc
Prostějov/red - Přerovští Zubři získali do DRUHOLIGOVÉ
tabulky jeden bod navíc. Utkání na ledě Nového Jičína sice
vyhráli 2:1 v prodloužení, ale kvůli neoprávněnému startu
domácího obránce Michala Horáka, byl zápas nakonec kontumován výsledkem 5:0 pro Přerov. O kontumaci informoval web www.hcnj.cz Není bez zajímavosti, že Novojičínské
stihla kontumace v probíhajícím ročníku již podruhé...

Předplaťte si periodikum, kde najdete

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

Uplynulý týden vyšel Jestřábům skvěle, teď potřebují
šest získaných bodů potvrdit domácím skolením Valachů
Prostějovští hokejisté nasadili k drtivému finiši v základní části druholigové soutěže. Během minulého
týdne v nadmíru důležitých zápasech porazili na
vlastním ledě nebezpečnou Opavu (3:0) i venku
nesmírně silnou Karvinou (4:3), čímž napumpovali
do svého konta šest převelice vítaných bodů.
Prostějov/son
Díky tomu udrželi čtvrté
místo v tabulce před pátým
Vsetínem, přičemž třetí Přerov
stáhli na rozdíl jediného bodíku. A kdyby Zubrům nepřibyl
bod za kontumační vítězství
5:0 nad Novým Jičínem (původní výsledek 2:1 v prodloužení), figurovali by teď Jestřábi
už před svým hanáckým rivalem.
Každopádně si za posledních
pět dnů výrazně polepšili. „S
uplynulým týdnem můžeme
být určitě spokojení, protože
dvě výhry a ještě nad takovými soupeři mají velkou cenu.
Klukům celou sezónu pořád
zdůrazňujeme, jakým způsobem by měli hrát, a když to dodržují, přijdou i výsledky,“ řekl
trenér mužů LHK Petr Zachar.
Víc než polovinu ze sedmi
gólů nasázených dvěma slezským kolektivům dali jeho

svěřenci dorážkami z brankoviště. „I v Karviné to chlapi
dvakrát doslova procpali do
brány i s gólmanem. Tentokrát
měli rovněž kliku díky šťastným odrazům puku, ale hlavní
je, do těch skrumáží důsledně
chodit,“ zdůraznil Zachar.
Pozitivní je i téměř stoprocentní kompletnost kádru, ze
kterého v sobotu chyběli pouze dlouhodobě zranění útočníci Radek Meidl a Martin
Kryl. „Jen škoda, že Davida
Zachara hned začalo zase zlobit bolavé rameno a nejbližší
utkání pravděpodobně vynechá. Kryl je mimo hru pro
celý zbytek ročníku a Meidl
dostal na zlomený prst novou sádru, takže budeme rádi
za jeho návrat aspoň na play
off,“ rozebral kouč Prostějova
zdravotní stav.
Na Valašský hokejový klub
tak Jestřábi ve středu vyrukují s osmi zadáky a jede-

Šturmujeme! Prostějovští hokejisté se po určitém útlumu opět rozjeli, o čemž svědčí nejen dobře zvládnutá domácí série, ale i překvapivá výhra v Karviné. V závěru sezónu budou hráči hodně spoléhat na podporu
svých věrných příznivců, s nimiž se zápas co zápas loučí tradiční děkovačkou....
Foto: Zdeněk Pěnička
nácti forvardy. Přímá bitva o
čtvrté místo skupiny Východ
odstartuje na hanáckém kluzišti 1. února od 18.00 hodin.
„Bude to klíčový zápas. Jestli
chceme po základní části patřit do první čtyřky, musíme
Vsetín porazit, v opačném
případě můžeme mít s uhájením postavení mezi elitní
čtveřicí problémy. Na druhou

stranu Vsetín, stejně jako
Přerov, čeká šňůra střetnutí
proti mančaftům z čela pořadí, takže mohou nějaké body
poztrácet. Uvidíme,“ odtušil
Petr Zachar.
Jeho ekipa má o nejbližším
víkendu každopádně zápasové volno a tím pádem prostor
na trochu delší odpočinek, než
obvykle. Po nabrání nových

MUŽI LHK SI PARÁDNĚ POMOHLI VÝHROU V KARVINÉ!
V pokračující honbě za co nejlepším postavením pro
play off vybojovali naši hokejisté tři ohromně kladné
body. V 39. kole 2. ligy skupiny Východ totiž dokázali
vyplenit led karvinského lídra soutěže, když je nepoložila ani průběžná ztráta 3:1 a výsledek dramatické
bitvy otočili dvěma góly v poslední třetině.
Marek Sonnevend
Už během úvodních tří minut si
oba sokové v atraktivně rozjetém
střetnutí vyměnili spršku několika střel, načež se hosté ve 4. ujali
vedení. Černý po vhazování pohotově vypálil, Iláš vyrazil puk
nad sebe, ztratil nad ním kontrolu
a temná pryž obloukem dopadla
za jeho záda přímo do brány
– 0:1. Domácí reagovali náporem, jenže zvýšit mohli Hanáci
šikovnou tečí Smejkala, kterou
zastavila horní tyč. Otřepané
„nedáš, dostaneš“ se naplnilo
vzápětí zásluhou Lukova nahození a Moravcova usměrnění
mimo Sedlářův zákrok – 1:1.
Vysoké tempo hry i nadále přinášelo častá zakončení na té či
oné straně, další gól tak na sebe
logicky nenechal dlouho čekat.
Na konci 13. minuty se podruhé
radoval celek ze severu Moravy,
když Hegegy přihrál před od-

krytou klec Ivanovi a ten neměl
problém doklepnout – 2:1. Od té
chvíle se oboustranně zpevnily
obrany, takže diváckého vzruchu
citelně ubylo.
Jenže sotva odstartovala druhá třetina, už vystihl Moravec
chybnou rozehrávku a tváří
v tvář Sedlářovi zamířil těsně
nad. Přesto se Karvinští zvýšení
svého náskoku dočkali, neboť
ve 29. brankářem vyražené sólo
Mikšana zametl do sítě dojíždějící Ciupa – 3:1. Pro další vývoj zápasu pak bylo klíčové, že Jestřábi
bleskově snížili. Jednatřicet
sekund po nepříjemném úderu je
na nohy vrátil Kumstát úspěšnou
dorážkou Stejskalovy rány – 3:2.
A ještě v téže 30. minutě mohlo
být dokonce srovnáno, ale dravý průnik D. Šebka přes Ciupu
skončil střelou mimo tři tyče.
Následující hluchou pasáž s mírně větší aktivitou LHK opepřila
ve zbytku prostřední části už pou-

ze jedna vyložená příležitost, jež
měla podobu Sznapkovy bomby
a několika dorážek zlikvidovaných Sedlářem i s Kumstátovou
pomocí.
Strážce prostějovské svatyně byl
poté v hlavní roli též zkraje poslední periody, kdy odvrátil nebezpečné pokusy Mikšana (dvakrát), Ivana, Javína i Moravce.
Nebýt těchto výborných zákroků, těžko by naše parta vzápětí
zvrátila vývoj utkání. Stačilo jí
k tomu dvě a půl minuty mezi
50. a 52. Nejprve Kumstátův
projektil vyražený Ilášem zblízka nekompromisně poslal do
brány Stráněl, potom Stejskal
využil přesilovku chytrým švihem zpoza chumlu hráčů přesně k tyči – 3:4! Šokující ztráta
vedení s favoritem zamávala,
hokejisté SK byli nějakou dobu
jako opaření. Teprve v závěrečné pětiminutovce se rozhoupali
k očekávanému tlaku, který však
byl místy až zdrcující. Naštěstí
měli Hanáci v kleci Sedláře a ten
si poradil se všemi ofenzivními
ataky včetně tří tutovek (Ivan,
Luka, Moravec) i finální power
play o třicetivteřinovém trvání.
Tím pádem mohla hostující kohorta bouřlivě slavit velmi cenný
bodový export!

3
4

2:1

SK KARVINÁ
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:1

0:2

Branky a nahrávky: 9. Moravec (Luka, Mikšan), 13. Ivan (Hegegy,
Studený), 29. Ciupa (Mikšan, Moravec) – 4. Černý (Čuřík), 30. Kumstát
(Stejskal, Smejkal), 50. Stráněl (Kumstát, Peštuka), 52. Stejskal (Duba).
Rozhodčí: Škrobák – Hanzlík, Štěpán. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:2.
Diváků: 800.

SestavA KARVINÁ:
Iláš – Javín, Sznapka, Hegegy, Galvas, Štefanka, Tomis –
Moravec, Mikšan, Ciupa – Luka, Ivan, Studený – Novák, Blatoň,
Samiec – Holuša, Štubňa, Lemel – Orság.
Trenéři: Aleš Flašar a Radomír Grimm.

Sestava lhK jestřábi
Sedlář
Doseděl, Kumstát
Osina, Kolibár
ár
ga
Paška, Peštuka Finkes, M. Tomiga
Trenéři: Petr
Zachar a Juraj
Jurík.

Dalibor Sedlář: „Dobrou formu nechci zakřiknout“
Gólman Večerníku popisoval, jak šel se psem na procházku a také díky tomu si srovnal věci v hlavě
Prostějov - Papírově je brankářskou jedničkou LHK
Jestřábi, podle statistik však figuruje až za dvěma
svými týmovými parťáky. V posledních dvou zápasech si ale Dalibor Sedlář (na snímku) osobní čísla hodně vylepšil, když za pětačtyřicet minut proti
Havířovu a za celé utkání s Opavou nepustil do své
klece jediný puk.
Marek Sonnevend
Výkony prostějovských
gólmanů jsou v letošní
sezóně jako na houpačce. Souhlasíte s tímto konstatováním a
platí i pro vás osobně?
„Ideální to určitě není. Mně když
se v úvodní části ročníku konečně
začalo dařit, tak jsem se zranil. Po
uzdravení jsem se pak těžko dostával znovu do formy, navíc jsme
většinu zápasů smolně prohrávali
o gól a nedařilo se nám střílet víc

branek. Po třech takových porážkách mě trenér stáhl z brány a dal
tam Peťu Musila, s nímž se mančaft chytil a konečně zvítězil. Šlo o
takový dobrý impuls, vzápětí kluci
nasázeli třikrát v řadě šest gólů. Já
osobně jsem ze své tehdejší pozice samozřejmě nadšený nebyl,
ale změna pomohla mužstvu a
mně dala čas vyčistit si hlavu i
srovnat myšlenky. Teď věřím, že
už všechno bude jen lepší. A že
se s Peťou Musilem a Standou
Taťákem všichni tři v sestavě točí-

sil přijde na řadu závěr dlouhodobé fáze (8. února doma
Valašské Meziříčí, 11. února
venku Přerov, 15. února venku Uherské Hradiště) a pak
již toužebně očekávané vyřazovací boje. Jde o to, aby náš
tým získal pro tuhle rozhodující část soutěže co nejlepší
výchozí postavení. Počítat se
bude každý urvaný bod!

me, asi není optimální, na druhou
když někdo z nás vleze ze střídačky mezi tyče, zpravidla se hned
chytí. Chybí nám pouze větší stabilita výkonů, naštěstí tým to nijak
hrozně nesráží a bodujeme zatím
vcelku pravidelně.“
Jak jste nesl, když vás
kouč pro jedno střetnutí
vůbec nezařadil na soupisku?
„Trenér se mě tehdy zeptal, jestli
si chci jít sednout na střídačku, načež jsme se domluvili, že si jeden
zápas úplně odpočinu a vyčistím
hlavu. Což se mi asi povedlo.
Udělal jsem si v den toho utkání
pohodu, po pravdě vůbec nejel
na zimák, vzal si Šebova psa a šel
s ním na procházku. Možná mi
to pomohlo srovnat věci v hlavě,
abych od příště chytal v klidu. Naskočil jsem vzápětí proti Havířovu
v patnácté minutě a věřil, že výsledek ještě otočíme. To se bohužel

nepodařilo, ale dneska s Opavou
už to vyšlo a máme tři body. Navíc
jsem skoro dva zápasy neinkasoval, což mě pochopitelně těší.“
Cítíte se teď hodně
dobře a ve formě?
„Nechci nic zakřiknout po dvou
solidně zvládnutých utkáních. Potřebuji dobře odchytat víc střetnutí,
hlavní je přitom týmové vítězství
nad Opavou, které jsme moc potřebovali. Kluci dnes hráli parádně
dozadu a soupeře skoro nepouštěli
do šancí, my jsme ty své konečně
dokázali využít.“
Takhle nějak by to mělo
vypadat v blížícím se
play off, ne?
„No jasně. Ve vyřazovacích bojích se nehraje na žádné divoké
výsledky, tam je nutné zodpovědně makat ze zajištěné obrany
klidně dlouho na 0:0 a po vstřelení prvního gólu pokračovat trpě-

sně jako
livě dál pořád stejně. Přesně
ůsobem
m
dneska my. Jen tímhle způsobem
pět, což
můžeme v play off uspět,
všichni dobře víme. Neníí umění
dřít těsné
vyhrát hladce 6:0, ale vydřít
vítězství.“
Máte pro vyřazovací
azovací
část protivníka, kterého
byste si přál?
„Nemám. Za Karvinou a Habulce na
vířovem je situace v tabulce
třetím až šestém místě strašně
vyrovnaná a našlapaná, může to
dopadnout jakkoliv. My nad soukhle dopeřem pro čtvrtfinále takhle
ležité je
předu nepřemýšlíme. Důležité
dní fáze
dostat se ve zbytku základní
ostavení
do pohody a udržet postavení
vodního
v první čtyřce, ať sérii úvodního
ti komu
kola začínáme doma. Proti
si nelze vybírat. Opava, Vsetín,
Přerov i Valmez umí hrát výhokoliv
borný hokej a vyřadit kohokoliv
z nich bude těžké.“

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

Lední hokej, šipky
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Důležitý krok: Jestřábi zvládli Opavu s nulou! „Takhle musíme hrát v play off!“
Třetí výhra ze série čtyř domácích utkání v řadě se zrodila s nulou na kontě Sedláře
Vzhledem k vývoji v tabulce východní skupiny
2. ligy mužů měl středeční souboj mezi našimi a
opavskými hokejisty velkou důležitost. Jestřábům
šlo o uhájení postavení v první čtyřce, Slezané
chtěli mezi elitní kvarteto průběžného pořadí proniknout. Svůj dílčí cíl splnili Hanáci, když protivníkovi nedovolili ani jednou skórovat.
Prostějov / son
Vcelku svižně odstartovala bitva
38. kola soutěže, o něco lepší
byli zpočátku domácí. Pokus
Mikšovského z mezikruží vyrazil
Šafránek, teč Stejskala zblízka šla
vedle, Ševčíkův individuální průnik
zastavila gólmanova lapačka a další
zakončení Mikšovského, který se
podruhé ocitl sám mezi kruhy, znovu
zneškodnil Šafránek (tentokrát
betony). Hosté zahrozili až v 6.
minutě Grofkem, jehož švih po

3
0

0:0

vyjetí zpoza brány rozvlnil jen boční
síť. Ještě blíž měli Opavští k otevření
skóre v 11., kdy Moslerovu ránu
vyraženou Sedlářem zkoušeli
propasírovat do sítě Polok s Vítkem,
leč neúspěšně. S přibývajícím
časem pak úroveň střetnutí upadala,
do konce zahajovací třetiny přinesly
aspoň menší vzrušení už pouze
střely Kolibára, Kumstáta a Čuříka
vesměs zneškodněné Šafránkem.
Teprve v nástupu do druhé periody
došlo k prvnímu vyloučení (za
katr šel Smejkal), ovšem tutovku
si paradoxně vypracovali Jestřábi.

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

2:0

Branky a nahrávky: 32. Žajgla (Paška), 50. Ševčík (Kolibár), 56. Čuřík
(Doseděl). Vyloučení: 5:6. Navíc: Tichý 10 minut. Využití: 0:0. Oslabení: 0:1. Diváků: 1300.

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

Dalibor odolal. Jednou mu však
musela pomoci levá tyč.
Hned zkraje poslední části Osina
na poslední chvíli odvrátil puk před
Pavelkem, ve 46. na druhé straně
Černý sám finalizoval protiútok
dvou na jednoho mezi betony a
kotouč se prokutálel těsně vedle. O
tři minuty později naši borci přežili
krizový moment v podobě šance
dua Vítek – Polok, aby v čase 49.55
zlomili celek ze severu Moravy
druhou trefou. Postaral se o ni Ševčík
pěkným průnikem a švihem z kruhu
do pravé šibenice – 2:0. Opava
ani za tohoto stavu nevzdala svou
snahu o vyrovnání, více než čtyři
minuty před závěrečnou sirénou
dokonce riskla přesilovkovou
power play šesti proti čtyřem. To se
jí ale stalo osudným, neboť Doseděl
získal puk, poslal jej Čuříkovi a ten
přes obránce zavěsil do opuštěné
klece – 3:0. Zbytek rozhodnutého
mače přinesl ještě jednu možnost
Mikšovského, který však ani na
čtvrtý pokus Šafránka nepřelstil.

Očima trenérů

HC SLEZAN OPAVA

1:0

V oslabení se Dubovi podařilo
vypíchnout přihrávku soupeře, jenže
puk mu trochu utekl a Šafránek
skvěle zasáhl rychlým vyjetím.
Slezan se v přesilovce vůbec
neprosadil, naopak tým LHK měl
ve své početní převaze číslo jedna
další velkou příležitost. Uzdravený
kapitán Duba byl opět sám před
bránou, ale poskakující kotouč
poslal mimo. Zanedlouho neuspěl
v ještě větší ložence Smejkal, načež
ujel do brejku Mlýnek a zachraňovat
musel parádním zákrokem Sedlář.
Poté už fandové v rozpumpovaném
utkání prvně bouřili. Běžela 32.
minuta, když Žajgla dokonale využil
šťastného odrazu puku a bekhendem
procedil zaskočeného Šafránka –
1:0. Vzápětí mohl zvýšit Mikšovský,
jenže ani do třetice z mezikruží
nevyzrál na strážce hostující svatyně.
Následného polevení vedoucího
mančaftu využili muži HC
k několikerému ohrožení Sedláře,
jenž proti Mlýnkovi, dvakrát
Koschatzkému i Grofkovi skvělý

Osina, Kolibár,
miga
Finkes, M. Tomiga

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

SestavA Opavy:
Šafránek – Bednárek, Kysela, Vrábel, Tichý, Tůma, Kukol, Mosler, Jurčík – Džemla, Měch, Polok – Pavelek, Koschatzký, Wolf
– L. Černý, Grofek, Vítek – Mlýnek. Trenér: Michal Piskoř.

„Pro nás to bylo hodně náročné utkání. Opava potvrdila,
že je silným soupeřem, vycházela z dost zabezpečené
obrany a k nám se přiklonilo větší štěstí. V první třetině
jsme měli víc šancí my, druhá část byla trochu rozháraná.
Hosté naštěstí neproměnili samostatný nájezd a my
jsme vzápětí dali gól dotlačením puku z brankoviště. Pak jsme si vedení
víceméně hlídali, Slezan byl přitom hodně těžkým protivníkem. Za tři
body jsme moc rádi. Dva dny jsme se na Opavu důkladně připravovali,
ve čtvrtém vzájemném střetnutí během sezóny těžko mohlo oboustranně
dojít k nějakému překvapení a vyložených šancí se tolik nerodilo. My jsme
přitom potřebovali konečně zlomit naše prokletí, proto jsme vycházeli ze
zajištěné defenzivy, což přineslo své ovoce.“

Michal PISKOŘ - HC SLEZAN OPAVA:
„Byl to celkem vyrovnaný zápas, který se lámal za
stavu 0:0. Měli jsme samostatný nájezd a nedali z něj
branku, naopak hned vzápětí dostali z protiútoku první
gól. Tím se potvrdilo známé nedáš – dostaneš, potom jsme
se za nepříznivého vývoje měli víc tlačit do brány a častěji
střílet z nebezpečných pozic. Bohužel jsme byli v útoku málo odvážní, tím
pádem neskórovali a nejspíš si tak nezasloužili vyhrát. Nepomohla ani
power play dlouho před koncem, za stavu 2:0 zbývalo pět minut a my jsme
to ještě chtěli zkusit. Bohužel přihrávka přeskočila hokejku, domácí získali
puk a do prázdné brány definitivně rozhodli.“

Svěřenci
Petra Zachara dřeli
kal
na krev, v obětavosti vyni
zejména sotva uzdravený
kapitán Lukáš Duba
Prostějov/son - Dobré znamení směrem k blížící se
vyřazovací části: hokejisté
Prostějova dokáží zvládnout stěžejní zápas. Tohle
aspoň napovědělo střetnutí
osmatřicátého dějství druholigové soutěže proti Opavě,
kterou směrem dozadu velmi
zodpovědně hrající Jestřábi
udolali 3:0.
„V play off se musí hrát z obrany a na krev, s maximálním nasazením. A přesně takhle jsme
my hráli už dnes, i když ještě
probíhá základní fáze. Lukáš
Duba navzdory nedávnému
zranění skočil do střely po
hlavě, podobně obětavě blokoy soupeře
p
Adam
vali ppokusy
Mikšovský, Petr Žajgla i
někteří další. Ono to bolí
a jde o nebezpečnou věc,
ale dosáhnout úspěchu bez
toho nelze,“ zdůraznil trenér
LHK Jestřábi Prostějov Petr
Zachar (na snímku), jak moc se
mu středeční pojetí jeho týmu
líbilo.
Všem ostatním šel zářným příkladem zmíněný kapitán Duba,
který nastoupil pouhých pět
dnů poté, co si na tréninku nešťastně o bránu rozpáral ucho
a pochroumal krk. „Lukáš už
v pondělí i v úterý normálně
trénoval. Každý ví, že je hodně
tvrdý hokejista, vždyť minulou
sezónu dohrával s naštípnutým
nártem. Pokud to jen trochu
jde, vyráží do boje. Takže se
ani neuvažovalo o tom, že by

NOHEJBALISTÉ BILANCOVALI SVOJI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SEZONU
„Se sedmi tituly se řadíme po bok úspěšných tenistů,“ smál se
navýsost spokojený místopředseda oddílu a trenér Richard Beneš

Prostějov/pk
Nohejbalový oddíl TJ Sokola
I Prostějov hodnotil na své
výroční schůzi právě uplynulou sezonu roku 2011, která byla nejúspěšnější v celé
historii. A to i přesto, že se
mužskému družstvu nepovedl konečný postup v play-off
do 1. celostátní ligy mužů.
Pokud došlo k hodnocení
jednotlivých kategorií potom
výroční schůze došla k následujícímu sumáři skvělých
výsledků..

Kategorie mladších žáků:
V této kategorii reprezentovali
oddíl J. Ftačnik, J. Spáčil, M.
Chytil, O. Pospíšil, J. Zavadil a
R. Večeřa. Nejlepší hráči oddílu
(Ftačnik, Spáčil, Chytil a O. Pospíšil) se zúčastnili Mistrovství
ČR mladších žáků ve trojicích
a dvojicích, kde získali v obou
disciplínách mistrovské tituly a
třetí titul mistra ČR přidal v singlu mladších žáků Jakub Ftačnik
- úspěšnost na republikových
přeborech sto procent. V singlu
byl navíc na bronzovém stupni
další hráč Prostějova Jiří Spáčil. Jistou kuriozitou je skutečnost, že družstvo mladších žáků
v průběhu celého roku neokusilo
hořkost porážky na žádném turnaji, kterého se v této kategorii
zúčastnilo, přičemž počet ztracených setů se dal spočítat na
prstech jedné ruky.
Kategorie starších žáků:

Sbírali poháry. Mladí nohejbalisté Prostějova získali během sezóny nespočet podobných pohárů, se
kterým se na snímku chlubí duše oddílu Richard Beneš.
Foto: archív Večerníku
V této kategorii startovali za
oddíl Sokola I Prostějov J. Matkulčík, T. Roba, A. Pospíšil, J.
Ftačnik, J. Bajer a J. Zavadil.
Na Mistrovství ČR starších žáků
trojic, dvojic i družstev získali
starší žáci Sokola I bronzové
medaile ve všech výše uvedených disciplínách, v singlu jako
třešničku na dortu přidal mistrovský titul Tomáš Roba - další
velká naděje prostějovského nohejbalu. Dalším pěkným úspěchem starších žáků je celkové
2.místo v bodovaném seriálu
celostátních turnajů pod názvem
„Pohár českého nohejbalového
svazu-kategorie žáků“

tegorii mají účast za Sokol I hráči K.Pacejka, T.Drobil, T.Anděl,
L.Rosenberk,
M.Štěpánek,
L.Pírek, L.Wiesner, M.Kolář,
a účast si v této kategorii již
vyzkoušeli T.Roba, A.Pospíšil,
J.Matkulčík a J.Ftačnik. Dorostenci obhájili mistrovský
titul vítězstvím v dorostenecké extralize, kde po prvenství
v základní části triumfovali i
v play-off a závěrečném finále
s Kotlářkou Praha. Dále získali
mistrovské tituly ve trojicích i
dvojicích (Drobil, Rosenberk
a Wiesner), což se v této silné
kategorii nepodaří každému.
V singlu podal na Mistrovství
ČR skvělý výkon teprve žák
Kategorie dorostenců:
T. Roba, kde získal v kategoTato kategorie byla stejně jako rii dorostu stříbrnou medaili.
mladší žáci výkladní skříní na- Na juniorském Mistrovství
šeho oddílu. V dorostenecké ka- Evropy ve španělské Vitorii re-

prezentoval náš oddíl Kristián
Pacejka, který zde získal titul
mistra Evropy ve dvojicích a
stříbrnou medaili ve trojicích.
Dorostenci zvítězili rovněž
v celostátním seriálu bodovaných turnajů pod názvem
„Pohár českého nohejbalového
svazu-kategorie dorostu“.

Kategorie mužů:
Na závěr hodnocení výsledků
mužů Sokola I Prostějov, na
závěr proto, že se jedná o hlavní kategorii. Družstvo mužů
hrálo třetím rokem 2.celostátní
ligu a nastupovali zde hráči: J.
Klaudy, J. Valenta, K. Husařík,
K. Pacejka, T. Procházka, P.
Nový, T. Drobil, L. Pluháček,
T. Anděl a R. Omelka. Celku
Sokola I se poprvé podařilo
v této ligové soutěži zvítězit

před béčkem Modřic a vybojovalo si postup do play-off o postup do 1.celostátní ligy a navíc z výhodné pozice. Bohužel
ještě před zahájením bojů play-off se zranil K. Pacejka,čímž
se rozpadla část sestavy dvojic
i trojic a prohra se Startem Praha znamenala konec nadějí na
postup do 1.ligy. „Pro velice
mladý kolektiv Sokola I je to
ovšem velká zkušenost a do
budoucna se lze dívat při věkovém průměru zhruba dvaadvacet let jen a jen optimisticky,“
uvedl lodivod R. Beneš.
Nohejbalisté TJ Sokola I Prostějov mají za sebou skutečně
mimořádnou sezonu, která
se hned tak neopakuje. „Několikrát jsem v tisku četl, že
prostějovská tenisová mládež
získala všech pět mistrovských
titulů, což je úspěch opravdu vynikající a pozoruhodný.
Velice si cením skutečnosti,
že naši mladí nohejbalisté se
s loňským ziskem sedmi mistrovských titulů řadí po bok
tohoto úspěšného tenisového
klubu našeho města,“ nechal se
závěrem slyšet Richard Beneš.
Výbor nohejbalového oddílu
pevně věří, že i družstvo mužů
může v následujících sezonách
pomýšlet na postup do 1.celostátní ligy. V loňském roce jej
pouze nešťastná shoda okolností připravila o možný postup o patro výše.

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

nenastoupil,“ ocenil Zachar.
Vůdce prostějovské kabiny vyjel na led se speciálním ušním
krytem na helmě. „Lukáš má
ale tak starý typ helmy, že jsme
dlouho nemohli tenhle boční kryt nikde najít. Nakonec
jsem musel demontovat jednu
svou starou helmu, kterou se
mi povedlo vyhrabat doma.
Vedoucímu mužstva Pepovi
Ovečkovi jsem k tomu řekl,
že s ohledem na svou končící
kariéru už na ledě vydržím bez
krytů na uši. Proto jsem jich

odmontoval víc a Pepa je pro
jistotu schoval do zásoby,“ zavtipkoval trochu kouč na jinak
vážné téma.

Sedlářova nula?
FORMU MUSÍ UDRŽET DÉLE
Slezan dvěma góly střelecky
přemohla druhá útočná řada
hanácké letky. „Kluci měli šance i v předchozích zápasech,
třeba minule proti Havířovu
neproměnil Robin Ševčík snad
tři a další nedal David Šebek.
Dneska to vyšlo jak Robinovi,
tak Petru Žajglovi při klíčové
první trefě, kterou zblízka dotlačil do brány i s gólmanem.
Všechno je to o důrazu a přístupu k tréninkům i utkáním,“
vypíchl Zachar.
Samostatnou kapitolou jsou
výkony brankářů LHK, jež
v probíhajícím ročníku kolísají
jako po sinusoidě. Momentálně se křivka zastavila nahoře
díky Daliboru Sedlářovi, který s vydatnou pomocí celého
kolektivu vychytal své druhé
čisté konto ve 2. lize 2011/12.
„Dobrý gólman se pozná tak,
že zachytá aspoň třikrát nebo
čtyřikrát za sebou. Tohle říkám
vždycky, a proto bych hodnotil až po dalších zápasech,
v nichž Dalik udrží kvalitní
formu,“ uzavřel Petr
Zachar jasně.

Foto: archív Večerníku

FUTSAL v číslech...
OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR
7. TURNAJ, neděle 29.1.2012, Mikulovice:
INDIANA Plumlov – Závodní Česká Ves 3:6 (0:5)
branky Plumlova: Grmela 3
INDIANA Plumlov – GAMASPOL Jeseník “B” 2:12 (1:8)
branky Plumlova: Hrstka, Vrána
RELAX Prostějov “A” – Závodní Česká Ves 4:2 (1:0)
branky Prostějova: Spáčil 2x, Kiška, Fabiánek
RELAX Prostějov “A” – GAMASPOL Jeseník “B” 4:1 (0:1)
branky Prostějova: Matoušek 2x, Spáčil, Kiška
Aktuální tabulku najdete na www.fotbal.cz. V době uzávěrky ještě
nebyla k dispozici.

1. třída okresu Prostějov - nadstavba,
neděle 29.ledna 2012, Kostelec n. H.: FC ANDĚL – ŽE-STAV
Nezamyslice 2:3, JIŘINA – VYPRAHLO Konice 5:0, VYPRAHLO Konice – FC ANDĚL 1:6, ŽE-STAV Nezamyslice – JIŘINA
3:1, FC ANDĚL – JIŘINA 1:6, VYPRAHLO Konice – ŽE-STAV
Nezamyslice 1:1
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
4.
5.
6

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
RELAX Prostějov “B”
3 3 0 0 11:4
SK GRIFFINS 98 Prostějov 3 3 0 0 21:6
AC ZAVADILKA 2000 “A” 3 3 0 0 12:7
ŽE-STAV Nezamyslice
3 2 1 0 7:4
JIŘINA Prostějov
3 2 0 1 12:4
FC ANDĚL Prostějov
3 1 0 2 9:10
AC VYPRAHLO Konice
3 0 1 2 2: 12
SK ARISTON 92 Prostějov “A” 3 0 0 3 7:19
MECHECHELEN Prostějov 3 0 0 3 6:10
SK DUBANY “A”
3 0 0 3 4:15

9+4
9+3
9+2
7+0
6+0
3+0
1+0
0+1
0+0
0+0

13
12
11
7
6
3
1
1
0
0

- první číslo v kolonce bodů značí body získané na turnaji, druhé jsou přenesené bonifikační body z umístění po základní části soutěže.

LIGA VETERÁNŮ PROSTĚJOVSKO
5.TURNAJ, sobota 28. ledna.2012, Nezamyslice n. H.
AC ŠTIKA Prostějov - NĚMČICE n.H. 5:5 (Novotný 3, Frňka, Rozehnal - Kučera Tomáš, Vévoda, Bartošek, Domanský,
Škrkánek), ŽE-STAV Nezamyslice - FC RELAX Prostějov
0:7 (Růžička 3, Přikryl 2, Macourek 2), ŽE-STAV Nezamyslice
- NĚMČICE n.H. 1:1 (Oulehla - Bartošek), AC ŠTIKA Prostějov - FC RELAX Prostějov 6:9 (Pospíšil 3, Novotný, Jurníček,
Roba - Růžička 5, Přikryl 2, Ohlídal. Uličný), FC LITRPŮL
- KULCAO Prostějov 7:4 (Světlík 3, Křesala 2, Frýbort, Doležel - Pupp 2, Piňos, Slouka), KULCAO Prostějov - AC ZAVADILKA 2000 3:4 (Bílý, Pupp, Kučera Viktor - Sedlák, Šatínský,
Kaláb, Škultéty) FC MORITZ Olomouc - FC LITRPŮL 1:5
(Vodička - Pavliš 3x, Ociepka, Frýbort), AC ZAVADILKA 2000
- FC LITRPŮL 0:4 (Frýbort 2, Koldas, Ociepka), KULCAO
Prostějov - FC MORITZ Olomouc 5:2 (Bílý 2, Piňos 2, Směšný - Vodička, Sedlář)
PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 5. turnaji
1. FC RELAX Prostějov
12 12 0 0 102:22
2. FC LITRPŮL
12 9 2 1 59:27
3. KULCAO Prostějov
12 8 1 3 63:39
4. AC ZAVADILKA 2000
11 5 0 6 27:43
5. AC ŠTIKA Prostějov
11 3 1 7 40.48
6. NĚMČICE n.H.
11 2 3 6 36:75
7. FC MORITZ Olomouc
12 2 0 10 33:55
8. NEZAMYSLICE n.H.
11 1 1 9 16:67

36
29
25
15
10
9
6
4
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Orli nadále prožívají hektické období, k tomu prožili i děsivou čtvrtinu v Děčíně...

BK PROSTĚJOV PROJDE TÝDNEM PERSONÁLNÍ PRAVDY

k
o
k
s
z
ro

Základní část Mattoni NBL uzavřou naši basketbalisté
v sobotu v Opavě, poté přijde na řadu nadstavba

Mattoni NBL - 25. kolo

MATTONI NBL UŽ ZNÁ

BK Děčín – BK Prostějov

rozdělení týmů pro nadstavbu

75:59

Čtvrtiny:

11:15, 17:19,
24:6, 23:19
Trestné hody: 16/12:14/5.
Střelba 2 b.:
40/18:39/15
Trojky:
24/9:19/8.
Doskoky:
29:35.
Asistence:
16:13
Osobní chyby: 19:19
TCH: 13. trenér hostů, 33. a 35. Venta
Získané míče: 10:5
Ztracené míče: 7:14
Rozhodčí: Macela, Hošek, Karásek
Diváků:
1150
Nejlepší hráč: Stria

Prostějov/son - Jak infor- těžkým obdobím. To ostatně „Nechci se pouštět do žádných
mujeme na straně 17, pro- není žádným tajemstvím už spekulací, ale jedno jméno říct
chází basketbalový klub pěkných pár týdnů...
mohu. V souvislosti s pravděpodobným odchodem se o něm
mluvilo hned po oficiálním oznámení ekonomických opatření a je
to tedy skutečně Eitutavičius. Ten
dost možná zamíří jinam, zatímco
další hráči snad zůstanou. Já osobProstějov/red - Dosavadní odehrané zápasy v nejvyšší domácí ně si to pochopitelně moc přeji,
soutěži rozhodly v obou nejvyšších českých soutěžích o rozdělení aby se pracně budovaný mančaft
týmů pro další pokračování sezony.
nerozpadl a naopak zůstal pohroSkupina A1:
madě,“ řekl hlavní trenér hanácké
ČEZ Basketball Nymburk, BK Prostějov, BK JIP Pardubice, BK letky Zbyněk Choleva.
Děčín, BC Kolín, USK Praha
Co když o jednoho či víc svěřenců
Skupina A2:
přijde? „Volných basketbalistů na
NH Ostrava, Tuři Svitavy, Astrum Levice, Levharti Chomutov, SLU- trhu je spousta včetně řady velmi
NETA Ústí nad Labem, Inter Bratislava, B&W Opava, BK Loko In- kvalitních za rozumnou cenu.
terconex Plzeň
Každý den mi chodí docela hodV obou skupinách se hraje dvoukolově systémem doma-venku, při- ně nabídek, takže jakmile budeme
čemž se započítávají všechny dosavadní dosažené výsledky. Týmy ze potřebovat, může začít výběr a
skupiny A1 postupují přímo do play-off. První čtyři týmy ze skupiny následně jednání. Případně angaA2 (tzn. týmy, které se celkově umístí na 7. až 10. místě) hrají předkolo žujeme jen takové hráče, na něž
play-off na dva vítězné zápasy. Ostatní družstva hrají skupinu o udržebudeme finančně mít, současně
ní se započtením všech výsledků.
bych ale žádný strach z většího

Sestava a body Prostějova
Švrdlík 2
Smith 26
Pandula 0
Peterson 7
Bratčenkov 0
Nicholson 6
Slezák 0
Eitutavičius 6
Bohačík 0
Prášil 6
Pelikán 0
Venta 6
Trenéři: Zbyněk Choleva
a David Hájek

Sestava a body Děčína:

Stria 19, P. Houška a Sanders
14, Alič 9, J. Houška 7, Boyer 5,
Pomikálek 4, Landa 3.

Nemá to lehké. Lodivod basketbalistů má trable nejen při hře
svých svěřenců, ale i v zákulisí.
Foto: www.bkprostejov.cz
výkonnostního oslabení mančaftu
neměl,“ věří manažer Fridrich.
Tak či tak muži Prostějova odehrají v sobotu 4. února od 18.00
hodin závěrečný duel základní
části Mattoni NBL 2011/12 na
hřišti Opavy. „Ta je sice až předposlední v tabulce, ale postupně
se lepší a doma dokáže hodně
kousat. Musíme si na její nebezpečnost dát pozor, především nic

nepodcenit,“ nabádal kouč Choleva.
V jaké sestavě však jeho mančaft
na Slezany vyrukuje? Zodpovězení téhle otázky zajímá asi
všechny, tak se nechme překvapit! Bez ohledu na sobotní výsledek obsadí BK po dlouhodobé
fázi druhé místo a od dalšího
víkendu vstoupí do nadstavbové
skupiny A1 o 1. až 6. pozici.

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

koše Mattoni NBL v číslech
25. KOLO: BK JIP Pardubice
i – Levhartii C
Chomutov 87
887:64
64 ((19
(19:17,
17 42
42:30,
30
65:44). Nejvíce bodů: O. Peterka 16, Bohačík 15, Hampton 13, Arnold 11 - Pope
15, Krakovič 13, Lowery 10. Rozhodčí: Vyklický, Holubek, Kapaňa. Trestné hody:
25/22 - 15/11. Fauly: 14:24. Trojky: 5:5. Diváci: 530 NH Ostrava – Tuři Svitavy 84:76 (23:17, 43:37, 70:55). Nejvíce bodů: Wright 24, Hughes 20, Luettgerodt
17, Jurečka 15 - Meno 18, Mróz 13, Deloach 10. Rozhodčí: Vrážel, Kúkelčík,
Jedlička. Trestné hody: 13/11 - 29/15. Fauly: 25:21. Trojky: 5:5. Diváci: 938 BC
Kolín – LokoInterconex Plzeň 86:69 (19:23, 44:35, 60:53). Nejvíce bodů: Machač 23, Field 20, Marko 14, Zuzák 10 - Vrubl 17, Kozlík 15. Rozhodčí: V. Lukeš,
Kurz, Baloun. Trestné hody: 19/18 - 16/10. Fauly: 17:18. Trojky: 6:7 BK Děčín
– BK Prostějov 75:59 (11:15, 28:34, 52:40). Nejvíce bodů: Stria 19, P. Houška a
Sanders po 14 - Smith 26, Peterson 7. Rozhodčí: Macela, Hošek, Karásek. Trestné
hody: 16/12 - 14/5. Fauly: 19:19. Trojky: 9:8 Inter Bratislava – BK Opava
75:64 (26:11, 42:25, 55:44). Nejvíce bodů: Ďurana 18, Kuffa 15, Trivunovič 13,
Ubilla 12 - Blažek a Kolovrat po 15, Vaňák 14. Rozhodčí: Paulík, Nejezchleb, Večeřa. Trestné hody: 12/7 - 22/15. Fauly: 23:19. Trojky: 8:5. -pk-

BK Dč
BK Pv

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

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

24
20
19
18
17
14
13
10
9
8
7
6
5
5

1
5
6
7
8
11
12
15
16
17
18
19
20
20

2255:1657
2160:1842
1997:1706
1907:1649
2105:1973
1939:1881
1986:1893
1942:1942
1899:1997
1986:2265
1843:2131
1761:2082
1685:2037
1661:2071

49
45
44
43
42
39
38
35
34
33
32
31
30
30

Za bezednými koši
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18.00
00h
hodin:
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T řiS
Svitavy
i
- BCK
BC Kolín
lí (17
(17.30),
30)
BK Loko Interconex Plzeň - SLUNETA Ústí nad Labem (17.00), Astrum
Levice - Inter Bratislava (středa 1.2., 18:00), BK B&W Opava - BK Prostějov,
BK Děčín - BK JIP Pardubice, Levharti Chomutov - USK Praha (15:00), NH
Ostrava - ČEZ Basketball Nymburk (pátek 3.2., 17:30)

FINAL FOUR poháru České
pošty zná své účastníky
Prostějov/red - V úterý 24. ledna
se fanoušci dozvěděli jméno posledního účastníka závěrečného
turnaje Basketbalového poháru
České pošty, který pořádají BK
Děčín společně se Slunetou Ústí
nad Labem. Sedmičku týmů z
Mattoni NBL doplnil účastník
1. ligy Lions Jindřichův Hradec.
I když do konce základní části
Mattoni NBL zbývají ještě dvě
kola, můžeme již nyní s jistotou
říci, která šestice týmů si svými
výkony zajistila výsadu bojovat v
polovině února o vítězství v Basketbalovém poháru České pošty.
Podle pravidel soutěže totiž do
Final 8 postupují kluby, které se
probojovaly do skupiny A1. Ty
pak doplní držitel divoké karty
a vítěz základní části Českého
poháru.
Divokou kartu obdržel jeden z
pořadatelů – SLUNETA Ústí

Orli byli kompletní, přesto v Děčíně padli

nad Labem. BK Děčín si udržel
své tradiční postavení mezi českou klubovou smetánkou, takže
na turnaji také chybět nebude.
Basketbaloví příznivci v severních Čechách nepřijdou ani o
obhájce trofeje ČEZ Basketball
Nymburk. Dále se jim z extraligových týmů představí BK Prostějov, BK JIP Pardubice, BC
Kolín a USK Praha. Ze základní
části, které se účastnilo osmatřicet
týmů, získal právo startu ve Final
8 klub Lions Jindřichův Hradec,
aktuální lídr první ligy.
Los Final 8 proběhne až po skončení základní části Mattoni NBL,
tedy až po 4. únoru. Týmy budou
rozděleny do dvou košů. Z prvního koše budou losovány týmy,
které v základní části Mattoni
NBL obsadí první čtyři místa.
Ostatní účastníci jsou ve druhém
koši.

Basketbalový pohár České pošty
Datum: 16. až 18. února 2012
Účastníci: ČEZ Basketball Nymburk, BK Prostějov, BK JIP Pardubice,
BK Děčín, BC Kolín, USK Praha, SLUNETA Ústí nad Labem, Lions Jindřichův Hradec

75
59

Vý j po pětiminuVývoj
ěti i
tovkách: 5:10, 11:15,
17:26, 28:34, 40:34,
52:40, 64:49, 75:59.
Děčín, Prostějov/son - Navzdory spekulacím v některých
médiích o hromadném exodu
zahraničních hráčů BK Prostějov k ničemu takovému během
minulého týdne nedošlo. Na
hřišti Děčína ve 25. kole Mattoni NBL nastoupila hanácká
letka naprosto kompletní, jenže k výsledkovému úspěchu to
nevedlo. Soupeř po přestávce
dotáhl výraznou ztrátu a nakonec tvrdé střetnutí jasně ovládl.
Hned od začátku sváděli oba
nesmlouvaví protivníci tuhý de-

fenzivní boj, v němž jazýčkem
na vahách byl jediný hráč: Jamar
Smith. Hostující štírek na rozdíl
od všech ostatních plejerů dokázal v kolektivní střelecké bídě
pravidelně bodovat, což lámalo
průběh úvodního poločasu citelně na stranu Orlů. Ti rychle otočili vstupní ztrátu (3:0 – 5:10) a po
dvojím snížení domácích (9:10,
9:15 – 13:15) mocně udeřili zkraje druhé čtvrtiny. Rázem z toho
bylo jedenáctibodové vedení našich barev (15:26), k němuž se po
odpovědi Severočechů na 22:26
Cholevovi svěřenci ještě jednou
přiblížili dalším minitrhákem na
23:33. Zatímco v prostějovském
dresu řádil zmíněný Smith, děčínský tým držela aspoň částečně nad vodou dvojice Alič – J.
Houška. Nebýt jí, těžko by herně
horší kolektiv ještě do pauzy stáhl
na 28:34.
Pak bohužel přišla třetí čtvrtina, která byla ze strany Hanáků
doslova strašidelná. Jednak neu-

drželi do té doby kvalitní obranu, jíž soupeř začal pravidelně
překonávat hlavně trojkovou
palbou (Stria, Sanders) doplněnou podkošovými trefami P.
Houšky. Především ale hostům
totálně odešla střelba, když neproměňovali jasné šance včetně
otevřených pokusů i trestných
hodů a nedávali ani z dálky. Tím
pádem dlouhých šest minut po
změně stran vůbec neskórovali,
celkem vsítili během třetí části
pouhých šest bodů! To logicky
vedlo k razantnímu obratu Děčína na 43:34, což však ještě neznamenalo úplný konec Orlích nadějí na vítězství. Zlepšeným startem
do závěrečné čtvrtiny totiž muži
Prostějova zkorigovali (52:39 –
52:45), jenže šlo o jejich poslední
pozitivní záchvěv. Zbytek duelu
měla ve své moci rozjetá družina
ze severu Čech (59:45, 64:47,
74:54), která až v koncovce dovolila BK kosmeticky upravit
skóre na finálních 75:59.

Očima trenérů
Pavel BUDÍNSKÝ - BK Děčín:
„Do zápasu jsme nevstoupili špatně, ale nespadly
nám do koše některé otevřené střely. Prostějov nás
předčil na doskoku a navíc ukázal, jak umí střílet a proměňovat i těžké pokusy. My jsme se na to
připravovali a věděli, že v jeho týmu je každý hráč
útočně velmi nebezpečný. Proto bych chtěl všechny naše kluky
pochválit, neboť celkově předvedli výborný výkon. Každý plnil
svou roli a snažil se přesně o to, co jsme chtěli. Byli jsme hodně
soustředění, do druhého poločasu nastoupili velmi
dobře, a přestože v průběhu první půle prohrávali
už o jedenáct bodů, tak jsme to nakonec zvládli.
I díky skvělým fanouškům, kteří nás hnali dopředu.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Já dneska samozřejmě radostí nevýskám. Ač jsme
utkání začali celkem dobře a soustředěně, dali nějaké střely a do
přestávky odváděli solidní výkon. Jenže po prvním poločasu, kdy mi
soupeř připadl trochu zakřiknutý, se Děčín ve druhé půli zvednul,
začal lépe zakončovat a dávat i střely z dálky. My jsme navíc po přestávce ztratili převahu na doskoku, domácí byli aktivnější a zápas
dotáhli do vítězného konce, k čemuž jim samozřejmě gratuluji.“

„Situace není nijak dramatická,“ uklidňuje fanoušky Choleva
Kouč basketbalistů vyvrátil spekulace o masivním exodu
řady hráčů, nejvíc hrozí odchod Eitutavičiuse
Prostějov - Sám se prý nestačil
divit, jaké informace o aktuální situaci v BK Prostějov se
během minulého týdne objevily v některých médiích. Místo
avizovaného úprku čtyř zahraničních plejerů se přitom
Orli normálně připravovali
na sobotní ligový duel v Děčíně, který bohužel nezvládli.
Nic horšího však zatím hanácký tým nepotkalo, o čemž se
v následujícím rozhovoru pro
Večerník obsáhle rozpovídal
trenér Zbyněk Choleva.
Marek Sonnevend
Pojďme nejprve ke
střetnutí na severu
Čech. Co se po přestávce stalo, že slibně rozjetý zápas
dopadl tak špatně?
„Ještě se musím v klidu podívat
na video, důvody porážky pak
s klukama podrobně rozebereme. Už teď ale můžu říct, že
jsme se asi uspokojili příznivým
průběhem první půle. Do pauzy
až nečekaně slabý soupeř začal
hrát mnohem agresivněji v obraně i v útoku, najednou trefoval

střely, které předtím nedával.
Pomohli mu také bouřliví fanoušci.“
Proč se vám nepovedlo
nápor domácích zastavit?
„Jak říkám, hráči se nejspíš nechali ukolébat tím, že to v první
půlce šlo tak snadno. A jakmile
se Děčín zlepšil, nedokázali na
jeho herní posun zareagovat.
Hlavní příčinou přitom rozhodně byla celkově slabá útočná
činnost, neboť směrem dopředu
se celé utkání prosazoval jediný
Jamar Smith. Ostatním to ofenzivně nešlo, což se v některých
zápasech prostě stává. Moc mě
to však mrzí kvůli nejvěrnějším
fandům BK Prostějov, kteří za
námi celý den cestovali vlakem,
aby tým povzbudili. A pak je po
prohře čekala celonoční štreka
zpátky domů. Za tuto obětavost
příznivcům velmi děkujeme a
hodně si jí vážíme.“
Mohly výkon mužstva
ovlivnit zvěsti z některých médií, že kádr
opouštějí hned čtyři cizinci najednou?

„Nechci se na nic vymlouvat,
ale kluci samozřejmě čtou noviny nebo chodí na internet, takže
se k těmhle spekulacím dostali.
Označil bych je za senzacechtivé smyšlenky a domněnky, které
ke klidu v mančaftu za už tak napjatější situace rozhodně nepřidaly. Na náš sobotní výkon však
podle mě vliv neměly, to by bylo
dost laciné zdůvodnění prohry.“
Jak tedy z vašeho pohledu proběhl uplynulý
týden? Dělo se něco
převratného?
„Právě že vůbec ne. Normálně
jsme se chystali na Děčín, všichni poctivě chodili na tréninky a
makali v přípravě stejně naplno,
jako dosud. Bez ohledu na aktuální porážku musím celý kolektiv a zejména basketbalisty, jimž
byly sníženy platy, ocenit za
výborný přístup i profesionalitu.
Do téhle chvíle z týmu rozhodně
nikdo neutekl.“
Přesto hrozí, že o některé svěřence přijdete,
ne?
„Ano. Jak už prozradil generální manažer klubu Petr Fridrich,

existuje mezi oddílovým vedením a šesticí platově zasažených
hráčů dohoda, že do konce ledna
kdokoliv z nich může odejít. Co
já vím, průběžně se vedou jednání a všechno by se mělo vyjasnit
v nejbližších dnech.“
Můžete prozradit či odhadnout, jestli vůbec
někdo a případně kdo
Prostějov opustí?
„Nechci se pouštět do žádných
spekulací, ale jedno jméno říct
mohu. V souvislosti s pravděpodobným odchodem se o něm
mluvilo hned po oficiálním
oznámení ekonomických opatření a je to tedy Arvydas Eitutavičius. Ten dost možná zamíří
jinam, zatímco další hráči snad
zůstanou. Já osobně si to pochopitelně moc přeji, aby se pracně
budovaný mančaft nerozpadl a
naopak zůstal pohromadě.“
Do konce základní části
Mattoni NBL zbývá poslední kolo. Jak dlouhodobou fázi hodnotíte?
„Pokud vítězně zvládneme
sobotní zápas v Opavě, řekl
bych, že základní část české

ligy budeme moci označit za
dobrou. V tabulce jsme druzí a
tím průběžně plníme stanovený cíl, před námi je pouze silný
Nymburk, který prokazuje své
vysoké kvality v EuroCupu i
VTB lize. Jen škoda, že jsme
kromě dvou proher právě
s Nymburkem a čerstvé porážky v Děčíně zbytečně ztratili ve Svitavách a doma proti
Kolínu. Nebýt těchto dvou
zaváhání, mohli jsme jít do
nadstavby s větším bodovým
náskokem.“
Věříte v udržení druhé
příčky i po zmíněné
nadstavbové skupině
o první až šesté místo?
„Samozřejmě pro to uděláme
maximum, ovšem hodně bude
záležet na dalším složení hráčského kádru. Pokud odejde
maximálně jeden jeho stávající
člen, nemělo by to výkonnost
týmu zásadně ovlivnit. Jakmile bychom však přišli o dva
či ještě víc klíčových opor,
mohlo by to logicky mít herní i
výsledkový dopad. Snad se nic
takového nestane.“

Sport
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BOXEŘI ODJELI Z DĚČÍNA S TĚSNOU PORÁŽKOU

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

aneb Večerník monitoruje regionální dění

I tentokrát prostějovský tým doplatil na nepřízeň sudích,
kteří otočili ve prospěch domácích dva výsledky

Extraligový ročník 2011/12 se pro naše
boxery zatím nevyvíjí vůbec dobře. Po
úvodní vysoké a rozhodcovsky kontroverzní porážce v Nitře zajížděli rohovníci
BC DTJ Prostějov i ke svému druhému
duelu nejvyšší soutěže ČR ven, tentokrát
do Děčína. A stejně jako na Slovensku
prohráli, byť pouze nejtěsnějším poměrem. Tím víc mrzí, že prsty v porážce měli
rovněž na severu Čech sudí…

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
11
11
11
11

Do 60 kg: Patrik Velký
– Hamo Aperjan 2:1 na body
Hodnocení trenéra Pavla Dudy: „Hamo přesně
plnil stanovenou taktiku, lépe se pohyboval a dával
tvrdé údery. Z mého pohledu měl jednoznačně
navrch, bohužel přišel ze strany rozhodčích první
zářez. Sám Patrik za námi po střetnutí přišel a
říkal, že nechápe, proč zvítězil. A dokonce i jeden
sudí se nám s odstupem času omlouval, že svým
chybným výrokem ustřelil. Jenže co z toho?“

Do 64 kg: Milan Gaži
– Miroslav Šerban 2:1 na body
Hodnocení trenéra Pavla Dudy: „Druhý případ,
kdy nás arbitři jasně poškodili. Mirkovi sice
KB Baník Most+Doprava Děčín
zpočátku chyběl úder, ale stupňoval svou převahu
– BC DTJ Prostějov 10:8
a fyzicky slábnoucího soupeře ringový rozhodčí
napomínal. Pak bohužel pod tlakem fanoušků
Do 54 kg: Marius Burzyňski
kompenzoval tímtéž na druhé straně a všechno
- Norbert Kalucza 0:3 na body
došlo tak daleko, že bodoví sudí přiřkli výhru
Hodnocení trenéra Pavla Dudy: „První z našich nezaslouženě Gažimu.“
maďarských posil dorazila výborně připravená. Norbert
Do 69 kg: Patrik Hél
byl silnější, techničtější a po všech stránkách lepší, ve
– Jakub Bambuch 0:3 na body
vysokém tempu dovedl utkání k jasnému triumfu.“
Hodnocení trenéra Pavla Dudy: „Kuba je mladý
Do 56 kg: Filip Barák
a má skvělou kondici, z toho celé střetnutí těžil.
– Ruslan Shakaldaev 2:1 na body
Nasadil vysoké tempo a držel jej celou dobu,
Hodnocení trenéra Pavla Dudy: „Ruslanovi Héla vůbec nepouštěl do akcí. Nedal mu nejmenší
nevyšlo úvodní kolo, silný protivník do něho dost šanci.“
bušil. Postupně se průběh vyrovnával a ve třetím
Do 75 kg: Jan Klikar
kole už byl Shakaldaev lepší, jenže na obrat to
– Michal Vodárek 0:3 na body.
nestačilo.“
Hodnocení trenéra Pavla Dudy: „Silový a nejprve
Extraliga v boxu mužů ČR 2011/12
vyrovnaný zápas, v němž Michal postupně přebíral
taktovku. Svou rostoucí aktivitu korunoval ve
třetím kole tím, že domácího borce posadil na
Dosavadní výsledky
zadek. O výsledku nebylo pochyb.“
1. kolo: BC Stavbár Nitra – BC DTJ Prostějov 14:4.
2. kolo: KB Baník Most+Doprava Děčín – SKP
Do 81 kg: Stanislav Stárek
Sever Ústí nad Labem 12:6.
– Peter Nagy 3:0 na body
3. kolo: BC Stavbár Nitra - KB Baník Most+Doprava
Děčín 14:4.
Hodnocení trenéra Pavla Dudy: „Druhá posila
4. kolo: KB Baník Most+Doprava Děčín – BC DTJ
z Maďarska nám připravila zklamání. V porovnáním
Prostějov 10:8, SKP Sever Ústí nad Labem - BC
s nedávným utkáním interligy za Komárno odvedl Peter
Stavbár Nitra 6:12.
podprůměrný výkon, souboj mu absolutně nevyšel a
Průběžná tabulka
spravedlivě podlehl.“
1. Nitra
3 0 0 40:14 6
Do 91 kg: Martin Horák
2. Most+Děčín
2 0 1 26:28 4
3. Prostějov
0 0 2 12:24 0
– Petr Novotný 0:3 na body.
Ústí n. L.
0 0 2 12:24 0
Hodnocení trenéra Pavla Dudy: „Peťa jako správný
Další program
kapitán využil svých zkušeností. Pohlídal si vstup do
5. kolo: BC DTJ Prostějov - SKP Sever Ústí nad
zápasu, jehož vývoj měl pak od začátku až do konce
Labem (neděle 19. února).
bezpečně pod kontrolou. Horákovi vlastně nic nedovolil
a sám zasahoval, kolik bylo potřeba.“

EXTRALIGA Olomouckého kraje
Domácí
Študáč Olomouc
Tygři Šternberk
Victoria Šumperk
Pitbulls Prostějov

Hosté
Vetřelci Prostějov
Miagi Mohelnice
Dobří bobři Olomouc
Sportingbet.cz Olomouc

BD BH LD LH
9
10 23 22
4
14 14 29
4 14 16 29
přelož. na 17.2.2012

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Kol V VP R PP P K

Skóre

Legy

11

8

0

0

1

2

0

120:79

276:211

25

2. Miagi Mohelnice

11

7

1

0

0

3

0

114:85

271:219

23

3. Sportingbet.cz OL

10

6

1

0

0

3

0

102:79

239:212

20

4. Pitbulls Prostějov

10

6

0

0

1

3

0

105:76

250:190

19

5. Vetřelci Prostějov

11

4

3

0

0

4

0

111:90

265:231

18

6. Victoria Šumperk

11

5

0

0

2

4

0

92:108

235:254

17

7. Študáč Olomouc

11

1

0

0

1

9

0

76:123

206:279

4

8. Tygři Šternberk

11

1

0

0

0

10 0

59:139

169:315

3



Tým

1. Dobří bobři Olomouc

Body

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.

Nad 91 kg: Vladimír Průša
– Pavel Šour 3:0 r.s.c. ve 3. kole
Hodnocení trenéra Pavla Dudy: „V rozhodující bitvě
dokázal Pavel víc než jedno kolo dodržovat taktický plán.
Pak bohužel dostal ránu a šel k zemi, což se v posledním
kole snažil dohnat tím, že šel bezhlavě do přestřelky.
Toho ostřílený Průša využil, zasadil druhou bombu a my
jsme do ringu hodili ručník.“
Nad porážkou lodivod DTJ samozřejmě nejásal,
na druhou stranu však věděl své. „Každý
objektivní člověk, který celý zápas sledoval, musel
vidět výsledek 6:12. Když sudí dají vyrovnané
souboje domácím a otočí v jejich prospěch
maximálně jedno střetnutí, jsem schopný to ještě
pochopit nebo akceptovat. Pokud to ale zajde
tak daleko jako v Děčíně, je to už moc a člověk
pochopitelně cítí velké zklamání,“ posteskl si
Pavel Duda.
„Co se výkonu kluků týče, s některými jsem byl
spokojený více a s některými méně. Bojovali jsme
společně jako jeden tým, vzhledem k okolnostem
to na vítězství nestačilo. Asi není náhoda, že
Prostějov na horké děčínské půdě už pět let
výsledkově neuspěl. Aktuální prohrou jsme se
dostali do nepříjemného postavení a jestli chceme
udržet naději na nejvyšší příčky v extralize,
musíme 19. února doma zdolat Ústí nad Labem,“
zdůraznil kouč našich boxerů.

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
11 Asi Prostějov
11 Mexičani Čelčice
11 O tečku Prostějov
11 Rafani Čelčice
11 U Žida Ivanovice n. H.
11 V Zeleném Prostějov

Hosté
Jiřina Black Bears Prostějov
Š.O.K. U Pavelků Prostějov
Zavadila o jedličku Čechovice
Sport bar-Zelené peklo 1. PV
KRLEŠ Kralice n. H.
Berini Ivanovice na Hané

BD
4
7
2
10
11
8

BH
14
11
16
8
7
10

LD
14
17
7
24
25
21

LH
28
24
33
23
20
24

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

1. Jiřina Black Bears Prostějov

Tým

12

12

0

0

0

0

0

168:48

357:149 36
315:145 29



B

2. Zavadila o jedličku Čechovice

11

9

1

0

0

1

0

145:54

3. Asi Prostějov

11

8

0

0

0

3

0

112:86

257:222 24

4. Rafani Čelčice

11

7

0

0

0

4

0

90:108

228:257 21

5. V Zeleném Prostějov

11

5

1

0

1

4

0

114:86

266:202 18

6. O tečku Prostějov

11

6

0

0

0

5

0

97:101

233:250 18

7. Berini Ivanovice na Hané

11

5

1

0

0

5

0

109:90

268:226 17

8. Sport bar-Zelené peklo 1. PV

11

4

0

0

0

7

0

89:109

221:255 12

9. KRLEŠ Kralice na Hané

11

3

0

0

0

8

0

78:120

197:274 9

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

11

3

0

0

0

8

0

76:122

191:268 9

11. Mexičani Čelčice

11

1

0

0

2

8

0

80:120

202:283 5

12. U Žida Ivanovice na Hané

12

1

0

0

0

11 0

51:165

154:358 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.

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
11
11
11
11
11
11

Domácí
Hosté
Darts Club Držovice
Skalní Na Nové Doloplazy
Hroši od Jedličky Čechovice Banditos Hamry
Němčická střela
Eufrasio - PhotoClub.Cz
Seniors Hamry
U kulaté báby Dobromilice
Věčná žízeň Ivanovice n. H. Capa team U Jedličky Čechovice
Hospoda Černá Hora Doloplazy Soběsuky 49

BD BH LD LH
17 1 35 6
8 10 22 23
18 0 36 0
16 2 34 7
10 8 23 21
přeloženo na 17.3.2012

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

1. Darts Club Držovice

11

10

0

0

1

0

0

163:36

340:125 31

2. Seniors Hamry

11

8

1

0

0

2

0

128:71

293:184 26

3. Banditos Hamry

11

8

0

0

0

3

0

115:83

263:218 24

4. Hospoda Černá Hora Doloplazy

10

7

1

0

0

2

0

110:71

249:192 23

5. Skalní Na Nové Doloplazy

11

7

0

0

0

4

0

107:91

254:225 21

6. Hroši od Jedličky Čechovice

11

6

1

0

0

4

0

107:92

250:217 20

7. Němčická střela

11

5

0

0

1

5

0

109:90

254:200 16

8. Capa team U Jedličky Čechovice 11

3

0

0

1

7

0

83:116

214:267 10



Skvělý účet našich tenistů na Australian Open
Semifinále Kvitové a čtvrtfinále Berdycha
doplnily dalšími úspěchy juniorské
talenty Pavlásek s Krejčíkovou
Melbourne (Austrálie),
Prostějov/son - Dvě dospělé
hvězdy a dvě vycházející
naděje tenisového oddílu TK
Agrofert Prostějov výtečně
reprezentovaly Českou
republiku i svůj klub na prvním
grandslamovém turnaji
nového roku. Řada postupů
do závěrečných kol mezi
muži, ženami i v juniorských
kategoriích Australian Open
2012 svědčí o tom, že bílý
sport na Hané má jak parádní
současnost, tak slibnou
budoucnost.
Nejsledovanějším výsledkem
v Melbourne z hlediska celé ČR
určitě byl postup Petry Kvitové
do semifinále ženské dvouhry.
Nejlepší hráčka minulé sezóny
byla totiž odborníky pasována
za největší favoritku soutěže,
sama coby nasazená dvojka moc
toužila po triumfu. Stopku jí však
vystavila čtyřka na světovém
žebříčku Maria Šarapovová
poměrem 6:2, 3:6, 6:4, načež se
začalo rozebírat, jestli účast mezi
nejlepším kvartetem lze považovat
za úspěch.
„Teď momentálně tenhle
výsledek neberu, protože jsem
chtěla celý turnaj vyhrát. Na
druhou stranu semifinále je

hodně kvalitní počin a musím
jej brát pozitivně. Myslím, že
s odstupem času budu Melbourne
hodnotit jako vydařené,“
uvažovala Kvitová poté, co jí
„ruská siréna“ vrátila loňskou
porážku z wimbledonského
finále. „Já osobně považuji Petřin
výsledek na Australian Open za
velký úspěch. Herně odvedla,
na co měla, nepotkal ji žádný
předčasný výpadek. A nikdo
nemůže čekat, že už bude pořád
jen vítězit. Soupeřky z nejvyšších
míst žebříčku jsou taky výborné,“
řekl na konto své svěřenky trenér
David Kotyza.
Rovněž skvělý dojem zanechal
u protinožců Tomáš Berdych.
V mužském singlu prošel
poměrně jistě až do čtvrtfinále,
kde hodně potrápil druhého tenistu
planety a pozdějšího finalistu
Rafaela Nadala. Zástupce TK
Agrofert padl po velkém boji 7:6,
6:7, 4:6, 3:6, čímž dal zapomenout
na předchozí kontroverzi s jiným
Španělem, Nicolasem Almagrem,
kterému kvůli nastřelení míčkem
nepodal po osmifinálovém
vítězství ruku. Tento čin vyvolal
u veřejnosti rozporuplné reakce,
ovšem samotný Berdych se
dokázal oprostit od jakéhokoliv
psychického tlaku a své

vystoupení v Austrálii uzavřel
navzdory vyřazení pozitivně.
„Byl jsem blízko k semifinále,
chyběl kousek. Proti Rafovi to
byl moc dobrý zápas, ale bohužel
jen dobrý, což na něho nestačilo.
Pokud bych trefil klíčový volej
při setbolu ve druhém setu a vedl
2:0, bylo by to dost zajímavé.
Takhle on vyrovnal na 1:1 a pak
už měl trochu navrch. Moc mě
potěšilo, že diváci po předchozím
bučení ocenili můj výkon velkým
potleskem. Znovu ukázali, jak
sportu rozumí a že Melbourne je
krásným místem pro grandslam.
Já můžu letět domů celkově
spokojený, čtvrtfinále se počítá.
A navíc u sebe vidím pokračující
posun výkonnosti nahoru,“ shrnul
Tomáš, než sedl na letadlo směr
Evropa.
Super je, že on i Kvitová mají
v prostějovském klubu řadu
potenciálních nástupců, z nichž
dva možná nejslibnější došli
na Australian Open též velmi
daleko. Adam Pavlásek se mezi
juniory probil do finále debla
(po boku s Chorvatem Vegerem)
a semifinále dvouhry, Barbora
Krejčíková si v pouhých šestnácti
letech zahrála čtvrtfinále singlu
juniorek. Perfektní úspěchy, jen
tak dál!

Výsledky tenistů TK Agrofert Prostějov 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.
Čtvrtfinále: Berdych – Nadal (2, Španělsko) 7:6, 6:7, 4:6, 3:6.
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.
Osmifinále: Kvitová – Ivanovičová (21, Srbsko) 6:2, 7:6.
Čtvrtfinále: Kvitová – Erraniová (Itálie) 6:4, 6:4.
Semifinále: Kvitová – Šarapovová (4, Rusko) 2:6, 6:3, 4:6.
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.
JUNIOŘI DVOUHRA
1. kolo: Pavlásek (10) – Ho (Tchajwan) 4:6, 6:4, 6:2.
2. kolo: Pavlásek – Krstin (Srbsko) 7:6, 6:1.
3. kolo: Pavlásek – Silva (5, Portugalsko) 6:3, 6:2.
Čtvrtfinále: Pavlásek – Učida (4, Japonsko) 6:3, 6:3.
Semifinále: Pavlásek – Saville (1, Austrálie) 3:6, 4:6.
JUNIOŘI ČTYŘHRA
1. kolo: Pavlásek, Veger (Chorvatsko) – Bourchier, Mousley (Austrálie)
6:3, 6:1.
2. kolo: Pavlásek, Veger – Kaczynski, Kahke (Německo) 6:4, 6:2.
Čtvrtfinále: Pavlásek, Veger – Saville, Schipanski (1, Austrálie) 6:4, 6:4.
Semifinále: Pavlásek, Veger – Favrot, Halys (Francie) 6:4, 6:2.
Finále: Pavlásek, Veger – Broady, Ward-Hibbert (6, Británie) 3:6, 2:6.
JUNIORKY DVOUHRA
1. kolo: Krejčíková – Vickeryová (USA) 6:2, 6:3.
2. kolo: Krejčíková – Csoregiová (10, Rumunsko) 7:6, 6:1.
3. kolo: Krejčíková – Rosatellová (Itálie) 6:2, 6:3.
Čtvrtfinále: Krejčíková – Putincevová (4, Rusko) 2:6, 3:6.
JUNIORKY ČTYŘHRA
1. kolo: Krejčíková, Rohanová (Česko) – Katová, Ozakiová (Japonsko) 6:3,
4:6, 8:10.
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9. Eufrasio - PhotoClub.Cz
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3

1

0

0

6

1

75:124

184:283 8

10 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

11

2

0

0

0

9

0

62:136

174:299 6

11. Soběsuky 49

10

1

0

0

2

6

1

67:115

168:260 2

12. U kulaté báby Dobromilice

11

0

1

0

0

10 0

49:150

142:315 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.
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Volejbal

SKOLIT FAVORITA? TO JE PRO „„MODŘANKY“
MODŘANKY“ VÝZVA!

Los osmifinále
CEV Champions League žen 2011/2012
VK Modřanská Prostějov (ČR)
první zápas: středa 1.2., 17.00
Atom Trefl Sopoty (Polsko)
první zápas: středa 1.2., 20.30
SC Drážďany (Německo)
první zápas: středa 1.2., 19.00
Voléro Curych (Švýcarsko)
první zápas: středa 1.2., 20.15
Bank BPS Fakro Muszyna (Polsko)
první zápas: čtvrtek 2.2., 18.00
Eczacibasi VitrA Istanbul (Turecko)
první zápas: čtvrtek 2.2., 19.00
Volley Bergamo (Itálie)
první zápas: čtvrtek 2.2., 20.30
MC-Carnaghi Villa Cortese (Itálie)
první zápas: středa 1.2., 20.30

Fenerbahce Universal Istanbul (Turecko)
druhý zápas: čtvrtek 9.2, 19.00
Rabita Baku (Ázerbájdžán)
druhý zápas: čtvrtek 9.2, 17.00
Dynamo Kazaň (Rusko)
druhý zápas: čtvrtek 9.2, 18.00
Azerrail Baku (Ázerbájdžán)
druhý zápas: středa 8.2, 18.00
RC Cannes (Francie)
druhý zápas: úterý 7.2, 20.00
Vakifbank Ttelekom Istanbul (Turecko)
druhý zápas: čtvrtek 9.2, 17.00
Scavolini Pesaro (Itálie)
druhý zápas: čtvrtek 9.2, 20.30
Dynamo Moskva (Rusko)
druhý zápas: čtvrtek 9.2, 19.30

Hráčská soupiska
Fenerbahce Universal Istanbul
1 Fabiana Claudinová
2 Ezgi Diliková
3 Nihan Güneyligilová
4 Seniye M. Dalbelerová
5 Ljubov Šašková
6 Yagmur Kocyigitová
7 Duygu Balová
8 Ipek Sorogluová
9 Seda Tokatliogluová
10 Kim Yeon Koungová
11 Naz Aydemirová
12 Zeynep Seda Eryüzová
14 Eda Erdemová
15 Logan Tomová
16 Ecem Turkerová
17 Didem Egeová

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. ledna 2012

blokařka
nahrávačka
libero
libero
univerzálka
univerzálka
blokařka
blokařka
smečařka
smečařka
smečařka
nahrávačka
blokařka
smečařka
nahrávačka
libero

Brazílie
Turecko
Turecko
Turecko
Rusko
Turecko
Turecko
Turecko
Turecko
Jižní Korea
Turecko
Turecko
Turecko
USA
Turecko
Turecko

193 cm/76 kg
170 cm/60 kg
170 cm/60 kg
180 cm/69 kg
193 cm/72 kg
183 cm/73 kg
190 cm/73 kg
192 cm/72 kg
192 cm/83 kg
192 cm/71 kg
188 cm/68 kg
180 cm/71 kg
190 cm/75 kg
186 cm/80 kg
168 cm/61 kg
173 cm/60 kg

26 let
16 let
29 let
24 let
34 let
23 let
24 let
26 let
25 let
23 let
21 let
28 let
24 let
30 let
19 let
23 let

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

S velkou pravděpodobností poslední zápas na
vlastním hřišti v rámci 2012 CEV Champions
League čeká volejbalistky VK Modřanská
Prostějov. Ve středu 1. února od 17.00 hodin hostí
v prvním utkání osmifinále play off patrně největšího favorita soutěže Fenerbahce Universal Istanbul
a jakýkoliv jiný výsledek, než hladká prohra pořádajícího družstva, by byl překvapením.
Prostějov/son
Doslova výsledkovou senzací
by se stalo případné vítězství
domácích, kteří do vyřazovací
části proklouzli až za vteřinu
dvanáct z posledního místa
základní skupiny C. Naopak
turecké mistryně ovládly grupu B, v níž za sebou nechaly
všechny soupeře včetně jiného klubového giganta Rabity
Baku.

Dlouho odepisovaný tým chce v domácím osmifinále
Fenerbahce zaskočit - stejně jako před rokem Baku

Už to samo o sobě dokazuje
obrovskou kvalitu Fenerbahce,
které třetí rok po sobě usiluje o
triumf v evropské Lize mistryň.
V minulých dvou letech z toho
bylo stříbro a bronz, nyní chce
Universal za každou cenu doplnit svou medailovou sbírku o
nejcennější kov. České šampiónky mají být na cestě za titulem
snadným soustem, ovšem hodlají
se herně vzbouřit – podobně jako
loni proti výše zmíněné Rabitě.

Výsledky nadcházejících soupeřů
CEV Champions League žen 2011/12
VK Modřanská (základní skupina C)
1. kolo: Dynamo Kazaň – Prostějov 3:2 (-23, -20, 18, 15, 11)
2. kolo: Prostějov – Voléro Curych 1:3 (-21, -12, 15, -15)
3. kolo: Atom Sopoty – Prostějov 3:0 (21, 14, 20)
4. kolo: Prostějov – Atom Sopoty 0:3 (-21, -25, -17)
5. kolo: Voléro Curych – Prostějov 3:0 (21, 21, 20)
6. kolo: Prostějov – Dynamo Kazaň 3:1 (18, 20, -22, 19)
Fenerbahce Universal (základní skupina B)
1. kolo: Istanbul – SC Drážďany 3:0 (16, 19, 21)
2. kolo: ASPTT Mylhúzy – Istanbul 0:3 (-20, -19, -18)
3. kolo: Istanbul – Rabita Baku 3:0 (20, 27, 18)
4. kolo: Rabita Baku – Istanbul 3:1 (-25, 25, 20, 17)
5. kolo: Istanbul – ASPTT Mylhúzy 3:0 (17, 16, 12)
6. kolo: SC Drážďany – Istanbul 1:3 (-23, 21, -15, -19)

Jdem na to! Tým prostějovských volejbalistek mobilizuje veškeré své síly i nadpozemské schopnosti.
V cestě mu totiž stojí jeden z největších gigantů klubového volejbalu na celém světě, bohatý turecký tým
Fenerbahce Istanbul. Podaří se Čadovým holkám zázrak?
Foto: www.vkprostejov.cz
Nesmírně movité Baku před
rokem na Hané padlo 3:2 a tím se
ocitlo na pokraji vyřazení, neboť
v play off volejbalové Champions League platí pravidlo takzvaného zlatého setu. Modřanky
tedy i po hladké porážce 0:3
v odvetě usilovaly o postup v dodatečném rozhodujícím tiebreaku
a teprve až jeho ztráta znamenala
definitivně vyřazení. První část
tohoto scénáře chce teď kolektiv
z Hané zopakovat. Může se to
však reálně podařit?

„Ve sportu je všechno možné.
Favorit může mít špatný den a
outsider zahrát výborně, potom
se papírové rozdíly smazávají.
My každopádně máme velkou
motivaci dokázat, že umíme
předvést špičkový volejbal na
vysoké mezinárodní úrovni. To
je pro osmifinále náš cíl, jehož
naplnění ale bude zrovna proti
Istanbulu nesmírně těžké,“ řekl
trenér VK Miroslav Čada.
Sílu nadcházejícího soka považuje za enormní. „Fenerbahce

má v kádru vedle nejlepších
tureckých hráček z tamní reprezentace čtyři super cizinky Kim
z Koreje, Sokolovu z Ruska,
Tom z USA a Fabianu z Brazílie, vesměs jde o volejbalistky
světové extratřídy. Fanoušci se
každopádně mají na co těšit a
my musíme makat ze všech sil,
aby nás jeden z největších favoritů Ligy mistryň nezašlapal herně i výsledkově do země. Rádi
bychom svedli dva co nejvyrovnanější souboje,“ přál si Čada.

Obchodní a mediální partneři VK Modřanská

Opět bude soutěž
o volejbalové kalendáře

Prostějov/son - Také v rámci utkání
1. kola play off evropské Ligy mistryň
2011/12 proti Fenerbahce Istanbul připravil oddíl VK Modřanská Prostějov
pro své příznivce tipovací soutěž. Ve hře
jsou znovu tři nástěnné kalendáře společnosti AGEL na
letošní rok, kde v různých zajímavých situacích pózují
naše volejbalistky i členové realizačního týmu.
„Kdo se chce soutěže zúčastnit, ať ve vestibulu haly u speciálního stolu napíše na lístek svůj tip přesného výsledku prvního setu střetnutí s Fenerbahce a přidá své jméno. Z úspěšných tipů vylosujeme tři výherce,“ popsal Goga. „Stejně jako
před dvěma týdny při zápase s Kazaní platí, že chceme tímto
způsobem poděkovat našim fandům za přízeň. Opět zveme
všechny diváky do haly Sportcentra DDM a za pomoc každého věrného fanouška prostějovského volejbalu budeme
vděční,“ řekl sportovní ředitel VK Peter Goga.
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Co zaznělo v táboře VK Modřanská:
Prostějov/son - Zajímá vás, co
si myslí členové našeho oddílu z
různých jeho sfér o protivníkovi v úvodním kole vyřazovací
fáze evropské Ligy mistryň?
Na názor jsme se zeptali šéfa
klubu, sportovního manažera,
hlavního kouče, kapitánky i
klíčové hráčské opory...

PETR CHYTIL
předseda Správní rady VK:
„Vzhledem k pozici, z
jaké jsme do play off
postoupili, ani nešlo
dostat nějakého přijatelnějšího soupeře. Fenerbahce byl v minulém ročníku Ligy mistryň
největším favoritem a nezvládl
semifinále domácího Final Four,
letos bude chtít na titul jednoznačně dosáhnout. Papírově proti

takhle silnému týmu plnému
hvězd nemáme moc šancí, ale
hlavně v domácím utkání jej
chceme s pomocí našich věrných
diváků co nejvíc potrápit. Zabojovat o překvapení je směrem k
fanouškům naše povinnost.“

PETER GOGA
sportovní ředitel klubu:
„Po sportovní stránce
bylo podle mě celkem
jedno, koho ze čtyř vítězů ostatních skupin
dostaneme, protože
jde vesměs o nesmírně
silné týmy na podobné výkonnostní úrovni. Z organizačního
hlediska jsem si nepřál Moskvu,
neboť tam bychom museli vyřizovat víza. Ani Istanbul však není
zcela bezproblémový vzhledem
k napjatým vztahům mezi Turec-

kem a Izraelem, odkud máme
dvě hráčky. Proto radši dopředu
očekávám potíže, které samozřejmě musíme případně vyřešit.“

MIROSLAV ČADA
hlavní trenér týmu:
„Tím, že jsme ve skupině skončili až čtvrtí,
nešlo ani teoreticky
narazit na nikoho relativně přijatelnějšího.
Bylo jasné, že dostaneme někoho extrémně silného,
což o Fenerbahce platí bezezbytku. V kádru má vedle nejlepších
tureckých hráček z tamní reprezentace čtyři super cizinky Kim z
Koreje, Sokolovu z Ruska, Tom z
USA a Fabianu z Brazílie,
vesměs jde o volejbalistky světové extratřídy. Fanoušci se každopádně mají na co těšit a my musí-

k osmifinálovému losu
Champions League

me makat ze všech sil, aby nás napravit, nic než titul pro něj neejeden z největších favoritů Ligy xistuje. Do play off jde doslova
mistryň nezašlapal herně i vý- s nožem na krku.“
sledkově do země. Chceme s
HELENA HORKÁ
Istanbulem svést co nejvyrovnasmečařka družstva:
nější souboje.“
„Já osobně FenerbahSOLANGE SOARESOVÁ
ce neznám, ale holky
kapitánka výběru:
říkaly, že jde o hodně
„Istanbul
společně
silné družstvo, možná
s Rabitou Baku a Dyúplně nejlepší v celé
namem Kazaň patří do
soutěži. S tím jsme
trojice tří úplně nejsil- však počítaly, že coby postupující
nějších klubů, mezi tě- ze čtvrtého místa dostaneme velmito top favority celé mi kvalitního soupeře. Já si však
Ligy mistryň jsou minimální vý- myslím, že by se nám proti takokonnostní rozdíly. Fenerbahce je vému favoritovi mohlo hrát
tedy gigant, tím pádem však musí dobře s tím, že není co ztratit. Kočelit velkému tlaku. A zrovna nečně budeme moci být víc uvoltenhle klub možná tomu největší- něné a zkusíme ukázat všechno,
mu, protože loni pořádal Final co umíme. Byť to bude strašně
Four a nedokázal doma vyhrát. těžké. V každém případě maxiLetos tak má za úkol zaváhání málně zabojujeme.“

Ľubomír Petráš: „Naší výhodou může být absence stresu“
Trenérský asistent VK zdůrazňuje, že receptem na pokoření favorita je hlavně maximální touha vyhrát

Marek Sonnevend
Prostějov - Senzačně si prodloužit působení v letošní Champions League, nebo alespoň při
očekávaném vyřazení potrápit
vysoce favorizovaného soupeře
a zanechat dobrý herní dojem.
S takovým výhledem vstupuje
prostějovská volejbalová družina do osmifinálové série play off
proti Fenerbahce Istanbul, v níž
se pokusí vzepřít úloze jasného
outsidera. Asistent kouče Ľubomír Petráš věří, že výsledkový
šok není nemožný.

Můžete ze svého pohledu charakterizovat nadcházejícího soka?
„Fenerbahce je v posledních letech jedním z nejsilnějších klubů Evropy. Má družstvo nabité
hráčskými top hvězdami světového formátu a patří mezi hlavní favority na celkové prvenství
v soutěži.“
Lze vůbec proti tak kvalitnímu týmu uspět?
„My musíme jít hned
do prvního vzájemného utkání
doma na maximum a s tím, že
chceme zvítězit. Každý jednotli-

vý set i celý zápas, ať už to bude
na tři, čtyři nebo pět sad. A pokud
neuspějeme, musí být na nás
maximální snaha vyhrát aspoň
vidět.“
Použijete coby jeden
z motivačních prvků
připomenutí rok starého
pokoření Rabity Baku v prvním kole vyřazovací fáze?
„Určitě na to lze zavzpomínat,
i když stěžejní je současnost.
Každopádně nemusíme mít ze
zápasů proti Istanbulu žádný
stres či nervy, protože z našeho
pohledu není co ztratit. Na rozdíl

od soupeře můžeme být v klidu,
a když k tomu přidáme zdravé
nabuzení s velkým odhodláním,
nebude pro nás situace zdaleka
beznadějná.“
Proti KP Brno chyběla
v sestavě klíčová opora
na liberu Markéta
Chlumská. Proč?
„V pátek na dopoledním tréninku jí ještě nic nebylo, až během
oběda to na ni zničehonic přišlo.
Postihla ji silná nevolnost včetně
zvracení, dokonce musela jet
do nemocnice na pohotovost.
Přesto by však nemělo jít o nic

vážného, vypadá to na virózu
s rychlým průběhem. Snad se
dá Markéta brzy do pořádku
a ve středu bude moci v plné
síle nastoupit. Její absence by
samozřejmě znamenala citelné
oslabení.“
Jak to vypadá s rovněž
absentující Solange Soares?
„Soli dostala ve čtvrtek plasmovou injekci do bolavého kolena,
ve kterém má zánět. Nejpozději
od pondělka by měla začít trénovat a na středu s ní určitě počítáme.“

Volejbal

„Modřanky“ znovu prošly do finále domácího poháru
Pražský Olymp i v domácí odvetě zdolaly 3:1, o trofej v ČP si zahrají popáté za sebou

VK Pv
Ol Pha

3
1

Bodový vývoj – první set:
2:0, 4:2, 4:4, 7:4, 8:8, 11:8,
11:12, 14:13, 15:16, 17:16,
19:17, 19:19, 23:19, 25:20.
Druhý set: 1:1, 3:1, 5:2,
8:6, 10:6, 13:7, 15:8, 18:9,
18:12, 20:15, 23:15, 23:18,
25:19. Třetí set: 2:3, 6:3,
7:5, 10:5, 10:8, 13:10, 13:12,
17:13, 17:16, 19:17, 19:20,
22:21, 22:23, 24:23, 24:25,
26:27, 28:27, 30:29, 30:32.
Čtvrtý set: 1:2, 7:2, 7:4, 9:4,
12:5, 12:7, 16:7, 16:9, 19:10,
21:11, 21:13, 23:13, 25:15.
Prostějov/son - Třetí vzájemný
zápas během pěti dnů sehrály
proti sobě ženy VK Modřanská
Prostějov a PVK Olymp Praha.
Tentokrát šlo o odvetu semifinále
Českého poháru, kterou domácí
tým zvládnul stejným poměrem
jako mač v hlavním městě a díky
tomu po roce opět pronikl do finálové bitvy. V ní se 13. února postaví lepšímu z dvojice Olomouc
versus Frýdek-Místek, přičemž
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Severomoravanky mají k dobru
první vítězství 3:0.
Úvodní dějství se hodně řídilo tím,
jak komu zrovna šla přihrávka.
Oba týmy s ní místy měly větší
problémy, k čemuž přispěly i kvalitní servisy (Horká – Kvapilová).
Každopádně se střídaly bodové
série na té či oné straně, celkově
byl průběh dlouho naprosto vyrovnaný. Rozhodl až nástup střídající
Košické, která přišla za stavu 19:19

takticky na podání a domácím po
téhle stránce výrazně pomohla ke
klíčové šňůře na 23:19. Až v této
závěrečné fázi sady se po předchozích častých nepřesnostech hrál
pěkný volejbal, fandové aplaudovali několika působivým výměnám
s řadou efektních zákroků – 25:20.
Zvládnutou koncovkou se Hanačky uklidnily a hned zkraje druhého setu získaly náskok (5:2). Ten
po následující vyrovnané pasáži

Pohledem trenérů

Miroslav ČADA - VK Modřanská Prostějov:

„Hůř jsme dneska podávali a nedostávali tím Olymp
pod větší tlak. Přesto jsem spokojený s vítězstvím i
postupem do finále Českého poháru. Největší herní
rozdíl byl podobně jako v minulých vzájemných
střetnutích v útoku, kde jsme měli jasně navrch. A
stejně jako v Praze podaly nejlepší výkon Veronika
Hrončeková s Tali Artmenko. Příležitost dostala i
nová hráčka Vesna Jovanovič, ale ještě bude potřebovat nějaký čas na adaptaci. Helena Horká šla na univerzál proto, aby si
Sanja Popovič při lehkém zranění Soli Soares mohla
odpočinout.“

Stanislav MITÁČ - PVK Olymp Praha
„Po domácí prohře 1:3 se nám dnes dlouho nedařilo
holky vyburcovat, aby předváděly kvalitní volejbal a
zápas si užily. Rozpačitý výkon šel nahoru až během
třetího setu, jehož koncovku jsme získali pro sebe
navzdory třem chybám. Za to jsem samozřejmě rád,
bohužel po splnění dílčího cíle z děvčat opadla koncentrace a čtvrtou sadu
odevzdala. Celkově jsem však docela spokojený jak s výsledkem 3:1, tak
s obstojným zvládnutím série náročných duelů s Prostějovem. Každým
takovým těžkým střetnutím může náš tým růst.“

uprostřed sady citelně navýšily,
neboť výborně útočily ze všech
pozic, zatímco soupeřky v zakončení sem tam vyrobily nevynucenou chybu (8:6 – 18:9). Rozdíl ve
výkonnosti se dost zvýšil a teprve
za rozhodnutého skóre Pražanky
dokázaly přidat, aby odvrátily hrozící dílčí debakl (20:15). Nakonec
po určitých bodových peripetiích
vznikl téměř totožný výsledek,
jako v prvním dílu střetnutí –
25:19.
Do třetího setu vyběhla v prostějovském dresu k premiéře nová
akvizice Jovanovič, i s ní v sestavě
se domácímu družstvu dál dařilo.
Obrat z 2:3 na 6:3 a následné zvýšení na 10:5 napovídalo rychlému

ukončení duelu, jenže Olymp se
zvedl a utkání ještě pořádně zdramatizoval. Zlepšil totiž příjem,
obranu a hlavně útok, ženy VK
už nedokázaly pravidelně skládat
míče na zem. Sada tak dospěla až
k nervydrásající koncovce, v níž
favoritky neproměnily čtyři setboly a celek z hlavního města využil
právě svůj čtvrtý – 30:32.
Překvapivá ztráta „kytičky“ Modřanky patřičně vyhecovala, naopak děvčata PVK dílčí úspěch viditelně uspokojil. Vyústěním bylo
jednoznačné čtvrté dějství, v němž
obhájkyně trofeje suverénně dominovaly a vysokým poměrem
stvrdily svůj už tak jistý postup do
pohárového finále – 25:15 a 3:1.

Hlasy kapitánek
Solange SOARESOVÁ - VK Modřanská Prostějov:
„První dva sety jsme hrály svoje, třetí se nám nepovedlo dorazit do vítězného konce. Poklesla koncentrace a v koncovce jsme udělaly zbytečné chyby, což by se nemělo stávat a
hlavně opakovat. Abychom nesešly z cesty, kdy se poslední
dobou každým utkáním postupně lepšíme. Tímto směrem
je potřeba zvládnout nelehký souboj s Brnem a potom se
maximálně soustředit na Fenerbahce.“

Andrea SLÁDKOVÁ - PVK Olymp Praha:
„Byl to třetí zápas s Prostějovem v pěti dnech a doufaly
jsme, že se oproti předchozím utkáním zase o něco zlepšíme. Chtěly jsme uhrát aspoň dva sety, ale bohužel máme
znovu pouze jeden. Děláme totiž hodně chyb a soupeř skoro nekazí. Na
druhou stranu jsme ve třetí sadě zabojovaly a dokázaly ji otočit, což je
pozitivní.“

3
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volejbalistky základní část extraligy
OL P
VK Pv

0
3

B d ý vývoj
Bodový
ý j – prvníí
set: 2:2, 2:4, 9:4, 11:5, 11:7,
13:7, 13:11, 14:12, 18:12,
18:14, 19:16, 21:16, 25:17.
Druhý set: 2:2, 4:2, 6:3,
6:5, 8:5, 8:7, 9:9, 10:11,
11:12, 15:12, 16:14, 18:14,
19:17, 25:17. Třetí set:
1:1, 1:5, 5:5, 5:9, 6:13, 7:15,
10:16, 12:17, 12:19, 14:20,
14:22, 16:23, 16:25. Čtvrtý
set: 5:0, 7:2, 7:4, 10:4,
15:5, 15:7, 17:7, 18:9, 20:9,
20:13, 23:15, 23:17, 25:17.
Náhlá
zdravotní
indispozice připravila volejbalový Prostějov v duelu 18.
kola UNIQA extraligy proti
brněnskému Královu Poli
o tradiční oporu Markétu
Chlumskou. Bez obvyklého
libera si však parta VK
Modřanská dokázala poradit a svého nejčastějšího
soupeře ze všech českých
klubů porazila, byť se vítězství
rodilo s určitými potížemi.
Nakonec obhájce tří titulů
z předchozích let i poosmnácté
v sezóně vyhrál, v dlouhodobé

fázi soutěže neztratil ani bod a
jako obvykle jí dominoval.
V domácí sestavě se místo nemocné Chlumské na libero
postavila smečařka či univerzálka Velikiy, takto nekompletní
favorit v úvodu prohrával 2:4.
Vzápětí však přišla na podání
Popovič a sérií vynikajících
servisů řídila obrat na 9:4.
Nabytou prostějovskou pohodu narušila uprostřed sady
rovněž několika vydařenými
podáními střídající Jiroušková
(13:7 – 13:11), jinak si ženy VK
udržovaly bezpečný náskok díky
spolehlivě úspěšným útokům. A
v koncovce se do té doby málo

chybující Brňanky samy vyházely právě nepřesnými smečemi
– 25:17.
Druhý set měl dlouho naprosto vyrovnaný průběh. Převaha
zkažených míčů se přestěhovala
na hanáckou stranu sítě, čehož
rychle hrající družstvo KP
dokázalo využít k obratu z 8:5 na
10:11. Hrozící nebezpečí větších
komplikací odvrátily Modřanky
během následné čtyřbodové
šňůry, na níž se dost podílela
kvalitními servisy Artmenko
(11:12 – 15:12). Celkově ale
hostující kolektiv zlepšil obranu
a nenechal už domácí útočnice
tak hladce pokládat balóny na

Hlasy kapitánek
Solange SOARESOVÁ - VK Modřanská Prostějov:
„Dnes to byla stejná historie, jako předevčírem proti Olympu. Zase jsme udržely koncentraci jen část zápasu a pak
přišel výpadek, který nás stál nejdřív pár důležitých bodů a
následně i celý třetí set. Brno tam hrálo svoje, zatímco my
jsme mu polovinu všech bodů darovaly vlastními chybami. Zbytek utkání už byl zase v pohodě, ale takové výpadky musíme do budoucna odstranit.“

Tereza TOBIÁŠOVÁ - VK Královo Pole:
„Z naší strany to nebylo nejhorší utkání. Prostějov má výborný tým, ale dnešní zápas možná nejel úplně naplno a
my jsme většinu času moc nechybovaly. Nastartovalo nás
minulé vítězství nad Přerovem, po slabších koncovkách prvního i druhého
setu jsme celý třetí odehrály výborně. Čtvrtá sada byla naopak špatná, celkově však určitě můžeme odjíždět domů spokojené. Radost máme hlavně
ze získaného setu, který je v téhle hale super.“

Soaresová: „Musíme se zmobilizovat!“
Vrchol probíhajícího ročníku
na mezinárodní scéně čeká
naše volejbalistky. Na úvod
play off evropské Ligy mistryň svedou dvě bitvy s obávaným Fenerbahce Istanbul
a musejí se pokusit o malý
zázrak, aby současně nešlo
o jejich zápasovou derniéru v soutěži. Kapitánka VK
Modřanská Solange Soares
však předem flintu do žita
nehází, ona je ostatně asi ten
poslední, kdo by něco takového udělal.
Tým sužují zdravotní problémy, proti
Olympu Praha a KP Brno
jste třikrát za sebou ztratily
set. Máte na to ohrozit velkého favorita Champions League?
„Musíme se zmobilizovat. Takové výpadky jako s Olympem
a Královým Polem soupeři
v Champions League trestají
ještě mnohem víc. Proto v přípravě pořád makáme a dál budeme pracovat, všechno je dost

o neustálém držení koncentrace. Jen s ní můžeme náš výkon
pozvednout na vyšší úroveň,
v opačném případě nemáme
ve středu šanci. Prostě musíme
hrát na dvě stě procent.“
Jakým soupeřem je
Fenerbahce? Máte
recept na senzační pokoření
vynikajícího protivníka?
„Je potřeba hrát naprosto uvolněně, nebát se a riskovat. To se
nám může jedině vyplatit, ztratit nemáme co. A kdybychom je
dokázali v prvním vzájemném
utkání doma porazit, dostali by

všechno. Ukázal to minulý rok
s naším vítězstvím nad Baku,
které jsme také respektovali jen
do určité míry. Gigant je slovo
napsané na papíru, zatímco na
hřišti je často vše úplně jinak.“
Vás osobně trápí
zranění. Budete do
středy fit?
„Už minulý víkend jsem cítila
bolest v levém koleni, postupně
se to zhoršovalo. Na lékařském
vyšetření mi zjistili zánět a ve
čtvrtek jsem do kolena dostala
plasmovou injekci, po níž musí
následovat minimálně dvou-

„Gigant je slovo napsané na papíru,
zatímco na hřišti je často vše úplně jinak,“
řekla kapitánka VK před Fenerbahce
se pod obrovský nápor nervozity. O tohle se pokusíme. Respekt trvá do té doby, než rozhodčí poprvé pískne, potom se
hraje šest na šest a stát se může

denní klid. Urychlí se hojení i
regenerace, od neděle začínám
opět normálně trénovat. Snad
budu v pořádku a připravená
týmu ve středu pomoct.“

plný prostor skvěle šlapajícím
soupeřkám. A zrodila se sice
dílčí, přesto hodně vysoká
porážka Čadova souboru –
16:25.
Podobně jako v předchozím
pohárovém utkání s Olympem
vzaly Hanačky tento výpadek
jako pozitivní motivaci do čtvrté
sady. Ta se nesla jasně v jejich
režii, celý mančaft zabral a uspokojené protihráčky najednou
vůbec nestačily. Hlavně do stavu
20:9 se schylovalo k debaklu,
jenž odklonil až úplný konec
zápasu, kdy vedoucí tým polevil
a ten prohrávající zvýšeným
úsilím dotahoval – 25:17.

Pohledem trenérů
Ľubomír PETRÁŠ
asistent trenéra VK Modřanská:
„Pro nás nešlo o úplně jednoduchý zápas, i když tři
sety ze čtyř jsme nakonec odehráli poměrně dobře.
Museli jsme se ale vypořádat s absencí náhle onemocnělé Markéty Chlumské, místo níž šla na libero Anna
Velikiy. Ta to naštěstí zvládla jakž takž a utkání jsme
po zásluze vyhráli. Podle statistik oba celky přihrávaly
s podobnou úspěšností, největší rozdíl v náš prospěch
byl v útoku po příjmu. Naopak útočit po obraně dokázalo Brno srovnatelně s námi.“

PVK OLYMP PRAHA
PRAHA

Čas: 94 minut
Rozhodčí: L. Grabovský a Z. Grabovský
Diváků: 400
1. set: 25:20 23 minut
2. set:: 25:19 21 minut
3. set: 30:32 32 minut
4. set:: 25:15 18 minut

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Horká
Hrončeková

Kubínová

Monzoniová

Velikiyová

Artmenková
Trenérská dvojice:
Střídaly: Košická, Jovanovičová
Miroslav Čada
Připraveny byly: Soaresová,
a Ĺubomír Petráš.
Popovičová, Smáková

Sestava OLympu:
Kvapilová, Sládková, Vanžurová, Kossányiová, Kallistová,
Halbichová, libero Dostálová. Střídaly: Zoulová, Mudrová,
Škrampalová, Vašutová. Trenér: Stanislav Mitáč.

3
Chlumská chyběla, ženy VK přesto Brno zdolaly 1
Čtyřsetovou výhrou nad KP uzavřely
zem (19:17). Jenže sympatický
výkon si Královo Pole znovu
pokazilo špatným závěrem,
kdy vůbec nezvládlo herní tlak
silnějšího protivníka – 25:17.
Z jihomoravského celku však
stále byl cítit velký potenciál,
který naplno prodal ve třetím
dějství. Svěřenkám Ondřeje
Marka vycházelo skoro vše,
na co sáhly, naopak úřadující
mistryně ČR vyráběly na své
poměry až extrémní množství
chyb ve všech činnostech. To
vedlo k průběžnému skóre
7:15, které Prostějov následně
zkorigoval na hratelných 12:17,
aby hned vzápětí dal opět

VK MODŘANSKÁ P
PROSTĚJOV

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV
P
VK KRÁLOVO POLE BRNO

Čas: 85 minut
Rozhodčí: Hudík a Krtička
Diváků: 400
1. set: 25:17 23 minut
2. set:: 25:17 21 minut
3. set: 16:25 32 minut
4. set:: 25:17 18 minut

Sestava Prostějova:
libero Velikiyová
Horká
Hrončeková

Smáková

Monzoniová

Popovičová

Artmenková
Trenérská dvojice:
Střídala: Košická
Miroslav Čada
Připraveny byly: Soaresová,
a Ĺubomír Petráš.
Jovanovičová, Kubínová

Sestava KP BRNO:
Vincourová, Širůčková, Tobiášová, Staňková, Svobodníková,
Michalíková, libero Melichárková. Střídaly: Jiroušková, Toufarová. Trenér: Ondřej Marek.

Ondřej MAREK - VK Královo Pole:
„Prostějov dnes určitě nebyl ve své top formě,
citelně mu chyběla Markéta Chlumská. My jsme
toho bohužel nedokázali v prvních dvou setech využít a holky jakoby samy nevěřily, že bychom tady
mohli něco urvat. Přitom jsme se soupeřem vcelku drželi krok, jenže
pak vždycky přišla série chyb za sebou, což nás sráželo dolů. Za stavu
2:0 domácí polevili, my jsme udělali delší šňůru bodů a třetí sadu už
následně dotáhli do úspěšného konce. Na začátku čtvrtého setu však
favorit znovu zabral a zaslouženě zvítězil, neboť vyšší kvalita byla na
jeho straně.“

jak v nadstavbové části...
19. kolo, sobota 4. února, 17.00 hodin: Olymp Praha – Olomouc, Slavia Praha - Královo Pole Brno, VK Modřanská Prostějov volný los
20. kolo, sobota 11. února, 17.00 hodin: Olomouc – Slavia
Praha, VK Modřanská Prostějov - Olymp Praha, Královo Pole
Brno volný los
21. kolo, čtvrtek 16. února, 17.00 hodin: Slavia Praha - VK
Modřanská Prostějov, Královo Pole Brno – Olomouc, Olymp
Praha volný los
22. kolo, sobota 18. února, 17.00 hodin: VK Modřanská Prostějov - Královo Pole Brno, Olymp Praha - Slavia Praha, Olomouc volný los
23. kolo, sobota 25. února, 17.00 hodin: Královo Pole Brno
- Olymp Praha, Olomouc – VK Modřanská Prostějov, Slavia
Praha volný los
24. kolo, čtvrtek 1. března, 17.00 hodin: Olomouc - Olymp
Praha, Královo Pole Brno - Slavia Praha, VK Modřanská Prostějov volný los
25. kolo, sobota 3. března, 17.00 hodin: Slavia Praha – Olomouc, Olymp Praha - VK Modřanská Prostějov, Královo Pole
Brno volný los
26. kolo, sobota 10. března, 17.00 hodin: VK Modřanská
Prostějov – Slavia Praha, Olomouc - Královo Pole Brno,
Olymp Praha volný los
27. kolo, čtvrtek 15. března, 17.00 hodin: Královo Pole Brno
- VK Modřanská Prostějov, Slavia Praha - Olymp Praha, Olomouc volný los
28. kolo, sobota 17. března, 17.00 hodin: Olymp Praha - Královo Pole Brno, VK Modřanská Prostějov – Olomouc, Slavia
Praha volný los.

Výsledky
ý
y 18. kola: VK Modřanská Prostějov - VK KP Brno 3:1 (17,
17,, -16,, 17).
) Nejvíce
j
bodů: Popovičová
p
21, Hrončeková a Artmenková po
p
12 - Staňková 17, Svobodníková 9. Rozhodčí: Hudík a Krtička. Čas: 85
minut. Diváků: 400. PVK Přerov - TJ Ostrava 3:0 (16, 18, 15). Nejvíce
bodů: Gálíková 14, Rosenbergerová
g
12, Gambová 10 - Langová
g a Lindovská po 7. Rozhodčí: Antušák, Vojtíšek. Čas: 71 minut. Diváků: 150.
SK UP Olomouc - PVK Olymp Praha 2:3 (17, -17, -14, 23, -10). Nejvíce bodů: H. Vanžurová 17, Chalcarzová a Rutarová ppo 13 - T. Vanžurová
19, Kvapilová 18, Kossányiová
y
12- Rozhodčí: Pecháček,, Kostka. Čas:
103 minut. Diváků: 450. VC Slavia Praha - TJ Sokol Šternberk 3:1
(-22, 17, 19, 19). Nejvíce bodů: Koloušková a Mezerová po 18, Suchoňová 13 - S. Janečková 16, Oborná 13. Rozhodčí: Bydžovský, Záhorcová.
Čas: 79 minut. Diváků: 150. TJ Sokol Frýdek-Místek - VK SG Brno
3:0 ((23,, 22,, 13).
) Nejvíce
j
bodů: Závodná 13, Pavelková 12 - Vyklická
y
11,
Teichmanová 9. Rozhodčí: Dziacký, Pavelek. Čas: 66 minut. Diváků: 200.

konečná tabulka po základní části (18 kol)
Z V3 V2 PB P
 Tým
1. VK Modřanská Prostějov 18 18 0 0 0

PS

PM

B

54:4

1439:955

54

2. PVK Olymp Praha

18 14

2

0

2 48:15 1473:1211 46

3. VC Slavia Praha

18 10

1

0

7

37:28 1430:1408 32

4. VK Královo Pole Brno

18

9

1

1

7 36:30 1480:1337 30

5. SK UP Olomouc

18

8

1

3

6

38:32 1498:1487 29

6. PVK Přerov

18

9

0

2

7

32:31 1380:1365 29

7. TJ Sokol Frýdek-Místek

18

9

0

0

9 33:33 1438:1470 27

8. TJ Ostrava

18

3

1

1 13

9. TJ Sokol Šternberk

18

3

1

0 14 20:47 1337:1582 11

10. VK SG Brno

18

0

0

0 18

17:45 1199:1432 12
4:54 1005:1432 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
Jak dál v nadstavbě?
Prvním pět týmů sehrají mezi sebou dvoukolovou (doma-venku) skupinu o 1. až 5. místo, zbývající pětice se utká ve skupině o 6. až 10. místo.
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Exkluzivní interview s druhým odchovancem pražské Sparty v dresu 1.FK Prostějov

MICHAL POSPÍŠIL: „Vedení mělo velký zájem a líbí se mi jeho ambice!“
Dvaatřicetiletý útočník přichází na Hanou z Islandu, zahrál si i ve Skotsku a Belgii

Marek Sonnevend,
Jiří Možný
Michale, proč jste se
rozhodl zavítat zrovna
do Prostějova?
„Zdejší vedení o mne mělo velký zájem, s trenérem jsem byl v kontaktu
už od začátku prosince. Tehdy ještě
ani nebylo jisté, jestli se z Islandu
vrátím, k čemuž následně došlo a v
lednu jsme se nakonec domluvili.
Navíc tady znám docela hodně kluků, s kterými jsem dřív hrával. Od
nich jsem na 1.FK slyšel jen samé
dobré reference. Všechny tyhle důvody dohromady vedly k mému příchodu sem.“
Jak se váš přesun z islandských ostrovů na
Hanou zrodil?
„Víceméně jsem řešil, zda ukončím
smlouvu na Islandu, nebo ne, protože jsem ji měl ještě na příští sezonu.
Kontaktoval mě prostějovský trenér,
tak jsem to nejprve určitou dobu
zvažoval. Čekal jsem ještě na další
nabídky, přišlo něco z Německa, ale
taky nižší soutěže. Bylo to finančně
srovnatelné, dojíždění by bylo taky.
Říkal jsem si, že na Moravě jsem
ještě nehrál, tak si to rád vyzkouším.
Prý jsou tady dobří lidi, tak jsem se
dočkal…(úsměv)“
Máte tedy za sebou
trochu exotické angažmá na Islandu. Jaké
poznatky jste o tamním fotbalu
během ročního angažmá v Grindavíku načerpal?
„Fotbal je tam podobný jako všude
jinde, ale našlo by se i dost rozdílů. Sezóna se na Islandu hraje systémem jaro – podzim, hodně tam
fouká, v podstatě všechny týmy sází
na ostrovní pojetí s nakopáváním
dlouhých balónů i četnými osobními
souboji bez tolika taktických pokynů a na úkor techniky v porovnání
se střední Evropou. Dohání se to bojovností a tvrdostí, na druhou stranu
jsou tam i šikovní hráči.“
Ale vám jako hlavičkáři to mohlo vyhovovat…
„Ano, dokázal jsem se tam prosadit, ale nebylo to snadné. Nebylo to
úplně podle mého gusta a čekal jsem
trošku větší fotbalovost. Ale byli tam
i šikovní kluci.“
Tudíž vás to trošku
zklamalo?
„Náš tým hrál spíše
spodek tabulky, takže kvalitativně
jsme proti ostatním celkům byli horší a pokulhávali. Nebylo tolik vítězství, takže ani spokojenost největší.“
Jaká je vůbec kvalita
tamější soutěže?
„Špička islandské ligy

je výkonnostně slušná. Řekl bych,
že první tři týmy jsou na celkem
solidní úrovni. Hrají v pohárech,
dokážou se měřit s Evropou. Zbytek
ale takticky i technicky proti střední
Evropě pokulhává a přirovnal bych
jej k české druhé lize.“

Uvažujete o tom, že se
vedle aktivního hraní
fotbalu začnete věnovat
i něčemu jinému k zajištění obživy?
„Doteď jsem byl coby hráč plný profesionál, aktuální změna teď přišla tak
nějak naráz. Zatím se tedy rozkoukávám, ale mám v hlavě něco, co bych
mohl ještě dělat jako formu přivýdělku. Uvidím v nejbližší době…“
Máte za sebou už i první porce minut za Prostějov. V tom prvním
utkání proti Rousínovu jste měl
hned několik příležitostí. Co chybělo ke skórování?
„Trošku jsme se s klukama rozkoukávali, situace jsem řešil trošku zbrkle.
To je fotbal, někdy to tam padne, někdy ne. Spíše jde o to sehrát se a nabrat
herní praxi. Měl jsem celkem dlouhou
pauzu, sezona mi na podzim skončila
dříve, takže je to znát. Potřebuji trénink i zápasy, ale přáteláků je naštěstí
dost. Snad se to bude zlepšovat a sehrajeme se.“

nérů.
„Měl jsem hodně dobrých tre ry týmů,
na trené
Většinou nejvíce vzpomínám Spartě titul
kde byly největší úspěchy. Ve rce roky
Vikto
s Jozefem Jarabinským, na
slav Beránek
se Zdeňkem Ščasným, Miro
u jednadvacítky,
v Blšanech, Karel Brückner
“
George Burley ve Skotsku…
Teď míříte až do čtvrté
nejvyšší soutěže České
republiky. Co si od toho slibujete?
„Samozřejmě jde o kvalitativní posun dolů, s čímž počítám. Pomalu už
přicházím do věku, kdy třeba v první
české lize už moc mých vrstevníků
v útoku neběhá, takhle to prostě je.
Přitom si vůbec nemyslím, že mě
v divizi čeká něco jednoduchého.
Prostějovský tým má ambice a chce
postoupit výš, pokud chci i na téhle
úrovni stačit mladým klukům, bude
to fofr. Musím makat a dál do hry dávat maximum, jedině tak se dokážu
prosadit. Mým hlavním cílem je pomoct oddílu k úspěchu a podílet se na
něm. Že bych něco podcenil, to určitě
nehrozí.“
Byly pro vás zmíněné
vysoké ambice 1.FK
důležitým faktorem
při rozhodování o přestupu?
„Rozhodně ano. Co jsem viděl, zázemí je tady na velice dobré úrovni
a celý klub funguje tak, jak by měl.
Vedení se netají svým záměrem hrát
třetí ligu, pro splnění tohoto cíle posiluje tým kvalitními fotbalisty a může
se opřít o dobré finanční zázemí, což
v dnešní ekonomicky složité době
není samozřejmost. Bez problémů
jsme se dohodli na uzavření smlouvy
a já věřím, že naše spolupráce bude
klapat k oboustranné spokojenosti.“
Musel jste se ohledně
peněz
výrazně
uskromnit?
„Určitě. Moje současná smlouva se
nedá srovnávat s tím, na co jsem byl
zvyklý z předchozích let. Odpovídá tomu, že Prostějov hraje divizi a
že v současnosti už člověk nemůže
očekávat tolik peněz jako před lety.
Podstatné je, aby výplaty chodily
včas, ale kluci mi říkali, že zde není
absolutně žádný problém.“

kdo je
michal pospíšil
Nová útočná akvizice 1.FK Prostějov se narodila
3. května 1979 v Praze. Po mládežnických
ý angažangaž
g
má ve Slavoji Zbraslav a Dukle Praha zamířil v
roce 1992 do Sparty, odkud po dovršení plnoletosti pputoval na hostování do Chmelu Blšanyy a
Viktorie Žižkov. V roce 2002 se na Letnou vrátil, aby si o rok později vyměnil zaměstnavatele s
libereckým stoperem Petrem Johanou. Po dvou
letech pod Ještědem strávil dva a půl roku se
skotském Hearts,, rok v belgickém
g
St. Truiden a na jjaře 2009
se opět objevil na Žižkově. Odtud ho získali střížkovští Bohemians a loňský rok strávil v islandském UMF Grindavík. V
Gambrinus lize odehrál téměř 200 utkání a vstřelil čtyři desítky
branek. Největšího úspěchu dosáhl v roce 2002, kdy se i díky
dvěma zásahům v semifinále proti Itálii a proměněnou penaltou
ve finále proti Francii stal mistrem Evropy do 21 let. V dresu
„lvíčat“ odehrál celkem jednadvacet utkání a vsítil pět branek,
pozvánky do „A“-týmu české republiky se ale nikdy nedočkal.
V nejvyšších soutěžích čtyř různých zemí nastřílel celkem 40
prvoligových gólů.

Jak se vám zamlouvá
dosavadní
průběh
zimní přípravy?
„Po pauze se postupně dostávám do
tempa a z tohoto pohledu se mi moc
líbí, jakým způsobem trénujeme.
Všechno děláme s balónem a v tempu, žádné zbytečné maratónské běhání a podobně. Příprava má vysokou
úroveň, v mančaftu panuje na hřišti
i v šatně výborná atmosféra. Prostě
mám zatím jen ty nejlepší pocity.“
Co jste věděl již dříve o
Prostějovu?
„Je to dost velké město,
žádná vesnička. Dosud to bylo spíše
tenisové město, a tak doufám, že odteď bude i fotbalové… (úsměv)“
Už máte podepsanou
smlouvu?
„Ještě vlastně ne, čeká
se na moji transferkartu, která je zatím na Islandu.“
Jak dlouho máte v plánu v Prostějově vydržet?
„Ve fotbale se moc nedá plánovat.
Byl bych rád, aby to fungovalo, když
už jsem se sem rozhodl jít. Když bude
oboustranná spokojenost, tak zde rád
zůstanu déle. Hledíme především na
nejbližší půlrok, každý chce, aby se
šlo výš. Od toho se bude vše odvíjet.“
Kromě Islandu jste si
vyzkoušel i belgickou a
skotskou ligu. Kde se
vám líbilo nejvíc?
„Určitě ve Skotsku. Hrál jsem v
dobrém týmu, nastupoval jsem dost,
dával jsem góly, byli jsme v evropských pohárech. I fanoušci byli fantastičtí, atmosféra parádní a hraje se
tam skvělý fotbal.“
S Lukášem Zelenkou
za sebou máte památné mistrovství Evropy
jednadvacítek z roku 2002. Vy
osobně jste rozhodl semifinále proti Itálii, proměnil jste i penaltu ve
finále. Máte to stále ve vzpomínkách?
„Když teď bylo mistrovství Evropy
jednadvacítek, tak se to opět připomenulo. Ale už to bude deset let, což
je dlouhá minulost. Úspěch to je ale
tak veliký, že určitě zůstane zapsaný v mých vzpomínkách. Občas mi
to někdo připomene. Spíše později
můžu dětem ukázat medaile, dresy.“
Nominace do reprezentačního áčka vás minula. Je tohle hlavní bod,
který vám chybí?
„Dá se říci, že ano. O startu za ´áčko´
jsem vždycky snil a sešlo se to tak,
že mi chybí. Byla tam slušná konkurence nebo se forma nesešla v pravý
moment. Mrzí mě to, ale to je fotbal.“
Před lety o vás kolovala
zvěst, že se do šancí dokážete dostat, ale s jejich využitím je to horší…
„Je pravda, že nejsem úplně chladnokrevný střelec, který by pravidelně
dával dvacet gólů za sezonu. Vždy
jsem to měl založené na týmové hře,

bojovnosti, nabízení se do kombinace.
Myslím si, že když jsem měl dobrý
tým a vytvářeli jsme si šance, že
jsem i nějaké góly dával. V týmu,
který hraje více dole a spíše brání,
je to samozřejmě trochu těžší. Podřizuje se to týmové taktice a člověk
nemůže hrát jenom sám na sebe.“

„Je to dost velké město,
žádná vesnička. Dosud
bylo spíše tenisové,
a tak doufám, že odteď
bude i fotbalové.“

Další hvězdná posila 1.FK Prostějov
MICHAL POSPÍŠIL o svém novém angažmá
Právě bojovnost je
vaše největší přednost?
„Bojovnost má být automatická.
Někdo to má v sobě víc, někdo míň.
Snažil jsem se do toho dát bojovnost i kvalitu a týmový výkon. Jako
útočník jsem samozřejmě hodnocený za koncovku a vstřelené branky.
Práce v útoku je ale i o tom udržet
balon a udělat místo spoluhráčům.
Snažil jsem se vždy plnit pokyny
trenérů.“
Už od třinácti let jste
hrál za pražskou
Spartu. Co chybělo,
abyste se na Letné více prosadil?
„Šel jsem na dvouleté hostování
do Blšan, pak jsem byl dva roky
ve Viktorce Žižkov. Po mistrovství
jsem se dostal do kádru Sparty, hrál
jsem, dařilo se mi a po podzimu
jsem byl nejlepší střelec. Ale bohužel přišel jiný trenér a za další rok
mě vyměnili do Liberce, protože
sháněli středního obránce. Kluby
se spolu nějak nemohly domluvit,
Liberec chtěl jako kompenzaci vyloženě mě. Jako sparťan jsem se nerad loučil s týmem, se kterým jsem
vyhrát titul a čekala nás Liga mis-

Vítězná premiéra. Michal Pospíšil (v bílém) si připsal první minuty za Prostějov před týdnem při výhře 3:0 nad Rousínovem.
Foto: Jiří Možný

Vizitka MICHALA POSPÍŠILA
post:
útočník
Výška:
190 centimetrů
Oblíbené číslo:
6
Přezdívka:
„Pospa“
Dosavadní kariéra: 1985 až 1990 Slavoj Zbraslav, 1990 až 1992 Dukla
Praha, 1992 až 1998 Sparta Praha, 1998 až 2000 Chmel Blšany, 2000 až
2002 Viktoria Žižkov, 2002 až 2003 Sparta Praha, 2003 až 2005 Slovan
Liberec, 2005 až 2008 Hearts of Midlothian (Skotsko), 2008 až 2009 KV
St. Truiden (Belgie), 2009 až 2010 Viktoria Žižkov, 2010 až 2011 Bohemians Praha, 2011 až 2012 UMF Grindavík.
Největší úspěchy: zisk titulu mistra Evropy do 21 let (2002), zahraniční
angažmá ve Skotsku a Belgii
trů. Ale byl jsem moc mladý, potřeboval jsem hrát a situace se vyvinula tak, že jsem šel. Zpětně toho
nelituju, Liberec byl dobrý tým a
dostal jsem se odtud do Skotska.“
Pod kterými trenéry
se vám nejlíp hrálo?
„Měl jsem hodně dob-

rých trenérů. Většinou nejvíce
vzpomínám na trenéry týmů, kde
byly největší úspěchy. Ve Spartě titul s Jozefem Jarabinským, na Viktorce roky se Zdeňkem Ščasným,
Miroslav Beránek v Blšanech, Karel Brückner u jednadvacítky, George Burley ve Skotsku.“
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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
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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
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:

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
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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.
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Prostějov, Brno-Líšeň – Střílel góly za Spartu Praha, Slovan
Liberec, skotský Hearts of Midlothian, belgické Saint Truiden či
naposledy islandský UMF Grindavík. S českou reprezentací do
jednadvaceti let získal zlato na mistrovství Evropy 2002. A nyní se
rozhodl okusit další novinku – přestoupit na Moravu, když přišel
hrát divizi za 1.FK Prostějov! Připadne vám to jako sci-fi? Tak se
proberte, jde o realitu! Ambiciózní klub z Hané přivedl po jiných
hvězdách do svého hráčského kádru i dvaatřicetiletého útočníka
Michala Pospíšila, který v předminulém týdnu po pátečním tréninku (svém prvním v novém působišti) exkluzivně odpovídal
na otázky Večerníku, které následně doplnil po sobotní zápasové premiéře proti Rousínovu, v níž zahodil hned několik šancí.
Vedení i prostějovští fanoušci však věří, že v „mistrácích“ to bude
jinak… „Na Moravě jsem ještě nehrál, tak si to rád vyzkouším.
Navíc od kluků jsem měl na 1.FK dobré reference,“ těší se na
nové angažmá Michal Pospíšil

