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Wolkerova 37, PV

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

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Vzal cizí dřevo
Pokácené dřevo
nebylo
určeno
k rozebrání. Toto
si ovšem nemyslel pětačtyřicetiletý muž, jenž si přivlastnil
uložené kmeny stromů v lokalitě za Kosteleckou ulicí.
Na jeho jednání upozornil
prostřednictvím linky 156
občan, který provedl těžbu
dřeva. Než ho stačil zpracovat, bylo přemístěno o několik
desítek metrů dál k tamější nemovitosti. Majitel zmíněného
domu se přiznal. Uvedl, že
dřevo chtěl použít na topení.
Jednašedesátiletému poškozenému přislíbil navrácení
nalezeného paliva v přibližné
hodnotě 2 000 korun. Pro podezření z přestupku proti majetku byla událost postoupena
správnímu orgánu.

Železo stálé láká
V dopoledních hodinách bylo
nahlášeno na linku 156 rozebírání železné traverzy v délce sedmi metrů neznámým
mužem za hlavním vlakovým
nádražím. Přibližně za hodinu
nato tentýž oznamovatel ohlásil podezřelé jednání dvou
občanů, kteří měli na dvoukoláku uložený poklop a pohybovali se po ulici Pražská.
V obou případech strážníci
osoby zajistili. Jednalo se o
dva bezdomovce ve věku 54
a 60 let. Ukrást traverzu se
pokoušel dvacetiletý muž,
kterého strážníci již několikrát
v poslední době zadrželi při
podobné protiprávní činnosti.

Sledoval výtržníky
Několik minut po půlnoci
bylo přijato na linku 156 sdělení, že došlo k rozbití skleněné výplně v provozovně na
Olomoucké ulici, pravděpodobně skupinou tří mladíků,
kteří se rychle z uvedeného
místa vzdalovali směrem
k centru města. Okamžitě
byly do oblasti vyslány dvě
hlídky. Oznamovatel osoby
ve věku od 16 do 18 let sledoval a průběžně hlásil jejich
pohyb. Strážníkům se je podařilo zajistit.

Barmanka usnula!
Zákaznice zažila kuriózní
situaci. Nemohla zaplatit,
neboť obsluha usnula. Před
čtvrtou hodinou ráno se obrátila s žádostí o pomoc na
linku 156 dvaatřicetiletá žena
s tím, že se nachází v provozovně poblíž centra města.
Svoji útratu by chtěla uhradit a odejít, jenže barmanka
usnula a ona ji nemůže vzbudit. Za přítomnosti strážníků
se podařilo jednačtyřicetiletou zaměstnankyni probrat.

Močil na chodník
a visel přes zábradlí
V první únorový den skončily
dvě osoby na záchytce. Svým
chováním osmadvacetiletý
muž. Opilý, vrávorající a silně
znečištěný močil v ulici Svatoplukova na chodník. Druhou osobou, která skončila na
záchytce, byl pětačtyřicetiletý
muž. Ten visel ohnutý přes zábradlí. Aby nespadl na zem,
přidržoval ho pracovník bezpečnostní agentury. Své motorické funkce zcela neovládal a
v protialkoholní stanici nadýchal 2,98 promile. V zařízení
se choval velmi agresivně.
Toto „ubytování“ přijde
klienta na 2600 korun plus
doprava přepravní sanitkou,
která stojí nocležníka 1 500
korun.

2

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 6. února 2012

Manželství Roma a bílé ženy skončilo tragicky
Jan Daniš po návratu z vězení útoky na manželku opakoval

Že se velká láska může změnit v ještě větší nenávist, tuší asi každý z nás. Jak
silné a opravdové mohou oba tyto city být, dokazuje vztah mezi elegantním
jednašedesátiletým Romem Janem Danišem a jeho o šestnáct let mladší
bílou manželkou Jitkou B. Podle svých slov oba manželé spolu žili „super
život”. Vychovali dvě dcery. Jan Daniš si však našel milenku a následně začal
manželku soustavně mlátit. Jeho útoky byly brutální, použil k nim mimo jiné
i žehličku. Opakovaně ženě rovněž přikládal nůž na krk. Za to strávil rok a
půl ve vězení. Po návratu z něj zjistil, že jeho bývalá žena prodala jejich auto.
Přestože s ní měl zakázaný styk, vyhledal ji a jeho útoky se začaly opakovat.
A tak skončil opět u soudu.
Prostějov/mls
Než se oženil, byl Jan Daniš
celkem jedenáctkrát odsouzen,
kromě krádeží mimo jiné i
za znásilnění. Vedle své ženy
však dlouhá léta sekal dobrotu.
Manželé společně provozovali
jednu restauraci a dva obchody.
Jeden z nich měli i v Atriu,
celou rozvětvenou rodinu
Danišových proto Prostějované
mohli pravidelně potkávat, jak
posedává na lavičkách u sochy Jiřího Wolkera. Už tehdy
se mohli přesvědčit, že díky
svému temperamentu dokážou
být pořádně hluční. „Když
ke mně přišel, měl pouze
igelitku a mercedes za dvacet tisíc korun. Strašně jsem
ho ale milovala a žili jsme si
moc dobře. Vše se změnilo,

když si našel milenku. Začal
mě surově bít a vyhrožovat, že
mě zabije,” vypověděla Jitka
B. Za týrání své ženy byl Jan
Daniš odsouzen ke dvěma a
půl letům vězení. Po roce a
půl byl podmíněně propuštěn.
Podmínky, které vedly k jeho
propuštění, však nedodržel.
Přestože měl zakázán kontakt
se svou bývalou ženou, opět
ji vyhledal. „Prodala naše
společné auto. Chtěl jsem po
ní alespoň část peněz, nemohl
jsem to přece jen tak nechat,”
vysvětloval Jan Daniš. Slovní
i fyzické útoky se tak začaly
opakovat. Daniše nejprve zatkla policie a nakonec skončil
i před soudem. Celé soudní
líčení provázely neobyčejně
silné emoce. V obzvlášť složité
situaci se ocitly obě dcery, které

Víkendová RAZIE
- drogy a alkohol

Prostějov/mik – Ač je to
k nevíře, stále tvrdší tresty postihující řidiče pod
vlivem alkoholu či drog
pořád nemají odstrašující
účinek. Jak si jinak vysvětlit
výsledky akce policistů z
předminulého víkendu, kdy
na silnicích přistihli velké
množství hříšníků?
„V období uplynulého víkendu policisté řešili několik
případů podnapilých řidičů a
rovněž dva případy řízení vozidla pod vlivem drogy, kdy
jeden z těchto řidičů měl vys-

Ilustrační foto
loven dokonce zákaz řízení
motorových vozidel,“ řekla
Eva Čeplová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Onen šofér pod vlivem pervitinu, který navíc neměl

Zpronevěřil
zálohu

Nedal si pokoj
a bude pykat

měly rovněž o
vztahu svých
rodičů vypovídat. „Nechci
ublížit ani tátovi ani mámě. Je
však pravda, že otec mámě
opakovaně vyhrožoval, že ji
zabije. To, že prodala auto, je
podle mě jenom záminka, aby jí
mohl ubližovat,” vypověděla v
slzách starší z nich. Její otec na
to reagoval s temperamentem
sobě vlastním: „Už nejsi moje
dcera, už tě nechci v životě
vidět!” vykřikoval následně
v soudní síni. Určitý náznak
sebereflexe Jan Daniš projevil
alespoň ve své závěrečné řeči.
„U nás u cikánů je všechno
trošku hlasitější. Na svoji ženu
jsem však nikdy nůž nevzal.
Mám ji rád, přestože jsem

platný řidičák, byl přistižen
v Průmyslové ulici. Druhého
zfetovaného řidiče nachytala
hlídka ve Smržicích. Ostatní
šoféři se už pak provinili tím,
že si před jízdou dali nějaký
ten ostřejší nápoj. „Většinou
šlo o zjištění zbytkového alkoholu v dechu řidičů. Šlo o hodnoty od 0,27 do 0,42 promile.
Přesto by si podobné věci
měli řidiči hlídat. Ve čtyřech
zjištěných případech se budou
nyní šoféři zodpovídat před
správním orgánem,“ dodala
Eva Čeplová.

Nebezpečné známosti. Několikrát odsouzený Jan Daniš po
boku své ženy dlouhá léta sekal dobrotu. Nyní mu však opět hrozí
vězení právě kvůli útokům na ni.
Foto: Martin Zaoral
často říkal opak. Ona ale musela vědět, že to tak nemyslím,”
obhajoval se. Státní zástupce
ve své řeči upozornil, že na
rozdíl od jeho ženy se Janu
Danišovi příliš věřit nedá.
Svědčí o tom například fakt, že
z vězení byl propuštěn i díky
tomu, že přislíbil, že nastoupí
do zaměstnání. Nikdy tak však
neučinil. Obhájce Jana Daniše
naopak upozornil na fakt, že
celá záležitost není černobílá.

Prudké emoce a vášně se podle něj projevovaly na obou
stranách sporu. To, že Jan Daniš
bývalou ženu kontaktoval
kvůli prodanému autu, které do
té doby bylo ve společném majetku manželů, pak považoval
za celkem logické. Verdikt v
této nesmírně emotivní kauze
dosud nepadl. Stane se tak na
odročeném hlavním líčení,
které se bude konat příští
týden.

LOUPEŽ v Bedihošti
S nožem pro chlast a cigára!

Bedihošť/mik – To snad není
pravda! Zatím neznámý muž
přepadl v pátek ráno prodavačku obchodu v Bedihošti a kvůli
tomu, že chtěl tvrdý alkohol a
cigarety, jí držel nůž pod krkem! Za loupež mu hrozí deset
let vězení.
„V pátek kolem půl sedmé ráno
pod pohrůžkou použití nože donutil dosud neznámý pachatel
prodavačku v Bedihošti, aby mu
otevřela prodejnu. Zastavil ji na
ulici před obchodem a s namířeným nožem ji donutil, aby jej
pustila dovnitř. V prodejně jí stále
hrozil nožem, požadoval peníze, čtyři lahve tvrdého alkoholu
a cigarety. Žena mu z obavy o
svůj život vyhověla. Muž si vše
si naskládal do igelitové tašky a

Ilustrační foto
z prodejny odešel,“ informovala
Večerník Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.
Jak jsme se ještě v neděli dozvěděli, při přepadení naštěstí nedošlo
ke zranění prodavačky, odcizením věcí způsobil pachatel škodu
„jen“ za čtyři tisíce korun. Přesto
mu po dopadení hrozí za trestný
čin loupeže až desetiletý kriminál.

Ve Fanderlíkově ulici kdosi ZNIČIL AUTO

Prostějov/mik – V noci z úterý na středu někdo pořádně
řádil ve Fanderlíkově ulici.
Policie pátrá po neznámém
vandalovi, který tady zcela zdemoloval luxusní auto.
Hodně nahlas se hovoří o
tom, že jde o pomstu majiteli
vozidla…

„Neznámý pachatel ve dvorním
traktu za domem nezjištěným
předmětem poškodil motorové
vozidlo AUDI A6 Allroad. Na
pravé straně vozidla zůstala díra
v laku o délce 380 centimetrů.
Pachatel dále poškodil lak levého předního blatníku dvěma
vrypy a stejným způsobem po-

škodil lak levých předních dveří. Pak v těchto dveřích vytvořil
ještě díru. Podobně poškodil i
několik dalších částí karoserie.
Na závěr zcela rozbil skleněnou
část pravého předního světla
a poškodil lak kapoty vozidla
nacházející se nad levou přední
lampou, kde částečně prohnul

plech. Na dvou místech prorazil čelní sklo a rozbil skleněnou
výplň levých předních dveří.
Pachatel poté rozbil levou a
pravou zadní spojenou svítilnu
a poškodil zámek od kufru,“
popsala vandalovo řádění Eva
Čeplová, mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Z vandala se ovšem vzápětí
vyklubal ještě ke všemu zloděj.
„Pachatel dále odcizil z palub-

ní desky autorádio s navigací.
Krádeží těchto věcí způsobil
majiteli škodu za 30 tisíc korun, poškozením vozidla pak
škodu ve výši 170 tisíc korun.
Po pachateli policie intenzivně
pátrá,“ ujistila Eva Čeplová.
V případě jeho dopadení a
pravomocného odsouzení mu
hrozí za přečin poškození cizí
věci a krádeže vloupáním trest
odnětí svobody až na dvě léta.

po kvartetu hledaných

Rok za alkohol
V pondělí
p
ráno kontrolovali policisté na ulici Říční v
Prostějově devětatřicetiletého řidiče osobního vozidla
Volkswagen. U řidiče byla
provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu,
která vyzněla pozitivně s naměřenou hodnotou 1,06 promile. Muži hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok.
V úterý večer v Prostějově
na ulici Drozdovická bylo
policejní hlídkou naměřeno radarem vozidlo značky
Volkswagen Golf, které místo předepsané „padesátky"
jelo rychlostí 66 kilometrů
za hodinu. Osmadvacetiletý
řidič byl hlídkou po předložení dokladů vyzván k provedení orientačního testu,
zda není ovlivněn drogou.
Tento test byl pozitivní na
látku Amphetamine. Muž
byl policisty vyzván k lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického
materiálu, které po výzvě
odmítl. Byl mu zadržen jeho
řidičský průkaz a zakázána
další jízda.

Šlohnul okapy
Zatím neznámý pachatel
v uplynulých dnech v Prostějově - Vrahovicích na ulici
Tovární, za bývalým podnikem MINERVA nezjištěným
způsobem překonal bezmála
dva metry vysoké oplocení
zahrádkářské kolonie, odkud se dostal k pletivovému
oplocení regulační stanice
zemního plynu. Toto pletivo
rozpletl a vzniklým otvorem
vnikl dovnitř, kde za využití
dřevěného žebříku odcizil
z budovy regulační stanice
9,5 metru měděných okapů.
Pachatel způsobil škodu ve
výši 5 000 korun. V případě
dopadení a pravomocného
odsouzení pachateli hrozí
dvouletý pobyt za mřížemi.

Straka dopadena

Prostějov/mik

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

Z trestného činu zpronevěry
je podezřelý devětatřicetiletý muž, který jako zaměstnanec autodopravní společnosti z Prostějovska převzal
ve dvou případech finanční
hotovost, kterou mu svěřil
zaměstnavatel k úhradě nákladů na provoz zahraniční
jízdy s vozidlem. Po návratu
z uvedené jízdy a při vyúčtování provozních nákladů
odmítl podezřelý muž vrátit
zůstatkovou hotovost. Tímto svým jednáním způsobil
podezřelý
autodopravní
společnosti celkovou škodu
nejméně 34 500 korun.

Rychlost a pervitin

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

Šlo o obyčejný čin vandala, nebo pomstu majiteli?

ČERNÁ KRONIKA

JÁN BOHÁČ

VLADISLAV FILIPEK

TOMÁŠ STUDENÝ

MIROSLAV BARTONĚK

se narodil 21. června 1967
a trvalé bydliště má hlášeno
v obci Kostelec na Hané v
okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k zatčení
pro trestný čin zpronevěry.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 44 do 45 let a měří
170 centimetrů.

se narodil 19. srpna 1975 a
trvalé bydliště má hlášeno v
Kroměříži. Hledaný je podezřelý z přečinu zanedbání
povinné výživy. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do
37 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědé krátké a rovné
vlasy.

se narodil 2. května 1986 a
trvalé bydliště má hlášeno v
obci Polomí v okrese Prostějov. Na hledaného byl vydán
příkaz k zatčení pro přečin
krádeže vloupáním. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
25 do 30 let, měří 178 centimetrů, má střední postavu,
hnědé oči a hnědočerné vlasy.

se narodil 29. července 1962
a trvalé bydliště má hlášeno
v ulici J. Zrzavého v Prostějově. Na hledaného vydal
Okresní soud v Prostějově
příkaz k zatčení pro přečin
zanedbání povinné výživy.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 49 do 50 let a měří
170 centimetrů.

Prostějovští policisté řeší případ krádeže vloupáním do
bytu, ze kterého je podezřelý
čtyřiadvacetiletý muž z Prostějova. Koncem ledna letošního roku se tehdy jako neznámý pachatel bez zjevného
poškození vloupal do bytu
poškozeného ve dvoře domu
na Husově náměstí v Prostějově, odkud odcizil značkový
televizor. Mladík v uvedené
době při návštěvě u svého
souseda na Husově náměstí
odcizil klíče od jeho bytu, se
kterými následně v době jeho
nepřítomnosti byt otevřel a
odcizil barevný televizor. Pachatel způsobil škodu ve výši
nejméně 2 000 korun.

Zpravodajství
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Nový „kulturák“ SE UŽ RÝSUJE SMRT ženy
Multifunkční zařízení bude využíváno sedm dní v týdnu i sportovci
Prostějov/mik

Prostějovští radní myslí své sliby
vážně a přímo raketovým tempem
připravují plány na výstavbu nového
„kulturáku“. Tedy lépe řečeno multifunkčního zařízení, které kromě pořádání kulturních a společenských akcí

v Otaslavicích

bude sloužit i sportovcům. Nové zařízení nahradí dosavadní Společenský
dům, jehož budova bude do dvou let Policie konečně uklidňuje veřejnost:
zbourána. A jak Večerník minulý týden zjistil, na světě jsou už první stuOtaslavice, Prostějov/mik - našli otaslavičtí občané 23. prodie nového moderního „kulturáku“.

VRAŽDA to nebyla!

více čtěte na straně 13

Opět víme
jako první!

Trvalo to neúměrně dlouho,
ale zaplaťpánbůh za tu zprávu. Po šesti týdnech od záhadného nálezu těla mrtvé ženy
na poli kousek za Otaslavicemi přišla policie hlavně
pro zdejší občany s uklidňující zprávou. Osmatřicetiletá
matka dvou dětí nezemřela
násilnou smrtí!
Ač je to k nevíře, ani dnes policisté nemají v rukách kompletní zprávu patologů o příčinách
smrti ženy, jejíž bezvládné tělo

since loňského roku kousek za
obcí na poli v blízkosti zdejšího
koupaliště. „Policie stále čeká
na kompletní výsledky pitvy.
Podle předběžné zprávy patologů z Ústavu soudního lékařství
však už nyní můžeme vyloučit
cizí zavinění na smrti osmatřicetileté ženy. Stopy po násilí na
jejím těle nebyly nalezeny. Prvotní informace hovoří o tom,
že zemřela na podchlazení,“
uvedla Eva Čeplová, mluvčí
Policie ČR v Prostějově.

Takto by měl vypadat sál nového multifunkčního objektu v Prostějově. Interiér má dvě varianty pro využití – na společenské a kulturní akce (vlevo), za pár hodin se pak
vše může přeměnit na sportovní halu.
Repro: Studio Styl

Mohl drogou zásobovat celý Prostějov, SKONČIL VE VAZBĚ!
Policie zabavila řidiči prvotřídní
zařízení na výrobu PERVITINU

EXKLUZIVNÍ FOTO - jen u nás!

Z obyčejné dopravní kontroly se vyklubal
případ jako hrom. Policejní hlídka zastavila
minulou středu dopoledne na silnici vínově
červenou dodávku. K překvapení policistů se
z šestatřicetiletého chlápka vyklubal člověk,
který se řidičským oprávněním nemohl prokázat. Měl totiž soudem zakázáno řízení. Tím
už měl na krku jeden trestný čin. To horší ale
přišlo o něco později…
Prostějov/mik
Poté, co byl řidič dodávky
přistižen při spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, napadlo
policisty provést zevrubnou
prohlídku jeho vozidla. To,
co našli v zavazadlovém
prostoru, bralo dech. Muž
převážel prvotřídní vybavení pro výrobu pervitinu! „Ve
středu 1. února pár minut po
desáté hodině dopolední bylo
hlídkou Dopravního inspek-

torátu Policie ČR v Prostějově kontrolováno v Určické
ulici motorové vozidlo tovární značky Citroën Berlingo
červené barvy, v jehož řidiči
byl zjištěn šestatřicetiletý
muž. Provedenou kontrolou zavazadlového prostoru
vozidla bylo zjištěno, že se v
něm nachází papírové krabice, hliníkové kufry a cestovní tašky, ve kterých byly
nalezeny předměty, prekursory, chemikálie, laboratorní
sklo a další zařízení určené k

Úspěšná kontrola. V dodávce převážel obviněný muž prvotřídní vybavení na výrobu pervitinu. Jenom za to mu hrozí až pět let kriminálu.
nedovolené výrobě metamfetaminu, tedy takzvaného
pervitinu. Dále byl ve vozidle
nalezen zelený sušený rostlinný materiál s podezřením
na konopí seté, tedy marihuanu,“ uvedla Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Dodávkové auto bylo okamžitě odstaveno a na místo
byla přivolána kriminální policie. Zatímco chlapík skončil

v poutech na policejní služebně, detektivové začali prohlížet nalezené hliníkové bedny
a další vybavení připomínající skutečnou laboratoř. Vše
nasvědčovalo tomu, že jde
o součásti zařízení, které je
schopno vyrábět drogu ve
velkém. Zadržený muž tak
mohl zásobovat pervitinem
celý Prostějov i okolí. „Muž
policii dobrovolně vydal výše
uvedené věci. Ty budou nyní

zaslány k odbornému zkoumání na Odbor kriminalistické techniky a expertíz, kde
bude zkoumáním zjištěno,
zda obsahují omamné a psychotropní látky, jejich množství a další skutečnosti důležité pro trestní řízení,“ dodala
Eva Čeplová.
Šestatřicetiletý muž, který
nyní bude čelit obvinění ze
spáchání dvou trestných činů
najednou, si zřejmě myslel,

že po výslechu na kriminálce
půjde domů. Omyl! Policie
dala podnět k jeho umístění
do vazby. „Ve čtvrtek bylo
vydáno usnesení o zahájení
trestního stíhání. Muži hrozí za přečin výroby a držení
předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu až pětiletý
trest odnětí svobody,“ sdělila
mluvčí prostějovské policie.
Jak dodala, o další den poz-

3x foto: Policie ČR
ději soudce souhlasil s umístěním obviněného do vazby
a eskorta převezla šestatřicetiletého muže do Vazební
věznice v Olomouci.
Jak Večerník zjistil, tento
případ pro kriminalisty ani
zdaleka nekončí. Probíhá
další vyšetřování. Je potřeba
zjistit, kde muž pervitin vyráběl, koho jím zásoboval a
jak dlouho vlastně tuto protizákonnou činnost vykonával.

LOUPEŽ ve směnárně Městský byt na náměstí předali

„Mám zbraň, dej prachy!“
Prostějov/mik - Policie intenzivně pátrá po zhruba
pětatřicetiletém slovensky
mluvícím muži, který se v
pátek 27. ledna pokusil přepadnout obsluhu směnárny
v Prioru. Pod pohrůžkou
zbraní požadoval vydání
peněz, žena za pultíkem
si ho ale nevšímala, a tak
chlápkovi nezbylo nic jiného než utéct. Přesto mu
hrozí až desetiletý kriminál.

radní právníkovi. Ten chce kancelář!

Trošku skandální nádech má rozhodnutí prostějovských konšelů, kteří na žádost známého prostějovského právníka změnili status městského bytu
v domě v samotném centru města. Radní vyhověli
žádosti advokáta, který si hodlá rozšířit svoji kancelář v tom samém domě, a z městského bytu se
najednou staly nebytové prostory. Radní přiznávají, že jde o peníze. Samozřejmě do městské kasy…
Poznáte ho? Jestli je vám tento
muž nějak povědomý, zavolejte
okamžitě policii. 2 x foto: Policie ČR

Prostějov/mik

Dva týdny si obhlížel místo činu, pak zkoušel udeřit.
Předminulý pátek se před
směnárnou v obchodním
domě Prior zjevil chlapík v
dlouhém kabátě a v čepici.
Nebyl tady poprvé. Jak dosvědčil kamerový záznam,
směnárnu si obhlížel už čtrnáct dní předtím. A v inkriminovaný okamžik udeřil.
Obsluze v tichosti ukázal lístek se vzkazem, že má zbraň
a chce peníze. Co se dělo dál
a jak se zachovala žena ve
směnárně? Společně s pátrací policejní relací se více
dočtete na straně 6 dnešního vydání.

„Zmíněný byt, o kterém mluvíte,
se sestává ze dvou místností a kuchyně, sociální zařízení je umístěno na pavlači. Tento byt potřebuje
zásadní rekonstrukci za zhruba
půl milionu korun. Musejí se zde
opravit veškeré rozvody elektřiny,
plynu i vody a vybudovat je potřeba etážové topení a koupelna.
Na opravu vlastními náklady se o
tento byt nikdo z běžných občanů
nepřihlásí, vždyť za 500 tisíc si už
můžete pořídit nový byt na hypotéku,“ oponuje kritice Alena Rašková, místostarostka Prostějova.
„Co se týká zmíněného právníka,
ten chce rozšířit svoji kancelář a
nás před časem požádal, zda bychom mu sousední bytové prostory nepronajali. Rozhodli jsme se
jeho žádostí zabývat, samozřejmě

s tím, že bude nutné změnit status městského bytu na nebytové
prostory. Rada města se nakonec
po pečlivém zvážení rozhodla žadateli vyhovět,“ uvedla místostarostka. Podle ní se známý prostějovský právník, který ovšem v
drtivé většině případů zastupuje
klienty při sporech proti městu, zavázal radnici, že nebytové prostory opraví na své náklady a navíc
okamžitě začne platit nájem. „Ten
nájem bude činit trojnásobek toho,
co by byl schopen zaplatit běžný
nájemník tohoto dříve městského
bytu. Za tímto rozhodnutím tedy
nehledejte nic divného, vždyť jde
o velice výhodnou transakci pro
město,“ dodala Alena Rašková.
Jenomže nedávno město deklarovalo snahu nabídnout volné
městské byty občanům, kteří
by si je sami zrekonstruovali a

Sídlo právníků. V domě na rohu náměstí T. G. Masaryka a Žižkova
náměstí mají své kanceláře prostějovští právníci. Jeden z nich se teď
může radovat z rozhodnutí Rady města o přidělení teď už nebytových
prostor.
Foto: Michal Kadlec
investice by si pak „odbydleli“.
Těchto bytů není zrovna moc,
navíc jednoho z nich se teď radní
zbavili. „To ale přece není nic, co
by se nedělo i v minulých letech.
V současnosti je podstatné to, že
ve zmíněném domě, kde ostatně
sídlí mnoho právníků, jsou už jen
čtyři městské byty a celkem devět
nebytových prostor. To znamená,
že celý tento dům směřuje spíše k
účelům komerčním v nebytových

prostorách. A v těchto případech je
finanční efektivita pro město mnohem vyšší. Patrně tato skutečnost
rozhodla, že Rada města žádost
jednoho z právníků schválila,“
řekl Večerníku Vladimír Průša,
jednatel Domovní správy v Prostějově.
Zajímavé je ovšem to, že radní
žádost právníka už jednou odmítli,
schválili ji až na druhý pokus. Proč
tak náhlý obrat?

Publicistika

4

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 6. února 2012

Barometr

Číslo týdne

17

+

Ušetřený balík. Realizací obchodního
komplexu u Špalíčku město ušetří
Pravidla? Jak
zhruba 70 milionů korun za výstavpro koho! Nebu parkovacího domu na místě
dávno jsme kritizovali
bývalé sodovkárny. Místa
parkování autobusů FTL v
na parkování obstanočních hodinách u čerpací stará
společnost
nice v Plumlovské ulici. Jak jsme se
Manthellan.
dozvěděli, na rozdíl od jiných dostalo FTL
od radnice výjimku z vyhlášky města.
Pravidla tedy neplatí pro vyvolené?

Hodně bouraček. Z policejní statistiky vyplynulo,
že nejnebezpečnější ulicí v
Prostějově, co se týká počtu dopravních nehod, je
Olomoucká. V roce 2011
se tady stalo 17 karambolů. Co se týká počtu zraněných, nejhůře je na tom
ulice Šárka.

-

Osobnost týdne

Výrok týdne

VERONIKA JAVOŘÍKOVÁ

„Tak vám
v tom mrazu
smrkám a šnuptychl
mi přimrzl k nosu!“

Čtyřiadvacetiletá slečna z Určicc se
počátkem září zúčastnila populární
árrní
televizní soutěže PROSTŘENO, ktektterou u obrazovek sledují miliónyy did
váků. Přestože nevyhrála, vysloužila
užžila
si uznání a po čase poskytla naší
šíí
rubrice Večernice exkluzivní interview.
Čtěte na straně 12

Stařeček u Intersparu
měl viditelně odřený nos…

NO, TO VÁM BYL LEDEN...!

Analýza
Martin Mokroš
Že jsou plné rubriky naší státní i
městské policie, mne nepřekvapuje, neboť zločin prostě nespí
ani v zimě. A tak přepadení,
krádeže, loupeže, drogy, v Prostějově zatím naštěstí ne vraždy,
a podobně zde zřejmě budou
365 dnů v roce. V tomhle ovšem
nejsme sami, ale chtělo by to už
konečně razantní odpověď, protože slušný občan se pak bude
muset začít bránit sám a ta doba
není daleko…
Pozitivem přece jen je to, že se
alespoň občas zločince podaří
odhalit, a tak například fantom,
který bral kovové rošty před pa-

Původně jsem se domníval, že první měsíc
roku tak nějak v klidu
proteče, ale ono se toho v našem městečku,
již brzy statutárním, což
senát zdržuje a konkurenční města také, událo
tolik, že by na to nestačily ani dvě analýzy...
Došlo bohužel na má slova, a
tak z prostějovských radarů můžeme opravdu začít pomalu vyrábět ptačí budky a já se znovu
ptám, kdo tuhle celou legrácku
zaplatí?
Máme tu zase také kauzu
„Kasko“, byla údajně představena další vizualizace, i náš Večerník informoval, jak by měl celý
prostor vypadat, jest s podivem,
že ho neviděli všichni zodpovědní na radnici, a tak o to větší
to pak možná bude překvapení.
Já jsem udělal alespoň tolik, že
jsem si poctivě na webu proklikal veškeré odkazy na stránkách
vítězné firmy a jejich partnerů,
přičemž jsem viděl jen samé

neláky, již sedí ve vazbě a my se
jen modleme, aby mu zas nějaký
soudce, například pod dojmem
televizních reportáží, že v našich
věznicích je plno, nenasadil místo želízek křídla svobody.
Že neustále čteme o sebevraždách, je velmi smutné, bohužel
ne zarážející. Populace se totiž
dostala do stádia, kdy své problémy řeší tím nejextrémnějším způsobem, a je třeba zvednout varovný prst a začít s tím všeobecně
něco dělat. Minimálně pak by se
měli aktivizovat psychologové,
psychiatři a sociologové, mimo
jiné prostějovské koleje v oblasti
za Kosteleckou ulicí totiž ví v poslední době své...

Dům hrůzy se stále třepe
Rostislav Kocmel

Radní stojí
opět před
politickým,
a
hlavně
logickým
problémem.
Ten první je
vždy důležitější a většinou popírá ten druhý. Společenský dům je odepsaný.
Sláva! Ovšem těsně před svou
smrtí dělá problémy. Radní do
něho ještě v jeho agónii nalijí
několik milionů, aby se před
koncem alespoň zatřepal.

Já se držím jednoduchého
pravidla. Kdybych vlastnil
dům, jenž bych chtěl za necelé
dva roky zbourat, začal bych
ho opravovat? Odpovídám si.
Ano - jedině v případě, kdyby
mi ještě něco vydělal. Lépe
řečeno - kdyby vydělal víc,
než jsou opravy, které na něm
udělám.
Poněvadž jsem od přírody a
politické situace v naší zemi
nedůvěřivý, mám obavu, že
se na radnici opět vymýšlí, jak
by někdo mohl dostat něco za
nějakou opravu.
Bohužel nemůžu radit. Já
osobně bych Společenský

glosa týdne

dům zavřel, rozebral bych
z něho všechno, co je nějak
zpeněžitelné nebo užitečné,
zabednil bych jej a připravil
na demolici. Rozhodně bych
v něm nespravoval kotle a topení na jednu jedinou zimu.
Moc tomu sice nerozumím,
ale jenom topení v tomto
domě nejde určitě opravit
za sto tisíc. A vydělá to víc?
Nebo budeme opět svědky
politického vítězství nad logikou a obyčejným selským
rozumem...

Konstelace hvězd Prostějova
Tento týden ušetříte spoustu peněz. Za tuhých mrazů se vám
nebude chtít vystrčit z domu ani špičku nosu, natož jít někam
flámovat. Jediným problémem jsou jarní prázdniny v Prostějově. Kdo máte děti, budete muset do kapsy přece jen sáhnout.

Berani - 21.3. -20.4. Stále zůstáváte naivními
a předpokládáte, že vám někdy začnou létat
pečení holubi do pusy. Tento týden vás vyvede
z omylu, budete se muset hodně otáčet, abyste
vydělali nějakou korunu.
Býci - 21.4. -21.5. Jste čím dál tím ledabylejší,
problémy necháváte plavat tak dlouho, dokud
se v nich nezačnete topit. Pokud si neřeknete
dost a nebudete zodpovědnější, nikdy se z průšvihů nedostanete!
Blíženci - 22.5. -21.6. Dostanete se do řečí.
Nebudete to poprvé a nikdy vám to zas až tak
moc nevadilo. Jenomže teď to bude jiné. Nepřející okolí vám totiž zahraje na citlivou strunu.
Vzmužte se konečně, bouchněte do stolu.
Raci - 22.6. -22.7. Nedávejte si tento týden žádné velké cíle, na co sáhnete, to se vám zbortí
pod rukama. Ukliďte se někam do ústraní, kde
nic nepokazíte a s nikým se nepohádáte. Snad
jen neděle bude úspěšnější.
Lvi - 23.7. -23.8. S partnerem se poslední dobou pořád jenom hádáte a v nejbližších dnech
se rozhodně neusmíříte. Problém je v tom, že
vy se ani udobřit nechcete a spíše přemýšlíte o
změně. Máte recht!
Panny - 24.8. -23.9. Budete středem pozornosti, což vám bude dělat dobře. Necháte si lichotit,
ale na druhé straně musíte být obezřetní a rozpoznat člověka, který to nemyslí upřímně. Ten
vás chce totiž zneužít!

Váhy - 24.9. -23.10. Celkem rádi se hádáte a
sporné situace přímo vyhledáváte. Tento týden
se ovšem v tomto smyslu budete nudit, protože
každý vám raději ustoupí z cesty. To není dobré,
proč vás nikdo nemá rád?
Štíři - 24.10. -22.11. V pracovním kolektivu budete všechny převyšovat, hlavně v píli
a aktivitě. Tím se ale samozřejmě dostanete do nemilosti u mnoha kolegů. Ti se vám
budou snažit hodit pár klacků pod nohy.
Střelci - 23.11. -21.12. Dostatek starostí budete mít s potomkem, se kterým zamíříte na jarní
prázdniny. Budete muset zapojit naplno svou
rodičovskou autoritu. Neměli byste se zříkat ani
menších fyzických trestů…
Kozorohové - 22.12. -20.1. Rádi se ukazujete
ve společnosti, takže pozvání na velký firemní
mejdan by pro vás nemělo být problém. Ale pozor, účasten bude i váš bývalý partner, se kterým
jste se rozešli ve zlém!
Vodnáři - 21.1. -19.2. Po delším čase byste se
měli objevit u rodičů, které jste poslední dobou
zanedbávali. Neměli byste být tak nevděční.
Sbalte si kufry a mazejte za nimi, alespoň na pár
víkendových dnů.
Ryby - 20.2. -20.3. U rodinného krbu nepanuje
zrovna nejlepší nálada. Důvodem je skutečnost,
že vy i partner poslední dobou dáváte raději
přednost společnosti. Čekají vás hádky a žárlivé
scény jako z filmu.

vize, vizualizace toho, co bude
a to nejen v Prostějově, ale i
v jiných městech... Žádné již
skutečně postavené objekty ani
malinkou „kadibudečku“ jsem
bohužel nenašel! A tak si říkám,
není to všechno kapku podivné?
Zatím tedy „Kasko“ stojí, plesová sezona v něm běží a podařeně, dokonce došlo k rozšíření možností posezení, radnice
slibuje finanční injekci, a jestli
se někdy dočkáme onoho slibovaného nového multifunkčního
kulturního centra, které je zase
slibem představitelů města, tak
to snad ví jen delfská věštírna.
Zkusím být v druhé polovině
méně vážný a pesimistický, a
tak kapku na odlehčení se zeptám prostějovských dam, která že to je také postižena onou
celoevropskou
silikonovou
aférou firmy PIP, kterou vedl
bývalý řezník a která dodávala
na vylepšení předností něžného
pohlaví silikon vhodný leda tak
do zdi? Doufám, že Prostějovanka v tom není žádná, neboť
Hanačky byly vždy krev a mlíko
od přírody a pevně věřím, že se
nenechaly zblbnout neustálými
módními vlnami, které se k nám

valí z Ameriky a zůstaly své.
Věřte tomu, milé dámy, že my
normální mužská populace to
oceníme.
Konečně se mi také dostal do
rukou kalendář „Osobnosti
Prostějovska“, který vydal místní Okrašlovací spolek a mám
k němu jednu zásadní připomínku. Bylo ho vydáno málo a
navrhuji přitisknout desítky kusů
a vrhnout je především do škol,
neboť na osobnosti historie bychom měli být hrdí, ale je třeba si
tyto osobnosti připomínat v dalekém větším měřítku, protože
pokud si nevážíme díla našich
předchůdců a nenavážeme na
jejich významný odkaz, nemů-

žeme se pak divit, jaký vztah má
dnešní generace k současnosti.
Věřím, že podobný kalendář
vyjde třeba každých deset let a
jistě se tam také jednou objeví
ta, které jsme všichni v lednu
fandili, aby v dalekém Melbourne umlčela ječící běloruskou sekačku a ruskou sbíječku
(tolik decibelů totiž obě ze sebe
vydají) a sama se stala tenisovou jedničkou. Bohužel se to
nepodařilo, ale nevadí... I tak
vám, slečno Petro Kvitová, děkuji za skvělé zážitky a nebojte
se, natřete jim to na jaře a budou
konečně potichu. Poprosil bych
při této příležitosti své „trochu
kolegy“ - novináře, vynechte
již své nablblé otázky: „Kdy
budeš, Petro, číslo jedna?“ Naopak pomožte kapku ten humbuk od Petry odklonit a všem
těm, i místním spoluobčanům,
co říkají s protaženým obličejem, že teda nakonec nic moc,
říkám, běžte si to zkusit, jaká je
to řehole. A do Fulneku vzkazuji: „Vím, narodila se u vás,
ale jednou bude v našem prostějovském kalendáři osobností
jako světová tenisová jednička,
protože je naše! Sorry....“

komentář redaktora

Dál se háže kamením…
Martin Zaoral
Pro dospělého
je každý šéf
vůl, pro žáka
každý učitel
nepřítel. Na
tom by se
shodla většina populace
napříč generacemi. Že toto konstatování nemusí platit absolutně, dokázal
případ ředitele školy ve Ptení.
Pavlovi Kovářovi může každý
z nás opravdu závidět. Jak ve
svých spolupracovnících, tak
i žácích svým netradičním
přístupem k vedení kolektivu i vyučování dětí zanechal
hlubokou stopu. Když šlo do
tuhého, spontánně a obdivuhodně se za něj postavili. Řekněme si upřímně, kdo z nás
to má? Jeho kritikům zbyly
pouze obecné řeči o morálním

pochybení, které zněly dosti
nepřesvědčivě. Bylo totiž patrné, že jeho práci dlouhodobě
nesledovali a o jeho přínosu
pro školu neměli většího ponětí. Přesto díky své funkci v
zastupitelstvu měli moc zásadně ovlivnit jeho profesní život.
Při svém rozhodování však
nevycházeli z jeho pracovních
kvalit, nýbrž ze střípků jeho
soukromého života a ze zkratovitého jednání, kdy nemluvil
pravdu o umístění zcela nezávadných fotografií na webu
školy.
Jeden z ptenských zastupitelů
na pátečním zasedání četl osm
let starý text stáhnutý z internetových stránek DJ Choruna,
které otiskl deník Blesk. Bylo
to neobyčejně trapné a směšné
zároveň. Daňový poradce zajíkavým hlasem recitoval slova
o okouzlení mladými dívkami,
která si vystřihl z bulvárního

deníku. Svůj výstup pak zakončil zvoláním: „A to chceme, aby takový člověk učil
naše děti?” Trefnější příklad
moralizujícího
pokrytectví
abyste pohledali.
Pravdou je, že Pavel Kovář
dostal životní lekci, na kterou
hned tak nezapomene. Snad
mu pomůže uvědomit si, že
coby ředitel školy je veřejnou
osobou, jejíž soukromý život
se může ocitnout na pranýři
rychleji, než je tomu například
u relativně anonymního novináře. Na druhou stranu jeho
spolupracovníci i žáci by určitě nebyli rádi, kdyby se kvůli
tomu z něj stal paranoidní
pruďas, který se bojí vlastního
stínu. Je dobré, že morálka,
kterou nám káže bulvární tisk,
není při rozhodování o osudu
člověka důležitější, než názor
lidí, které svojí prací dokázal
skutečně ovlivnit.

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!

Ad.: Zákaz stání
v Rozstání
Četl jsem článek ve Večerníku z 30.1.2012: „Kam s
autem aneb Zákaz stání v
Rozstání“. Souhlasím s tím
že jsem byl iniciátorem této
značky, ale kdo zde nežije v
zimním období neví jak to
zde vypadá když je sníh a
jak je to s údržbou této ulice.
Zásadně jsem proti nařčení,
že abych získal volné místo
pro automobily svých zákazníků. Tento výklad starosta
obce zná, jak je v článku napsáno, ale nesouhlasí s tímto
výkladem. Zákazník nakoupí
a odjede a zásobování složí
zboží a také odjede. Nemá
to se zákazem stání nic společného. Kdo by zde stál je
to na odpovědnosti každého
řidiče. Dále tato značka není
u místního obchodu, ale je
na začátku ulice jak je vidět
z fotky p. Petra Sedláka a z
druhé strany je taktéž tato
značka na začátku ulice.
Nevím proč je to tam tak
„šikovně napsané“. Snad záměrně?
Rudolf Tesař, Rozstání 271

Zelená vlna
nějak zčervenala!
V prostějovském tisku jsem
často četl, že semafory na
vnitřním okruhu v Prostějově jsou seřízeny tak, že
vozidla tudy projedou rovnoměrně a v pravidelných
intervalech na zelenou. Jako
řidiči jsme se tomu naučili
říkat, že jsme chytili zelenou
vlnu. Ale v Prostějově tomu
tak není. Jedu si po Vápenici směrem k lázním a zastaví
mě červená u Kostelecké. V
pořádku. Když se rozjedu na
zelenou, zastaví mě červená
u lázní. To už nadávám. To
ale není všechno. Zase se
rozjedu na zelenou a další
červená blikne u hudebky
na Plumlovské. No je to
normální?
Pavel Hybeš, Prostějov

Předplaťte si periodikum, kde najdete NEJVÍCE PUBLICISTIKY

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

Máte něco na srdci?
Myslíte si své,
o tom co se děje
na Prostějovsku?

Agentura
Mafie v mezích zákona
Jako na houpačce je to ve
Ptení. I Agentura Hóser
čučí. Ředitel tamní školy
se těší dobrému kariérnímu
zdraví a ředitelem i nadále
zůstává. Tedy vypadá to prozatím tak.
V Prostějově se někdo pokoušel prodat PARLAMENT. Nad titulkem kdekdo zajásal, poněvadž si
představoval, že dvě stovky
politiků si někdo někam
odveze, čím dál - tím lépe,
a bude od nich pokoj. Je to

jinak. Město se marně snaží
nabídnout budovu na Šárce
s desítkami sociálních bytů
k prodeji. Bohužel žádný
parlament se asi neprodá.
Tak nám oba zůstanou.
Mezitím
nám
zamrzlo.
Třeskutá zima se probudila
z letního spánku. Úsměv na
rtech přimrzl i předsedovi
Okresnímu soudu, jenž nás
v minulém čísle Večerníku
seznámil s realitní MAFIÍ.
Zástupci realitek se předem
domluví a pak si za málo pe-

něz koupí nemovitost v soudní dražbě. To všechno v mezích zákona. Rozčílilo to i
výše zmiňovaného předsedu
soudu Vladimíra Váňu. Uvidíme, zda jeho rozčilení bude
sdílet jeden z taktéž výše uvedených
PARLAMENTŮ.
V těchto případech bývá
dobré, když se vztekají „hlavy pomazané“ a nejenom řadový občan trpitel nebo naše
agentura.
Za Agenturu HÓSER
ROSŤYK

Chcete vyjádřit svůj
názor k článku, který
jste si právě přečetli?
Nebo byste rádi
vzkázali něco našim
politikům, sportovcům
a osobnostem?

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

O čem se drbe
ve městě

Řada obchodních center se v České republice rozhodla zpestřit nabídku obchodů o specializované prodejny
erotického zboží. Dokonce už i v nedaleké Olomouci
najdete v obchodním centru sexshop. Pryč jsou tak
doby, kdy tyto obchůdky fungovaly zpravidla v zastrčených uličkách měst. Pro mnohé vrchol, pro jiné nic
zvláštního. Co na to říkají naši spoluobčané jsme se
ptali v prostějovských ulicích …

VADÍ VÁM SEXSHOPY V OBCHODNÍCH CENTRECH?
Markéta
Svozilová,
Olomouc

Ano

Ano

„Samozřejmě, že mi to
vadí. Rád bych viděl někoho normálního, komu by
tohle nevadilo! Je to hrozné, místo toho, aby majitelé
obchodních center přemýšleli nad tím, jak přitáhnout
více lidí, tak udělají tohle...
Kdyby místo sexshopů raději otevřeli novou restauraci nebo nějaký užitečný
obchod, určitě by to ocenilo více lidí než tuto hrůzu.
Podle mě by tyto obchody
měly mít zákaz umístění
do obchodních center. Je to
otřesné!“

„Sama jsem byla při procházení obchodního centra
v Olomouci velice zaskočena, když jsem spatřila řetězcový sexshop. Nechápu,
jak tohle vůbec mohou pronajímatelé dovolit. Vlastně
chápu, jsou v tom samozřejmě peníze, což je smutné. Představte si, že jde
matka s dítětem od pokladny a hned první obchod,
který míjí, je sexshop. Erotické obchody by měly být
umístěny někde v zapadlé
uličce, ne v nákupních centrech!“

Ilustrace
Prostějov/mik - Když jsme
se chtěli dozvědět něco
více o daném a veřejností
drbaném tématu, schválně jsme se odhodlali k
návštěvě útulné hospůdky
poblíž Špalíčku. Právě v
této historické části města
má brzy vyrůst moderní obchodní centrum. A co na to
říkají štamgasti z okolních
hospod? V naprosto drtivé většině jsme se setkali s
jednotnými názory.

„Ty údajné petičníky, co
jsou proti bourání „Kaska“, bych poslal někam.
Jak někdo může protestovat proti tomu, aby konečně někdo zbavil Prostějov
té ohavné komunistické obludy? Té betonové zchátraliny, co si nechá říkat Společenský dům, se zastávají
jen šílenci, kteří si chtějí
honit politické body, a pár
zaslepenců jim to zobe z
ruky,“ ulevil si pan Jarda.

„Bodejť, vždyť se podívejte, kdo se bourání kulturáku brání. Samí chlápci,
kteří ve volbách neuspěli a
teď si myslí, že pár tanečníků naverbovaných na
nějakém plese jim přinese
volební hlasy. Já su jednoznačně pro to, aby kulturák
šel okamžitě k zemi. Postaví se zde konečně po třiceti
letech něco nového, bude
tady kde parkovat a navíc,
pokud jsem dobře četl v
novinách, město vybuduje
nový kulturák. Tak kurňa,
o co komu vlastně jde? O
ho...,“ dodal rozezleným
hlasem pan Vladimír. Po
chvíli si k našemu stolu
přisedl mladík sotva dvacetiletý. A přišel se zajímavým
postřehem. „Ti samí lidé,
kteří teď nechtějí, aby se
starý kulturák zboural, tak
nedávno brojili proti Prioru
a požadovali jeho okamžitou demolici jako nevzhledné komunistické budovy. A
to jde o naprosto stejnou
barabiznu, jako je budova
Společenského domu. Proč
mají nyní tak odlišný názor
pánové Navrátilové, Matyášci a Kolářové, to fakt nelze pochopit,“ uzavřel tuto
ladík.
debatu mladík.

Olomoucká ulice

Vždy zde fungovala řada živností. Olomoucká ulice získala
své pojmenování podle směru výpadové cesty na město Olomouc. Již v roce 1560 se ulice připomíná s původním názvem
Držovská. Od roku 1881 se užíval název Královská třída, současné pojmenování platí od roku 1893. Na snímku z roku 1904
je na levé straně ještě vidět rohový dům, zbořený v 60. letech
20. století. Na Olomoucké ulici sídlila odjakživa řada obchodů a
živností. V patrovém domě po pravé straně fungovala na počátku minulého století tovární výroba slaměných klobouků, v současnosti je budova využívána ke komerčním účelům. V domě č.
16 existovala během první republiky továrna na ovocné konzervy, v domě č. 23-25 konfekční velkotovárna Sborowitz.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
INZERCE

Chcete se prezentovat u pravidelné rubriky

Jak šel čas Prostějovem?

I TOTO MÍSTO MŮŽE BÝT VAŠE!
Volejte: 608 960 042 (sl. Vašková)
Pište: reklama@vecer nikpv.cz

Předplaťte si periodikum, kde najdete

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

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“
Velkopopovický
Radegast Birell
Kozel černý
0,33 l (plech)
0,5 l

Co vás čeká
v p o s t e li .. .
S vámi
á i jje to
t holt v sexu těžké. Rádi byste se milovali každý den,
ostatně schopnosti na to máte, ale jste nezřízeně líní dobývat
partnera a vůbec si ho získat. Navíc bude pro vás tento týden
přednější práce, takže na vlastní fyzické potřeby nebudete mít
čas a ani náladu. Ale pozor! V samotném závěru pracovního týdne se služebně seznámíte s osobou, která už po prvním letmém
pohledu ve vás vzbudí neuvěřitelnou sexuální touhu. Budete ji
chtít získat za každou cenu. Doporučujeme začít opatrně, třeba
pozváním na večeři. Pokud dotyčný či dotyčná neodmítne, máte
vyhráno a víkend plný nezkrotné vášně před sebou. Pokud tedy
překonáte svoji pověstnou lenost. Pak už stačí uplatnit vaše nesporné sexuální umění, hlavně schopnost několikrát za sebou
uspokojit toho druhého. Bude to bouřlivá sobota a neděle!

Příště: Vodnáři

Návrat ke
„starým“ případům
Kamarádi zachránili muži život.
Jejich příběh zaujal celou ČR
Prostějov/mls
PONDĚLÍ 31. LEDNA 2011
Koncem ledna minulého roku se v Bedihošti stalo něco, co si podle
nás zasloužilo uznání nejvyššího stupně. Patnáctiletý Martin Jančík a
o tři roky starší Šimon Musil z Bedihoště z kolejiště vytáhli pětašedesátiletého muže, který zkolaboval a upadl do bezvědomí. Kluci ho
našli a zachránili. Učinili tak skutečně v poslední minutě, pár vteřin
před tím, než po kolejích projel vlak.

jak šel čas Prostějovem ...

Staropramen
Cool Lemon
0,5 l (plech)

22.12. -20.1.

Co na té barabizně vidí?

Prostějov/Aneta Křížová

Tomáš
Salaj,
Prostějov

Kozorohové

PIVO

Krušovice 12°
0,5 l

Pardál světlý
0,5 l

Pilsner Urquel
ležák 0,5 l
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Naše RESUMÉ
Pokud by někdo naši již dříve
připravenou svačinu toužil zapít
národním nápojem, určitě bychom jej neposlali do Lidlu, kde
jsme objevili pouze dva ze šesti
vybraných druhů piva. Naopak
nejširší výběr nabízejí Interspar
a Billa. V prvně jmenovaném
marketu také najdete nejlevnější
plzeňskou „dvanáctku“ (stejně
jako Lidl), Krušovice (jako Billa)
i Pardál (jako další tři obchody).
Pro Kozla a třetinkový Radegast
v plechu si zajděte do Albertu či
Billy, Staropramen Cool Lemon
pak nejvýhodněji zakoupíte v
Kauflandu. Nejdražší piva pak v
řadě případů koupíte v tesku...

LEDEN 2012
Žák SŠ, ZŠ a MŠ Jistota v Prostějově Martin Jančík byl jedním z pěti,
který byl v roce 2011 nominován na cenu dětský čin roku v první kategorii „Záchrana lidského života”. V celostátním hlasování nakonec
skončil na druhém místě. Dostal se před něj pouze velmi silný příběh
devítiletého Patrika Pačandy ze ZŠ Krucemburk. Ten zachránil život
své těhotné mamince, která dostala epileptický záchvat. Našel ji, jak
leží na břiše hlavou na kachličkách v kaluži krve. Nezpanikařil a doběhl pro bratra, který zavolal záchranku. Maminka měla rozbitou hlavu
a zašité obočí, miminku se však i díky Patrikovi nic nestalo. O měsíc
později maminka Patrikovi porodila zdravého a krásného bratříčka.
napsáno před
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Senátor Robert Kolář
odmítá starostovo nařčení

Před čtrnácti dny jsme čtenářům předložili názor kojetínského starosty Mojmíra Haupta na stěhování romských rodin
z Prostějova právě do Kojetína.
Mojmír Haupt však nenapadl
pouze naše zastupitele s ohledem na zbavování se Romů na
úkor Kojetína, ale pořádně si
rýpnul i do senátora za Prostějovsko a Kojetínsko Roberta
Koláře.
„Naši občané jsou na senátora právem rozhořčeni. Viděli jsme ho u
nás naposledy týden před volbami
v listopadu roku 2000! Ať byl Jan
Kavan, jaký chtěl, moc nám pomohl v nejrůznějších záležitostech
a navíc přijížděl do Kojetína každé
dva měsíce na různé akce. To se s
panem Kolářem prostě nedá srovnat. Občané Kojetína mu dali svůj
hlas a on se jim za to takhle odvdě-

čil,“ ostře pronesl Mojmír Haupt.
Pro reakci Roberta Koláře jsme
si zajeli na zimní stadion. „Stěhování Romů je samozřejmě pro
Prostějovany výhodné, ale vůči
občanům Kojetína nekorektní. Co
by se stalo, kdyby Brno nebo Olomouc chtěly nastěhovat své Romy
do Prostějova? Z naší strany nejde
o systémové řešení,“ sdělil Robert
Kolář, který se vzápětí vyjádřil i ke
kritice kojetínského starosty. „Pan
starosta nemá pravdu, v Kojetíně
jsem samozřejmě byl několikrát,
to ale neznamená, že moje kroky
vedou vždycky na radnici za panem starostou. Často se vídám s
lidmi z Kojetína i Tovačova. Panu
Hauptovi zřejmě není milé, že se
snažím pomoci jednomu kojetínskému občanovi, kterému zdejší
radnice dělá značné naschvály s
přístupovou komunikací k jeho
pozemku,“ pokrčil rameny Robert
Kolář.

INZERCE
Vydavatelství HANÁ
Á PRESS s.r.o.,
s přední pozicí na mediálním trhu v Olomouckém kraji
(v portfoliu tituly PROSTĚJOVSKÝ Večerník, OLOMOUCKÝ Večerník,
Radniční listy Prostějov)
hledá pro rozšíření svého týmu pracovníka/-ci
do obchodního oddělení a redakčního chodu na tyto pozice:

* OBCHODNÍ MANAŽER/-KA
* ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
* INZERTNÍ PORADCE/-KYNĚ
Požadujeme:
uživatelskou znalost práce na PC (MS Office), komunikativní a organizační
schopnosti, zodpovědnost, časovou flexibilitu, spolehlivost, komunikativní
a příjemné vystupování, zkušenosti a praxe v periodiku značnou výhodou
Nabízíme:
HPP i VPP na dobu neurčitou, odpovídající finanční ohodnocení s motivujícími složkami, práci v dynamickém kolektivu a mediálním prostředí,
seberealizaci v oboru, možnost dalšího postupu, příjemné pracovní prostředí, zázemí stabilní společnosti, pracovní doba dle dohody
Pokud vás naše nabídka zaujala a splňujete uvedené podmínky, zašlete nám svůj strukturovaný životopis na adresu provozního ředitele vydavatelství Haná Press s.r.o.: kozak@pv.cz
Vybrané uchazeče/-ky budeme kontaktovat s pozváním na osobní pohovor.

Pro bližší informace volejte 608 706 148
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SEBEVRAŽEDNÉ DRAMA: Policisté honili po Prostějově zoufalého muže!
Víme, jak to před týdnem probíhalo, i kdo a jakou hrál úlohu v celém případu se šťastným koncem
Příběh jako ze špatně natočeného filmu. Pětatřicetiletý
etiletý Prostějovan David
► Pětatřice
Pětatřicetiletý David Brauner měl v pondělí 30. ledna
Brauner, toho času nezaměstnaný, vzkázal minulé
ulé pondělí místostanamířeno na koleje k „myší díře“ ve Vrahovicích...
rostovi města Prostějova Jiřímu Pospíšilovi, že ještě
ště v týž den spáchá
Nezaměstnaný muž svoji smrt oznámil v dopise určeném
► Nezam
sebevraždu! Důvod? Přítelkyně, která ho několik let vydržovala, ho pustila
místostarostovi
Jiřímu Pospíšilovi!
místos
k vodě... Místostarosta nic nepodcenil a okamžitě zalarmoval
alarmoval městskou i
► Jeho
Jeh záměr mu překazili policisté. Našli ho opilého
státní policii. Ta vyhlásila záchrannou akci, která v Prostějově
rostějově hned tak
v hospodě
v Kravařově ulici!
ho
nemá obdoby. Desítky policistů měly zabránit tomu,
u, aby chlapík
► Důvodem
jeho zoufalého činu byl rozchod
D
své hrozby naplnil. V jeho dopise na rozloučenou totiž stálo,
s přítelkyní...
že poté, co si dá pořádně do nosu v hospodě, hodlá
lá skočit
ho bývalého partnera viděla Ten jim předal místostarosta
pod vlak ve Vrahovicích. Dobrovolný odchod z tohoto
o světa
především v tom, že si dlouho- města Prostějova, který jej obsi dokonce naplánoval! A to na půl jedenáctou večerní,
černí,
době nemohl najít práci. „Po- držel od své sekretářky. V něm
kdy z prostějovského hlavního nádraží vyjížděl rychlík
chlík
kud by se mu to povedlo, při- se dočetl, že muž (1976) chce
šel by na jiné myšlenky a tolik spáchat sebevraždu skosměrem na Olomouc. Ještě odpoledne se ho tak
kem pod vlak. Opeby nepil,“ míní sama žena.
policisté vydali do ulic hledat. Blížil se večer a čas se
Zvolil si smrt. David Brauner z Prostějova se rozhodl ukon- Jak již bylo zmíněno, muž rativní cestou se
neúprosně krátil…
čit svůj život skokem pod vlak u takzvané „myší díry“ ve Vra- chtěl skočit pod rychlík, který jej podařilo
Prostějov/mls, mik, pk
„Byl jsem z toho tak trochu v
šoku. Ještě nikdy jsem se nesetkal s tím, aby nám někdo
přišel na radnici oznámit, že
jde skočit pod vlak. V dopise,
který mi zanechal u sekretářky, přitom bylo jednoznačně
napsáno, že se nejprve opije a pak spáchá sebevraždu!
Trochu pana Braunera znám.
Musím tedy přiznat, že mě
zprvu také napadla teorie o
demonstrativním činu, ale v
těchto případech nikdo neví,
co se tomu druhému honí hlavou... Navíc vedle dopisu mi

byla předána igelitová taška,
kterou jsem měl po jeho smrti
předat ex-přítelkyni. Přeběhl
mi mráz po zádech, okamžitě jsem uvědomil policii a ta
učinila další kroky k záchraně
pana Braunera. Jsem rád, že se
to podařilo,“ okomentoval pro
Večerník svůj nevšední zážitek Jiří Pospíšil, místostarosta
města Prostějova.
V naší těžké době hledá na kolejích dobrovolnou smrt čím
dál více lidí. Oblíbeným místem prostějovských sebevrahů je pak kolejiště u takzvané
„myší díry“ ve Vrahovicích.
Právě sem měl v pondělí 30.

hovicích. Policisté ho při záchranné pátrací akci našli opilého
v hospodě...
Foto: Martin Zaoral

ledna namířeno pětatřicetiletý
David Brauner. Chtěl skočit
pod noční rychlík. K zoufalému činu se odhodlával od začátku nového roku, kdy se rozešel se svou přítelkyní. „Je to
skvělá žena. Byli jsme spolu
půldruhého roku. Po celou tu
dobu jsem neměl práci, ona mi
dávala peníze jak na jídlo, tak
na oblečení. Čím dál víc jí ale
vadilo, že mě musí živit a že
jsem poměrně hodně chlastal.
Dokonce jsem ji i podvedl,
kdy jsem měl milenku na jednu noc.. Po Silvestru mi tak

oznámila, že se se mnou rozchází. Psychicky jsem se rozsypal,“ vyprávěl exkluzivně
Večerníku pětatřicetiletý vyučený klempíř David Brauner.
Své někdejší partnerce, která
je o jedenáct let starší než on,
tedy oznámil, že se zabije, a
určil i datum...
„Snažila jsem se mu to rozmluvit, ale nešlo to. Víc jsem
udělat nemohla,“ reagovala
na náš telefonický dotaz žena,
jejíž identitu známe, ale z pochopitelných důvodů ji odkrývat nebudeme. Problémy své-

o půl jedenácté v noci vyjíždí
z Prostějova do Olomouce. K
sebevraždě ale nakonec nedošlo. Naštěstí...
Zásluhu na tom má duchapřítomnost vysokého prostějovského politika a následný pohotový zásah policistů i strážníků.
Ti právě na základě podnětu
Jiřího Pospíšila začali po muži
pátrat a našli jej kolem osmé
hodiny v jednom z barů v Kravařově ulici. Byl namol opilý...
„Dne 30. ledna v sedmnáct
hodin se na součást OO PČR
Prostějov dostavila hlídka
Městské policie Prostějov, která předala dopis osoby muže,
který chce spáchat sebevraždu.

Na „záchytce“ pětatřicetiletý
Prostějovan strávil pondělní
noc, během které ležel „přikurtovaný“ na lůžku. Po ranním
vystřízlivění byl propuštěn. O
pár dnů později navštívil redakci Večerníku, aby se nám exkluzivně svěřil se svým životním
trápením. Z celé události je prý
poučen. Alespoň to tvrdí...
„Byla to pro mě velká škola!
Myslím, že podobnou hloupost
v životě už nikdy neudělám.
Musím si najít práci a postavit se
na vlastní nohy,“ přemítal David
Brauner o své budoucnosti.

Do záchranné akce
se zapojily desítky
policistů a strážníků

vypátrat,
když popíjel v jednom z prostějovských
barů. Vzhledem k tomu, že
muž svým jednáním
bezprostředně ohrožoval svůj
život, hlídka jej dle zákona
zajistila a eskortovala na policejní služebnu. Tam mu byla
naměřena hodnota 2,67 promile alkoholu. Přivolaný lékař
rozhodl o převozu muže na
protialkoholní záchytnou stanici,“ popsala pondělní události Eva Čeplová, policejní
tisková mluvčí.

Redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku mu přeje, aby našel dostatek sil ke svému odhodlání a dokázal své skutky
opravdu naplnit. Věříme, že
tento případ bude ponaučením nejen pro nešťastného
zamilovaného muže, ale i
pro všechny další, co by měli
podobné „choutky“ zbytečně
hazardovat se svými životy...

ZLODĚJE SI VYPÁTRAL SÁM V pátek v Prostějově naměřili -16,5 °C
Ukradli vám peněženku? Zkuste se
poptat v okolí „Husáku“!

Prostějov/mls - Policisté jsou
přetíženi a méně závažné
případy, jako jsou například
krádeže peněženek či kol,
neřeší vůbec nebo jen velmi
zevrubně. Lidé to vědí, a
tak mnohé z těchto případů
kriminalistům ani nehlásí.
Když vám ale někdo neznámý
ukradne peněženku, tak to
naštve. Že si člověk ovšem
někdy může poradit sám,
dokázal i případ osmadvacetiletého Štěpána Slouky...
Vše začalo v baru La Putyka
v Ječmínkově ulici. Právě tam
Robert Horvátko pozdě v noci
o peněženku okradl mladou
slečnu. Nepočítal však s tím,
že podnik má kamerový systém. Na záznamu bylo vidět i
chvíli, jak dvaatřicetiletý Rom
krade dívčinu kabelku. Byla z
něj patrná i jeho tvář. Po identitě
mimo policistů začal pátrat i
osmadvacetiletý stolař Štěpán
Slouka.
„Na záznamu jsem toho zloděje
poznal, jen jsem si nebyl jistý jeho
jménem. Pro lidi žijící na Husově
náměstí a v jeho okolí je to známá
firma. Řekl jsem holkám, že to
jméno zjistím, a to se mi taky
povedlo. Pak jsem je nahlásil na
policii,“ sdělil Štěpán Slouka.

Prostějov/mls - Silné mrazy,
které v uplynulém týdnu svíraly podstatnou část Evropy,
se nevyhnuly ani Prostějovsku. Na zdejší hvězdárně
naměřili letošní nejnižší teplotu v pátek 3. února. Přesně
v 7:58 zde rtuť teploměru
klesla až na -16,5 °C. Na vrchovině bylo ještě znatelně
chladněji. „V Drahanech

jsme v pátek ráno naměřili
-22 °C,“ informoval nás Josef
Šmehlík.
Už v průběhu posledního pracovního dne se v Prostějově
a okolí začalo mírně „oteplovat”. Nejchladnějším dnem
celého týdne tak zůstal čtvrtek. Průměrná denní teplota
se v tento den v Prostějově
pohybovala pod hranicí -13

°C. Není se co divit, vždyť
nejtepleji bylo ve čtvrtek krátce po druhé hodině odpoledne,
kdy jsme se mohli „ohřát při
-9,4 °C. Ani víkend výraznější
oteplení nepřinesl. Například
sobotu byla maximální teplota
ještě nižší než ve čtvrtek a to
-10,3 °C.
V nadcházejících dnech by
podle meteorolgů mělo přece

jen přijít mírné oteplení. Na
žádné velké tropy se však těšit
nemůžeme. Ani v závěru tohoto týdne a o víkendu by rtuť
teploměru neměla překročit -3
°C. Početní milovníci bruslení
na rybníku v Drozdovicích
stejně jako na kterékoliv jiné
zamrzlé vodní ploše by si tedy
v průběhu nastávajícího týdne
měli skutečně přijít na své!

Narodil se v USA,
krade ale zde...
Lapený recidivista. Třiatřicetiletý Robert Horvátko se narodil v
USA, pro lidi bydlící v okolí Husova náměstí je ale dostatečě známou firmou...
Foto: Martin Zaoral
Hlavně díky jeho pátraní tak v
úterý uplynulého týdne stanul už
několikrát trestaný Robert Horvátko před prostějovským soudem. Kromě krádeže peněženky
byl obžalován rovněž ze spolupachatelství na loupeži, které
se měl dopustit s Tomášem
Lakatošem. Ten však u soudu
změnil výpověď a jako svého
spolupachatele namísto Horvátka
určil Roberta Horváta zvaného
„Štika“. Tomáš Lakatoš si měl
nejprve vzít „tři psaníčka” heroinu a následně v Plumlovské

ulici napadnout kulhajícího a
lehce opilého muže a sebrat mu
peněženku. Muž přitom upadl
na zem, čímž si způsobil drobná
zranění. Zda-li byl jeho komplicem Robert Horvát či Horvátko,
však není zcela jasné. Jisté je, že
Tomáš Lakatoš a jeho kumpán si
díky přepadení chodce přišli na
pár korun. Hrozí jim však trest
několika let vězení. Kolik to
bude, zatím není jisté, rozsudek
dosud nepadl.
Celé jednání bylo odročeno
na 13. března.

Na LOUPEŽ se připravoval dva týdny
Slovensky mluvící muž přepadl směnárnu v centru
Prostějov/mik - Jak informujeme na třetí straně dnešního
vydání, v pátek 27. ledna v
podvečer došlo ve směnárně
v obchodním domě Prior
k loupežnému přepadení.
Zatím neznámý muž se
pokusil po obsluze vymámit
peníze, hrozil přitom ukrytou zbraní. Policie po něm
intenzivně pátrá a žádá o pomoc veřejnost. Přestože muž
odešel bez jediné koruny,
hrozí mu až deset let vězení.
„V pátek 27. ledna 2012 v
17.12 hodin přistoupil k oknu
směnárny v prvním patře
obchodního domu Prior v
Prostějově neznámý muž,
který na sklo přitiskl papír s
nápisem „pusť mě dovnitř,
mám zbraň“ a obsluze řekl,
ať jej pustí dovnitř a dá mu
peníze. Poté z rozepnutého
kabátu ukázal na rukojeť
zbraně, pravděpodobně pistole. Obsluha neuposlechla.
Ihned poté pachatel z místa

Na drahansku bylo o šest stupňů méně...

činu odešel. Ke zranění osob
ani k hmotné škodě na majetku nedošlo,“ popsala nám
událost Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Z místa činu byl kriminalisty
zajištěn záznam z kamerového systému směnárny. „Tento záznam pochází z doby
asi čtrnáct dní před samotným spácháním uvedeného
loupežného přepadení. Z
toho je zřejmé, že si pachatel směnárnu pravděpodobně
typoval, posléze se vrátil
a provedl přepadení. O
shodě muže z tohoto záznamu a muže, který provedl
přepadení, není pochyb,“ garantuje mluvčí policie. Není
vyloučeno, že zmíněný muž
na zveřejněných snímcích po
činu opustil Prostějov. „Vzhledem ke skutečnosti, že pachatel může stejnou či obdobnou trestnou činnost páchat
na celém území České repub-

liky, žádáme tímto sdělovací
prostředky o zveřejnění
s cílem pachatele ustanovit,
případně zjistit k případu
důležité skutečnosti,“ dodala
na závěr Eva Čeplová.
Veškeré poznatky k tomuto
případu je možno oznámit
telefonicky na bezplatnou
linku 158 nebo přímo telefonicky na oddělení obecné
kriminality v Prostějově na
telefonní číslo 974 781 336.

POPIS PACHATELE
Muž byl vysoký přibližně
180 centimetrů, na hlavě měl
černou čepici až po oči, na
očích měl dioptrické brýle s
jemnější obroučkou světlejší
barvy. Oděn byl v dlouhý
kabát a kalhoty tmavší
barvy. Pachatel mluvil slovensky, přibližný věk mezi 30
až 35 lety. K popisu rukojeti pravděpodobné pistole:
delší tmavé barvy, materiál
nezjištěn.

To byla kosa! Průměrné teploty v období 30.1.2012 – 5.2.2012.

Zdroj: Lidová hvězdárna v Prostějově

Mrzne jako na Sibiři, „azylák“ je plný
Přesto stále velké množství
bezdomovců přespává venku!
To byl hrozný týden! Arktické mrazy
zpomalily život v celém městě a drtivá většina z nás vyhledávala teplo
svého domova. Ne všichni ale mají to
štěstí, že mají kde bydlet. Lidé bez trvalého přístřeší trpěli zimou. Naštěstí
existuje v Prostějově Azylový dům,
který během uplynulých dní praskal
ve švech.
Prostějov/mik
„Už od loňského roku je patrný dramatický nárůst klientů
našeho centra. A za podobných
extrémních podmínek, které
panují venku v těchto dnech,
se počet lidí bez domova vyhledávající naše služby ještě
více zvyšuje. Dnes je kapacita
Azylového centra v Prostějově vyčerpána,“ řekl v pátek
Večerníku Jan Kalla, předseda
Občanského sdružení sociální
pomoci Prostějov.
V Azylovém domě za Určickou ulicí je naprosto zaplněn
jak klasický „azylák“, tak
i noclehárna. „Dnes máme
akorát poslední tři místa pro
ženy. Všem nabízíme nezištně
i takovou službu, že když už

Mají plno. Ředitel Azylového centra za Určickou ulicí v Prostějově Jan Kalla hlásí
zcela naplněnou kapacitu tohoto zařízení.
2x foto: Michal Kadlec

nemají kam jít a nedisponují
ani žádnými finančními prostředky na obyčejné přespání,
mohou nouzově přenocovat u
nás na společenské místnosti.
A jestliže dnes stojí bezdomovci před volbou umrznutí
či přespání v teple, měli by
zvolit tuto variantu,“ dodal
Jan Kalla. Vedení Azylového
domu koupilo k tomuto účelu
rozkládací matračky, které se v
případě nouze o místa instalují
právě ve společenské místnosti. „Je to taková nadstandardní
věc a je zcela zadarmo. Zatím
tuto službu nikdo nevyužil,
ale věřím, že pokud mrazivé
počasí bude pokračovat, brzy
se naplní i tato kapacita,“ řekl
šéf Azylového centra v Prostějově.

Přestože o služby „azyláku“ je
obrovský zájem, na ulicích se
pořád vyskytuje velké množství bezdomovců, kteří raději
zůstávají venku místo toho, aby
zamířili do tepla za Určickou
ulici. „Možná se naše zařízení
zdá někomu z ruky, ale to není
snad jediný důvod. Mezi lidmi
bez přístřeší však denně pracuje
náš terénní sociální pracovník,
který jim dává informační letáky o našich službách. Bezdomovci tak vědí, že u nás najdou
skutečný azyl.
Kromě přespání nabízíme i
veškerý hygienický servis včetně vyprání prádla. Ráno u nás
každý klient může probrat své
problémy se sociálním pracovníkem. V rámci denního pobytu
služby nízkoprahového centra

nabízíme klientům i základní
stravu. To znamená konzervu,
paštiku, pečivo, polévku, kávu
a čaj,“ doplňuje výčet služeb
Jan Kalla.
Také šéf Azylového centra v
Prostějově se pozastavuje nad
tím, proč někteří bezdomovci se
stále zdráhají tyto služby vyhledat. „Vzdálenost našeho „azyláku“ od města není pro bezdomovce problém. Navíc jsou
o našem působení dobře informováni. Opravdu nevím, co je
k tomu vede, že raději spí někde
u teplovodu pod mostem nebo
v jinak neobývaných ruinách
domů, kde si například topí zakládáním táboráků. Takovým
lidem se snažíme alespoň pomáhat jídlem či zdravotnickým
materiálem,“ dodal Jan Kalla.

Téma Večerníku
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A je to opět tady! Ještě jsme se nevzpamatovali z vánočních nákupů a už abychom přemýšleli, čím
udělat radost svým drahým polovičkám nebo třeba rodičům, sourozencům či blízkým kamarádům
na svatého Valentýna. Není třeba hned shánět drahé dary, i když proti gustu… Jde spíše o to potěšit
dobrým slovem, milou pozorností nebo květinou. Svátek sv. Valentýna je rozšířený po celém světě a v
posledních letech se stále více slaví i u nás. Sv. Valentýn není výmysl dnešní doby, je skutečnou historickou osobností. Kdo že to vůbec vlastně byl? A jak se tento svátek slaví v jiných zemích? Pojďme se
na den 14. února podívat i třeba trochu jinak, PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás s mírným předstihem,
abyste načerpali tolik potřebnou invenci, připravil další tématickou stranu včetně atraktivní soutěže o
hodnotné dárky… Můžete nám také napsat své zamilované příběhy!
Připravila: Aneta Křížová

Budete slavit svatého Valentýna?

SVATÝ VALENTÝN: americký komerční výmysl?
Omyl! Valentýn byl člověk plný víry a naděje...
pouze jako americkou komerční
legendu, ale mýlí se. Valentýn je
totiž historická osoba, která činila dobro a zaslouží si svou oslavu
stejně jako jiné svátky… Kolem
jeho existence je dodnes spousta
nevyjasněných otázek, dohadů a
smyšlenek. Existuje hned několik
verzí o jeho původu i minulosti…

V České republice se svatý Valentýn začal slavit po pádu totalitního
režimu v roce 1989. Tradice svátku však byla obnovena již v roce
1970 v Americe, přičemž samotný
prvpočátek pochází ze starověkého Říma. Velká většina Čechů
vnímá svátek svatého Valentýna

První legenda
... praví, že císař Claudius II. byl veliký vojevůdce, ale nelíbilo se mu,
že jeho muži nechodí rádi bojovat,
protože neradi opouštějí své rodiny.
Zakázal proto po celém Římě všechna zasnoubení a svatby. Navzdory
rozkazu vládce Říma, Valentýn římský kněz, dál tajně oddával zamilované páry, které se chtěly brát.
Kvůli neuposlechnutí jeho příkazu
byla Valentýnovi nařízena poprava.
Před popravou však ještě stihl napsat
milostný dopis své milé, a tak zřejmě
vzniklo první „valentýnské přání“.

Když křesťanská Církev nabyla v
Římském císařství moc, byl prohlášen za mučedníka a prohlásila ho za
svatého. Takže datum 14. února je v
podstatě oslavou mučednické smrti
svatého Valentýna, který byl ztrestán
za svoje dobré skutky. Dle historiků
byla jeho hlava setnuta mezi roky
268 a 273, dnem byl právě 14. únor.
Valentýn je vyobrazován s atributy, jako jsou růže, ratolesti, kohout,
ptáci. Jeho svatým atributem je meč.
Se svatým Valentýnem jsou spojovány i květy mandlovníku, které prý
vykvetly nad jeho hrobem. Z toho
důvodu si je právě zamilované páry
předávaly jako důkaz nehynoucí
lásky.

Druhá legenda
... je ze starého Říma a líčí Valentýna
jako ctnostného i moudrého člověka,
o jehož schopnostech se dokonce
doslechl i sám císař, který si ho nechal zavolat. Nešetřil chválou a ne-

skrýval k němu obdiv, ale zároveň si
posteskl také nad okolnostmi, proč
se Valentýn nemůže stát císařovým
přítelem. Valentýn totiž podle císaře
věřil „pověrám“, čímž měl na mysli
celé křesťanství. Císař nakázal městskému prefektu, aby na Valentýna
dohlížel, a tak si ho prefekt vzal k
sobě domů. Tam se Valentýn setkal
s velmi krásnou, ale nevidomou dcerou prefekta. Astorius požádal Valentýna, aby se modlil za dceřin zrak.
Protože Valentýn modlitbám věřil,
rád se za její zázrak modlil každý
den. Zamiloval se však do ní. Obrovská víra nejen Valentýna, ale i jejího
otce nakonec dopomohla k zázraku.
Dívka opět spatřila světlo světa. O
neskutečném zázraku si povídal celý
Řím. Bohužel pohané omítli tomuto
zázraku uvěřit a vtrhli do domu prefekta, dobroděje Valentýna odvedli a
za městem mu sťali hlavu mečem.
Navzdory hořkému osudu se svatý
Valentýn stal patronem čisté lásky...

Večerník hledal zamilovaný pár a našel dvoj i ci, která j e spolu čtyřicet let!

„Ze všeho nejdůležitější je úcta,“ smějí se manželé Pospíšilovi
Na tematický rozhovor týkající se
lásky odpovídal Večerníku manželský pár, který je spolu neuvěřitelných ČTYŘICET let a stále jim
to bezvadně klape. Jaký je recept
na spokojený vztah? To nám prozradili Eva a Jindřich Pospíšilovi
z Prostějova...
Nedávno jste oslavili své
čtyřicáté výročí svatby.
Dá se i po tolika letech
společného soužití mluvit o zamilovanosti?
„Máme dvě děti a pět vnoučat a i
přesto máme pocit, jakoby vše začalo teprve včera...(úsměv) Žijeme
normální život: pohádáme se, usmíříme se, vzpomínáme, plánujeme,
povídáme si, smějeme se… Možná
to kouzlo spočívá v tom, že převážně
všechno děláme spolu a rádi. A důležitým kořením života je humor, bez
něj by to asi nešlo. Za ta dlouhá léta
jsme spolu prožili mnoho těžkých
chvil, tak jak to už v životě bývá,
ale vždy jsme se ze všeho uměli
vzpamatovat a držet při sobě. Teď,
když prožíváme ty klidnější roky, si
uvědomujeme, co jeden pro druhého
znamenáme, a i když to tak někdy

nevypadá, nemohli bychom bez
sebe žít, a to je podle nás stále projev
zamilovanosti.“
Jaký je tedy podle vás
recept na spokojený
vztah?
„Jde hlavně o respektování jeden
druhého, vzájemný obdiv a podporu,
důvěru, společně se umět radovat z
úspěchu toho druhého, umět odpouštět nedostatky a chyby a vůbec mít
chuť milovat. Ze všeho je ale podle
nás asi nejdůležitější úcta, protože,
když k partnerovi nemáte úctu, ztratíte veškeré zábrany a takové vztahy
pak končí špatně. Je důležité být si
přáteli, řešit problémy dohromady,
nemít tajemství. Pokud můžeme radit, stolujte spolu alespoň u večeře a
povídejte si, mějte podobné zájmy,
choďte spolu do společnosti, jděte
do divadla, do kina či na koncert, ale
zároveň si dopřávejte čas sami pro
sebe. Vztah může být spokojený, jen
pokud oba chtějí.“
Slavíte svatého Valentýna nebo spíše 1. Máj?
„Víte, my už tak nějak
neslavíme ani jeden z těchto dnů.
Za mlada jsme samozřejmě, tak
jako všichni ostatní, prvního máje
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ZA TÝDEN TADY MÁME 14. ÚNOR
- PŘIPRAVUJEME VALENTÝNSKÝ SPECIÁL 2012
PROSTĚJOVSKÝ Večerník každoročně připravuje před blížícím se svátkem zamilovaných pro všechny své čtenáře ojedinělý speciál, ve kterém si
zcela jistě každý najde „to“ své! V příštím čísle, které vyjde 13. února, na
vás čeká hned několik soutěží, kvízů a prostřednictvím našich-vašich novin
se můžete třeba i seznámit! Ve hře je tak nejen „láskyplná“ zábava, ale
také řada hodnotných cen a připraveno je i jedno exkluzivní překvapení!

Moje první, ale třeba i „druhá“ láska
To je název loni tolik úspěšné Valentýnské soutěže, kterou pro vás Večerník
připravil i letos. Od tohoto týdne můžete na známoé adresy naší redakce posílat nejrůznější příběhy, které se staly vám, či vašim přátelům či známým!
Vaše povídky mohou být vtipné, netradiční, zajímavé, nebo jen tak obyčejné... Týkat se mohou vaší životní lásky, prvního rande, „druhé“ zamilovanosti, či třeba obyčejného, ale i neobyčejného trapasu při schůzce. Ty nejlepší nejenže zveřejníme právě v připravovaném „Valentýnském speciálu
2012“ (jméno autora může být v případě požadavku zachováno pro potřeby
redakce), ale ty zcela mimořádně zajímavé a vkusné také vyhodnotíme a
těšit se můžete hodnotné ceny!

Tématem naší soutěže bude jak jinak než LÁSKA!
Vaše příběhy očekáváme na adrese Prostějovský Večerník,
Olomoucká 10, Prostějov,
zaslat je můžete také e-mailem na souteze@vecernikpv.cz !

FOTOSOUTĚŽ
NA TÉMA LÁSKA

Ilustrační foto
slavili. Byla to taková společenská
povinnost. Avšak nikdy jsme nezapomněli na hubičku, která už k
tomuto datu zkrátka patří. Po revoluci, kdy se k nám ze západu dostal

svatý Valentýn, nám to spíše připadne jako pouhá komerce a den,
kdy si obchodníci tak nějak ´mastí
kapsy´. Takže jsme jej neslavili a
ani nyní neslavíme...“

Stejně jako loni nám můžete v tomto týdnu posílat své fotografie,
které jakýmkoliv způsobem vyjadřují slůvko LÁSKA!
Ty nejlepší zveřejníme a oceníme zajímavými cenami,
jakými jsou například
- romantická večeře pro dva
- polštářky pro zamilované
- dárkové koše
- poukazy na masáže či kavitaci
- kytice pro moji milou
- a další...
Své snímky zasílejte na emailovou adresu: souteze@vecernikpv.cz
nebo poštou do sídla redakce: PV Večerníku, Olomoucká 10.
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Regionální zpravodajství


Expresz regionu
V krojuu mů
můž
můžete
ůžet
žete
te
na Hanácké bál zadarmo
Kostelec na Hané/red - Hanácký soubor Města Kostelce
na Hané pořádá v sobotu 11.
února v kostelecké sokolovně
XXXVI. Hanácké bál. K tanci
a poslechu bude hrát hudební
skupina Axel z Olomouce a to
až do tří do rána. V programu
také vystoupí soubor z Hrušky a pořádající soubor Kosíř.
Vstupenka stojí devadesát korun a je slosovatelná. „Kdo má
doma hanácký kroj, ať jej vytáhne, obleče a přijde v něm.
Pustíme ho zadarmo,” slibují
pořadatelé. Předprodej na ples
začal 1. února na městském
úřadě v Kostelci na Hané.

V Březsku pochovají basu
Březsko/red - Barboru Masopustovou rozenou Vrzalovou
jsou připraveni s plnou parádou pohřbít hasiči z Březska.
Pozůstatky drahé zesnulé
budou neseny v sobotu 18.
února 2012 v masopustním
průvodu obcí za zvuku hudby. Večer od 19.30 pak v obřadní síni kulturního domu v
Březsku budou její ostatky po
důstojných obřadech uloženy
k ročnímu odpočinku. Tklivými melodiemi bude celý
obřad provázet pan Grepl se
svojí hudební skupinou.

Večerník se vydal po stopách páteční smrti muže z Myslejovic:

OPIL
SE
A
ZEMŘEL
U
KAMARÁDA!
Fámy o násilném úmrtí po hospodské rvačce se nepotvrdily

ucelený a poměrně důvěryhodný
obraz okolnosti smrti Zdeňka H.
Všechny výpovědi se totiž shodovaly na tom, že muž v noci
před svou smrtí hodně popíjel.
„Aby nemusel do vzdálenějšího
rodinného domku, kde po rozvodu bydlel se svojí maminkou,
šel spát ke kamarádovi do domu
sousedícího s restaurací. Ten
svým tvarem připomíná zámek,
má věžičku a vede k němu i
můstek,“ popsal nám jeden z
místních.
Ráno ale v „zámečku“ našel
čtyřicetiletého muže jeho kamarád bez známek života. Cizí
zavinění policisté předběžné
vyloučili. „Nemáme žádné informace, které by nasvědčovaly
tomu, že na úmrtí muže má podíl
jiná osoba,“ uvedla policejní tisková mluvčí Eva Čeplová.
Dle svědků přítomných při
ohledání těla bylo v domě, kde
byl mrtvý nalezen, velmi chladno.
Zároveň páteční ráno bylo zatím
vůbec nejmrazivější za poslední
období. Zdali Zdeněk H. zemřel
na následky podchlazení, však
není v tuto chvíli jisté. „Ve věci
byla nařízena pitva,“ uzavřela
Čeplová.

Tuto smrt provázelo mnoho otazníků! Prostějovem
šly v závěru uplynulého týdne dokonce fámy, že v
Myslejovicích zemřel jistý muž po rvačce v hospodě...
Tyto zvěsti se však nepotvrdily. Čtyřicetiletý Zdeněk
H. odešel z tohoto světa bez cizího přičinění. Co se
tedy stalo?
Večerník během svého bádání zjistil, že ve čtvrtek
večer bujaře pil v místním hostinci ´U Jindřicha´,
aby po „zavíračce“ šel spát do kamarádova domu
sousedícího s restaurací. Ráno se ale ve zřejmě
nedostatečně vytopeném domě už neprobudil! Jestli
byly příčinou úmrtí teploty klesající až k mínus dvaceti stupňům Celsia, není ovšem jisté. Příčinu smrti
vyučeného zedníka totiž určí až nařízená pitva.
Myslejovice/mls
Smrt čtyřicetiletého muže byla
ohlášena v pátek 3. února ráno.
Ještě v tentýž den dopoledne
volala do redakce Večerníku žena
s upozorněním, že v Myslejovicích měl zemřít po hospodské
rvačce jeden muž! Abychom
si tuto informaci ověřili, vydali
jsme se sami do místního hostince

„U Jindřicha“, kde se mělo celé
neštěstí odehrát. Zde však verzi
o jakékoliv hospodské bitce
razantně popřeli! Více ovšem
už nikdo z provozovatelů ani
návštěvníků nebyl ochoten říct...
„Nezlobte se, ale byl to náš kamarád. Je to stále hodně citlivé,“
reagovali ´štamgasti´ na naše
dotazy. Z rozhovoru s místními
se nám ale přesto podařilo získat

Zámeček. V tomhle domě měl podle místních v pátek zemřít čtyřicetiletý muž z Myslejovic. Proč a na co, to
v tuto chvíli není jasné...
Foto: Martin Zaoral

Ples Plumlovských nadšenců

Skácelovi
na
Stražisku
nabízejí
levné
byty
rozparádí Žárovice Místní věří, že nedojde k „mostkovické“ kauze

Chystá se jeden
z nejoblíbenějších bálů v regionu
Plumlov/mls - Plesová sezóna
je v plném proudu. Bály se pořádají po celém regionu. Určitě k jedné z nejoriginálnějších
akcí tohoto druhu bude i letos
patřit ples Plumlovských nadšenců. Vypravit se na něj můžete v sobotu 18. února od sedmi hodin do kulturního domu
v Žárovicích. Lidé z Prostějova a okolních obcí budou moci
využít svozy autobusem.
Tanečníkům zahraje oblíbená
kapela Black rose. O předtančení a půlnoční překvapení se postarají Veselé kravičky. „Letos si
na předtančení připravily charleston a na půlnoc ohnivý kankán,” prozradil nám šéf spolku
Marek Otruba. Po půlnoci pak
přijde další překvapení, to nám
však pořadatelé nechtěli prozradit. „Bude mít něco do činění
s hudbou Wolfganga Amadea
Mozarta,” naznačil pouze Otru-

ba. Organizátoři letos poprvé
při sestavování programu sáhli
i mimo své řady. „Připravena
bude show, při které lidé uvidí
bubliny neuvěřitelných velikostí
a tvarů,” naznačil Otruba. Vyrazit na ples můžete i z Prostějova. Autobus vyjede v 18.45 z
hlavního autobusového nádraží
z nástupiště H a zamíří také do
Mostkovic, Hamer, Vícova a
Krumsína. Zpátky pak pojede
ve tři hodiny po půlnoci, kdy
bude ples končit. Na akci se
dostanete za stovku. Předprodej
včetně místenek začal 3. ledna
v Restauraci Pácl v Plumlově.
Organizátoři doporučují zakoupit lístky v předprodeji, na místě
bude k sehnání pouze omezené
množství vstupenek. Dvě máme
připraveny i pro vás. Stačí, pokud správně odpovíte na naši
soutěžní otázku a budete mít
také trochu štěstí.

Ochotníci se mohou hlásit na Hanácký máj

Co bude stát v centru Stražiska? Ubytovna určená
výhradně turistům, nebo ráj romských zlodějíčků po
vzoru bývalého mostkovického kina? O to se vedl
spor mezi starostou obce a majitelkou objektu. Poté,
co ubytovna ve Stražisku uvítala své první nájemníky,
je patrné, že zatím neplatí ani jedna z obou variant.
Stražisko/mls
První patro domu nacházejícího
se ve středu Stražiska, v jehož
přízemí funguje restaurace, nemělo sloužit k dlouhodobějšímu
bydlení. To však neplatí. Zájemci
zde mohou klidně bydlet po delší dobu. Vyplývá to mimo jiné
z nabídky jedné z realitních kanceláří. „Pokoj si lze pronajmout
dlouhodobě i krátkodobě. Nájemné činí čtyři tisíce korun měsíčně,” uvádí se v textu inzerátu.
Místní se obávali, že možnost
dlouhodobého laciného bydlení
by do obce mohla přivést řadu
nepřizpůsobivých nájemníků. K
něčemu podobnému došlo na-

příklad v objektu bývalého kina
v Mostkovicích, který Skácelovi
pronajali Romům. Dům se pak
stal častým terčem výjezdů policie a situace v obci se výrazně
zhoršila. „Před dvěma roky jsem
si na Stražisku koupil dům kvůli
příjemné a poklidné atmosféře
této obce. Ne nadarmo tu v minulosti žili vědec Otto Wichterle, herec Ladislav Pešek a další.
Příchod nepřizpůsobivých Romů
by pro obec mohl znamenat katastrofu. Nelíbí se mi ani to, že
by si z dávek, které Romové dostávají od státu, měl někdo dělat
kšeft,” vyjádřil se například Tomáš Skácel z Olomouce. Právě
tomu se snažil zabránit starosta

Jací budou jeho nájemci? V objektu v centru Stražiska je k dispozici osm nově zrekonstruovaných
bytů.
Foto: Martin Zaoral
obce. Podle jeho vyjádření byl
dům zkolaudován pouze jako objekt určený pro rekreační účely,
trvalejší bydlení tak nemělo být
možné. Jak se tedy věci ve skutečnosti mají? „Dům není nutně
určen pouze k rekreaci. Může
skutečně sloužit i k bydlení na

delší dobu. Jeho obyvatelé však
u nás nedostanou přiděleno trvalé
bydliště. V důsledku toho nebudou moci na této adrese žádat o
sociální dávky,” objasnil situaci
starosta Stražiska Jaroslav Kröner. Ubytovna v novém roce přivítala své první nájemníky. „Jsou

zcela bezproblémoví,” ubezpečil
v této souvislosti Kröner. Hned
naproti objektu s rekonstruovanými byty stojí polorozpadlý dům,
který obývají Romové ze Vsetína. „Žijí si hodně po svém, ale
dají se zvládnout,” uvedl na jejich
adresu starosta Stražiska.

Ve středu na zámek v Plumlově nastoupil Pavel Zástěra
do reality, ukáže čas. „Letos
bychom na zámku opět chtěli
obnovit tradici dubnového Sletu
čarodějnic i zářijového vinobraní. Pokud se dohodneme, pak je
možné, že poslední březnový
den se na zámku uskuteční také
Velikonoční pašije,” sdělil nám
šéf Plumlovských nadšenců
Marek Otruba.
Sám nový kastelán se na zámku
teprve rozkoukává. „Určitě by
zámku prospělo, pokud by se
podařilo zrekonstruovat vnější fasádu. Vím, že tu už nějaké
průzkumy v této věci proběhly,
nezbývá tedy než doufat, že se
na celou akci podaří sehnat peníze,” uvedl kastelán, který coby
milovník historie a dlouholetý
člen skupiny historického šermu
chce mimo jiné rozšířit počet
prázdninových akcí. „Zdejší

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

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

Ukrutný mráz lyžaře nezastavil, závodilo se jako o život
Na Drahanské vrchovině se v sobotu konal první ročník „Repešské 15“

Repechy/mls - Nestává se
často, aby se na Prostějovsku
podařilo uspořádat lyžařský
závod na běžkách. Sněhová
pokrývka v regionu totiž
bývá více než proměnlivá
a nestálá, i náhlé oteplení
může organizátorům zhatit
všechny plány. V Repechách
se o tomto víkendu však
ničeho podobného vskutku
bát nemuseli…
Přes tři desítky běžkařů
vyběhlo v sobotu v jednu

hodinu na trať premiérového
ročníku závodu na běžkách
„Repešská Open 15“. Start
i cíl byl v blízkosti nedávno
otevřeného penzionu Lada v
Repechách.
Jely se celkem dva okruhy
po trase vedoucí směrem
na Protivanov. Nejmladším
účastníkem klání
se stal
šestiletý František Otruba
z Plumlova, který společně
se svými vrstevníky vyrazil
na kilometrovou trať. Mezi

Fotoreportáž

dospělými byl nejrychleji v
cíli pětatřicetiletý Leoš Svoboda z Blanska, který patnáct kilometrů zvládl za 38
minut a 43 sekund. Výsledné
časy i konečné pořadí však v
tomto případě nebyly úplně
to nejdůležitější. Každého
ze závodníků kromě teplého
nápoje, který po dojezdu do
cíle dostal, hřál především dobrý pocit, že to vůbec zvládl.
Závod totiž komplikoval silný
mráz i vítr.

„Udržovat trať v solidním
stavu nebylo kvůli poryvům
větru vůbec snadné,“ zmínil se
Karel ´Charlie´ Pořízka, který
sněžným skútrem pravidelně
projíždí velkou část z celkem
čtyřiceti kilometrů udržovaných
běžkařských stop v okolí Drahan. „K mým nejoblíbenějším
patří pětikilometrová trasa vedoucí od Pohostinství u Pepíčka
v Drahanech právě k Penzionu
Lada v Repechách,“ usmál se
Pořízka.

Organizátoři se pro pořádání
akce rozhodli až v pondělí.
„Určitě bychom příští rok rádi
udělali druhý ročník. Záležet
bude hodně na počasí. Bohužel
na
Drahanské
vrchovině
nemůžeme stanovit pevný
termín pro pořádání závodu,
jako je tomu například u Jizerské padesátky. Při plánování
akce se v závislosti na sněhu
musíme rozhodovat velice
operativně,“ poznamenal organizátor Břetislav Usnul.

jak se lyžuje v kladkách...

Starostka pomohla
chytit LIDSKÉ HYENY
Po pěti měsících od krádeže
dokázala jednoho z mužů poznat
Smržice/mls - Krádeží na
obecních hřbitovech stále přibývá. Zloději kovů kradou
měděné kříže, mizí z nich i
urny s ostatky našich předků.
Pachatele se podaří odhalit jen
málokdy. Na opuštěných hřbitovech totiž obvykle kradou v
noci. Obvinit dvojici, která řádila ve Smržicích, se podařilo i
díky duchapřítomnosti místní
starostky. Obvinění muži přitom na hřbitov přijeli krást až
z Ústí nad Orlicí.
Policie už odhalila dva muže,
kteří měli 1. září krást na hřbitově ve Smržicích. „Podezřelí jsou
dva muži ve věku dvacet osm a
třicet sedm let. Na místním hřbitově ukradli celkem sedm křížů
a šest sošek, které byly umístěny na náhrobcích. Tyto věci
byly následně zajištěny a vráceny jejich původním majitelům.
Celková škoda, kterou pachatelé svým jednáním způsobili,
je nejméně 28.800 Kč,” uvedl
prostějovský policejní mluvčí
Petr Weisgärber s tím, že za uvedený čin hrozí oběma zlodějům
trest odnětí svobody až na dvě
léta. Policie oba muže obvinila
i na základě svědectví smržické starostky Hany Lebedové.
Ta oba pachatele načapala přímo při činu. Jeden z nich bušil
majzlíkem do jednoho z náhrobků. Po té, co si jí všiml, zavolal
na svého parťáka a společně se

Hrdinka. To je ona - starostka Smržic Hana Lebedová. Foto: internet
dali na útěk. Starostka si naštěstí
stihla zapsat značku jejich vozidla, které bylo registrováno
na orlickoústecku. Přestože ke
krádeži došlo před pěti měsíci,
k tomu aby určila oba pachatele,
byla smržická starostka pozvána teprve minulý týden. „Když
jsem tam šla, měla jsem z toho
velkou obavu. Přece jen to bylo
už dávno a vše se seběhlo hodně
rychle. Bála jsem se, že bych někoho mohla obvinit neprávem.
Na policii mi postupně ukázali
čtyři krát čtyři muže. Když jsem
jednoho z nich uviděla, tak se mi
to celé opět vybavilo. Myslím,
že to byl právě ten, co kradl na
hřbitově,” popsala nám princip
rekognice tedy znovupoznání
pachatele smržická starostka.

V suchdolském kulturáku se tančilo i kouzlilo

Těsně po startu. Na trať „Repešské 15“ vyběhlo přes tři Radost v cíli. Po dvou absolvovaných kolech byl největší Gratulace vítězi. Leoš Svoboda z Blanska trať zvládl za
desítky běžkařů nejrůznějšího věku i výkonnosti.
odměnou v cíli pocit, že jste to dokázali...
necelých čtyřicet minut. Bravo!
3 x foto: Martin Zaoral

„Lepší je mít spoustu velkých plánů a uskutečnit jich aspoň

část,“ myslí si starosta Dobrochova MILOSLAV KŘÍŽ

Kastelán: „S místními nadšenci si do zelí nepolezeme“

Němčice nad Hanou/red - Měsíc mají ochotnické soubory na to,
aby se zapsaly na postupovou přehlídku Hanácký divadelní máj v
Němčicích nad Hanou. Uzávěrka přihlášek je ve středu 29. února.
Šestadvacátý ročník exhibice amatérských divadel se pak uskuteční
Plumlov/mls - Z hradu Sov týdnu od 28. dubna do 5. května 2012.
vinec přešel na Plumlovský
zámek prostějovský rodák
SOUTĚŽ O DVĚ VSTUPENKY
Pavel Zástěra. Do nové pozice nastoupil uprostřed minuNA PLES PLUMLOVSKÝCH NADŠENCŮ
lého týdne. Mimo jiné se už
stihl sejít se zástupci Spolku
Otázka:
Plumlovských nadšenců, kteří
Pokolikáté letos Plumlovští
několik let na zámku pořádali
řadu úspěšných akcí. Letos v
nadšenci pořádají svůj ples?
nich po roční pauze chtějí opět
pokračovat.
A) 1.
B) 5.
C) 10.
„Byl jsem překvapen, kolik lidí
Na vaše odpovědi čekáme do pátku 10. února 2012. Z těch je ochotno zapojit se do pořádásprávných vylosujeme dva výherce, kteří získají po dvou vstupen- ní akcí na zámku. Spolek Plumkách na ples. Jméno výherce zveřejníme v příštím čísle PROS- lovských nadšenců je zde vítán.
TĚJOVSKÉHO Večerníku. Své odpovědi zasílejte na e-mailo- Nějakou bližší spolupráci zatím
vou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „PLES”. neplánujeme, nicméně věřím,
Můžete nám ale také volat na telefonní číslo 582 333 433, že si na zámku překážet nebuči zasílat SMS zprávy na mobil 608 960 042, případně se deme a že si vzájemně vyjdeme
dostavit osobně do redakce Prostějovského Večerníku vstříc,” nechal se slyšet nový
v Olomoucké ulici 10.
kastelán Pavel Zástěra. Zdali se
tento příslib podaří převést také

776 159 120

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

nádvoří k
kýtomu skýoho
tá mnoho
ospříležitosnatí,” poznamenal. Už
nyní see na
zámku připravují i oboční
líbené noční
p r o h l í d k y.
„Svoji kvalitu
rohlídnoční prohlídky určitěě měly.
praven
Jsem připraven
s jejich hlavní pořadatelkou Kateřinou Jenešovou i nadále spolupracovat,”
reagoval Pavel Zástěra. O tom,
jak bude zámek pod jeho vedeetošním roce fungovat,
ním v letošním
se jistě dočtete i na stránkách
vského Večerníku.
Prostějovského

Nový kastelán. Pavel Zástěra už má klíče od zámku v Plumlově.
Foto: archiv Pavla Zástěry a Večerníku

Dobrochov - Poslední dva roky v čele Dobrochova
má před sebou Miloslav Kříž. Aktuálně je téměř v
polovině třetího a definitivně posledního čtyřletého
období ve funkci starosty. V nedávné době se společně s dalšími třemi obcemi podílel na zbudování
kanalizace a čističky, nyní věří v dotaci na opravu
hasičské zbrojnice a dosud nesplněným snem je
pro něj otevření školky či alespoň dětského koutku.
O tom všem se rozpovídal v exkluzivním rozhovoru
pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Jiří Možný
Mimo funkce
nkce starosty jste
p
současně
předsedou
Svazku obcí ČOV Výšovice.
ovinnosti zvládáJak veškeré povinnosti
te?
„To byste se měl zeptat spíše
mích). Nechci vymanželky... (smích).
oho hodně, ale je
kládat, že je toho
imo běžnou práci,
toho hodně! Mimo
která spočívá v provozu čistírny,
uv s odběrateli,
uzavírání smluv
ků a podobně se
kontrole vzorků
ní. Stejná hlášení
podávají hlášení.
ravy, na ministerna Povodí Moravy,
stvo životního prostředí, Inspekostředí, statistický
ci životního prostředí,
tituce, ale pokaždé
úřad i další instituce,
v jiné tabulce a v jiném formátu.
ví o zjednodušoPořád se mluví
rávy, ale musíme
vání státní správy,
at zvlášť a je s tím
hlášení podávat
spousta práce. Navíc ta čistírna
je pro více než dva tisíce ekvivaatel, což znamená
lentních obyvatel,
běry a vzorkovánáročnější odběry
ní, aby bylo vše v pořádku.
Nechci, aby to vyznělo jako
m mě to baví.“
fráze,, ale zatím
Nedávnoo jste zísvební pokali stavební
volení na stavbu
esátizhruba osmdesátiodmetrového chodíníku. Co dalšího chystáte naa
letošek?

„Plány jsou veliké, všechno
závisí na penězích. Tohle je jen
drobnost, která zajistí bezpečný přístup k novým domům.
Chtěli bychom vyměnit sloupy
veřejného osvětlení na návsi,
a hlavně jsme požádali o
dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV)
na opravu hasičské
zbrojnice. První dvě
akce jsme schopni
udělat sami, třetí už
ne. Chodník bude
stát asi stopadesát
tisíc, osvětlení taky
stopadesát až dvěstěpadesát tisíc, hasičská
zbrojnice řádově mezi

třemi a čtyřmi miliony korun.
Dotace činí devadesát procent
uznatelných nákladů, ale DPH
není uznatelný náklad, což je
ý
nevýhoda
malých obcí.“
Věnovali jste se vloni výraznému investování?
„Dokončili jsme kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Podílely
se na tom čtyři obce dohromady
- Dobrochov, Vranovice-Kelčice, Vřesovice, Výšovice. Stálo
to sto sedmdesát milionů korun,
y dotace.
z toho stodvacet ppokryla
Zbytek jsme uhradili z vlastních
zdrojů a z úvěrů. Takže splácíme
hodně peněz, a proto jsme v minulém roce ani moc nestavěli, ale
hlavně jsme spláceli a opravovali
po výstavbě kanalizace.“

V létě se v Dobrochově
uskutečnily Hry bez
hranic. Jak vypadá kulturní
život přes zimu?
„Předminulou neděli jsme pořádali dětské šibřinky. Celkově
děláme spoustu akcí pro děti,
byť konkrétně Hry bez hranic
byly pro dospělé. Všechny akce
má na starosti paní místostarostka, přičemž mohu zmínit drakiádu, posezení při rozsvěcování
vánočního stromu, rozloučení
ý rokem, kdy
y se promíse starým
tají diapozitivy ze živo
života obce v
uplynulém
py
roce.“
Máte před se
sebou poslední dva rok
roky starostování. Čtvrtá čtyřl
čtyřletka vás
neláká?
„Mám názor, že jak m
má preziob
dent dvě volební období,
tak
m
starosta by měl mít maximálně
tři. Buď to, co chtěl, zza dvanáct
let stihne udělat, nebo to nestihne ani potom. A jiný ppohled na
dění v obci máte v pě
pětatřiceti a
jiný v padesáti. Takže proto si
myslím, že by měli př
přijít ti, kterým je dnes třicet pět llet.“

Suchdol/jim – Jako v pohádce. skupiny Trex a moderování Ládi
Nespočet princezen, čarodějnic i Sovjeta Ruse společně zatančily i
dalších pohádkových postav si v zasoutěžily, dětský maškarní karPovedlo se vám zatím sobotním odpoledni dalo dosta- neval pořádaný mateřskou školou
splnit to, co jste si přál? veníčko v Suchdole. V místním a místním obecním úřadem zpest„Povedlo a nepovedlo. Snažíme kulturním domě si za doprovodu řilo i vystoupení kouzelnice.
se, aby se tady lidem žilo dobře.
Lepší mít spoustu velkých plánu
a uskutečnit jich aspoň část, než
mít milion malých a neuskuteč- Drahany/red - O tomto víkendu se měla v okolí Drahan uspořádat sounit nic. Máme pěknou obec, ale těž pětičlenných družstev ve vaření na otevřeném ohni bez použití polobohužel bez mateřské školy. Z tovarů a jiných připravených surovin „Zlatá vařečka”. Termín pořádání
hlediska spokojenosti obyvatel akce však pořadatelé museli kvůli velkým mrazům změnit. „Zlatá vařečje to podstatná věc. Nepodařilo ka se přesouvá na sobotu 25. února 2012,” oznámil jeden z organizátorů
se mi to a je mi to líto. Otevřít Jaroslav Pořízka. Akci, která se koná v místní části Japonsko městyse
mateřskou školu je finančně ná- Drahany, každoročně pořádá Sbor dobrovolných hasičů z Drahan. Její
ročné, ale každá obec by ji měla součástí je i branný závod, ve kterém se hodnotí střelba ze vzduchovky,
mít. Pro letošní a příští rok by hod granátem na cíl a další disciplíny. Přihlášky na branný závod by měli
nám děti vyšly, ale za tři roky již vedoucí jednotlivých sborů odevzdat po příjezdu u startu. Účast je třeba
nebudou. Nemám to ještě úplně potvrdit na telefonním čísle 724 074 035.
promyšlené, ale v některých obinzerce
cích funguje spíše dětský koutek,
kde je ovšem nevýhoda, že veškerý provoz hradí obec a rodiče
dětí, stát na to nepřispívá. Kdežto
u školky stát platí učitelku a přip na děti.“
spívá
Kam byste takové zařízení chtěl umístit?
„Prostory bychom měli. Kdysi
tu byla relativně velká mateřská škola, teď je tu obecní úřad,
knihovna, zasedačka, něco pro-

Mrazy odsunuly Zlatou vařečku

„Starosta by měl být ve funkci
maximál tři volební období.
maximálně
Buď to, co chtěl, stihne udělat
tě dvanáct let, nebo to
za těch
p nestihne ani potom...“
už pak
Dobrochovský starosta MILOSLAV KŘÍŽ o tom,
Dobrochov
proč se už znovu nechce ucházet
o nejvyšší post v obci
najímáme. Samozřejmě obrovský problém by byl s hygienou,
normy jsou dost přísné. Nedávno
jsem se bavil se starostou jedné
obce, kde takový koutek funguje,
a doplácí řádově dvě stě padesát
tisíc ročně. Je to sice hodně, ale
zajištění spokojenosti je dost důležité.“

Kultura v Prostějově a okolí
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Nejvýznamější kulturní akce...

z vernisáže...

Velký SVATEBNÍ DEN inspiroval a pomáhal

Načerpat svatební inspiraci, pokochat se krásnými ženami v nádherných šatech či s vnadnými
křivkami a navíc podpořit dobrou věc mohli všichni,
kteří v sobotu 4. února zavítali do prostějovského
H-Clubu na Wolkerově ulici. Od deseti hodin
až do sedmé večer zde probíhala již tradiční
akce Svatebního studia Styl s názvem VELKÝ
SVATEBNÍ DEN 2012.

šatů, obleků, šatů pro družičky
a mládence i spodního prádla.
Návštěvníci mohli na vlastní
oči vidět, jak probíhá svatební
líčení, tvorba účesu či vazba
kytice. V neposlední řadě akce
přinesla inspiraci od svatebních oznámení přes prstýnky,
fotografie, dekorace svatební
tabule až po cukroví a vše
ostatní, co nesmí na správné
veselce chybět.

Prostějov/pav
Letos již čtvrtý ročník této
přehlídky se konal poprvé
v prostorách H-Clubu, neboť
předchozí ročníky proběhly
například ve smržickém kulturním domě či v restauraci
U Tří bříz. Celý den nabídl
opravdu bohatý program,
který zahrnoval přehlídky
svatebních a společenských

Pod krásné šaty krásné prádlo. Součástí Velkého svatebního
dne byla i přehlídka spodního prádla. Pánové, co říkáte, sluší to
děvčatům?

Peníze tam, kde jsou potřeba. Téměř osm tisíc korun, které se
vybraly v tombole, dostanou děti z dětského domova.
Pro dolaďění slavnostní atmosféry vystoupila mimo jiné břišní
tanečnice Jahanara i kouzelník,
zpěvák Tomáš Jurenka pak
zpíval zamilované hity.
„Náš salon existuje už pět let,
tuto akci pořádáme počtvrté,
jsem tedy ráda, že se Velký
svatební den stává tradicí. Se
zájmem o něj jsem velmi spokojená, někteří návštěvníci jsou tu
již opakovaně, což dokazuje má
předešlá slova,“ usmívala se majitelka Svatebního studia STYL
a hlavní organizátorka sobotní
akce Zuzana Kresová. „Přijdou
ale také páry, které letos chystají
svatbu a chtějí se inspirovat,“
dodala. Její slova potvrdili i

Martin s Veronikou, mladá
dvojice, která se chystá v létě
vstoupit do stavu manželského.
„Je to super vidět všechno
takhle pohromadě, určitě je to
hodně inspirativní. Zaujal nás
například velký výběr svatebních oznámení a krásné cukroví.
Také už víme, kam půjdeme pro
kravatu,“ zmínil se Večerníku
sympatický pár.
Další podstatnou součástí
akce byla tombola, ve které se
soutěžilo například o svatební
dort či pobyt v Beskydech.
Výtěžek z prodeje losů, který
činil přesně 7.908 korun, převzal
na závěr večera Petr Antoníček,
vedoucí vychovatel a zástupce
ředitele Dětského domova v
Plumlově s tím, že darované
prostředky budou použity pro
pobyt dětí v přírodě.

Jako z pohádky. Na přehlídce bylo možno vidět hned čtrnáct
modelů svatebních šatů a šest pánských obleků.
3x foto: Pavla Vašková

Výstava v Metru útočí na zrak
Tvorba studentů ART ECONu
obsadila foyer kina

Atak na zrak. Výstava bude ve foyer kina Metro 70 k vidění až do
letošního 3. března.
Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls - Možnost
na chvíli se zastavit a nechat se unášet originální
a nápaditou tvorbou žáků
prostějovské střední školy
ART ECON dostali od úterý
všichni návštěvníci prostějovského kina Metro 70.
Ve foyer kina jsou k vidění
studentské návrhy na loga,
plakáty, přebaly CD, poutavé
fotografie, netradiční oděvní
návrhy, hravé barevné kompozice a obrázky z písmenek,
příběh doplněný zajímavými
ilustracemi či kniha-objekt.
„Expozice Atak na zrak vznikala v rámci našich oborů od
září tohoto školního roku,”
uvedla ředitelka školy Ilona

Raková. Výstava se v kině
Metro v pravidelném termínu koná už čtvrtým rokem.
„Začátek kalendářního roku
si bez ní už téměř nedokážu
představit,” zmínil se fotograf
Jiří Andrýsek, který výstavy v
kině organizuje. Návštěvníci
se tedy budou mít při čekání na
projekci skutečně na co dívat.
„Na první pohled mě zaujaly
především povedené glamour
fotografie, které vznikly v
kavárně prostějovského Národního domu. Jejich autorovi
Jiřímu Mynaříkovi se zdařilo
zachytit styl a atmosféru secese, tedy období, ve kterém byl
dům postaven,” nechal se slyšet jeden z návštěvníků.

Do Apolla dorazí metalové legendy Prostějovští fotografové vystavovali v senátu
Koncert kapely Törr a kytaristy Miloše Doda Doležela
je plánován na pátek 10. února
Prostějov/mls - Všichni příznivci tvrdé muziky se po čase
mají zase opravdu na co těšit.
Prostějovským klubem Apollo
13 bude v pátek 10. února znít
prvotřídní metal. Postupně
se zde představí tři skupiny,
které už na české scéně působí
desítky let a výrazně ovlivnily
spoustu podstatně mladších
muzikantů. O tom, že ani ony
samy stále nepřišly o svoji
energii, se budete moci přesvědčit na pátečním koncertu.
Jako první by přibližně od osmi
hodin měl vystoupit litoměřický
Anarchuz. Tato kapela letos vydala úspěšné album „Přestaň mě
srát“. Byly k němu natočeny i
dva videoklipy. Skupina, která
koncertuje už od roku 1990, se
představí v téměř původní sestavě! Jako druhý pak v Apollu
vystoupí legendární Törr. Tuto

kapelu není třeba podrobněji
představovat. U jejího založení stál někdy okolo roku 1987
Vlasta Henych, který působil
jako bedňák v Arakainu. Törr
na sebe poprvé strhl větší pozornost, když o něm vyšel negativní
článek v Rudém Právu. Skupina Törr v pátek během šedesátiminutového koncertu zahraje
i největší hity z celé tvorby této
black-metalové smečky. Zazní
však i nejnovějších skladby z
aktuálního alba „Tempus Fugit“.
„Toto album se mimořádně povedlo a má skvělý ohlas jak u
posluchačů, tak u kritiků,” uvedl
provozovatel klubu Mira Hasa.
Na konec celého večera vystoupí Miloš Dodo Doležal se svojí
kapelou. „Ani Miloše není třeba
nijak dlouze představovat. Je to
jeden z nejlepších kytaristů, zpěváků, skladatelů a producentů v

naší republice,” zhodnotil Hasa.
V kapele Miloše Doda Doležala
hraje na bassovou kytaru také
jeho syn Miloš Doležal jr., který
je už v dnešní době baskytarová

hvězda. Miloš Dodo Doležal by
měl na tomto turné také představit svoje nové CD. Vstupenky
budou na místě k mání za 220
Kč, v předprodeji je seženete
za 170 korun. Pokud se však
zúčastníte naší soutěže, kterou najdete pouze v Prostějovském Večerníku, můžete je mít
zadarmo.

SOUTĚŽ O ČTYŘI VSTUPENKY NA KONCERT
SKUPINY TÖRR & DODO DOLEŽALA
Otázka:

Latinský název posledního alba skupiny Törr
„Tempus Fugit” v češtině znamená.
A) Čas polyká věci

B) Čas léčí

C) Čas utíká

Na vaše odpovědi čekáme do středy 8. února 2012. Z těch
správných odpovědí vylosujeme čtyři výherce, kteří získají
po jedné vstupence na koncert. Vylosované šťastlivce budeme
telefonicky kontaktovat v průběhu čtvrtka. Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „TORR”. Můžete nám ale také volat na telefonní číslo 582 333 433, či zasílat SMS zprávy na mobil 608 960 042,
případně se dostavit osobně do redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku v Olomoucké ulici 10.

Praha/red - Společná fotografická výstava nazvaná
„Mozaika pohledů Spolku
prostějovských fotografů“
byla l vidění v budově Senátu ve Valdštejnském paláci
v Praze, kde také proběhla
za účasti téměř padesátky
prostějovských přívrženců
(o místa v buse jste mohli
soutěžit na stránkách Večerníku) slavnostní vernisáž.
Výstava prezentovala fotografy z Prostějova a je skutečnou mozaikou žánrů, kterým
se jednotliví členové věnují.
Obsahovala snímky krajiny,
zátiší, portréty a akty i reportážní fotografie či vytváření
abstraktních fotografických
obrazů. Díky Okrašlovacímu
spolku v Prostějově, který zajistil k návštěvě Senátu již zmíněný autokar, přijeli do Prahy
kromě vystavujících fotografů
i členové Okrašlovacího spolku a dámy Kloboukového
klubu, jakož i další příznivci
fotografie, pro které senátorka
za Prostějovsko a Kojetínsko

Problém Pointu bavil lépe než Woody Allen
Zaplněné divadélko ve čtvrtek tleskalo premiéře nového souboru

Bláznivou detektivní parodii na věčné rozpory o
existenci Boha si na čtvrtek připravil soubor, který
si říká Problém divadla
Point. Režisérka Martina
Smékalová se rozhodla
adaptovat nesmírně vtipnou povídku Woodyho
Allena Velký šéf. Její originální scénické nápady
nakonec dokázaly publikum zcela zaplněného
divadla Point pobavit více
než samotný text slavného humoristy a režiséra.
Ve čtvrtek se v divadle Point
opět potvrdilo pořekadlo, že
dobrých lidí se všude vejde hodně. Do poměrně malého prostoru
divadélka v Olomoucké ulici se
vměstnalo několik desítek diváků. Bavilo je představení souboru, který si říká Problém divadla
Point. Ten se zrodil z hereckého
dorostu, který si až dosud říkal
Pointík. Zároveň se jednalo o
debut režisérky Martiny Smé-

festivalu alpinismu, který se
bude na podzim v Praze konat.
Z ohlasů na vernisáži je patrno, že se výstava povedla
a že prostějovští fotografové
předvedli snímky, které se návštěvníkům líbily… „Chtěly
bychom touto cestou poděkovat celému Okrašlovacímu
spolku v Prostějově za skvěle
zorganizovaný zájezd a nezapomenutelný zážitek z výstavy
děl prostějovských fotografů,
která se konala v úterý 17.
ledna 2012 v Senátu České republiky ve Valdštejnském paláci v Praze. Byly jsme velmi
spokojené s celou organizací,
přístupem, ochotou - zkrátka
se vším a všemi, kteří se na
celé akci podíleli. Vše fungovalo na více než sto procent.
Poděkování patří též redakci
Prostějovského večerníku za
vyhlášení soutěže a paní senátorce Sekaninové za poutavé
povídání,“ vzkázaly Jitka Vlachová z Horního Štěpánova a
Vladimíra Vysoudilová z Prostějova.

INZERCE

ARAKAIN
ARAKAIN XXX BEST OF TOUR 2012

& LUCIE BÍLÁ

Drsný detektiv. V hlavní roli Franka Millera se představil David Krchňavý.

Foto: Martin Zaoral
SINCE 1982

Prostějov/mls

Božena Sekaninová zajistila
před vernisáží komentovanou
prohlídku Valdštejnského paláce.
Svými díly se expozice zúčastnili autoři Josef a Kateřina
Francovi, Ivo a Martin Snídalovi, Jiří Peka, Luboš Čehovský, Dušan Věženský, Jaroslav
Kovář i Jaroslav Musil. Pozvání Spolku prostějovských
fotografů na vernisáž přijalo
také vedení Svazu českých
fotografů v čele s předsedkyní Věrou Matějů. Zakládající
členové Spolku jsou dlouholetými členy SČF a účastní se i
svazových výstav. „Hanáckou
sekci“ Alpenvereinu, jejímž
žánrovým zaměřením je samozřejmě horská fotografie, pořizovaná od vrcholu Kosíře výš,
přijel pozdravit vedoucí sekce
Praha – Innsbruck Rakouského alpského svazu Alpenverein
Ladislav Jirásko. Ten po zhlédnutí vystavených fotografií
nabídl Josefu Francovi uspořádání vlastní výstavy horské
fotografie na Mezinárodním

kalové. Ta zvolila adaptaci povídky Woodyho Allena Velký
šéf. Velkým štěstím bylo, že se
Martina Smékalová nespokojila
pouze s tím, že herci „odrecitují”
velmi vtipnou předlohu. Byla si
totiž vědoma, že skvělé napsaný
text a dobrá divadelní inscenace jsou dvě docela odlišné věci.
Sama pak přišla s nápady, které
publikum dokázaly pobavit více
než samotná předloha. Když na
scénu poprvé vkráčela opravdu
drobná dívenka v botičkách na

snad půlmetrových podpatcích,
nebylo v publiku nikoho, kdo by
se nezasmál a kdo by zapochyboval, že se jedná o skutečnou
sexbombu. Podobně publikum
reagovalo, když se hlavní hrdina
drsný detektiv Frank Miller zeptal, jestli si v baru nemůže nabít
pistoli. Když dostal svolení, začal
hledat elektrickou zásuvku, do
které by nabíječku na zbraň strčil.
Do představení byli netradičním
způsobem vtaženi i diváci, kteří
po způsobu někdejších Hříchů

pro pátera Knoxe mohli hádat,
kdože je vrahem. Vylosovaný
výherce pak obdržel skutečně
hodnotnou cenu. „Problém divadla Pointu dokázal, že umí. Zdá
se, že až tato generace doroste,
bude mít Point kam sáhnout,”
zhodnotil principál divadla Aleš
Procházka. Další nejbližší vystoupení, na které budete moci
do divadla zamířit, se hraje ve
čtvrtek 16. února opět od sedmi
hodin. Na programu bude Druhý
výstřel v režii Vojty Pospíšila.

SUPPORT:
Foto: © Ondřej Pýcha

předprodej: Ticketportal, TicketArt, Ticketstream, www.arakain.eu

23.3. SD PROSTĚJOV
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předprodej: SD Prostějov, Cestovní kancelář FTL
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Kotelny ve městě jedou NAPLNO
Vladimír Průša: „Snad nedojde k havárii. To by byla katastrofa!“
Mrzne až praští. Proto v posledních dnech rychle
spěcháme domů, kde nás čeká vyhřátý byt. Zní to
jako idylka, ta ale není zadarmo. A hlavně nemusí trvat věčně. Vedení Domovní správy v Prostějově se
v současných arktických podmínkách děsí jakékoliv
závady na teplovodním potrubí či přímo v kotelnách.
A jak jsme se dozvěděli, právě kotelny v těchto dnech
jedou na stoprocentní výkon.
Prostějov/mik
Domovní správa dodává teplo a
teplou vodu do zhruba pěti tisíc
prostějovských domácností. „V
současné době jedou koteny
na plný výkon, dokonce v některých případech jsme museli

snížit teplotu dodávané užitkové
vody o jeden stupeň, abychom
snížili riziko poškození teplovodního potrubí. To ale běžný
uživatel v domácnosti nepozná,“ sdělil nám na úvod Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy v Prostějově. „Já jenom
doufám, že naše kotelny vydrží

současný nápor, protože v tuto
chvíli nějakou odstavovat, to by
byla přímo katastrofa. Zatím se
ale drží. A co mám zprávy ze
sousedních měst, ani tam nedošlo zatím k žádným výpadkům,“
říká Vladimír Průša.
Málem dvacetistupňové mrazy
si zatím technickou odstávku

Ilustrační foto
prostějovských kotelen nevyžádaly. Šéf domovní správy však
takové případy pamatuje z minulosti. „Samozřejmě k odstávkám kotelen v tuhých mrazech
už došlo, ale nikdy to nebylo na

nějak dlouhou dobu. Většinou
jen na několik hodin. Kdyby ale
nyní například prasklo potrubí a
kotelna by musela stát přes noc,
to by byl velký problém,“ dodává Vladimír Průša.

ŠLENDRIÁN úředníků

Zeď pro graffiti jenom jedna!
Prostějov/mik - Minulý týden jsme informovali o
rozhodnutí prostějovských radních, kteří vyčlenili
dvě zdi pro tvůrce grafiiti tak, aby tady především
mladí vyznavači tohoto „umění“ mohli beztrestně
konat svá díla.
Jednalo se o betonové zdi v domě mládeže na Vápenici v Prostějově a zeď, která lemuje fotbalové hřiště ve
Vrahovicích. Z té druhé alternativy ale nebude nic! Naši
konšelé totiž nabídli pro graffity něco, co nepatří plně do
jejich kompetence. Vrahovické hřiště totiž mají v pronájmu zdejší Sokoli a s nimi nikdo vůbec nejednal! „Museli jsme naše rozhodnutí revokovat, zeď ve Vrahovicích
pro graffiti sloužit nebude,“ uvedla Alena Rašková, místostarostka Prostějova. Takový šlendrián úředníků města, kteří několik měsíců „hledali“ dvě vhodné plochy pro
graffiti, snad ani nemusíme dále komentovat…
INZERCE

MĚSTO KONTRA PAMÁTKÁŘI: Boj o Smetanovy sady
„Spousta publikovaných věcí není pravda,“ tvrdí Daniel Zádrapa,
Prostějov/mik - Historický
šéf oddělení památkové péče
dřevěný altán je již opraven,
nová kanalizační síť napříč
parkem položena a východní
strana se pyšní nově vydlážděnou silnicí a novou zídkou
oplocení. Teď však prostějovští radní připravují projekt
rozsáhlé rekonstrukce samotných Smetanových sadů, včetně veřejné zeleně a cestní sítě.
Radní si ale stěžují na to, že
klacky pod nohy jim háží památkáři. „To tak vůbec není,“
namítá šéf oddělení památkové péče Daniel Zádrapa.
Někteří radní včetně starosty města si však postěžovali, že při plánu
další rekonstrukce jediného parku
v centru Prostějova nemají stejné
názory s památkáři. Podle jejich
výkladu to dokonce vypadá, že
památkáři jsou brzdou dalšího vývoje Smetanových sadů.
„Například sochařské sympozium se bude konat jednou za tři
roky i z toho důvodu, že vytvořené sochy už není kam umisťovat. A památkáři navíc mají
námitky proti umisťování soch
ve Smetanových sadech,“ uvedla
místostarostka Ivana Hemerková.
„Už delší dobu připravujeme a
dokonce jsme už začali realizovat rekonstrukci Smetanových
sadů. Jedním z problémů, který
musíme v současnosti řešit, je
naprosto jiný názor památkářů.
Například na to, jakým způsobem
pojmout cestní síť v tomto parku.
Těch věcí, ve kterých máme s památkáři odlišný názor, je ale víc.
Nechci názor památkářů zlehčovat, ale podle nich bychom se
při úpravách parku měli vrátit do
doby před sto lety,“ dodává starosta Miroslav Pišťák. Ještě více
konkrétnější byl místostarosta
zodpovědný za stavební investice.
„Smetanovy sady v současné
době už neslouží tomu účelu, ke
kterému byly před více než sto
lety vybudovány. Tedy pro špacírování Prostějovanů, kteří tady
dříve korzovali s deštníčky. Dnes

Nejasná budoucnost. Jak budou vypadat Smetanovy sady za dva nebo tři roky a jestli najdou radní společnou řeč s památkáři, je v tuto chvíli
značně nejisté. Po rozhovoru s Danielem Zádrapou je však předpoklad býti optimisty. Skutečně?
Foto: Michal Kadlec
je park průchozí a slouží vyloženě jako komunikační prostor
pro přechod z centra města na
Vápenici a třeba na Havlíčkovu
ulici. Většina cestiček v parku
je nyní vyasfaltována či vydlážděna. Podle památkářů bychom
se ale při rekonstrukci parku a a
jeho cestní sítě vrátit k původnímu systému cest, které tvoří
osmičky či kruhy, jež vlastně
vedou odnikud nikam. To by
ale veškerý průchozí smysl park
ztratil. Navíc památkáři požadují
původní mlatovou úpravu cest
místo současných asfaltových.
Jenomže my zastáváme názor,
že tyto cesty je potřeba v zimě
udržovat, což se dnes provádí
strojově. A to by na nezpevněných cestičkách nebylo možné,
při mlatové úpravě by uklízecí
technika v zimě zapadla do bahna. A navíc dámy na podpatcích
by se tady těžko mohly procházet
i v letních měsících... Mezi námi
a památkáři jde o střet různých

Pod palbou

názorů a doufáme, že vyhrajeme my,“ sdělil přímo bojovně
Zdeněk Fišer, místostarosta.
V pátek jsme byli navštívit přímo vedoucího oddělení památkové péče Městského úřadu v
Prostějově. Stačilo pár minut
rozhovoru s Danielem Zádrapou
a zjistili jsme, že s těmi „odlišnými“ názory na rekonstrukci Smetanových sadů to nebude zas až
tak horké! „Musíme si uvědomit,
že Smetanovy sady jsou jediným
uceleným parkem a zelenou plochou v centru města. A za druhé
jde o lokalitu, která je nejstarším
historickým parkem na území
města vůbec, vznikl už v první
polovině 19. století. Takže pojímat Smetanovy sady čistě jako
komunikační prostor, přes který
se potřebujeme rychle dostat,
není úplně správné. Z hlediska
památkové péče zastáváme názor, že podobná území musí být
památkově chráněna. Už proto,
že samotný park leží v památkově chráněné zóně města,“ řekl na
úvod Daniel Zádrapa. Tím chtěl
říct, že nějaké nároky musí pa-

mátkáři při podobně chystaných
rekonstrukcí parku mít. Od toho
tady ostatně jsou. Šéf oddělení
památkové péče ale odmítl, že
by městu zbytečně házel klacky
pod nohy. „Máme jen pevný požadavek, aby se zásadním způsobem neměnila současná cestní síť ve Smetanových sadech.
Není v žádném případě pravda,
jak se v prostějovských médiích uvádí, že trváme na mlatové
úpravě cest. To je nesmysl. Ano,
vyslovili jsme názor, že ideálním
způsobem povrchu komunikací
v parku byl trochu historičtější
mlatový povrch. Ale netrvali
jsme na něm. Existuje například
i povrch s obchodní značkou
Teravai, který svým vzhledem
imituje mlatovou dlažbu, ale přitom má pevnost blížící se asfaltu.
Běžně je tento materiál používán
jinde v republice, například jím
byly vybudovány komunikace
v Praze na Vyšehradě či v centrálním parku v Litomyšli. Nechápu, proč je nám podsouváno,
že chceme v parku cesty, kde se
lidé budou v zimě bořit do bah-

na a technika na nich nebude
moci uklízet sníh,“ sdělil Daniel
Zádrapa. Podle jeho vyjádření
památkáři také nikdy nevyslovili
názor, že by sochy vytvořené při
dosavadních sympoziích musely
z parku pryč. „Nikdy jsme neřekli, že by ve Smetanových sadech
sochy neměly být. Spíš nám jde
o to, aby park nebyl každým
rokem přeplňován novými a novými sochami. Ty současné se
navíc městu daří jen těžko udržovat, nejsou povrchově ošetřené
a stárnou. A takto mohou být
nebezpečné například pro hrající si děti v jejich těsné blízkosti.
Požadujeme jen rozumný výběr
zde umístěných soch tak, aby
se vhodně zakomponovaly do
různých částí parku. Jinak s tím
žádný problém nemáme,“ dodal
Daniel Zádrapa, vedoucí oddělení památkové péče Městského
úřadu v Prostějově. O připravované rekonstrukci Smetanových
sadů jsme hovořili spolu ještě
dlouho. A vůbec jsme nenabyli
pocitu, že by památkáři byli nějakým problémem...

Manthellan vyšel městu vstříc,
na světě je upravený dodatek ke smlouvě
Místostarosta Pospíšil: „Zastupitelé ho dostali s předstihem k nahlédnutí“
Prostějov - Smlouva o smlouvě budoucí mezi prostějovskou radnicí a společností Manthellan doznala
změn. A to k lepšímu. Nejdůležitější nedostatek, který
opoziční zastupitelé vytýkali radním, byl odstraněn. S
dodatkem ke smlouvě se měli zastupitelé možnost
seznámit minulý týden prostřednictvím místostarosty
Prostějova Jiřím Pospíšilem (na snímku).
Michal Kadlec
Pane místostarosto, podle našich informací jste na semináři předložil zastupitelům
upravený dodatek smlouvy se

společností
Manthellan.
Smlouva se nedávno stala terčem kritiky pro svou nevýhodnost pro město. Můžete
přiblížit, o co konkrétně jde?
„Znění dodatku ke Smlouvě
o smlouvě budoucí dostali za-

stupitelé se značným předstihem, aby si jej mohli důkladně
prostudovat. Na semináři jsem
pouze seznámil přítomné se
zásadními body, které dříve
uzavřenou smlouvu vyvažují ve
prospěch města. Zcela zásadním
bodem je ujednání, které se týká
situace, kdy by Galerie – obchodně-společenské centrum
nevzniklo. V takovém případě
se společnost Manthellan zavazuje, že pozemky nabídne zpět
městu za stejnou cenu, za kterou
ji odkoupila. Pokud tak neučiní,
má město možnost od smlouvy
odstoupit.“

Podle našich
informací
Manthellan vyšel městu v
této smlouvěě vstříc v mnoha
ohledech, je to tak?
„Dodatek je výsledkem
dlouhých jednání
m doa výsledkem
tran.
hody obou stran.
Rada města na
mosvém mimoedářádném zasedáední dne 30. ledčila
na doporučila
tvu
zastupitelstvu
vádodatek schválit.“

Předplaťte si periodikum, kde najdete
nejvíce zpráv z města
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433,
Pište: predplatne@vecernikpv.cz

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
BYLINKY PRO KRÁSU VLASŮ

Naše vlasy v zimě trpí podobně jako třeba
naše pleť nebo ruce.
Večernice vám dnes exkluzivně poradí, jaké bylinky můžete použít pro
to, aby vaše hříva byla
pořád krásná. Drahé
přípravky totiž nejsou
všechno...

rády vám poradíme...

Zázvorový obklad aneb

vyzrajte na zimu a prokřehlé tělo!
Studené ruce - upřímné srdce,
říká se. Je pravda, že když
vám zalézá za nehty, tak si
servítky zrovna neberete. Ne
každý však snáší zimu dobře.
I těm odolnějším se však občas
podaří prokřehnout a to je pak
každá rada drahá. Ne každý
může hned sáhnout po plácačce
slivovice nebo čaji s rumem.
Podobně účinný je však i zázvorový obklad. Kořen této
zeleniny se vám neztratí po
celou zimu, jelikož jej můžete
přidávat i do jídel a čajů.
Na přípravu čtyř až pěti litrů tekutiny použijeme asi 100–140g
zázvoru (sušený i čerstvý).

Zázvor nastrouhejte a vložte
v plátýnku do hrnce s vodou.
Obal moc neutahujte, důležitá
je cirkulace. Přiveďte k varu a
poté nechejte ještě deset minut
louhovat. Do výluhu ponořte
kus bavlněné látky, vyždímejte
a ještě horké přiložte na tělo a
přikryjte ručníkem, který udrží
teplo u těla. Obklad měňte ve
chvíli, kdy už nebude hřát. Proceduru opakujte, dokud kůže
pod zábalem nezčervená a obkládaný necítí horkost až pocení.
Zpravidla to bývá kolem třiceti
minut. Musíte si však dávat
pozor, abyste obkládaného nepopálili!

Chcete pevné vlasy,
které nepadají?
Vyrobte si kopřivový ocet. Hrst
kopřiv povařte asi deset minut v
půl litru kvalitního vinného octa.
Po zchladnutí sceďte a odvar
pravidelně nanášejte na vlasovou
pokožku.
Stejně účinná je i cibulová tinktura, kterou aplikujete několik
týdnů. ři velké cibule nadrobno
nakrájejte a přelijte je ovocnou
pálenkou. Vše nechte louhovat
a po čtyřech dnech do nálevu
přidejte šálek odvaru z dubové
kůry (dvě lžíce na půl litru vody).

Co použít na suché
a roztřepené vlasy?
Používejte odvar z kopřivy,
kostivalu, petržele nebo šalvěje,
kterým budete vlasy pravidelně
oplachovat. Pomůže též zábal
z 50 ml piva a jednoho vajíčka.
Vejce nejprve ušlehejte, pak
přilijte pivo a smíchejte. Směs
vetřete do vlasů, nechte půl
hodiny působit a pak vlasy
umyjte přírodním šampónem.
zplihlé a unavené vlasy je zase
výborný rozmarýn. Hrstičku
vyluhujte v litru horké vody a
vlasy oplachujte.

INZERCE

Předplaťte si periodikum, kde najdete

Večernici

a servis nejen pro ženy
Tento zázvorový obklad se
používá nejčastěji na ledviny,
které zadržují v těle chlad. Obklady můžete dále použít na
revma, bolesti zad, křeče střev,
menstruační křeče, ledvinové
koliky a podobné. Stejně tak

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

dobře však zahřeje vaše nohy,
které ponoříte do lavoru (výluh
by měl sahat po kotníky).
Nemáte-li zázvor, podobný
účinek má i solná lázeň nebo
sůl zašitá do polštářku a zahřátá
v troubě na 30 až 50 stupňů.

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

rozhovor se zajímavou osobností...

„Na soutěž o vaření už mám teď úplně jiný pohled,“ vzpomíná
na své působení v televizním Prostřenu Veronika Javoříková
Určice - V dnešním exkluzivním interview se podíváme do nedalekých Určic.
Právě tady bydlí v rodinném domku společně s přítelem, pejskem a kocourem sympatická Veronika Javoříková, kterou jste mohli 6. září 2011 vidět v
populárním televizním pořadu Prostřeno. Čtyřiadvacetiletá slečna vystudovala Střední zdravotní školu a poté pokračovala ve studiu na Vyšší odborné
škole pedagogicko-sociální, kde si vybrala obor „Sociální pedagogika“. Nyní
již přes dva roky pracuje v prostějovském Domově se zvláštním režimem jako
p
pracovnice sociálních služeb. Zmíněné vaření patří mezi její velké hobby. Co
nám o sobě a také o samotném pořadu prozradila? Dočtete
se v následu
následujících řádcích...
Nikol Hlochová
Niko
Přihlásila jste se do
PROSTŘENO
sama? Co jste od
soutěže
soutě očekávala a jak moc
se to lišilo
od skutečnosti?
l

takového pořadu, co všechno
to obnáší, jaké jsou nároky na
daného jedince. Chtěla jsem si
i vyzkoušet, jaké to je stát před
kamerou a hostit neznámé lidi.
Také jsem si říkala, že třeba
člověk pozná nové přátele. Se

„Nemohla jsem nic měnit. Své
menu musí účastník předložit již týden před natáčením a
nesmí jej v průběhu jakkoliv
upravovat. Jeli jsme tedy v
tom, co jsme si vybrali.“
Měla jste během
toho
soutěžního
týdne chuť se vším
praštit? Pracovaly vám nervy?
„Co se týká nervozity, tak to
jsem určitě byla hlavně první
den, tedy v pondělí. Nevěděla jsem totiž, co mě čeká,
a hlavně jaké účastníky potkám. Velké obavy jsem měla
z toho, aby se nejednalo o
skupinu vyloženě taktizujících lidí, protože ať chcete
nebo nechcete, v tomto po-

„Nervózní jsem byla určitě hlavně první den,
tedy v pondělí. Nevěděla jsem totiž, co mě čeká,
a hlavně jaké účastníky potkám. Velké obavy jsem
měla z toho, aby se nejednalo o skupinu vyloženě
taktizujících lidí, protože ať chcete nebo nechcete,
v tomto pořadu se s taktikou člověk setkává často.“

Čtyřiadvacetiletá VERONIKA JAVOŘÍKOVÁ o tom,
jak prožívala natáčení televizního pořadu Prostřeno

Pro strach má uděláno. Životní
motto CARPE DIEM, tedy ´žij každý
den naplno´, bylo jedním z důvodů,
proč se sympatická slečna z Určic
přihlásila do televizního Prostřeno.
„Snažím se jím řídit celý život,“ říká
Veronika Javoříková.
Foto: archív V. Javoříkové

„Ano,
„An do pořadu jsem se
přihlásila
sama, protože Propřih
střeno
střen pravidelně sleduji. A
jelikož
jeliko ráda vařím, tak jsem
jed
si jednou
řekla, proč bych to
nemohla
zkusit. Chtěla jsem
nemo
všem ukázat, že i v dnešní době
m
umí mladí
lidé vařit. Celé jsem
bra v podstatě jako výzvu.
to brala
Očeká
Očekávala
jsem hlavně legraci
nov zkušenosti. Zajímalo
a nové
ja to chodí při natáčení
mě, jak

dvěma účastníky jsem se dokonce po natáčení ještě sešla,
zda se ale uvidíme ještě někdy
v budoucnu, těžko říci. Určitě
však mám po této zkušenosti
na zmíněný pořad úplně jiný
pohled...“
Bavme se tedy
chvilku o pořadu.
Mohla jste v jeho
průběhu třeba pozměnit
svoje menu?

řadu se s taktikou člověk setkává velmi často. Jakmile
jsem však v pondělí natočila
první medailonek ohledně
menu, které připravoval můj
první soupeř, nervozita ze mě
okamžitě spadla. Již jsem věděla, že štáb se skládá z velmi
pohodových lidí. Ten ´svůj´
den jsem si užila celkem v
klidu. Na začátku natáčení
jsem byla nervózní z toho, jak

člověk musí stát a dodržovat
nejrůznější pokyny, které si
žádá kameraman, ale během
chvilky jsem si je osvojila a
pak už to bylo v pohodě.“
Věřila jste si po
„vašem večeru“ na
výhru? A dostali
poražení nějaké ceny útěchy?
„Určitě jsem doufala, že by
moje menu mohlo vyhrát. I
když to nakonec nevyšlo, byla
jsem se svým večerem naprosto spokojená. Vše se mi povedlo tak, jak jsem chtěla, a určitě
ničeho nelituji. Cenu dostal
pouze výherce, ostatní účastníci nic nedostávají, pouze se
každému hradí nákup...“
Vaříte určitě ráda,
kdo vás k němu
mu
přivedl?
ný
„K vaření mám velmi kladný
vztah již od dětství, kdy jsem
m
kolem desátého roku začala
pomáhat mamince a také
áprávě ona mi dala spoustu základů a užitečných rad.“
Jaká jídla patří
mezi vaše nejoblíbenější a proč?
„Úplně ze všeho nejraději vařím českou kuchyni, protože
jsem právě ten typ, co miluje
vepřo-knedlo-zelo, svíčkovou
a karlovarské knedlíky. Velmi ráda také peču, přičemž
dávám přednost pudinkovým
krémům před těmi klasickými
máslovými. A samozřejmě
ráda zkouším i nové věci a experimentuji. Mé životní motto
je Carpe diem - tedy ´žij každý
den naplno´. Snažím se jím
řídit celý život.“
Podepisovala jste
před natáčením nějakou smlouvu?

„Ano. Hned na výběrovém řízení se podepisuje s každým
účastníkem smlouva, ve které
je předepsáno, co celé natáčení
obnáší, co musí každý účastník
dodržovat a případné sankce za
nedodržení. Smlouva také upravuje povinnou mlčenlivost.“
Jaké jsou vaše další koníčky a zájmy
kromě vaření?

„Mezi moje další koníčky
patří hlavně můj chlupáček.
S přítelem máme dvouletého
mopsíka, který se jmenuje
Fontík a je to jeden z nejrozmazlenějších pejsků na světě.
Nedávno jsme si k němu pořídili i kocourka, takže většinu
volného času věnuji právě jim,
poté ráda luštím křížovky a
starám se o pokojové květiny.“

Kotlety po debrecínsku
podávané
se smaženými
bramborovými
kousky

• 6 kusů kotlety
• 2 kusy sladkokyselé
okurky
• 1 dávka hladké mouky
• 500 g brambor
• 1 dávka oleje
• 1 pórek
• 1 lžíce kečupu
• 4 stroužky česneku
• 1 špetka soli
• 1 špetka pepře
• 1 kus cibule
• 1 lžička sladké papriky
Doba přípravy:
30 až 60 minut
Doba vaření:
30 minut

Kotlety
jemně naklepeK
me,
m osolíme a opepříme
a obalíme v hladké mouce. Dáme je na rozpálený
n olej a orestujeme po
obou stranách. Osmažené
n kotlety vyjmeme a ve
stejném oleji dorůžova
osmažíme cibuli.
Rozetřeme česnek, na
nudličky
nakrájíme
okurky, přidáme sladkou
papriku, kečup a na kolečka nakrájený pórek.
Vše přidáme na osmaženou cibuli, promícháme,
necháme přejít varem,
trochu podlijeme vlažnou vodou a přidáme
kotlety. Dusíme doměkka, podléváme dle potřeby.
Brambory oloupeme,
omyjeme a nakrájíme
na malé kousky. Smažíme ve fritéze.

Zpravodajství
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Prostějovský soud nařídil loni 2007 exekucí
„U některých dlužníků už ale není kde brát!“ tvrdí předseda V. Váňa

Exekuce. Téma, které v současnosti hýbe veřejností.
Dlužníků přibývá, doba je stále těžší. Jak ovšem informuje předseda Okresního soudu v Prostějově
Vladimír Váňa, jeho soudním vykonavatelům se
podařilo v loňském roce vymoci přes 17 milionů korun. Ale jak sám dodává, u stále většího množství
dlužníků už není kde brát…
Prostějov/mik
„V loňském roce se na Okresní soud v Prostějově obrátilo
celkem 2 007 oprávněných se
žádostí o provedení exekuce
soudem. Z toho mobiliárních
exekucí na movité věci se
uskutečnilo 1 346 a osm exekucí se týkalo nemovitostí.
Mobiliární exekuce a vyklízení
provádějí naši výkonní úředníci,“ uvedl na úvod Vladimír
Váňa, předseda Okresního
soudu v Prostějově.
Šéf naší justice hodnotí z pohledu exekucí loňský rok za
úspěšný. „Samozřejmě, v
několika případech se našim
vykonavatelům
nepodařilo
dlužníka dohledat, nebydlel

na uvedené adrese nebo byl
nalezen, ale nebylo mu už co
zabavit, a proto nebylo možné
nařídit dražbu zabavených movitých věcí. Celkově se však
naši čtyři soudní vykonavatelé pokusili v loňském roce o
4 698 soupisů movitých věcí
u povinných občanů. Ve 325
případech dosáhli úplného
uhrazení dluhu a celkem takto
vydobyli 3 291 306 korun. V
dalších 73 případech dosáhli
u povinných alespoň částečné
úhrady dluhu, protože zde už
opravdu nebylo z čeho brát.
Dlužníci již nedisponovali
žádným movitým majetkem,
ani neměli k dispozici žádnou
finanční hotovost. Tímto způsobem byla získána částka 593

Spokojenost s exekutory. Předseda Okresního soudu v Prostějově pochválil své soudní vykonavatele. Těm se vloni podařilo u
dlužníků vymoci přes 17 milionů korun. Foto: archív PV Večerníku

615 korun,“ dodal Vladimír
Váňa další statistická čísla.
V roce 2011 nařídil prostějovský soud celkem tři desítky dražeb movitých věcí a
ve dvou případech se dražily
nemovitosti. Na rozdíl od
soukromých exekutorů však
soudní vykonavatelé nešli při
vymáhání dluhů lidově řečeno až tak „na krev“. „Velmi
se nám dařilo po domluvě s
dlužníky vymoci další miliony
korun formou splátek. Stovkám povinných jsme schválili
splátkové kalendáře, což většinou lidé dodržovali a splacení
dluhů tak pro ně bylo mnohem
schůdnější. Takže tímto způsobem se od 2 138 osob podařilo
vymoci 13 222 935 korun,“
řekl předseda Okresního soudu
v Prostějově. Jak dodal na úplný závěr, s prací exekučního
oddělení prostějovského soudu
je spokojen. „A to maximálně!
Pokud mohu porovnávat výsledky roční práce s ostatními
okresními soudy, jsou ty naše
vysoce nadprůměrné,“ řekl
Vladimír Váňa.

5 rad, jak se vyhnout exekuci:
1. Splácejte své závazky včas a v přesné výši (i na 1 Kč záleží), hlídejte si, zda máte dostatek peněz na účtu, aby odešly trvalé příkazy,
SIPO.
2. Ověřte vždy, zda účet (adresa), kam peníze zasíláte, opravdu patří
věřiteli (váš omyl dluh neomluví).
3. Schovávejte si ústřižky zaplacených složenek, výpisy z účtu, doklady o vkladech na účet věřiteli atd.
4. Vybírejte si poštu na adrese trvalého bydliště, pokud se na ní nezdržujete, nechte si zapsat do Centrální evidence obyvatel doručovací adresu (na obecním úřadě), na které jste skutečně k zastižení,
nebo si pořiďte datovou schránku.
5. Dvakrát si rozmyslete, než se někomu upíšete jako ručitel. Pokud
už někomu ručíte, požádejte ho, aby vám podával důkazy o tom
(výpisy z účtu atd.), že splácí včas.
5 rad, jak se vyrovnat s exekucí
1. Jestli proti vám byla nařízena exekuce, nestrkejte hlavu do písku.
Komunikujte s exekutorem a buďte aktivní.
2. Snažte se domluvit na splátkovém kalendáři. Sami navrhněte, kolik
budete splácet, a dodržujte stanovené termíny. (Při splátkách můžete uvést, že jsou posílány přednostně na jistinu dluhu.)
3. Požadujete-li konkrétní radu, navštivte bezplatnou poradnu Exekutorské komory (Praha, Brno, Plzeň). Vše vám vysvětlí.
4. Pokuste se nasměrovat veškeré příjmy k co nejrychlejšímu uhrazení vymáhané pohledávky, aby částka dále nestoupala.
5. Nepodepisujte další nevýhodné smlouvy o půjčkách!

Exkluzivní rozhovor s Petrem Sokolem:

Nový „kulturák“ SE UŽ RÝSUJE „Dlužník by měl být vyzván k zaplacení!“

(dokončení ze strany 3)
Minulý týden proběhl seminář
zastupitelů k prvnímu návrhu
řešení nového multifunkčního
objektu jako náhrady za budovu Společenského domu.
„Semináře se zúčastnilo
dvacet zastupitelů, atmosféra byla klidná, pracovní a
hlavně nekonfliktní,“ řekl
úvodem Jiří Pospíšil, místostarosta Prostějova. Podle
našich informací první návrh
nového „kulturáku“ počítá s
tím, že zařízení bude kombinované se sálem pro kulturní i sportovní činnost.
Vůbec první studii navrhl
městu prostějovský architekt
Petr Gottwald. „Mělo by to
být multifunkční zařízení,
které by bylo využíváno sedm
dní v týdnu, ne jak je to u
současného Společenského
domu, který je využitý na deset plesů a možná čtyři koncerty za rok. Máme představu,
že by nové zařízení sloužilo
pro koncerty, společenské
akce, plesy, mohlo by být
kongresovým centrem, ale
i sportovním zařízením.
V dopoledních hodinách by
jej mohly využívat školy
jako sportoviště, odpoledne a
večer sportovní kluby, které
v současnosti musí dojíždět
mimo Prostějov. Namátkou
jmenuji například florbalisty,“
řekl Večerníku místostarosta
Jiří Pospíšil.

Kritici nedávno na jednání Zastupitelstva
města
poukazovali nesmyslně
na to, že město
nechá
zbourat
Společenský
dům bez náhrady. Toto
je zřejmě pádná odpověď
všem kritikům. „Jen řeknu,
že mně osobně se myšlenka
multifunkčního centra líbí,
vždy jsem ji prosazoval,
neboť toto zařízení může být
opravdu využívanější než
dnešní Společenský dům,“
zastává názor Pospíšil. Na
semináři nikdo z přítomných
zastupitelů nic proti prvnímu
návrhu
multifunkčního
zařízení nenamítal. Otázkou ale je, co bude nyní
následovat. „Nyní budeme
shromažďovat návrhy, nápady a připomínky, které
mohou všichni k danému
návrhu dávat,“ uvedl místostarosta. Jak dodal, zatím
nebylo přesně rozhodnuto,
kde by nové kulturně sportovní zařízení mohlo být postaveno, existují však už první
odhady jeho ceny. „Chtěli
bychom najít místo v centru,
nebo blízko něho. Zde bychom očekávali od veřejnosti
návrhy, kam multifunkční
centrum umístit. Co se týká
jeho ceny, i tyto propočty
známe. Podle současných cen
jde o částku do 100 milionů

Budeme moci
tančit i fandit

korun. Takže jestliže mám
já osobně volit, tak jsem
spíše pro stavbu nového
centra než pro rekonstrukci
starého objektu,“ je rozhodnut Pospíšil. Závěrem jsme se
ho zeptali, zda vůbec město
disponuje alespoň hrubým
odhadem toho, co by vůbec
stála rekonstrukce stávajícího Společenského domu.
„Tato informace zazněla
na semináři od člověka
z nejpovolanějších, od pana
architekta Gottwalda. Ten podle kubatury Společenského
domu vypočítal celkovou
rekonstrukci na 100 až 120
milionů korun. Z toho je jasně
poznat, že zbourat starou budovu a postavit nové a moderní
multifunkční zařízení vyjde
levněji,“ uzavřel toto téma Jiří
Pospíšil, místostarosta města
Prostějova.
Ještě se Večerník dozvěděl,
výstavbu nového „kulturáku“
hodlá město hradit z peněz
za prodej pozemků v centru.
Zbývající část bude dokryta
z rozpočtu a z možného úvěru.
To bude ostatně předmětem
dalšího jednání orgánů města.

Prostějov - Veřejným míněním nejen na
Prostějovsku se přetřásají v poslední době exekuce. Nezaplatíte pár set korun a přijde vám složenka
na několik tisíc! Na to, zda je to v pořádku a co se
s tím dá dělat, se Večerník zeptal vysokoškolského učitele a poradce ministra spravedlnosti Petra
Sokola (na snímku). „Věc je v první řadě třeba řešit
takzvanou předžalobní upomínkou,“ říká například.
Petr Kozák
Považujete
současný způsob vymáhání dluhů exekutory za problematický?
„Samozřejmě každý z nás zná
někoho, kdo hodně doplatil na
nezaplacení svého dluhu. Dluhy se podle mého názoru musí
platit. To je třeba zdůraznit.
Současným problémem je ale
situace, kdy nezaplatíte třeba
poplatek za využívání televize,
jak se to stalo mému známému.
Nikdo ho neupomenul a jednoho dne mu přišlo od soudu, že
má zaplatit sedm tisíc. Když si
pak takovou částku rozložíte,
zjistíte, že dlužná částka a penále tvoří jen malý zlomek, zatímco největší zisk plyne právníkům a exekutorům. Bylo by
populistické a nespravedlivé
tvrdit, že právníci a exekutoři
mají vymáhat dluhy zdarma.
To nejde, protože by se pak už
nikomu nechtělo dluhy řádně splácet. Na druhou stranu

Okolí Kauflandu začne

šmírovat městská kamera
Starosta: „Scházejí se zde podezřelé kriminální živly!“

Prostějov/mik - Není to
o žáded suným tajemstvím. Před
nd v
permarketem Kaufland
kolí
Okružní ulici a jeho okolí
zejí
se čím dál víc scházejí
ají
osoby, které se dostávají
m.
do křížku se zákonem.
dle
Není divu, že i podle
mů
policejních
záznamů
jde o lokalitu plnou krázidel,
deží, vloupání do vozidel,
rvaček i loupeží. Město se
rozhodlo jednat. Na lokalitu
mera. Ve
má dohlížet další kamera.
dmadvaměstě to bude už sedmadvacátá v pořadí.
nala návrh
„Rada města projednala
inality pro
plánu prevence kriminality
tento rok. Jedním z bodů bylo
éh systété
zkvalitnění kamerového
mu. Konkrétně jde o zakoupení v pořadí již sedmadvacáté
kamery ve městě, kterou bude
ta u Kauflandu. Tuto lokalitu je zapotřebí monitorovat, z
informací státní i městské po-

Velký bratr. Prostor v okolí Kauflandu, kde se často scházejí kriminální
živly, bude ještě letos hlídat nová městská kamera. Koláž PV Večerníku
licie víme, že jde o místo, kd
kde
se často scházejí kriminální
živly,“ sdělil na úvod Miroslav
Pišťák, starosta Prostějova.
Menším problémem je to, že
radnice zakoupí kameru, která

bude sledovat soukromé území.
„Jsme si toho vědomi a budeme
jednat i s vedením obchodního
domu Kaufland, zda na bezpečnostní opatření přispěje. Věřím,
že najdeme shodu, neboť jde o
opatření, aby dění okolo tohoto

supermarketu bylo monitorováno a při jakékoliv trestné činnosti tak byl daleko jednodušeji
zjištěn pachatel. Samozřejmě,
snad nikdo nežijeme v iluzi, že
kamerový systém dokáže nahradit samotné policisty a zvýší
bezpečnost ve městě. Je to ale
jedna z věcí, která pomáhá,“
vysvětlil starosta města.
V letošním roce půjde o jedinou novou kameru, která se ve
městě objeví. „Pokud bychom
chtěli kamerový systém rozšiřovat ještě víc, museli bychom
zaprvé hledat jiné místo, kde
bude sídlit operační středisko
Policie ČR a také bychom museli sledováním kamer pověřit
dalšího policistu. Protože už
jenom ohlídat současný počet
šestadvaceti kamer a tím obrazovek na operačním středisku
je skutečně fyzicky i psychicky
hodně náročné,“ dodal Miroslav Pišťák.

není možné, aby za vymáhání
stokoruny byl tisícový zisk.
K tomu je třeba samozřejmě
pro úplnost dodat, že exekutoři
vymůžou bez jakýchkoliv problémů většinu dluhů a hodně
přispěli k odstranění situace,
kdy se vlastně dříve dluhy platit moc nevyplácelo.“
Jak se dá řešit
ta zmíněná situace, kdy třeba nezaplatíte
stokorunovou pokutu za
„černou“ jízdu v městské dopravě a pak musíte zaplatit
tisícový poplatek?
„Tuhle věc je třeba řešit takzvanou předžalobní upomínkou. Ten, komu někdo dluží,
by dlužníka měl upozornit předepsaným způsobem, že má
zaplatit do určitého data, nebo
předá věc soudu. Pak bude
každý dlužník vědět, co ho
čeká, a buď dluh uhradí, nebo
se z vlastní vůle vystaví povinnosti zaplatit mnohonásobně
vyšší sumu. Navíc si myslím,
že by ale bylo správné, aby

náklady za takovéto povinné
upozornění nesl dlužník, protože nezaplacení závazku je
určitě chybou dlužníka a on by
za to měl nést následky.“
Není
třeba
změnit zákon
o exekutorech, aby nedokázalo k podobným přešlapům?
„Ministr spravedlnosti Jiří
Pospíšil se dlouhodobě snaží
upřesňovat zákon o exekutorech, aby se zabránilo situacím, kdy dochází ke zneužívání exekucí. Exekutoři tu
fungují jen něco málo přes

deset let, protože byli zavedeni zákonem přijatým za vlády
ČSSD, když byl premiérem
Miloš Zeman. Velkou změnu
chystá ministr Pospíšil v tomto roce. Jednak rozhodl, že se
sníží odměny exekutorům až
o sedmdesát procent. Tak výraznou změnu určitě ti, co zapomenou něco zaplatit, pocítí.
Navíc už poslal do parlamentu
změnu zákona, která by zavedla právě to, že věřitel bude
muset dlužníka upozornit, než
podá věc k soudu. Pokud to
poslanci schválí, přinese to
velké zlepšení situace.“

AD.: Investovat do cizího. Proč?
Šéf Domovní správy věří v zájem lidí o městské byty
Chtěl bych reagovat na článek
v Prostějovském Večerníku ze
dne 30. ledna s názvem „Investovat do cizího. Proč?“.
Možná se to na první pohled
zdá jako ne zrovna dobrý nápad, ale než jsme s tímto návrhem přišli, vše jsme pečlivě
zvažovali. Je to šance pro lidi,
kteří mají nějaké finanční prostředky, ale ne zase tolik, aby
si pořídili vlastní bydlení. Popřípadě mají možnost získat
spotřebitelský úvěr. Když si
uvědomíte, že tito lidé mohou
bydlet ve velkém bytě (mnohdy přes 100 m2), který si opraví podle svých představ a na
rozdíl od nájemního bydlení u
soukromého majitele, nemusí
mít obavy, že je majitel vystěhuje. Navíc většina prostředků
se jim vrátí a ještě po tu dobu
ušetří na nájemném, které by
jinak museli platit. Je třeba se
současně zamyslet i nad tím, o
čem nás tady více než deset let
přesvědčovaly banky, že všichni mohou vlastnit svůj byt. K
čemu je vlastnictví například
třípokojového panelákového
bytu, který si zájemci pořídili
díky úžasným hypotékám za
cenu nejednou přesahující v

Vladimír Průša
Foto: archiv PV Večerníku
celkovém součtu dva miliony
korun? Vlastníkem bytu budou za 20 a více let, po splacení poslední splátky, kdy si
již tak budou moci začít šetřit
na likvidaci domu, daleko za
jeho životností. Neřkuli, když
nebudou mít možnost hypotéku splácet, pak přijdou o byt
a zůstane jim ještě podstatný
dluh u banky. V těchto případech nemají ani možnost se
přestěhovat za prací do jiného
města, protože prodejem bytu
nezískají finance na vyplacení
hypotéky.

Není proto lepší zařídit si byt
podle svého za peníze, které
se mi vrátí, a ještě neplatit nájemné? Mít jistotu, že pokud
si budu plnit své povinnosti,
mohu tam dožít bez obav z vystěhování, a pokud budu z jakéhokoliv důvodu chtít odejít,
žádný závazek mi v tom bránit
nebude? Myslím si, že tak,
jako je tomu ve vyspělejší části Evropy, tak i tady bude mít
nájemní bydlení svoje místo a
lidé brzy pochopí, že mnohdy
je v něm život klidnější a pohodlnější než v takzvaném pseudovlastním.
Na jednání městské rady budou 28. února tohoto roku
předloženy první byty, které
se budou takto pronajímat. Po
tomto datu je možné se informovat na Domovní správě na
bližší podmínky. U těchto bytů
bude stanoven rozsah oprav,
které si nájemník provede na
vlastní náklady a bude mít
možnost si až 75 % těchto
nákladů „odbydlet“ za nulové
nájemné. Po této lhůtě bude
platit běžné nájemné pro městské byty.
Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy v Prostějově
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Sofie Klusáčková
31. 1. 2012 50 cm 3,70 kg
Čechy pod Kosířem

Simona Horáková
31. 1. 2012 47 cm 2,65 kg
Výšovice

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

Jakub Koldas
30. 1. 2012 52 cm 3,55 kg
Třebčín

Adam Staněk
31. 1. 2012 49 cm 3,10 kg
Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Plumlovské a prostějovské děti z domova
vyrazily za zimními radovánkami do hor
Kouty/pk - Zatímco ve městě se letošní zima zatím příliš
„neukázala“, na horách je to
o hodně veselejší. A veselé dny
plné zábavy, ale i poznávání a
učení, si v uplynulých dnech
užily bohatou měrou děti z
Dětského domova v Plumlově
a Prostějově, které se už poněkolikáté společně vydaly na
jeden z pobytů připravených
v rámci projektu „Bez obav zvládnu to sám“. Ten je určen
děvčatům a chlapcům z dětských domovů Olomouckého
kraje. V rámci Operačního
programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost jej realizuje sdružení EUFORALL,
financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního
fondu a ze státního rozpočtu.
O svých dojmech pro Večerník
rozhovořil jeden z účastníků, vedoucí vychovatel a zástupce ředitele Dětského domova a Školní
jídelny Plumlov Mgr. Petr Antoníček. „Těchto pobytů se účastníme již šest roků, v zimě i v létě
odjíždíme se skupinkou dětí na
krásná místa našeho kraje. Tak
jsme už byli například v Petříkově, ve Filipovicích, na Rusavě,
na Horní Bečvě či u Mohelnice,“
nastínil úvodem. „O tom, že se
pobyty líbí, svědčí třeba to, že
mnohé z našich dětí absolvovaly
tyto pobyty již popáté či pošesté.
Pokud mi čas jen trošku dovolí,
odjíždím s dětmi moc rád i já a
celý týden s nimi prožívám hry,
soutěže, finanční hospodaření.
Jsou přeci jen v trošku neznámém prostředí, s jinými dospělými, a proto bývají trochu jiné
než v domově,“ uvedl dále Petr
Antoníček.
Tentokrát plumlovské a prostějovské děti pořadatelé pozvali
k zimnímu pobytu uprostřed Jeseníků v Koutech nad Desnou.
Vzhledem k tomu, že se projekt,
původně zamýšlený pro zařízení
Olomouckého kraje, osvědčil,
nabízí jej EUFORALL již i v
dalších krajích jako Vysočina, Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezkém. A tak se někdy
potkávají „staří známí“, jindy
se zase poznávají noví kamarádi, vznikají přátelství i lásky…
Také to je koneckonců jeden ze

Ve sněhových závějích. Vedoucí vychovatel Petr Antoníček si se
svými svěřenci z Dětského domova v Plumlově užil zimních radovánek dosyta.
Foto: archív DD a ŠJ Plumlov
smyslů projektu - komunikace,
poznávání a pobyty v nejrůznějších místech Moravy.
„V prvním turnusu, na který
v současné době navazuje pět
dalších, se v Koutech nad Desnou
kromě našich sešly na týdenní
pobyt i děti z Přerova, Mikulova
a Telče,“ prozradil Antoníček.
„Od příjezdu dětí, vychovatelů a
vedoucích, lektorů z řad studentů
i spolupracovníků EUFORALLU se ukázala také ´Paní Zima´,
jednoduše začalo sněžit a sněžit.
Podmínky tedy byly vynikající
jak pro lyžování, tak i pro hry,
soutěže a nejrůznější činnosti.
Hned od poledního oběda, který
na chatě u Pelikána chutnal stejně jako všechna další jídla, začal
bohatý program. Dvaatřicet dětí
se rozdělilo do šesti filmových
štábů, jejichž úkolem bylo rozdělit si role na kameramany, režiséry, zvukaře, či herce. Své štáby
si děti i pojmenovaly například
Sněženky a machři, Smajlíci či
S.R.O. Po celý týden se snažily
vše zachytit přidělenou kamerou
tak, aby vznikl krátký klip či dokument,“ popisoval program Petr
Antoníček. „Mohli přitom využít
jak svého volna, tak jakýchkoliv
činností. Každý den se dopoledne
či odpoledne lyžovalo na protějším svahu v areálu Šindelná, ale
také přijížděly návštěvy a hosté.
A tak EUFORALL dětem během
týdne zajistil přednášku k finanční gramotnosti, multikulturní
výchově, již poněkolikáté se vy-

rábělo z pedigu - misky, košíky,
tácy, přijel i pán se psy na canisterapii.“
V rámci finanční gramotnosti,
která již druhým rokem v domovech má své místo formou
besed a vzdělávání, si štáby rovněž denně hradily své výdaje za
ubytování i stravu formou papírových peněz. Hry, soutěže, účasti
v činnostech či jakákoliv pomoc
dávaly i možnost bohatých příjmů, a tak v průběhu dne bylo
třeba účtovat a vycházet s penězi,
což večer náležitě kontrolovali a
zase odměňovali vedoucí pobytu.
V rámci multikulturní výchovy
se účastníci po zjištění původu

svých triček, mikin a dalších částí
ošacení postupně seznamovali
s místopisem, měnou, hlavním
městem a dalšími zajímavostmi
života v Číně, Vietnamu nebo
Mongolsku.
Součástí programu byla i malá
túra, kdy se všichni vydali z vrcholu Červenohorského sedla zpátky na chatu v Koutech.
„Uprostřed týdne nás navštívil
i profesionální filmař a kameraman, který poradil a pomohl s
přípravou klipů. To se nakonec
ukázalo jako velmi vhodné k posunu v kvalitě i rozsahu vytvářených klipů, na něž už s napětím
čekali jak vedoucí, tak i my, tety
a strejdové. Blížila se totiž páteční malá diskotéka, jejíž součástí
bylo vyhodnocení celého týdne,
vyhlášení nejlepších štábů a také
předvedení jednotlivých záběrů.
Úroveň i zábava to byla skvělá,
překvapili nás,“ řekl Večerníku
Petr Antoníček.
A tak o výsledky nakonec až tak
nešlo. Diskotéka se, jak jinak,
protáhla ještě asi o půl hodinky a
pak už čekala poslední noc a ranní odjezdy domů. „Ještě si vyměnit telefonní čísla, dohodnout
setkání na Facebooku a v sobotu
dopoledne odjížděla jedna parta,
aby vzápětí přijeli další a začal
nový turnus…“ dodal vedoucí
vychovatel a zástupce ředitele
Dětského domova a Školní jídelny Plumlov.

Hory plné her. Během týdenního pobytu v Koutech nad Desnou měly
plumlovské a prostějovské děti více než bohatý program…
Foto: archív DD a ŠJ Plumlov

Nela Vybíralová
31. 1. 2012 54 cm 4,20 kg
Prostějov

Jakub Koutný
28. 1. 2012 49 cm 3,25 kg
Čechy pod Kosířem

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

Jak spolu souvisí zahájení

sexuálního života a ekonomika?
Mladí zastupitelé debatovali
o celospolečenských problémech

Naučit se formulovat své postoje
a myšlenky, obhájit vlastní stanovisko v diskusi s ostatními. To
byl hlavní účel pátečního setkání
některých členů Zastupitelstva
dětí a mládeže města Prostějova s
prostějovskou radní a předsedkyní
Okrašlovacího spolku Miladou
Sokolovou.
Prostějov/mls
Studenti mezi sebou debatovali na různá
společensky závažná témata, jakými byly
například otázky pozitivní diskriminace,
potratů, trestu smrti a dalších. Z postojů, s
nimiž k diskusi přistupovali, pak vyplynulo,
zda-li se přiklání spíše ke konzervativnímu,
či liberálnímu způsobu myšlení. „Bylo to tak
půl na půl,“ shrnula pro Večerník své dojmy
Milada Sokolová, kterou v diskusi překvapi-

lo, jak liberálně mladí lidé přistupují například ke stahování hudby a filmů z internetu.
„Moc si nepřipouští, že výroba každého filmu není vůbec levnou záležitostí a že jeho
tvůrci musí být z něčeho živi. Uznali sice,
že by za stažení filmu byli ochotni zaplatit
nějakou menší sumu, ale ceny DVD či CD
jim přijdou přemrštěné. Proto filmy z internetu běžně stahují zcela zadarmo,“ vyjádřila
se Milada Sokolová.
V diskusi zazněly i velice liberální názory,
které svědčily o hledání zajímavých souvislostí, které je typické pro myšlení mladých
lidí. „Náš bývalý starosta se například zasazoval za snížení hranice počátku sexuálního
života na čtrnáct let. Argumentoval mimo
jiné i tím, že by to dle něj mělo i pozitivní
efekt na ekonomiku, neboť by se díky tomu
zvedl obrat firem vyrábějících antikoncepci,“ zmínil se například v diskusi jeden ze
studentů.
Vskutku zajímavá diskuse skončila v pátek
uplynulého týdne až po čtyřech hodinách..

Volnomyšlenkáři, či staromilci? Z diskuse vyplynulo, že studenti zastávají jak konzervativní, tak liberální postoje.
Foto: Martin Zaoral
INZERCE

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 adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SONS „Semtamník“
pondělí 6. února 14.30 až 15.30
Rehabilitační cvičení pro posílení tělesné kondice a zraku.
středa 8. února od 14.00 Říkali mu Ječmínek. Povídání s Dr.
Vrubelem o hanáckém králi Ječmínkovi. V klubovně SONS.
Fit klub Linie
Újezd 3A, Prostějov
Tel.: 608 881 704
www.fitklublinie.cz
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
Zumba 50 + pondělí 17.30
Těhotenské cvičení středa 16.15
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.

Zumba s Kristýnou. Každé
pondělí a středu od 18.00 do
19.00hod. Prostějov, ZŠ Melantrichova (tělocvična zadní vchod
od hřiště). Další info na webu:
zumbaskristynou.webnode.cz
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Němčické okamžiky -výstava
fotografií Michala Wolfa ve foyer
kina OKO, Němčice nad Hanou.

Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 pořádá
dne 14. 2. 2012 ve 14.00 hod.
MC Cipísek – komunitní
členskou schůzi, která se koná
centrum pro rodinu
ve Společenském domě, KoSídliště svobody 6, Prostějov,
menského 6. Bližší informace
www.facebook.com/
cipisekprostejov v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167, 724 706 773
www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
tel. 723 436 339 nebo 602 364 874 Honební společenstvo Ptení
oznamuje konání řádné valné
Únor na téma
hromady dne 12. února v 14.00
Kdo si hraje, nezlobí
hod zasedací místnost Obecního
Karneval pro rodiče s dětmi
ve čtvrtek 23. února dopoledne v úřadu ve Ptení.
Národním domě, pro předem přiGalerie S v SOU obchodním, E.
hlášené
Narozeninový týden - Cipísek Husserla 1, Prostějov. Výstava
slaví 13, 27. února - 2. března fotografií Dr. Radoslava Bartooslavujeme 13. výročí otevření še – Dolomiti
MC v Prostějově
Sbor dobrovolných hasičů
Malování na sklo-svícny a mandaly tvořivý večer pro dospělé – Lipová Vás zve na HASIČSKÝ
PLES, který se koná dne 11.
pro začátečníky i pokročilé. Střeúnora 2012 ve 20.00 hodin
da 15. února od 18.00, přihlášky
v Kulturním domě Lipová.
v MC
K tanci a poslechu
Sourozenci/beseda pro rodiče
hraje kapela Frajárečka.
Jak připravit dítě na příchod
sourozence? Jak na dětskou žárTJ Sokol Čelechovice na Hané polivost?
Jak zvládat sourozenecké hádky řádá MAŠKARNÍ BÁL v sobotu
našich dětí? Úterý 28. února od 18. února 2012 od 20.00 hodin
18 hodin, rezervace míst v MC v sokolovně. Hraje hudba GRANT,
Hopsánky a zpívánky s mimin- ve spodním sále diskotéka. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji u
ky/volná místa
program pro maminky s mimin- starosty TJ Sokol p. Doseděla. Boky do 9 měsíců, vždy ve středu hatá tombola, vaříme večeře.
12.30-14.00
Kurz efektivního rodičovství
TJ SOKOL ČECHOVICE
Jak porozumět dětem i sami pořádá VELKÉ SPORTOVsobě? Jak zvládat výchovné si- NÍ PLESY 18. února 2012, 3.
tuace? Pro rodiče dětí všech vě- března 2012 vždy od 20.00 hodin.
kových kategorií (leden - únor Předprodej vstupenek každou
středu od 16.00 do 18.00 hod.
obsazeno)
Podvečerní setkávání – přijímá- v sokolovně v Čechovicích.
me přihlášky na další běh kurzu
TJ SOKOL PŘEMYSLOVICE
(březen-duben)
Individuální poradenství pro ná- pořádá OSTATKOVÝ PLES
vrat do zaměstnání poradenství s tradičním pochováváním basy
s psycholožkou pro ženy před v sobotu 18. února 2012 ve 20.00
návratem do zaměstnání neevi- hod. v sokolovně. K tanci a posledované na UP. Přihlášky předem. chu hraje Rose band.
Volné herny pro rodiče s dětmi V sobotu od 9. hodiny projde obcí
do 5 let probíhají vždy v pondě- masopustní průvod maškar.
lí a ve středu 15.00-17.00
Ostatní programy jsou obsazeny. EUROPENZION – Restaurace Tolú, Olomoucká 112
Zapisujeme ale náhradníky a v
Jazz – Trio Milana Kašuby,
případě uvolnění místa vás konpátek 10. února od 19.00 hodin.
taktujeme.
Aktuální počet míst je zveřejněn
na www.mcprostejov.cz nebo Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami
www.facebook.com/
cipisekprostejov života. Přednášející biotronik Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné
Městské divadlo foyer: Magda- i ústní dotazy posluchačů. Vstupné
lena Jansová FOTOgrafie do 29. je dobrovolné. Neděle 12. února
v 9.00 hod. SD, Komenského 6.
února 2012

TIP Večerníku

Kino Metro 70

Jazz – Trio Milana Kašuby
KDE: EUROPENZION
- RESTAURACE TOLÚ, OLOMOUCKÁ 112
KDY: PÁTEK 10. ÚNORA OD 19.00 HODIN.

Jazzové trio (kytara, basa,
bicí), s frontmanem Milanem
Kašubou - kytaristou. Bohatý repertoár, vynikající sóla
a kvalitní zvuk pohromadě!
Milan Kašuba (narozen 30.
dubna 1940 v Brně) je jazzový
kytarista a skladatel, původním
povoláním zlatník. V roce
1962 nastoupil dráhu profesionálního jazzového kytaristy
v Divadle Večerní Brno. Dál
působil s brněnskými kapelami. V té době hrál také s Kvartetem Ladislava Slezáka a významnou brněnskou kapelou
Kombo, která v Bratislavě na
soutěži nejlepších jazzových
SK AMATÉR Hluchov si Vás
dovoluje pozvat v sobotu 18.
února 2012 ve 20.00 hodin do
sálu Obecního úřadu na tradiční
SPORTOVNÍ PLES. K tanci
a poslechu hraje hudba DUO
PIŠTĚK z Plumlova. Tombola
a občerstvení zajištěno.
Zámecká galerie:
KONICE Z VÝŠKY - výstava
fotografií pořízených z balónu
L. Šmídy. Otevřena od pátku
12. února do středy 7. března ve
všední dny od 10.00 do 12.00
a od 13.00 do 16.00 hodin.
Lazariánský servis vás zve
i v tomto roce v srpnu na
ozdravný pobyt v Chorvatsku. Zúčastnit se mohou rodiče
s dětmi, senioři i handicapovaní. Počet míst je omezen.
Bližší informace na tel. čísle:
776 054 299

ŽELEZNÝ ZEKON v Křenůvkách v úterý 7. února 2012
HANÁCKÝ BÁL – v kulturním Chrám Narození panny Marie od 19 hod. v místním pohostinART ECON – výstava výtvar- domě v Kralicích 10. února. Konice KONCERT STARÉ ství. Vstupné zdarma. Přijďte se
ných prací studentů středních 2012. Hraje skupina BENE a HUDBY – Camerata Brunae, pobavit vtipnými kousky znáškol. Výstava potrvá do 3. března. skupina Romantika.
středa 22. února v 19.00 hodin. mého siláka.

kapel republiky získala první
cenu za nejlepší jazzový
přednes. Po roce 1969 se
odmlčel a do klubů se vrátil
až v druhé polovině sedmdesátých let s kytaristou Jiřím
Adamem. Vzniklo brněnské
kytarové Duo. Později se k
nim přidala zpěvačka Mirka
Křivánková a na barytonové
housle Jan Beránek. Tím v
roce 1978 vznikl jazzový Ornis, s nímž Kašuba odehrál
přes sto dvacet vystoupení
po celé republice. O tři roky
později kapela skončila a Milan Kašuba se dal na sólovou
dráhu. Na jazzovém festivalu
v Kroměříži získal dvakrát
první cenu. Pravidelně hrál v
pražské Redutě. Od roku 1996
vyučuje jazzovou kytaru na
brněnské hudební škole. Milan
Kašuba nahrál desítky skladeb
pro Český rozhlas Brno, v roce
1999 vydali spolu s kontrabasistou Petrem Kořínkem CD
Přátelé.
Trio Milana Kašuby:
Rudolf Šmahel nebo Oldřich
Svoboda(basa),
Vítězslav
Vavrda (bicí), Milan Kašuba
(kytara)
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala
- zimní stadion
BRUSLENÍ
PRO DĚTI A VEŘEJNOST
O PRÁZDNINÁCH

pondělí 6. 2.
12.45 - 14.45 hodin

úterý
terý 7. 2.

Charita Prostějov vyzývá všechny, kteří mají doma starší teplé
věci – trička, mikiny, bundy, tepláky, boty, rukavice, čepice a
podobně, a uvažují o jejich likvidaci, ať to tentokrát provedou
trochu jinou formou. Charitě už docházejí zásoby a v tomto
počasí hrozí bezdomovcům umrznuti. Pokud něco z uvedeného sortimentu doma máte, dodejte to prosím na Charitu. Sídlí
u místního nádraží v Prostějově v Martinákově ulici číslo 9.
Jakékoliv informace o této akci získáte na telefonním čísle
582 344 524. Děkujeme.
Charita Prostějov

Pohřební služba A.S.A. TS, 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.

Ondrej Rusnák 1922
Čelechovice na Hané
Julie Šmudlová 1922 Prostějov
Marie Mačáková 1948
Olšany
Danuše Fedorová 1950 Prostějov
Vojtěch Mára 1922
Čechovice

Rozloučíme se...
Pondělí 6. února 2012
Helena Vičarová 1976 Olomouc
Středa 8. února 2012
Bohumila Burianová 1920 Mořice
Pátek 10. února 2012
Marie Smičková 1925 Vrahovice
Zdeňka Dolejší 1933 Květnice
Sobota 11. února 2012
Zdeněk Hlavinka 1971 Myslejovice

Dražit se bude osobní automobil tovární značky Mazda BK3
registrační značky 3M4 9377 s
vyvolávací cenou 53 700 korun. Vůz má barvu šedé metalízy, rok výroby 2006 a najeto
má 90 400 kilometrů. Auto má
druhého majitele.

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
INZERCE

Nejsou již mezi námi...
Jiří Havlen 1961
Vrahovice
Jaroslav Vojáček 1952 Prostějov
Květoslava Bystroňová 1942
Prostějov
František Smékal 1959 Hluchov
Antonín Burget 1918 Prostějov

Okresní soud v Prostějově nařídil dražbu movitých věcí, která se uskuteční dne 24. února
2012 v 9.00 hodin na dvoře
Okresního soudu v Prostějově
v Havlíčkově ulici číslo 16.
Dražba je nařízena proti povinné firmě Argos z Prostějova.

14.00 kostel Uničov
12.00 Obřadní síň Prostějov
12.40 Obřadní síň Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov
14.00 kostel Myslejovice

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: Bedihošť
Dne: 24. 2. 2012 od 7:45 do
10:30 hod. Vypnutá oblast:
Václavovice levá strana ulice
Nerudova od č. 439 po č. 529,
a dále ulice Palackého od č.
470 po č. 513. Spojovací
ulička za kapličkou mezi ul.
Palackého a ul. Zátiší.

Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 24. 2. 2012 od 7:30 do
10:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Němčice s celými
ulicemi: Žabák od č. 145,
369, Sadová, Sokolská, J.
Fučíka, ČSLA, Trávnická
od ČSLA po č. 391 a 190,
celá ul. směr Vrchoslavice
č. 314, 313, 640, RS plynu, stará ČOV, Příkop č.
144. odběratelská trafostanice Němčice Sebranka (č.
300717)
E.ON Česká republika, s.r.o.

Městské divadlo
v Prostějově
úterý 7. února
19.00 Petr Iljič Čajkovskij:
EVŽEN ONĚGIN,
Moravské Divadlo
Olomouc
neděle 12. února
Bernard Slade:
VZPOMÍNKY
ZŮSTANOU,
Divadlo Ungelt Praha

Kinoklub DUHA
sobota 11. února
15.00 Kung Fu Panda 2
17.30 Johnny English
se vrací
20.00 Johnny English
se vrací

Simetrix
pátek 10. února
21.00 DJ Martty
(Martin Čapka)
sobota 11. února
21.00 DJ Otto Šabart

Kdy a na co do Apolla 13
pátek 10. února
Törr & Dodo Doležal
Od ledna 2012 startuje společné turné legendárních
kapel TÖRR, Anarchuz a
Miloš DODO Doležal. Celkem proběhne 9 koncertů po
celé České republice. Celý
program má délku 4,5hodiny a půjde o skutečně silnou
dávku kvalitní tvrdé hudby.
Předprodej: Hudební nástroje Zdenek Tyl, Kramářská ul.
č.1, Prostějov.

sobota 11. února
ROCKOVÁ PÍPARÁDIABEAT
Sobotní večer na rockové pípě
znamená pro všechny bíťáky,
kteří přijdou možnost vybírat od
19 do 23 hodin muziku do vysílání podle svého gusta! Na místě
bude moderátor Martin Kudlička, který bude zprostředkovávat
telefonní most mezi Apollem a
pražským studiem Beatu. Navíc
Beat dá k dispozici tři sudy piva
Svijany, takže na vás čeká i pěkných pár piv zdarma!!

13.00 - 15.00 hodin

středa 8. 2.

PLESY

10.15 - 12.15 hodin

čtvrtek 9. 2.
11.15 - 12.15 hodin

v Prostějově a jeho okolí

pátek 10. 2.
13.45 - 15.45 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 11. 2.
10.15 - 12.15 hodin

neděle 12. 2.
11.00 - 13.00 hodin

Charita sbírá teplé věci Soud draží osobní vozidlo Mazda
pro bezdomovce. POMOZTE!

pondělí 6. února
17.30 Labyrint
20.00 Kazatel Kalašnikov
úterý 7. února
17.30 Labyrint
20.00 Černobílý svět
středa 8. února
17.30 Labyrint
20.00 Černobílý svět
čtvrtek 9. února
15.00 Mupeti
17.00 Muži,
kteří nenávidí ženy
20.00 Muži,
kteří nenávidí ženy
pátek 10. února
15.00 Mupeti
17.00 Muži,
kteří nenávidí ženy
20.00 Muži,
kteří nenávidí ženy
sobota 11. února
15.00 Mupeti
17.30 Mupeti
20.00 Muži,
kteří nenávidí ženy
neděle 11. února
15.00 Mupeti
17.30 Mupeti
20.00 Muži,
kteří nenávidí ženy

Prohlídka dražené věci je
možná pouze v konání dražby po dobu registrace dražitelů od 8.30 do 9.00 hodin.
Vydraženou věc si vydražitel
převezme ihned po ukončení
dražby.
j
Okresní soud v Prostějově

pátek 10. února
Hanácký bál
Kulturní dům Kralice n/H.
Kralice n/H.
Soubor písní a tanců Klas Kralice n/H.
sobota 11. února
Společenský ples KSČM
U Tří bříz
Prostějov
KSČM Prostějov
sobota 11. února
Hasičský ples
Kulturní dům Lipová
Lipová
Sbor dobrovolných hasičů Lipová
sobota 11. února
Fotbalový ples
Sokolovna Ptení
Ptení
FC Ptení
sobota 11. února
Obecní ples
Sokolovna Dubany
Vrbátky
Obec Vrbátky
sobota 11. února
Sokolské šibřinky
Kulturní dům v Pivíně
Pivín
TJ Sokol Pivín

nehledáte
„mazlíčka
„mazlíčka””?
Prostějov/mik – Už v předchozím čísle Prostějovského Večerníku jsme čtenářům přinesli
„pátrací“ relaci po majitelích pejsků. Čtyřnozí
miláčci byli odchyceni v ulicích našeho města
strážníky, přičemž se nepodařilo vypátrat jejich
páníčky. 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 nesta-

ne a pejsci skončí v kotci na služebně městské
policie, a po čase dokonce v útulku. Aktuálně
jsou bezprizorní stejně jako minulý týden dva
krasavci, fena kokršpaněla a fena bígla. 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.

Fena kokršpaněla byla odchycena 22. ledna na
ulici Šárka.

Fena bígla byla odchycena 16. ledna na ulici
Pražská.
2 x foto: www.prostejov.eu
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Interview se známým lékařem, který se vydal na stezku celostátní politiky

„ZMĚNY V ZÁKONECH KOMPLIKUJÍ ŽIVOT NIŽŠÍM A STŘEDNÍM VRSTVÁM“
MUDr. Pavel Holík se ohlíží za uplynulým rokem ve funkci poslance Parlamentu ČR
Prostějov - Ve volbách do sněmovny před dvěma lety utvořil spolu s
Radimem Fialou (ODS) a Jitkou Chalánkovou (TOP 09) trojici úspěšných
z Prostějova. V našem městě působí také jako zastupitel a radní, stejné orgány zastupuje i v rámci Olomouckého kraje. Přesto je Pavel Holík (ČSSD)
pořád známější především jako dlouholetý šéf prostějovské „záchranky“.
Ostatně na své řemeslo nezapomněl, a pokud mu to čas dovolí, klidně si i
během své profesionální politické dráhy odslouží nějakou tu službu v bílém
plášti. A jelikož rok se s rokem sešel, nastal také v jeho případě čas bilancování. Večerník se tak s poslancem MUDr. Pavlem Holíkem sešel, abychom
společně prošli, co se v uplynulém roce podařilo, co už méně a co je potřeba
letos zlepšit…
Petr Kozák
Pane poslanče,
jaký byl minulý
rok 2011 z vašeho pohledu?
„Byl to především rok plný jednání sněmovny, zákonů s dopady na
občany, na které čeká řada změn,
jež prosadila navzdory opozici
vládní koalice. Jak již víte, hlavní úpravy se dotknou především
oblastí, jako je zdravotnictví a sociální politika. Velkým zásahem
do finanční situace rodin je především zvýšení DPH u základních
potřeb, jako jsou potraviny, léky,
doprava, teplo, vodné a stočné
atd. Tato změna se totiž občanů
dotkne nerovnoměrně, řekl bych,
že určitě více postihne skupiny se
středním a nízkým příjmem než ty
s vysokými příjmy. Proto považuji
tento krok vlády za nešťastný, neboť bude mít v důsledku na svědomí pokles spotřeby domácností,
což se projeví v poklesu zakázkové náplně firem, a tudíž ve vyšší
nezaměstnanosti a nižším výběru
daní.“
Jestliže tyto záměry vnímáte
jako problematické, proč jste
jako opozice něco neudělali?
„Víte, pokud je poměr sil ve
sněmovně jako nyní, tak nemá
opozice příliš možnosti zasáh-

o zjednodušení a zprůhlednění
dávek a o zřízení jednoho místa
k vyplácení těchto dávek. Bohužel převodem na úřady práce ze
sociálních úřadů a centralizací
úřadů práce dochází k tomu, že
se sociální politika lidem vzdaluje, neboť okresní úřady práce
se přeměnily na pouhá kontaktní
místa bez rozhodovacích pravomocí a o občanech budou rozhodovat úředníci na krajských
úřadech práce, bez znalosti
jednotlivých případů a místní
situace.“

oblastech s vysokou nezaměstnaností dostatečným předpokladem k získání pevné pracovní
pozice. Za problematické také
považuji, že by dohled nad kvalitou vysokých škol měl místo
akademického senátu - v současnosti složeného ze zástupců
vedení vysoké školy a zástupců
studentů - převzít jakýsi dozorčí
orgán, kde budou zástupci podnikatelské sféry a politiky…“
A co se vám
tedy v minulém roce povedlo?

„Rád bych touto cestou poděkoval poslancům
napříč Sněmovnou a hlavně mým kolegům
zvoleným na Prostějovsku za náš úspěch,
kdy se podařilo prosadit do novely zákona změnu
a Prostějov se stane městem statutárním...“

Poslanec a stále i lékař MUDr. PAVEL HOLÍK prokázal
ve své funkci na půdě Sněmovny dostatečný patriotismus

nout. Na všechny tyto skutečnosti jsme upozorňovali jako
opoziční poslanci již při projednávání zvýšení DPH, bohužel
nebyly naše připomínky brány
v potaz!“
Jaké další změny na občany
v roce 2012 čekají?
„Jak jsem již naznačil, i další
změny komplikují život nižším
a středním vrstvám. Jde například o zvýšení poplatku za pobyt
v nemocnici z šedesáti na sto korun, a to bez jakýchkoliv úprav
ve prospěch pacientů. Také zavádění standardů a nadstandardů

nepřinese nic pozitivního, jen
nastaví takzvané ´dvojí zdravotnictví´. Jedno pro ty, co budou
mít finanční prostředky na lepší
zdravotní péči a druhé pro ty, co
přílišnými finančními prostředky
nedisponují, a tudíž na nadstandardy mít nebudou…“
To jsou změny
v DPH a zdravotnictví, co v sociální oblasti?
„Další komplikací je dle mého
názoru prosazení nových sociálních zákonů, které mimo jiné
centralizují vyplácení sociálních
dávek. To by nebyl až takový
problém, pokud by se jednalo

Jaké se chystají
nové zákony?
Můžete nám prozradit něco z
kuchyně poslanecké sněmovny?
„Z našeho pohledu nepůjde o
nic zvlášť pozitivního. Tato vláda totiž chystá ještě další mírně
řečeno problematické novely
zákonů jako je například úprava
vysokoškolského zákona. I přes
odpor odborné veřejnosti z řad
akademických senátů vysokých
škol má dojít k zavedení školného, které de facto znemožní
mnoha schopným, ale nepříliš
movitým studentům studovat.
A pokud se přece jen rozhodnou
studovat, tak je zatíží dluhem
v řádu statisíců a to v době, kdy
ani absolvování vysoké školy není v mnohých oborech či

„Skutečně nechci pouze kritizovat, i když to tak možná vypadá…(úsměv) Rád bych touto
cestou poděkoval poslancům
napříč Sněmovnou, hlavě mým
kolegům zvoleným na Prostějovsku za náš společný úspěch, kdy
se podařilo prosadit do novely
zákona změnu statusu města a
pokud tuto novelu podpoří i Senát ČR a podepíše pan prezident,
tak se Prostějov stane městem
statutárním, čímž se tak zařadí po
bok měst jako je Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Karlovy Vary,
Přerov a další. Dovolte mi také,
abych ještě shrnul pár čísly svou
práci v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR: zúčastnil jsem se
všech jednání Sněmovny v uplynulém roce, byl jsem předkladatelem či spolupředkladatelem šest-

kdo je pavel holík?
- prostějovský politik a člen ČSSD, ale
také lékař a podnikatel. Narodil se 23.
května 1957 a v současnosti je poslancem Parlamentu ČR za Olomoucký kraj,
zastupitelem a radním tohoto kraje i
města Prostějova. Vystudoval všeobecné
lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v letech 1998
až 2010 byl ředitelem Zdravotnické záchranné služby v Prostějově. V zastupitelstvu města Prostějova zasedá od roku 2002, kdy byl poprvé
zvolen na kandidátce US-DEU jako nestraník. O dva roky
později vstoupil do ČSSD. Od roku 2006 vykonává funkci
radního města, za další dva roky se stal zastupitelem a poté
neuvolněným radním Olomouckého kraje. Ve volbách 2010
byl zvolen do dolní komory českého parlamentu, přestože
kandidoval až na 6. místě, na první místo kandidátky jej vyneslo 8,80 % preferenčních hlasů. Momentálně je také členem Výboru pro zdravotnictví a Zahraničního výboru PSP
ČR. Působí v několika firmách, které se zabývají službami ve
zdravotnictví. Je ženatý a má jednoho syna.
nácti novel zákona. Jako jeden
z podstatných zákonů, který jsem
připomínkoval, je Zákon o zdravotní záchranné službě. V rámci
něho jsem opakovaně vystupoval
především proti prodloužení dojezdové doby, kdy se dojezdová
doba záchranné služby prodlužuje
z 15 na 20 minut. Na první pohled
to sice nevypadá dramaticky, ale je
třeba si uvědomit, že u některých
závažných stavů rozhoduje každá
minuta, či někdy dokonce i vteřina
o bytí či nebytí člověka! Dále jsem
se snažil prosadit do tohoto zákona zlepšení sociálních podmínek
pracovníků záchranné služby a též
změnu jejich statusu, aby byli zákonem chráněni před některými
agresivními pacienty. Co se týká
mé další práce ve Sněmovně, byl
jsem zpravodajem sedmi sněmovních tisků, podal jsem řadu
písemných i ústních interpelací a
o tom, jak jsem hlasoval, se může
každý občan přesvědčit na webových stránkách Sněmovny na
adrese www.psp.cz . Dále jsem
pracoval v rámci obou výborů,
jichž jsem členem, a to Výboru
pro zdravotnictví a Zahraničního

výboru. V rámci Podvýboru pro
oblast zdravotní péče, vzdělávání
a prevenci, jehož jsem předsedou, jsme mimo jiné projednávali otázky hlukových limitů nebo
záležitosti očkování dětí.“
A co vaše práce
v regionu?
„Co se týče práce v regionu, snažil jsem se dle možností být co
nejvíce mezi svými voliči, bohužel je pravda, že četnost jednání
sněmovny a výborů mi tuto mou
snahu občas hatí… (pokrčení
rameny). Ale budu se i nadále
snažit být co nejvíce mezi vámi
- občany Prostějovska, neboť
v Praze jsem právě proto, abych
zde zájmy Prostějovska hájil.
(úsměv)“
Co byste občanům na závěr
našeho rozhovoru vzkázal?
„V první řadě bych všem rád
popřál mnoho štěstí, zdraví,
úspěchů jak v osobním, tak profesním životě, zkrátka vše nej v
pořád ještě začínajícím novém
roce 2012 a také hodně sil, které
budeme všichni v našem nelehkém boji potřebovat...“

INZERCE

ČD CENTRUM NA OLOMOUCKÉM
HLAVNÍM NÁDRAŽÍ V NOVÉM

3BIHcWFJKn>H@BK>MFIVǘ
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Akìní cena
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:
Akìní cena
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4.690

7.990

Husqvarna 236 e-series

Husqvarna 435

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

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

Bö BÊ79B5.)"(-$?í

:

Akìní cena

:

12.490 Kì

10.490 Kì

Husqvarna 445 e-series

Husqvarna 455 e-series Rancher

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

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

Bö BÊ79B5.%&"'-$?í

Bö BÊ79B5.%("--$?í

Akìní cena

:

Akìní cena

15.490 Kì

:

22.490 Kì

Husqvarna 346 XP®

Husqvarna 576 XP®

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

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

Bö BÊ79B5.%-"(-$?í

Bö BÊ79B5.&+",-$?í

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

Navštivte naši prodejnu:

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

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

Akìní cena

Olomouc/pr - Celková rekonstrukce
ČD centra v železniční stanici Olomouc hlavní nádraží byla završena
v poslední lednový den letošního
roku, kdy za účasti významných
hostů došlo ke slavnostnímu otevření nové čekárny ČD Lounge, která
je nyní nedílnou součástí celého odbavovacího komplexu. Po takřka
dvouměsíčním zkušebním provozu
zrekonstruovaného ČD centra se
tak v úterý uplynulého týdne začalo
již „naostro“.
Nový systém odbavování na hlavním
nádraží v hanácké metropoli je nejen
novinkou pro zákazníky Českých
drah, ale současně i zaměstnance. „Po
dokončení rekonstrukce celého ČD
centra jsme měli dvouměsíční zkušební období, které jsme využili za účelem
naplnění provozních potřeb a také
jsme reagovali na názory a podněty
ze strany našich pokladníků a rovněž
cestující veřejnosti. Odezvy jsou veskrze pozitivní a jak naši zaměstnanci,
tak i cestující si pozvolna zvykají na
nový způsob odbavení,“ informovala při slavnostním otevření ředitelka
Krajského centra osobní dopravy ČD
v Olomouci Hana Motyková.
Nové pokladny jsou vybaveny elektronickým informačním systémem, který
pružně reaguje na aktuální situaci, a
který nasměruje čekající zákazníky
ke správné přepážce. Podstatně se tak
zrychlí odbavení cestujících. V novém
odbavovacím prostoru je k dispozici
směnárna se sníženou přepážkou pro
handicapované spoluobčany, dále pak

pokladny pro výdej
vnitrostátních i mezinárodních jízdenek, přepážka pro přednostní
odbavení a informační
přepážka.
„Moderní a současně pěkné, voňavé
a čisté prostředí je pro mě satisfakcí.
Jsem pro vše moderní, takže naše nové
pracoviště chválím. Musela jsem si
jen zvyknout na větší počet kolegů na
jednom pracovišti, ale už jsem s tím
srovnaná. Jde o jiný způsob práce a
navíc na sebe musíme brát všichni
trochu více ohledy. Je nás přeci jen na
jednom místě více, než bylo dříve zvykem,“ hodnotí Andrea Oralová, jedna
ze zkušených mezinárodních osobních
pokladních z olomouckého hlavního
nádraží.
V těsné blízkosti pokladen se nachází nová čekárna ČD Lounge a nabízí
příjemné a klidné prostředí. Původní
čekárna pro cestující 1. vozové třídy,
vlaků SuperCity a rodiče s dětmi se
nacházela v poměrně vzdálených pro-

storách, nesousedících
s ČD centrem. Dnes
olomoucký ČD Lounge nabízí nejen pěkný
sedací nábytek, ale i
bezbariérovou prostornou toaletu a také přebalovací pult pro
miminka. Nové prostory ocení i maminky či tatínkové s malými dětmi,
pro které zde byl vytvořen malý dětský
koutek se stolečkem a židličkami, vybaven pastelkami, dětskými časopisy
Můj vláček, Elfíkův sešit a boxem s
hračkami. Čekárna je vybavena také
moderním monitorem s odjezdy vlaků,
ale současně i automatem na kávu a
stojanem na noviny a další tiskoviny.
Celý prostor je pak monitorován bezpečnostní kamerou.
Náměstek generálního ředitele ČD
pro osobní dopravu Antonín Blažek
přiblížil přítomným genezi nového
typu ČD center, kde vyzdvihl přínos
prvního „open-space“ centra na pražském hlavním nádraží, které bylo pro
to olomoucké určitým vzorem. „Chceme v tomto trendu pokračovat, neboť
naším cílem je postupné zkulturnění
všech našich stanic. Olomouc je významné místo s velkou frekvencí cestujících, proto jsme na ně kladli tak velký důraz,“ nechal se slyšet náměstek
pro osobní dopravu Antonín Blažek.
Přestěhováním bývalé čekárny ČD
Lounge do nových prostor vzniknou
další komerční prostory. Vedle lékárny
bude cestujícím k dispozici prodejna zeleniny, ovoce a květin. V rámci
rekonstrukce interiéru se kompletně
vyměnily všechny vstupní dveře do
výpravní budovy.

HURÁ

NA PRÁZDNINY
Á
- HURÁ NA BOWLING

Rodiče s dětmi ►1 hod./190 Kč
(10 00 až 17 00 hodin)
Telefon: 582 333 900, www.bowlingpalace.cz

ZAMĚŘENO NA:
ČECHOVICE A KLENOVICE

Osmý díl seriálu
nahlíží do kuchyně
skupiny „B“
I.A třídy O KFS

VÍTĚZNÉ TENISTKY
Lvice Kvitová
vydřela postup
ve Fed Cupu

PRÁŠIL SI CENÍ TÝMU
Exkluzivní interview
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KONDIČNÍ TRENÉR VOLEJBALISTEK

TOMÁŠ MALÝ JE VE SPARTĚ!
Prostějov/son

O TOM, ŽE VOLEJBALOVÝ
KLUB MODŘANSKÁ PROSTĚJOV MÁ VE SVÝCH SLUŽBÁCH
VEDLE ŠPIČKOVÝCH HRÁČEK
I RENOMOVANÉ ODBORNÍKY
COBY ČLENY REALIZAČNÍHO
TÝMU, NENÍ ŽÁDNÉHO SPORU JIŽ DÁVNO. DALŠÍ DŮKAZ
PŘIŠEL V MINULÝCH DNECH.
JEDNÍM Z TAKOVÝCH LIDÍ JE
URČITĚ KONDIČNÍ TRENÉR
TOMÁŠ MALÝ, KTERÝ PŘED
NEDÁVNEM ZAČAL PRACOVAT
PRO NEJLÉPE EKONOMICKY
ZAJIŠTĚNÝ SPORTOVNÍ ODDÍL
V ČESKU, FOTBALOVOU SPARTU PRAHA!
NEKONČÍ TÍM ALE JEHO ÚVAZEK V HANÁCKÉM KLUBU?

Koláž PV Večerníku

s kapitánem Orlů
o aktuální situaci

PARÁDA: Tomáš Berdych

vyhrál turnaj v Montpellieru!
L
E
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Na cestě za svým sedmým triumfem v kariéře ztratil
jediný set až ve finále proti domácímu Monfilsovi
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Montpellier (Francie, Prostějov/son - Roli největšího favorita
splnil prostějovský tenista Tomáš Berdych na menším turnaji ve Francii. Do podniku v Montpellieru dotovaném necelým
půlmiliónem eur vstupoval jako nejvýše nasazený hráč a při
pouti za 250 body do světového žebříčku i 91 900 eury na osobní
konto se nenechal nikým zastavit.
(dokončení na straně 31)
Sladká Francie. Tenista Tomáš Berdych vyhrál turnaj v Montpellieru a získal první letošní, celkově v
kariéře pak již sedmý titul na okruhu ATP.
Foto: internet

Darina Košická je do konce

sezóny ve Šternberku
Prostějov/son - Ještě k jedné
a definitivně poslední změně došlo v hráčském kádru
prostějovských volejbalistek.
Vedení klubu se totiž rozhodlo do konce probíhajícího
soutěžního ročníku uvolnit
mladou smečařku Darinu
Košickou do Sokola Šternberk.
„Chtěli jsme ji pustit na hostování, ale protože to řády neumožňují, musela odejít na přestup. Po sezóně se však znovu
vrátí k nám,“ prozradil sportovní ředitel VK Peter Goga.
Důvodem odchodu Košické do
osmého týmu extraligové tabul-

ky je dlouhodobě minimální zápasová vytíženost v Prostějově.
Darina od svého příchodu v létě
2010 odehrála v modrožlutém
dresu jen velmi málo střetnutí,
zatímco ve Šternberku by měla
dostat mnohem větší prostor.
„V sobotu na hřišti Ostravy
Darča nenastoupila, asi ještě
neměla vyřízenou novou registračku. Každopádně pro
Sokol bude znamenat posílení
a může mu dost pomoct v boji
o play off. Hlavně však tohle
krátkodobé angažmá pomůže
jí samotné, neboť ve svém věku
potřebuje hrát utkání a zlepšovat se v nich,“ odtušil Goga.

Angažmá Zelenky nedořešeno,

Krejčí do Vrchoviny nejde
Prostějov/son - Zatím nijak výrazně
nepokročilo jednání mezi 1.FK Prostějov
a FC Slovácko o působení Lukáše Zelenky
v hanáckém oddílu. Pokud náš fotbalový
klub chce šikovného záložníka v jarní části
Moravskoslezské divize E využít, musí se
přitom s vedením prvoligového ansámblu
nějak dohodnout.
„Momentálně je situace taková, že čekáme na podmínky Lukášova
působení u nás, které navrhne Slovácko. Jakmile tak učiní, zhodnotíme nabízenou variantu, a buď ji přijmeme, nebo se bude dál
jednat. Zelenku každopádně do týmu chceme,“ řekl prostějovský
trenér František Jura.
Opačným směrem – tedy ven z mužstva – míří mladý gólman
David Krejčí. „Ve svém věku potřebuje pravidelně chytat, což by
za zkušenou dvojicí Bureš - Kofroň mohl jen těžko. Proto byl na
zkoušce ve Vrchovině, jenže tam se nyní vrátil brankář Vítek (informujeme na straně 27 – pozn.red.) a Davida tak poslali zpátky.
Od pondělka se znovu zapojí do naší přípravy, jeho budoucnost
zkusíme co nejdříve vyřešit,“ naznačil Jura.
Další fotbalové zpravodajství najdete na straně 29
Předplaťte si periodikum, kde najdete
NEJVÍCE SPORTU
A NEJAKTUÁLNĚJŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433
Pište: predplatne@vecernikpv.cz

HRÁČSKÝ KÁDR BASKETBALISTŮ

NIKDO NEOPUSTIL!
Orlům hrozí pouze odchod Eitutavičiuse,
ostatní cizinci včetně tří Američanů zůstali
a TÝM je tudíž DÁL V PLNÉ SÍLE
Prostějov/son - Rozpad basketbalového mužstva BK
Prostějov, který od počátku ledna visel ve vzduchu, se naštěstí
nenaplnil. Pět ze šesti hráčů,
jimž vedení klubu od nového
roku zkrátilo mzdy, se rozhodlo
na Hané zůstat až do konce

sezóny. A šestý zatím marně
hledá jiné angažmá, tudíž je
možné, že také neodejde! Tudíž
veškeré fámy a spekulace, které
kolovaly mezi příznivci i v
jiných médiích, se ukázaly jako
předčasné a zejména liché...

K radosti všech správných
fandů prostějovského basketbalu, který prožívá nelehké
časy, s nimiž se však zatím rve
stejně statečně jako ve většině
případech na palubovce.
ČTĚTE NA STRANĚ 30

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 4: na snímku byla budova školky na
Partyzánské ulici v Prostějově. Vylosovanou výherkyní se stala
Lenka HÝBLOVÁ, Fanderlíkova 60, 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 7. února
2012, 15.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 13.
února 2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje
firma Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.
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389,670,-

www.nasepovleceni.cz

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.
Se kterým kinem navázal PROSTĚJOVSKÝ Večerník
spolupráci a již vám přináší zprávy i soutěže o lístky...?

Poznáte, kdo je na fotografii?
I v prvním únorovém čísle nejoblíbenějšího regionálního periodika nechybí soutěž, kterou jsme v
rámci již rozběhnuvšího projektu
„PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“
nemohli ze svého arzenálu vynechat. Také v tomto čísle se tudíž
opětovně setkáváte s fotografií
známé osobnosti veřejného života, která je graficky mírně
„poupravena“. Vaším tradičním
úkolem je poznat, kdo že se to na
snímku nachází...
Ti z vás, kteří budou na správné
vlně, nám mohou své tipy nahlásit do redakce a v případě, že budete mít štěstí při losování, máte
šanci na výhru. DNES můžete
přitom JIŽ POOSMÉ usilovat
o ZAJÍMAVOU CENU v podobě POUKÁZKY od firmy
DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ
300 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
již třiačtyřicátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli ti, kteří správně poznali, že se
jedná o Darinu Košickou. Tvář
mladé hráčky VK Modřanská
Prostějov, která je jinak ozdobou
účastníka play off Ligy mistryň,
poznalo sice méně bystrých čtenářů, než je obvyklé, přesto se v
osudí objevilo hned na 325 správných odpovědí.
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Janu DVOŘÁKOVOU, Čechovická 85,
Prostějov. Výherkyně od nás
obdrží zajímavou cenu v podobě POUKÁZKY od firmy
BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč, která ji čeká přímo v redakci, a to
už od dnešního dne.
Ti další mohou zkusit své štěstí
opět dnes. Tentokrát jsme po čase
zabrousili znovu do politických
vod a graficky mírně poupravili

TIP
k obrazovce
CESTY DOMŮ
seriál ČR 2012

PONDĚLÍ 6. 2. 2012

20:00 hodin

jednu ze známých regionálních
političek, která naše zájmy hájí až
v hlavním městě...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již čtyřiačtyřicátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 10. 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 13. února 2012.

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

Režie: Jiří Adamec
Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Etzler, Linda Rybová,
Alois Švehlík, Jitka Smutná,
Igor Bareš, Iva Kubelková, Jan
Zadražil, K. Špráchalová, Petr
Konáš, Pavla Horváthová, Ladislav Hampl
Úspěšný český rodinný seriál
píše své pokračování a miliónům diváků přináší další nové
díly. O co půjde v tom s pořadovým číslem čtyřiadevadesát? Honza s Vejnarem jsou u
obecné kriminálky sotva týden,
a už zasahují proti muži, který
doma týrá svou ženu. Vejnar
při akci koupí jednu do nohy z
mužovy vzduchovky. Nic váž-

ného se sice nestalo, ale když se
Bára dozví, že po Honzovi zase
stříleli, má strach. Chce, aby u
policie skončil... Do Hradiště
přijíždí pražská státní zástupkyně Ivana Pánková, která se po
dvaceti letech shledá s Honzou
Maškem, s nímž chodila... Rudolf stále dochází do nemocnice a Alice ho jako prozatímní
vedoucí kliniky toleruje. Ona,
Ríša i další lékaři se s Rudolfem
občas chtějí poradit, třeba jen po
telefonu, jenže Rudolf suverénně dochází provádět složitější
zákroky. Ríša se otce snaží upozornit, že to není nutné. Vyhlašují se výsledky výběrového
řízení na nového primáře. Kdo
zvítězí - Ríša, nebo Vencl?

VÍCE NEJEN O TOMTO POPULÁRNÍM
SERIÁLU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

BURŠ, FÁZE, GAUČ, HLEDÍ, HNÁTA, HUSA, HYENA,
KEŠU, LAHEV, LHOTKA, MÁTY, MOTTO, MRVIT, PART,
PITNÝ, PLUH, STÁJ, STRK, ŠPEH, TERČ, TLAPKY, TRUP,
UPÍR, URNY, UZDY, VLIV, VÝKRM, ZÁŘÍ, ZLOM, ZLUČ

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 peramanentku
na thajskou masáž nohou

REMI SPORT

Vyhodnocení kvízu z přílohy „Kam za vzděláním“ najdete na straně 23

Omlouváme se všem soutěžícím za špatnou legendu
u minulé osmisměrky. Stalo se tak chybou grafika.
... 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
10. února 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „DESETIKORUNU“. Dalším vylosovaným výhercem, který se musel tentokrát porvat i s nástrahy tiskařského šotka (viz. na jiném
místě), se stal Jaroslav VOLF, Pešinova 6, Prostějov, který se
tak může už jako čtvrtý 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 6. února 2012.
I tentokrát můžete zápolit o bonus našeho partnera soutěže, kterým se stalo již zmíněné závodní stravování AGRO
Prostějov.
Jméno pátého, 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
13. 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 posilovny,aerobního sálu a solárií 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 skořicové zábaly.
Přijďte k nám vyzkoušet blahodárné účinky masáží.
Každý pátek v 9.30 hodin u nás nově
cvičení dětí s rodiči - info 733 327 915.
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 POPÁTÉ
můžete zápolit o PERMANENTNÍ VSTUPENKU do
fitness centra REMI SPORT
V HODNOTĚ 500 KČ!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na známý e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10,

Prostějov. Lze také telefonovat
do redakce na číslo 582 333
433 a to do PÁTKU 10. ÚNORA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 4 - 4 - 7 - 7, načež v
pořadí celé historie tohoto klání
se už šestatřicátou výherkyní
stala Milena PŘIBYLOVÁ,
Olomoucká 222, Prostějov,
jenž si tak přímo v sídle redakce
může vyzvednout zmíněnou
permanentku v HODNOTĚ
500 Kč na masáž lávovými
kameny.
Jméno dalšího, již sedmatřicátého výherce, který od
nás obdrží opět cenu od
REMI SPORTu, zveřejníme zase v příštím čísle, jež
vyjde znovu za týden, tj.
pondělí 13. 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 Šárka, PV. Družstev. 65m2, 2.patro
Cena: 700 000Kč
2+1 Fanderlíkova, PV.Družstev.51m2,1.
patro
Cena: 695 000Kč
Prodej nových cihl. bytů do osob. vl.
v Nezamyslicích. 2x 1+1 za 495 000Kč,
2x 2+1 za 580 000 Kč, zahrádka, dvůr,
komory k bytům.
3+1 s lodžií,ul. Kostelecká, PV. Druž., 6.
patro s výtahem, byt po rekonstr.
Cena: 1 199 000 Kč
3+1 s lodžií, ul. Moravská, PV. Os.vl., 1.
patro, zděné jádro, koupelna s vanou, plast.
okna, zateplení atd.
Cena: 1 250 000 Kč
Pronájem objektu bývalé školy v Držovicích,
vhodné na kanceláře, služby, lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.

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

Prodej RD 4+1 v Klenovicích na Hané s
garáží a zahradou 823m2 - stavební místo.
SLEVA! Cena: 700 000 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 550.000,2+1, Pv, Okružní ul.
Kč 580.000,2+1, Pv, J. Zrzavého
Kč 690.000,2+1, Pv, Dolní ul.
Kč 740.000,2+1, Pv, Krapkova ul.
Kč 740.000,2+1, Pv, Krokova ul.
Kč 799.000,2+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, ul. Sádky Kč 3.000,-/měsíc + inkaso (1.500)
1+kk, Družstevní ul. Kč 4.700,-/měs. vč. inkasa
1+1, Mozartova ul. Kč 6.000,-/měs. vč. inkasa
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.500,-/měs.+ink. (2.000)
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.500,-/měs.+ink. (2.000)
2+kk, Česká ul. Kč 4.500,-/měsíc + ink. (2.000)
2+1, Vrahovická ul. Kč 4.500,-/měs.+ink. (2.000)
2+kk, Krasická ul. Kč 6.000,-/měs. + ink. (2.000)
2+kk, Rostislavova ul. Kč 6.000,-/měs. + ink. (2.000)
2,5+1, Okružní ul.
Kč 6.800,-/měs. 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:
PRODEJ: Garáž, ul. Myslbeka
Kč 165.000,PRONÁJEM:
Garáž – za Mechanikou
Kč 700,-/měsíc
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

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

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

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

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

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

Prodej RD 4+1 v PV - Domamyslicích. Zahrádka,
garáž, zateplení, výborný tech. stav.
Cena: 3 100 000 Kč
--------------------------------------------------------

Prostějov, ul. Myslbeka
Prodej řadové zděné garáže, 18 m2, el. energie
zavedena.
Cena: Kč 165.000,Pronájem nebyt. prostor - dříve obchod na ul.
Knihařská v PV. Přízemí, vlast. vchod, 90m2,
WC, vl. vytápění. Cena: 5000 Kč/měs. + ink.

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

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

TEL: 775 246 321,
776 294 498
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
BYT 1+1, Sídl. svob.,
OV, 4.patro, lodžie, dům
po revitalizaci, volný,
CENA: 585.000,-Kč

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ
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

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

www.kk-reality.com
RD 4+1 Protivanov – přízemní cihlový rodinný
dům se zahradou a garáží, celková plocha pozemku 1300m²
Cena 1.390.000 Kč
NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Garáž, Prostějov – Žeranovská
cena 1.000 Kč/měsíc
Garáž, Prostějov, J.Lady cena 1.100 Kč/měsíc
Prostějov, Svatoplukova – pronájem 1NP, 140
m² vhodné jako kanceláře, možnost parkování
ve dvoře
cena: 1.100 Kč/m²/rok
Prostějov, Svatoplukova – vhodné jako obchod, kanceláře
cena od 8.000Kč/měsíc
Prostějov, Vrahovická – obchod, sklady…
…400m²
cena 1.000 Kč/m²/rok

◘ 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.

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
◘ 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

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

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.
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

Vojtěchov, okr. Prostějov
Prodej chalupy 1+1 v krásné přírodě, stodola,
Cena: Kč 745.000,pozemek 398 m2.
Prodej zahrady - staveb. místa na RD
i na podnikání v Držovicích. Výměra
2820m2, včetně RD s průjezdem na pozemek.
El.energie 220/380V, studna, plyn a kanalizace
před domem.
Cena: dohodou
Prodej pozemku 816m2 na výstavbu RD s podílem
2
100m na komunikaci ve Vrahovicích.
Cena: 777 000Kč
Prodej staveb. pozemku 3500m2 u Kauflandu v
PV.
Bližší info v RK!

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

◘ 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.

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

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,-

Exkluzivní vydavatel

Prostějov – Vrahovice – inženýrské sítě na hranici,
celková výměra1665 m² , studna Cena 600 Kč/m²
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného
na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.
výměra cca 1500 m2.
Cena 900,- Kč/m2

◘ Pronájem bytu 2+1 ve 2. patře s lodžií v cihlovém domě, po celkové rekonstrukci.
Nájem 7000Kč, včetně inkasa.
◘ Prodej bytu 1+kk, 30m2, po rekonstrukci,
zvýšené přízemí, lodžie.
Cena 530 000Kč
◘ Pronájem bytu 2+1 po kompletní rekonstrukci.
7000Kč vč. Ink.

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

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

◘ 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.

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

TIP TÝDNE
Pronájem 3+1, PV- Blahoslavova ul.

Tel.: 606 922 838
PROSTĚJOV pronájem komerčních prostor
v centru PV, ul.
Knihařská, výměra 102m2,
CENA: 20.000Kč/měs. + energie.
FANDERLÍKOVA
UL. - BYT 3+1,
70m2, cihla, OV,
4.patro, byt po
částečné rek., balkon, sklep, dům po
rekonstrukci. CENA: 1.150.000Kč.
PLUMLOVSKÁ
PŘEHRADA rekreační chata
3+kk s garáží,
zděná, užitná plocha 70m2, terasa
15m2, pozemek 680m2, vrtaná studna.
CENA: 1.150.000Kč.
HLUCHOV - RD
1+1, zast. plocha
199m2, zahrada
700m2, studna,
vodovod, el. 220V/380V, plyn, kachl.
kamna.
CENA: 470.000Kč.
ŠTARNOV - zemědělský areál k
chovu koní, splňující podmínky EU
pro jejich chov, zast. plocha 667m2,
výběhy 2100m2, vl.studna.
CENA: 990.000Kč.
PLUMLOV - stavební pozemek,
výměra 1450m2,
kompletně zasíťovaný včetně komunikací.
CENA: 1.750.000Kč.

www.reality-domino.cz

Pronájem pěkného bytu 3+1,
cena 7000,-Kč + inkaso

Prodej 2+kk, PV- Studentská ul.

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

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

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

Prodej RD, Brodek u Prostějova

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

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 :

1) RD 2+1 Držovice, zahrada
2) RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
3) RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
4) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
5) 2+1 DR, Holandská, 44 m2
6) 2+1, městský byt, T.G.M., 126 m2
7) RD 2+1 Runářov, chalupa
8) 4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
9) RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.

1.950 tis.Kč
300 tis.Kč
1.570 tis.Kč
880 tis.Kč
790 tis.Kč
380 tis.Kč
360 tis.Kč
790 tis.Kč
2.820 tis.Kč

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
2+1 Fanderlíkova, v RD zaříz.
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.
RD 1+1 a 2+1, Určická, zahr.

7 tis.vč.ink.
5 tis. + ink.
6 tis.vč.ink.
5,2 tis.vč.ink.
6 tis.
6,5 vč.ink.
7,5 tis.vč.ink.
5,6 tis.+ ink.
7,9 tis.vč.ink.
8 tis.Kč, trv.pobyt
8,5 tis.
8 tis.+ ink.
8 tis.+ ink.
7 tis.+ ink.
7 tis.+ inkaso
9 tis.vč.ink.
7,5 tis.+ ink.
9,9 tis.+ ink.
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+1 Otaslavice, k rekonstr., i jako chalupa
2+1 Unčice, i jako chalupa
3+1 Dolní, 80 m2
3+1 Chválkovice n/H, zahr.
3+1 Husovo nám., před rekonstr.
3+1 Dub n/M, 344 m2
2+1 Výšovice, s gar.a dvorkem, 101 m2
4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
3+kk, Plumlov, 100 m2
5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
RD 2+kk, Lidická, Pv , 298 m2
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
8+3 Rumunská, zahrada, garáž
5+kk Bedihošť, zahr., 1.000 m2

380 tis.Kč
370 tis.Kč
750 tis.Kč
700 tis.Kč
865 tis.Kč
890 tis.Kč
1.020 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.499 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.
790 tis.Kč
Zeměd.usedlost - 1000 m2
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.

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

Plumlovská 34, Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

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

Volejte: 739 322 895

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
- realitní kancelář Prostějov
aktuálně nabízí:
* RD 3+1, rek., PV
2.690.000 Kč
* RD 3+1, rek., zahr., PV 2.770.000 Kč
* RD 1+1, garáž, dílna, zahrada 337 m2,
Doloplazy u PV
390.000 Kč
* RD 4+1, Němčice n/H 3.200.000 Kč
* RD 5+1, Plumlov
2.200.000 Kč
* RD 5+1, Prostějov 1.990.000 Kč
* Byt 2+1, 66 m2, cihla 1.300.000 Kč
* Byt 1+1, 30 m2, cihla 350.000 Kč
* Byt 1+1, 42 m2
500.000 Kč
* Byt 2+kk, 53 m2,cihla 780.000 Kč
* Byt 3+1, 70 m2, po rek. 980.000 Kč
* Byt 3+1, 78 m2, Niva 450.000 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

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

Hledám k dlouhodobému pronájmu
byt 2+1 s balkonem a šatnou, nejlépe družstevní, Mozartova a okolí.
Tel.: 736 415 409

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 levně cihlový byt 1+1,
vlastní topení. Tel.: 775 758 775

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
1+kk Kotěrova OV cihla po rek. 660.000Kč
1+1 Sidl. Svobody OV
585.000Kč
2+kk Werichova novost. terasa 1.460.000Kč
2+1 Sidl. Svobody 55m2 OV
650.000Kč

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
350.000Kč
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 2+1 Kralice na Hané
550.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 930.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.349.000Kč
RD Šlikova s byty 2x 3+1 dvůr k jednání
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž
699.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek. 1.799.000Kč
RD Bedihošť 2 byty 3+1, dvůr, zahr. 2.290.000Kč
RD 4+1 J. Švermy dvojgaráž 2.500.000Kč+provize
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 3.999.000Kč
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 Sidl. Svobody
5.900Kč 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 Fanderlíkova v RD 70m2 po rek
6.800Kč+1.700ink
2+1 Karlov 65m2 po celk rek 7.800Kč + el
2+1 Pod Kosířem po rek. cihla 7.900Kč vč.ink
3+1 Plumlov 80m2+garáž 6.500Kč + 900Kč el.
3+1 Kostelecká po celk rek. 8.500Kč vč. ink
3+1 Krasická v RD
9.500Kč vč.ink
Volejte: 723 335 940
1+0 Hvězda 15m2 suterén
3.000Kč+ink.
1+1 Kolárova cihla
5.000Kč vč.ink
1+1 Určická cihla
5.000Kč vč.ink
1+1 Hliniky 45m2 po rek.
5.300Kč+ink
2+1 Manharda 50m2 cihla 5.800Kč+ink.
2+1 Ječmínkova 65m2
6.000Kč+ink
2+1 Olomoucká 80m2 nový
6.500Kč+in
2,5+1 Olomoucká 100m2
5.000Kč+ink
3+kk Olomoucká 95m2 nový
7.500Kč+ink
3+1 u Němčic 70m2
6.000Kč +ink.
RD 5+1 Klenovice zahrada bazén
info v RK
RD 5+1 Určická
9.000Kč+ink
Volejte: 732 285 189
3+1 Olomoucká cihla 78m2 po rek 8.500Kč+el
2+1 Rumunská cihla 55 m2
5.500Kč+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

Reality BEZ - STAROSTI
Mlýnská 16, 796 01 Prostějov
Tel.: 774 422 260
*Byt 2+1 u nové nemocnice
690 000 Kč
*Byt 3+1 Sídl. svobody
1.150.000 Kč
*Byt 3+1 po rekonstrukci
1.060.000 Kč
*Pronájem bytu 2+1
7.000 Kč/měsíc vč. inkasa
*Pronájem garáže poblíž centra
1.300 kč/měsíc
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
Pronajmu pěkný cihlový byt 2+1
v Prostějově. T.: 602 775 607
Hledám ke koupi RD v PV a okolí,
stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Děkuji za nabídky. Tel.:
605 011 310
Hledám ke koupi stodolu, velkou
garáž, zbořeniště v Prostějově.
Tel.: 775 635 832
Koupím byt 1-2+1 v Prostějově,
nejlépe v OV nebo možnost převodu do OV. Tel.: 604 560 454
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
2+1 Krasická
5.500 Kč + ink
3+1 Belgická
5.900 Kč + ink
3+1 Padlých hrdinů 8.500 Kč vč. ink
PRODEJ BYTŮ PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
1+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
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 garáž v ul. Krasická.
Tel.: 737 711 902
Prodám cihl. byt 2+kk, 74 m2, OV,
výtah, ul. Krasická. Tel.: 776 030 171

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

REALITY

RD v Držovicích 3+1 s pozemkem,
cca 1000 m2, garáž. Cena 2.090 000
Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel.:
777 696 836
Prodám stavební pozemek 1.050
m2 v klidné okrajové části Krasic.
Nejvyšší nabídce. Tel.: 731 941 992

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

Pronajmu volný zařízený byt 1+1 za
5.400 Kč včetně inkasa. RK nevolat! Tel.: 728 437 882

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

Hledáme ke koupi dům se zahradou v okrese Prostějov. Tel.:
774 414 525

Pronajmu 1+1 v RD 4 km od PV.
Internet zdarma, 5.300 Kč vč. ink,
garáž dle dohody 777 885 251

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
výběrového řízení na prodej nemovitostí v k.ú. Niva – budovy Niva,
č.p. 125 na pozemku parc. č. st. 150
a Niva, č.p. 158 na pozemku parc. č.
st. 43/2, včetně pozemků parc. č. st.
150 a parc. č. st 43/2 za min. kupní
cenu ve výši 382 000,00 Kč. Další
informace poskytne p. Zettelová na
adrese: Rejskova 28, Prostějov, tel.
č.: 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz.

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
Pronajmu garáž na Krasické ul. Tel.:
776 561 214

Pronajmu byt 3,5+1 v RD v klidné časti Vrahovic. Samostatný
plyn, energie, odpočtový vodoměr.
Internet, parkování u domu 7.000 Kč
+ ink. 608 056 786

Hledám ke koupi RD v PV a v okolí. Příp. dluh vyplatím. Rychlé jednání. Tel.: 776 878 002

Pronajmu zařízené kadeřnictví
v PV, nebo pouze 1 křeslo. Levně.
Tel.: 724 337 984

Prodám byt 1+1, 44 m2, 2. patro,
ul. Okružní. Tel.: 776 750 130
Pronajmu 1+kk v PV po rekonstrukci. Tel.: 724 711 106

Pronajmu 3+1, 1+1. 723 565 897
Pronajmu zařízený byt 1+1 ve Vrahovicích. Cena 5.000 Kč + ink.,
kauce. Tel.: 777 910 333
Prodám byt 2+1 v OV na ul. A.
Slavíčka v PV. Cena dohodou. Tel.:
604 203 324
Prodám byt cihla 2+1 v OV se zahrádkou, parkování ve dvoře, klidná lokalita. Plast. okna, vl. topení.
Přímo k nastěhování. Cena 890.000
Kč. Tel.: 774 068 688
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
Pronajmu byt 2+1 v PV, volný ihned.
Tel.: 775 021 961

Tel.: 605 011 310

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

INZERUJTE ZDARMA ! ! ! EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !

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

Byty, domy, chaty, pozemky…Prostějov a okolí….
rodinné domy i k rekonstrukci
PLATBA V HOTOVOSTI
Děkujeme za nabídky, za případný tip……. ODMĚNA ! ! !
Aktuální POPTÁVKA :
- Rodinný dům v Prostějově nebo
okolí do 15 km i k rekonstrukci
- Byty 2-3 +1, OV i DR, stav ani cena nerozhoduje ! ! !

Pronajmu byt 2+kk po rekonstrukci
52m, část. vybaven, 3. np, Svatoplukova 68, 7.800 Kč vč. inkasa. Tel.:
731 616 525.

3+1,DB,Šárka,68m2
980.000,-Kč
3+1,DB,Kostelecká,75m2,2.patro,lodžie,po část.rekonstrukci,
prostorný byt se čtverc. předsíní, VOLNÝ !
1.099.000,-Kč
3+1,OV,Prostějov,sídl.
940.000,-Kč

Pronájem bytu 1+1 blízko centra.
Cena 5.900 Kč vč. ink. Volný cca
od 1. 3. 2012. RK nevolat. Tel.:
604 222 661

DOMY p
prodejj
RD 5+1,Otaslavice,po rekonstrukci garáž,dvůr 1.300.000,-Kč
RD 3+1,Seloutky,šatna,možnost rozšíření, dvůr, po rekonstrukci
1.200.000,-Kč
RD 3+1,Smržice, dvůr, vjezd, zahrada
DOHODA O CENĚ ! ! !
RD 5+1,Vřesovice,dvůr,garáž,klidná část obce
CENA DOHODOU!
RD 2+kk,Prostějov,zahrada,
1.700.000,-Kč

Poptáváme pro klienty

Tel: 605 011 310

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

Prodám řadový dvougenerační RD
v obci Vřesovice, 1+1 a 5+1. Volný
ihned. Cena: 1.650 000 Kč. Tel.:
731 153 834

WWW.SRDCEREALIT.CZ

BYTY prodej
490.000,-Kč
1+kk,OV,Družstevní,29m2
580.000,-Kč
1+1,OV,Raisova,35m2
560.000,-Kč
1+1,DB,Kostelecká,32m2
590.000,-Kč
1+1Dobrovského,34m2
2+kk,Kostelec na Hané,52.4m2,po kompl.rekonstr., zahrádka, pěkný
848.000,-Kč
730.000,-Kč
2+kk,DB,Tylova,40m2
849.000,-Kč
2+1,DB,Okružní,58m2
690.000,-Kč
2+1,OV,Sídl.Svobody,57m2
3+1,OV,PV,CENTRUM,100m2,po kompl.rekonstr., možnost
info v RK
zbudování mezonet bytu o ploše cca 200m2

Pronajmu byt 1+1 Tylova ulice, cena
5.500 Kč vč. inkasa. Tel.: 777 309 989

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
výběrové řízení na prodej pozemku
parc. č. 6231/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2197 m2 v k.ú. Prostějov (ul. Krasická) za min. cenu
1.112.000,00 Kč. Informace podá
pí Vrbová, Rejskova 28, Prostějov,
tel.: 582 302 596,
e-mail: marcela.vrbova@uzsvm.cz.

NOVINKA!!!
3+1,OV, garáž 20 m2, KRASICKÁ, PV,84m2,4.patro,cihla,
INFO V RK

S N Í Ž E N Í C E NY! ! !
RD 4+1,PV,Dolní,dvůr,zahrada,k bydlení i
ppodnikání
SLEVA ! ! ! 1.150.000,-Kč
RD Plumlov, 3+1, dvůr, plyn, elektřina, voda část. rekon,
strukce
1.050.000,-Kč
Š
RD J.Švermy,4+1,podsklepený,garáž,
zahrada,velmi dobrá
lokalita
2.625.000,-Kč
Chata Přemyslovice,velmi pěkná,k celoročnímu užívání
280.000,-Kč
Chata Ptení,,zděná,kolaudace 1996, elektřina 650.000,-Kč
RD Víceměřice,3+1,dvůr,zahrada 2043m2, vjezd
850.000,-Kč
RD Dobrochov, velmi pěkný, 3+1 po kompl.rekonstrukci,
zahrada,garáž, 8 km od Prostějova
1.350.000,-Kč
RD Prostějov, Rumunská ulice, 3 bytové jednotky, centrum
2.700.000,-Kč
RD Vrahovice,4+1, patrový, garáž. stání, - po kompletní
rekonstrukci
info v RK
RD Dětkovice,5+1, zahrada, garáž, patrový, dobrý stav, 7
j ,p
,
km od Prostějova,
průběžná rekonstrukce 1.550.000,-Kč
Č
Č
Stavební pozemky- Čechovice,
Čelechovice na Hané, Otaslavice, pozemek na stavbu rd či chaty ve Ptenském Dvorku 3.000
m2 , Pivín, Vřesovice ,Vrahovice
PRONÁJMY 1+1,, 2+1,, 3+1
1+1,Sídl.Svobody,36m2
4.000,-Kč
1+1,M.Pujmanové,panel.po rek.
5.000,-Kč
5.500,-Kč+el
1+1,Okružní,44m2,lodžie
- částečně zařízený!
7.900,-Kč
2+kk,Vrahovice,45m2,cihla
6.500,-Kč
2+1,Žižkovo nám,80m2,cihla
7.500,-Kč vč.ink
3+1,Švýcarská75m2,lodž.
Komplet.nabídka na našich internet. stránkách

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

Tel: 605 011 310

Pronajmu garsonku v PV. 2.700 Kč/
měs. Tel.: 724 337 984
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
Pronajmu byt 1+1, suterénní, v centru PV, po rekonstrukci. Nájemné
3.500 Kč + ink. K nastěhování od
března. Tel.: 603 100 102

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

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

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

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

Předplaťte si periodikum, kde najdete

NEJŠIRŠÍ NABÍDKU
REALIT A NEMOVITOSTÍ
Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433
Pište: predplatne@vecernikpv.cz

Realitní inzerce, Vzpomínky
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VZPOMÍNÁME
Čas rány hojí,
ale zapomenout
nedá.

Manželé

Františka a Miroslav VÁLKOVI
z Lhoty u Konice

oznamují, že 9. února 2012
oslaví 60 diamantových let společné cesty,
která byla někdy rovná, jindy křivolaká,
ba i prudké zatáčky se vyskytly,
ale skutečná vzájemná láska zvítězila!

Hodně štěstí a spokojenosti do dalších let
přejí děti Zdena, Eva, Anna
a Miroslav s rodinami.

www.
vecernikpv
.cz

Dne 7. února 2012
uplynou 2 roky
od chvíle, kdy nás
navždy opustil
pan Jan MAREŠ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
Marie s rodinou
a syn.

► NOVINY UŽ RÁNO VE VAŠÍ
SCHRÁNCE
► CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
JEN ZA 520 KČ
► ŠANCE VYHRÁT NĚKTEROU
Z VĚCNÝCH CEN
(startujeme už co nevidět ...)

* ZAJISTĚTE SI PŘEDPLATNÉ *
NEJČTENĚJŠÍHO TIŠTĚNÉHO MÉDIA V REGIONU NA ROK 2012

UŠETŘÍTE MINIMÁLNĚ 260 KORUN ČESKÝCH
PROSTĚJOVSKÝ Večerník opětovně posiluje pozici
nejčtenějšího týdeníku v regionu
a pro letošní rok připravuje hned několik DALŠÍCH novinek,
které mají učinit naše periodikum ještě atraktivnějším,
zajímavějším a hlavně mezi vámi opět o něco oblíbenějším!

Dne 6. února 2012
uplyne rok plný
smutku z úmrtí
pana Františka
HRADILA
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku,
kterou mu věnujete
s námi, děkují
manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 10. února 2012
uplyne 2. smutný rok,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná dcera,
maminka a babička,
paní Bronislava
BURGETOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 10. února 2012
vzpomeneme
5. výročí
ý
úmrtí
pana Štefana KALICOVA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
námi
Děkujeme.
Manželka, dcera Magda
s rodinou a syn Petr

Dne 11. února 2012
uplyne první
smutné výročí,
kdy nás náhle opustil
pan Petr MATĚJKA.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka
Štěpánka a děti Ivana
a Pavel s rodinami.

Dne 7. února 2012
uplynou
2 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Svatoš STRUPEK
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka a děti.

Dne 10. února 2012
by se dožila 64 let
paní Milada
HRDIBORSKÁ..
HRDIBORSKÁ
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Manžel
a zarmoucená rodina

Dne 13. února 2012
uplyne 1. smutný rok
od doby, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná maminka
a babička,
paní Emílie
HRABALOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery Dagmar
a Jiřina s rodinami.

Čas neúprosně plyne,
ale v našem srdci
stále žije.

Do již šestnáctého ročníku naší historie jsme vstoupili nejen SILNĚJŠÍ,
ale především VĚTŠÍ!

KAŽDÝ TÝDEN BUDETE JAKO PŘEDPLATITELÉ
DOSTÁVAT MAGAZÍN TV POHODA,

KTERÝ SE STAL PLNOHODNOTNOU SOUČÁSTÍ VEČERNÍKU, ZDARMA!
A chystáme pro vás i další SUPERPŘEKVAPENÍ...
Vězte už dnes, že se máte skutečně na co těšit!

I proto byste neměli váhat a zajistit si
pravidelný odběr vámi tolik oblíbeného titulu!

Dne 4. února 2012
jsme vzpomenuli
1. smutné výročí,
kdy nás navždy
opustila naše milovaná
dcerka a vnučka
Andrejka ULIČNÁ
z Domamyslic.
Stále vzpomínají rodiče
a rodina Uličných
a Čechovských.

Dne 14. února 2012
uplyne 10 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila
paní Františka
KLUČKOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají dcery
Marie, Jarmila
a Hana.

Dne 11. února 2012
vzpomeneme 4. výročí,
kdy nás opustil
pan Josef PALATKA
z Prostějova.
Vzpomeňte s námi.
Manželka,
syn a dcera
s rodinami

Dne 7. února 2012
s dožila 65 let
by se
p Zdeňka
paní
KRAT
KRATOCHVILOVÁ.
Kd
d jste ji znali,
Kdo
věnujte jí tichou
vzpomínku.
Manžel
a synové
s rodinami

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal…

Pro získání CELOROČNÍHO předplatného týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník
netřeba nic složitého...

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

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku - 52 výtisků

příbuzným, přátelům
a známým,
kteří doprovodili
na poslední cestě
pan
pana Jaroslava
H
HRUBANA.
Pod
Poděkování patří
Souk
Soukromé pohřební
služb
službě pí Václavkové
za důs
důstojné rozloučení
a vs
vstřícný přístup.
Zarm
Zarmoucená rodina

Dne 4. února 2012
uplynuly 3 roky
kdy nás opustila
naše milovaná babička,
maminka a kamarádka
Jiřina ZAJÍCOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Roman a Věrka
s rodinami

...ještě

VZPOMEŇTE NA ZESNULÉ,
KTEŘÍ VÁM ZŮSTALI V SRDCI,
A PŘIPOMEŇTE JE ZNÁMÝM
I PŘÁTELŮM

Jméno a příjmení (firma):
Ulice, č. p.:
Město, obec, PSČ:
Předplatné chci uhradit:
Poštovní poukázkou Bankovním převodem Hotově



Tel.:

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

VZPOMÍNKY JIŽ OD 100 KČ
ŠIROKÁ NABÍDKA OZDOBNÝCH RÁMEČKŮ

tel.: 582 333 433
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz

Dne 10. února 2012
uplyne 50 roků od úmrtí
pana Aloise KAŠTYLA
ze Smržic.
S láskou stále
vzpomíná
celá rodina.
Dne 5. února 2012
jsme vzpomněli
7. výročí úmrtí
pana Miroslava HORÁKA.
Stále vzpomínají
manželka,
dcery a syn
s rodinami.

Dne 11. února 2012
uplyne 1 rok od chvíle,
kdy zemřel náš tatínek,
dědeček a manžel,
pan Jaroslav NAKLÁDAL.
Vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dne 11. února 2012
vzpomene 2. smutné
výročí úmrtí
pana Karla HANÁČKA.
Za tichou
vzpomínku děkuje
rodina Hanáčkova.

Řádková inzerce
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SLUŽBY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

PRODÁM

KOUPÍM

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

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

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

Akce od více věřitelů! Bez poplatStěhování, vyklízení. Tel.: 775 ku a registru. Vyplacení do 48 hod.
132 134
Možnost odložení splátek
Tel.: 608 066 604

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

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.

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

Potřebujete půjčit až 100.000 Kč?
Rychle, levně. Prostějov
v Poraďte se s námi! Možno i
na zástavu. Tel.: 607 401 926
Pracuji pro více věřitelů.
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace. Půjčka až 40.000 Kč, rychle, disTel.: 774 368 343
krétně a v hotovosti. Od firmy
Solidní finance. Tel.: 608 881 746
RENOVACE
KOUPELNOVÝCH VAN AKRYLÁTOVOU Půjčka až 100.000 Kč, rychle, disVLOŽKOU. Tel.: 608 462 346
krétně, bez poplatku. Pracuji pro
více věřitelů. Tel.: 739 230 298
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, 721 344 771. Práce stro- PENÍZE. VYSOKÁ PRŮjem UNC, výkopové a terénní CHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO
práce.
24 HODIN, pro zaměstnané a důchodce. Pracuji pro více věřitelů.
ZASTAVÁRNA Olomoucká! Tel.: 774 744 459
Půjčky peněz, výkup a prodej
zboží (zlato, stříbro, elektro…) RUČENÍ NEMOVITOSTÍ (dům,
Tel.: 582 330 897
byt i družstevní), bez prokazování
příjmu, VYPLÁCÍME I EXESTOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
KUCE. VYŘÍZENÍ I DO 48
Zakázková výroba nábytku, HODIN. Pracuji pro více věřitelů.
byt. doplňků, dř. obložení, Tel.: 608 744 459
plotů, pergol a plov. podlah.
Všechny stol. práce včetně NEVYŠLA VÁM VÝPLATA?
oprav.
PŮJČÍME VÁM 500 Kč AŽ
4.000 Kč POTŘEBUJETE: OPA
Domamyslická 104, PV,
MOBIL. VYPLÁCÍME IHNED
www.stolarstvijancik.cz ,
HOTOVĚ. Tel.: 773 493 394, praTel.: 604 820 358
cuji pro více věřitelů.
Elektroinstalace, revize, hroRychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Pemosvody. Tel.: 774 989 007
níze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Zlobí vás počítač? Opravím,
poradím. Tel.: 722 668 334 PC SMART Půjčka od 5 000 do 50
POHOTOVOST
000 Kč na dobu 8 a 13 měsíců.
Peníze doručíme až do domu.
Elektroinstalace, rekonstrukce SMART Půjčka je rychlá hotov bytech i drobné opravy. No- vost s maximální diskrétností!
vostavby včetně dodávky ma- Tel.: 603 112 599 Zprostředkoteriálů a revizí. T.: 724 557 841 vatelskou činnost vykonávám pro
více věřitelů.
Vedení účetnictví, DE, zpracování mezd, DPH, daně z pří- PŮJČKA od 50 000 Kč. Spolujmu. Možnost docházet přímo pracuji s 1 věřitelem! Tel.: 733 224
do sídla firmy po dohodě. 414, 732 547 490
737 345 937
Rychlá půjčka pro všechny, vyřízeProvádím zednické práce, re- ní za pár hodin. Tel.: 604 603 644
konstrukce koupelen, montáž
sádrokartonu a jiné stavební Kdo půjčí 200.000 Kč na rok?
práce. Tel.: 603 498 695
Vrátím 250.000 Kč. Jen solidní
jednání. Tel.: 776 560 550
Na přání provádíme veškeré
zednické práce i prodej a mon- RYCHLÁ PŮJČKA DO 24
táž plastových oken, dveří a vrat. HODIN, bez poplatku, pro důTel.:602 941 681
chodce, podnikatele, studenty,
MD, nutný občanský průkaz. VoŠkolka a hotel pro psy. Hlí- lejte nonstop 720 611 484
dání v domácím prostředí.
www.skolkapsu.webnode.cz Půjčím peníze oproti zástavě neTel.: 608 762 601
movitostí. Vyplatím vaše exekuce.
Tel.: 777 696 836
VOTO TOPO PLYN a veškeré instalatérské práce. Tel.: Půjčky 30 – 200 tisíc Kč od přímé608 747 788
ho investora, vyhodnocení zdarma. Spolupracuji s 1 věřitelem.
Živě zahrajeme na svatbě, ple- Tel.: 733 224 414, 732 547 490
su apod. Tel.: 608 539 783

Přijmeme administrativní pracovnici pro periodikum v PV.
Strukturovaný životopis zašlete
na e-mail: kozak@pv.cz. Informace na tel.: 608 706 148

Kompletní REKONSTRUKCE bytů a RD. ÚKLID společných prostor v domech. Tel.:
604 254 269, www.interierin.cz

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
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
Motorest Podkova přijme provozního. Praxe podmínkou.
Informace na tel.: 776 808 808
KV Prostějov přijme prodejce
knih pro oblast OL, BK, PR,VY,
KM. Vlastní osobní auto a mobil
podmínkou. Tel.: 777 280 967
Přijmu manikérku a kadeřnici
na ŽL. Tel.: 775 079 985
Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o. nabízí
volnou kapacitu železářských
prací – výrobu a montáž výztuže do betonu. Kontakt na tel.:
603 230 569

GRATULACE

Koupím obrazy předních českých a moravských malířů, ale
i méně hledané regionální umělKráličí farma Vícov prodá- ce. Přijedu. Platba v hotovosti.
vá chlazené králíky 1kg/99 Tel.: 603 161 569
Kč. Objednávky na tel.:
Zaplatíme aukční ceny v hotovosti
777 936 723.
za obrazy kvalitních českých maPila K+L s.r.o., Doloplazy lířů: Bauch, Blažíček, Bukovac,
u Nezamyslic nabízí k pro- Boettinger, Beneš, Brožík, Budeji bukové palivové dří- beníček, Coubine, Čapek, Číla,
ví, krácené. 1prm. /600 Kč. Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn,
Doprava zajištěna. Kontakt: Frolka, Heřman, Honsa, Holub,
Havelka, Hudeček, Jambor, Ja582 388 101.
neček, Justitz, Kaván, Kalvoda,
Pila Otaslavice, s.r.o. na- Košvanec, Král, Kuba, Kubišta,
bízí palivové dříví krácené Knüpfer,Lolek, Langer, Lebeda,
(buk, dub). Cena 550 Kč / 1 Loukota, Macoun, Marold, Maplm. Doprava zajištěna. Tel.: řák, Mervart, Naske, Nejedlý,
Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva,
582 371 493, 605 405 953
Obrovský, Panuška, Preisler, Procházka, Radimský, Satra, SlavíProdám dvoje lyže Elán Wa- ček, Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon,
velex 10, vázání Fusion 10, Špála, Tichý, Ulmann, Ullík, Úprdélka 160 cm a 168 cm. Loň- ka, Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženíský model. Tel.:728 649 782 šek a dalších.
Info zdarma: tel.:736 127 661,
Prodám dámské jízdní kolo simonrene@seznam.cz
značky Engine, červené barvy,
cena dohodou. Tel.: 582 336 286 Zaplatíme v hotovosti české svatováclavské dukáty z let 1923
Prodejna Ivka, Netušilova - 1938: dukát - 5000 Kč, dvouul., poskytuje slevu 30% na dukát - 17.000 Kč, pětidukát vybrané kvalitní zimní zboží 45.000 Kč, desetidukát - 90.000
převážně s českým atestem. Kč i jiné zlaté mince . Info zdarU nás dále nakoupíte a stále ma - tel.: 736 127 661 p.Simon
doplňujeme teplé papuče (přezka, zip), pantofle, zdravotní
nazouváky, důchodky, trekingovou soft. obuv, sněhule
s brzdou a gerlachy. Toto zboží NON STOP ODTAHOVÁ
nenakoupíte nikde jinde.
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR

AUTO - MOTO

Prodám parní čistič Ökolux
8000, vhodný pro domácnosti
a úklidové firmy, nepoužívaný. Původní cena 33.500
Kč nyní 8.000 Kč. Kontakt:
777 110 123

Přijmu pedikérku, nehtařku,
kosmetičku. Provozovna na Velkoobchod + maloobchod
skvělém místě a fajn kolek- Dapa, Dolní 99, Prostějov
tiv. Více informací na tel.:
nabízí lihoviny za výhodné
724 912 545
ceny s DPH: Tuzemský 1l 40
Hledám sádrokartonáře na % za 168 Kč, Tuzemský 1l
stropy. Možno i brigádně. Tel.: 37,5 % za 152,60 Kč, Vodka
1l 40% za 166,50 Kč, Režná
602 553 222
1l, 34 % za 160 Kč, Peprmint
Přijmu servírku – barmanku do 1l 29,5 % za 129 Kč, mnohý
Moravské Pivnice. I brigádně. další sortiment. Vše originál
Tel.: 602 824 413, 721 120 292 s kolkem. Tel.: 739 936 868
Zavedená restaurace v PV při- Prodám levně vybavení obýjme číšníka/servírku. Vyučení vacího pokoje z roku 1940.
v oboru podmínkou, nekuřák. Tel.: 723 997 671
Tel.: 602 714 622
Prodám kombinovaný spoStavební firma přijme staveb- rák Mora. Levně. Tel.:
ního technika. Strukturovaný 728 100 986
životopis zašlete na:
svec@stavbysvec.cz
Prodám litinové radiátory –
výška 60 mm x 20 mm šířka,
STUDIO 365 hledá nové tváře 4 ks, celkem 62 článků. Tel.:
pro reklamu. Tel.: 605 427 271, 582 397 319
9–12 hod. www.studio365.eu

+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
Prodám nepoužívaný univerzální střešní nosič na fabii, nový
typ, původní cena 1.850,- nyní
1.000,-. Kontakt: 777 110 123

RŮZNÉ

OZNÁMENÍ

PRÁCI HLEDÁ

ZVÍŘATA

Nabízím výuku angličtiny pro
začátečníky a mírně pokročilé.
Jsem certifikovaná lektorka.
Tel.: 776 309 255

Základní výcvik a výchova psů.
www. zakladni-vycvik-psu.
websnadno.cz
Tel.: 721 712 144

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je v PÁTEK 10. února v 10.00 hodin

Předplaťte si
periodikum,
kde je
NEJVÍCE
řádkové inzerce!

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

Dne 11. února 2012
se dožívá 60 roků
náš milovaný, obětavý
a hodný
tatínek a manžel,
pan Karel
KREJČÍŘ
z Brodku u Konice.
Hodně zdraví
do dalších
spokojených let
přeje manželka Anna
a děti Karel a Anička.

Rubriku VZPOMÍNÁME najdete
dnešním čísle opět na straně 21

V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU!

NABÍZÍME
NEJATRAKTIVNĚJŠÍ NABÍDKU
pro ŘÁDKOVOU INZERCI
NADÁLE
ADÁLEVELEÚSPĚŠNÁ
P
PLATÍ
LATÍ
NADÁLEN
PLATÍ

AKCE 3+1 ZDARMA
INZEROVAT V NEJPRODÁVANĚJŠÍM
Á
Ě ŠÍ
TÝDENÍKU REGIONU SE PROSTĚ VYPLATÍ ...
první řádek*
každý další řádek*

SEZNÁMENÍ

Přijmu automechanika do autoservisu v PV. Praxe v oboru
výhodou. Nástup možný ihned.
Muž/41, rozvedený, bez závazTel.: 608 824 136
ků s vlastním bydlením hledá
Hledáme vhodné uchazeče ženu pro trvalý vztah, která má
na pozice ÚČETNÍ – FAK- smysl pro rodinu. 731 230 002
TURANTKA, nástup: březen
2012, HPP na dobu určitou s
možností prodloužení vzdělání: úplné střední ekonomické
– praxe výhodou.
Požadavky: pečlivost, flexibi- Chata - Jeseníky St. Město
lita, komunikativnost, znalost nabízí rekreační pobyt, až 20
práce na PC, orientace v da- míst. Zima, jarní prázdniny –
ňových a účetních předpisech. léto. Tel.: 775 944 500
Nabízíme: práci v moderním
a perspektivním závodě, zaměstnanecké benefity. Strukturované životopisy zasílejte na
adresu firmy: PROFROST a.s.,
J.B.Pecky 15, 796 01 Prostějov Nově otevřen velký bazar, ul.
Dolní č. 15, Prostějov, zveme
nebo e-mailem:
k návštěvě.
sekretariat@profrost.cz

Dne 10. února 2012
oslaví svoji zlatou svatbu
manželé Dagmar a Vladimír Galandákovi.
Do dalších společných let
hodně zdraví přeje celá rodina.

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

!

RŮZNÉ

Soutěže, anketa
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ŠKOLNÍ KVÍZ Večerníku

VELKÁ
FILMOVÁ
SOUTĚŽ
VYHRÁLI JSTE?
s Večerníkem

Speciální příloha „KAM ZA VZDĚLÁNÍM“, která byla součástí třetího letošního
čísla PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, nepřinesla pouze pohled ke školním
lavicím, ani nebyla určena jen budoucím středoškolákům, či přesycena dávkou zajímavých informací, užitečných rad či tipů, jak a kterou školu si vybrat.
Naopak nechyběla ani možnost, díky níž jste mohli vyhrát atraktivní ceny.
A na základě vašich ryze pozitivních ohlasů se opětovně ukázalo, že soutěžit
vás týden co týden opravdu baví... Do redakce se totiž nejrůznějším možným
způsobem dostalo více jak 600(!) vyplněných lístků, takže losovací osudí jen
překypovalo lístečky se jmény soutěžících... Štěstí se však mohlo usmát jen
na kvintet z vás. Jak to tedy celé dopadlo?
VYHODNOCENÍ KVÍZU aneb
otázky a správné odpovědi:
1. Kdy můžete navštívit Střední zdravotnickou školu v Prostějově v rámci Dne otevřených dveří?
c) kdykoliv
2. Jaký titul nedávno obdržela
Střední, základní a mateřská
škola JISTOTA o.p.s.?
a) Nejlepší česká škola 11. dílu
3. Jaký bude nový název Švehlovy střední školy v Prostějově?
c) Švehlova střední škola polytechnická
4. Jak se jmenuje jediná státní
hotelová škola v Olomouckém
kraji?
a) Hotelová škola Vincenta
Priessnitze
5. Která ze základních škol pořádá začátkem ledna tradiční akci
svých žáků pro předškoláky?
c) ZŠ Dr. Horáka
6. Na kterém místě se umístil
prostějovský student Lukáš
Běhal při mistrovství světa
mezi juniory v psaní na klávesnici?
b) osmnáctém

Přesně ze 668 soutěžících,
kteří se správně trefili ve
všech šesti otázkách, se štěstíčko při losování usmálo na
následující pětici výherců a
výherkyň, kteří se mohou těšit na více či méně zajímavé
ceny.
PŮLROČNÍ
POUKAZ NA JAZYKOVÉ KURZY OD LINGUA
CENTRUM PROSTĚJOV
plus CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v celkové hodnotě 2810 Kč
Vít PODMANICKÝ,
Otaslavice 470
POUKAZ NA VÝUKU
V BIG BEN SCHOOL
plus CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v celkové hodnotě 1520 Kč
Radek ŠŇUPÁREK,
Vrbátky 76
POUKAZ NA VÝUKU
VE ŠKOLE ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV plus CELOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v
celkové hodnotě 1320 Kč
Eva BURDOVÁ,
Vranovice 59

1.

2.
3.

4.

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY od marketingové
společnosti TK PLUS plus
PŮLROČNÍ PŘEDPLATNÉ OD PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v celkové
hodnotě 860 Kč
Kateřina VASICKÁ,
Krumsín 74
DÁRKOVÝ
BALÍČEK plus PŮLROČNÍ
PŘEDPLATNÉ OD PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v
celkové hodnotě 560 Kč
Petr TRAJER,
E. Beneše 10/16, Prostějov
PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na šest kalendářních
měsíců v hodnotě 260 Kč
Ladislav TRNEČKA,
Kpt. Jaroše 29, Prostějov

5.
6.

V š e m
výhercům
blahopřejeme
a zvěstujeme,
že ceny je
čekají od pátku 10. února
přímo v redakci Večerníku,
která sídlí v Olomoucké ulici.
Pro ty další tady máme avízo, že
v rámci dnes již připravovaného
dalšího speciálu chystáme znovu kvíz o ceny...

a multikinem Cinestar
UŽ PODRUHÉ

du!
jíz
ou
sk
m
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A
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y
tk
lís
o
te
Soutěž
PROSTĚJOVSKÝ Večerník a olomoucké multikino CINESTAR vám před dvěma týdny
představili nový projekt, v jehož rámci se budete průběžně nejen dozvídat nejaktuálnější
novinky z filmového prostředí, rozhovory s hvězdami stříbrného plátna, ale dost často
budete moct také soutěžit o ceny!
A dnes už podruhé jsou ve hře vstupenky na představení!
Zápolit se bude znovu o TŘI VSTUPENKY, a opět na představení v rámci projektu DÁMSKÁ
JÍZDA, které je tentokrát na programu ve středu 15. února. Jeho součástí je tradičně welcome drink, losování o atraktivní ceny a především premiéra českého filmu SIGNÁL.
A právě k tomuto snímku se váže naše soutěžní otázka, která zní:
Do poklidné vesničky, která je odříznutá od světa, přijíždí dva mladíci Kája (Kryštof
Hádek) a Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci
nového mobilního vysílače...

Jaký zájem ve skutečnosti tito dva mladíci zakrývají?
a) prodej mobilních přístrojů
b) podvod
c) instalaci internetu
Své odpovědi nám zasílejte na e-mailovou adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Cinestar“, případně telefonujte či pište SMS na číslo 608 960 042, a to do PÁTKU 10. ÚNORA,
14.00 hodin. Z těch správných pak vylosujeme tři výherce, kteří
obdrží po jedné vstupence. Ty následně zveřejníme v příštím čísle.
Takže, neváhejte a s chutí do toho!

Ve hře jsou také dárkové a propagační předměty PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

Fanoušci vybírají Sportovní hvězdu prostějovských médií 2011
Možnost hlasovat máte ještě dva týdny, vyhlášení ankety SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOV se koná 28. února

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.
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 turnajích 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
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.

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 mistrovství světa v celkovém pořadí
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 tur-

najů 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 listů a

Jméno a příjmení nominovaného
sportovce, případně název týmu

ostatních prostějovských médií, které proběhne v
nadcházejících týdnech.
Takto vyplněný anketní lístek doručte nejpozději
do 20. února na informační středisko Městského
úřadu v Prostějově, nám. T. G. Masaryka nebo
zašlete na e-mail: marek.sonnevend@tiscali.cz.

Sportovní odvětví



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

Večerník je opět hlavním mediálním partnerem



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. Čas máte ještě dva týdny, hlasování končí 20. února!

Jméno, příjmení
a TELEFONICKÝ KONTAKT
NA NAVRHOVATELE



Fotbal

FOTBAL EXTRA s podtitulem
PODZIM 2011 píše osmý díl
I v tomto čísle pokračujeme s dlouhodobým
a tradičním seriálem, který PROSTĚJOVSKÝ
Večerník připravuje pro všechny fotbalové
fajnšmekry. Speciální servis týkající se hodnocení uplynulého dění a vystihnutí všeho podstatného, co se událo na zelených trávnících
v podzimní části ročníku 2011-2012, dnes píše
již osmý díl. 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
přitom nese podtitul PODZIM 2011.
Co jste si doposud mohli přečíst? 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 do I.A třídy,
konkrétně do skupiny „A“, kde jsme nově drželi palce konické rezervě. Minulé vydání jsme
věnovali aktuálnímu dění z prostředí divizního
1.FK Prostějov, abychom se dnes pustili do již
avizované grupy „B“ v I.A třídě Olomouckého
KFS.
Konkrétně jsme navštívili čechovický a klenovický tým, na dnešních třech stranách pak nechybí ani tabulky a obšírný statistický servis,
který doplňujeme aktualitami ze zákulisí i monitoringem přípravných duelů. Příště se můžete těšit na informace z Plumlova a Jesence,
další týden budou následovat rozhovory se zástupci Prostějovska v I.B třídě. Již na sklonku
února a března 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
OSMÝ DÍL SPECIÁLU FOTBAL-EXTRA PŘIPRAVILI
JIŘÍ MOŽNÝ, MAREK SONNVEND A PETR KOZÁK

Podzimní tabulky I.A třídy Olomouckého KFS - skupina „B“
CELKOVÁ PO PATNÁCTI KOLECH
1. TJ Sokol Bělotín
15 10 2 3
2. FKM Opatovice-Všechovice
15 9 2 4
3. TJ Slavoj Kojetín
15 9 2 4
4. FK Hlubočky
15 9 0 6
5. TJ Sokol Dub nad Moravou
15 8 1 6
6. SK Bělkovice-Lašťany
15 6 5 4
7. TJ Sokol Čechovice
15 7 2 6
8. TJ Sokol Klenovice na Hané
15 6 5 4
9. SK Slatinice
15 5 4 6
10. FK Nové Sady
15 5 2 8
11. TJ ORESVO Sokol Plumlov
15 5 1 9
12. SK Náměšť na Hané
15 5 1 9
13. Spartak VTJ Lipník nad Bečvou 15 4 1 10
14. SK Jesenec
15 2 2 11
DOMA
1. Dub n. M.
2. Kojetín
3. Bělotín
4. Čechovice
5. Opatovice
6. Klenovice
7. Nové Sady
8. Slatinice
9. Plumlov
10. Hlubočky
11. Náměšť n. H.
12. Bělkovice
13. Jesenec
14. Lipník

8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7

24 - 25
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31:19
39:23
27:27
34:28
26:20
32:20
23:23
20:20
32:29
26:32
21:30
24:40
22:34
20:42

32
29
29
27
25
23
23
23
19
17
16
16
13
8

VENKU

7 1 0 19:2 22
6 2 0 20:7 20
6 2 0 18:7 20
6 0 2 16:9 18
5 2 1 25:12 17
4 3 1 8:7 15
4 1 3 15:13 13
4 0 3 20:12 12
4 0 3 14:9 12
4 0 3 15:16 12
4 0 3 17:19 12
2 3 2 9:10 9
2 1 4 13:18 7
1 0 6 11:16 3

1. Hlubočky
2. Bělkovice
3. Opatovice
4. Bělotín
5. Lipník
6. Kojetín
7. Klenovice
8. Slatinice
9. Čechovice
10. Nové Sady
11. Náměšť n. H.
12. Plumlov
13. Dub n. M.
14. Jesenec

8
8
7
7
8
7
7
8
7
7
8
8
7
8

5 0 3 19:12 15
4 2 2 23:10 14
4 0 3 14:11 12
4 0 3 13:12 12
3 1 4 11:18 10
3 0 4 7:10 9
2 2 3 12:13 8
1 4 3 12:17 7
1 2 4 7:14 5
1 1 5 11:19 4
1 1 6 7:21 4
1 1 6 7:21 4
1 0 6 7:18 3
0 1 7 7:24 1

zdroj: www.ofisport.cz

KONICKO

KRALICKO

Hattricky:
2 – Antonín Melichárek (Hlubočky), Kamil Forejt (Bělkovice),
Zdeněk Šatánek (Lipník), 1 – Tomáš Klvaňa (Opatovice), Tomáš
Konečný (Náměšť na Hané),
Květoslav Láník (Bělotín), Josef
Šálek (Dub nad Moravou), Zdeněk Volf (Slatinice), Michal Sklenář (Bělkovice).

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKOa další...

Fotbalové ohlédnutí


608 706 148

sport@vecernikpv.cz

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

www.vecernikpv.cz

Jaký že byl podzim v I.A třídě, skupině „B“ Olomouckého KFS, kde má Prostějovsko kvartet zástupců? - první část

VZÁCNÁ VYROVNANOST aneb

KAŽDÝ MOHL PORAZIT KAŽDÉHO....
První polovina fotbalového
ročníku 2011-2012 ve druhé
nejvyšší mužské soutěži Olomouckého Krajského fotbalového svazu se nesla ve znamení
poměrně velké vyrovnanosti.
Směrem nahoru nikdo výrazně neodskočil, směrem dolů
citelněji odpadl jediný tým. A
stoprocentně platilo, že každý
mohl porazit každého...
V průběžném čele tabulky stanul zaslouženě jeden z největších favoritů Sokol Bělotín,
který udržel během celého
podzimu stabilně dobrou formu bez větších výkyvů a své
možnosti plně ukázal závěrečnou sérií pěti vítězství za
sebou.
Za dalšího žhavého adepta na
postup do krajského přeboru
byl před sezónou považován
Slavoj Kojetín, který však
dlouho zůstával za očekáváním vinou špatných výsledků
na hřištích soupeřů. Až skvělý finiš v podobě šesti zápasů
bez porážky včetně pěti výher
vynesl papírově silný celek na
třetí pozici tři body za Bělotín.
Druhý je se stejným ziskem
díky lepšímu skóre FKM
Opatovice-Všechovice. Rovněž tento dlouhodobě kvalitní
mančaft měl vynikající závěr,
když ovládl šest posledních duelů a spolu s jednou předchozí
remízou natáhl šňůru bez porážky na sedm střetnutí.
Naprosto opačně si v úvodní
polovině soutěže vedl výběr

Umělecký dojem. Plumlov ani Jesenec bodů za výsledky příliš nepobraly, zato akrobatickými kousky
pobavily.
Foto: Jiří Možný
FK Hlubočky, jenž do sezóny
odstartoval šesti triumfy. Díky
tomu dlouho vévodil pořadí,
jenže v jedenáctém kole přišel
dokonalý šok v podobě domácího debaklu 0:9 s Bělkovicemi. Od té doby získal padlý
lídr už jen tři bodíky a klesl na
čtvrtou příčku.
Hned v závěsu za ním se drží
Sokol Dub nad Moravou, který téměř stoprocentně ctil rčení „Můj dům, můj hrad“. Na

vlastním hřišti totiž neztrácel a
venku skoro vždy podlehl, což
v součtu stačí na aktuální pátý
flek.

komentář
Nesmírně vyrovnaný střed
tabulky od šestého do osmého místa tvoří tři mužstva
se ziskem třiadvaceti bodů:

dost nevyzpytatelné SK Bělkovice-Lašťany (nahoru šly
zásluhou šesti výher v řadě
uprostřed podzimu), progresivně hrající Sokol Čechovice
(ještě mu chybí větší stabilita
výkonů) a dlouho střelecky
tápající Sokol Klenovice na
Hané (polovinu ze svých dvaceti gólů dal až v závěrečných
třech dějstvích).
Následuje čtyřbodový odstup,
čímž se již dostáváme k týmům

ohroženým sestupovými starostmi. Ještě docela v klidu
mohou být deváté SK Slatinice, jež hrály konstantně celou
dobu. Desáté FK Nové Sady
poskočily z nejspodnějších pater až dvěma posledními úspěchy doma, naopak jedenáctý
Sokol ORESVO Plumlov po
vydařeném začátku postupně
klesal dolů a něco podobného
potkalo dvanáctý SK Náměšť
na Hané, který nezvládl tři závěrečné mače.
V případě, že budou sestupovat dva kolektivy, hrozí akutně pád třináctému Spartaku
VTJ Lipník nad Bečvou. Loňský účastník krajského přeboru pokračuje v ústupu ze
svých pozic, ačkoliv se původně netajil touhou po návratu
do vyšší soutěže. Ještě víc zatím truchlí někdejší štika „prvotřídních“ vod SK Jesenec,
jež po solidním vstupu nezvítězila jedenáctkrát za sebou
(!) a k udržení jí může pomoct
jen jarní zmrtvýchvstání.
Celkově se fotbalová úroveň
soutěže pořád drží dost vysoko, čemuž odpovídá v rámci
republiky nadprůměrná divácká návštěvnost. Na druhou
stranu rozdíl mezi kvalitou
I.A třídy a nejvyšší soutěží
Olomouckého KFS je natolik
značný, že žádnému z nováčků v mnohem silnější konkurenci v rámci přeboru během
uplynulých let pšenka nekvetla...

Večerník hodnotí....
Sokol Čechovice

2-

Zápasová bilance: 7-2-6
skóre: 23:23, 23 bodů
7. místo
Zkušený trenér Stanislav Bilík
odvádí dobrou práci a se svým
perspektivním výběrem si troufal na horní patra tabulky. Díky
modernímu fotbalovému pojetí
se v nich Čechovičtí místy i
pohybovali, ovšem k udržení
mezi nejlepšími jim chybí stabilita kvalitních výkonů. Po
vydařených zápasech jakoby
mužstvo vždy polevilo, o lepší
umístění jej připravily hlavně
tři porážky za sebou od 10. do
12. kola s hrozivým skóre 0:8.
Na jaře by se Sokol určitě měl
pohybovat v lepší polovině
soutěže.

Sokol
Klenovice na Hané

3

Zápasová bilance: 6-5-4
skóre: 20:20, 23 bodů
8. místo.
Družina kouče Zdeňka Válka
se potýkala s užším hráčským
kádrem a tím pádem menší
konkurencí hlavně na ofenzivních postech, což týmu příliš
nesvědčilo. Důsledkem bylo,
že v úvodních sedmi duelech
vsítil maximálně jednu branku.
V klidném středu tabulky držela
Klenovické pouze pevná obrana, aby nelichotivý primát
mančaftu s nejhorším útokem
částečně
odhodili
teprve
v posledních třech utkáních
podzimu. Devět nastřílených
gólů a sedm získaných bodů
zajistilo klidnější přezimování.

„Prioritou je výchova vlastních odchovanců,“ soustředí se na práci
s mládeží předseda TJ Sokol Čechovice VLASTIMIL RÁČEK
Jako výborný podzim se spoustou úspěchů hodnotí první
polovinu fotbalových soutěží
v Čechovicích. „A“-tým patří do horní poloviny I.A třídy,
„béčko“ bojuje o první místo
Přeboru OFS, starší žáci vedou
krajský přebor, mladší dorostenci jsou jen těsně pod stupni
vítězů v téže soutěži, radost dělají i všechny čtyři přípravky
nastupující v kraji, okrese i na
halových turnajích...
„Převážná většina hráčů ´áčka´ je
naše kmenová. Je to velká zásluha Stanislava Bilíka a jeho syna
Martina Bilíka, kteří téměř celý
kádr mužstva trénovali i v dorostu. Prioritou našeho klubu je
a bude hlavně výchova vlastních
odchovanců,“ upozornil předse-

da klubu Vlastimil Ráček spolu s
poděkováním bývalým trenérům
žáků Vladimíru Brablecovi a Petru Antoníčkovi. Menšinu hostujících hráčů zastupují pouze Matěj
Hatle z Mostkovic, Jakub Kvapil
z Výšovic či Jaroslav Urbánek z
Nových Sadů.
Čechovičtí navázali v posledních
měsících spolupráci zejména s
1.SK Prostějov a po dohodě s
Františkem Jurou dochází k výměně několika fotbalistů. „Naši
nejtalentovanější hráči, mezi které patří třeba Jan Vlach, Michal
Blahoušek, Štěpán Přikryl nebo
Martin Řehák, jsou v 1.SK na
hostování nebo na střídavý start a
můžou si vyzkoušet nejvyšší soutěže, naopak nám v krajském přeboru zase pomáhají jejich hráči,“

Vychytané nuly:
7 – Július Majerský (Bělotín) a Michal Gajdoš (Kojetín), 6 – Ladislav
Špalek (Klenovice), 5 – Tomáš
Oháňka (Dub nad Moravou), 4 –
Radek Brablec (Čechovice) a Tomáš Plch (Hlubočky),... 1 – Michal
Kovařík (Plumlov).

láček (Opatovice), 5 – Jiří Nakládal
(Čechovice), Petr Vymětalík (Opatovice) a Luboš Hejda (Klenovice), 6
– Daniel Simandl (Plumlov), Jaromír
Šíma (Bělotín), Martin Chytil (Kojetín), 7 – Tomáš Parák (Plumlov),
8 – Tomáš Chrastina (Opatovice), 10
– Marek Meixner (Čechovice).

Nejvíce odehraných minut:
1350 – Tomáš Rozehnal (Klenovice), Radek Eleš, Július Majerský (oba
Bělotín), Jan Bartošík, Miroslav Gerhard (oba Opatovice), Michal Gajdoš
(Kojetín), Marek Bahounek, Jiří Henkl, Tomáš Plch (všichni Hlubočky),
Jiří Hronek, Jan Došlík (oba Dub nad
Moravou), Miroslav Sklenář (Bělkovice), Jiří Zbořil (Nové Sady), Ladislav
Ševcůj, Michal Kovařík (Plumlov),
Martin Dudík (Lipník), Karel Laštůvka a Jiří Tichý (oba Jesenec), 1340
– Libor Bosák (Kojetín), 1339 – Petr

Žluté karty – hráči:
12 – Petr Kirschbaum (Slatinice),
9 – Michal Juřica (Bělotín) a Michal
Kvapil (Náměšť na Hané), 8 – Petr
Tichý mladší (Jesenec), Matěj Hatle
(Čechovice), Roman Theimer (Bělkovice) a Dalibor Filípek (Náměšť na
Hané), 7 – Karel Laštůvka, Martin Laštůvka (oba Jesenec), Radek
Dohnal (Hlubočky), David Heil (Náměšť na Hané), Petr Hradil (Dub nad
Moravou), Michal Panák (Kojetín),
Jan Bartošík a Miroslav Gerhart (oba
Opatovice).

Kirschbaum (Slatinice), 1338 – Zdeněk Horák (Jesenec), 1335 – Miroslav
Strnadel (Opatovice), 1329 – Matěj
Hatle (Čechovice).

Nejméně odehraných minut:
1 – Ondřej Daněček (Plumlov),
2 – Jiří Kňáva (Nové Sady) a Matěj
Švaček (Lipník), 4 – Jiří Antoníček
(Čechovice), Jakub Hrazdil, Jaromír
Biskup (oba Bělotín) a Michal Ko-

nérem mládeže se pak stal Jaroslav Liška, který současně s Jiřím
Jančíkem koučuje starší žáky.
„Chtěli bychom, aby ´A´-tým atakoval přední příčky tabulky a zejména v domácích zápasech hrát
atraktivní fotbal, který by přilákal
na naše hřiště diváky. Starší žáci
trénují třikrát týdně a v jarní části
by se chtěli pokusit vyhrát krajský
přebor,“ nastínil ambiciózní mety
předseda klubu.
Největší starostí ovšem stále zůstává zoufalý nedostatek hracích
ploch. „Snad každé mužstvo našeho okresu ví, že trávník v Čechovicích je kvůli svému vytížení ve
velmi špatném stavu, ale s tím bohužel nejsme schopni v této době
nic udělat,“ krčí rameny Ráček.
Každé odpoledne na něm trénu-

vyzdvihl Ráček. Ocenil i vazby s
Mostkovicemi, Určicemi, Plumlovem či Vrahovicemi.
O kvalitě práce s mládeží svědčí
i fakt, že jak dorostenci, tak žáci i
přípravka „A“ a „B“ nastupují v
Přeboru Olomouckého KFS. „Nedařilo se pouze staršímu dorostu,
který pod vedením Karla Pytely
prošel generační výměnou a je až 8.
Žákovské týmy nám dělají opravdu velkou radost a přípravka se v
konkurenci týmů jako Sigma Olomouc, 1.FC Přerov, 1.SK Prostějov
neztratila. Ukazuje se, že pokud se
s dětmi kvalitně pracuje, můžou se
směle měřit s jakýmkoliv oddílem,“
chválí čechovický šéf.
Před jarní částí se vedení klubu
rozhodlo rozšířit realizační tým
áčka o Radima Weissera, šéftre-

individuální statistiky podzimní části I.A třídy Olomouckého KFS - skupina „B“
Nejlepší střelci:
15 – Michal Juřica (Bělotín) a
Antonín Melichárek (Hlubočky),
12 – Tomáš Klvaňa (Opatovice),
11 – Kamil Forejt (Bělkovice),
Květoslav
Láník
(Kojetín),
Zdeněk Šatánek (Lipník), 10 –
Josef Šálek (Dub nad Moravou)
a Tomáš konečný (Náměšť na
Hané), 9 – Jiří Vymazal a Zdeněk
Volf (Slatinice), 8 – Roman
Labounek (Klenovice).

URČICKO

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

Žluté karty – týmy:
50 – Náměšť na Hané, 49 – Jesenec, 42 – Bělkovice a Slatinice,.. 34
– Čechovice,... 28 – Klenovice, 24
– Dub nad Moravou, 22 – Plumlov.

je sto dvacet až sto čtyřicet dětí,
a na regeneraci tak není prostor.
„Problém by vyřešila jedině druhá
tréninková plocha, což ale teď není
v silách našeho oddílu. Pevně ale
věříme, že se nám tento problém
ve spolupráci s městem Prostějov podaří v budoucnu vyřešit,“
neztrácí optimismus Vlastimil
Ráček. V době rozhovoru ještě netušil, že radnice skutečně dala zelenou projektu vybudování hřiště za
čechovickou základní školou, byť
za trochu neobvyklých okolností...
Právě radnici, Olomouckému kraji, OFS Prostějov i dalším sponzorům pak směřovalo díky předsedy klubu za finanční podporu,
hráčům „áčka“ a „béčka“ pak za
brigádnické práce na zvelebování
areálu.

Čechovický kouč Stanislav Bilík:
„Ke spokojenosti mi chybí čtyři až šest bodů“
Nejraději v elitní trojici skupiny „B“ I.A třídy by po skončení podzimní části viděl své
mužstvo trenér Čechovic
Stanislav Bilík. Před vznikem 1.FK Prostějov nejvýše postavené prostějovské
mužstvo sice hned sedmkrát vyhrálo, ale také šestkrát prohrálo, což znamená
třiadvacet bodů a v našlapané tabulce až sedmé
místo s šestibodovým mankem na druhé Opatovice
a třetí Kojetín.

Je střed tabulky podle vašeho gusta?
„Není to až tak nejhorší, ale spokojenost úplně není. Pochopitelně jsme
nejen já, ale i hráči předpokládali, že
to bude lepší a mužstvo skončí do
třetího místa. Letní příprava včetně
soustředění a zápasů tomu nasvědčovala. Bohužel se nám některé
zápasy nepovedly, hlavně zkraje.
Třeba Náměšť, kde jsme vedli 2:0 a
nešťastně jsme prohráli 2:3.“
Co chybělo, abyste se do
vedoucí trojice dostali?
„Forma některých hráčů byla kolísavá, někteří byli zranění nebo
nemocní. Přišly i svým způsobem
nešťastné zápasy. Vrátím se ještě k

Náměšti, kde jsme byli jednoznačně lepší, ale nezvládli jsme to ani ne
tak fotbalově, jako spíše psychicky.
Hrálo se v dešti a naprosto ztracené
body. A takových zápasů bylo víc,
doma i venku. Kdybychom měli o
čtyři až šest bodů víc, bylo by to na
úrovni naší spokojenosti.“
Takže to bylo spíše v hlavách hráčů?
„Ano. Po přípravě si možná mysleli, že to přijde samo. Přátelské zápasy se nám podařily, odehráli jsme je
velice dobře, poráželi jsme i mužstva z krajského přeboru. Po prvním
zápase přišel najednou útlum a přestalo se nám dařit.“
(dokončení na straně 27)

Pavel Kubíček: „Hledáme mladé
kluky, kteří se chtějí zdokonalovat“
Klenovické sužují
dlouhodobá zranění
a potřebují doplnit kádr

Atraktivní souboje. Z regionálních zástupců si v “B” skupině I.A
třídy vedly nejlépe Čechovice a Klenovice, zbylé dva týmy ztrácely.
Foto: Jiří Možný
Pochvala za bojovnost hráčů
i kvalitní práci kouče, víra v
rozšíření kádru o šikovné mladíky i brzký konec rozsáhlé
marodky, optimismus při pohledu na vlastní mládežnickou
základnu. Tak lze v několika
bodech shrnout dojmy vedení
klenovické kopané.
„Kluci se vcelku dobře připravili. První zápas s Hlubočkami
jsme ale prohráli 1:4, což nás
strašně překvapilo. Oklepali jsme se sice z toho, porazili
Plumlov 1:0 a začali si trošku
věřit. Doma hrajeme jakž takž
dobře, ale venku dost špatně,“
zavzpomínal vedoucí „A“-mužstva a současně člen klubového

výboru Pavel Kubíček starší (na
snímku vpravo).
Přes neproměňování šancí a
další nečekané ztráty s Novými
Sady či Lipníkem neváhal hráče
pochválit. „Všem chci poděkovat, jak hráli, bojovali, snažili
se, na tréninky chodili. Výborná
parta lidí, je s nimi skvělá spolupráce. Mám radost, když kluci
chodí a chtějí se zlepšovat,“ neskrývá spokojenost.
Hlavní důvod nevyrovnaných
výkonů a zejména problémů v
koncovce je jasný – marodka.
„Máme čtyři kluky po operaci kolen a další dva ještě jdou.
Kubíček je po druhé operaci, nenaskočí Šubrt s utrženými zkří-

ženými vazy, nenaskočí Vodák
po operaci menisku, nenaskočí
Hejda po operaci,“ vyjmenoval
jen ty nejzávažnější úrazy, po
nichž dostali větší prostor dorostenci.
Úkolem číslo jedna je tak před
jarem rozšířit kádr. I proto, že
Klenovičtí dorostenecký výběr
nemají a mladíky tak posílají
do jiných klubů. „Momentálně
máme fakt úzký kádr. Máme
šikovné kluky na hostování v
Tovačově a díváme se i po nižších soutěžích, zda by se mladí
kluci nechtěli zdokonalovat pod
trenérem Válkem, který má výborné tréninky a kluci pod ním
rostou,“ oceňuje práci bývalého
hráče Baníku Ostrava či Vítkovic. Možností by byla třeba spolupráce s 1.SK Prostějov. „Mají
spoustu šikovných hráčů, kteří
se do kádru nedostanou, a kdyby měli zájem, mohli by si u nás
zahrát,“ nabízí šanci Kubíček.
Nynější kádr tvoří téměř stoprocentně kmenoví hráči Klenovic,
většina je navíc již dlouhé roky
pospolu. „Jsou tu osmnáctiletí i
třicetiletí a náramně si rozumějí. Na hostování jsme měli jen

Zajímavosti z podzimních bitev v I.A třídě
15 kol, 105 zápasů, 9450 minut v číslech:
Nejvíce výher... 10 Bělotín
Nejméně výher... 2 Jesenec
Remízový král... s 5 plichtami Bělkovice a Klenovice
Nejvíce porážek... 11 Jesenec
Nejméně porážek... 3 Bělotín
Nejlepší útok... s 39 vstřelenými brankami Opatovice
Nejhorší útok... s 20 brankami Klenovice a Jesenec
Nejlepší obrana... s 19 obdrženými brankami Bělotín, druhé nejlepší s 20 Klenovice
Nejhorší obrana... s 42 brankami Jesenec
Nejlepší bilance doma/venku... +8 Bělotín
Nejhorší bilance doma/venku... –13 Jesenec
vice
ce
Nejdelší vítězná série... 6 Opatovice, Hlubočky a Bělkovice
Nejdelší neporazitelnost... 9 Bělkovice
Nejdelší série bez výhry... 11 Jesenec
Nejdelší série porážek... 6 Jesenec
Celkový počet hráčů... 298
Nejvíce hráčů... 26 Lipník
Nejméně hráčů... 16 Hlubočky
Nejtrestanější hráč... Radek Dohnal (Hlubočky) a David Heil
(Náměšť na Hané) se 7 žlutými a 2 červenými kartami
Nejnapomínanější tým... Náměšť na Hané s 50 žlutými a 4 červenými kartami
Celkem branek... 377 (220:157)
Průměr na utkání... 3,59
Průměr na kolo... 25,13
Nejgólovější kolo... 1. (6. a 7. srpna) s 35 brankami
Gólově nejchudší kolo... 6. (10. a 11. září) s 12 brankami
Nejčastější výsledek... 9x skončilo utkání 1:0
Nejvíce branek v utkání... 9 (Opatovice – Lipník 6:3, Hlubočky – Bělkovice 0:9)
Největší debakly... 0:9 Hlubočky – Bělkovice, 7:1 Slatinice – Plumlov,
6:1 Lipník – Dub nad Moravou
Nejdivočejší remízy... 3:3 Kojetín – Čechovice
Bezgólový stav... výsledek 0:0 přineslo 5 střetnutí (Bělkovice – Klenovice,
Bělkovice – Čechovice, Klenovice – Nové Sady,
Dub nad Moravou – Náměšť na Hané, Klenovice – Lipník)

HRÁČSKÉ STATISTIKY
SOKOL ČECHOVICE:
Matěj HATLE
Jaroslav VINKLÁREK
Jakub KVAPIL
Marek ZACPAL
Petr HALUZA
Tomáš PEKA
Luděk JAHL
Petr MACH
František KOLEČKÁŘ
Ladislav ŠŤASTNÝ
Radek BRABLEC
Jaroslav URBÁNEK
Bořek CHMELÍK
Roman ŠVÉDA
Petr HODULÁK
Martin HORÁK
Josef KLVÁČEK
Petr JANSA
Petr PIŇOS
Marek MEIXNER
Jiří NAKLÁDAL
Jiří ANTONÍČEK

15
15
15
13
14
14
14
12
15
11
9
13
12
7
9
4
5
2
1
1
1
1

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Stanislav BILÍK
Asistent: Karel HRUDA
Vedoucí týmu: Jaroslav HEJDUK

1329
2580
1178
1170
1143
1110
1090
1002
943
913
795
699
552
551
478
332
155
80
11
10
5
4

3
0
2
0
5
0
5
0
1
0
0
0
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0

8
1
0
3
4
2
0
3
2
3
1
2
2
1
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vysvětlivky: v prvním sloupci počet zápasů, ve druhém počet odehraných minut,
následuje počet vstřelených branek, obdržených žlutých a červených karet

HRÁČSKÉ STATISTIKY
SOKOL KLENOVICE NA HANÉ:
brankáře Laďu Špalka z Tovačova, protože s gólmany máme
doopravdy problém. Přestože
má již čtyřicet roků, je nesmírně spolehlivý. Chytal výborně,
zařadil bych ho mezi nejlepší
dva až tři brankáře této soutěže,“
vyzdvihl Kubíček jeho přístup i
penaltové umění.
Vedení oddílu nemá strach ani
o fotbalovou budoucnost, již
nyní disponuje více než dvaceti
pravidelně docházejícími žáky,
od příští sezony je v plánu přihlášení přípravek a od ročníku
2013/14 i dorostenců. Nabídnout může mimo jiné kvalitní
trávník, halu i novou posilovnu.
„Nezáleží nám na výsledku, jde
hlavně o to, aby hráli a aby je
to bavilo. Střídáme je tak, aby
hráli všichni, protože když chodí na tréninky a nehrají, není to
dobré,“ vysvětlil Pavel Kubíček
starší přístup k mládeži.

Tomáš ROZEHNAL
David RUŠIL
Ladislav ŠPALEK
Marek BOROVSKÝ
Roman LABOUNEK
Tomáš CETKOVSKÝ
Jan VŠIANSKÝ
Petr CHYTIL
Lukáš SUCHÁNEK
Jiří KADĚRA
Radek CETKOVSKÝ
Tomáš PŘIKRYL
Jakub MARTINEC
Jakub VITÁSEK
Jan SIGMUND
Michal ŠUBRT
Martin VODÁK
Luboš NOVÁK
Michal SCHEIBER
Luboš HEJDA
REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Zdeněk VÁLEK
Asistent: Pavel KUBÍČEK

15
14
14
15
14
13
14
13
13
9
13
9
13
7
11
5
6
1
5
1

1350
1260
1260
1256
1219
1170
1123
1070
785
772
746
597
573
559
498
223
99
90
57
5

1
4
0
3
8
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
6
1
0
3
1
2
5
0
1
1
3
0
2
2
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

zdroj: www.ofisport.cz

Anketa s tahouny a klubovými patrioty: „Žijeme s týmem a odchod pryč nás neláká“
Večerník oslovil v rámci svého tématického seriálu zkušené
hráče Čechovic i Klenovic na Hané a zeptal se jich na pět stejných otázek....
1. Jak hodnotíte podzimní vystoupení svého mužstva?
2. Jste spokojen s vlastními výkony?
3. Dokázal byste si jako klubový patriot představit hrát v jiném mužstvu?
4. Zimní přípravu hráči moc v lásce nemají. Těšíte se?
5. Co očekáváte od jarních kol?

Červené karty – hráči:
2 – Jiří Kiška (Plumlov), Radek
Dohnal (Hlubočky), David Heil
(Náměšť na Hané) a Petr Tureček
(Bělkovice), 1 – 21 hráčů, mimo
jiné Petr Tichý mladší (Jesenec),
Petr Chytil, Jan Všianský (oba
LADISLAV ŠŤASTNÝ
Klenovice), Ladislav Šťastný,
(čechovický obránce, 33 let)
Radek Brablec (Čechovice), Petr
Kutný a Petr Matoušek (oba 1. „Mohli bychom sice říci, že
7. místo je zlatý střed vyrovnané
Plumlov).
soutěže s těžkými soupeři a navíc
je tam asi šest bodů od druhého
Červené karty – týmy:
5 – Bělkovice, 4 – Plumlov a Ná- a třetího místa, ale toto umístění
měšť na Hané,... 2 – mj. Čechovi- určitě neodráží současnou kvalitu
ce, Klenovice, 1 – mj. Jesenec, 0 mančaftu. V hodně zápasech to
bylo výsledkově horší než předve– Opatovice.

dená hra. Naše místo je rozhodně
výš. Možná trošku chyběly zkušenosti. Fotbal je o gólech a my jsme
bohužel nedali ani nejvyloženější
šance. Navíc jsme měli dva druhy
zápasů. Jeden, kdy hrajeme hezký
kombinační fotbal, který se musí
líbit divákům, ale bohužel bez
bodů, a druhý, když jsou sice body,
ale hra většinou nestojí za nic.“
2. „Každý zápas je jiný, některý se

povede víc, některý míň. Pro mě
jako defenzivního hráče je prioritou dostávat co nejméně branek,
což se nám ne vždycky dařilo. Je
to ale vizitka nejen obrany, ale i
celého týmu. Vyzdvihl bych výkon
celého mančaftu v Kojetíně, kde
jsme sice uhráli jen bod, ale bylo to
dobré. Třeba v Dubu, kde se pro-

hrálo 5:0, to byla malá katastrofa.
Jeden z mála zápasů, že kdyby se
Dub desetkrát dostal za půlku, tak
dá deset gólů.“
3. „Začínal jsem jako žáček ještě
v Železárnách Prostějov, ale od
mladších dorostenců jsem součástí Čechovic. Kromě pár let,
kdy jsem zkoušel Rakousko, tak
jen Čechovice. Vždy jsem říkal,
že v Čechovicích jednou fotbalově umřu. Jiný mančaft pro mě už
prakticky neexistuje. Máme mladý mančaft a doufám, že klukům
můžu aspoň zkušenostmi něco
dát. Jsem spokojen, je tu dobrá
partie.“
4. „Prioritou je přežít a nezranit
se (smích). Je super, že veškeré
tréninky jsou na hřišti s míčem.
Obrovský rozdíl oproti klasickým

výběhům a účinek možná i lepší.
Nikdy jsem si nepředstavoval, že
budu ve třiatřiceti nejstarší chlap
v mančaftu. I když teď věkový
průměr naštěstí trochu zvedl Péťa
Hodulák, který se vrátil. Někdy je
to ale velká dřina držet krok s mladými, až nadlidský výkon.“
5. „Doufám, že posun v tabulce
bude. Síla týmu opravdu je. Už
jsme spolu nějaký pátek a věřím
tomu, že je jen otázka času, kdy
se to projeví i na hřišti a ukážeme všem, že fotbal hrát opravdu
umíme. Příchod Radima Weissera
hodnotím pozitivně. Kdysi jsme
spolu hrávali, navíc je to Čechovičák. Kvalitní trenér, který má
zkušenosti z MSFL, divize, dorostenecké ligy. Pan Bilík v Čechovicích za ty roky odvedl obrovský

kus práce a díky němu jsme nyní
tak nahoře. Navíc u mančaftu samozřejmě zůstává. Řekl bych, že
spolu budou tvořit hodně kvalitní
trenérskou dvojici, která nám má
hodně co dát. Bylo to vidět již na
prvních trénincích.“

TOMÁŠ ROZEHNAL
(klenovický záložník, 22 let)
1. „Hrozně se nám nedařilo
střelecky. Spoustu zápasů jsme
byli lepší, měli jsme šance, ale
střelecké štěstíčko tam nebylo.
Hned první zápas jsme prohráli s nováčkem pomalu rozdílem
třídy. Začátek byl horší, ke konci
podzimu se již začalo trošku dařit. Provázela nás zranění, hráči
základní sestavy byli na operaci s
koleny. Opravdu to bylo posklá-

dané, jak to šlo, protože zdravých
moc nebylo.“
2. „Zranění se mi zatím vyhýbá. V
tomto mám štěstí, zaklepu to. Hrálo se dobře a v týmu vládne pohoda, takže to snad už bude jen lepší.
Našim útočníkům se střelecky příliš
nedařilo, záloha góly taky moc nepomohla. Kubíček je dlouhodobě

zraněný, byl to náš nejlepší střelec.
Když se zadaří a potrénuje se, tak to
bude rozhodně lepší.“
3. „Zatím žádný odchod v plánu
není a snad zůstanu co nejdýl.
Dokud tam bude parta jako nyní a
bude to klapat. Všichni jsme mladí
perspektivní hráči, tak uvidíme, jak
dlouho bude sloužit zdraví. Jako
mládežník jsem byl v LeRKu a do
Klenovic jsem přišel až po odchodu
z dorostu, bydlím totiž nedaleko.
Přímo odchovanec tedy nejsem, ale
jsem tu už asi čtyři roky. Ještě před
koncem působení v LeRKu jsem
ještě hrál 1. dorosteneckou ligu v
Holici, ale výš jsem nepomýšlel.
Zkoušel jsem to jen v Kralicích, ale
tam to nevyšlo. Zatím jsem v Klenovicích spokojen a nepřemýšlím,
že bych někam odcházel.“

4. „Rozhodně se těším, konečně
mám přes zimu co dělat. Máme
nově postavenou halu, takže většinou chodíme třikrát čtyřikrát
týdně si zahrát fotbálek nebo
různé sporty a rozhodně neležíme jen u televize. Běhat se musí,
nedá se nic dělat. Spousta lidí to
nemá ráda, ale mně to celkem
nevadí.“
5. „Snad se další zranění nepřihodí a nějak to dokopeme do
úspěšného konce. Někteří se dají
do kupy, s Kubíčkem to na jaro
moc nevypadá, ale jiní se už celkem zvedli. Vedení klape, v kabině taky. Jsme tu kluci z okolí,
kolektiv je hodně dobrý. Určitě
bych byl rád, kdybychom byli v
horní polovině, kolem středu to
vidím reálně.“

Lední hokej
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 39. odehraném kole

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

Tým

HC Karviná
HC AZ Havířov 2010
HC Zubr Přerov
LHK Jestřábi Prostějov
HC Slezan Opava
VHK Vsetín
HC Bobři Valašské Meziříčí
HC Frýdek-Místek
HC Nový Jičín
HC Uherské Hradiště
HC RT Torax Poruba
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3
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12
13
17
21
23
25
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136:98
128:97
136:98
136:113
129:106
116:130
95:130
91:142
113:180
89:129

Bodů

80
76
72
71
69
69
52
39
32
31
24

kam za hokejem....
42. kolo, středa 8. února, 18.00 hodin: HC Slezan Opava - VHK Vsetín,
HC Zubr Přerov - HC Karviná, LHK Jestřábi Prostějov - HC Bobři
Valašské Meziříčí, HC AZ Havířov 2010 - HC Uherské Hradiště, HC Nový
Jičín - HC RT Torax Poruba, HC Frýdek-Místek volný los
43. kolo, sobota 11. února, 17.00 hodin: HC Frýdek-Místek - HC RT Torax
Poruba, HC Uherské Hradiště - HC Nový Jičín, HC Bobři Valašské Meziříčí
- HC AZ Havířov 2010, HC Zubr Přerov - LHK Jestřábi Prostějov, VHK
Vsetín - HC Karviná (neděle 12. února, 17:30), HC Slezan Opava volný los

Mladý útočník David
Zachar má po sezóně
Vleklé problémy s rameny připravily mužstvo LHK Jestřábi pro zbytek tohoto soutěžního ročníku již o druhého
talentovaného útočníka. Po Martinu Krylovi totiž právě
tenhle kloub vyřadil zdravotně ze hry také Davida Zachara, který si v letošní sezóně už bohužel nezahraje.
„Davidovy potíže začaly v létě, kdy mu po jednom přípravném
utkání náš lékař Vladimír Macháček řekl, že by s takovým poškozením ramene měl jít na operaci. To však David nechtěl a
pět měsíců nastupoval přes bolest, která navíc před nedávnem
postihla i druhou ruku. Nakonec uznal, že to tak nejde dál, a
příští pátek doporučenou operaci podstoupí,“ prozradil trenér
našich hokejistů a otec juniorské naděje Petr Zachar.
Jak A-tým Prostějova, tak mládežnický výběr se tak budou
muset ve vrcholících soutěžích obejít bez své opory.

Příští čtvrtek je veřejná
tiskovka LHK Prostějov
Když vedení LHK Jestřábi Prostějov před časem
zrušilo diskusi na svých
webových stránkách kvůli
hrubým či spekulativním
příspěvkům anonymních
pisatelů, slíbilo jinou formu komunikace s veřejností. A nyní svůj slib plní.
Zvolená forma bude mít podobu dříve avizované tiskové konference otevřené i pro veřejnost. Ta se uskuteční ve čtvrtek 16.
února od 20.15 hodin v H-Clubu ve Wolkerově ulici a bude
spojena s autogramiádou. Na dotazy médií, fanoušků i kohokoliv jiného odpoví den po skončení základní části druholigové
soutěže jak někteří hráči, tak vedení klubu.

Předplaťte si periodikum, kde najdete

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

Jestřábi potřebují jednu výhru k udržení první čtyřky
V předposledním týdnu základní části chtějí na tři body dosáhnout
hned ve středu proti Valmezu, pak vyrazí k derby do Přerova!

Hodně zajímavý a dramatický je závěr dlouhodobé
fáze ve východní skupině 2. hokejové ligy mužů.
Situace v tabulce se mění každým kolem, což platí
také o vyhlídkách LHK Prostějov na výhodné nasazení do úvodního dějství play off. Aktuálně to
z pohledu našeho týmu vypadá dost slibně.
Prostějov/son
Díky středečnímu vítězství 5:2
nad Vsetínem dokonce Jestřábi poskočili na třetí příčku, kde
je však o uplynulém víkendu
znovu vystřídal konkurenční
Přerov. Využil zápasového volna Zacharovy ekipy a o jediný
bodík ji předstihl, směrem dolů
ale může prostějovský kolektiv
zůstávat v relativním klidu.
Před Opavou i Vsetínem si po
odpočinkovém víkendu stále
udržuje určitý náskok, navíc
má střetnutí k dobru. Tím pádem k uhájení stávajícího postavení reálně stačí, aby naši
hokejisté v nejbližším duelu
přemohli na svém kluzišti Valašské Meziříčí (středa 8. února, 18.00 hodin).
„Jak už jsem mnohokrát opakoval, chceme jít do čtvrtfinále nejhůře ze čtvrté pozice,
abychom měli výhodu většího

bychom tedy následně začínali
venku,“ vysvětlil Zachar svůj
názor.

poštu domácích utkání v celé
sérii. A teď to vypadá, že ke
splnění tohoto dílčího cíle
opravdu stačí jedno vítězství
ze tří zbývajících kol. Samozřejmě jej chceme hned proti
Valmezu,“ ujistil kouč Jestřábů
Petr Zachar.
Jenže nepůjde o nic snadného.
„Meziříčí je nepříjemný soupeř. Chytá mu Jirka Slovák,
na kterého musíme použít
správný recept v zakončení,
kromě toho valašskému celValachy přemohli. Hokejisté Prostějova si ve středečním utkání pohráli
ku pomáhají šikovní mladíci
s konkurentem o lepší výchozí postavení před play-off. Foto: Z. Pěnička
z Olomouce. Tím pádem nás
čeká další těžká práce, kluci
musí k zápasu přistoupit opět ně mohou svést s Přerovem skvělá divácká kulisa. Totéž
s maximální zodpovědností,“ přímou řežbu o třetí příčku očekávám i tentokrát,“ odtušil
v rámci prestižního derby, kte- zkušený lodivod. Byl by však
nabádal Zachar.
ré propukne na ledě hanáckého nerad, aby sobotní mač přerosPřetahovanou se Zubry
rivala v sobotu 11. února od tl v předčasný vrchol sezóny.
trenér nehrotí
„Podle mě je docela jedno,
17.00 hodin.
Jestliže Prostějované Valmez „Každé vzájemné střetnutí jestli budeme třetí nebo čtvrtí.
zdolají, pojistí si téměř stopro- obou týmů je hodně vyheco- Karviná i Havířov totiž určitě
centně elitní kvarteto a násled- vané a vyrovnané, provází jej postoupí do semifinále, kde

Polovina mužstva
vyrazila na hory
Jeho svěřenci si po zvládnuté
bitvě se Vsetínem každopádně
užili třídenního volna, kterého
část hráčského kádru využila
ke společné výpravě do hor.
„Přibližně polovina mančaftu
vyrazila lyžovat na Králický
Sněžník. Vzhledem k počasí ale těžko říct, jestli kluci
opravdu lyžovali. Panovaly
tam teploty okolo mínus dvaceti stupňů, takže je otázka,
zda do takového mrazu vůbec
vylezli a nezůstali radši v teple
na chatě. Hlavně aby se všichni
vrátili zdravotně fit,“ zdůraznil
Petr Zachar s úsměvem.
Do konce soutěžního ročníku
2011/12 se musí obejít bez
útočníků Davida Zachara a
Martina Kryla, další forvard
Radek Meidl se nadále léčí
z obnovené zlomeniny prstu na
ruce. „Měl by se stihnout vrátit
během dalšího týdne a zapojit
do play off. Důležité je rovněž
to, aby se nikomu z ostatních
pokud možno nic nestalo.“

POSTAVENÍ V NEJLEPŠÍM KVARTETU JISTÍ SKALP VSETÍNA
Už třetí velmi důležitý zápas v řadě za sebou zvládli naši hokejisté na jedničku. Tentokrát ve středu
porazili kvalitním výkonem na vlastním ledě výběr
Valašského hokejového klubu a po 40. kole 2. ligy
mužů, skupiny Východ se díky tomu vyšvihli na třetí
místo průběžné tabulky.
Prostějov/son
Hosté na Hanou dorazili s početně minimálním kádrem, ale první
obří šanci měli právě oni. Vaněk
ujel do sóla, které mu však skvěle
zmařil Sedlář. A jak bývá v kolektivních sportech zvykem, kdo
nedal, ten vzápětí sám inkasoval.
Duba ještě sám před bránou neuspěl, ale vzápětí Mikšovský
potáhl puk od modré mezi kruhy a přesnou střelou zavěsil do

šibenice – 1:0. Jestřábi tak od 4.
minuty vedli a dál diktovali tempo hry. Smejkal nedokázal zužitkovat Stejskalovu přihrávku ze
strany, Čuřík vypálil nad. Jinak
se ovšem domácí s přibývajícím
časem zaměřili spíš na defenzivu
a iniciativu přenechali soupeři,
který třikrát zahrozil. Proti možnostem Hambálka v 9., Hrušky
ve 14. i Sprušila v 16. dobře zakročil Sedlář, v prvním případě
mu navíc pomohl Kolibár odvrá-

Očima trenérů
Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Konečný výsledek moc neodpovídá průběhu utkání a
obrazu hry. Hlavně první třetina pro nás byla hodně těžká,
soupeř tam měl několik velkých šancí. Naštěstí je vychytal Dalibor Sedlář, a jakmile jsme šli do vedení, už to pak
pro nás bylo o něco snadnější. Vsetín tady ale celkově
odehrál dobrý zápas a výsledek 5:2 je pro něj dost krutý.“

Daniel VANĚK - VHK Vsetín
(kapitán zastoupil kouče Viktora Hlobila):
„Vsadili jsme na defenzivní taktiku s čekáním ve středním
pásmu, což se nám ze začátku dařilo. Navzdory inkasovanému gólu jsme první třetinu zvládli dobře, nepouštěli domácí
do hry a měli dvě tutovky. Kdybychom je proměnili, mohlo
se střetnutí vyvíjet jinak. Takhle se naše obrana postupně rozbila a Prostějov získal dalšími vstřelenými góly klid na své hokejky, zatímco
nám to už tolik nešlo.“

tivší kotouč už už padající mezi
tyče.
Přesilovky mužům LHK během
úvodní třetiny nešly, místo toho
zahrozili hned zkraje druhé části
z brejku. Jenže únik D. Šebka
zastavil další faul VHK, načež
prostějovskému mančaftu nevyšla ani třetí početní výhoda.
Celkově se však naši plejeři vrátili k útočnějšímu pojetí, Plškovi
dali zabrat Ševčík, Čuřík, znovu
Ševčík a dorážkou Paška, aby
rostoucí tlak byl korunován ve
27. minutě. Doseděl napřáhl od
modré, Plšek vyrazil před D.
Šebka a ten propasíroval puk do
sítě – 2:0. Až za tohoto stavu měli
Valaši premiérovou přesilovou
hru, kterou okamžitě zužitkovali
díky tečované ráně Spitzera –
2:1. Důležité bylo, že Zacharova
družina po obdrženém gólu nepanikařila a ještě do přestávky
dvěma trefami svému sokovi výrazněji odskočila. Nejprve ve 35.
Čuřík díky Šebkovu pasu uháněl
sám na Plška, jehož si vychutnal
ukázkovým blafákem – 3:1. A
následně pouhých jedenáct vteřin
před koncem prostřední periody
Kumstátovu bombu opět nadvakrát procpal za Plškova záda agilní D. Šebek – 4:1.
Za příznivého vývoje střetnutí
se Hanáci zase víc soustředili na
pozorné bránění, čehož Vsetín
využil k několikerému nebezpečnému zakončení. Naštěstí Sedlář
odolal jak Vaňkově příležitosti,
tak Zúbkově teči, vzápětí orazítkoval tentýž hráč pravou tyč. A

5
2

1:0

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
VHK VSETÍN

3:1

1:1

Branky a nahrávky: 4. Mikšovský (Ševčík), 27. D. Šebek (Doseděl,
Černý), 35. Čuřík (D. Šebek, Doseděl), 40. D. Šebek (Kumstát), 56.
Smejkal (Ševčík) – 30. Spitzer (Korčák, Hruška), 57. Vaněk (Sprušil,
Zúbek). Vyloučení: 7:5. Využití: 0:2. Diváků: 1300.

SestavA Vsetín:
Plšek – Žabčík, Heš, Spitzer, Mečiar, Hrčka, Hoďa
– Sprušil, Zúbek, Vaněk – Korčák, Vítek, Hruška
– Kohout, Holík, Hambálek.
Trenéři: Viktor Hlobil a Luboš Jenáček.

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

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

protože hosté zanedlouho nedokázali opakovaně trefit ani odkrytou klec, pykali za to. V 56. minutě prchli do rychlého protiútoku
Ševčík se Smejkalem, přičemž
druhý jmenovaný finalizoval situaci dva na jednoho do zívající

svatyně – 5:1. Protivník sice o
chvíli později kontroval neméně
působivým přesilovkovým ťukesem na jeden dotek až k pohodlně
skórujícímu Vaňkovi, ovšem jednalo se jen o kosmetickou úpravu
výsledku na konečných 5:2.

„Stále propadáme ve hře dozadu,“ řekl i přes výhru Zachar

Výsledek 5:2 označil kouč LHK z pohledu Vsetína za krutý, pochválil Sedláře a zkritizoval bránění
Prostějov/son - Před dvěma
týdny po prohře s Havířovem
to vypadalo, že se prostějovští hokejisté jen složitě budou
dostávat mezi elitní čtyřku
východní grupy druholigové
soutěže. Pak ale porazili Opavu 3:0, zvítězili v Karviné 4:3 a
naposledy zdolali i Vsetín 5:2,
čímž mají výhodnější nasazení pro čtvrtfinále play off na
dosah.
Ani pod vlivem radosti ze středečního cenného triumfu však
hlavní trenér LHK Jestřábi neztratil soudnost a duel s VHK
hodnotil nadmíru objektivně.
„Konečný výsledek moc neodpovídá průběhu utkání a obrazu
hry. Hlavně první třetina pro nás
byla hodně těžká, soupeř tam
měl několik velkých šancí. Na-

štěstí je vychytal Dalibor Sedlář,
a jakmile jsme šli do vedení, už
to pak pro nás bylo o něco snadnější. Vsetín tady ale celkově
odehrál dobrý zápas a výsledek
5:2 je pro něj dost krutý,“ uznal
Petr Zachar.
Po výše zmíněném neúspěchu
proti Havířovu si přál, aby aspoň
jeden z trojice týmových gólmanů chytil stabilně kvalitní formu.
Jeho slova vyslyšel právě Sedlář, který během posledních 225
minut inkasoval jen pět branek
a pochytal spoustu vyložených
příležitostí. „V jednom z předchozích utkání nastoupil Taťák
jako jednička a Daliborovi jsem
nabídl volno s tím, že dvojku
bude dělat Musil. On toho využil a řekl, že si trochu odpočine
od hokeje. Jestli šel se psem na

procházku nevím, ale možná mu
nějakého koupíme,“ pousmál se
Zachar s odkazem na rozhovor,
který Sedlář poskytl pro minulé
vydání Večerníku.
Bitva s Valachy nepřinesla
ovšem vzdor jasnému výsledku
jen pozitiva. „Z vítězství mám
samozřejmě radost, líbila se
mi také bojovnost a maximální
nasazení celého mužstva. Na
druhou stranu pořád máme problémy s hrou dozadu. Znova a
znova v bránění propadáme, tím
soupeře pouštíme do zbytečně
velkého počtu šancí. A nemůžeme stále dokola spoléhat na
výborné zákroky brankáře. Defenzivu je potřeba zlepšit včetně hry v oslabení, vždyť Vsetín
nám dal oba góly z přesilovek,“
analyzoval Zachar.

Fotbal
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Kostelečanky získaly na domácím turnaji bronz
Vítězem se díky nejlepšímu skóre staly Nové Sady
Výsledky:
Kostelec červená – Kostelec bílá 3:5, Boskovice – Nové Sady
1:3, Kroměříž – Nezdenice 0:4, Kostelec červená – Boskovice
1:4, Kostelec bílá – Nezdenice 4:2, Nové Sady – Kroměříž
11:0, Boskovice – Kostelec bílá 1:1, Kroměříž – Kostelec
červená 1:3, Nezdenice – Nové Sady 2:1, Boskovice – Kroměříž 5:0, Kostelec bílá – Nové Sady 0:4, Kostelec červená
– Nezdenice 0:4, Kroměříž – Kostelec bílá 1:3, Nezdenice –
Boskovice 3:1, Nové Sady – Kostelec červená 15:1

Konečné pořadí:
1. Nové Sady
2. Nezdenice
3. Kostelec - bílý tým
4. Boskovice
5. Kostelec – červený tým
6. Kroměříž

4
4
3
2
1
0

0
0
1
1
0
0

1
1
1
2
4
5

34:4
15:6
13:10
12:8
8:29
1:26

12
12
10
7
3
0

Individuální ocenění:
Nejlepší hráčka: Lucie Ferugová (Boskovice)
Nejlepší brankářka: Monika Mikešová (Kostelec na Hané)
Nejlepší střelkyně: Hanka Lexová (Nové Sady) 14 branek
Miss turnaje: Lucie Alexová (Boskovice)
1. vicemiss: Kristýna Vykopalová (Kostelec na Hané – červená)
2. vicemiss: Barbora Podešvová (Kroměříž)

Sestavy:
Nové Sady: Molerová, Zhánělová, Hanáková, Bartošková,
Nováková, Crhová, Lexová, Vacová, Marková, Paděrová
Nezdenice: L. Petrlová st., L. Petrlová ml., Vrábelová, Synčáková, Hrubošová, Gregorová, Flrešová, Krahulová, Bauerová,
Hanáková
Kostelec – bílá: Tomešová, Zemanová, Urbanová, Zapletalová, Drápalová, Látalová, Nazadová, Horáková, Mikešová
Boskovice: Slintáková, Horňová, Dokoupilová, Černá, Odehnalová, Alexová, Barašová, Braunšlegerová, Ferugová
Kostelec – červená: Hájková, Kučerová, Sekaninová, Řezníčková, A. Píchalová, Konrádová, Knápková, Vykopalová,
Paličková, Zdřálková
Kroměříž: Holíková, světlíková, Kalíková, Horáková,
Moserová, Dohnalíková, Hicklová, Podešvová, Humpolíková, Geráková, Svobodová, Andrášková, Marková, Honsová,
Zlámalová

Úspěšné a pohledné. Ekipa kouče Petra Merty (nahoře zcela vpravo) zaostala na podzim jen bod za
prvním místem divize “C”, nyní obsadila třetí a páté místo na turnaji v Kostelci.
Foto: Jiří Možný
Kostelec na Hané/jim – Třetí
a páté místo v konkurenci celkem šesti družstev z divizních
či okresních soutěží pro sebe
urvaly fotbalistky FC Kostelec na Hané. Jen o skóre zvítězily v kostelecké sportovní
hale Nové Sady před Nezdenicemi a stejně jako loni tak
nedošlo na úspěšnou obhajobu. I třetí ročník tedy přinesl
premiérového vítěze.
„Myslím si, že se turnaj povedl.
Tento ročník byl nejkvalitnější,
co se týká herní složky. Byli
tu kvalitní soupeři, kromě začínající Kroměříže, která byla
trochu pozadu a ztrácela. Takže
výborná vsuvka do zimní přípravy,“ pochvaloval si trenér
pořádajícího oddílu Petr Merta.
Těšit ho mohl i fakt, že kostelecké hráčky se prosadily i
v individuálních kategoriích.
Ocenění pro nejlepší brankářku převzala Monika Mikešová, jako první vicemiss turnaje
byla zvolena protentokrát její
soupeřka Kristýna Vykopalová.
„To bylo na holkách, rozdělily
se samy. Nechtěl jsem to nijak

ovlivňovat. Šlo o to, aby si spíše
zahrály a vyhrály se. Svůj účel
to splnilo,“ nelpěl na výsledcích.
Tým označený jako „Kostelec
na Hané – bílá“ prohrál pouze s vítězem turnaje a dokázal
porazit i Nezdenice, druhému
domácímu celku se již tolik nedařilo a poradil si j en s Kroměříží. „Myslím si, že do toho daly
všechny všechno, individuality
bych nevyzdvihoval. Zápas s
Nezdenicemi byl dobrý, samozřejmě přišly i slabší chvilky.
Ale to k tomu patří, už na holky asi padala únava,“ zlehčoval
závěrečný dvouciferný debakl s
Novými Sady.
V tomto dějství hraném na
jedenkrát osmnáct minut nerozhodoval při rovnosti bodů
vzájemný zápas, nýbrž skóre.
A právě díky celkem šestadvaceti brankám do sítě Kostelce a
Kroměříže si i přes těsnou porážku 1:2 s Nezdenicemi došly
pro výhru Nové Sady. Podzimní lídr „A“ skupiny moravskoslezské divize nastřílel dohromady čtyřiatřicet branek, téměř

polovinu z nich pak sedmičku
nosící Hanka Lexová.
Nejlepší kosteleckou střelkyní
byla již tradičně Lucie Tomešová, tentokráte s osmi brankami.
Čtyřikrát se za „bílé“ trefila i
Urbanová, jednou Zemanová.
O „červené“ branky se postaraly dvakrát Kučerová, Sekaninová a Řezníčková, jednou
Hájková a Aneta Píchalová.
Do začátku jara, což nastane na
přelomu března a dubna, hodlá
Petr Merta sehrát ještě minimálně čtyři venkovní zápasy,
zatím má domluvený přátelák
na umělce v Boskovicích a těsně před startem odvetu doma
s Vlkošem. „Máme to celkem
nabité, trénujeme poctivě čtyřikrát týdně, z toho jednou v hale.
Ještě jedeme na halový turnaj
přesně za měsíc taky do Vlkoše, plus bychom chtěli domluvit ještě minimálně dva zápasy
venku. Jestli to bude se ženami,
nebo žákovským chlapeckým
výběrem, to se ještě uvidí,“
osvětlil trenér ženského výběru
FC Kostelec na Hané plány na
nejbližší týdny.

fotbalové aktuality
Konice přišla až na rok o Petra Ullmanna
Konice/jim – Vážné zranění kolena vyřadilo minimálně na
celou jarní část ze hry stopera Sokola Konice Petra Ullmanna. Devětadvacetiletý střední obránce si při sálovce z
dresu Relaxu Prostějov poškodil vazy a musel na operaci.
V nejbližších dnech mu lékaři sundají sádru a bude moci
začít s rehabilitací. I tak je ale zatím nejisté, kdy opět bude
na trávníku zastavovat útočné výpady soupeřů.
„Bez fotbalu bude celé jaro a třeba i podzim. Ještě možná půjde
na operaci, uvidí se podle toho, v jakém stavu to bude,“ sdělil
zprávu, která nepotěšila nejen konické funkcionáře a příznivce,
hráčův otec a současně kouč Lipové Jaroslav Ullmann.
K třem brankám za necelých 1450 minut hry tak v letošní
sezoně krajského přeboru již žádnou nepřidá a v konickém
úsilí o vzestup do elitní trojice bude pomáhat pouze psychicky.
Do Pivína se vrátil Svozil, angažmá začal remízou
Pivín/jim – Srdeční záležitost. Těmito dvěma slovy vystihl
svůj již několikátý návrat na pivínskou lavičku Jaroslav
Svozil. Od trénování si chtěl odpočinout již v létě, nakonec
načal i podzimní sezonu a rozloučil se až po výsledku 0:3 s
Beňovem v 5. kole I. B třídy. Nyní se opět vrací, s odhodláním zachránit soutěž a vylepšit tak deset podzimních
bodů.
„Nechceme, aby se sestoupilo, protože příští rok by to bylo
v okrese těžké. Přijde Prostějov s určitě vyššími ambicemi,“
tipuje velkého favorita okresního přeboru 2012/13 Svozil.
Hned v úvodu je mu jasné, že mužstvo musí posílit a získat
zejména vůdčí osobnost. „Už i zatvrzelí vlastenci přišli na to,
že jen s vlastními hráči se to hrát nedá, kvalita není na záchranu soutěže. Někdo s námi již trénuje, asi přijdou dva tři noví
hráči,“ nechtěl být zatím konkrétnější.
Obnovenou premiéru prožil před týdnem na zimním turnaji
v Morkovicích proti Nezamyslicím a na umělé trávě se zrodila remíza 4:4. „Na to, že jsme šli z plného tréninku, tak jsem
překvapen. Trénujeme třikrát týdně, v pondělí chodíme plavat
do lázní. Je to všechno o hrubé přípravě. Terén byl těžší, zmrzlý,
ale kluci se snažili si přihrát. Byl jsem příjemně překvapen, ale
jedna vlaštovka jaro nedělá,“ brzdil přílišný optimismus kouč
aktuálně předposledního celku I. B třídy.
Druhým soupeřem Pivínských měl být v sobotu vyškovský
dorost, ovšem kvůli arktickým teplotám se nehrálo. Stejně tak
i venkovní tréninky probíhaly jen v omezeném rozsahu. „Trénovali jsme minimálně, vždy tak maximálně tři čtvrtě hodinky.
Nepřeháněli jsme to, není kam spěchat. Raději týden počkat,
než být nemocný,“ vysvětlil s tím, že do tělocvičny hráče příliš
nehrne. „Nejsem velký příznivec tělocvičen. Podívejte se, co je
najednou zraněných křížových vazů,“ porovnává se starší generací, která trénovala jinak. „Krupička, Zemánek, Petr Hájek,
Langři v Prostějově. Neslyším, že by měl někdo poraněný
křížový vaz. Možná jim v šedesáti mění kyčle, ale nikdo neměl
problémy s vazy,“ vypichuje s mírnou nadsázkou pivínský
trenér Jaroslav Svozil.

Fotbalové ohlédnutí
„Neseženeme-li hráče, budeme mít problém jaro vůbec odehrát,“
obává se při pohledu na marodku klenovický trenér Zdeněk Válek
Stejně bodů jako Čechovice, ale s horším skóre i
vzájemným zápasem odsunulo klenovické fotbalisty na začátek druhé poloviny, tedy osmé místo.
Hlavní kouč Zdeněk Válek (na snímku) zoufale
hledá zdravé útočníky schopné střílet branky. Jeho
tým totiž pouze čtyřikrát vsítil v jednom zápase více
než jediný gól, přičemž téměř polovinu celé podzimní gólové radosti přinesla poslední tři utkání.
Jste s umístěním a body
spokojen?
„Bodů jsme získali zhruba tolik,
co minulou sezonu, jen o bod
méně než loni na podzim. Ale
co se týče výkonů, tak to bylo o
poznání horší. Minulá podzimní sezona byla po herní stránce
mnohem lepší, to snad ani nelze
srovnávat. Tuto podzimní sezonu bych rozdělil do zhruba tří
částí. První zápasy až po zhruba

sedmé, osmé kolo to herně nebylo až tak špatné, celkem to šlo.
Snažili jsme se hrát, i když se to
příliš nedařilo a výsledky nebyly
přesvědčivé. Když jsme vyhráli,
tak jen 1:0 nebo prostě o gól.“
Co zbytek podzimu?
„Druhá část byla přímo
katastrofální. Zhruba od 8. do
12. kola, kdy jsme snad nevstřelili gól. Naprostá tragédie,
výkony byly šokující, doslova

šílenost, mužstvo jsem téměř
nepoznával. Naštěstí nás podržel
brankář. Nejlepší byla poslední
část, asi tři zápasy. Dva venku
jsme vyhráli a doma jeden remizovali. Venku jsme dali dvakrát
po čtyřech gólech, doma sice jen
jeden, ale mohli jsme jich dát
víc. S tím jsem byl celkem spokojen, tak nějak bych si to představoval. Bohužel to vyšlo až v
posledních třech zápasech. Tam
jsme dali devět gólů, zatímco za
celý podzim dvacet.“
Proč jste se v útoku tak
trápili, pokračovala série zranění jako na jaře?
„Neměli jsme útočníky. Vypořádávali jsme se s tím celý podzim, byla to naše hlavní slabina.
Hráli jsme jen s Labounkem,
druhý k němu nebyl. Loni před
jarem jsme měli pět zraněných
po operaci kolena a třeba Pavel

Kubíček již chybí déle než rok
a stále není v pořádku. K němu
přibyli další dva, co byli přes
zimu na operaci, další půjde
v březnu. V kádru na letošní
jaro nám tak zbylo deset lidí,
s gólmanem jedenáct. To vypadá hodně bídně. Snažíme se

Stanislav Bilík: „Ke spokojenosti mi chybí čtyři až šest bodů“

přivést čtyři, pět hráčů, protože
si nedokážu představit, jak bychom to dohrávali a jak by vypadala jarní část.“
Můžete zmínit jména?
„Nemůžu, protože nemám nikoho hotového. Máme
sice nějaké lidi rozjednané, ale
mohou jít klidně i jinam. Je to
hrozně předčasné. Sháním do
všech řad, ale hlavně do útoku.
Chtělo by to minimálně jednoho útočníka, nejlépe dva. Máme
totiž jen jednoho.“
Naopak obrana vám asi
dělá radost, Ladislav
Špalek je třetí v počtu čistých
kont.
„To ano. Musím hodně poděkovat gólmanovi, který nás v
některých zápasech moc podržel. Chytil nějaké penalty a na
to, že už mu bude pomalu čtyřicet, podává perfektní výkony.

Byl jednou z největších opor.
Chyběli však útočníci a ostatní
kluci góly dávat neumějí. Jsem
přesvědčen, že bychom jinak
byli na špici.“
Co říkáte na výkony jednotlivců?
„Vyzdvihl bych našeho brankáře, chytal opravdu perfektní podzimní sezonu. Nejspolehlivější
byl Tomáš Rozehnal, své si odehrál náš jediný útočník Roman
Labounek, přestože nastupoval
občas zraněný. Naopak hodně
zklamal třeba Honza Všianský,
od kterého jsem očekával, že
bude jednou z opor, ale bohužel.
Velkým zklamáním pro mě byl i
Marek Borovský, který měl být
velkou posilou.“
Jak bude vypadat zimní
příprava?
„Do 14. února mají kluci individuální přípravu. Chodí dvakrát

týdně do haly, pak to bude třikrát
týdně. A v březnu máme čtyři
zápasy na rozehrání.“
Máte pro jaro jiný cíl než
zlepšit ofenzivu?
„Samozřejmě, že to bude hlavní
cíl. Otázka je, zda se vůbec podaří sehnat nějaké hráče. Pokud
se je nepodaří sehnat, tak budeme mít problémy jarní část vůbec odehrát.“
Baví vás to i přes všechny
útrapy?
„Zatím jo. V těchto nižších soutěžích máte v podstatě všude podobné problémy. Chci věřit, že
se podaří sehnat nějaké posily.
Pak se zvýší konkurence a bude
to lepší a bude to moci šlapat
na jaře. Kluci, co tu jsou, chuť
mají. Jsou hodně spolehliví, ale
obávám se zranění. Věčně velký
počet, nechápu. Nevím proč, zda
jsou přetažení z práce.“

Gólman Vítek se nestěhuje,

Jako příčinu označil kouč Čechovic psychiku, zůstává ve Vrchovině
naopak bojovnost mu u hráčů nechyběla
(dokončení ze strany 25)
Vyzdvihl byste nějakou
osobnost?
„Říkal jsem to již loni a předloni,
nehodnotím hráče, ale mužstvo.
Fotbal je v jedenácti hráčích, a
když mě někdo zklame, tak to
neříkám do novin. Vždy někdo
vynikl. Jako dříve v Železárnách
a LeRKu, vždy po zápase udělám
hodnocení od jedničky do desítky
a většinou hráči nehráli stabilně.
I když nebyly velké výkonnostní
rozdíly, tak se žádným zápasem
jsem nebyl spokojen úplně stoprocentně. Na druhou stranu mě ani
nikdo vyloženě nezklamal. Byla
tam bojovnost, to jsem kluky naučil, a nechali tam srdíčko. Někdy

ale chyběla psychika a fotbalová
výkonnost.“
Téměř rovnoměrně jste
zápasové minuty podělil
mezi oba gólmany. Byl to
záměr?
„Já jsem to tak s nimi domluvil.
Výkonnostně jsou zhruba stejní a
nechtěl jsem, aby mi někdo utekl.
Měli jsme ještě jednoho brankáře, který by asi moc nechytal, tak
jsme ho pustili do Určic a tito dva
se střídali. Když jeden chytal za
´áčko´, tak druhý zase za ´béčko´.“
Plánujete to tak i na
jaře?
To nevím, protože již budu jen
jako asistent. Hlavním trenérem
bude Radim Weisser. Jsem rád. U

mužstva ještě zůstanu, ale budu už
spíše poradce. S Radimem se známe roky, dělali jsme spolu již v Železárnách a v LeRKu. Je mladý, o
více než dvacet let mladší než já.“
Tudíž hlavní slovo bude
na něm?
„Ano. Přišel za mnou s tím, že se
vždy se mnou bude radit, ale já
už to spíše nechávám na něm. Už
jsem chtěl vzhledem k věku skončit. Je zárukou kvality a výkonnostní posun bude určitě směrem
nahoru. Tělovýchovu vyučuje na
škole, takže je to jen dobře.“
Přípravu na jaro si tedy
už nadiktoval on?
„Víceméně společně a je zhruba
stejná. Zatím trénujeme v úterý

a ve čtvrtek, pak to zvýšíme a od
února budeme mít dva až tři plus
zápas. Na soustředění nejedeme,
místo toho máme asi deset zápasů. Jaro začínáme pozdě, tak musíme každý týden hrát. Musíme je
připravit, aby je to bavilo a ještě
motivovalo k lepším výkonům.“
Dojde ke změnám v
týmu?
„Ne. Zatím vše zůstává stejné,
pouze Matěj Hatle, kterému
skončilo hostování, odešel do
1.FK Prostějov. Pokud se tam
neprosadí, tak se asi vrátí k nám.
Al
A
le to
to už je na něm.“
Ale
Co si přejete před jarem?
„Posun v tabulce nahoru.“

Konice/jim – O další půlrok
až rok si angažmá v SFK Vrchovina prodlouží kmenový
hráč
Sokola
Konice
Jan Vítek (na snímku).
Pětadvacetiletý gólman hostuje v klubu z Nového Města
na Moravě již jednu a půl
sezony a v bojích o divizní
body mu pomůže i na jaře,
přestože byl na testech v
slovenské prvoligové Senici
a měl i jiné nabídky.
„V pátek proběhlo jednání a
kluby se dohodly na ročním
hostování s tím, že když v
létě něco budu mít, tak mě
Vrchovina pustí. Jsem tam se
vším spokojen, jinak bych se
tam nevracel,“ odtajnil své
jarní působiště s tím, že se do

teď připravoval individuálně
a v týdnu se připojí ke
spoluhráčům.
Po vyloučení proti Kralicím
bude hned čtyřikrát chybět
Konickým Peter Kmecik,
přesto Vítek nepřemýšlel nad
tím, že by se do Konice vrátil.
„Sice mi volali, ale vím, jak
to dopadlo minule. Taky mi
slibovali, že budu chytat, a nakonec mě přeřadili do béčka.
Takže jsem nad tím vůbec
neuvažoval,“ zavzpomínal na
přestup z Protivanova.
Krátce po skončení podzimu
se mluvilo o jeho stěhování
na Slovensko, ale vinou
škatulat ve Spartě Praha z
toho sešlo. „Byl jsem v Senici
na zkouškách, vypadalo to,

že je to na dobré cestě. Ale
po příchodu Tomáše Vaclíka
na Letnou si ze Sparty vzali
Lukáše Zicha. Domluvili mi
ještě třetí ligu až někde na
východě, což jsem odmítl,“
vysvětlil, proč přece jen zůstal
ve čtvrté nejvyšší domácí
soutěži.

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova zatím náročnou epochu zvládají...

Orli si do nadstavby nesou dvoubodový náskok na rivaly

k
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V případě Pardubic mohou odstup v pátek ještě
navýšit, právě Východočeši totiž přijedou na Hanou

Mattoni NBL - 26. kolo

B&W Opava – BK Prostějov

67:82

Čtvrtiny:

16:21, 19:21,
19:22, 13:18
Trestné hody: 25/17:21/17.
Střelba 2 b.:
40/19:39/22
Trojky:
22/4:24/7
Doskoky:
36:36.
Asistence:
13:16
Osobní chyby: 21:24.
Získané míče: 7:14
Ztracené míče: 21:17
Rozhodčí: Gabara, Holubek a Kúkelčík
Diváků:
800
Nejlepší hráč: Peterson

Sestava a body Prostějova
Pelikán 6
Slezák 16
Bohačík 5
Nicholson 14
Bratčenkov 2
Peterson 13
Venta 2
Prášil 9
Smith 0
Švrdlík 8
Eitutavičius 7
Trenéři: Zbyněk Choleva
a David Hájek

Sestava a body Opavy:

Neprosadil se. Přestože jedna z největších opor týmu Jamar Smith nezaznamenal ani jeden bod, Orli v Opavě v pohodě zvýtězili.
Foto: bkprostejov.cz
Prostějov/son - Na rozdíl od
loňska se výsledky základní
části Mattoni NBL započítávají do nadstavbové fáze. Proto měl sobotní duel prostějovských basketbalistů v Opavě
nemalou důležitost a je moc
dobře, že jej Orli dovedli do
vítězného konce.

Blažek 16, Kolovrat 15, Dokoupil 13,
Miklósik 12, Šiřina 4, Gudelj a Klečka
3, Vaňák 1.

„Kluci hráli to, co bylo potřeba.
Vždycky zapnuli na vyšší obrátky, když soupeř dotáhl výraznější
ztrátu, a zase mu trochu utekli. Nepovedlo se sice odskočit úplně, ale
podstatný je výsledek a ten jsme
měli vcelku pod kontrolou. Byť
Opava bojovala, tradičně sázela
na agresivní obranu včetně zóny

a jako obvykle byla na vlastním
hřišti velmi nepříjemným protivníkem,“ shrnul trenér BK Zbyněk
Choleva.
Pochválit za dobrý výkon mohl
zejména Travise Petersona, Pavla
Slezáka a Yemiho Nicholsona, naopak musel čelit (nejen) novinářským dotazům na nulové bodové
konto Jamara Smithe. „Střelecky
se viditelně necítil ve své kůži, ale
výborně bránil a během krátké
doby nasbíral pět doskoků. Proto
bych ho vůbec nezatracoval, výpadek v zakončení si někdy může
dovolit,“ pravil Choleva smířlivě.
Radost mohl mít z faktu, že vzhledem k porážce Pardubic v Děčíně
má jeho družina na startu nadstavby jako druhá v tabulce dvoubodový náskok právě na oba sobotní
soupeře. „Základní část jsme i přes
některé zbytečné prohry zvládli
dobře, zápasová bilance 21-5 ur-

čitě není špatná. A jít do nadstavbové fáze se dvěma body navrch
oproti Pardubicím i Děčínu je
rozhodně příjemné,“ pochvaloval
si kouč Prostějova.
Na druhou stranu varoval před brzkým uspokojením. „Nadcházející
období bude mnohem náročnější
než dosavadní, ve skupině A1 nás
čekají pouze samé těžké souboje
s kvalitními mančafty. Bude se
počítat každý výsledek, přidávání
dalších výher nelze považovat za
žádnou samozřejmost. Právě naopak,“ zdůraznil Choleva.
Tím větší důležitost má hned
vstupní mač nadstavbové grupy,
v němž hanácká letka přivítá JIP
Pardubice (pátek 10. února, 18.00
hodin). „S tímhle mužstvem se
vzájemně dobře známe, díky společnému působení v EuroChallenge Cupu jsme se v letošní sezóně
střetli už čtyřikrát. Východočeši

mají hodně silnou osu tří amerických opor Hampton, Muirhead,
Arnold, velkou sílu pod košem
doplňují nemenší nebezpečností
při střelbě z dálky. Musíme kvalitně bránit a tím eliminovat jejich
přednosti,“ nabádal Choleva.
Zbytek probíhajícího ročníku 2011/12 přitom absolvuje
s kompletním (nebo téměř)
hráčským kádrem, neboť žádný
z jeho svěřenců neodešel a hrozí
to už jen u Arvydase Eitutavičiuse. „Samozřejmě jsem moc
rád, že tým zůstává pohromadě.
Až na vyřazení v základní skupině Challenge Cupu se nám
v daném složení zatím daří,
jakákoliv změna by byla zásahem do fungujícího kolektivu. A
protože tady máme vesměs kluky se zdravým charakterem, je
pozitivní, že zůstávají,“ uzavřel
Zbyněk Choleva.

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

koše Mattoni NBL v číslech
24. KOLO: BK Děčín
ěč – BK JIP Pardubice 92:82 (26:16, 42:34,
2 34 75
75:59).
59) N
Nejvíce
jí
bodů: Sanders 18, P. Houška 17, Pomikálek 14, Burke 10 - Muirhead 19, Čarnecký
15, Hampton 13, Arnold 12. Rozhodčí: Vrážel, Matějek, Komprs. Trestné hody:
14/11 - 21/18. Fauly: 24:19. Trojky: 9:6 Levharti Chomutov - USK Praha
82:92 po prodloužení (12:12, 30:36, 47:64, 78:78). Nejvíce bodů: Pope 30, Lowery
16, Krakovič 9 - Hruban 22, Slavík a Šotnar po 13, Cvek 12, Kyzlink a Votroubek po
11. Rozhodčí: Lukeš, Kučera, Karásek. Trestné hody: 26/14 - 23/16. Fauly: 23:21.
Trojky: 6:12 BK Lojo Interconex Plzeň - BK Sluneta Ústí nad Labem 75:68
(17:16, 39:37, 53:54). Nejvíce bodů: L. Tóth 22, Pecka 18, Kovanda a Kozlík po 8
- McFadden 21, Holanda 12, Gottselig 9. Rozhodčí: Dolinek, Kapaňa, Kec. Trestné
hody: 24/14 - 15/8. Fauly: 20:22. Trojky: 1:6 Tuři Svitavy - BC Kolín 85:79
(16:18, 39:34, 58:55). Nejvíce bodů: Miloš 20, Deloach a Horák po 15, Špaček 10
- Machač 22, Ames 18, Field 14, Marko 12. Rozhodčí: Kurz, Kapl, Milata. Trestné
hody: 27/23 - 19/14. Fauly: 20:24. Trojky: 8:9 BK B & W Opava – BK Prostějov 67:82 (16:21, 35:42, 54:64). Nejvíce bodů: Blažek 16, Kolovrat 15, Dokoupil
13, Miklošík 12 - Slezák 16, Gadri-Nicholson 14, Peterson 13, Prášil 9. Rozhodčí:
Gabara, Holubek, Kúkelčík. Trestné hody: 25/17 - 21/17. Fauly: 21:24. Trojky: 4:7.
Diváků: 800 NH Ostrava – ČEZ Basketball Nymburk 82:90 (28:28, 44:53,
66:80). Nejvíce bodů: Luettgerodt 25, Wright 17, Gniadek 13 - Benda 16, Palyza 14,
Pumprla 13. Rozhodčí: Dolinek, Kapl, Kapaňa. Trestné hody: 22/19 - 21/18. Fauly:
15:18. Trojky: 7:6. Diváků: 1200.
-pk-

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

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

25
21
19
19
17
15
13
11
10
8
7
6
6
5

1
5
7
7
9
11
13
15
16
18
19
20
20
21

2345:1739
2242:1909
2079:1798
1999:1731
2184:2058
2031:1963
2068:1983
2018:2008
1984:2076
2068:2357
1911:2206
1827:2158
1736:2139
1752:2119

51
47
45
45
43
41
39
37
36
34
33
32
32
31

Jak si vedla

pod koši mládež?
Prostějov/red -Uplynulý víkend basketbalových palubovek
byl na začátku jarních prázdnin ve znamení předehrávek,
nejdelšího výjezdu starších žaček a menšího počtu zápasů
než je obvyklé...

oblastní přebor muži:
MEZ Postřelmov - BK Prostějov „C“ 67:92
extraliga kadeti „U17“:
BCM Slezská Ostrava - BK Prostějov 95:53 (25:11 45:23 74:40)
BCM Moravská Ostrava - BK Prostějov 68:56
extraliga starší žačky „U15“:
BK KV Sokol Toužim - TJ OP Prostějov 63:85 (11:30 37:52 46:64)
Střelkyně Pv: Neubauerová a Krátká 23, Kyselá 13, Švécarová,
Salajová a Krejčířová 6, Fialová 4, Konečná a Handlová 2
Sokol Kladno - TJ OP Prostějov do uzávěrky nebyl výsledek znám
žákovská extraliga mladší žáci „U14“:
BK Prostějov - SAM BŠM Brno 41:72 (11:25 21:41 33:60)
Střelci Pv: Váňa František 16, Francírek Jiří 10, Petruš Filip 6,
Navrátil Martin 4, Balcar Dominik 2, Heinisch Filip 2
BK Prostějov - BK Pardubice 44:104 (14:24 19:50 34:80)
OP nejmladší minižáci „U11“:
BK Prostějov - Slavia Kroměříž 81:33 a 85:20
OP nejmladší minižačky „U11“:
OSK Olomouc „B“ - TJ OP Prostějov 29:68 a 22:76
Předplaťte si periodikum, kde najdete
NEJVÍCE EXKLUZIVNÍCH BASKETBALOVÝCH ZPRÁV
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433 Pište:predplatne@vecernikpv.cz

Muži BK Prostějov spolehlivě zvítězili ve Slezsku
B&W Op 67
Očima trenérů
BK Pv
82
Vývojj po pětiminuVý
ěti i
tovkách: 9:10, 16:21,
23:34, 35:42, 43:53,
54:64, 63:75, 67:82.
Opava, Prostějov/son - Na
obvykle horkou palubovku
opavského týmu zajížděli
v sobotu naši basketbalisté.
Domácí
Breda&Weinstein
však v probíhající sezóně uzavírá ligovou tabulku a není tudíž takovou hrozbou jako dříve, což se v posledním 26. kole
základní části Mattoni NBL
potvrdilo. Orli bez větších
komplikací dokráčeli i prů-

měrným výkonem k výhře a
dali tím razítko na své druhé
místo po dlouhodobé fázi.
Prvních jedenáct bodů v součtu obou celků zaznamenali jen
dva hráči (Kolovrat 6 – Nicholson 5). Po tomto nezvyklém úvodu hosté zapnuli vyšší
herní frekvenci a od stavu 9:7
zaznamenali dvanáctibodovou
šňůru na 9:19, čímž dali střetnutí očekávaný směr. Pak sice
Prostějovan Dokoupil hostující
na severu Moravy sedmi body
v řadě zkorigoval (16:19),
ovšem zkraje druhé čtvrtiny
zase udeřili Hanáci (19:29).
Jejich nápor soupeř přerušil
jen na chvíli (23:29), vzápětí
dravý Slezák pokračoval ve
své osobní sérii jedenácti bodů
za sebou (!) a soubor BK díky
tomu utekl do výraznějšího

náskoku (25:38, 29:42). Bohužel koncentraci neudržel až do
přestávky, čehož Opavští využili k opětovnému přiblížení na
poločasových 35:42.
Ve stejných intencích zápas pokračoval také ve třetí desetiminutovce. Naši borci vždy podnikli menší trhák (37:47, 43:53),
načež Slezané okamžitě kontrovali dotažením ztráty (43:48,
50:55). Definitivní rozhodnutí
přinesl až začátek poslední čtvrtiny, kdy Orli prchli na 54:70
a s tím už protivník neměl sílu
nic převratného udělat. Duel tak
v poklidu dospěl k jasnému výsledku 67:82, z individuálních
počinů stála za pozornost užitečnost 32 domácího Miklósika
a cifra 27 hostujícího Petersona
v téže statistice při 10 doskocích
a 7 asistencích.

David KLAPETEK - Breda&Weinstein Opava:
„Blahopřeji soupeři k vítězství. Jsem rád, že jsme
se s tímto utkáním porvali důstojně, takový výkon
by nás mohl odrazit k dobrým výsledkům v nadstavbové části. Hlavně naše obrana dnes nebyla
špatná, ale na druhou stranu stále máme problémy se sebevědomím.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Nebyla to bůhvíjaká podívaná, za vítězství jsme
však rádi. Už v poločase jsme mohli vést o víc a
vypadalo to, že soupeře zlomíme, jenže nestalo
se. Takhle to pokračovalo skoro celý zápas, svůj
náskok jsme vždy až zbytečně lehce promarnili.
Teprve závěr byl o něco lepší, tam už jsme utkání měli pod kontrolou.“

Los nadstavbové části Mattoni NBL 2011/2012
skupina „A1“ o 1. až 6. místo
1. kolo, sobota 11. února, 18.00
hodin: BK Prostějov – BK JIP
Pardubice (pátek 10. 2., 18.00),
ČEZ Basketball Nymburk –
USK Praha (16.00), BK Děčín
– BC Kolín.
2. kolo, sobota 25. února,
17.00 hodin: Nymburk – Prostějov (pátek 24. 2., 18.00), USK

Praha – Kolín (17.30), Pardubice – Děčín.
3. kolo, sobota 3. března, 18.00
hodin: Prostějov – USK Praha,
Děčín – Nymburk, Kolín – Pardubice (17.45).
4. kolo, středa 7. března, 18.00
hodin: Prostějov – Děčín, USK
Praha – Pardubice, Nymburk –
Kolín (pondělí 5.3., 18.00).

5. kolo, sobota 10. března,
17.00 hodin: Kolín – Prostějov (17.45), Děčín – USK
Praha (18.00), Pardubice –
Nymburk.
6. kolo, sobota 17. března,
17.00 hodin: Pardubice – Prostějov, USK Praha – Nymburk (17.30), Kolín – Děčín
(17.45).

7. kolo, sobota 24. března,
18.00 hodin: Prostějov –
Nymburk (pátek 23. 3., 18.00
hodin), Kolín – USK Praha
(17.45), Děčín – Pardubice.
8. kolo, sobota 31. března,
17.00 hodin: USK Praha –
Prostějov (17.30), Nymburk
– Děčín (16.00), Pardubice –
Kolín.

9. kolo, středa 4. dubna,
18.00 hodin: Děčín – Prostějov, Pardubice – USK Praha,
Kolín – Nymburk (17.45).
10. kolo, sobota 7. dubna,
17.30 hodin: Prostějov –
Kolín (pátek 6. 4., 18.00),
USK Praha – Děčín, Nymburk – Pardubice (pátek 6.4.,
18.00).

Hráčský kádr basketbalistů nikdo neopustil
(dokončení ze strany 17)
Připomeňme, že s platy šli před
měsícem dolů Travis Peterson,
Jamar Smith, Yemi Nicholson,
Dušan Pandula, Jaroslav Prášil a
Arvydas Eitutavičius. Pět prvně
jmenovaných bude dál s jistotou
patřit do kádru Orlů, ostřílený litevský rozehrávač by naopak rád
zamířil za jinou štací.
„V některých médiích se sice
spekulovalo o řadě hráčských
odchodů, ale z našeho pohledu se nedělo nic dramatického.
S basketbalisty jsme zůstávali
v úzkém kontaktu a díky tomu
věděli, že hrozí ztráta jednoho či
maximálně dvou členů kolektivu,“ zopakoval generální manažer BK Petr Fridrich to, co Večerníku sdělil již před dvěma týdny.
„Třeba Travis Peterson s Jamarem Smithem už delší dobu říkali, že zůstanou a sezónu dokončí
u nás. To samé platí o Jardovi
Prášilovi a Dušanu Pandulovi,

přístupu všech čtyř si velmi vážíme. Svým postojem k celé věci
ukázali, že jim jde především o
basketbal a dodělání načaté práce v Prostějově, než o shánění
jiného angažmá za trochu lepší
peníze,“ ocenil Fridrich.
A ne že by o dvojici Peterson
– Smith nebyl zájem, naopak
se objevily nabídky z Izraele a Litvy. K přestupům však
nedošlo stejně jako v případě
Nicholsona, který jednal s polskými Sopoty. Jenže ani Yemiho námluvy neuspěly, takže
prostějovský mančaft zůstane
minimálně z devadesáti procent
pohromadě.
Otazník se vznáší pouze nad
Eitutavičiusem. „Chtěl by získat místo v jiném klubu. Něco
měl rozjednaného ve Slovinsku,
ale z toho sešlo, teď hledá přes
svého agenta další možnosti,“
upřesnil Fridrich. Rozhodnout
by se mělo v nejbližší době.

Podstatné je, že pokud Arvydas odejde, nebude místo něho
oddílové vedení hledat žádnou
náhradu. „Máme klasického rozehrávače Mateje Ventu a několik dalších hráčů, kteří mohou na
postu číslo jedna rovněž nastupovat - například Pavla Slezáka,“
dodal generální manažer Orlů.
Kluci, nikam nechoďte! Impulzivní kouč prostějovských
basketbalistů Zbyněk Choleva
má nervy ze železa. Přestože
si loni prožil v Novém Jičíně
své, osud mu nepřeje a i v probíhajícím ročníku musí hráčům
vysvětlovat nejen pokyny, ale i
složitou ekonomickou situaci...
Zatímco Arvydas Eitutavičius
(na snímku vpravo) na snížené
podmínky své měsíční gáže
přistoupit nehodlá a shání si
angažmá, Smith se rozhodl na
Hané sezónu dohrát.
Foto: internet
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FUTSAL v číslech...
OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR
8. turnaj, sobota 4. února, Šumperk
RELAX Prostějov “A” – KK Klášterec 9:2
Branky Relaxu: Spáčil 3x, Voráč 3x, Kiška, Vodák, Fabiánek
RELAX Prostějov “A” – MORAVEC Vikýřovice 2:1
Branky Relaxu: Mlčoch, Matoušek
INDIANA Plumlov – KK Klášterec 8:1
Branky Plumlova: Křupka 2x, Bureš 2x, Hrstka 2x, Ježek, Staněk
INDIANA Plumlov – MORAVEC Vikýřovice 3:4
Branky Plumlova: Křupka, Staněk, Hrstka
Aktuální tabulku najdete na stránkách www.fotbal.cz v sekci futsal.

2. třída okresu Prostějov - nadstavba
sobota 4.února. Kostelec n.H.:
FC MENPHIS – 1.FC BETIS “A” 3:0, ZDĚTÍN – VZDUCHOLOĎ 3:3, FC MENPHIS – KULCAO 3:2, ZDĚTÍN – 1.FC BETIS “A” 5:3, VZDUCHOLOĎ – FC MENPHIS 0:12, KULCAO
– ZDĚTÍN 5:11

Průběžná tabulka 2.třídy:
1. FC MENPHIS Prostějov
2. SOKOL Zdětín
3. BOTAFOGA Prostějov
4. BEXIM PALETTEN
5. VZDUCHOLOĎ Prostějov
6. SOKOL BEDIHOŠŤ
7. 1. FC BETIS Prostějov “A”
8. KULCAO Prostějov
9. MM VRCHOSLAVICE

3
3
3
2
4
2
2
2
3

3
2
2
2
1
1
0
0
0

0
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
2
1
2
2
3

18:2
19:11
14:8
10:6
19:21
8:11
3:8
7:14
9:26

9
7
6
6
4
3
0
0
0

3. třída okresu Prostějov - nadstavba
neděle 5.února, Prostějov:
DD sport Dubany – POKOP Domamyslice 3:2, KMK KATASTROFA – SK SKALKA 5:0 kontumačně, MK BRODEK u PV
– DD sport Dubany 2:1, POKOP Domamyslice – KMK KATASTROFA 8:2, AC ZAVADILKA 2000 “B” – SK ARISTON 92
“B” 6:1, SK SKALKA – DD sport Dubany 0:5 kontumačně, FC
FONTÍK – MK BRODEK u PV 4:1, KMK KATASTROFA – AC
ZAVADILKA 2000 “B”
2:4, SK ARISTON 92 “B” –
TORPEDO Prostějov 0:4, AC ZAVADILKA 2000 “B” – FC FONTÍK 1:4, MK BRODEK u PV – SK ARISTON 92 “B” 2:0, FC
FONTÍK – TORPEDO Prostějov 2:0
předehrávka turnaje 3. března:
DD sport Dubany- KMK KATASTROFA 4:0

Průběžná tabulka 3. třídy:
1. DD sport Dubany
2. FC FONTÍK
3. AC ZAVADILKA 2000 “B”
4. MK BRODEK u PV
5. POKOP Domamyslice
6. TORPEDO Prostějov
7. KMK KATASTROFA
8. SK SKALKA
9. SK ARISTON 92 Prostějov “B”

4
3
3
3
2
2
4
2
3

3
3
2
2
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 13:4
0 10:2
1 11:7
1 5:5
1 10:5
1 4:2
3 9:16
2 0:10
3 1:12

9
9
6
6
3
3
3
0
0

4. třída okresu Prostějov - nadstavba
neděle 5. února, Kostelec n.H.:
ATLETICO Smržice – FC WARRIORS 5:0 kontumačně, SK DUBANY “B” – FK VRBÁTKY 1:9, FK AGRO Čehovice – ATLETICO Smržice
0:3, FC WARRIORS – SK DUBANY “B”
0:5 kontumačně, DYNAMO Zdětín – 1.FC KOHOUTI Otaslavice 2:2, FK VRBÁTKY – ATLETICO Smržice 5:5, 1.FC BETIS
“B” – FK AGRO Čehovice 1:4, SK DUBANY “B” – DYNAMO
Zdětín 6:5, 1.FC KOHOUTI Otaslavice – FC PEPINO Konice 4:6,
DYNAMO Zdětín – 1.FC BETIS “B” 1:0, FK AGRO Čehovice –
1.FC KOHOUTI Otaslavice 1:2, 1.FC BETIS “B” – FC PEPINO
Konice 2:3
předehrávka turnaje 12. února
ATLETICO Smržice – SK DUBANY “B” 0:2

Průběžná tabulka 4. třídy:
1. SK DUBANY “B”
2. ATLETICO Smržice
3. FC PEPINO Konice
4. FK VRBÁTKY
5. DYNAMO Zdětín
6. 1.FC KOHOUTI Otaslavice
7. FK AGRO Čehovice
8. 1. FC BETIS Prostějov “B”
9. FC WARRIORS

4
4
2
2
3
3
3
3
2

3
2
2
1
1
1
1
0
0

0
1
0
1
1
1
0
0
0

1
1
0
0
1
1
2
3
2

14:14
13:7
9:6
14:6
8:8
8:9
5:6
3:8
0:10

9
7
6
4
4
4
3
0
0

Předplaťte si periodikum, kde najdete

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

Soustředění 1.FK v Luhačovicích

se nadmíru vydařilo
Prostějov/son - Venku mrzlo, až
praštělo a fotbalisté 1.FK Prostějov nerušeně polykali vydatné
tréninkové dávky v rámci svého
soustředění. Absolvovali jej od
1. do 5. února v komplexu luhačovického hotelu Radostova, galeje náročné přípravy tam podstoupilo celkem dvacet hráčů.
„Je pravda, že nám velice chladné
počasí nadělalo určité komplikace,
ale všechno jsme vyřešili. Například na výběh do terénu vyrazili
kluci pouze jednou a navíc šlo o
maximálně čtyřsetmetrové úseky
s častějším opakováním. Nebo
jsme venkovní tréninky na umělce
o něco zkrátili, pokud bylo opravdu hodně pod nulou,“ přiblížil trenér divizní štiky František Jura (na
snímku).
Starosti s rozmary matky Přírody
tak Hanáci zdárně překonali a celkově vytěžili maximum z ideálního zázemí. „Podmínky k přípravě
tam byly naprosto vynikající.
K dispozici jsme měli venkovní
hřiště s umělým povrchem, velkou
halu, tělocvičnu, posilovnu a regenerační linku, nemluvě o skvělém

ubytování i stravě. Absolutně nic
nám nechybělo, obyčejně jsme
střídali tréninky v hale a na umělce, večer pak regenerovali,“ upřesnil kouč náplň.
Svým ovečkám tak dával pořádně zabrat až třemi fázemi denně.
„Kluci samozřejmě brblali, že je
toho moc, což není nic neobvyklého a patří to ke koloritu takových
soustředění. Hlavní je, že všechno poctivě odmakali a nikdo nic
nevypouštěl. Na závěr jsem mohl
celý mančaft pochválit a poděkovat mu za výborný přístup,“ zdůraznil Jura.
Z širokého kádru kemp v Luhačovicích vynechali pouze Marek

1.SK Prostějov
Sokol Čechovice

(0:1)

Branky: Petrásek, Kadlec, Fabiánek – Chmelík, Jahl.

Sestava 1.SK Prostějov:
Polák
Krátký, Lakomý, Zelina, Martínek
Komárek, Ballek, Gryglák, Karafiát
Fryšák, Láník.
Střídali: Kopečný, Fabiánek, Pudil, Liška, Ošlejšek, Kadlec.
Trenér: David Mezuliánek.
Sestava Čechovic:
Švéda
Žídek, Peka, Vinklárek, Kolkop
Zacpal, Čížek, Hodulák, Kolečkář, Urbánek
Chmelík.
Střídali: Brablec, Dvořák, Šťastný, Mach, Nakládal, Haluza,
Spalovský, Jahl, Drešr, Kvapil.
Trenéři: Radim Weisser a Stanislav Bilík.

Liška, Michal Fabiánek (oba
z pracovních důvodů) a Stanislav
Šmíd (kvůli studijním povinnostem). „Dorazil i Petr Papoušek,
který je v rekonvalescenci po
operaci kolena. Měl individuální
program a většinou chodil do posilovny, ale jinak trávil čas s mužstvem, což je dobře. Naopak Roman Janoušek si poranil koleno a
od pátku byl na marodce. Zatím
dostal volno s tím, že co nejdřív
zajde na vyšetření. Snad se nejedná o nic vážného a brzy se vrátí,“
zadoufal Jura.
V tomto týdnu prostějovský kolektiv bude pokračovat s přípravou v domácích podmínkách a
sehraje další utkání na zimním
turnaji v Líšni proti dorostencům
Zbrojovky Brno (sobota 11. února, 12.00 hodin).

Efkáčko smázlo soupeře z krajského přeboru Zlínska
Tečku
za
vydařeným
soustředěním v Luhačovicích
udělali prostějovští fotbalisté neméně povedeným
přátelským duelem proti
domácímu týmu. Účastník
Zlínského KP mužů se proti
diviznímu favoritovi s řadou
hvězd v sestavě příliš nechytal
a vyfasoval gólovou sedmičku.

Průběh nedělního střetnutí
předznamenal hned jeho úvod,
když Hanáci otevřeli skóre už
po dvaceti vteřinách. „Pak sice
soupeř chvíli zlobil, ale jakmile
dali kluci od desáté minuty balón
na zem a začali kombinovat, měli
jsme skoro pořád jasně navrch,“
popisoval trenér 1.FK František
Jura.

FK Luhačovice
1.FK Prostějov

1:7
(1:3)

Branky hostů: Pospíšil 3, Zatloukal, Machálek,
Zelenka, Kocourek.

Sestava Prostějova:
Bureš (46. Kofroň)
Klimek (46. Hunal), Zbožínek, Kocourek, Dostál (46. Hatle)
Hirsch, Svozil (46. Poláček), Zelenka, Machálek
Zatloukal (46. Matula), Pospíšil. Trenér: František Jura

Místy jeho soubor doslova koncertoval. „Mančaft předvedl řadu
krásných akcí na jeden dotek
včetně perfektního zakončení,
celkově podal po velké zátěži
během soustředění až nečekaně
kvalitní výkon. Měli jsme pouze
dva nebo tři hluché momenty
včetně jednoho inkasovaného
gólu, jinak se však hrálo na jednu
bránu. Kromě sedmi vstřelených
tref jsme stejný počet tutovek
neproměnili, sám Michal Pospíšil
mohl klidně nasázet místo hattricku šest fíků,“ spočítal Jura.
Vzápětí si s nadsázkou oddechl:
„Ještěže nešlo o generálku na
jaro, to by pak první soutěžní
zápas určitě nedopadl dobře.
Takhle máme před sebou ještě
spoustu přípravných utkání,
tudíž zůstávám v klidu.“ Fotbalový Prostějov každopádně
v Luhačovicích naznačil svůj
značný potenciál.

Kraličtí zrušili soustředění
a na úvod zvítězili
Kralice na Hané/jim – Vysokou výhrou nad soupeřem ze
zlínské I. B třídy vstoupili do
přípravných utkání fotbalisté Kralic. Přes teploty hluboko pod nulou a spoustu odvolaných duelů se na umělce
v Chropyni hrálo a výsledek
6:0 tak alespoň částečně
spravil náladu novému kouči
Zdeňku Chytkovi po vynuceném zrušení soustředění.
„Ještě aby vypadlo tohle. Řekl
jsem, že budeme hrát, tak jsme
hráli. Rozdíl tam trochu byl vidět, zvládli jsme to,“ potěšil ho
výsledek i fakt, že mohl hokejově prostřídat celkem šestnáct
hráčů, včetně několika nových
tváří.
Poprvé se tak v kralickém dresu
objevil Martinec i Petr Deutsch
z Ivanovic, comeback prožil i
Petr Ohlídal. Zkušený stoper
strávil podzim v Lipové, minimálně na část jara se ovšem

vrací zpět na Hanou. „První
mistráky začne za nás. Jsme
domluveni, že nám pomůže a
pak uvidíme. Další tváře jsou u
nás zatím na zkoušku,“ zmínil
Chytka s tím, že hodlá přivést
ještě jednu posilu.
Naopak oželet musí spolupráci
s Miroslavem Hodinou i vinou

Prostějov/jim – Soubojem debutujících trenérů byl mimo
jiné mač mezi 1. SK Prostějov
a
Sokolem
Čechovice.
Výsledkově lépe se nakonec
dařilo vedoucímu celku III.
třídy a z vítězné premiéry si
tak na úkor Radima Weissera
prožil donedávna jeden z
koučů kosteleckých fotbalistek David Mezuliánek.
„Teprve se s klukama seznamujeme. Absolvovali jsme pět šest
společných tréninků a je to na
dobré cestě. Kluci to pojali velice poctivě, chodí na tréninky
ve velkém počtu. První zápas
byl z jejich strany skvělý. Odjezdili to a nakonec zvítězili,“ nezdráhal se vyseknout pochvalu
náhradník za potrestaného Pavla
Musila.
Do obou poločasů nasadil
téměř odlišné jedenáctky a

školních a pracovních povinností odřeknuté soustředění,
na němž měli být původně od
minulého čtvrtka. „Mohlo by
jet pouze osm lidí. To jsem odmítl, požadavek byl minimálně
dvanáct členů kádru. Do teď
mě to mrzí, osm tréninkových
jednotek budeme muset absolvovat jindy,“ byl nucen změnit
harmonogram. Druhý přátelák
čeká na Kralické v neděli proti
dorostu Sigmy Olomouc.

EXTRALIGA Olomouckého kraje
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
12
12
12
12

Domácí
Dobří bobři Olomouc
Miagi Mohelnice
Sportingbet.cz Olomouc
Študáč Olomouc

Hosté
Tygři Šternberk
Vetřelci Prost jov
Victoria Šumperk
Pitbulls Prostějov

BD
14
9
14
4

BH
4
10
4
14

LD
31
22
29
12

LH
17
21
12
29

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

Skóre

Legy

1. Dobří bobří Olomouc

12

9

0

0

1

2

0

134:83

307:228

28

2. Miagi Mohelnice

12

7

1

0

1

3

0

123:95

293:240

24

3. Sportingbet.cz OL

11

7

1

0

0

3

0

116:83

268:224

23

4. Pitbulls Prostějov

11

7

0

0

1

3

0

119:80

279:202

22



Tým

Body

5. Vetřelci Prostějov

12

4

4

0

0

4

0

121:99

286:253

20

6. Victoria Šumperk

12

5

0

0

2

5

0

96:122

247:283

17

7. Študáč Olomouc

12

1

0

0

1

10 0

80:137

218:308

4

8. Tygři Šternberk

12

1

0

0

0

11 0

63:153

186:346

3

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

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
12 Asi Prostějov
12 Mexičani Čelčice
12 O tečku Prostějov
12 Sport bar-Zel. peklo 1. PV
12 U Žida Ivanovice na Hané
12 V Zeleném Prostějov

Hosté
Š.O.K. U Pavelků Prostějov
Rafani Čelčice
KRLEŠ Kralice na Hané
Zavadila o jedličku Čechovice
Berini Ivanovice na Hané
Jiřina Black Bears Prostějov

BD
13
7
10
1
3
7

BH
5
11
8
17
15
11

LD
28
18
22
2
14
18

LH
15
26
23
35
32
26

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

1. Jiřina Black Bears Prostějov

13

13

0

0

0

0

0

179:55

383:167 39



B

2. Zavadila o jedličku Čechovice

12

10

1

0

0

1

0

162:55

350:147 32

3. Asi Prostějov

12

9

0

0

0

3

0

125:91

285:237 27

4. Rafani Čelčice

12

8

0

0

0

4

0

101:115

254:275 24

5. O tečku Prostějov

12

7

0

0

0

5

0 107:109

255:273 21

6. Berini Ivanovice na Hané

12

6

1

0

0

5

0

124:93

300:240 20
284:228 18

7. V Zeleném Prostějov

12

5

1

0

1

5

0

121:97

8. Sport bar-Zelené peklo 1. PV

12

4

0

0

0

8

0

90:126

223:290 12

9. KRLEŠ Kralice na Hané

12

3

0

0

0

9

0

86:130

220:296 9
206:296 9

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

12

3

0

0

0

9

0

81:135

11. Mexičani Čelčice

12

1

0

0

2

9

0

87:131

220:309 5

12. U Žida Ivanovice na Hané

13

1

0

0

0

12 0

54:180

168:390 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.

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
12
12
12
12
12
12

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

BD
17
7
9
12
10
7

BH LD
1 34
11 17
10 23
6 25
8 23
11 20

LH
3
25
24
15
21
23

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

Legy

1. Darts Club Držovice

12

11

0

0

1

0

0

180:37

374:128 34

2. Seniors Hamry

12

9

1

0

0

2

0

138:79

316:205 29

3. Banditos Hamry

12

8

0

0

0

4

0

123:93

284:241 24

4. Skalní Na Nové Doloplazy

12

8

0

0

0

4

0

118:98

279:242 24

5. Hospoda Černá Hora Doloplazy

11

7

1

0

0

3

0

117:82

266:217 23

6. Hroši od Jedličky Čechovice

12

6

1

0

1

4

0

116:102

273:241 21

Branky: 13. a 20. Lehký, 28. Růžička, 33. Valtr,
52. Vybíhal, 85. Z. Petržela.

7. Němčická střela

12

6

0

0

1

5

0

121:96

279:215 19

8. Capa team U Jedličky Čechovice 12

3

1

0

1

7

0

93:125

238:290 12

Sestava Kralic:
Winkler
Neoral, Répal, Ohlídal, Losman
Valtr, Růžička, Kratina, Vybíhal
Lehký, Lisický.
Střídali: Martinec, Deutsch, Skoupil, Z. Petržela, Bross.
Trenér: Zdeněk Chytka.

9. Eufrasio - PhotoClub.Cz

12

4

1

0

0

6

1

86:131

207:303 11

10 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

12

2

0

0

0

10 0

69:147

194:322 6

11. Soběsuky 49

11

1

0

0

2

7

1

73:127

183:285 2

12. U kulaté báby Dobromilice

12

0

1

0

0

11 0

50:167

145:349 2

Kralice na Hané
Těšnovice

1.SK Prostějov si poradil i s Čechovicemi!
3:2

Kvalitu
pětidenní dřiny
prostějovských
fotbalistů
v lázeňském městě
neovlivnily
ani silné mrazy

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

aneb Večerník monitoruje regionální dění

přes nepříznivý stav 0:1 a 1:2 z
toho nakonec byla po brankách
Petráska, Kadlece a Fabiánka
výhra 3:2. „Dali jsme příležitost
i nadějným dorostencům a šli si
zahrát i Fabiánek a Marek Liška
z divizního áčka, kteří nemohli
jet na soustředění. Všichni zahráli výborně,“ liboval si povedený start angažmá Mezuliánek.
Kouč 1. SK na podzim vypomáhal Petru Mertovi u divizního výběru žen a první
zkušenost s dívčí kopanou
hodnotí pozitivně. „Ženy jsou
poddajnější a mají obrovskou
chuť do fotbalu. Dělají velké
pokroky a hrozně jim přeju,
aby postoupily do druhé ligy,“
zmínil. Přestože dohoda s šéfem
klubu Františkem Jurou je zatím
jen na jaro, rád by v případě spokojenosti zůstal na lavičce i pro
sezonu 2012/13.

6:0
(4:0)



Tým

B

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

Za triumfem v boxerské extralize směřuje Nitra
Prostějovští rohovníci mohou po dvou porážkách
stále ještě reálně zaútočit na stříbrnou medaili

Prostějov/son - Obhajoba
extraligového titulu? Ta se
zdá být pro naše boxery
už po dvou jejich zápasech
v nejvyšší soutěži 2011/12
ztracená. Muži BC DTJ
Prostějov totiž oba duely
kontroverzně za přispění
rozhodčích prohráli (v Nitře
4:14, v Děčíně 8:10) a zlato
by jim při dosud stoprocentní úspěšnosti slovenského
celku zajistila asi jen čtyři
vítězství ve všech zbývajících střetnutích.
„Na první místo za současné
situace nemá význam vůbec
myslet. Nitra přesvědčivou
výhrou 12:6 v Ústí nad Labem
potvrdila, že má opravdu velice silný mančaft. My se navíc

musíme soustředit hlavně sami
na sebe, abychom po dvou
výsledkových nezdarech do
třetice uspěli. Získat stříbro je
pořád naprosto reálné,“ věří
trenér BC Pavel Duda.
Cesta k medaili vede jedině přes
uhájení domácí tvrze, přičemž
poprvé se Hanáci představí ve
vlastním ringu za dva týdny.
V neděli 19. února od 10.00
hodin hostí v sokolovně na
Skálově náměstí ústeckého
rivala. „Doma prostě musíme
zvítězit, to je úplně jasné. SKP
Sever už zdaleka není tím suverénem, jako před několika
lety a toho je potřeba využít,“
plánuje Duda.
Pokud by jeho mančaft
podlehl v extralize i potřetí,

dostal by se do hodně prekérní
situace. „Takhle my ale vůbec
neuvažujeme, je nutné myslet
pozitivně. Ve všech váhových
kategoriích máme k dispozici kvalitní borce a celkově
tvoříme silný tým. Oproti
Děčínu možná uděláme
nějaké změny v sestavě tak,
aby složení bylo v danou chvíli co nejvhodnější. Ještě
uvidíme podle tréninků, formy
a zdravotního stavu,“ upřesnil
Duda s tím, že k „zářezu“ na
severu Čech se již nechce
vracet. „Nemá to smysl. Ten
zápas už je za námi a výsledek
stejně nezměníme.“
Podrobnou pozvánku na
atraktivní bitvu s Ústím nad
Labem přineseme za týden.

Volejbal

1
3

ODVETA v hlavním městě Turecka, to BUDE PEKLO!
PEKLO!

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV

Úspěchem pro VK bude i důstojná porážka
po podobně kvalitním výkonu jako na vlastním hřišti

(ČESKO)
FENERBAHCE ISTANBUL
(TURECKO)

Čas: 1:43 hodina
Rozhodčí: Isajlovič (Rak.) a Van Gompel (Niz.)
Diváků: 15000
1. set: 25:23 26 minut
2. set:
minut
et: 23
223:25
:225 2233 mi
inu
ut
3. set: 17:25 29 minut
4. set:
et: 16:25
166:225 25
25 minut
m nu
mi
ut
Nejlepší hráčka zápasu: Sanja Popovičová (PV)

Sestava Prostějova:
libero: Chlumská
Smáková

Horká

Hrončeková
Monzoniová
Popovičová
Velikiyová

Trenér: Miroslav Čada
a Ĺubomír Petráš
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Střídaly: Soaresová, Kubínová,
Artmenková
Připraveny byly: Košická,
Jovanovičová

Sestava Fenerbahce:
Aydemir, Tom, Claudino, Tokatlioglu, Kim, Erdem, libero Dalbeler
Střídlay: Šaškova, Kocyigit, Guneyligil.
Trenér: Jose Roberto Guimares Lages.

výsledky osmifinále

Domácí utkání proti možná nejsilnějšímu klubovému týmu starého kontinentu odehrály prostějovské volejbalistky skvěle a se ctí, hráčsky nadupanému
Fenerbahce Universal Istanbul vyrovnaně odolávaly do stavu 1:1 a 14:13
ve třetím setu. Teď se o něco takového pokusí i v turecké odvetě, která je na
programu ve čtvrtek 9. února od 19.00 hodin českého času.
Prostějov/son
Středeční bitva v hale Sportcentra
DDM musela být pro všechny,
kteří ji viděli naživo či v televizi, působivým zážitkem. „Podle
mého názoru bylo tohle utkání
zatím nejkvalitnější, jaké se na
našem hřišti kdy hrálo. Oba celky
výborně útočily a ještě lépe bránily, díky tomu zvedly v poli spoustu těžkých míčů a to vedlo ke
spoustě dlouhých, i z diváckého
hlediska krásných výměn. Mně
osobně se zápas našich holek
s Fenerbahce líbil opravdu moc,“
přiznal sportovní ředitel VK Peter
Goga, někdejší špičkový volejbalista a reprezentant.
Modřanky se dočkaly zaslouženého ocenění také od mnoha
dalších odborníků, stejně jako od
vlastních fanoušků. Ti je chválili
osobně i v rámci diskusí na různých webových serverech, častokrát znělo rovněž povzbuzení do
venkovní odvety. Aby totiž družstvo Prostějova zakončilo své
působení v letošní Champions
League pozitivně, potřebuje ještě
jeden špičkový výkon. Na vítěz-

Předplaťte si periodikum, kde najdete
NEJVÍCE EXKLUZIVNÍCH VOLEJBALOVÝCH ZPRÁV
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433 Pište:predplatne@vecernikpv.cz

Nezklamaly. Hráčky prostějovského VK Modřanská předvedly ve
středečním souboji s tureckým Fenerbahce Istanbul kolektivní výkon,
avšak ani enormní nadšení na favorita nestačilo. Foto: Zdeněk Pěnička
deme pod žádným tlakem s tím,
že nemáme co ztratit a můžeme
jedině získat. Naopak soupeř
pořád musí. My i na jeho hřišti
rozhodně zkusíme zvítězit,“ slíbila kapitánka Solange Soares.
„Bude to tam strašně těžké. Soupeř nastoupí s výhodou domácího prostředí, na druhou stranu
stále je pod velkým tlakem. My

naopak můžeme jedině získat a
tuhle psychickou výhodu zkusíme opět využít – minimálně
k dalšímu kvalitnímu výkonu,“
plánovala blokařka Michaela
Monzoni.
Co ve skutečnosti přinese čtvrteční večer, to můžete živě sledovat
díky internetovému on-line přenosu na adrese www.laola1.tv.

Po istanbulské odvetě čeká Modřanky smršť utkání
Velkou důležitost bude mít finále Českého poháru v Olomouci
a následné finále Česko-slovenského poháru v Bratislavě

PŘÍŠTÍ PROGRAM
čtvrtek 9. února, 17.00 hodin: Fenerbahce Universal Istanbul
- VK Modřanská Prostějov (19.00), Rabita Baku - Atom Trefl
Sopoty, Dynamo Kazaň - SC Drážďany (18.00), Azerrail Baku
- Voléro Curych (středa 8.2., 18.00), RC Cannes - Bank BPS
Fakro Muszyna (úterý 7.2., 20.00), Vakifbank Ttelekom Istanbul
- Eczacibasi VitrA Istanbul, Scavolini Pesaro - Volley Bergamo
(20.30), Dynamo Moskva - MC-Carnaghi Villa Cortese (19.30)

připouštět. „Jestli pro nás existuje
něco jiného, než vítězství v celé
Champions League? Takhle
dopředu se nedíváme, myslíme
vždy jen na nejbližší příští střetnutí. Jak se říká, musíme jít zápas
od zápasu,“ shodli se při návštěvě
České republiky trenér istanbulského kolosu Jose Roberto Lages
Guimares se svou svěřenkou
Logan Tom. O tom, kam oddíl
směřuje a jak vysoké má ambice, však svědčí nezvykle široký
realizační tým. S družstvem do
Prostějova dorazil víc než desetičlenný štáb doplněný navíc o
další „funkcionáře“, nechyběl například ani pracovník tureckého
velvyslanectví. A všichni svorně
oceňovali maximální pohostinnost pořádajícího klubu.
Teď se VK převtělí do hostující
role. Jak uspět na pomezí Evropy
a Asie? „Rádi bychom v Istanbulu podali podobný výkon
jako doma a s favoritem svedli
co nejvyrovnanější boj,“ přál si
trenér Miroslav Čada. „Šance
je vždycky a my se budeme ze
všech sil snažit o její naplnění.
Naší výhodou je, že znovu nebu-

Obchodní a mediální partneři VK Modřanská

CEV Champions League žen 2011/2012
VK Modřanská Prostějov (Česko) Fenerbahce Istanbul (Turecko)
1:3 (23, -23, -17, -16)
Atom Sopoty (Polsko)
Rabita Baku (Ázerbájdžán)
3:1 (-22, 22, 20, 24)
SC Drážďany (Německo)
Dynamo Kazaň (Rusko)
0:3 (-12, -20, -13)
Voléro Curych (Švýcarsko)
Azerrail Baku (Ázerbájdžán)
1:3 (-19, 22, -24, -16)
Fakro Muszyna (Polsko)
RC Cannes (Francie)
0:3 (-19, -18, -19)
Eczacibasi Istanbul (Turecko)
Vakifbank Istanbul (Turecko)
1:3 (-22, -21, 20, -20)
Volley Bergamo (Itálie)
Scavolini Pesaro (Itálie)
3:0 (16, 20, 22)
Villa Cortese (Itálie)
Dynamo Moskva (Rusko)
3:2 (20, 18, -18, -23, 12)

ství ani postup pravděpodobně
stačit nebude, ale mistryně ČR by
jím mohly napravit matný dojem
z většiny základní skupiny.
Povede se to ve vřícím kotli Saracoglu Stadium, kde Universal
hraje své domácí mače? Rozhodně to bude v nadcházejícím
čtvrtečním večeru ještě mnohem
těžší, než v uplynulém středečním odpoledni. Na druhou stranu
sítě se opět postaví hvězdami nabitý kolektiv, který táhnou opory
národních výběrů Brazílie (Fabiana Claudino), Ruska (Ljubov
Šaškova), USA (Logan Tom) a
Jižní Koreje (Yeon Koung Kim)
doplněné o nejlepší plejerky
Turecka (například Eda Erdem,
Naz Aydemir, Seda Tokatlioglu).
A vzhledem k tomu, že všechny
zmíněné země patří do nejužší
nebo alespoň širší světové špičky, je síla Fenerbahce obrovská.
K tomu si přidejte horkokrevné
i náležitě bouřlivé příznivce a
dostanete výbušnou směs, která
většinu soupeřů rozmetá na malé
kousky.
Na druhou stranu favorit čelí extrémnímu tlaku, který si snaží ne-

Prostějov/son - Aktuální dny
prostějovských volejbalistek
se nesou v duchu maximální koncentrace na druhé
střetnutí osmifinále CEV
Champions League v Istanbulu s tamním Fenerbahce
Universal (čtvrtek 9. února
od 19.00 hodin). Mezi prvním vzájemným soubojem
a odvetou totiž Modřanky
nehrají žádný jiný duel.

Nerušenou
soustředěnost
směrem k evropskému poháru
ženám VK umožnilo prvenství po základní části UNIQA
extraligy ČR, díky čemuž
měly v úvodním kole nadstavbové fáze volný los. Skupina
o 1. až 5. místo v sobotu zahájila bitvami mezi Olympem
Praha a Olomoucí, respektive
Slavií Praha a KP Brno, v grupě o 6. až 10. příčku byly na

programu zápasy Frýdek-Místek – SG Brno a Ostrava
– Šternberk.
Náš tým do extraligové nadstavby vstoupí až po čtvrtečním ultra náročném měření sil
v Turecku. Sobota 11. února
od 17.00 hodin je vyhrazena
domácímu utkání proti pražskému Olympu, čímž Prostějov otevře nelehkou sérii
mnoha střetnutí v rychlém

sledu. V pondělí 13. února od
17.00 hodin je totiž na programu finále Českého poháru s Olomoucí v její hale SK
UP, pokud hostující favoritky
uspějí, hned ve středu 15. února je v Bratislavě čeká finále
Česko-slovenského poháru
proti domácímu Doprastavu.
No a poté se družstvo Modřanské vrhne zpět do víru
nejvyšší národní soutěže, kde

došlo k několika termínovým
změnám. Duel na Slavii Praha byl přeložen z 16. na 22.
února, mač v Olomouci se
bude hrát už 24. 2. (tedy o den
dříve) a souboj na Olympu
naopak o dva dny později (5.
března ve 20.00 hodin před
televizními kamerami ČT4
Sport).
Každopádně je pořád na co se
těšit!

Michaela Monzoniová: „Vyhecovaly jsme se a zabojovaly“
„Pro úspěch jsme udělaly všechno, co jsme mohly,“
zdůraznila nenápadná a přitom herně platná blokařka

Prostějov - Chválit některou
prostějovskou hráčku po duelu
s Fenerbahce víc než ostatní, to
by nebylo vůbec vhodné ani spravedlivé. Skvělý výkon totiž odvedly
úplně všechny, společně jako jeden fungující tým dost zavařily žhavému adeptovi na celkový triumf
v letošní CEV Champions League.
Tradičně nenápadně, ale velmi
účinně si přitom počínala Michaela
Monzoniová (na snímku), dle průběžných statistik jedna z nejlépe
hodnocených blokařek soutěže.

Marek Sonnevend
Podaly jste navzdory porážce 1:3
nejlepší výkon v sezóně?
„Já si myslím, že jsme dneska na hřišti udělaly všechno, co jsme mohly. Fantasticky
nám vyšel první set a jen škoda, že jsme
takhle vysokou úroveň hry neudržely celý
zápas. Soupeřky vždycky po našich chybách
odskočily, ve třetím i čtvrtém setu už byly
jejich bodové série častější. Celkově jsme
ale podaly hodně dobrý výkon, hlavně co se
týče obrany. Utkání jsme si chtěly užít, což
se povedlo.“
Kde se střetnutí podle vás zlomilo?
„Asi ve třetím setu. Za stavu 1:1 pořád
ještě existovala velká šance třeba i na vítězství, jenže třetí sadu lépe zvládl Istanbul.
Škoda.“

Klíčová jistě byla i koncovka druhého dějství, kdy Veronika Hrončeková po dvou výborných servisech do třetice
podání za stavu 23:24 zkazila. Vyčítaly
jste jí to?
„Vůbec ne. Naopak jsme Hronky během
oddechového času samy říkaly, ať servis dál
riskuje, protože lehké podání bychom měly
bleskově zpátky na zemi. Žádné výčitky
tedy absolutně nebyly.“
Šlo něco dělat s rostoucí převahou
Universalu ve třetí a čtvrté sadě?
„Hodně těžko. Ony začaly hrát fakt výborně,
my jsme pod tím tlakem víc chybovaly a už
jen dotahovaly. Fenerbahce si vítězství nakonec zasloužilo.“
Co zvedlo výkon prostějovského
družstva oproti většině duelů základní skupiny Ligy mistryň?

„Už delšíí dobu jsme cítily, jak se zlepšujeme. V minulém týdnu sice po nabigramu přišla trochu únava,
tém programu
činuly jsme si a dnes byly
ale odpočinuly
ně vyhecované. Chtěly
maximálně
ma zabojovat, ukázat fajsme doma
m dobrý volejbal a urvat
nouškům
o půjde. Snad se to povedlo.“
nejvíc, co
Vidíte
díte nějakou šanci na
pěch v Istanbulu?
p
úspěch
„Šance je vždycky, ale tam to
ašně těžké. Soupeř bude
bude strašně
odu domácího prostředí,
mít výhodu
ou stranu stále je pod velna druhou
em. Na rozdíl od nás
kým tlakem.
ovsky co ztratit,
má obrovsky
jede totižž pouze na výelé Champions
hru v celé
League. My naopak
můžeme jedině získat
a tuhle psychickou výusíme opět vyuhodu zkusíme
imálně k dalšímu
žít – minimálně
mu výkonu.“
kvalitnímu

Volejbal, tenis
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„Modřanky“ se vytáhly a potrápily silné Fenerbahce
Zejména první dva sety byly ze strany VK fantastické,
pak už se prosadil žhavý favorit na triumf v Lize mistryň

VK Pv
Fer Ist

1
3

Bodový vývoj – první
set: 2:1, 2:3, 4:3, 4:5, 6:6,
6:8, 7:10, 9:11, 9:14, 12:15,
12:17, 14:17, 18:18, 21:19,
22:20, 22:23, 25:23. Druhý
set: 2:1, 2:3, 4:4, 4:7, 6:7,
7:11, 9:11, 10:13, 13:13,
15:14, 17:15, 17:18, 18:20,
19:22, 21:22, 21:24, 23:25.
Třetí set: 2:0, 3:2, 5:2,
6:4, 8:4, 8:6, 9:10, 12:11,
14:13, 14:19, 15:21, 16:24,
17:25. Čtvrtý set: 3:3, 3:5,
5:5, 5:10, 6:12, 9:14, 9:16,
12:17, 13:20, 15:21, 15:24,
16:25.
Prostějov/son - První osmifinálový zápas 2012 CEV Champions League mezi VK Modřanská Prostějov a Fenerbahce
Universal Istanbul přinesl oboustranně výborný volejbal. Domácí tým šel překvapivě do
vedení a dlouho držel naději
na senzační vítězství, ale favorizované družstvo z Turecka
stupňovalo svůj výkon a nakonec odvezlo očekávanou výhru.
Fanoušci přesto holky odměnili

dlouhým potleskem, neboť si
celý prostějovský kolektiv hlavně v úvodních dvou setech sáhl
až na strop svých herních možností.
Favoritky se na Hané chvíli rozkoukávaly, proto škoda několika zkažených podání VK hned
v úvodu. Nebýt jich, nemuselo
třeba zůstat jen u průběžných stavů 4:3 a 6:6. Takhle se soupeřky
postupně rozjely a záhy získaly
uklidňující náskok (7:10, 9:14).
Vedle vynikajících útoků ze všech
pozic těžily i z kvalitních bloků,
rychle nasbíraly čtyři bodové
(včetně tří proti smečím Velikiy).
Pak ale přišla nečekaná zápletka.
Za stavu 12:17 se naše děvčata
chytila skvělými servisy Horké
s Hrončekovou, přidala se zlepšená obrana na síti i v poli a náhle byl
na světě razantní obrat na 21:19!

Následně sice Modřanky zaváhaly
na příjmu (22:23), ovšem totéž se
vzápětí přihodilo Fenerbahce, takže zahajovací sadu rozhodly dvě
ukázkové plachty Velikiy – 25:23!
Euforii ze zisku prvního setu si
prostějovské družstvo přeneslo i
do začátku druhého, díky tomu dál
drželo s Fenerbahce krok a fandové si užívali nádherný volejbal.
Češky sice opět musely likvidovat po slabší pasáži na přihrávce
nepříjemné manko (4:7, 7:11),
jenže se jim to znovu podařilo zásluhou jak maximální obětavosti,
tak celkově výtečné hry (13:13).
Chvíli nato šly dokonce do vedení
17:15, ovšem istanbulský soubor
hvězd pod hrozbou ještě větších
problémů zabral. Pomohl si dobrým podáním a hlavně bodoval
nekompromisními útoky, v čemž
vynikaly z ohromné výšky sme-

Hlasy kapitánek
Solange SOARESOVÁ - VK Modřanská Prostějov:
„Nemáme se vůbec za co stydět. Odehrály jsme výborné
utkání, především v průběhu dvou setů měl náš výkon
hodně vysokou úroveň. Výtečnou obranou jsme dlouho
odolávaly nesmírně kvalitnímu útoku hostů, jenže od
třetí sady se už projevila ohromná síla Fenerbahce. Přesto nemusíme
být zklamané.“

Logan TOM - Fenerbahce Universal Istanbul:
„Byl to opravdu velmi dobrý a pro nás hodně náročný
zápas se spoustou skvělých výměn. Tým Modřanské
se ukázal jako velice silný protivník, na vítězství jsme
se musely dost nadřít. Cítím se skutečně unavená.“

čující Kim i bleskově zakončující střeďačky Claudino s Erdem
(19:22). Přesto byla v Turkyních
po snížení výtečně servírující
Hrončekové z 21:24 na 23:24
malá dušička, bohužel příští míč
z ruky slovenské blokařky zaplachtil do těsného autu – 23:25.
Srovnáním setového poměru se
naštěstí Čadovy svěřenky nenechaly nijak deprimovat, do třetího
dějství vstoupily přímo fantasticky (8:4). Průběh pak otočila
dělovými servisy Tom (9:10), načež se rozpoutala překrásná bitva
o každou výměnu. Škoda, že při
vedení 14:13 nedokázaly Hanačky zkrotit nebezpečné podání Er-

dem, která s pomocí svých parťaček v čele se střídající Šaškovou
zosnovala rozhodující šňůru šesti
bodů na 14:19. Tím Universal nabral vítr do plachet a zbytek sady
jednoznačně ovládl, když VK
neudržel svůj do té doby skvělý
výkon – 17:25.
Ani ve čtvrtém dílu střetnutí nezůstali diváci ochuzeni o nesmírně atraktivní podívanou. Náš kolektiv přitom dokázal vzdorovat
extrémní kvalitě Istanbulu do stavu 5:5, poté favorit celé Ligy mistryň odskočil sérií na 5:10 a rychle
nabytý náskok s jistotou udržoval.
Naše ženy již proti dokonale šlapající mašině na druhé straně sítě
nenašly cestu, jak v závěru zdramatizovat celkově úchvatný mač,
a ten tudíž dospěl k předpokládanému vítězství klubového giganta
Evropy – 16:25 a 1:3.

Pohledem trenérů

Miroslav ČADA - VK Modřanská Prostějov:

„Proti velice silnému soupeři jsme předvedli zatím
nejlepší volejbal v této sezóně. Díky tomu jsme polovinu duelu drželi vyrovnaný průběh, diváci viděli
řadu vynikajících výměn s oboustranně perfektní
obranou. Nakonec rozhodlo, že Istanbul lépe zvládal ty úplně nejtěžší výměny, kdy se projevila jeho
vyšší kvalita. Na soupisce má mnoho hráček top
světové úrovně a výrazně nás předčil i na bloku.“

Jose Roberto GUIMARES LAGES
Fenerbahce Universal Istanbul:
„Jsem spokojen s výhrou v tomto nadmíru těžkém
střetnutí. Měli jsme problémy s výborným podáním domácího týmu, ale přihrávka i celý výkon
družstva šel postupně nahoru i díky návratu Ljubov Šaškove do sestavy po zranění. K obratu nám
pomohly právě její zkušenosti.“

TOMÁŠ MALÝ VE SPARTĚ: Prestižní fotbalové angažmá
VK Modřanská o uznávaného odborníka nepřipraví
Prostějov/son - Jak informujeme na straně 17 v „Trháku
týdne“ zamířil kondiční kouč
prostějovských volejbalistek
Tomáš Malý k fotbalistům
pražské Sparty. Večerník zajímalo, zda tím VK Modřanská
přichází o ve sportovním podvědomí uznávaného odborníka, případně kdo jej nahradí...

„O Tomáše bychom v žádném
případě neměli přijít. Vzhledem
k jeho nové spolupráci se Spartou
je samozřejmě možné, že pro nás
bude dělat v trochu omezenějším
rozsahu, ale jsme domluveni na
jeho pokračování tady,“ ujistil
sportovní ředitel VK Peter Goga.
Důležitým faktorem je, že Malý
i dosud trávil v Prostějově jen

několik týdnů během roku vždy
v období, kdy hráčky potřebují
intenzivně makat na fyzičce. „Na
tomto modelu se nic nemění.
Problém může vzniknout pouze
v tom, že Tomáš vzhledem ke
svým povinnostem ve Spartě
nebude moci pokaždé, kdy to
my budeme potřebovat. O všem
budeme v nejbližší době jednat a

jsem přesvědčený, že se domluvíme, aby vše nadále fungovalo
k oboustranné spokojenosti,“ nepochybuje Goga.
A jak se vůbec Tomáš Malý
dostal do nejslavnějšího fotbalového subjektu ČR? Přes
nového generálního sportovního manažera Sparty Jaroslava
Hřebíka. Ten si slovenského

odborníka na kondiční přípravu
vzal už do českého reprezentačního výběru U17, s nímž společně dobyli stříbro na loňském
mistrovství Evropy této věkové
kategorie. Aktuálně si Hřebík do
pražského kolosu přivedl řadu
svých osvědčených pracovníků
z předchozích angažmá a Malý
je jedním z nich...

Druholigové volejbalistky OP dál bodují a jsou třetí
Před letošní sezónou se volejbalistky TJ OP Prostějov netajily
přáním navázat na vydařený minulý ročník 2. ligy žen, v jehož
skupině C obsadily pěkné čtvrté
místo. A plnit cíl se jim zatím
daří skvěle, díky stabilně kvalitní hře bezpečně drží výbornou
třetí pozici průběžného pořadí.
Oděvářky nejprve vytěžily maximum z poctivé letní přípravy a následného povedeného

vstupu do soutěže, kdy z osmi
úvodních střetnutí plných sedm
vyhrály. Následovala sice série čtyř porážek včetně dvou
zbytečných na hřišti průměrné
České Třebové, ovšem vzápětí
hanácké družstvo znovu zabralo. Pět vítězství za sebou jej
vrátilo na bronzový stupínek,
navíc svěřenky kouče Ladislava
Sypka dokázaly na vlastní palubovce zdolat ve vrcholu pod-

PARÁDA: Tomáš Berdych
vyhrál turnaj v Montpellieru!
(pokračování ze strany 17)
Startovní pole přitom ve městě starobylé univerzity nebylo
vůbec slabé, právě naopak.
Hrozil především silný blok tří
domácích mušketýrů ve složení Gilles Simon, Gael Monfils
a Richard Gasquet, podcenit
ale borec TK Agrofert nemohl
nikoho. A ani v nejmenším to
neudělal.
Ve svém vstupním utkání
v rámci druhého kola doslova
smetl Florenta Serru 6:0, 6:2,
větší potíže neměl ani se čtvrtfinálovým přemožením dalšího Francouze Nicolase Mahuta 6:3, 6:4. Naprosto stejným
poměrem si následně poradil
i v semifinále s německým
bijcem Philippem Kohlschreiberem, trochu nečekaným
přemožitelem výše zmíněného
Gasqueta.
Poté už přišel na řadu finálový mač s Monfilsem, který se
změnil v napínavou třísetovou
bitvu trvající přes dvě hodiny.
Nejprve měl navrch Berdych

(6:2), následně kontroval protivník ziskem druhé sady (4:6).
O všem rozhodl osmý gam
třetího setu, v němž Tomáš
využil třetí brejkbol díky Gaelově dvojchybě. Slibné vedení
5:3 vzápětí spolehlivě potvrdil
při vlastním servisu a sedmým
titulem navázal na říjnové vítězství v Pekingu.
„Rád bych, aby rok 2012
byl pro mě minimálně stejně
úspěšný jako ten uplynulý.
To znamená dál podávat stabilně vysoké výkony a navíc
zlepšit dvě věci: bilanci na
grandslamech a počet turnajových triumfů. Moc bych
chtěl víc než jeden za celou
sezónu,“ přál si Berdych při
hodnocení minulého roku.
Své předsevzetí zatím plní
skvěle. Na Australian Open
prošel do čtvrtfinále a hned
svou další akci vyhrál!
Teď ho společně s českými
parťáky čeká daviscupové
vystoupení proti Itálii (10.
až 12. února v Ostravě).

Výsledky T. Berdycha na turnaji v Montpellieru
1. kolo: volný los.
2. kolo: Serra (Francie) 6:0, 6:2.
Čtvrtfinále: Mahut (Francie) 6:3, 6:4.
Semifinále: Kohlschreiber (7, Německo) 6:3, 6:4.
Finále: Monfils (3, Francie) 6:2, 4:6, 6:3.

zimní fáze vedoucí Palkovice
3:2 (15:13 v tiebreaku).
Následně sice dostal celý kolektiv delší volno a na několik týdnů
vypadl ze společné přípravy, ale
skvělou formu mu to nevzalo.
Prostějovská děvčata se v lednu
rychle vrátila do tréninkového i
zápasového rytmu a odvetnou
část druhé ligy otevřela bilancí
pěti výher při jediné prohře. Ta se
zrodila v prvním ze dvou měře-

ní sil v Ostravě, jinak Oděvářky
v obou důležitých bitvách porazily čtvrtý Lanškroun a žádnou
šanci nedaly předposlednímu
Vsetínu.
Dvanáct duelů před závěrem sezóny jsou tak Oděvářky stále třetí, před nimi i za nimi zeje čtyřbodová propast. Rýsuje se tím zisk
cenného bronzu, k čemuž zbývá
jediné: dokončit slibně rozjetou
soutěž v dosavadním trendu!

Zbývající zápasový program
TJ OP Prostějov v soutěži:
11. února venku Litovel, 18.
února doma Přerov B, 25.
února doma Česká Třebová,
10. března venku Znojmo, 17.
března doma Bedřichov, 24.
března venku Palkovice.

Skupina
p
o 1.-5. místo:
1. kolo: Olymp Praha - SK UP Olomouc 3:0 (14, 19, 17).
Nejvíce bodů: T. Vanžurová 17, Kossányiová 13, Kvapilová
11 - H. Vanžurová 12, P. Chalcarzová 6 * Slavia Praha Královo Pole Brno 2:3 (-20, 17, -15, 17, -7). Nejvíce bodů:
Koloušková 24, Suchoňová 12, Mezerová 11 - Staňková 16,
Tobiášová 13, Michalíková 11 * VK Modřanská Prostějov
volný los.
Skupina
p
o 6.-10. místo:
1. kolo: Frýdek-Místek - SG Brno 0:3 (-19, -20, -22).
Nejvíce bodů: Pavelková 12, Mazurová a Kojdová po 7 Šnellyová a Vyklická po 12 * Ostrava - Sokol Šternberk
0:3 (-23, -23, -21). Nejvíce bodů: Kadlecová 10, Langov á
9 - Grofková 23, S. Janečková 16, M. Janečková 14. * PVK
Přerov volný los.

tabulka skupiny a 1 (o 1. až 5. místo)
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

19 15 2

0

2 51:15 1548:1261 49

3. VC Slavia Praha

19 10 1

1

7 39:31 1522:1507 33

4. VK Krállovo Pole Brno

19

9

2

1

7 39:32 1579:1429 32

5. SK UP Olomouc

19

8

1

3

7 38:35 1548:1562 29

tabulka skupiny a 1 (o 6. až 10. místo)
 Tým
6. PVK Přerov

Z

V3 V2 PB P

18

9

0

2

PS

PM

B

7. TJ Sokol Frýdek-Místek 19

9

0

0 10 33:36 1499:1545 27

8. TJ Sokol Šternberk

19

4

1

0 14 23:47 1412:1649 14

9. TJ Ostrava

19

3

1

1 14 17:48 1266:1507 12

10. SG Brno

19

1

0

0 18 7:54 1080:1493 3

7 32:31 1380:1365 29

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

kam příště...
20. kolo, sobota 11. února, 17:00 hodin:
Skupina A1: UP Olomouc – Slavia Praha, VK Modřanská Prostějov – Olymp Praha, KP Brno volný los
Skupina A2: SG Brno – Ostrava, Přerov – Frýdek-Místek, Šternberk volný los

Předplaťte si periodikum,kde najdete

NEJVÍCE EXKLUZIVNÍCH
VOLEJBALOVÝCH ZPRÁV

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

Tabulka 2. ligy žen, skupiny C po 24. kole
1. Palkovice
2. Přerov B
3. TJ OP Prostějov
4. Lanškroun
5. VŠB Ostrava
6. Česká Třebová
7. Litovel
8. Znojmo
9. Vsetín
10. Bedřichov

22
21
17
13
11
10
8
7
6
5

2
3
7
11
13
14
16
17
18
19

69:10
67:13
55:37
49:46
43:48
40:53
34:55
28:61
31:60
32:65

46
45
41
37
35
34
32
31
30
29

Petra Kvitová dvěma body zařídila výhru v Německu
Prostějovská tenistka v obou svých zápasech otočila nepříznivý
vývoj, Češky díky tomu postoupily do semifinále Fed Cupu
Stuttgart
(Německo),
Prostějov/son - K ideální formě měla daleko,
přesto hráčka oddílu TK
Agrofert Prostějov Petra Kvitová zařídila další
vítězství družstva žen ČR
v nejdůležitější týmové
soutěži světa. Naše nejlepší
tenistka po velkých bitvách udolala obě německé
soupeřky a dvěma body tak
rozhodující měrou přispěla
k výhře Česka ve Stuttgartu v rámci zrádného
čtvrtfinále Fed Cupu 2012.
Los
teoreticky
nahrál
domácímu týmu, neboť
do úvodní dvouhry postavil v sobotu proti sobě
německou jedničku Sabine
Lisickou a českou dvojku
Ivetu Benešovou. Zpočátku
se také vše vyvíjelo dle
předpokladů, čtrnáctá žena
světa ovládla první set 6:2.
V minulosti by její soupeřka
za tak nepříznivého průběhu
nejspíš rezignovala, ostatně
i ve Fed Cupu prohrála tímto způsobem řadu zápasů.
Momentálně už je však Iveta
mnohem vyspělejší tenistkou,
takže zabojovala a skvělým

způsobem celé střetnutí
otočila.
„Mám hroznou radost, že
se mi to povedlo a zvládla
jsem takový obrat. Začátek
nebyl nejlepší, obě nás trápila nervozita. Ve druhém
setu jsem se naštěstí dostala
postupně do hry a přišlo mi,
že získávám převahu. Což se
pak potvrdilo, pro mě jde o
super výsledek,“ radovala se
šťastná Benešová.
Za nečekaně příznivého stavu
šla na kurt naše jednička Petra
Kvitová, jež z pozice druhé
hráčky planety měla porazit
jednadvacátou Julii Görgesovou. Jenže ani v tomto utkání se role favoritky dlouho
nenaplňovala, často chybující
Prostějovanka proti nabuzené
rivalce ztrácela 3:6, 2:3.
Vzápětí však získala čtyři
gamy za sebou a bitva šla do
rozhodující třetí sady. Ta se nakonec dost protáhla, přičemž
blízko k důležitému triumfu
měly obě ranařky. Kvitová
zažehnala nejkrizovější chvíli
za stavu 3:6, 6:3, 4:5 a 0:30,
kdy ji pouhé dva míče dělily
od prohry. Naštěstí se jako
opravdová lvice z problémů

vyhrabala a ačkoliv nevyužila
šanci při skóre 6:5 ukončit
duel vlastním podáním, o
půl hodiny později znavenou
Görgesovou dorazila 10:8.
„Byl to hrozně těžký zápas.
Jsem jednička, bod se ode mě
čekal a někde v hlavě jsem
to měla. Julia hrála výborně,
hlavně dobře podávala. Ve
třetím setu to bylo hrozně
vyrovnané a párkrát už mi
tekly nervy, nebylo jednoduché je udržet. Proto jsem moc
ráda, že se mi utkání na druhý
pokus povedlo doservírovat,“
oddechla si Petra. „Vůbec
bych se nezlobila, kdybych
zítra zvýšila na tři nula a měly
jsme klid, ale bude to ještě
těžké,“ prorokovala směrem
k nedělnímu třetímu singlu.
V něm se postavila Lisické
a její slova se bezezbytku
naplnila. Od prvního fiftýnu
se rozpoutala další nesmlouvavá řežba, na rozdíl od
předchozích duelů si obě plejerky dlouho držely vlastní
podání. Zahajovací sadu tak
musel rozhodnout až tiebreak
a v něm větší jistota Němky,
druhé dějství pokračovalo
vyrovnaně do stavu 4:4.

Pak se členka TK Agrofert
nekompromisně chopila taktovky, set rychle urvala ve
svůj prospěch a následným
bleskovým nástupem do rozhodující sady zlomila odpor
houževnaté sokyně. Rezultát 6:7, 6:4, 6:1 dal pečeť
na český postup do semifinále Fed Cupu v nejkratším
možném čase úvodních tří
dvouher!
„Sabine nebyla na rozdíl
od včerejška favoritkou a
neměla co ztratit, skoro celé
dva sety hrála výborně. Já
jsem se dost trápila na returnu, navíc byla cítit únava.
Dokonce se mi začala trochu
motat hlava a musela jsem
během utkání doplnit cukry.
Naštěstí se to do výkonu nijak moc nepromítlo, od koncovky druhé sady jsem zápas
zvládla na jedničku. Máme
s holkama všechny ohrom-

nou radost, že si už počtvrté
za sebou zahrajeme fedcupové semifinále,“ smála se
vyčerpaná a současně šťastná
Kvitová.
Vzápětí se šla o radost podělit
s prostějovskými fandy, kteří
tradičně přijeli povzbudit
národní tenisový mančaft
a jejich hlasitá i vytrvalá
pomoc měla na úspěchu
značný podíl. „Fanouškům
moc děkujeme, jejich přízně
si strašně vážíme. Po sérii
mnoha venkovních střetnutí
se teď konečně představíme
doma, a podle mě je úplně
jedno, jestli narazíme na Itálii
nebo Ukrajinu,“ připojila Petra Kvitová bezprostředně po
vynikajícím čtvrtfinálovém
postupu.
Za
rozhodnutého
stavu
zbývající dvě měření sil jen
kosmeticky upravila výsledek na konečných 1:4.

1. kolo Fed Cupu Německo – Česko 1:4
Lisická – Benešová 6:2, 4:6, 2:6
Görgesová – Kvitová 6:3, 3:6, 8:10
Lisická – Kvitová 7:6, 4:6, 1:6
Kerberová – Hradecká 6:4, 6:4
Görgesová, Grönefeldová – Benešová, Hradecká 3:6, 6:7
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Exkluzivní interview s ústřední postavou hráčské kabiny BK Prostějov, která prochází těžkou zkouškou

JAROSLAV PRÁŠIL: „Na peníze při trénincích a zápasech nikdo nemyslí!“
Kapitán Orlů označil situaci po snížení platů za těžkou a nepříjemnou...

Nevzdáme to! Vůdce prostějovského týmu Orlů nezlomil v těžké situaci nad
klubem hůl a je hnací silou i pro své spoluhráče Foto: www.bkprostejov.cz

Prostějov - Vítězstvím v Opavě uzavřeli vcelku vydařenou
základní část nejvyšší české soutěže a kromě toho zůstali
personálně beze změn. Basketbalisté BK Prostějov
přečkali bez úhony náročné období po zkrácení mezd u
poloviny hráčského kádru, jejich kapitán Jaroslav Prášil za
to celé mužstvo ocenil. Sám je přitom jedním z těch, kdo se
musel od nového roku smířit s nižším platem. Zkušený plejer
si o tom popovídal s Večerníkem v následujícím exkluzivním
rozhovoru...
Marek Sonnevend
Nejdříve pojďme na palubovku. Co říkáte na poslední
střetnutí dlouhodobé fáze
v Opavě?
„Zvládli jsme to docela dobře. Celé utkání jsme měli pod kontrolou, jen škoda
ztraceného náskoku na konci první půle.
Po přestávce jsme ale zase zabrali, zísINZERCE

kali větší odstup zpátky a nakonec bez větších problémů
vyhráli. Byl to takový solidní
výkon v rámci toho, co jsme
p
potřebovali.“
Jak vůbec hodnotíte celou základní
část?
„Myslím, že s ní můžeme
být až na jednu dvě zby-

tečné porážky spokojení. Přesto zatím
plníme cíl, abychom v lize navázali na
druhá místa z předchozích let, a navíc
máme slibný náskok dvou bodů před
Pardubicemi i Děčínem. To považuji
za velice dobré zvlášť za těch okolností,
kdy tihle soupeři zůstali před sezónou
pohromadě, a náš tým se z poloviny
změnil. S tím jsme se dokázali vyrovnat,
noví kluci skvěle zapadli do kolektivu. A
všichni společně potvrzujeme, že nové
mužstvo je vhodně poskládané a má
svou kvalitu.“
Bude složité v nadstavbě uhájit
druhou příčku?
„Lehké to určitě mít nebudeme.
Na jednu stranu sice můžeme těžit
z toho dvoubodového náskoku,
což je při deseti kolech nadstavbové části docela hodně.
Ale na stranu druhou nás čekají
už jen samí těžcí soupeři, každý
zápas bude náročný a můžeme jej
prohrát. Musíme proto dávat velký

pozor, aby se naše výhoda rychle nerozplynula. Zvlášť pokud začínáme doma
s Pardubicemi a pak jedeme do Nymburku. Proto je potřeba páteční souboj
doma zvládnout.“
Zdá se, že vás coby mančaft
vůbec nepoznamenalo lednové snížení platů. Jak moc
náročné bylo se s tím vším vyrovnat?
„Určitě šlo o těžkou a nepříjemnou situaci. Když komukoliv v normálním
zaměstnání sáhnou na peníze, není
z toho nadšený a musí se s novými podmínkami srovnat. O to jsme se všichni,
které tohle opatření postihlo, snažili. A
myslím, že se nám to skutečně povedlo.
Doba je po ekonomické stránce těžká,
problémy jsou všude možně v České
republice, v Evropě i ve světě, a to nejen
co se týče sportu. Takhle to člověk musí
brát a k celé záležitosti přistupovat.“
Mohlo vás naopak zdárné
překonání náročného období stmelit?

„Když komukoliv v normálním zaměstnání
sáhnou na peníze, není z toho nadšený
a musí se s novými podmínkami srovnat
My jsme to zvládli, dál hrajeme dobře...“
Křídelník BK JAROSLAV PRÁŠIL o tom,
jak se mužstvo srovnávalo se sníženými platy

„To ukážou až těžké zápasy, které
nás čekají v nadstavbě i v následném
play off. Tam teprve musíme ukázat,
nakolik jsme soudržní a jestli máme
skutečně velkou vnitřní sílu. Každopádně na trénincích ani v utkáních na
peníze nikdo z nás nemyslí, tyhle věci
se řeší výhradně mimo hřiště. A nako-

nec je dobře, že nikdo z mančaftu neodešel, takže zůstáváme pohromadě.
Nejsložitější období už snad máme
za sebou, teď se můžeme soustředit
čistě na basketbal. Já věřím, že dál
budeme předvádět kvalitní výkony a
ukážeme i ve druhé polovině soutěže,
na co máme.“
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ntii metrů a váží 90 kilogramů. Narodil se 13.
dubna 1980 v Uherském Hradišti, kde jako
malý začínal s fotbalem a od něj přešel k tenisu. Basketbalu se začal věnovat až ve třinácti letech v oddílu JVSB Uherské Hradiště, odkud později přešel do Slavie Kroměříž.
Tam v sezóně 2000/01 premiérově naskočil
do nejvyšší mužské soutěže, a když ji po roce
musel klub z finančních důvodů opustit, spojil svou kariéru
na dalších sedm let s Novou hutí Ostrava. Do Prostějova pak
zamířil v roce 2008. Právě až v barvách Orlů posbíral své největší klubové úspěchy
p
y v ppodobě dvou stříbrných
ý medailí z Mattoni NBL, dvou finálových účastí v Českém poháru, postupu
do čtvrtfinále Středoevropského poháru a průniku do osmifinálové ffáze Vyzývacího
y ý
poháru.
p
Fanouškyy oblíbenýý Jarda a
současný kapitán BK dlouho patřil i do reprezentace ČR, s níž
dosáhl největšího počinu postupem z kvalifikace na mistrovství Evropy 2007.

Zdražili jsme, ale vy UŠETŘÍTE
UŠETŘÍTE!

Za dva desetikorunové tituly u nás zaplatíte jen 15 Kč
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CH CE TE MÍ T
SV É OB LÍB EN É NO VIN Y
PO ŘÁ D ZA ST AR OU CE NU ?

erník
Pro zachování 10 Kč za Prostějovský Več
si můžete objednat předplatné ...

nalistujte stranu 21
a vyplňte kupon!
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