nalistujte stranu 21
a vyplňte kupon!

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

CH CET E MÍT SVÉ OB LÍB EN É NO VIN Y PO ŘÁ D ZA
Pro zachování 10 Kč za Prostějovský Večerník si

STA RO U CEN U?

můžete objednat předplatné ...

...ještě

Součástí
vydání je
celobarevný

TV PROGRAM
Cena

od soboty 18. 2.

15 Kč

Ročník
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ROMOVÉ pod drobnohledem
Olaši žijí ze sociálek, Rumungři ve Studenci topí kradeným dřevem

“
„Stát nás nutí brát sociální dávkavy!
ků
íd
říká L. Lakatoš, který žije z rodinných př
Čtěte na stranách 6 a 8!
INZERCE

Nepřizpůsobiví? Zatímco Olaši žijí ze sociálních dávek celkem spokojeně na |Husově náměstí, jiní Romové mají existenční problémy. Ti ve Studenci musí krást i dřevo, aby si doma zatopili...
2x foto: Martin Zaoral

Prostějov, Studenec/mls, mik - Jak vůbec žijí Romové v Prostějově a okolí? Na
hranici bídy a nouze. Nezaměstnanost, nevzdělanost, rvačky, závislost na drogách a hracích automatech, krádeže a loupeže. Osm desítek olašských Romů
z Husova náměstí žije výhradně ze sociálních dávek. Sedmdesáti Rumungrům
nastěhovaných do jediného domu ve Studenci zase zamrzla žumpa a nemají čím
topit. Dřevo shánějí pokoutně.
Večerník minulý týden pronikl do způsobu života obou romských skupin a pořídil
exkluzivní rozhovor i reportáž.
INZERCE

CD_prostejov-vecernik_134x74.indd 1

POVLEČENÍ OD VÝROBCE
9 771212 667008
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www.nasepovleceni.cz Wolkerova 37, PV

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

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Kopla
K
l
strážníkům
do služebního
auta
Třicet minut po půlnoci vyjížděli strážníci ke skupině osob,
která se chová značně hlučně.
Žena z této skupiny se snažila bránit muže, vůči kterému
policisté prováděli zákrok, a
to takovým způsobem, že hrozilo jejich napadení. Z tohoto
důvodu jí strážníci přiložili
pouta. Po celou dobu zmíněná osoba hlasitě křičela a při
nastupování do služebního
vozidla dvakrát úmyslně kopla
do přední části automobilu. Pro
podezření z přestupku proti
majetku, rušení nočního klidu
a neuposlechnutí výzvy úřední
osoby byla událost postoupena
správnímu orgánu. Pětatřicetileté ženě hrozí pokuta ve výši
až 15 000 korun.

Další případ zamilovaného blázna

SEBEVRAH chtěl skočit z mostu!
Nějak se nám s podobnými případy roztrhl
pytel. Minulý týden řešili strážníci Městské
policie v Prostějově záchrannou akci, na
jejímž začátku volal na tísňovou linku zoufalý mladík. „Rozešel jsem se s holkou,
jdu skočit z mostu. Zavolejte to mým rodičům,“ zachytili strážníci na lince 156…

Byl opilý
a popral se
se strážníky!

Prostějov/mik
„Ani ne jednadvacetiletý mladík se v úterý několik
minut po půlnoci obrátil na linku 156 s žádostí, abychom vyrozuměli jeho rodinu o ukončení svého života
skokem z mostu. Z jeho oznámení bylo patrné, že to
myslí vážně,“ sdělila nám na úvod neuvěřitelného příběhu Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
Na služebně našich strážníků se v tu chvíli strhnul poplach. Bylo zapotřebí mladíkovi rychle pomoci, jenom
ho najít. „Strážník operačního střediska se snažil zjistit současnou polohu chlapíka a pokoušel se mu jeho
úmysl rozmluvit.“
(pokračování na straně 13)

Záchrana zoufalce. Na mostě v Dolní ulici chtěl mladík ukončit svůj život kvůli nešťastné lásce. Zachránili ho
strážníci.
Koláž Pv Večerníku

zatčeni
KOTRMELCE na dálnici „BYTAŘI“
Nakradli za půl milionu!
Řidič zřejmě usnul za volantem!

Honička za zloději
Rychlý zákrok strážníků přispěl k dalšímu dopadení pachatelů podezřelých z krádeže
tentokrát měděných okapů.
Před třetí hodinou ranní bylo
přijato oznámení na linku 156
od občana, že vidí z okna dvě
osoby, které se pohybují po
ulici Plumlovská. Jedna z nich
přenáší několik okapových
žlabů. Strážníci okamžitě vyjeli na udané místo. Při příjezdu spatřili muže, který nesl na
rameni několikrát přeloženou
měděnou rýnu i s částí okapu.
Druhou osobou byla žena,
která ho doprovázela. Jakmile
podezřelí spatřili hlídku, dali se
na zběsilý útěk. Chlapík odhodil svoji „kořist“ a uháněl směrem k sídlišti Západ. Strážník
ve služebním voze ho pronásledoval, dohonil ho a zadržel.
Mezitím druhý strážníky zadržel ženu na ulici Wichterlova.
Pro podezření z trestného činu
si šestadvacetiletou i pětadvap
cetiletého občana převzala
Policie ČR k dalšímu šetření.

Ach, ta skleróza…
Zapomnětlivost se nemusí
vyplatit! Po desáté hodině
nahlásila žena nález tašky na
sídlišti Hloučela. Ta ležela na
střeše osobního vozu. Uvnitř
byly i osobní doklady. Řidič
měl trvalé bydliště mimo území města Prostějova. Nikde
v okolí se nenacházel, proto
strážníci zanechali vzkaz za
stěračem vozu. Před druhou
hodinou se majitel dostavil na
služebnu pro své věci a zkontroloval obsah tašky. Měl štěstí,
nic mu nechybělo.

Buďte opatrnější!
Jeden z bydlících v ulici Dolní
podal v podvečerních hodinách telefonicky informaci
na linku 156 o setkání s cizím
člověkem, který ho doma
kontaktoval s tím, že v bytech
provádí měření. Bližší údaje
nesdělil. I přesto ho oznamovatel pustil dovnitř. Muž
následně odešel. Až poté volající znejistěl. Zkontroloval,
zda mu něco nechybí. Na nic
nepřišel, ale přesto se rozhodl
záležitost nahlásit.
Upozornění:
p
Buďte prosím
obezřetní. Osobu, kterou neznáte, do příbytku rozhodně
nepouštějte! Vhodné je využít bezpečnostního řetízku na
dveře. Při zazvonění nejprve
řetízek zahákněte a teprve
poté otevřete. Tímto získáte
více času na komunikaci a
neovlivní vás až tak moment
překvapení, na což tito lidé
sázejí.
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Vranovice - Kelčice/mik Toho si nešlo nevšimnout.
Ve čtvrtek odpoledne pořádně zhoustla doprava v
Prostějově, zejména v okolí
Brněnské ulice. Policisté totiž kvůli nehodě na dálnici u
Vranovic museli přes město
zhruba na hodinu odklonit
veškerý provoz. Na rychlostní komunikaci řidič seatu
zřejmě usnul a převrátil se s
autem na střechu.
„Ve čtvrtek pár minut po patnácté hodině jel devětapadesátiletý řidič vozidla Seat
Cordoba po rychlostní komunikaci ve směru od Vyškova
na Prostějov. Přitom najel
pravděpodobně v důsledku
mikrospánku vpravo, kde narazil do pravých svodidel a
poté se vozidlo převrátilo na
střechu. Při dopravní nehodě
nebyli řidič ani jeho dva spo-

Mohlo být hůř. Tříčlenná osádka vystoupila z tohoto auta nezraněna.
Řidič před havárií zřejmě neodolal mikrospánku.
Foto: Policie ČR
lujezdci zraněni,“ sdělila Prostějovskému Večerníku Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Nijak
nezraněný řidič se podrobil
na místě policistům dechové
zkoušce s negativním výsledkem. „Technická závada
jako příčina dopravní nehody

nebyla na místě ohledáním
zjištěna ani uplatněna. Po dopravní nehodě došlo k uzavření rychlostní komunikace ve
směru od Vranovic - Kelčic na
Prostějov na dobu asi čtyřiceti
minut. Způsobená škoda na
vozidle činí 55 tisíc korun,“
dodala Eva Čeplová.

Prostějov/mik - Spadla klec!
Prostějovská kriminálka dopadla tři muže, kteří delší dobu
vykrádali firmy nebo byty v
rodinných domech. Za dobu
svého řádění nakradli různé
věci celkem za půl milionu korun.
„Komisařům z oddělení obecné
kriminality v Prostějově se podařilo dopadnout pachatele sérií
krádeží vloupáním do firem a
rodinných domů. Jedná se o trojici mužů 31, 32 a 34 let z Prostějovska. Díky kvalitní operativní
činnosti policejních komisařů
se pachatelé pod tíhou důkazů
postupně doznali ke spáchání
bezmála dvaceti takových případů,“ uvedla Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Z dalších informací vyplývá, že
zlodějský trojlístek nekradl vždy
společně. „Nebylo výjimkou, že
některý z nich se pustil do této
trestné činnosti zcela sám, jindy

všichni tři společně. V několika
případech se k obviněným dokonce přidal i další devětatřicetiletý kumpán z Prostějova. Pachatelé postupně odcizili všemožné
předměty, které šly zpeněžit. Od
stavebního nářadí, elektroniky,
šperků, autosoučástek, pohonných hmot, starožitností po finanční hotovost. Prostě vše, co
jim doslova přišlo pod ruku,“
dodala mluvčí policie.
Všichni muži mají za sebou bohatou trestní minulost. Celková
škoda způsobená pácháním jejich trestné činnosti byla dosud
vyčíslena na úctyhodného půl
milionu korun. „Dva z povedené
trojice mají nařízen nástup do výkonu trestu odnětí svobody, třetí
je dosud stíhán vazebně. V daném případě za přečin krádeže
vloupáním, porušování domovní
svobody a poškození cizí věci
mužům hrozí až tříletý pobyt za
mřížemi,“ uzavřela Eva Čeplová.

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

„JOHNY“ DANIŠ DOSTAL

PĚT A PŮL ROKU NATVRDO!
Rom byl odsouzen za opakované útoky
na svou bývalou ženu

Zapomněl na syna
Z přečinu neplacení výživného
je podezřelý sedmatřicetiletý
muž z Konicka, který nejméně půl roku záměrně ničím
nepřispěl na výživu svého šestnáctiletého syna, ač mu tato
povinnost plyne ze zákona o
rodině, a ačkoliv dle rozsudku
Okresního soudu v Prostějově
měl platit 2 000 korun měsíčně. Nyní už na alimentech dluží 14 000 korun.

Našli, nebo ukradli?
Z přečinu zatajení věci jsou
podezřelí dva muži z Prostějovska a Blanenska. Koncem
ledna letošního roku v blízkosti polní cesty u motelu Čubernice našli v křoví střešní okapy,
okapové svody, svodové spojky a svodová kolínka z mědi,
které znehodnotili opakovanými údery za pomoci kladiva.
Následně měděné díly naložili
do auta a odvezli do sběrných
surovin. Tímto svým jednáním
způsobili škodu na měděných
dílech podle provedeného odborného vyjádření ve výši 7
300 korun. V daném případě
oběma mužům hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Polapený zloděj
Policistům z Obvodního oddělení Prostějov 1 se podařilo objasnit několik případů krádeží
vloupáním a porušování domovní svobody. Z těchto činů
je podezřelý sedmadvacetiletý
muž z Prostějova, který ke
konci loňského roku a počátkem letošního na Prostějovsku
kradl především měděné okapové svody z budov a rodinných domů. Policisté pachateli
prokázali celkem sedm krádeží. Celková škoda činí bezmála
56 000 korun.

Čmajznul dřevo

Přísný trest. Jan Daniš od soudu odcházel se sklopenou hlavou,
příštího pět a půl roku stráví za mřížemi...
Foto: Martin Zaoral

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

Rozbil a kradl
Zatím neznámý pachatel na parkovišti
u čerpací
p stanice v
Prostějově - Žešově nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň pravých předních
dveří na uzamčeném osobním
motorovém vozidle Peugeot
307. Vnikl dovnitř a zde odcizil z podlahy batoh, ve kterém
se nacházely osobní doklady,
mobilní telefon a Apple iPod.
Pachatel způsobil škodu za
nejméně 11 000 korun.

Zatím neznámý pachatel v
noci z úterý na středu odcizil
z lesa u Otaslavic z volného
prostranství 13 metrů krychlových nařezaného borového
dřeva o průměru 12 cm a délce
2 metry, čímž způsobil škodu odcizením dřeva ve výši
nejméně 12 000 korun.

Prostějov/mls

Prostějovský soud uznal vinným dvaašedesátiletého Jana Daniše z toho,
že opakovaně navštěvoval svoji bývalou manželku Jitku B. Činil tak přesto,
že měl zákaz se s ní stýkat. Při těchto setkáních jí měl vyhrožovat zabitím a
uřezáním hlavy. Své výhrůžky měl podtrhnout tím, že vytáhl nůž a přiložil jej k
ženinu krku! Za to jej prostějovský soud poslal na pět a půl roku do vězení...
Více na straně 6

ČERNÁ KRONIKA

Lehká kořist
Dosud neznámý pachatel na
ulici A. Krále bez zjevného
ppoškození otevřel uzamknuté dveře od vozidla Škoda
Felicia, z něhož odcizil z
předního sedadla tašku. V ní
se nacházely osobní doklady
s peněženkou soukromou a
firemní s finanční hotovostí
a tankovací kartou. Pachatel
způsobil škodu za nejméně 16
000 korun…

Vysál naftu

MILOUŠ SEDLÁČEK

RADOMÍR POSLUŠNÝ

LUDĚK KŮRA

ROBERT BROSINGER

se narodil 7. listopadu 1952 a trvalé bydliště má hlášeno v obci
Klášterní Hradisko v okrese
Olomouc. Na hledaného vydal
okresní soud příkaz k zadržení
pro přečin zanedbání povinné
výživy. Jeho zdánlivé stáří je v
rozmezí od 59 do 60 let a měří
180 centimetrů. Může se pohybovat i po Prostějově.

se narodil 29. července 1975
a trvalé bydliště má hlášeno v
obci Vřesovice v okrese Prostějov. Na hledaného je vydán
příkaz k zadržení pro přečin
zanedbání povinné výživy. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35
do 40 let, měří 170 centimetrů,
má hubenou postavu, zelené oči
a plavé blond vlasy.

se narodil 23. února 1964 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného vydal Okresní soud v
Prostějově příkaz k zadržení
pro přečin zanedbání povinné výživy. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 46 do
48 let a měří 175 centimetrů.

se narodil 22. října 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v Olšanech
u Prostějova. Na hledaného byl
vydán příkaz k dodání do výkonu trestu pro přečin zanedbání
povinné výživy a zpronevěry.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 35 let, měří 180 centimetrů, má modré oči a plavé
blond vlasy.

Ve čtvrtek v časných ranních
hodinách bylo na linku 158
oznámeno, že neznámý pachatel pravděpodobně ze středy
na čtvrtek z volně přístupného
areálu společnosti v Brodku u
Prostějova z vozidla sloužícího
pro přepravu dřeva po vypáčení víčka nádrže nezjištěným
předmětem odcizil 380 litrů
nafty. Tím způsobil škodu za
14 000 korun.

Zpravodajství
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kriminálka
Na náměstí se oběsila žena Hospodářská
šetří krach Oděvního podniku

K tragédii došlo v úterý ráno
Prostějov/mls - V domě
hlavním prostějovském náměstí byla v úterý ráno nalezena mrtvá třiatřicetiletá
žena. „Žena visela na přibližně třímetrovém provaze. Na místě jsme neprováděli resuscitaci, bylo patrné,
že už jí nemůžeme pomoci,”
sdělil šéf prostějovských
záchranky Radomír Gurka. Příčiny tragédie nejsou
známy, mladou ženu k zoufalému činu mohla dohnat
špatná sociální situace. V
nájemním bytu, kde právě
probíhala
rekonstrukce,
žila se svým přítelem. Ten
byl vyučený zedník. Pár se
seznámil v restauraci „Na
Březince” v Plumlovské ulici, kde žena v té době pra-

Místo tragédie. K sebevraždě došlo v patře domu, v jehož přízemí dříve fungovala prodejna obuvi
Humanic. Žena si uvázala provaz na balkoně v zadní části domu.
Foto: Martin Zaoral
covala jako servírka. Později byla zaměstnána také
jako prodavačka květin. Po
oznámení o smrti své druž-

ky se muž zhroutil. „Policie
zcela vyloučila zavinění jiné
osoby,” informovala policejní tisková mluvčí Eva

Čeplová s tím, že více informací se policie s ohledem na
pozůstalé rodinné příslušníky rozhodla nezveřejňovat.

Prostějov/mik, mls - Dočkáme
se někdy toho, že budou hnáni k zodpovědnosti vrcholní
manažeři Oděvního podniku,
kteří mají největší zásluhu na
ekonomickém krachu tohoto
oděvnického gigantu? Těžko říct.
Kvůli nevýhodným
službám, prodejům
obleků či neoprávněnému vyplácení odměn ve zkrachovalém OP podal na přibližně
čtyřicet lidí z jeho managementu v lednu 2011 žalobu
olomoucký právník Petr Dítě
ve spolupráci s brněnským
krajským zastupitelstvím. Učinil tak u soudce brněnského
soudu Jana Kozáka na základě
podnětu tehdejšího insolvenčního správce Jaroslava Svobody. Žaloby se týkaly například

bývalého generálního ředitele
Františka Tuhého či jeho nástupce Romana Hanuse. Je
určitě zajímavé, že soudci Janu
Kozákovi byl na nátlak největšího věřitele České spořitelny
případ odejmut, Jaroslav Svoboda pak odstoupil na vlastní

žádost kvůli údajným zdravotním problémům.
Jak jsme se dozvěděli minulý
týden, Oddělení hospodářské
kriminality Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci
provádí už přes dva roky vlastní
šetření příčin krachu Oděvního
podniku v Prostějově. Na naše
konkrétní dotazy ohledně průběhu šetření ale policie odpověděla jen velmi neurčitě. „Podle
slov vedoucího odboru hospodářské kriminality Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje stále ve věci
probíhá prověřování, zda došlo
ke spáchání určitého trestného
činu. Další informace policie
uvádět nebude, už vůbec ne ke
konkrétním vyšetřovaným osobám,“ uvedla policejní mluvčí
Eva Čeplová.

DRAMA na benzínce v Brněnské
„Lupič mě držel pod krkem,“ říká přepadená slečna

Krušné chvíle, při kterých se ocitla v blízkosti smrti, prožila předminulou neděli mladá
čerpadlářka z benzínky Euro Oil v Brněnské
ulici. Po desáté hodině večer, když uzamykala a kódovala dveře stanice, ji zezadu
přepadl zakuklený lupič. Navíc druhý, stejně
maskovaný komplic stál opodál. Slečna se
ale zachovala hrdinsky, ani jednoho grázla
dovnitř k pokladně nepustila. A to i přesto, že Policie ČR v Prostějově.
jeden z nich ji zezadu škrtil a hrozil jí zabitím. V tomto případě tedy doProstějov/mik
„V neděli 5. února v době kolem 22.10 hodin v Prostějově
na ulici Brněnská u benzínové čerpací stanice dosud
neznámý pachatel, který měl
celou hlavu zakrytou tmavou
kuklou, přistoupil zezadu
k obsluze, která po ukončení směny odcházela bočními
dveřmi prodejny. „Mladou
ženu uchopil rukou takzvaně do kravaty a opakovaně
požadoval, aby odkódovala

benzínku. Druhou rukou pak
ukazoval dovnitř prodejny.
Při tomto napadení opodál
stála další osoba s kuklou na
hlavě, která pouze přihlížela.
Ženě se podařilo ze sevření
vysmeknout, vběhla zpět do
vnitřního prostoru prodejny,
zde se uzamkla a telefonicky
kontaktovala Policii ČR. Při
popsaném skutku a následném šetření policií nedošlo ke
zranění osob ani ke škodě na
majetku,“ sdělila k případu
Eva Čeplová, tisková mluvčí

Statutárním městem
už od 1. dubna 2012?
Prostějov/mik - To byl fofr!
Před dvěma týdny jsme informovali o tom, že Senát
Parlamentu ČR vrátil do
Sněmovny k novému projednání novelu zákona o obcích,
v němž figurovala i žádost
Prostějova o přidělení titulu
statutárního města. Důvodem byla skutečnost, že o ten
samý titul požádal na poslední chvíli i Jablonec nad Nisou
a jeho žádost se musela také
projednat. Nyní už je vše
jasné, Jablonec i Prostějov
se mohou těšit na novou roli
statutárních měst. A to již
velmi brzy!
Poslanci schválili nové tituly
pro obě města velmi rychle.
„Nečekal jsem, že to bude takový fofr a že udělení titulu
statutárního města projde tolika
INZERCE

hlasy poslanců. A mám z toho
pochopitelně radost,“ reagoval
na zprávu z Prahy prostějovský
místostarosta Miroslav Pišťák, který se zanedlouho stane
primátorem a z jeho zástupců
– místostarostů pak náměstci.
Budoucího primátora jsme ze
zeptali, od kterého data by měl
být Prostějov statutárním městem oficiálně. „Nyní už k naprosté definitivě chybí jen podpis prezidenta republiky, což by
mělo být do dvou týdnů. Pak
ještě nějakou chvíli potrvá, než
se změna statutu našeho města
objeví v úředním listě. Podle
mého názoru, ale to jenom odhaduji, bychom se mohli stát
statutárním městem od druhého čtvrtletí tohoto roku, to znamená od 1. dubna,“ odpověděl
Miroslav Pišťák.

padlo všechno dobře. Lupiči, když poznali, že tady jim
pšenka nepokvete, se dali na
útěk. Ještě před příjezdem
policie zmizeli. Prostějovskému Večerníku se podařilo
kontaktovat
přepadenou
mladou ženu. Ta, ještě několik dní po loupeži, byla z
celé události pochopitelně
vystrašená. Přesto se naší redakci svěřila s nepříjemným
zážitkem. „Bylo to příšerné,
už bych nikdy nechtěla nic
podobného prožít,“ sdělila na
úvod žena, která si nepřála

zamykala provozovnu a aktivovala bezpečnostní systém.
Vůbec jsem si nevšimla, že
se ke mně zezadu někdo blíží. Pak na mě někdo skočil a
začal škrtit. Nevím jak to říct,
ale často takhle večer sem
jezdí moji známí na kafe, tak
jsem si nejprve myslela, že
někdo z nich si ze mě udělal
srandu. Hned vzápětí jsem si ale
uvědomila,
že by to
byla hodně blbá
sranda, že
jde o skutečnou patálii,“ pokračovala
ve svém vyprávění mladá
slečna. Zakuklenec ženu nutil, aby zpátky odkódovala
dveře a pustila ho dovnitř.
„Nevím, jestli to bylo hrdinství, ale prostě jsem mu
řekla, že benzínku neodkóduji. Bylo to prostě to první,
co ze mě vypadlo. Pak jsem
začala křičet, podařilo se mi
vysmeknout z jeho sevření a
bočními dveřmi jsem se do-

Čerpadlářka:
„Řvala jsem,
lupič UTEKL.“
Místo činu. Předminulou neděli se na benzínce v Brněnské ulici odehrálo kriminální drama. Jako vítěz z něj vyšla mladá členka personálu
čerpací stanice, která se ubránila lupičům.
Foto: Michal Kadlec + internet
být jmenována. V onen nedělní večer se zachovala hrdinsky, přitom lupiči jí mohli
ublížit. „Samozřejmě, měla
jsem strach, že mají něja-

kou zbraň. V tu chvíli jsem
si ale takovou věc jen těžko
uvědomovala, jednala jsem
naprosto instinktivně. Normálně jsem po zavírací době

stala do provozovny. Zamkla
jsem za sebou a pak jen viděla, jak oba lupiči rychle utíkají,“ dokončila popis události
nebojácná dívka. Pak už trvalo pár vteřin, než se dostala
k telefonu a přivolala policii.
Mladá členka personálu
čerpací stanice Euro Oil v
Brněnské ulici se zachovala velmi duchapřítomně. To
také oceňuje policie, i když
strážci zákona v podobných
případech doporučují poněkud jiné chování. „Na to,
jak se lidé v podobných situacích mají chovat, neexistuje
paušalizovaná rada. Vždy se
dotyčná osoba musí rozhodnout sama podle momentálních okolností. Případ od
případu je jiný. Jiné místo,
okolnosti, provedení. Hrdinství však v tomto směru není
příliš na místě. Každý člověk
by měl zvážit případná rizika
a v takto vážné situaci pokud
možno co nejrychleji vyhodnotit újmu na životě a vlastním zdraví, ke které by mohlo dojít,“ míní Eva Čeplová,
mluvčí prostějovské policie.

Baťova univerzita v Prostějově
končí své působení s OSTUDOU
Na radnici panuje obrovské zklamání

Prostějov/mik - Pobočka Univerzity Tomáše Bati v Prostějově končí.
Definitivně. Po zhruba roce vleklých
problémů a neschopnosti vedení univerzity zajistit kvalitní výuku si škola
balí kufry a mizí z našeho města. S
ostudou! Zbývá po ní hořká pachuť,
protože radnice před lety kvůli ní investovala do opravy budovy na Husově náměstí přes 30 milionů korun.
Teď to vypadá, že to byly zcela vyhozené peníze. Chudák Tomáš Baťa,
ten se teď musí obracet v hrobě!
„Baťova univerzita opravdu končí svůj
program v prezenční i kombinované

formě studia. Nadále bude v Prostějootní vzděvě realizovat pouze celoživotní
d Ivana
lávání,“ vysvětluje na úvod
Hemerková, místostarostka Prostějova.
krediŠkola nesplnila podmínky akrediějově
tační komise a ta se v Prostějově
ograrozhodla ukončit studijní programy denního studia. Výukaa
se přesune do Uherského
Hradiště.
„Univerzita
respektuje
stanovisko
komise, která neudělila
akreditaci studijnímu oboru Logistika průmyslu a

Vyhozené peníze? Kvůli Baťově univerzitě nechalo město za 32 milionů
korun opravit školní budovu na Husově náměstí. Zbytečně, zklamán je i starosta Miroslav Pišťák.
Koláž Pv Večerníku
služeb. Studenti třetího ročníku budou
moci ukončit studium v Prostějově,
druhé ročníky budou převedeny do
Uherského Hradiště a první ročníky nemáme zaplněné, protože jsme na tento
akademický rok nepřijímali žádné studenty,“ uvádí na oficiálních stránkách
univerzity její kancléřka Andrea Kadlčíková.
Tříleté působení školy a hlavně její
neslavný konec v Prostějově vyvolává negativní emoce i na radnici. „Sám
sobě si říkám, zda investice do rekonstrukce budovy na Husově náměstí,
kterou jsme za třiatřicet milionů korun
přizpůsobili přímo na míru požadavkům Baťovy univerzity, byla správná
investice, či nikoliv. Teď bude hlavně
důležité, abychom po domluvě s ministerstvem školství našli pro objekt
jiné využití. Pokud se tak nestane, hrozí
reálně možnost, že budeme muset vracet dotaci ve výši sedmnácti milionů
korun,“ uvedl Miroslav Pišťák, starosta
Prostějova. (dokončení na straně 6)
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Číslo týdne

+

Budou souzeni? Krajští vyšetřovatelé
potvrdili, že podrobují výslechům
Děkujeme,
jednoho vysokého manažera Oděvvypadněte!
Z
ního podniku za druhým. To je
ostudy kabát má Unidobrá zpráva, dostanou
verzita Tomáše Bati. Město
se ale viníci krachu
narvalo do budovy na Husově
oděvního kolonáměstí přes třicet milionů korun,
su až před
přesto vysoká škola v Prostějově končí.
soud?
A naši konšelé pláčí - peníze jsou fuč!

-

42

Auta bez známek. Od prvního února musí mít každý
řidič ve svém vozidle, pokud
využívá rychlostní komunikaci, nalepenou dálniční
známku pro rok 2012.
Prostějovská policie během
úvodních sedmi dnů přistihla na dálnici dvaačtyřicet
hříšníků bez platné známky.

Osobnost týdne
MILOŠ DODO
D
DO
DOLEŽAL
Jedna z největších lee-gend tuzemské rocko-vé a metalové scény v
pátek navštívila hudební klub Apollo 13.

Výrok týdne
„Naftu
kradieme
fakt
len poprvé!“
Snědé zlodějky
zatčené strážníky
městské policie

SVATÝ VALENTÝN, ACTA A KRUTÝ MRÁZ
Tak máme zítra
svatého Valentýna.
Nebojte, nepřidám se
k záplavě růžovoučkých článků o lásce,
kterými zřejmě budou
zaplavena všechna
periodika, i když je
pravda, že jako historická postava stojí
tento světec za zmínku, neboť pohledy křesťanský a nekřesťanský jsou značně odlišné,
ale toto dnes přenechám jiným...

Analýza
Martin Mokroš

Celá svatovalentýnská nálada,
z které si myslím mají nejvíce
radosti obchodníci s květinami
a čokoládou, mne spíše přivedla k otázkám mezilidských
vztahů jako takových a vůbec
chování lidí v poslední době.
Mluvil jsem totiž v předešlých
dnech s několika Prostějovany
různých povolání a různého po-

stavení, a pokud beru ony občany jako reprezentativní vzorek
města a celého státu, pak to
tedy se společností nevypadá
bůhvíjak.
Sám jsem to začal hodně sledovat a jsem nucen konstatovat,
že moji spolubesedníci mají
smutnou pravdu, začínají zde
chybět elementární základy
slušnosti, člověk vstupující do
obchodu, kavárny, baru není

schopen ani pozdravit, a pokud
se najde taková slušná výjimka,
zdravící dokonce zřetelně a nahlas, je tento jedinec bombardován pohledy s otázkou typu
„Proč?“ „A proč hlasitě?“ „Je
to korektní?“...
I Prostějov zasáhly v posledních dnech kruté mrazy a opět
se projevuje rostoucí lidská
neslušnost, spoluobčané zcela
neomaleně kýchají a šíří infekci, nevyčítám jim chorobu, ale
to, jak se při ní chovají. Bohužel zde je hlučnosti až hanba,
zakrytí úst a nosu též chybí a
bonton opět trpí.
Přece jen se ke světci Valentýnovi na chvíli vrátím, údajně
pomáhal vztahům mužů a žen,
tajně je oddával a zaplatil za to
životem. Kdyby viděl, jak se
opačná pohlaví k sobě chovají dnes, asi by se odpravil sám.
Vztahy mezi pohlavími jsou ve
stavu katastrofy. Muži přestávají být gentlemany a ženy těmi
něžnými stvořeními, emancipace dosáhla vrcholu, ze západu
se šíří úchylka o harašení, a tak
dnes, když podržíte dveře dámě,

Agentura

I mrazy mají své výhody!?

Zima jako v Rusku. No, naštěstí Češi a Prostějováci
zvlášť přehánějí. V Rusku je
teď mínus padesát a méně.
To u nás je pořád ještě opalovačka. To v roce 1929 se děly
jiné věci. V Českých Budějovicích naměřili mínus čtyřicet
dva a dnešní meteorologové
je pomlouvají, že prý neuměli
pořádně měřit. Na Kvildě prý
mohlo být klidně mínus padesát. Pravdu asi mají ti, kteří
říkají, „že se otepluje“.

Mrazy mají i svoje nesporné výhody. Například dno
Plumlovské přehrady pěkně vymrzne a to do řádné
hloubky. Zmrznou myši,
vosy a různá jiná veteš. Někteří lidé, podobající se nyní
více medvědům, neopouštějí
své brlohy a do zimy nevystrčí ani nos užívajíc si domácího tepla. Patřím mezi
ně. Na jiné výhody si už tak
rychle nevzpomenu. Snad
možná ještě - nedostaneme

nyní úpal nebo úžeh. Více
si pak možná začneme vážit jara a slunce a nebudeme tolik proklínat praotce
Čecha, poněvadž nezůstal
východněji. My všichni normální lidé se můžeme radovat, že občas zmrzne úsměv
na rtech podvodníkům a
lumpům, jimiž se to mezi
námi hemží. Což je vlastně
také výhoda mrazu...
Za Agenturu HÓSER
ROSŤYK

Konstelace hvězd Prostějova
V prostějovských ulicích bude tento týden obzvláště nebezpečno, takže si dávejte pozor na každý roh, jestli za ním nečíhá
zloděj či lupič. Raději se zdržujte doma, co byste ostatně taky
chtěli v těchto mrazivých dnech dělat jiného?

Berani - 21.3.-20.4. Oproti minulému týdnu
začnete žít zdravěji, konečně půjdete do sebe.
S vaší životosprávou to jde totiž z kopce, tudíž
každý krok ke zlepšení bude vítán. Prostě přestaňte lenošit a sportujte!
Býci - 21.4.-21.5. Dostanete nabídku k sňatku,
což bude pro vás jako odpůrce vážných vztahů
obrovský šok. Máte však dostatek zkušeností,
abyste nabídku s noblesou sobě vlastní odmítli.
Přece se nebudete vázat…
Blíženci - 22.5.-21.6. Do žádných romantických dobrodružství se nepouštějte, nebudete
mít při tom úspěch. Věnujte se raději práci, ve
které v poslední době pokulháváte. A pokud
chcete randit, tak jenom o víkendu.
Raci - 22.6.-22.7. V úvodu týdne to bude vypadat na to, že se konečně dostáváte do životní
formy. Na co až do středy sáhnete, to se vám
podaří. Pak to ale půjde z kopce, ještě před víkendem se takřka zblázníte.
Lvi - 23.7.-23.8. Nesnášíte zimu, doma dokonce nepohrdnete dvěma svetry a teplými ponožkami. Pokud jste tak zimomřiví, měli byste při
současných mrazech uvažovat o návštěvě teplých krajin. Pokud na to máte…
Panny - 24.8.-23.9. Váš rodinný rozpočet je napnutý k prasknutí, ovšem na zábavu se vždycky
nějaká ta koruna najde. Navíc vás čeká velký
mejdan, kde rozhodně nemůžete chybět. Tady
na korunu nehleďte.

Váhy - 24.9.-23.10. Někdo z příbuzných vás
požádá o nezištnou pomoc, kterou nemůžete
odmítnout. Bohužel vás ale ochota něco bude
stát, kromě peněz i spoustu nervů. Pomůžete tak
se skřípěním zubů.
Štíři - 24.10.-22.11. V zaměstnání jste celkem populární, protože jste výkonní v práci
a navíc nepokazíte žádnou zábavu. Jenomže
tento týden vám šéfové jako jediným přidají na výplatě. A rázem bude po vaší oblibě!
Střelci - 23.11.-21.12. Vaše chatrné zdraví vás
donutí k velké změně v životě. Nepůjde o nic
převratného, pouze se konečně začnete věnovat
pořádné léčbě. Nepodceňte ani sebemenší zapíchání pod žebry.
Kozorohové - 22.12.-20.1. V práci budete udržovat jen takové tempo, abyste okatým lelkováním nepřivolali nežádoucí pozornost svého
nadřízeného. Máte jediné štěstí, že jste jeho miláčkem. Jinak byste balili kufry!
Vodnáři - 21.1.-19.2. Zbytečně podléháte stresu a nedokážete se zklidnit ani v domácím prostředí. Měli byste navštívit psychologa, jedině
odborná rada vás totiž dokáže vyvést z bludného kruhu. Neoddalujte to.
Ryby - 20.2.-20.3. Do středy vydržíte s dobrou
náladou, pak vám už ale dojde veškerá šťáva.
Aby ne, když nadřízení toho na vaše bedra naloží tolik! Zkuste to ale vydržet, navíc kolektiv
by vás měl podržet.

jste dle amerických zákonů málem na zavření a tady na vás hledí vyděšené oči, které v lepším
případě vyjadřují překvapený
a příjemný šok, v tom horším
obvinění z dotěrnosti a divnosti.
Otevírám dveře dámám často,
takže jsou to vlastní prostějovské
zkušenosti, ale jinde to není jiné.
A teď o vztazích v kapku jiné rovině. I Prostějované začali řešit
dohodu ACTA ( Anti-Coun-

terfeiting Trade Agreement),
tedy obchodní dohodu proti
padělání, a opět jsem se pokusil
analyzovat názory svých spoluobčanů. Vyšlo mi asi tolik, čím
starší jedinec, tím umírněnější
postoj k ní. Mladí surfující na
netu dnes a denně ji berou s odporem a nenechají si šáhnout
na své servery s filmy zdarma,
hudbou atd., starší - kteří nemají
tolik zkušeností - v podstatě postoj nezaujímají, jelikož netuší,
o co jde, a pak je zde skupina
obhájců, z nichž určitá skupina
jsou autoři děl na netu umístěných a o své tantiémy nelegální
činností přicházející.
Jak z toho ven? Lidové pořekadlo říká, že krást se nemá, a tak
by asi nebylo správné mít zcela
zdarma něco, co vlastně patří
někomu jinému. Leč nabízí se
otázka, zda onen dotyčný nezavdává sám příčinu ke „krádeži“, jelikož pokud v kamenném
obchodě nabízí své dílo za cenu
podle mne nemravnou a to stále
ještě u hudby a filmů na nosičích tak je, měl by být za svou
nemravnost opět potrestán on,

aby se probral ze své nabubřelosti. A mimochodem, podívali
jste se, kdo vlastně celou tuto
antipadělatelskou dohodu chce
podepisovat? Ano, jsou to státy - státní instituce, které samy
mimo jiné prostřednictvím internetu lezou občanům, hlavně
těm internetově nezkušeným
a mlčícím, do soukromí, shromažďují o nich po celý jejich
život citlivá data, takže vlastně člověka - jedince okrádají.
Tudíž mne napadá další české
přísloví: „zloděj honí zloděje“...
Zítra je tedy Valentýna. Mám
tudíž návrh pro Prostějovany,
ale nejen pro ně. Zlepšeme vztahy nejen mezi opačnými pohlavími na svatého Valentýna,
zkusme to v každodenní běžné
praxi, pokusme se k tomu nějak
slušně přinutit i nemravný stát
s nemravnými politiky a tlačme
ke slušnosti i všechny strany
účastněné třeba v internetové
virtuální realitě, bez smluv a paragrafů. Až pominou ony kruté
mrazy, snad se oteplí také ve
vztazích mezilidských a nastane krásné pozitivní jaro!

Vyčůrejme svoji díru do sněhu!
glosa týdne
Martin Zaoral

Stovky
umrzlých
lidí po celé
Evropě,
nestartující auta,
komplikace v dopravě, zkřehlí bezdomovci,
praskající potrubí i koleje,
zamrzlé rybníky, kotelny jedoucí na sto i více procent...
To vše jsou průvodní jevy
letošních arktických mrazů. O výše uvedených problémech jsme díky médiím
velmi dobře informováni.
Není se co divit. Vždyť mrazy se svým způsobem dotýkají každého z nás. Jenže
existuje problém, o němž se
i letos trestuhodně mlčí. Je
to tím zvláštnější, že se dotýká opravdu téměř každého
druhého. Jedná se o čůrání
v mrazu.
Někdo by se nad tímto tématem mohl pohoršovat.
Bagatelizovat je mohou
hlavně ženy. Jejich negativní postoj ovšem může
vycházet z čiré závisti, že
jim bývá čůrání v přírodě
obvykle zapovězené. Všem
kritikům však lze pouze

doporučit, aby zabrouzdali
do oblasti literatury. Na to,
že močení pod širým nebem
má svůj přímo metafyzický
aspekt, upozornil například současný nejznámější
a nejpřekládanější český
spisovatel Milan Kundera.
V knize povídek Směšné
lásky autor upozorňuje, že
močením se spojujeme s
matkou Zemí a zároveň jí
nenápadně slibujeme, že se
do ní jednou opět vrátíme.
V zimě tato činnost získává další důležitý aspekt.
Je totiž všeobecně známo,
že v podstatě každý chlap
chce být nejlepší a má ambici „udělat díru do světa“.
A jak si už dělání díry do
světa může lépe natrénovat
než tím, že nejprve vyčůrá
svoji díru do sněhu!
Na druhou stranu je jasné,
že močení během krutých
mrazů má svá rizika, na
která se jen velmi zřídka
upozorňuje. Negativní vliv
chladu na velikost „pindíka“ je pouze tím skutečně
nejmenším
problémem.
S prostatou má totiž od
určitého věku trable snad
každý muž. Přitom prostatě
kromě dlouhého sezení bez
pohybu a nárazů nesvěd-

čí právě chlad, jemuž je
muž močící v těchto dnech
mimo uzavřené prostory
vystaven.
O tom, že velký mráz může
způsobit skutečně vážné
problémy, dokazuje i letošní případ věhlasného čůrajícího chlapečka z Bruselu.
Tato soška, která je symbolem hlavního města Evropské unie, totiž v těchto
dnech nečůrá! Stejně jako
v Prostějově, ani v Belgii
se v posledních dnech teploty nedostaly nad minus
10 stupňů Celsia. Praskají kvůli tomu i vodovodní
trubky. Správce slavné
sochy se bál, aby něco podobného nepotkalo i čůrajícího chlapečka. Proto jej
raději vypnul. Navzdory
všem rizikům občas může
potřeba zvítězit nad veškerou opatrností. Pro tyto případy je třeba mít na paměti, že stejně jako není pro
muže ostudou v kraji věčného ledu a sněhu uronit
kroupu, nemusí se ani při
současném počasí stydět za
to, pokud náhodou vyčůrá
rampouch...

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!

Měl bych zájem, ale…
Neustále sleduji články v novinách o městských bytech,
jež radní připravují dát k
dispozici zájemcům, kteří si
je opraví na vlastní náklady
a pak si část investic takzvaně odbydlí. Nelíbí se mi na
tom ta věc, že město vás nechá odbydlet právě jen část,
nějakých sedmdesát procent
nákladů, které do oprav vložíte. I tak se ale rozmýšlím, že
bych si nějaký byt z připravované nabídky vyhlédl a klidně
bych do toho šel. Bydlím totiž sám ve třípokojovém bytě
a hledám si něco menšího.
Jenomže zásadní problém je,
a ten mě od celého úmyslu
odrazuje, že drtivá většina
nabízených bytů je v lokalitách, kde se vyskytují asociální živly, romské rodiny či
další nepřizpůsobiví občané.
A mezi těmi já tedy rozhodně
bydlet nechci. Jediný z mála
slušných bytů, ten v samotném centru města, si koupil
od města právník…
Jan Zdráhal, Prostějov

Do práce za teplem
Mrzne, až praští a každé ráno
při cestě do práce klepeme
všichni kosu na zastávce čekající na autobus. Všichni naivně doufáme, že se alespoň
na krátkou dobu ohřejeme,
že řidič má autobus vytopen.
Omyl! Skla mrznou i zevnitř,
šofér navlečený ve dvou bundách a my ostatní klepeme
kosu dál. Je to divné, ale v
těchto mrazech se fakt těším
do práce! Tady nám totiž zatím ještě topí…
Jaroslav Müller,
Kostelec na Hané

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

Chcete vyjádřit svůj
názor k článku, který jste
si právě přečetli?
Nebao 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!

soko
lím okem ...

Co spojuje Washington s Prostějovem?
Pracovní povinnosti mě zavály
až do hlavního města Spojených států, a tak jsem chtěl
napsat do mého sloupku něco
o tom, jak to vypadá, když se
v zemi chystají prezidentské
volby, protože nás příští rok
také čekají. Nebo jsem se chtěl
aspoň zmínit o mém setkání
s mužem, který se na padesát
procent stane v listopadu
novým americkým prezidentem.

Jenomže pak jsem v honbě za
zábavou zjistil, že americká
metropole má jednu zásadní
věc společnou s naším městem.
Asi byste to neuhádli, ale je
to: červená barva. Přesněji
řečeno červená hokejová
vášeň. Zdejší hokejový klub,
který se jmenuje „Capitals“,
má svou hlavní barvu stejnou
jako Jestřábi. A v hale, do které
by se vešla díky osmnáctitisícové kapacitě více než třetina

celého Prostějova, je to při
zápase patřičně znát. Skoro
každý má na sobě červený
dres, většinou se jmenovkou
Ovečkin, jak se jmenuje zdejší
hlavní superhvězda. Českého
fanouška ale zaujme, že oba
brankáři Capitals jsou od nás
- Tomáš Vokoun i Michal Neuvirth. Vokouna jsem ve čtvrtek
večer viděl v akci. Dokonce
v českém brankářském derby
s Winnipegem, za který chytá

jiný náš reprezentant Ondřej
Pavelec. Když si mi před
poslední třetinou sousedka
v hale stěžovala, že to je stále
nula-nula, hrdě jsem zmínil,
že důvod je jasný! Dneska tu
chytají na obou stranách Češi.
Jenže pak dostal Vokoun gól
přes půl hřiště… Nakonec
jsem ale odcházel spokojen,
byť domácí fanoušci byli
nešťastní z porážky po nájezdech.
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel
a poradce ministra
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Husserlovo náměstí

Konaly
K
Kona
Ko
ona
naaly
lyy sse
e tu
t trhy.
t h Dnešní Husserlovo náměstí bezprostředně
sousedí s historickým městským centrem. Pojmenování náměstí
se poměrně často měnilo. V 19. století neslo název Senný trh
(podle tradice konání trhů v této lokalitě), od r. 1881 Rudolfovo,
r. 1918 Masarykovo, r. 1928 Wilsonovo, r. 1939 Kramářovo, r.
1940 Schillerovo, r. 1945 Edvarda Beneše, r. 1952 1. Československé pětiletky a od roku 1991 se jmenuje náměstí E. Husserla
podle prostějovského rodáka Edmunda Husserla (1859–1938),
zakladatele filozofického směru fenomenologie. Na západní straně náměstí stávaly městské jatky zbourané r. 1951. Na snímku
severní fronty náměstí z roku 1913 vyniká Vrlův nájemní dům
postavený r. 1912.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: AAAAAAAAA

Co vás čeká
v p o s t e li .. .
V se na sex celí třepete, bez něj pomalu nedokážete existovat.
Vy
Navíc vám jeden partner nestačí, tudíž se pod rouškou tajemství
budete snažit sehnat co nejvíce milenek či milenců. Ale kde je
hledat? I s tímto problémem si poradíte celkem hravě, pokud se
nějak nestraníte společnosti. Jste totiž atraktivní, takže při vašich
častých návštěvách různých mejdanů a společenských událostí
budete středem
ř
pozornosti a můžete si vybírat. Nedostatkem
sexu tedy nebudete trpět ani teď. Horší bude, že s málokterým
sexuálním partnerem dosáhnete vyvrcholení, uspokojit se budete muset dodatečně sami. Z erotického hlediska vám vyhovují tmavovlasí milenci nebo milenky, těch ovšem v nejbližších
dnech a týdnech bude poskrovnu. Jestliže si ale žádáte sex
každý den, musíte vzít zavděk materiálem, který je k dispozici.

O čem se drbe ve městě

Příště: Ryby

O loupežných přepadeních, feťácích a krizi
Prostějov/mik - Zdá se vám
neustále se zvyšující počet
loupežných přepadení v
Prostějově normální? Nebo
jde naopak o něco, nad čím
bychom se měli výrazněji
zamyslet či snad mít z toho
hrůzu? Toto téma se samozřejmě intenzivně probírá i v
prostějovských hospůdkách.
„A kdo si myslíte, že přepadává benzínky, pošty a obchody?
Jsou to samí feťáci, bezdomovci nebo notoričtí zloději,
kteří si žádný prachy běžnou
cestou nevydělají,“ láteřil muž

v letech, který kupodivu v restauraci na okraji města popíjel jednu kofolu za druhou. Po
těchto slovech si ale objednal
velký rum. Jak jsme se vzápětí
dozvěděli, další dva muži sedící u stolu měli s lupiči buď
vlastní zkušenost, nebo nám
povykládali o hrůzném zážitku
své blízké osoby. „Manželka
pracovala jako obsluha čerpací
stanice tady ve městě. Bylo to
na konci léta v noci. K pultu se
přiřítil muž s kuklou na hlavě,
v ruce bouchačku. Jestli mu
prý nedá všechny peníze, bez

rozmýšlení ji odpráskne. Žena
mu dala skutečně celou tržbu,
měla hrozný strach. Ten chlap
sebral prachy, nasedl na kolo a
ujel. Manželka druhý den dala
výpověď a dodnes se celá roztřese, když si na to vzpomene,“
popsal nám jeden případ muž,
který si nechal říkat Honza. V
tom se rozpovídal i vousatý
chlápek, který se podle svých
slov také dostal do křížku s
lupičem. „Měl jsem trafiku na
sídlišti. Hned po ránu, mohlo být tak pět hodin, strčil do
okénka hlavu mladík, mohlo

anketa
Prostějov/Aneta Křížová
V České republice se svatý Valentýn slaví od roku 1990
a podle statistik ho uznává jen asi polovina zadaných
párů. Mnozí den zamilovaných odmítají z důvodu, že
se jedná o svátek americký, což je ovšem krutý OMYL!
Proto jsme se tentokrát v prostějovských ulicích ptali,
co na to říkáte...

SLAVÍTE SVÁTEK SVATÉHO VALENTÝNA?
Michal
Kováč,
Prostějov

Veronika A.,
Prostějov

Ne

Ano

„Svatého Valentýna nemám
příliš rád. Nemyslím si, že
je to důvod k oslavě. Slavím jiné příležitosti jako
například svátky a narozeniny. Na Valentýna jdeme
maximálně s přítelkyní někam na večeři nebo do kina,
zkrátka nic zvláštního. Je to
hlavně svátek pro obchodníky, kteří si mnou ruce, že
zase nastal ten den, kdy musíme známým i neznámým
za každou cenu sdělovat,
jak moc je máme rádi...“

„Valentýna slavím ráda. Není
to tedy nějaká velkolepá oslava, ale vždy se na tento svátek
s přítelem obdarujeme nějakou maličkostí jako květinou
nebo čokoládou, jen tak pro
radost...(úsměv) Ale jinak je
to den jako každý jiný. Vlastně ani nevím, proč se Valentýn
slaví, když lásku si můžeme
projevovat během celého roku
a ne prostě na povel! Ale na
druhou stranu jsem zvědavá,
čím mě můj přítel letos potěší...(smích)“

mu tak být okolo dvaceti. Taky
chtěl peníze a k tomu cigarety a
flašku alkoholu. A prý ať nedělám blbosti, že má v ruce pistoli
a bude jinak střílet. Ne že bych
byl nějaký hrdina, ale okamžitě jsem ho dvakrát praštil silně
pěstí do obličeje. Začal řvát
bolestí, ale rychle utekl. Asi po
dvou měsících mě policie informovala, že ho chytla. A víte,
jak to dopadlo? Právník toho
mladýho dacana mě zažaloval
z újmy na zdraví! Šel jsem
dokonce k soudu. Naštěstí to
soudce vyhodnotil jako nutnou

Návrat ke
„starým” případům

Kauza krvavého obchodníka s LTO
Jiřího Večeře stále neuzavřena
Prostějov/mls
5. ÚNORA 2001
Nelegálními obchody s lehkými
topnými oleji stát přišel o desítky miliard korun. V případu
rozsáhlých podvodů přišla řada
lidí o život. Mezi nimi i pražský
podnikatel Lubomír Holý, který
byl zastřelen ve svém bytě 15.
ledna 1995. Tuto vraždu objasnil
policistům prostějovský podnikatel Jiří Večeř. Ten do roku 1991
pracoval jako voják z povolání,
pár měsíců byl zaměstnancem
pekárny s příjmem kolem šesti
tisíc korun. Od poloviny roku
1992 se téměř ze dne na den stal
milionářem díky podnikání s nezdaněnou motorovou naftou. Od
roku 1995 do jara 1999 se skrýval v zahraničí. Nakonec promluvil a stal se korunním svědkem i jedním z obžalovaných
v kauze obchodníků s LTO. Za
plán vraždy Lubomíra Holého
měl strávit za mřížemi 12 let.

ÚNOR 2012
Nyní
devětačtyřicetiletý
Jiří Večeř si svůj trest za organizaci vraždy Lubomíra
Holého už téměř odseděl.
O propuštění by mohl požádat už příští rok. Jenže to by
nesměl na konci minulého
roku být odsouzen k dalším
devíti letům vězení za to, že
naplánoval vraždu kolegy
podnikatele s lehkými topnými oleji Marka Lehkého. Zda
si tento trest i odsedí, zatím
není vůbec jisté. Podle prosincového rozhodnutí soudu
Jiří Večeř v březnu 1995 zorganizoval vraždu zlínského
podnikatele Marka Lehkého.
Ten dle Večeře ostatním dlužil hodně peněz a dělal problémy obchodním partnerům.
Dát pokyn k jeho vraždě měl
další obchodník s LTO Milan
Šišma z Šumperka. Večeř si
pak dle svých slov najal Jana
Marcinka, který na Lehké-

VÍNO

Původní
Sklepmistr
červený 1 l

Chetau Valtice,
Frankovka
jakostní 0,75 l
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ho umístil několik náloží.
U Kvasic na Kroměřížsku
je pak měl z dálky odpálit.
Muže bomba roztrhala. Celá
obžaloba vycházela právě z
výpovědi Jiřího Večeře. Navzdory tomu byl Jiří Večeř
jediný, koho soud v tomto
případě odsoudil. Jak Milana
Šišmu, tak i Jana Marcinka z
Ostravy soud v prosinci zprostil obžaloby. Ani po patnácti
letech však kauza po zásahu
Ústavního soudu stále není u
konce. Dle soudce Ústavního
soudu Stanislava Balíka rozhodnutí soudu pozbylo platnosti, protože ho vynesl senát,
který k tomu nebyl příslušný.
Při novém, již šestém projednávání se kauza vrátí k předchozímu senátu Krajského
soudu v Brně. Marek Lehký
zemřel před šestnácti lety, Jiří
Večeř jeho smrt popsal před
dvanácti lety. Soudy jsou však
…
stále na začátku…

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

229,00
(pozdní sběr)
259,90
(pozdní sběr)

sebeobranu. Ale ta drzost podobných lidí fakt nezná mezí,“
ulevil si bývalý trafikant.
Všichni jsme se pak shodli na
tom, že podobných případů
bude letos přibývat. „Feťáků a
ostatních lumpů je čím dál tím
víc, tito lidi potřebují prachy
na drogy. Ale pozor, k podobným zoufalým činům budou
stále častěji doháněni i lidé, do
kterých byste to rozhodně neřekli a kteří dosud žili řádným
způsobem života. Holt, krize je
fakt krize,“ uzavřel toto téma
pan Honza.

Víno Mikulov,
Templ. sklepy
Znovín Znojmo,
Svatovavřinecké Čejkovice, Ruland- Sauvignon 2010,
suché 0,75 l
ské modré 0,75 l
bílé 0,75 l

Domovina,
Veltlínské
zelené 1 l

39,90

-

-

-

-

-

63,90

84,90

81,90

121,90

176,90

60,90

Naše RESUMÉ
Minule jste naši již dříve připravenou svačinu mohli zapít
tekutým mokem, nyní nabízíme lahodné víno. Bohužel
největším zjištěním je, že na
kvalitní značky si ne na všech
místech skutečně potrpí... A
tak do Lidlu můžete jít jen pro
nejlevnějšího Sklepmistra, v
Kauflandu pak najdete pouze dvě námi vybrané značky.
Kdo má rád Frankovka, nechť
navštíví Billu, pro Svatovavřinecké si zajděte do Kauflandu,
Rulandské modré či Veltlínské
zelené do teska a Sauvignon
2010 zase do Albertu. Prostě
každému dle chuti...

napsáno před

10
lety

V parku našli oběšence
Byla to vražda, tvrdí rodina

V poslední době bohužel dost
často informujeme o tragických případech. Stejně tak
tomu bylo 18. ledna, kdy
jsme přinesli velmi stručnou
zprávu o nálezu oběšeného
muže ve Smetanových sadech blízko zadního traktu
kina Metro. Případ se zdál
naprosto jasný a policie jej
po pár hodinách uzavřela.
Verdikt? Sebevražda oběšením, cizí zavinění vyloučeno!
Po týdnech se však ozvala rodina nebohého jednadvacetiletého Tomáše Bauera, jehož
život skončil v parku na stromě ve výšce čtyř metrů. Rodina obviňuje prostějovskou
policii z nedbalosti a trvá na
prošetření případu německými policejními úřady. Důvod? Podle strýce oběšeného
muže šlo o vraždu!
„Nevěřím v sebevraždu, znal
jsem Tomáše velice dobře a
jsem si jistý, že by si na život
nesáhl. Policie v Prostějově
podle mě postupovala ve vyšetřování naprosto špatně. Tomáš
byl nalezen o půl deváté ráno
a policie uzavřela vyšetřování
již v jedenáct! Večer předtím
jsem s Tomášem telefonicky
mluvil, byl velice šťastný. A
bodejť by také ne, když se mu
nedávno narodil syn a on byl
na něj právem pyšný,“ sdělil
nám Horst Hopf, bydlící nyní
v německém Stuttgartu. „Ten
případ byl moc rychle vyšet-

řený. Policii například vůbec
nezajímalo, že jakmile Tomáše
sundali ze stromu, měl naprosto čisté boty, i když pršelo a
všude okolo bylo plno bláta.
Navíc pod stromem byly nalezeny i čtyři čerstvé nedopalky
cigaret. Nevěříme prostě na
sebevraždu. Večer před svou
smrtí ještě Tomáš napsal své
matce SMS zprávu: „Mami,
jsem v pohodě a hrozně šťastný!“ Podle mě Tomovi k smrti
někdo pomohl,“ dodal Horst
Hopf.
Policie stále ovšem trvá na
správnosti svého vyšetřování.
„Po příjezdu policistů bylo
provedeno ohledání místa činu
a pořízena fotodokumentace.
Lékař na místě potvrdil smrt
mladého muže z příčiny udušení z oběšení a neshledal v
této věci cizího zavinění. Toto
potvrdila i pitva zemřelého.
Jeho tělo nejevilo žádné známky zápasu či násilí, nebyly
nalezeny žádné hematomy až
na strangulační rýhu v oblasti
krku, která byla způsobena z
oběšení,“ sdělila Alena Slavotínková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. „Tělo oběšeného mladíka skutečně viselo
ve výšce čtyř metrů. Kdyby
ho do takové výšky někdo
jiný vytáhl, na jeho těle by to
muselo být samozřejmě znát.
S určitostí můžeme vyloučit i
to, že muž byl oběšen na jiném
místě, než na kterém byl nalezen,“ dodala mluvčí prostějovské policie.
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Exkluzivní rozhovor s jednatelem občanského sdružení olašských Romů Dunera

Ladislav Lakatoš: „Neznám Olacha, který by pracoval!

Český stát Romy přímo nutí, aby si žádali o sociální dávky...“
Pro olašské muže tou formu služby. Veškerý trh jsou hodně hraví a spoustu času
vali majitelé firem. Nicméně i
bylo vždy typické ale nyní ovládli Vietnamci, kte- tak tráví na automatech. Takoza současných podmínek
velké množství zlata. rým se nedá konkurovat.“
existují Romové, kteří norvému člověku pak můžete dáRozmohly se mezi vat peníze třeba každý den, za
málně pracují. Proč nejsou Odkud na něj berou, pokud
mladými
Ola
Olachy chvilku stejně nebude mít nic!“
nikdo z nich nepracuje?
mezi Olachy?
drogy?
Z toho všeho celkem
„Problémem může být napří- „Olaši se vždy živili hlavně obchodem. Někde koupili „Ano, to je velký problém. Belogicky vyplývá vyklad nízké vzdělání.
například kožené bun- rou hlavně heroin. Tito m
soká
kriminalita
mladí
Většina z našich
dy a jinde je prodali. pak nikoho neposlouchají, vše Olachů…
dětí hned po náNeříkám, že z toho je jim jedno, jsou nebezpeční
nebezp
„Přiznávám, že problémy byly
stupu putuje do
Panuje ovšem názor, zvláštní školy.
vždy platili daně, nejen pro své okolí, ale třeba
tře i velké. Konkrétně v Prostějoale fungovalo pro své vlastní rodiče. Dalším
Dal
že jinak nepříliš Pak už to mají v
vě se je však díky spolupráci
to. Plnili urči- problémem je to, že Romové
Rom
vzdělání
Romové životě těžké...“
s městskou i státní policií a
jsou v podávání žádostí o sociální dávky velice zběhlí…
„Olaši se vždy živili hlavně obchodem.
„To nemáte pravdu! (rozhořčeně) Divil byste se, kolik z
Někde koupili například kožené bundy
nich se v záplavách formulářů
a jinde je prodali. Neříkám, že z toho
neorientuje. Právě v tom se jim
vždy platili daně, ale fungovalo to.
snaží naše občanské sdružení
pomoci.“
Veškerý trh ale nyní ovládli Vietnamci,
Nezvykli si už ale
kterým se prostě nedá konkurovat...“
Romové právě na žiLADISLAV LAKATOŠ vysvětluje odkud
vot ze sociálních dávek?
mají olaští Romové zlato, když nepracují
„Bohužel ano. Ovšem jen ze
sociálních dávek se dnes dá žít
velice špatně. Věc by vyřešilo,
zástupci prostějovské radnice
pokud by stát firmám udělil popodařilo vyřešit. Ti z Olachů,
vinnost Romy zaměstnat.“
kteří dělali problémy, už jsou
Otázkou je, jak by se
zavření. Myslím, že hodně
na takový zákon při
měst v České republice by si v
Stát nás živí! Podle jednatele občanského sdružení DUNERA Ladislava Lakatoše
vzdělání i pracovní
tomto mohlo vzít z Prostějova
jsou Romové v tuto chvíli odsouzeni k životu na dávkách...
Foto: Martin Zaoral
morálce některých Romů dípříklad.“

Prostějov - Nezaměstnanost, nevzdělanost, rvačky, závislost na drogách
a hracích automatech. To jsou hlavní problémy, s nimiž se potýkají olašští
Romové. Poznáte je snadno. Ženy nosí dlouhé sukně a bývají ověšeny zlatem. Jsou obvykle sebevědomí a hluční. V Prostějově jich žije přes osmdesát, práci zřejmě nemá ani jeden z nich. „Olašští Romové si už zvykli na život
na sociálních dávkách. Nemají jinou šanci...,“ říká v exkluzivním interview
pro Večerník Ladislav Lakatoš, jednatel občanského sdružení Dunera.
Martin Zaoral
Olašští Romové mají
svůj uzavřený svět.
Jaká je jeho hiearchie?
„Králem olašských Romů je
Jan Horvátko, jinak zvaný
´Bobko´, kterému je sedmasedmdesát let a žije v Prostějově.
Ten u nás řeší problémy a funguje de facto jako soudce. Jeho
zástupcem je Robert Lakatoš
zvaný ´Berci´.“
Kolik
olašských
Romů v Prostějově
žije?
„Přibližně jich je tu něco přes
osmdesát.“
Jaký počet z nich
pracuje?
„Nevím o nikom...
(krčí rameny) Sehnat práci je
pro Roma složité. Pokud se

uchází o zaměstnání, zaměstnavatelé obvykle upřednostní
někoho jiného!“
Vy sám máte zaměstnání?
„Zaměstnaný nejsem.
Pracuji ale jako jednatel občanského sdružení, z čehož však
žádné peníze nemám. Příjem
mi jde hlavně z mateřské. Mám
vyřízený i příspěvek na péči.“
V souvislosti s Romy
se často mluví o zneužívání sociálních
dávek. Co si o tom myslíte?
„Řeknu to tak, český stát Romy
přímo nutí, aby si žádali o sociální dávky, na které mají právo!“
To myslíte vážně?! A
jakým způsobem je
stát nutí?
„Nemají prostě jinou šanci, než
aby si o dávky zažádali...“

Chtěli odtáhnout cizí auto do sběrny

Josef Kučera nakonec ukradl alespoň autobaterii...

„ZABIJU SE! Na tom
není nic špatného...“
David Brauner
na sebe opět
poutá pozornost

Koláž PV Večerníku

Prostějov/mls - Po krabici
neznačkového vína napadne
člověka ledacos. Většinou
to ale není nic dobrého...
S hodně šíleným nápadem
jak si „přivydělat“ přišel
Josef Kučera. Společně se
známým recidivistou Jaroslavem Smržem popíjeli u
prostějovského Lidlu. Pak
přišel onen osudový nápad,

který oba muže dostal do
vážných problémů...
„Josef Kučera navrhl, abychom u jednoho ze zaparkovaných aut zlomili volant a celé je
odtáhli do sběrny,“ vypověděl
u soudu Jaroslav Smrž, který
je veřejnosti známý především
jako zloděj uren na prostějovském hřbitově... „Byla to pěkná hovadina,“ dodal. Podle něj
měl Kučera u sebe páčidlo, kterým rozbil okno a dostal se tak
do odstaveného auta. Z něho
se mu po nějaké době podařilo
odmontovat alespoň autobaterii. S ní se oba kumpáni vydali

do sběrny. Přitom je však odchytila hlídka městské policie
a věci rázem dostaly úplně jiný
spád...
Sám Josef Kučera se ovšem
Večerníku svěřil, že za poškození auta a krádež autobaterie
by měl putovat do vězení.
„Dostal jsem rok a půl natvrdo,” sdělil několikrát trestaný
Kučera. Jaroslav Smrž v tomto případě odsouzen nebyl.
Vzhledem k tomu, že má na
svém kontě řadu dalších žalob, je více než pravděpodobné, že jej vězení stejně nemine...

Prostějov/red - David Braunera naháněli policisté po
celém Prostějově, jelikož
avizoval, že chce v pondělí
30. ledna u myší díry ve Vrahovicích skočit pod vlak. V
uvedený den ho našli opilého
v hospodě v Kravařově ulici
a místo na kolejích skončil na
záchytce. „Bylo to pro mě poučení, už nic podobného dělat
nebudu. Chci se postavit na
vlastní nohy,” sdělil nám nezaměstnaný David Brauner, za
jehož rozhodnutím měla stát
nešťastná láska ke starší ženě.
Ta ho během jejich dvouletého vztahu, který skončil se
závěrem minulého roku, měla
finančně podporovat. V mi-

Předplaťte si
periodikum,
kde najdete
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Nepoučil se. David Brauner minulý týden opět zopakoval své
výhružky o sebevraždě.
Foto: archiv
nulém týdnu David Brauner
své výhružky opět zopakoval.
„Jsem úplně jinde. Dodělám
to. Zabiju se. Na tom není nic

špatného,” prohlásil v pátek
pětatřicetiletý muž, u něhož je
s podivem, že dosud neskončil
v péči psychiatrů.

DAVID PROKOPL „JOHNY“ DANIŠ DOSTAL Baťova univerzita
GOLIÁŠOVI AUTO PĚT A PŮL ROKU NATVRDO! v Prostějově končí...
Prostějov/mls - Že strach
může člověka motivovat k fyzickým výkonům, kterých by
jinak nebyl schopen, dokazuje
případ čtyřiačtyřicetiletého
Luďka Šnajdra. Dosud netrestaný muž totiž rozhodně
nepůsobí jako velký rváč. Ba
právě naopak... Přesto se měl
dopustit násilí proti majetku...
Luděk Šnajdr. - při pohledu
na něj se dá věřit, že skutečně
trpí úzkostmi, jak on sám tvrdí.
Přesto tento na první pohled
nepříliš výbojný muž způsobil
vysokému a sebevědomě působícímu protivníkovi škodu

pětašedesát tisíc korun. Na parkovišti u prostějovského Teska
mu totiž prokopl auto.
„On mě předtím fyzicky napadl. Bál jsem se ho,“ obhajoval se u prostějovského soudu
Šnajdr, který netuší, kde požadované peníze na opravu auta
vezme. Jeho měsíční příjmy se
totiž dle něj pohybují kolem
čtyř tisíc korun. Kromě povinnosti uhradit více jak šedesátitisícovou škodu odcházel Šnajdr
od soudu také s čtyřměsíční
podmínkou. Nyní společně se
svým obhájcem zvažuje odvolání.

Charita sbírá teplé věci

pro bezdomovce. POMOZTE!
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. 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

(dokončení ze strany 2)
Jan Daniš, o jehož posledním
případu Večerník informoval již
před týdnem, byl za opakované
fyzické napadání o šestnáct let
mladší Jitky B. už jednou odsouzen ke třem letům vězení.
Po polovině trestu byl podmíněně propuštěn. Svoji bývalou
manželku však opět vyhledal
v obchodě, který provozovala
v budově prostějovského Atria.
Dožadoval se na ní vydání automobilu, který prodala a jenž
měl být ve společném vlastnictví obou manželů. Jeho vina
byla dle soudce Petra Vrtěla
dokázána především na základě výpovědi Danišovy bývalé
manželky Jitky B. Ta by však
dle něj sama o sobě k odsouzení
nepostačovala. Dalšími důkazy
svědčícími o Danišově vině
byly například dopisy z vězení,
které Daniš psal jejich společným dcerám. V těch Daniš své
ženě nepokrytě vyhrožoval, že
se jí za předchozí odsouzení
pomstí. Navíc tvrdil, že svoji

bývalou ženu v Atriu navštívil
maximálně třikrát. Že tomu
tak nebylo, dosvědčily ženy z
kanceláře v budově na prostějovském náměstí, podle kterých
v obchodě býval téměř každý
den...
O tom, že chtěl Jitku B. fyzicky napadnout, promluvila
i jedna z jejich dcer. Přitom
po propuštění z vězení Daniš
slíbil, že nastoupí do zaměstnání. „Místo, aby každé ráno
zamířil do práce, vždy vyrazil
za svojí bývalou ženou, aby jí
vyhrožoval,“ zdůraznil soudce
Petr Vrtěl, který při stanovení
výše trestu přihlédl k chování
obžalovaného během vyšetřování i soudního procesu. „Za
své chování by se měl Jan Daniš stydět. Kdyby se ke svému
činu doznal, omluvil se a litoval jej, mohl by soud uvěřit
tomu, že už ve svém jednání
nebude pokračovat. Trest by
pak mohl být nižší. On však
své vyhrožování buď popíral,
nebo bagatelizoval. Proto výše

trestu kopíruje přístup Jana Daniše k celé záležitosti,“ vysvětlil Vrtěl.
Trest naopak vyvolal bouři
nevole mezi olašskými Romy.
„Jan alias Johny Daniš byl zdatný obchodník, o kterém bylo v
Prostějově všeobecně známo,
že je bohatý. Vlastnil například
zlatý řetěz, který vážil třistapadesát(!) gramů. Přitom gram
takového zlata stojí až tisíc
korun! Když se vrátil z vězení,
neměl najednou nic. Nikdo se
nemůže divit, že chtěl peníze od
své bývalé ženy zpět,“ nechal se
například slyšet jednatel občanského sdružení Dunera Ladislav Lakatoš. Podle odůvodnění
rozsudku však požadavek na
vrácení peněz za vůz byl pouze záminkou k tomu, aby Jan
Daniš mohl svoji ženu i nadále
pronásledovat a slovně i fyzicky
napadat...
Rozsudek dosud nenabyl
právní moci, odsouzený se po
poradě se svým právníkem
na místě odvolal.

(pokračování ze strany 3)
„Děláme všechny kroky
k tomu, abychom neutrpěli žádnou velkou škodu. To
znamená, že hledáme takové
řešení, které vyhoví požadavkům státu, jehož peníze jako
dotaci jsme na rekonstrukci
budovy získali. Každopádně
jsem ale z konce působení Baťovy univerzity velmi
zklamán, a to je ještě mírný
způsob mého vyjádření,“ dodal starosta Pišťák. „Neřekla
bych, že jsou to vyhozené
peníze. Univerzita si ponechá některé prostory pro
svoje potřeby. Budova školy
je opravena a může sloužit
později pro potřeby jiných
subjektů,“ mírní emoce Ivana
Hemerková, která tento týden
bude ještě jednat s děkanem
Baťovy univerzity. „Také já
jsem byl před lety pro to, aby
v Prostějově našla své místo vysoká škola. Jenomže ti,
kteří si příchod Baťovy univerzity do našeho města vza-

li za své, hodně podcenili a
špatně odhadli celkovou situaci. Dneska už totiž víme, že
problém univerzity nevznikl teď, ale táhne se již delší
dobu. Rozbor této situace, na
jehož základě město investovalo do rekonstrukce budovy
na Husově náměstí přes třicet
milionů korun, nebyl fundovaný. Nyní věřím, že se podaří přesvědčit ministerstvo
školství, aby netrvalo na tom,
že v budově musí sídlit vysoká
škola. Na tento účel byla totiž
městu poskytnuta státní dotace. Budeme žádat, abychom v
budově mohli najít uplatnění
pro nějakou školu střední či
základní, jinak bychom dotaci
museli vracet. A to by potom
byly skutečně vyhozené peníze z okna. A co se týká samotné Baťovy univerzity a jejího
působení v Prostějově, je to
pro mě obrovské zklamání,“
vyjádřil se k současné situaci také Zdeněk Peichl, člen
Rady města Prostějova.

Téma Večerníku
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Jelikož se PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK snaží naslouchat vašim zájmům a potřebám, přicházejí si tak
na své zahrádkáři, kutilové, stavebníci, všichni ti, co se zajímají o automobily, ale i o zdraví, krásu, módu… a mnoho, mnoho dalších. Tentokrát jsme se zaměřili na trend současnosti, kterým je bezesporu
wellness. A jelikož se nám brzy přiblíží jaro, dochází také na bazény.
Samotné wellness v poslední době zaznamenalo velký rozmach. Mnoho lidí o něm slyšelo, ale stále
hodně z nich přesně neví, co se za pojmem wellness skrývá. My vám tohle téma objasníme a také přiblížíme, jak takový wellness pobyt může vypadat. A už za týden vám poradíme poradíme, jak si obstarat
si bazén se vším všudy…
Připravila: Aneta Křížová

byty samozřejmě i s touto variantou
počítají. V nabídkách nejčastěji
naleznete pobyty, které jsou jako
pro dvojčata - společné masáže,
koupele, romantické večeře a další.
Velkým hitem se v posledních
letech staly pivní lázně. Jedná se
o speciální a naprosto originální
lázeňskou terapii, která využívá
kombinaci blahodárných léčivých
účinků minerální vody s účinky
piva a všech surovin, které jsou
k výrobě piva nezbytné. Pivní
lázně mají regenerující účinek na
Ilustrační foto
vlasy, pleť, uvolnění svalů i těla a
přispívají k celkovému zlepšení obchybí, člověk si připadá unavený ranyschopnosti.
a bez nálady. Výborný tělesný stav
Wellness není jen pro velké
totiž podporuje mysl i ducha, a
proto je nutné se o něj pečlivě sta- Wellness centra bývají pro děti
rat. Wellness aktivity mají charakter pravým rájem. Různě tematicky
lehkých fyzických činností spo- zaměřené „dětské světy“ nabízejí
jených s relaxačními procedurami. programy a zážitky dětem od pleProto jsou během wellness pobytů nek až po pubertu. Dětským světům
do programu zařazeny aktivity jako
fitness, rehabilitační cvičení, cykloturistika, nordic walking nebo
jen procházky. Tyto aktivity jsou
pak proloženy pobytem v sauně,
whirpool v relaxačních bazénech,
masážemi, lázeňskými procedurami, vodoléčbou nebo třeba kosmetikou. Dalším důležitým prvkem
wellness je také strava. Ta by měla
být kvalitní a vyvážená, ale i chutná, což ve wellness zařízení určitě
nechybí.

Na prosluněné dny si ještě chvíli
počkáme, proto není nic lepšího
než si zatím kratší dny a pochmurné počasí, které nám kazí
náladu, zpříjemnit pestrým programem. Co takhle si na dva až
čtyři dny odpočinout, načerpat
energii a dobrou náladu po
boku kamarádek či partnera na
příjemném místě? Dnes už proto
ani nemusíte jezdit přes půl světa.
Vyrazte za wellness do českých
lázní nebo wellness zařízení!
Čechy, Morava, Slezsko - každý z
těchto koutů skrývá nemalý počet
zařízení, které pohladí vás, ale i
vaši duši. Dva dny jsou prima,
čtyři výtečné a po týdnu si budete
připadat jako v nebi. Nechcete si to
vyzkoušet? Pojďme si takový wellness pobyt přiblížit…
Wellness znamená ve volném
I s muži se počítá
překladu „být v pohodě“ nebo „být
fit“. Cílem je harmonizace celé Přejete si odpočívat po boku partosobnosti. Pokud tato rovnováha nera? Není problém. Wellness po-

vládnou pohádkové postavičky
a filmoví hrdinové, ale motivací
může být i interaktivní zábava a
poznání. Takových zařízení je však
u nás jen málo, ale v sousedním
Rakousku jich najdete spoustu.
Mimo hrátky najdete už i v našich
wellness centrech různá cvičení,
plavání nebo i procedury určené
dětem.

Dámská jízda
Jste už unavená z péče o děti, ale
i manžela? Není nic lepšího než si
s kamarádkou vyrazit na víkend.
Wellness pobyty pro ženy jsou plné
péče, ale pokud máte zájem, tak
i aktivního režimu. Buď můžete
celý víkend prosportovat a nebo
relaxovat pomocí čokoládových,
medových či aromatických masáží
doplněných o kosmetiku a další
procedury.
Báječná představa, nemyslíte?

Ilustrační foto

Jaké máme nejoblíbenější masáže...
► masáž lávovými kameny

► manuální lymfatická drenáž

Masér pokládá zahřáté lávové kameny (cca 45-55°C) na vybraná místa na těle (čakry, energetické dráhy, problematická
„zatuhlá“ místa) a tato místa s kameny masíruje. Stimuluje tak
krevní oběh a lymfatický systém, prohřívá celé tělo, pomáhá
detoxikaci organismu.

Ta účinkuje tak, že se ručně uvolňují lymfatické uzliny, rozproudí tok lymfy po těle a podpoří se tak
samočisticí a regenerační schopnost organismu. Jedná se o jemnou masážní techniku charakterizovanou
jemnými doteky a lehkým tlakem po celém těle.

► medová detoxikační masáž

► zábal v horké čokoládě

Masér potře zákazníkovi záda voňavým tekutým medem a ten
vmasíruje speciální technikou do těla. Med vlivem napětí a
podtlakem z těla vytahuje škodlivé látky, houstne a barví se.
Po masáži se klient osprchuje. Odstraňují se tak z těla toxiny a
aktivují vnitřní orgány. Je také účinná jako prostředek k oživení
organismu vyčerpaného stresem a nezdravým životním stylem.

Jde o peeling rozdrcenými kávovými zrny s olejem.
Významně tonizuje, vyhlazuje pokožku, zabraňuje
stárnutí. Výrazným způsobem potlačuje celulitidu.
Čokoláda je plná vitamínů, minerálů, koenzymů a
antioxidantů, působí blahodárně na krásu a dobrou
náladu.
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Byli jste
někdy na wellnes pobytu?
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CVIČENÍ V BAZÉNU

aneb když voda léčí
Hydrokinezioterapie neboli cvičení ve vodě se stává stále rozšířenějším zvykem. Důvod je jednoduchý:
cvičení v bazénu má jednoznačně
pozitivní vliv na lidské zdraví, navíc není vyčerpávající a efekt se
dostavuje poměrně brzy.
Pouhý pobyt ve vodě výrazně ovlivňuje dýchání, funkci žláz s vnitřní
sekrecí a je probouzečem energie
pro cévní systém a látkovou výměnu.
Vodní prostředí dále pomocí krevního oběhu upravuje funkce centrálního, periferního a vegetativního
nervstva. Při dodržování správné
techniky a postoje posiluje svaly
trupu, zlepšuje stabilitu páteře a fyzickou kondici. Klíčovým prvkem
cvičení ve vodě je její vztlak, který
ovlivní procento tělesné váhy využí-

vané při cvičení. Díky tomuto vztlaku pracujeme v průměru s až o 50
procent nižší hmotností vlastního těla
oproti běžnému cvičení, takže nedochází ke zbytečnému zatěžování. To
umožní věnovat se detailněji formě
cviku. Odpor vody tělo zatěžuje i
protahuje zároveň.
Cvičení lze zefektivnit užitím aqua
pomůcek (vodní nudle, aqua rukavice, aqua činky), které odpor vody ještě zvyšují. Tento druh cvičení se navíc
hodí pro všechny, od malých dětí až
po seniory a těhotné ženy. Vhodné je
hlavně pro ty, kdo mají problémy s
kyčlemi nebo koleny, protože ve vodě
nejsou tolik namáhané. Cvičení probíhá v malých skupinkách čtyř až osmi
osob a po celou dobu jste zpravidla
vedeni zkušeným fyzioterapeutem.

Ilustrační foto

INZERCE

CONTOURS FITNESS: Třicet

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

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

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

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

VOLEJTE 773 601 902

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

Předplaťte si periodikum, kde vám přinášíme tématickou stranu se speciálním obsahem
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433 Pište: predplatne@vecernikpv.cz

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expresz regionu
Vranovskká št
Vranovská
šštamprla
štam
tampr
p la
pr
la
už sbírá vzorky
Vranovice-Kelčice/red
Český zahrádkářský svaz
ZO Vranovice-Kelčice letos
pořádá X. ročník soutěže
o nejlepší domácí pálenku
„Vranovská štamprla”, která
se bude konat v sobotu 10.
března 2012 od 15.00 hodin
v Motorestu u topolů v Kelčicích. Ale pozor! Soutěžní
vzorky jsou přijímány už
ve čtvrtek 23. února a v pátek 24. února v hostinci Pod
kaštany ve Vranovicích.

Jak vypadá Konice z výšky?
Konice/red - Ve čtvrtek 16.
února 2012 v 18.00 hodin se
v zámecké galerii proběhne
vernisáž výstavy fotografií
pořízených z balónu L. Šmídy nazvaná Konice z výšky.
Výstava bude otevřena od
pátku 17. února do středy 7.
března, ve všední dny vždy
od 10.00 do 12.00 a od 13.00
do 16.00.

Exkluzivní reportáž z přelidněného domu, v němž žije více jak sedmdesát lidí!

MRZNE. A ROMŮM ZE STUDENCE DOCHÁZÍ DŘEVO...
Na topivo vyrazili i k vlakovému nádraží v Čelechovicích. Co na to starostka?

Hnědá skluzavka ze zamrzlé žumpy, dětská sedačka
na kupě odpadků před domem, okna s vybitým sklem, kterými uniká z domu teplo, obnažené dráty s
elektřinou hrozící zkratem, byty vytápěné pomocí kamen na dřevo. Více než sedmdesát Romů z jediného
zpustlého domu ve Studenci žije v podmínkách, ve
kterých by většina z nás asi dlouho nepřežila! Oni
si však umí poradit. A to i během třeskutých mrazů.
Ovšem za jakou cenu? To se vydal Večerník v uplynulém týdnu zjišťovat. A místy jsme jen koulely
očima...
Čelechovice na Hané/mls
Jak se s mrazy vypořádávají obyvatelé žijící v takhle otřesných
podmínkách? Na obecním úřadě
v Čelechovicích mají k problematice „svých“ Romů celou tlustou
složku. „Možná už lidé vůči nim

otupěli, ale letos jsem na ně zatím
žádnou větší stížnost nezaznamenala. Až dnes mi volal muž bydlící
nedaleko nádraží, že od trati odvážejí dřevo,“ reagovala ve čtvrtek
na náš dotaz starostka Čelechovic
na Hané Jarmila Stawaritschová.
V domě, kde Romové bydlí, není

Divadelníci z Němčic
budou plesat
Němčice nad Hanou/red Divadelní soubor Na Štaci
z Němčic nad Hanou pořádá
v sobotu 18. února 2012 od
20.00 hodin v sokolovně v
Němčicích nad Hanou 28.
divadelní ples. K tanci a poslechu budou hrát Los Playbos. Součástí bálu bude i
soutěž o nejlepší masku. Slosovatelné vstupné přijde na
stovku. Lístky jsou už nyní k
mání v novinovém stánku u
paní Dvořákové.

Obytná ruina. V rozpadajícím se domě ve Studenci bydlí kolem sedmdesáti Romů. Nepořádek bývá obvykle jak před ním, tak i za ním...

Teplo i poklizeno. Se starostkou Jarmilou Stawaritschovou jsme navštívili Vojtěcha Hangurbadža a jeho ženu. V jejich bytě bylo útulno.
2x foto: Martin Zaoral
ústřední topení a objekt se vytápí
pomocí kamínek na dřevo. A to
minimálně jedné z hned několika
rodin žijících v domě očividně
dochází.
Společně se starostkou vyrážíme
k nádraží. Mladíci nakládající zde
dřevo na „dvoukolák“ jsou naším
příjezdem očividně zaskočeni. Jen
těžko hledají odpověď na otázku,
proč berou dřevo z pozemku patřícího zřejmě Českým drahám. „To
jsme neposekali my, podívejte se,
to je pořezané motorovou pilou a
tu my nemáme,“ obhajují se dosti
naivně, přičemž jaksi pomíjí fakt,
že jim nikdo nepovolil ani to, aby
posekané dřevo vůbec odváželi...
Ke starostce obce se však chovají
velice uctivě. I ona sama je vstřícná...
Jelikož skutečně mrzne, až praští, a
Romové dřevo očividně potřebují,

naložený „dvoukolák“ přece jen
skončí na dvoře rozsáhlého stavení
ve Studenci. Zde panuje čilý ruch.
Pobíhá tu hned několik ušmudlaných děvčátek s hlubokýma
černýma očima. „Některé rodiny,
které tu žijí, spolu nevychází vůbec
dobře. Problémy začaly obzvláště
poté, co se sem z Kostelce, kde v
exekuci přišli o dům, přestěhovala
Zlatice Hangurbadžová se svým
mužem. Společně mají asi devět
dětí...,“ osvětluje počátek mírně
řečeno horší komunikace čelechovická starostka.
Kromě malých dětí jsou zde nejvýraznějším prvkem zuřivě štěkající
psiska. „Žádné z těch zvířat u nás
není nahlášeno. Dříve pobíhali po
celé vesnici a ohrožovali místní.
Pokousali i pošťačku! Teď už se
to přece jen zlepšilo,“ zmiňuje se
Jarmila Stawaritschová.

„Dominantu“ nádvoří tvoří zamrzlá velká hnědá skluzavka.
Při bližším pohledu člověk zjistí,
že se jedná o přetékající žumpu,
která zcela zamrzla... Na jaře chce
obec ve Studenci začít budovat
kanalizaci. Přípojky si ovšem lidé
budou muset platit sami. Jestli se
obyvatele tohoto domu podaří
přinutit k tomu, aby se na kanalizaci napojili, toť však zahaleno
stínem pochybností... „Doufám,
že se nakonec domluvíme, ale
bude to nesmírně těžké,“ pokrčí rameny starostka. Problém je
rovněž s odpadky, které se válí
nejen před domem, ale hlavně za
ním. „Některé rodiny mají popelnici, kam odpad vyhazují, pro ty
ostatní jsem zařídila velký kontejner za patnáct set korun. Stačí,
aby se na něj složili a zaplatili jej.
Přestože mi to slibují, dá se těžko
odhadnout, kdy se jim to podaří,“
uvažuje šéfka obce.
V tu chvíli už na nás z okna volá
přibližně šedesátiletý muž. „Dobrý den, paní starostko, pojďte dál,
u nás je teploučko,“ zve nás dovnitř Vojtěch Hangurbadžo, jehož
rodina se do obce dostala po vystěhování prostějovský kolonek
„u svaté Anny“ asi před deseti
lety. Další přišly později. Vstupujeme do bytu Vojtěcha Hangurbadža. Je uklizený a až nečekaně
útulný. O jeho nájemnících vypovídá snad jen to, že nejen na zemi,
ale i na stěnách a stropě tu visí
hned několik vrstev tlustých koberců. „Topím dřevem, které nakupuji na pile v Olšanech. Přijde

mě levně,“ říká Vojtěch Hangurbadžo a na důkaz ukazuje nasekané polena. „Že kluci brali dřevo?
Já jsem je nikam určitě neposílal, my ho máme dost,“ ujišťuje
Hangurbadžo, jehož vnuky jsme
předtím potkali na nádraží. „Syn
se svojí manželkou neumí dobře
hospodařit a mě neposlechnou.
Ani s ostatními rodinami nevycházím právě nejlépe. Přemýšlím,
že bych se odsud odstěhoval,“
dodává.
Následně se ptá po práci. „Paní
starostko, chybí mi dva roky do
důchodu, nenašlo by se něco u
vás?“ Jarmila Stawaritschová
neskrývá rozpačitý obličej. „Asi
bych ho i zaměstnala, ale bojím
se, že na obci letos místo nebude. Předchozí zkušenosti se zaměstnáváním Romům jsou navíc
hodně rozporuplné. Někteří se
osvědčili velmi dobře, u jiných to
byla naprostá katastrofa,“ uvedla
v této souvislosti Jarmila Stawaritschová.
Při odchodu z domu ve Studenci ještě klepeme na přízemní byt
Vojtěcha Hangurbadža mladšího.
Vychází očividně zkřehlý čtyřicátník. „U nás je docela zima,”
potvrzuje muž, zatímco jeho děti
před vchod do bytu skládají polínka, která přivezly od nádraží v Čelechovicích. Dovnitř nás nepozve.
Odjíždíme s vědomím, že Romy
nelze skutečně strkat do jednoho
pytle. A to i přesto, že jsou společně natěsnáni do jednoho polorozpadlého domu, který se stal symbolem velkých a trvalých obtíží...

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

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

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

Smetla jiné auto. Mladá řidička bílé škodovky vyjela v Hablově ze silnice a nabourala do auta zaparkovaného před domem. Foto: Policie ČR
Hablov/mik – Bylo to skutečně
tak, nebo si to řidička vymyslela, aby zakryla vlastní chybu
při řízení? Těžko v tuto chvíli dělat závěry z nehody, ke
které došlo v Hablově. Mladá
žena vyjela ze silnice a nabourala do zaparkovaného auta u
domu. Prý ji ze silnice vytlačil
protijedoucí mercedes…

„Ve středu v 17.00 hodin jel
doposud neustanovený řidič
s vozidlem značky Mercedes
bílé barvy s doposud nezjištěnou registrační značkou od
obce Hablov do Duban. Přejel
do protisměru a zde ohrozil
devětadvacetiletou
řidičku
Škody Felicia combi. Mladá
žena strhla řízení vpravo, aby

O Zlatý erb bojují Němčice a Mořice
Prostějovsko/mls - Líbí se vám webové stránky Němčic nad
Hanou či Mořic? Pak je ještě do středy 22. února do 16 hodin můžete svým hlasem podpořit v krajském kole soutěže
o nejlepší webové stránky a elektronické služby Zlatý erb.
Hlasovat pro ně lze jednoduše na webových stránkách www.
zlatyerb.obce.cz. Do kolonky stačí uvést jméno obce, pro kterou chcete hlasovat.
Němčice nad Hanou se soutěže zúčastnily už minulý rok, kdy v
krajském kole skončily na druhém místě. „Snažíme se o to, aby
stránky byly aktuální. Občané na nich mohou najít přehled dění
ve městě i různé formuláře ke stažení. Nedávno jsme zavedli i
kalendář městských akcí. Naší výhodou je i webkamera,” uvedla
Marie Plchotová z městského úřadu v Němčicích nad Hanou.
Na webových stránkách Mořic zase zaujme obecní fotokronika
vedená od roku 2009. „Určitě bych rád upozornil také na unikátní soubor krásných kreseb, které lze na stránkách najít pod
odkazem Projekční dílna. Vznikly v srpnu 2010 při přípravě
dokumentace na plánovanou obnovu Mořic,” uvedl starosta Jaroslav Knap.

se vyhnula střetu s protijedoucím vozidlem a přitom dostala smyk, kdy poté sjela mimo
vozovku. Tady pak narazila
do zaparkovaného vozidla
Mitsubishi Lancer,“ popsala
nám nehodu v Hablově Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Policie bouračku dále intenzivně prošetřuje, neboť údajný
řidič mercedesu, který řidičku
škodovky ohrozil, z místa nehody ujel. „Při střetu došlo ke
hmotné škodě na vozidlech a k
lehkému zranění řidičky s doposud neustanovenou dobou
léčení. Ta byla odvezena vozidlem rychlé záchranné služby
do nemocnice k dalšímu vyšetření. Technická závada jako
příčina dopravní nehody nebyla na místě ohledáním zjištěna
ani uplatněna. U řidičky byla
provedena dechová zkouška s negativním výsledkem,“
sdělila Eva Čeplová. Jak ještě
dodala, způsobená škoda činí
předběžně 20 tisíc korun.

Víme víc ohledně smrti, která zasáhla celou obec

Myslejovice/mls - Kolem
úmrtí čtyřicetiletého Zdeňka
H. z Myslejovic, o níž Večerník informoval jako první v
minulém vydání, se v uplynulých dnech vynořila spousta otazníků. Odpovědi na
ně jsme se tak vydali hledat
přímo po obci. Sami se nám
dokonce ozvali přímí svědci a
blízcí lidé zesnulého. A jak se
ukázalo, někteří místní nám
bezprostředně po události
popsaly určité skutečnosti
trochu jinak, než se podle očitých svědků stalo... Nyní tedy
přicházíme s upřesňujícími
informacemi.
Většina oslovených místních
obyvatel se domnívala, že se
muž před svou smrtí opil v místním hostinci „U Jindřicha“, kde
býval ostatně více než častým
hostem. Zřejmě to však tentokrát nebyla pravda! „Před smrtí
mého kamaráda jsme skuteč-

ně popíjeli. Nebylo to ovšem
v Myslejovicích, ale v jednom
z barů na Plumlovské ulici v
Prostějově,” sdělil nám muž z
Myslejovic, v jehož domě Zdeněk H. zemřel. „Určitě neumrzl,
jak bylo naznačeno v článku.
V pokoji, kde spal, bylo dle
mého názoru přes dvacet stupňů
Celsia,“ tvrdil Večerníku dále
chlapík, který si sice nepřál být
jemnován, ale jehož identitu má
Večerník k dispozici.
Oficiálně příčina úmrtí není
zcela jasná, neboť výsledky
nařízené pitvy dosud nejsou
známy. „V tomto případě ale
můžeme vyloučit cizí zavinění,“ uvedla tisková mluvčí prostějovské policie Eva Čeplová.
Jak tedy Večerník sám zjistil, podle neoficiálních zpráv
muži selhalo srdce, přičemž
svoji roli zřejmě sehrálo také
značné množství vypitého alkoholu...

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

Hasičům z Lipové na plese vyhrávala dechovka
Tradiční doprovod vesnických bálů je dnes výjimkou

Lipová/mls - Jakou kapelu
si vybrat na ples? Většina
organizátorů se kloní k tomu,
že si pozvou skupinu schopnou zahrát písničky známé
z rádia. Tyto kapely bývají
často rockově zaměřené. Klasickou polku zahrají pouze
na začátku akce, přičemž
na nich bývá poznat, že je to
příliš nebaví. Později se však
všichni návštěvníci náramně

„vylbnou”, když skupina
zahraje skladby z repertoáru
Marie Rottrové, Lucie Bílé,
Divokého Billa či Kabátů.
Kapela, která hraje skladby
v rytmu klasických plesových
tanců, se dnes vidí poměrně
zřídka. Jednu takovou si
na svůj ples pozvali hasiči z
Lipové. K tanci i poslechu
jim v sobotu hrála dechová
Frajárečka.

Fotoreportáž

Někteří lidé dechovou kapelu na
bále přivítali. „Myslím, že ples
by měl být hlavně o tančení. A
co jiného bychom měli tančit
než polku, valčík a další klasické
tance. Ty se nikdy neomrzí. Vždyť
i ty se dají zatančit pokaždé jinak!
Na moderní hudbu se plesové
tance tančit často nedají. Jedině
tak nějaký ploužák. Obzvláště
v závěru to pak často bývá spíše
jako někde na rockovém koncertu.

Nic proti tomu, ale na ples to dle
mě nepatří,” vyjádřil se jeden ze
starších návštěvníků. Na druhou
stranu obzvláště mladí dechovkou v Lipové právě nadšeni nebyli.
Někteří z nich se mnohokrát na
parketu neobjevili. „Byl jsem na
hasičském plese v Lipové i minulý rok. To tu hrála zábavová
kapela. Lidi se dobře bavili. Že
organizátoři letos pozvali dechovku, mě dost překvapilo. Některé

Bývalé kino v Konici chátrá

jaký byl ples v Lipové...

Litorální zóna na Podhradském rybníce bude hotová nejdříve v létě

Prostějov/mls - Letos na jaře
by se měl napustit vybagrovaný Podhradský rybník v
Plumlově. Litorální pásmo,
které by mělo zajišťovat čištění vody, se však dosud nezačalo stavět. Povodí Moravy
v tuto chvíli čeká na přidělení
dotace z Operačního fondu životního prostředí. „V případě
kladného rozhodnutí neprodleně vypíšeme výběrové řízení,” uvedla tisková mluvčí
Povodí Moravy Veronika Slámová.

Kdy začnou pozemní práce, tak
v tuto chvíli není jasné. Přitom už
letos na jaře by se měl Podhradský
rybník napouštět. Nezkomplikuje
voda v rybníku průběh prací na
výstavbě pásma? „Budování litorálního pásma nepočítá s vypuštěným rybníkem. Pásmo budeme
zakládat v místě, kde nebyla voda,
prostor byl pouze částečně zmokřený. Spojovat napouštění rybníku
s budováním litorálního pásma
proto není na místě,” reagovala na
náš dotaz Veronika Slámová.
Podstatou vzniku litorálního pás-

Podhradský rybník. V tomto prostoru by mělo vzniknout litorální
pásmo.
Foto: Martin Zaoral

ma bude zpřírodnění koryta Hloučely na přítoku do Podhradského
rybníka. Před rybníkem bude také
vybudována nádrž, ve které se
bude usazovat přitékající bahno.
Vzniknou zde i nové plochy pro
rostliny, většinou rákosiny, jejichž
kořeny budou čistit vodu přitékající do rybníka. Součástí budou rovněž tůňky pro obojživelníky. Práce
budou rozděleny na dvě fáze. Pozemní práce by od svého zahájení
měly zabrat nejvýše půl roku, s
výsadbou rostlin se musí počkat na
vhodné přírodní podmínky.

jiné kulturní akce. „Pro pořádání
akcí zde nejsou zrovna příhodné
podmínky,” zmínil se Novák.
Jediné, co zde tedy nyní funguje, je bar. Ten nedávno změnil
provozovatele. Nový nájemce
městské kase za rok zaplatí sedm
a půl tisíce korun. Aby však budova nezchátrala úplně, musí
město do vytápění a elektřiny
ročně investovat několik desítek
tisíc korun. Otázkou zůstává,
zdali se po plánované rekonstrukci budovy pro ni dokáže v
Konici najít náležité využití.

ve Ptení šetří i policie
Sál. Kulturní dům v Lipové v sobotu ožil tradičním ple- Frajárečka. Tanečníkům k tanci i poslechu hrála Frajá- Tombola. Účastníci plesu mohli vyhrát celkem 193 cen.
sem, který zorganizoval místní Sbor dobrovolných hasi- rečka. Repertoár této dechovkové kapely tvořily především Hlavní z nich byl LCD televizor. Největší pozornost vzbuzovaly dva velké a těžké smrkové kmeny. Foto: Martin Zaoral
klasické polky.
čů.

Jiří Možný

Pásmo vznikne až po napuštění rybníka

Jediné, co zde funguje, je bar

Konice/mls Už více než rok je
mimo provoz kino v Konici.
Biograf přestal fungovat kvůli
nízké návštěvnosti. Jeho budova v současnosti chátrá,
kvůli splátkám na vybudování
kanalizace město v tuto chvíli
nemá dostatek peněz na jeho
opravu.
„Přibližně za dva roky bychom
chtěli začít připravovat projekt
rekonstrukce objektu bývalého
kina,” uvedl starosta Konice
František Novák. V budově se v
současnosti nepořádají ani žádné

Případ ředitele základní školy

Protivanov - Nestorem mezi starosty je bezesporu
Karel Trnečka. Od počátku devadesátých let až do
současnosti si obyvatelé a zastupitelé Protivanova
nevybrali jiného! Letos šedesátiletý Trnečka v exkluzivním rozhovoru pro Večerník nejen připomíná
nejvýznamnější projekty, které se za více než dvacet let jeho starostování podařilo zrealizovat, ale i
plány na nejbližší roky. „Kdyby mě to nebavilo, tak
bych s tím už sekl. Avšak dokončím toto volební období a skončím,“ prorokuje změnu v čele obce po
roce 2014.

Nové zjištění. Zdeněk H. byl v hostinci „U Jindřicha“ častým hostem, v osudný den před svojí smrtí však popíjel v jiném podniku v
Prostějově!
Foto: Martin Zaoral

už tuto sobotu

Plumlov/mls - K jedné z nejoriginálnějších akcí letošní plesové sezony bude jistě opět 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. Po půlnoci pak
přijde další překvapení. Připravena bude i show, při které lidé uvidí bubliny neuvěřitelných velikostí a tvarů. 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
mé vrstevníky to spíše odradilo. pouze omezené množství vstupenek.
Já jsem si ale na tuhle hudbu s
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O VSTUPENKY
partnerkou zatančil perfektně, i
když ji taky moc nemusím. PoNA PLES PLUMLOVSKÝCH NADŠENCŮ
slouchat ji velkou část večera
pro mě už byl docela nezvyk,” Správná odpověď na naši soutěžní otázku byla, že Ples Plumprohlásil třicátník Michal, který lovských nadšenců se letos koná po páté.
na ples dorazil z Prostějova. Ze správných odpovědí jsme vylosovali RENATU KLUKÁČKOJak mladí, tak i staří však v Li- VOU z Plumlova a ANDREU NAVRÁTILOVOU z Prostějova.
pové ocenili vystoupení finalisty Obě výherkyně si v průběhu tohoto týdne mohou v redakci
soutěže Česko Slovensko má Prostějovského Večerníku v Olomoucké ulici 10 vyzvednout
talent. Míra Zeidler předvedl dvě vstupenky na zmíněnou akci.
pořádný „tanec” na kole, který
musel obdivovat úplně každý
bez rozdílu věku.

Záhadná bouračka v Hablově JAK ZEMŘEL MUŽ Z MYSLEJOVIC? „Kraj ani stát nepočítá s opravou základních ani mateřských škol!“
Viník nehody prý ujel…

Ples nadšenců vypukne

V plném proudu je plesová sezóna. Na jaké
kulturní akce byste pozval do
Protivanova?
„Máme problém, chybí nám odpovídající prostory... Sokolovna
vyžaduje investici a tělovýchovná jednota shání prostředky,
které by mohla vložit do její
rekonstrukce. Obec by se svým
způsobem podílela, protože je
potřeba mít tady sál. Takže větší akce se většinou dělají v Malém Hradisku, menší ve škole,
v knihovně nebo na obecním
úřadě. Prostě tam, kde typ místnosti vyhovuje počtu zájemců.
Přes zimu uspořádáme dvě tři
přednášky v knihovně či základní škole, na jaře se pak uskuteční
pálení čarodějnic, kde se budou
angažovat i hasiči. Pět až sedm
akcí do roka tu opět bude.“
Loni jste získali dotace
na zeleň či kříž. Pokryla i
opravu střechy na školce?
„Dotaci jsme nedostali žádnou,
protože kraj ani stát nepočítá
s opravou základních ani mateřských škol, takže si to obce většinou platí sami. Místo ploché
střechy, která byla původní ještě
z konce sedmdesátých let jsme
dávali klasickou sedlovou. Stá-

lo nás to asi 2,4 milionu korun.
Podali jsme i žádost v rámci projektu ´Zelená úsporám´, kterou
ale stát v podstatě zrušil. Teď
se chystá nová výzva, která by
měla být někdy v únoru, březnu
l bychom tam dát školku.“
a chtěli
Proč jste do „Zelené
úsporám“ nezahrnuli
i základ
dní školu?
základní
„U školy jsme rekonstrukci
prováděli v roce 2003, kdy
ještě podobné opatření byly
teprve v plenkách, a dotace
se začaly vypiso-

Starosta Protivanova Karel Trnečka vysvětluje,
proč obec platila střechu na školce ze svého

vat až od roku 2008. Vyměnili
jsme okna, zateplili střechy, a teď
máme problém, že nám energetický audit prakticky nevychází.
Takže za dobrotu na žebrotu
Budeme to muset posílat ze svého, nebo nevím...(hořký úsměv)
Školka má vyjít kolem čtyř milionů a škola zhruba taky tak.
U školy nám stačí jen zateplit
obvodový plášť, kdežto u školky
musíme zateplit prakticky celou
budovu a půdní prostory plus
vyměnit okna. Je také s podivem
že se většinou zatepluje na Hané,
kde tato opatření nepřinášejí takový přínos. V naší nadmořské
výšce se musí topit od
září do konce května. Jako pomocný nebo hlavní
ukazatel do
hodnocení
přidělení dotace však nad-

mořská výška zahrnuta nebyla,
což si myslím, že není dobré.“
O jaké dotace se tedy
hodláte ucházet letos?
„Chceme požádat o peníze na
inženýrské sítě do nové lokality
pro rodinné domy, na zateplení
školy, hasiči si požádali na opravu vozidel. Loni dostali z Olomouckého kraje pětasedmdesát
tisíc na nnové vozidlo a zbylých
asi stop
stopadesát tisíc doplatila
obec. Ch
Chtěli bychom zpracovat
a podat žžádost na sběrný dvůr.
Vždy mu
musíme počkat na to, co
se bude vypisovat. Plánujeme
ještě dok
dokončit opravu místních
komunika
komunikací po vybudování inženýrských
ý
sítích a po kanalizaci.“
Zmínil jste sběrný dvůr.
Zm
Co vás k jeho vybudování vede?
„Produko
„Produkovaných odpadů je stále
víc, což bbychom chtěli sjednotit
do sběrné
sběrného dvora a v rámci něj
vytvořit úúložiště i pro stavební
odpad a sstavební suť. V součas-

drtičem a získaný materiál by se
používal na opravu polních cest
a podobně. Mohlo by se tam vozit vše od klasického tříděného
odpadu po nebezpečný odpad a
látky, jako jsou pneumatiky, baterie, staré televizory, barvy. To
se dosud sváží mobilním sběrem.
Vše závisí od získání dotace a
následná realizace by byla pak
otázkou příštího roku nebo dvou
let.“
Starostou jste již více než
dvacet let. Čeho si za tu
dobu nejvíce ceníte?
„Jedním z velkých úspěchů je
vybudování vodovodu Drahanská vrchovina, voda tady na
kopcích nikdy nebyla. Následně
jsme dotáhli do konce kanalizaci, plyn, zmíněnou opravu školy.
Je toho za tu dobu dost. Práce
je však rok od roku náročnější,
nejen u zpracovávání žádostí pro
dotace. Dříve jste byl schopen
podat žádost sám, teď se musí
nechat zpracovat analýza u od-

Ptení/mls - Kauzou ředitele
školy ve Ptení se v tuto chvíli
zabývá Policie ČR a Česká
školní inspekce. Závěry jejich
šetření dosud nejsou známy.
„Jak Česká školní inspekce,
tak policie případ šetří od samotného začátku. Dosud mi
z žádné z těchto stran nebylo
sděleno, že bych se dopustil
něčeho nezákonného. Věřím,

že se tak ani nestane,” uvedl
v pátek Pavel Kovář, který
nadále zůstává ve funkci. V té
jej podržela nejen školní rada,
která má v pravomoci ředitele
odvolat, ale nakonec i zastupitelé obce Ptení. Učinili tak
po bouřlivé diskuzi, kdy se na
stranu oblíbeného ředitele postavili žáci, jejich rodiče i kantoři
školy ve Ptení.

V Kostelci je od středy
v provozu kluziště
Kostelec na Hané/jim – Ledová plocha o rozměrech
čtyřicet krát dvacet metrů
slouží od poloviny minulého
týdne bruslařům v Kostelci na
Hané. S přípravou začali ve
fotbalovém areálu v pondělí
ráno a již ve středu odpoledne
bylo vše hotové.
„Hřiště je osvětlené a jsme tam
každý den od devíti do devíti.
Do 18 hodin pro děti, od 18
pak hrají chlapi hokej. Vstup
je zdarma,“ podotkl předseda

FC Kostelec na Hané Stanislav
Píchal s tím, že rozhodujícím
momentem pro zaledování
byla pozměněná předpověď
naznačující pokračující mráz.
Z brzkého tání strach nemá,
jelikož teploty mají stále zůstat
pod nulou: „Teď přes víkend
byly opět arktické mrazy a přes
týden, pokud bude obleva, tak
maximálně na nulu, což kluziště
vydrží.“ I proto věří, že si místní
cestu na led najdou a plocha
bude využívaná.

„V
„Většinou
se zatepluje na Hané,
kd to nepřináší takový přínos.
kde
V nnaší nadmořské výšce se přitom
mus
musí topit od září do konce května!“
Stálice vedení protivanovské obce KAREL TRNEČKA
o tom, jak složité je přidělování dotací na zateplení budov
nosti tent
tento druh odpadu již není
kde po ookolí ukládat a skládky
jsou pom
poměrně hodně vzdáleny.
Takže by se skladoval na samostatné plo
ploše, zpracoval mobilním

borných firem. Už to jsou přímo
spisy, žádosti se dokládají nejen
dokumentací, ale i dalšími přílohami a nevím, jestli je to možné
všechno přečíst...“

Kostelecký zimák. Již téměř týden se mohou lidé sklouznout nebo si
zabruslit na kluzišti u fotbalového hřiště v Kostelci. Foto:Stanislav Píchal

Kultura v Prostějově a okolí
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TRIO MILANA KAŠUBY přivezlo
Hvězda šoubyznysu
Hv
METALOVÍ TÖRR POZVALI
LIDI DO PEKLA

jazzové standardy

Páteční klub Apollo 13 duněl
pod náporem tvrdé muziky

Z koncertu. Kapela v Apollu vystoupila ve složení Ota
Hereš (kytara, zpěv), Honza „Bart“ Bartoš (baskytara,
zpěv) a Radek Sladký (bicí).
Foto: M. Zaoral
Prostějov
P
ěj //mls
l -Ž
Že to ffunguje, dokazovalo několik týpků skrytých před světem za
clonou dlouhých vlasů, jimiž
pod pódiem potřásali do rytmu zběsilé hudby. Ota Hereš
coby někdejší zakládající člen

„„Až mě všichni naserou, sejmu je všechny sekerou,” chroptěl v pátek
vvečer u mikrofonu frontman metalové kapely Törr šestačtyřicetiletý
O
Ota Hereš. Trojčlenná kapela svojí produkcí dala odpověď na otázku,
jjak
a se spojit s peklem a jak si pobyt v něm náležitě užít. K obojímu
sstačí dostatečně dlouho poslouchat jejich temnou metalovou muziku.

kkapely
l T
Törr jje rovněž známý
ze skupiny Alkehol. V pozici
frontmana nahradil někdejšího bedňáka Arakainu Vlastu
Henycha, který z kapely po
osobních neshodách v srpnu
2010 odešel. „Hodně z mých

kamarádů říkalo, že bez Henycha už Törr není, co býval,
a že na Törr proto nepůjdou.
Přitom mě se jejich poslední
deska Tempus Fugit opravdu
líbí a ani páteční koncert mě
nezklamal,” nechal se sly-

šet jeden z fanoušků temné
muziky. Po Törrech v Apollu vystoupila ještě jedna z
největších legend tuzemské
rockové a metalové scény kytarista a zpěvák Miloš DODO
Doležal.

Skvělý jazz. Tři muzikanti udělají spoustu muziky. Kultivovaný a precizní hudební projev Tria Milana
Kašuby byl v pátek velkým zážitkem.
Foto: Pavla Vašková

Nejvýznamější kulturní událost...

RABÍNI SI DOLÉTNOU PRO CENU KRAJE
Hejtmanství ocení prostějovskou klezmerovou kapelu

Prostějov,
Olomouc/mls,
pk - Krajští radní v úterý 7.
února na svém jednání vybrali ze 128 návrhů na ocenění celkem 11 významných
osobností a počinů loňského
roku, kterým navrhují udělit ceny Olomouckého kraje
za přínos v oblasti kultury.
Návrhy musí ještě schválit
krajské zastupitelstvo, které
se tomuto tématu bude věnovat 24. února. Předávání
cen se uskuteční při slavnostním večeru v Moravském divadle Olomouc ve
středu 4. dubna.

Cenu za výjimečný hudební počin roku v rámci Olomouckého kraje si v dubnu z
Moravského divadla v Olomouci odnese kapela Létající
rabín! Ansámbl sice získal už
řadu úspěchů na různých festivalech, když například v roce
2006 zvítězil na hudebním festivalu Zahrada v Náměšti na
Hané, nyní se však jedná o životní úspěch tohoto seskupení.
V loňském roce kapela uspořádala v Prostějově první ročník
festivalu Hanácký Jeruzalém
a stala se laureátem Mezinárodního folklorního festivalu

Strážnice 2011. Je rovněž nositelem Ceny města Prostějova
2008. A právě za tyto počiny byla navržena. „Hudební
skupinu Létající rabín jsme v
rámci kulturní komise vybrali
především díky úspěšnému
projektu Hanácký Jeruzalém.
Na této nominaci jsme se
shodli jednohlasně,“ prozradila Večerníku Milada Sokolová,
předsedkyně kulturní komise
při Radě města Prostějova.
„Jsme také rádi, že se celou
akci podařilo přesunout z malého Divadla Point do Národního domu,“ dodala Sokolová.

Zajímalo nás také, jak se na
svoji nominaci dívají samotní
Rabíni? „Ocenění ze Strážnice, které jsme společně s
taneční skupinou Rut dostali
v minulém roce, nám udělalo
velkou radost. Jsme rádi, že si
ho někdo všiml i na krajském
úřadě, nicméně k podobným
oceněním přistupujeme s určitou dávkou zdravé skepse.
Přesto doufáme, že by nám
tato cena kraje mohla pomoci
při jednání s pořadateli nejrůznějších kulturních akcí po celé
ČR,“ reagoval pro Večerníku
jeden z hudebníků a současně

VELKÁ FILMOVÁ SOUTĚŽ

s Večerníkem
a multikinem Cinestar
zná výherce

Trojice šťastných se vypraví
na Dámskou jízdu ZDARMA!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník a multikino CINESTAR vám před nedávnem představili nový projekt,
v jehož rámci se průběžně nejenže dozvídáte nejaktuálnější novinky z filmového prostředí, ale
díky zajímavým rozhovorům s hvězdami stříbrného plátna (ten s Kryštofem Hádkem si můžete
přečíst na straně 15 dnešního vydání -pozn.red.) můžete také trochu nahlédnout pod pokličku.
Těšit se ale můžete i na nejrůznější bonusy a dárečky, které lze získat formou nejrůznějších
soutěží. Ta druhá v pořadí vrcholí právě dnes, kdy vám představujeme jména tří výherců!
Po celý uplynulý týden jste totiž mohli být ve hře o TŘI VSTUPENKY na představení v rámci
programu DÁMSKÁ JÍZDA, které se koná UŽ TUTO STŘEDU 15. ÚNORA. Jeho součástí je welcome drink, losování o atraktivní ceny a především premiéra českého filmu SIGNÁL.
Ten z vás, kdo správně odpověděl na naši soutěžní otázku, byl zařazen do slosování. Stačilo,
pokud jste věděli, že dvojice mladíků Kája (Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk), která přijela
do poklidné vesničky, jenž je odříznutá od světa údajně proto, aby vyhledali nejlepší místo
pro instalaci nového mobilního vysílače, má ve skutečnosti v úmyslu podvádět. Správnou
variantou tak bylo za B.

Štěstí při následném losování se usmálo na trio:
► Petr Kudláček, Kostelecká 365, Prostějov
► Dana Slavotínková, Určická 40, Prostějov
► Jiřina Kunčíková, Ptení 57.
Všichni jmenovaní se mohou dostavit před začátkem celého programu k pokladnám olomouckého
multikina Cinestar, kde jim oproti občanským průkazům budou vstupenky vydány.

DÁMSKÁ JÍZDA - STŘEDA 15. ÚNORA 2012
FILMOVÁ PROJEKCE: SIGNÁL
MULTIKINO CINESTAR
začátek: 18:00 hodin, sál č.3
Program: welcome drink, ochutnávka kávy
Nescafé Dolce Gusto, prezentace Zdravé anglické školky, losování o atraktivní ceny, předpremiéra filmu Signál
Po skončení projekce after party ve Sport Baru
(prostory OCC) se slevou 20% na veškerou
konzumaci, další losování o ceny

uvádí

středa 15. února 2012
Začátek: 18:00, sál č. 3
Program: – welcome drink
– losování o atraktivní ceny
– ochutnávka kávy
Nescafé Dolce Gusto
– prezentace Zdravá anglická školka
– předpremiéra filmu Signál
Po skončení projekce after party ve Sport Baru
(prostory OCC) se slevou 20% na veškerou
konzumaci, další losování o ceny.

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

manažer kapely Vojtěch Pospíšil.
Olomoucký kraj za asistence marketingové společnosti
TK PLUS Prostějov ocenění
uděluje osobnostem nebo počinům za prezentaci kraje v
celostátním měřítku a trvalý
společenský přínos. Fyzické
i právnické osoby mohly nominace na ocenění posílat do
10. ledna letošního roku. Kdo
všechno si tedy dojde do Moravského divadla v Olomouci
pro cenu, to se budete moct
dozvědět z některého příštích
vydání Večerníku...

Prostějov/pav - Prostějovští
milovníci jazzu měli 10. února
výjimečnou příležitost oblažit
své uši uměním brněnského
Tria Milana Kašuby a jejich předskokanů, domácích
Draw on Trio. Místem koncertu se stal penzion Tolú
(Europenzion), který nabídl
příjemný prostor a komorní
atmosféru pro několik desítek
nadšených posluchačů.
Nadšení bylo totiž naprosto na
místě. Milan Kašuba je žijící
klasik české jazzové kytary a
skladby, v pátek laděné vystoupení spíše do tradičnější
jazzové polohy, on i jeho dva
spoluhráči, Vincenc Kummer (Basa) a Vítězslav Vavrda
(bicí), přednesli s naprostou
precizností a profesionalitou.
„Hrál s nádhernou lehkostí,
jako by struny ani nemačkal,“
sdělila nám svůj bezprostřední
dojem jedna z přítomných.
Tento skvělý kytarista zahrál
výjimečným způsobem nejen

jazzové standardy, ale například
i song amerického kytaristy
světového formátu Carlose
Santany.
Úroveň večera rozhodně
nesnížili ani místní Draw on
Trio, kteří podobně jako Trio
Milana Kašuby hráli tradiční
poslechovou hudbu, kterou
frontmen Martin Vondra (saxofon) s nadsázkou označil jako
„gastrojazz“, jehož hlavní devizou je nenáročnost a příjemnost
poslechu. Dalšími členy kapely
jsou Milan Oláh (baskytara,
zpěv) a Marek Husár (klávesy).
Hlavní organizátor a zároveň
majitel penzionu Tolú Zdeněk
Mlčoch považuje celou akci
za vydařenou. „Věřím, že
tradice jazzových koncertů
v našem penzionu, který
většinou hostí kapely hrající
spíše country či bluegrass,
bude pokračovat. Jsem rád, že
si k nám návštěvníci přijdou
poslechnout i odlišný typ
muziky.“

Jediné vystoupení rockové legendy v kraji právě u nás:

ARAKAIN PŘIVEZE DO

PROSTĚJOVA I LUCII BÍLOU
Praha, Prostějov/pr - Už 23. března
vystoupí v Prostějově skupina
Arakain s exkluzivním hostem Lucií Bílou. Koncert proběhne ve
Společenském domě v Prostějově a
bude se jednat o jediné vystoupení
v rámci koncert jarního XXX
BEST OF TOUR 2012 pro Olomoucký kraj.
Tuzemská rocková jednička Arakain
(na snímku) v tomto roce slaví své
třicáté výročí nepřetržité existence
velkolepým koncertním turné, a právě
naše nejúspěšnější zpěvačka Lucie
Bílá je exkluzivním hostem kapely.
Není se čemu divit, Bílá s Arakainem
začínala svou veleúspěšnou kariéru
a letech 1984 až1986 stáli společně
na pódiu. Po šestadvaceti letech tak

bude Arakain vystupovat opět v šesti
s ženou za mikrofonem.
„Jestli někdo k Arakainu bytostně
patří, pak je to právě Lucie, která byla
několik let naší nedílnou součástí!
Tím, že se pracnou komunikací a
obtížným přesouváním koncertů a
aktivit všech stran podařilo zajistit, že
termíny konečně všem vyhovují, se
hodně věcí vyřešilo a nemuseli jsme
řešit další případné termínové kolize v
případě dalších hostů. Koncerty proto
budou postaveny především na ose
Arakain - Lucie Bílá,“ říká k účasti
nejpopulárnější české zpěvačky kytarista a zakládající člen Arakainu Jiří
Urban.
Také si pamatujete jak kdysi zněli
skladby jako Cournoutto, Dotyky

nebo Zimní královna z úst začínající
Lucie Bílé? Nebo naopak patříte k
mladší generaci a tuto etapu Arakainu
znáte jen z vyprávění a archivních
materiálů? V obou případech máte
letos jedinečnou šanci právě na
prostějovském koncertě prožít vše na
živo!
Jak asi budou po letech skladby
znít, dnes už od zkušených a lety
prověřených osobností? Připraví
si pro vás kapela i nějaký bonus? Nechte se překvapit už 23.
března od 20 hodin v Prostějově.
Společenský dům už čeká! A
již brzy můžete na stránkách
Večerníku, který je exkluzivním
mediálním partnerem koncertu,
soutěžit o lístky ZDARMA!

Ze života města
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Blátivý chodník se ŘEŠIT NEBUDE!

INZERCE

„Jsou k tomu tři důvody,“ říká místostarosta Fišer
Prostějov/mik

Ještěže v těchto dnech
mrzne, až praští. Lidé procházející Sladkovského
ulicí se tak po jednom z
chodníků nemusí brodit v
loužích a bahně. Ostatně
je to jedno, protože jak
jsme se dozvěděli, město neprůchodný chodník
nijak řešit nebude. Ani na
jaře, ani na podzim.

Situaci ve Sladkovského ulici
jsme na stránkách Prostějovského Večerníku probírali nesčetněkrát. Od podzimu naši redakci
ale bombardují svými stížnostmi
lidé, kteří poukazují na zoufalý
stav chodníku blíže k železniční
trati. Zvláště v deštivém počasí,
kdy se tudy nedá projít kvůli bahnu a kalužím. Chodník je totiž neudržovaný a bez jakékoliv dlažby
či tvrdého povrchu. „Když už si
město dalo tu práci a v rámci rekonstrukce prostoru před místním
nádražím opravilo komunikace
ve Sladkovského ulici včetně
vybudování nové cyklostezky,
proč proboha nedotáhli do konce
opravu chodníku na konci ulice?“
přemítá jeden z našich čtenářů.
„Zmíněný chodník nebyl součástí
rekonstrukce Sladkovského ulice,
ani v budoucnu nepočítáme s jeho
opravou,“ sdělil Zdeněk Fišer,
místostarosta Prostějova. Na vysvětlenou uvedl tři důvody. „Zmíněný chodník je v prostoru, který
si stále necháváme jako rezervu

pro plánované rozšíření křižovatky s Olomouckou ulicí. Za druhé
mají občané naproti přes silnici
kvalitní chodník a třetím důvodem je fakt, že by se měli naučit
využívat zcela novou komunikaci
pro pěší i cyklisty zároveň přes
železniční trať. Pro chodce jdoucí ve směru od domu služeb je to
dokonce zkratka,“ řekl Zdeněk
Fišer.
Problém je ovšem v tom, že přechod přes koleje je nyní uzavřen,
čeká se na povolení Evropské
unie, aby ho České dráhy mohly
otevřít.

Choďte jinudy! Mistostarosta Zdeněk Fišer vysvětluje, proč nevábný
chodník nebude město opravovat.
Foto: Michal Kadlec a archív

Nejvíce nehod se vloni stalo v Olomoucké ulici
Smrtící hrozba? Rychlostní komunikace kolem Prostějova!
Prostějov/mik - V roce 2011
došlo na území celého našeho
okresu bezmála k osmi stovkám dopravních nehod. Přímo
ve městě byla situace optimističtější. Havárií bylo podstatně
méně a navíc na městských silnicích nezemřel žádný člověk.
Na rozdíl od komunikací poblíž
města…
Ale vraťme se k dopravním
karambolům uvnitř Prostějova.
Minulý týden k této problematice
vypracoval podrobný rozbor dopravní inženýr Policie ČR v Prostějově Michael Vafek. Podle jeho
statistik se co do počtu nehod stala
nejvíce nebezpečnou Olomoucká
ulice, co do zranění osob zase ulice
Šárka. V těsné blízkosti Prostějova
ovšem vede prim rychlostní komunikace. Jistě si všichni pamatujeme otřesnou únorovou nehodu,
při které naráz zahynulo šest osob.
„Jako nejnebezpečnější silnice vůbec je za uplynulý rok vyhodnocena rychlostní silnice I/46 v průtahu
okresem Prostějov. I když na délce
zhruba 24,9 kilometru klesl počet
nehod ze 121 v roce 2010 na 100

Největší hrůza. Jak dokládá policejní dopravní inženýr Michael
Vafek, tragédií roku byla vloni únorová havárie na rychlostní komunikaci, při které zahynulo šest osob.
2x foto: archiv Pv Večerníku
dopravních nehod v roce 2011.
Ovšem prudce vzrostly následky,
kdy bylo 7 osob usmrceno a 15
osob lehce zraněno. Na vysoké
koncentraci dopravních nehod na
této silnici, která je výrazně vyšší
než na běžné dálniční síti, se negativně projevuje její trasování,
kdy silnice byla navržena pouze na
rychlost 100 kilometrů za hodinu
a některé úseky dokonce na nižší

rychlost. Negativní roli sehrál i celkový technický stav silnice včetně
svodidel,“ uvedl Michael Vafek.
Co se týká přímo Prostějova, zde
je největší koncentrace dopravních
nehod v Olomoucké ulici. „V této
lokalitě bylo zaznamenáno 17 dopravních nehod bez zranění. Ulice
Olomoucká vykazuje v současné
době vyšší intenzitu motorové
dopravy než je tomu v případě

Radní pod palbou

Plumlovské. Nejvíce nehod je na
Olomoucké ulici zaznamenáno
na křižovatkách, například Šafaříkova – Lužická, Sladkovského
- Olomoucká a E. Valenty – Olomoucká. Svůj vliv při výjezdu na
hlavní komunikaci má vysoká intenzita silničního provozu a zhoršený výjezd z vedlejší komunikace
na hlavní. Jako nejnebezpečnější
se za rok 2011 jeví ulice Šárka se
třemi zraněnými osobami, z toho
byly sraženy dvě chodkyně. Svůj
díl na této situaci nesou nevhodně
řešené přechody pro chodce. Je třeba podotknout, že před vybudováním těchto přechodů k dopravním
nehodám na této ulici nedocházelo,“ konstatuje dopravní inženýr
Policie ČR v Prostějově.
Na dlouhodobě nejnebezpečnějším místě v Prostějově na křižovatce U Rodenů se staly tři
dopravní nehody, opět byl sražen
projíždějící cyklista, který utrpěl
lehké zranění.
„Pokud sledujeme vývoj na
okružních křižovatkách, tak nejnebezpečnější křižovatkou se jeví
okružní křižovatka Plumlovská –
J. Lady - Anglická se čtyřmi nehodami, při kterých byly dvě osoby
lehce zraněny. Zde se projevuje
velký průměr této okružní křižo-

vatky a relativně vysoká rychlost
projíždějících vozidel,“ dodal Michael Vafek.
Jak jsme již uvedli, je třeba také
konstatovat, že v roce 2011 na území města Prostějova nebyla při dopravních nehodách usmrcena žádná osoba. A to je pozitivní zjištění.
V policejní statistice jsou pečlivě
zaznamenány i dopravní havárie
z prostějovského regionu. „Nejnebezpečnější křižovatkou na
celém okrese Prostějov se za loňský rok stala křižovatka Smržice
– Mostkovice -Kostelec na Hané Prostějov. Došlo zde k šesti nehodám, při kterých byly čtyři osoby
zraněny. Projevuje se zde především nedání přednosti v jízdě na
poměrně přehledné křižovatce.
Dle mého názoru se zde jednak ze
strany řidičů jedoucích po hlavní
silnici podceňuje rychlost, která
zde bývá překračována, a dále je
zde efekt zkreslení vnímání vozidel jedoucích vyšší rychlostí, a
to ze strany řidičů vyjíždějících z
vedlejší silnice na hlavní. Je třeba
konstatovat, že k těmto nehodám
je třeba přičíst ještě jednu nehodu,
a to osobního automobilu a vlaku
na blízkém železničním přejezdu,“ uvedl Michael Vafek. Jak
ještě dodal, policie sleduje i další
nebezpečné úseky, jako například
Žešov - Výšovice, křižovatka u
Čechůvek a podobně.

„Z jednání části opozice jsem zklamán!“
Se Zdeňkem Peichlem o dopravě,
městských bytech, i o atmosféře v zastupitelstvu

Několik otázek, každou
na jiné téma, jsme minulý týden položili radnímu
a předsedovi dopravní
komise města Zdeňku
Peichlovi (na snímku).
Michal Kadlec
Pane
radní,
příští týden pojedete jednat s představiteli
Krajského úřadu Olomouckého kraje o dopravních investicích v Prostějově. O čem budete rokovat a co je v nejbližší
době v plánu ohledně dopravy
v našem městě?
„Budeme projednávat veškeré
investice do komunikací v Prostějově, které jsou v majetku
Olomouckého kraje. A my samozřejmě budeme požadovat,
abychom do těchto plánů měli
právo mluvit a abychom měli
možnost upřednostnit investice
do těch míst, kde nás v dopravě
nejvíce tlačí bota a které budou
nejvíce prospěšné pro město
Prostějov.
A kde tedy v
dopravě Prostějov nejvíce tlačí bota?
„Pro nás je v současné době rozhodující kruhová křižovatka na
Poděbradově náměstí. Plány se
už připravují, zatím ale není do-

řešeno, zda se tady skutečně objeví rondel tvaru elipsy. V tomto
případě máme tak trochu obavu
ze stanoviska hygieniků, neboť
část komunikace by měla vést
těsně u domů. Ale tato varianta
s křižovatkou ve tvaru elipsy se
nám zdá nejvhodnější. Druhou
pro nás nejbolavější záležitostí,
která je však řešitelná, je vybudování odbočovacího pruhu z
Olomoucké ulice doprava směrem na Vápenici. Stávající pruh
je hodně krátký a není zde dostatek prostoru pro řazení vozidel.
Dále budeme jednat o úpravě
povrchu vozovky v Olomoucké
ulici a na Dolní, kde jsou vyjeté
koleje. No a samozřejmě budeme tlačit na kraj, aby pomohl
vyřešit situaci na křižovatce ze
Sladkovského do Olomoucké
ulice. Tady se jak kraj, tak naše
město dlouhodobě nemůžeme
shodnout s Českými drahami na
možnosti rozšíření křižovatky
alespoň o odbočovací pruh doprava do Olomoucké. Mám ale
obavu, že řešení tohoto problému je zatím v nedohlednu.“
Budete také s
krajskými
úředníky
a
náměstkem
hejtmana mluvit o plánu vnějšího obchvatu od Tesca směrem na Kosteleckou ulici?
„Samozřejmě o tom mluvit budeme, ale to se jedná o velmi

dlouhodobou záležitost. My
totiž víme, že krajský úřad tuto
investici v řádu stamilionů korun odložil, neboť reakce zhruba padesáti majitelů dotčených
pozemků určených pro výkup je
nepříznivá. Proto veškeré plány
k vybudování tohoto obchvatu
vidím zatím jako nereálné. Jedině snad že by byl přijat zákon
o veřejném zájmu a zmíněné
pozemky bylo možné vyvlastnit
nebo jsme měli možnost těmto
majitelům pozemky vyměnit.“
V
poslední
době se hodně
namluvilo i napsalo o problematice městských bytů a jejich nežádoucím stavu. Jaký
na tento problém máte názor?
„Situaci okolo městských bytů
vidím jako velice negativní záležitost ze strany města vzhledem
k občanům. Každá problematika se dá ale řešit, nemůžeme k
ní přistupovat nekonstruktivně
a dogmaticky trvat na tom, že
dnes je s městskými byty tak
zoufalá situace. Jsem přesvědčen o tom, že i cesta oprav bytů
jinými subjekty je řešitelná, pokud se tyto subjekty zvýhodní.
Pořád je to lepší, než aby tyto
byty i nadále chátraly. Vždyť
více než sto volných bytů, a
zdaleka ne všechy jsou v dezolátním stavu, to je skutečně příšerný stav. Beru to jako obrov-

skou chybu Domovní správy, že
nepřišla s nějakou iniciativou už
daleko dříve.“
Dovolte poslední otázku, opět
na jiné téma. Je rok a čtvrt po
komunálních volbách, jak
byste po této době zhodnotil
práci Rady a Zastupitelstva
města?
„Co se týká Rady města, myslím
si, že pokračuje spolupráce, která tady probíhala i v minulých
volebních obdobích. Jen s tím
rozdílem, že po letech majority
ODS tuto nyní převzala ČSSD.
Principiálně si ale my všichni
členové rady uvědomujeme, že
jsme tady proto, abychom hledali
cesty k řešení problému tak, aby
byla nejprospěšnější pro občany
tohoto města. Bohužel, to samé
nemohu říct o zastupitelstvu,
ve kterém se objevil nový fenomén. Vždycky tady existovala
opozice, která však v minulých

volebních obdobích chovala
velice konstruktivně a zodpovědně. Dnes je tu však opozice,
jejíž členové nemají zkušenosti z
komunální politiky a bohužel asi
nepochopili, že své partikulární
zájmy nemohou stavět nad zájmy
města a jeho občanů. A to jenom
za cenu toho, aby se zviditelnili.
Jsou to zastupitelé, kteří nesouhlasí s ničím, i když je to ve prospěch
všech Prostějovanů. Staví se proti
jakémukoliv rozhodnutí Rady
města, hlasují proti návrhům, a
dokonce se zdržují hlasování při
odsouhlasení rozpočtu města,“
aniž by k němu měli zásadní připomínky. Myslím si, že tito lidé
špatně pochopili smysl komunální politiky. U některých mě
to nepřekvapuje, u jiných bych
to nečekal a jsem jejich jednáním
hluboce zklamán. Mnozí tito zastupitelé nehlasují podle svého
svědomí a přesvědčení, ale jak
jim to nařídí lídr strany.“
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FOTOSOUTĚŽ VEČERNICE V DUCHU SVÁTKU ZAMILOVANÝCH

poznala
nejzamilovanější
snímek

Už zítra, tj. v úterý 14. února slavíme svátek všech zamilovaných - Svatého Valentýna. A protože lásky není nikdy dost, rozhodl se PROSTĚJOVSKÝ Večerník vyhlásit fotosoutěž na stejnojmenné téma. V uplynulém týdnu jste tak na uvedenou e-mailovou adresu posílali své fotografie,
které jakýmkoliv způsobem vyjadřují slůvko LÁSKA.
Z celé plejády snímků jsme pro vás vybrali tři dle redakčního názoru žen
i mužů ty nejzajímavější a z nich připravili následující fotogalerii. Jejich
autoři či autorky si zároveň mohou přijít do naší redakce, kterou najdete
v Olomoucké ulici 10, pro hodnotné ceny!

1. místo

Výhra: permanentní vstupenka do solné jeskyně SOLANA
(ul. 8. května, Olomouc) v
hodnotě 1500 Kč plus kytice
od ZAHRADNICKÉ CENTRUM MARCIÁNOVÁ, Kostelec na Hané v hodnotě 400 Kč

„Náš dědeček...“
Netradiční foto, všechny
máme rády dědu a moc zavalila ho samou láskou
banda ženských - vnučka,
manželka, dcera a snacha....
Alena Kočí
Sněhotice

2. místo

Výhra: dárkový poukaz do Studia
HM Olomouc v hodnotě 1325 Kč
plus kytice od KVĚTINÁŘSTVÍ
BELLIS v hodnotě 300 Kč

„LÁSKA...“
Co to slovo na 5 písmen znamená????
Pro někoho málo, pro mnohé moc.....
Pro mě těch 5 písmen znamená to, že
jsem si vzala člověka, kterého miluji....

NEZAPOMEŇTE NA TY, KDOŽ JSOU VÁM BLÍZCÍ....

Svátek zamilovaných již klepe na dveře a po minulé tematické straně jsme pro vás tentokrát v duchu VEČERNICE přichystali speciál věnovaný právě svatému Valentýnu. Tento den je po mnoho desítek let rozšířený po celém světě a v posledních letech se stále více slaví i u
nás. A není divu. Vždyť kdo z nás by přece nechtěl oslavovat jednu z nejkrásnějších věcí v životě - lásku?
Proto jsme dali prostor i vám, vašim příběhům, fotografiím a zamilovaným vzkazům.
Kromě fotosoutěže, kterou jsme vyhlásili před týdnem a jejíž vyhodnocení najdete právě na této straně, se lze prostřednictvím našich-vašich novin třeba i seznámit. Máme tu totiž pro vás originální „Valentýnskou seznamku“. A přečíst si můžete nejen „Valentýnské vzkazy“,
ale i nejlepší čtenářský příběh, kterých jste nám zaslali opravdu dost, za což všem děkujeme. Je vidět, že o lásce nejen sníte, ale že ji více
než naplno prožíváte. To vše najdete na straně 14 dnešního Večerníku.
Pochopitelně ani nezaškodí upozornit vás na, co a kde můžete své drahé polovičce koupit. Při této dnešní příležitosti pro vás máme dnešní
Valentýnské tipy-„last minute“...
My vám pak tentokrát prozradíme, jak projevit lásku pomocí květin…
Za celou redakci přeje toho nejzamilovanějšího Valentýna šéfredaktor Petr Kozák

Dávejte pozor, květiny vyřknou city za vás!
Nejenom slovy můžeme vyjádřit
naše myšlenky a pocity. Jednou
z takových variant jsou květiny.
Ženu květiny potěší při jakékoliv
příležitosti, dokáží zvednout náladu po náročném dni, vykouzlí
úsměv i jenom tak, bez důvodu. Od
valentýnské kytice se ale tak nějak
očekává, že bude něčím výjimečná.

A to právě pánům leckdy přidělává
vrásky na čele, protože málokterý z
nich se v květinách vyzná.
Ale pozor! Květina, kterou darujete,
o vás ledasco vypoví. Každá květina
má totiž již od pradávna svůj zvláštní
význam. Dříve neměli milenci tolik
možností se volně scházet jako dnes
(18. stol.), společenská pravidla jim

to nedovolala. Proto vkládali svoje přání, stížností nebo prosby do
kytice. Květiny byly zašifrovaným
vzkazem pro to, co chtěli lidé říct
nebo na co se chtěli otázat, ale neodvážili se to vyslovit nebo prostě
nemohli. Dnes tuto řeč již často nevyužíváme, protože ji opravdu málokdo z lidí ovládá. Druh květiny a její

barva může říct mnohem více, než
bychom dokázali pouhými slovy.
Abyste se mezi květinami alespoň
trochu orientovali, připravili jsme
pro vás základní přehled významů
květin. Vždy ale mějte na paměti, že
nejdůležitější je podarovat své blízké
takovými květinami, které patří mezi
jejich nejoblíbenější.

Květinové šifry:
Astra – stálost
Gerbera - vyznání; „jsem upřímný"
Hyacint - skromnost, „srdce mé náleží jen tobě“
Chryzantéma bílá - stará láska nerezaví
fialová - věčnost
Karafiát bílý - nejistota; „mé city jsou upřímné“
červený - srdečné poděkování, zasnoubení; „trápí mne tvé otálení“
barevná kombinace - odmítnutí
Konvalinka vonná – „zamiloval jsem se do tebe na první pohled"
Kopretina - "jsi krásná"
Lilie bílá – „věřím ti, že jsi nevinná, nedám na lidské řeči“
červená – „nebaž po bohatství!“
oranžová - nenávist
žlutá - falešná krása
Narcis bílý - „vynikáš hrdostí“
žlutý - „i když jsme se nepohodli, stále na tebe myslím“

Růže bílá - čisté svědomí; „zasloužíš si velkou lásku“
červená - „vážím si tě a horoucně tě miluji“
růžová -„jsi krásná“
žlutá - žárlivost; „opětuj mi mou lásku“
Orchidej - smyslnost, důvěra, věrnost; " je možné obměkčit tvé srdce?"
Pivoňka - ostýchavost
Pomněnka – „nezbývá nám nic než vzpomínání“
Slunečnice - hrdost, oddanost
Šeřík – „miluješ mě opravdu“? „nenech mně dlouho čekat“
Tulipán červený – „věř mi“; vyznání lásky
žlutý – „jsi mé slunce“, ale značí pýchu obdarovaného
oranžový -povrchní krása bez duševních kvalit
různobarevný – „máš krásné oči“

Připravila: Aneta Křížová

INZERCE

Věra Pírková
Prostějov

3. místo
Výhra: slevový poukaz na
službu „kavitace“ od MASÁŽE
TŘEZALKA v hodnotě 750 Kč

„MILUJI TĚ... “
Je to prostě naše LÁSKA...
Jiřina Hebelková
Prostějov

INZERCE
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Míra nezaměstnanosti na Prostějovsku pokořila magickou hranici 10 procent
Výplata sociálních dávek ovšem na našem „pracáku“ proběhla bez problémů
V lednu míra nezaměstnanosti v Olomouckém
kraji meziměsíčně vzrostla o půl procentního bodu
a dosáhla výše 11,9 procenta. Počet uchazečů o
zaměstnání se zvýšil o 2 242 osob, to znamená
o 5,9 procenta. Jen pro srovnání, míra nezaměstnanosti v České republice činila na konci ledna
9,1 procenta a meziměsíčně došlo k nárůstu nezaměstnanosti o 25 638 osob, tedy o rovných pět
procent.
Olomouc, Prostějov/
mik
Co se týká Olomouckého
kraje, největší nárůst míry nezaměstnanosti vykázaly okresy Jeseník a Přerov. Naopak
nejnižší nárůst zaznamenalo
Olomoucko. Na Prostějovsku
a Šumpersku vzrostla nezaměstnanost shodně půl procenta. „Na Prostějovsku jsme na
konci uplynulého měsíce registrovali 6 122 uchazečů o práci,
míra nezaměstnanosti tak činila
10,3 procenta. Bohužel, po del-

ším čase jsme se tak dostali nad
hranici deseti procent. Přitom
volných míst máme nahlášeno
katastrofálně málo, pouze 150.
To znamená, že na jedno volné
místo máme v průměru 40,8
uchazečů,“ sdělila Večerníku
Věra Crhanová, ředitelka Úřadu práce v Prostějově.
Ve statistice celého kraje je optimistický pouze údaj o srovnání dat z ledna tohoto roku
vůči stejnému období loňského
roku. „Ve srovnání se stejným
měsícem loňského roku se
počet nezaměstnaných v Olo-

mouckém kraji snížil o 2 853
osob a míra nezaměstnanosti o
1,1 procenta. Na úrovni okresů
k největšímu meziročnímu poklesu nezaměstnanosti došlo na
Jesenicku.
Během jednoho měsíce nastoupilo v kraji do zaměstnání 1 998
osob, což je o 770 osob více
než v předchozím měsíci. Počet
nově registrovaných uchazečů
byl o 596 nižší než v prosinci

Míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji k 31. 1. 2012

Nezaměstnaných přibylo. V registru Úřadu práce v Prostějově
je nyní přes šest tisíc lidí. Přitom volných pracovních míst je zoufale
málo!
Ilustrační foto

Zdroj: ÚP ČR

Vysvětleno: autobusy FTL Řidiči kašlou na dálniční známky!
Prostějov/mik - Od 1. února naše hlídky u rychlostní
řidiči užívající rychlostní komunikace kontromají povolení k parkování mají
Policie
komunikace a dálnice povin- lovat nebudou. To
Prostějov/mik – Nedávno
jsme na stránkách Večerníku
kritizovali parkování autobusů společnosti FTL v nočních
hodinách v blízkosti čerpací
stanice OMV v Plumlovské
ulici. Tedy na veřejném místě,
což vyhláška města zakazuje.
Jak se ale nyní ukázalo, zmíněné autobusy mají povolení.
„Dva autobusy společnosti
FTL mají povolení k parkování na uvedeném místě v
těsném okolí čerpací stanice
OMV v Plumlovské ulici. Jde
o povolení vydané odborem
dopravy Městského úřadu v
Prostějově na parkování v noční době. Jeden z autobusů tak

může parkovat poblíž domu
barev v Plumlovské, druhý u
Billy v Plumlovské,“ sdělil Večerníku po prošetření stížností
mnoha lidí z okolí Jan Nagy,
velitel Městské policie v Prostějově.
Pořád se ale nemůžeme zbavit dojmu, že tyto autobusy
dostaly povolení k parkování
v noci na veřejném místě jenom proto, že jde o dopravní
prostředky společnosti FTL,
ve které má město majetkový
podíl. Máme totiž informace o
tom, že jiné autobusy soukromých dopravních společností
podobné výjimky z vyhlášky
města nedostaly…

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

a činil 5 364 osob,“ dodal Jaroslav Mikšaník, referent trhu
práce krajské pobočky Úřadu
práce v Olomouci. Na konci
ledna bylo v databázi volných
míst v Olomouckém kraji nejvíce pracovních příležitostí pro
dělnické strojírenské profese
- kováře, nástrojaře, slévače,
svářeče a dále pro pracovníky v
oblasti pojišťovnictví, obchodní
zástupce, řidiče a techniky.

nost mít vybavené vozidlo dálniční známkou pro rok 2012.
Skutečnost je však varovná,
prostějovská dopravní policie
zjistila jen za pár dní při kontrolách přes čtyři desítky šoférů,
kteří na tuto povinnost kašlou!
Do konce ledna mohli řidiči jezdit ještě na loňskou známku. Tu
pro rok 2012 si museli zakoupit a nalepit na přední sklo k 1.
únoru. „Od tohoto data jsme se
kromě běžné kontrolní činnosti
v dopravě zaměřili i na tuto povinnost motoristů. A výsledky
našich kontrol bohužel nejsou
optimistické. Za prvních osm
únorových dní policisté uložili celkem 42 pokut v celkové
částce 17 800 korun za chybějící
dálniční známky,“ uvedl Vítězslav Matyáš, vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR
v Prostějově. Podle něho jde o
absolutní ignoraci některých řidičů vůči zákonu. „Je vidět, že je
začátek roku a že se tomu řidiči
vyhýbají s pocitem, že to hned
tak kontrolovat nebudeme. Hodně tuto situaci podceňují. Možná
doufají v to, že když jsou tak
kruté klimatické podmínky, tak

zjistila varovnou
skutečnost

je ale jejich velký
omyl. Naší snahou
je nepříznivý stav
v dopravě a slabou
kázeň řidičů eliminovat v maximální míře,“
dodal šéf prostějovské dopravní
policie.
Prostějovští řidiči mají také mylně zafixovanou představu, že po
estakádě Haná mohou jezdit
bez dálničního poplatku. Mnozí
jsou stále přesvědčeni, že pokud
například jedou nakupovat do
obchodní zóny v Držovicích,
dálniční známku mít nemusí.
„To je další velký omyl. Zmíněný úsek je běžnou rychlostní

komunikací. To by tam musela být značka, že jízda je tudy
možná bez poplatku. A ta zde
pochopitelně není,“ uzavřel toto
téma Vítězslav Matyáš. Jak ještě
dodal, kontroly dálničních známek budou v neztenčené míře
pokračovat i v příštích dnech.
Zatím policisté pokutují hříšníky
zhruba pětistovkou, u správního
orgánu ovšem hrozí sankce až
do výše 10 tisíc korun!

Máte známku? Prostějovským řidičům doporučujeme opatřit si
okamžitě dálniční známku, pokud využívají rychlostní komunikaci.
Policie provádí denně kontroly!
Ilustrační foto

Ve srovnání s ostatními kraji je
Olomoucký kraj (s mírou nezaměstnanosti 11,9 %) druhý
nejhorší, hned za Ústeckým
krajem (13,6 %).
Na konci minulého týdne jsme
se také zajímali o stav ohledně
vyplácení sociálních dávek.
Tuto povinnost jak známo převzaly od 1. ledna tohoto roku
od obcí a měst právě Úřady
práce. A jak jsme se dozvěděli,
v Prostějově byly dávky vyplaceny bez jakýchkoliv problémů. „Úřad práce, pracoviště
Prostějov, zvládá vyplácet
dávky ve lhůtách stanovených
zákonem. Pracovníci udělali
maximum, abychom zvládli
lednový nápor žadatelů o sociální dávky. V lednu bylo vyplaceno v oblasti nepojistných
dávek více než 1 400 klientů
a vyplacená částka přesáhla 9
milionů korun. Z žádostí, které byly kompletní, bylo vše
vyplaceno,“ sdělil Večerníku
Jaroslav Mikšaník.

SEBEVRAH chtěl

skočit z mostu!
(pokračování ze strany 2)
„Hovor trval přes pět minut.
Muž se svěřil, že se rozešel
s přítelkyní a nechce tak žít
kvůli nešťastné lásce. V průběhu telefonátu se podařilo
zjistit, že nešťastník chce
skočit z mostu na Dolní ulici
u dálnice. Městský kamerový systém však žádnou osobu nezachytil,“ popisovala
nám další okamžiky pátrací
záchranné akce Jana Adámková.
Minuty zoufale rychle ubíhaly a autohlídka se snažila dotyčného nalézt. „Prostřednictvím dispečinku byli strážníci
směrováni podle pravděpodobného pohybu volajícího.
Nakonec ho objevili a zajistili u křižovatky ulic Dolní
a Jezdecká. Muž byl opilý a
neustále opakoval, že se chce
zabít způsobem, který popisoval na tísňovou linku. Dechovou zkouškou na alkohol
u něj byla naměřena hodnota
1,78 promile,“ uvedla mluvčí
našich strážníků.

Podle této zprávy nakonec
strážníci našli mladíka poměrně
hodně daleko od místa, kde chtěl
ukončit svůj život. Možná ale k
němu teprve směřoval. Nicméně po jeho zjištění se situace
zdramatizovala. Mladý muž,
který byl rozhodnut ukončit svůj
život, se najednou začal chovat
jako utržený z řetězu. „Jakmile
ho strážníci vypátrali, přivolali
na místo sanitku i Policii ČR.
Mladík se po příjezdu lékařů začal chovat velmi agresivně. Neovládal své jednání a hrozilo, že
dojde k napadení přítomných.
Proto mu byla nasazena pouta.
Následoval jeho odvoz na záchytnou stanici do Olomouce a
druhý den ráno byl po vystřízlivění předán do péče psychiatra,“
uzavřela Jana Adámková.
Těžko říct, jestli by mladý muž
svůj úmysl zabít se zrealizoval,
nebo ne, pokud by ho strážníci
včas nevypátrali. V poslední
době se však v Prostějově roztrhl pytel s případy sebevražd
nebo s pokusy o ně. A to je určitě
skutečnost k zamyšlení.

čtenáři zareagovali na naše články
AD.: Městský byt předali radní právníkovi

AD.: Dlužník by měl být vždy vyzván k zaplacení

Čtenář: „Vyjádření místostarostky „Petr Sokol by měl být objektivnější,“ říká advokát
odporuje snaze šéfa Domovní správy!“
Rád čtu vaše noviny a nemohu
nechat bez povšimnutí reakce
místostarostky paní Aleny
Raškové na dotazy Večerníku
ohledně přeměny městských
bytů na kanceláře v centru
města, a to i v souvislosti s vyjádřením jednatele Domovní
správy ohledně investování do
oprav bytů vlastními náklady.
Paní místostarostka v odpovědích na dotazy redaktora
ohledně toho, proč byl městský byt v centru města přidělen advokátovi, který si v něm
chce zřídit kancelář, odpovídá, že to je přece normální! Je
to prý v domě, kde jsou již jen
čtyři byty a tento dům by měl
být v budoucnu celý „komerční“. Prý se nikdo ani nepřihlásil, že by předmětný byt chtěl
a opravil si ho na vlastní náklady. Dále uvádí, že finanční
efektivita komerčních prostor
je pro město výhodnější.
Nemohu nereagovat na tato
slova osoby, která by měla
mít na srdci především rozvoj
města a jeho historické části
především. Ze své zkušenosti vím, a jde o celosvětový
trend, že radnice se snaží vytvářet podmínky pro to, aby
se centra měst nevylidňovala,
aby zde zůstávaly byty a aby
v nich mohli lidé bydlet. Stav
komercionalizace center měst
je dávno překonaný, když se
jednoznačně prokázalo, že
vylidněním center dochází
k přesunu života ve městech

na jejich okrajové části, kde
se nacházejí nákupní centra. Je skutečně zájmem radnice, aby se v centru města
Prostějova po pracovní době
v kancelářích setmělo, vylidnilo, jen když je to „relativně“ ekonomicky výhodnější?
Tato jednoduchá ekonomicky
odůvodněná pravda se ovšem
nevyplácí. Paní místostarostka však má jasno - ekonomika
je ekonomika, ostatně o městský byt se nikdo nepřihlásil. A
navíc si zřejmě říká - já mám
ráda klid na práci, a proto
chci, aby po uzavření kanceláří náměstí ztichlo, z oken
se nesvítilo a nikdo se zde nepohyboval. Myslím, že takto
se dá její vyjádření pochopit
také.
S tím je ovšem v rozporu vyjádření jednatele Domovní
správy Prostějov pana Průši,

který obhajuje nájem bytů,
jejichž oprava je hrazena
z vlastních nákladů s tím, že
bude po určitou dobu odpuštěno nájemné nebo bude investice započítávána. Proč je ale
jeho filosofie v tak příkrém
rozporu s filosofií paní místostarostky a proč nepostupoval při zpracování návrhu
v tomto konkrétním případě i
on v duchu svého vyjádření?
Nevím, na to by nám měla
odpovědět jako svým voličům
paní místostarostka. Jistě bude
argumentovat
pořadníkem
a tím, že lidé mající zájem o
městské byty jsou většinou ze
sociálně slabších skupin. To
ale není argument. Proč není
možno pro tyto byty, které
se nepochybně nacházejí ve
velmi atraktivní lokalitě (konkrétní byt je v domě, kde si
nedovedu představit luxusnější lokalitu - nádherný výhled
na radnici a náměstí), mít samostatná kritéria pro přidělení
a nevázat to na sociální potřebnost či nevlastnění žádného dalšího bytu? Nechce se mi
věřit, že by to místostarostka
vnímala jinak, pak se ale musím ptát, co ji vedlo k tomu, že
tak vehementně obhajuje toto
přidělení? Nestojí naše krásné
centrum za trochu snahy ze
strany radních, aby žilo a bydlelo? Jen s lidmi má význam!
Čtenář
Prostějovského Večerníku
(redakčně kráceno)

Nejen ve vydání Prostějovského
Večerníku ze dne 6. února 2012,
ale i v mnoha celostátních médiích se v poslední době rozpoutala
diskuse o „morálnosti“ odměn
advokátů a exekutorů při vymáhání dlužných pohledávek. Nutno podotknout, že tato diskuse se
rozpoutala především u pohledávek dle diskutujících nicotných a
malých. Bohužel, o tom, zda jde
o pohledávku malou či nicotnou,
si rozhodují diskutéři sami, aniž
by brali v potaz, že pro některé
věřitele pohledávka ve výši 1 000
korun může být velmi vysoká,
pro jiné to může být pohledávka
nicotná. Mám také kamarády a
mohu říct, že pro některé je 10
korun vysoká pohledávka. Nic na
tom, že se tato diskuse vede. Nebylo by ani ničeho „podivného“
na tom, že tuto diskusi zahájili
soudci, kteří se počali pohoršovat
nad nemorálním a asociálním
chováním vůči obyvatelům, kteří jsou jinak slušní, ale jen jaksi
zapomněli něco zaplatit. Nedá
mi, než nevzpomenout na skutečnost, že právě tato skupina
obyvatel, soudci, se vždy za situace, kdy stát přišel s řešením
krize v oblasti sociální, postavili
tvrdě proti jakýmkoliv zásahům
do svých zákonem daných požitků a neváhali na svoji obranu
uplatňovat podání u Ústavního
soudu! A vůbec jim nezáleželo
na tom, že velká většina obyvatel
je postižena a oni nejsou ochotni
být solidární. Nejde nyní o to, zda
postup vlády a Parlamentu byl, či
nebyl v souladu se zákonem, ale
jde o to, zda tento postup byl, či
nebyl morální, protože oni soud-

ci, kteří dnes bijí na poplach u
nákladů za vymáhání dluhu, nemohou říci, že by odměny advokátů či exekutorů byly v rozporu
se zákonnou normou, ale tvrdí, že
je to nemorální. Kde však byla
jejich morálka či jejich sociální
cítění, když se úsporná opatření
měla dotknout jejich požitků? Že
jde o demagogii? Snad. Ale u kritizujících soudců a jim přizvukujícímu ministru spravedlnosti lze
namítnout totéž. Poradce ministra
spravedlnosti pan Petr Sokol se
ve svém rozhovoru vyjadřuje na
stejné vlně, když napadá, dle jeho
názoru, nepřiměřenou odměnu
advokáta či exekutora a zastává
se svého přítele, který prý nezaplatil poplatek za televizi, a hned
mu přišlo rozhodnutí od soudu na
zaplacení sedmi tisíc. Již neuvádí,
kolik činil poplatek ze zákona za
televizi, kolik činil soudní poplatek, který je příjmem státu a kolik
z této částky tedy činila odměna
advokáta či exekutora. Pokud by
totiž toto číslo rozklíčoval, jistě
by se dospělo k závěru, že stát si
přišel na své a odměna advokáta
či exekutora nebyla příliš velká.
Nicméně to se nehodí do krámu.
Stejně jako se nehodí do krámu
fakt, že advokáti se již od prvních
povodní přes ekonomickou krizi
spolupodílejí na nákladech státu,
když v rámci zastupování ve věcech trestních z titulu ex officio,
tedy ve věcech, kde stát zabezpečuje ústavní právo každého občana na obhajobu, jim jsou tyto
odměny kráceny o 30 procent!
Co by na takto uvedený stav řekli
soudci? Takže advokáti se podílejí na zmírnění sociálních dopa-

dů povodní, ekonomické krize a
rozhodně jejich stav se nechová
asociálně. Pan poradce ministra
spravedlnosti by toto měl vědět a
měl by ve svých vyjádřeních být
objektivní. Stejně i já mohu uvést
ale příklad své známé, která nikoliv z důvodů úmyslných, ale jen
si to neuvědomila, učinila takzvaně dle daňového řádu opožděné
tvrzení daně z nemovitostí, když
tuto daň přiznala později, než jí
ukládá zákon. A to zcela dobrovolně, bez toho, že by ji finanční
úřad na toto upozornil a takto vyměřenou daň i dobrovolně sama
zaplatila, to na rozdíl od mnoha
dlužníků, kterých se mnozí zastávají. A jak postupuje úřad, který
vše, co činí, činí za naše daně,
nikoliv jako advokáti či exekutoři
za své?
Vyměří pokutu za toto opožděné
tvrzení daně. A světe div se, úřad,
který nemusí ničeho ze svého na
svoji činnost vynakládat, vyúčtuje pokutu ve výši 50 korun
s tím, že ovšem zákonem je stanovena nejnižší výše této pokuty
500 korun! Tedy desetkrát vyšší,
než je vypočtená pokuta. Pokud
by odměna advokáta či exekutora byla desetkrát vyšší než je vymáhaná pohledávka, to by opět
všichni bili na poplach a slova
jako nemorálnost, asociálnost
a nutnost okamžitého řešení by
létala ze všech stran. Ovšem u
státní instituce, která na rozdíl od
advokátů či exekutorů skutečně
nic neplatí ze svého, se tento postup považuje za nutný a vedoucí občany k vědomí, že je jejich
povinností plnit si své závazky
vůči státu.

Nechci dále polemizovat a uvádět další a další příklady, ač by
jich bylo mnohem více, ale
myslím si, že slovo morálka, sociální cítění by mělo mít stejný
význam, pokud jde o soudce,
advokáty, exekutora, či obyčejné občany jakýchkoliv profesí.
A stejně jako u státu, který se
pyšní tím, že ve svém názvu má
slovo pocházející z latinského
res publika - tedy věc lidu. A to
by si měl možná uvědomit nejen
pan poradce Petr Sokol, ale především ministr vlády a nadále
neurážet bez řádné argumentace
určité profese, které prostě jen
konají svoji práci v souladu se
zákony této země.
Diskuse, která může být i legitimní, se takto přesunula do sféry
politické a populistické, kdekdo
se najednou cítí být povolán se
k tomuto vyjadřovat a navrhovat
řešení. Nechtěl jsem se původně vůbec k těmto záležitostem
vyjadřovat, ale musím říct, že
demagogie mnohých vyjádření
a neznalost problematiky, povrchnost řešení a především pak
napadání i všech těch advokátů,
kteří konají svoji práci v souladu
se zákonem a stavovskými předpisy, mě již uráží. Očekával bych
od poradce ministra spravedlnosti, že nám předloží k diskusi
řešení, které vychází z objektivního pojmenování stavu věcí a
nepůjde o „jízdu“ na populární
vlně, která paušalizuje a spíše
odhaluje neznalost problematiky. Že jsem naivní? Možná je to
tím, že nejsem politik.
Autor je advokát
(redakčně kráceno)

Společnost

14

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 13. února 2012

SOUTĚŽ „Moje první, ale třeba i „druhá“ láska“
Večerník jako každoročně i letos vyhlásil tradiční „valentýnskou soutěž“ MOJE PRVNÍ,
ALE TŘEBA I „DRUHÁ“ LÁSKA. V jejím
rámci jste na adresu naší redakce mohli posílat nejrůznější příběhy, které se staly vám, ale
i vašim přátelům či známým. Vaše povídky
se přitom mohly týkat vaší životní lásky, prvního rande, „druhé“ zamilovanosti, či třeba
obyčejného, ale i neobyčejného trapasu při
schůzce. Jsme velmi potěšeni, že i tentokrát
vás pobídka zaujala, alespoň co se do počtu
došlých příspěvků týče. Těch totiž byla doslova přehršel... My za všechny moc děkujeme a tři nejlepší právě v tomto „valentýnském“ čísle nejen zveřejňujeme, ale pro jejich
shodou okolností výhradně autorky máme i
připravené věcné ceny nejen s tématikou.
Blahopřejeme!

1. místo

Na svou lásku
svátek nepotřebují...
Nepíši o sobě,ale o přítelových rodičích.
Tchyně s tchánem jsou spolu už 46 let,
což je úctyhodné soužití. Za tu řadu let
společně vychovali tři děti,dvě dcery a
jednoho syna-mého přítele. Potýkali se
se špatným zdravotním stavem,se starostmi v práci s dětmi a tak dále. Starosti běžného života jako všichni ostatní a

přesto se mají velice rádi a tento svátek
svatého Valentýna nikdy nepotřebovali,
svoji Lásku si dávají stále najevo i po
tolika letech, co jsou spolu. Tento svátek
se jim už vžil, díky nám mladším v rodině, ale i tak ho neslaví. Na svou Lásku
tento svátek nepotřebují.
Já jen doufám,že jejich syn se mnou
také minimálně tolik roků vydrží si opětovat Lásku...
Alena Kočí,
Sněhotice 20, Brodek u Prostějova
autorka příspěvku získává od partnerů
redakce věcné ceny - od KVĚTINÁŘSTVÍ BELLIS kytici v hodnotě 1000 Kč,
od MASÁŽE SALAJOVÁ poukázku na
služby v hodnotě 300 Kč a celoroční předplatné od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v hodnotě 780 Kč.

2. místo

Vzpomeneš si?
Jak dlouhý čas musel uplynout,
aby naše láska musela zahynout?
Mnoho otázek stále mám,
ale odpověď neshledám.
Je to již dávno, co jsme se viděli,
ale naše srdce nezapomněly,
ty chvíle byly naplněny bohatstvím,
o kterém stále sním.

Jak dlouhou cestu jsme zdolali,
než naše touhy odolaly?
Stále bloudím po cestách,
s dobrým koncem ve hvězdách,
snad vybrala jsem špatný směr,
snad vrátíš se brzy zpět.
Po večerech bloudíme,
jiné nevidíme,
zda-li o mne sníš
a již brzy se navrátíš…
Jak mnoho naděje zbývá nám,
dokud nepostihne nás černý šrám.
Doufám, stále doufám,
není dne, kdy nečekám,
nechť spadne kámen ze srdce,
nechť roztříští se na tisíce.
Jak mnoho vody v potoce,
tolik slůvek od srdce.
Kolik jen vět chci ti říkat,
avšak ty umíš jen utíkat,
nikdy jsi mi nepsal básně,
nikdy jsi mi neřek sladce,
mnoho knih o lásce jsem přečetla,
tvé duše jsem se nedotkla.
Jak mnoho vzpomínek nám zůstalo,
ty se však tváříš, jako by se nic nestalo.
Vždy když tě potkávám,
s ohněm v srdci plápolám
a vím, že tuto horu nezdolám.

A ty?
Svou víru vkládáš do oblak,
vzpomeneš si na mě snad?
Markéta (jméno autorky v redakci)
autorka příspěvku získává od partnerů
redakce věcné ceny - od KVĚTINY
PTÁČKOVÁ sušenou vazbu kytice
v hodnotě 500 Kč, od MASÁŽE
TŘEZALKA slevový poukaz na službu
„kavitace“ v hodnotě 750 Kč a půlroční
předplatné od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku v hodnotě 390 Kč.

3. místo

VZPOMÍNKY
NA MLÁDÍ...
Na chvíli přivolám léto, aby bylo veseleji a hlavně tepleji. Zmíním se o
„lázeňských procedurách“ v rybníku
za vesnicí. Tam se ve stejném zdroji vody plavila hříbata, koně, krávy,
pohupovaly se husy i kačeny a u nich
odvážné holky i kluci, kteří se hrdinně
přibližovali ke zvířatům. Vyznamenáním pro nás bylo, když se starší kluci
nad námi smilovali, posadili nás na
klidnou kobylu a my jsme z výšky pohrdavě přehlížely ten hemžící se dav
pod námi. Závistivci se nás snažili ze

hřbetu koně shodit, což se jim často
podařilo - a pak nám nezbylo, než plavat, jak se dalo a snažit se nenahltat
se příliš té zeleno-hnědé neprůzračné
vody. To se moc nedařilo! Ale nikdy
nikomu nic nebylo: ani žloutenka, ani
tyfus, ani bacily, ani viry nemívaly u
nás úspěch,…
Zakončím nedělní mši svatou. My dívky jsme měly určená místa dole mezi
lavicemi. Tam jsme ukázněně stály.
Jenže - ne tak docela ukázněně, neboť
naši oblíbenci získali taková privilegia, že stáli na kůru vpravo i vlevo a
měli jasný přehled, jakou dnes máme
halenku, sukýnku, kožíšek z králíka či
zajíčka, jaké kozačky. A my - hříšnice?
Často místo na oltář směřovaly naše
oči tam nahoru, zda uvidíme Luďka,
Fanu nebo Vaška… Budiž nám odpuštěno… Dnes je to všechno pryč, už
nic není z toho, čím jsme žili před více
jak šedesáti lety. Na naše bývalé tanečníky, sportovce, odvážlivce, poctivé
hanácké hochy nám zůstaly jen laskavé vzpomínky...
Marie Mazalová, Prostějov
autorka příspěvku získává od partnera
redakce KVĚTINY PTÁČKOVÁ sušenou vazbu kytice v hodnotě 500 Kč.
CENY SI LZE VYZVEDNOUT
PŘÍMO V REDAKCI.

INZERCE

Valetýnská seznamka
Simona, 33 let: Hledám přítele od 30 do 35 let ke spo- Lucka, 28 let, rozvedená: Hledám prima kamaráda,
lečným procházkám- chybí mi společnost. Jen vážně. časem i víc. Nadhled, tolerance, upřímnost. Jen vážně.
Mobil: 607 335 757
Jsem z Pivína. Tel.: 732 568 909
Peťula, 35 let: Rád bych se seznámil s dívkou od 18 Edita, 25 let: Hledám kluka pro vážný a trvalý vztah.
let, které není cizí láska, pro krásný společný život. Jen Prostějov a okolí. Těším se. Mobil: 773 170 460
vážně, trvalý vztah. Tel.: 605 545 596
Soňa, 48 let, Dobromilice: Hledám milence od 45 do
František, 57 let, Krumsín: Pro nedostatek možností 55 let na toulky přírodou a posezení u kávy. Prostějov
k seznámení hledám touto cestou sympatickou ženu, a okolí. Mobil.: 732 765 871
vdovu nebo rozvedenou, do 60 let, veselé povahy. Prostějov a okolí. Jen vážně. Tel.: 775 407 156
Ahoj, jmenuji se Petr, je mi 36 let, jsem svobodný. Hledám k vážnému seznámení obyčejnou holku,
Peťa, 34 let: Chtěl bych se seznámit s dívkou ve věku může být svobodná i rozvedená, maminka s dítětem,
18 – 28 let, které chybí zázemí, láska a porozumění. ve věku 22 – 35 let. Mám menší zdravotní problémy.
Může být i postižená. Jsem v invalidním důchodu. Se- Snad to nevadí. Jsem z Krumsína. Jen vážně. Prostětkání napoví. Jaro ve dvou. Mobil: 723 716 840
jov a okolí, Olomouc a okolí. Mobil: 608 480 104
Jirka, 42 let, rozvedený, Prostějovičky: Hledám
dívku od 28 do 35 let, chci začít nový život ve dvou.
Mám dvanáctiletou dceru, snad to nevadí. Jen vážně.
Prostějov a okolí. Tel.: 736 278 322

Obyčejný kluk, 35 let z Prostějova by se rád seznámil
s obyčejnou svobodnou holkou přímo z Prostějova ve
věku od 25 do 35 let, výška kolem 160 cm! Jen vážně.
Holky, pište, čekám. Těším se. Tel.: 776 371 443

VALETÝNSKÉ VZKAZY...

Vzkaz pro milovaného muže: Pusenko, posílám
ti pusenku.
Vaše čtenářka

Martinko S. z Prostějova, ozvi se mi, prosím tě.
Stále na tebe myslím, bylo to s tebou krásné. Ať
se ozve i Marťa E.
Pavlík, Prostějov, tel.: 776 371 443
Peťulko B. z Prostějova, ozvi se mi, prosím. Nemám na tebe telefon a nevím o tobě nic. Nemám žádné zprávy o tom, jak se máš. Napiš!
Pavel, Prostějov, tel.: 776 371 443

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

A GRATULUJEME!!!

Adéla Hnitková
5. 2. 2012 51 cm 3,95 kg
Prostějov

Eliška Ptáčková
6. 2. 2012 50 cm 4,35 kg
Vrahovice

Antonín Schotli
6. 2. 2012 49 cm 3,35 kg
Prostějov

Tadeáš Tumma
6. 2. 2012 50 cm 3,3 kg
Chválkovice na Hané

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.

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.
Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz, tel:
582 338 278
pořádá v únoru tyto akce:
pondělí 13. února
od 16:00 do 18:00 Keramika
- řivá dílna árna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov. í oblečení s sebou.
pátek 17. února
od 16:00 do 18:00 Život na
louce aneb umíme je ochránit? Beseda s promítáním, Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov. Kdo žije
a co roste na loukách? Jakou
péči louky vlastně potřebují?
Jak se postarat o ohrožené
rostliny, a přitom neublížit
motýlům a dalším vzácným
živočichům?

MC Cipísek – komunitní
centrum pro rodinu
Sídliště svobody 6, Prostějov, www.facebook.com/cipisekprostejov
www.mcprostejov.cz, e-mail:
mcprostejov@centrum.cz tel.
723 436 339 nebo 602 364 874
Únor na téma
Kdo
si
hraje,
nezlobí
Karneval pro rodiče s dětmi
ve čtvrtek 23. února dopoledne
v Národním domě, pro předem
přihlášené
Narozeninový týden - Cipísek
slaví 13. 27. února - 2. března
oslavujeme 13. výročí otevření
MC v Prostějově
Malování na sklo-svícny a mandaly. Tvořivý večer pro dospělé – pro začátečníky i pokročilé
středa 15. února od 18.00, přihlášky v MC
Sourozenci / beseda pro rodiče
Jak připravit dítě na příchod
sourozence? Jak na dětskou
žárlivost? Jak zvládat sourozenecké hádky našich dětí?
úterý 28. února od 18 hodin, rezervace míst v MC
Hopsánky a zpívánky s miminky/ volná místa
program pro maminky s miminky do 9 měsíců, vždy ve středu
12.30-14.00
Volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let probíhají vždy v
pondělí a ve středu 15.00-17.00
Ostatní programy jsou obsazeny. Zapisujeme ale náhradníky a v případě uvolnění místa vás kontaktujeme.
Aktuální počet míst je zveřejněn na www.mcprostejov.cz
nebo www.facebook.com/
cipisekprostejov

Další promenáda v neděli
Divadelní spolek Historia se ve
spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Prostějova pokračují
i letos v tradici nedělních promenád. Další letošní korzo se
SONS „Semtamník“
uskuteční v neděli 19. února ve
14 hodin na náměstí T.G. MaPondělí 13. února
11.00 až 12.00 Návštěva solné saryka. Videospot o obnovených
jeskyně v ul. Budovcova. Sraz prostějovských promenádách naúčastníků v prostorách jeskyně v jdete na: vimeo.com/30859678
10.50 či dle dohody v SONS a
TJ Sokol Čelechovice na Hané
společný přesun.
pořádá MAŠKARNÍ BÁL v soČtvrtek 16. února
9.00 až 13.00 Pletení z pedigu botu 18. února 2012 od 20.00
pro těžce zrakově postižené a hodin v sokolovně. Hraje hudba
nevidomé. V klubovně SONS. GRANT, ve spodním sále diskotéka. Vstupenky lze zakoupit
Městské divadlo foyer: Magda- v předprodeji u starosty TJ Sokol
lena Jansová FOTOgrafie do p. Doseděla. Bohatá tombola,
vaří večeře.
29. února 2012
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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
ART ECON – výstava výtvarných prací studentů středních
škol. Výstava potrvá do 3. března.
Svaz tělesně postižených
v ČR, o. s., místní organizace
v Prostějově, Kostelecká 17 pořádá dne 14. 2. 2012 ve 14.00
hod. členskou schůzi, která se
koná ve Společenském domě,
Komenského 6.
Bližší informace v kanceláři č.
106 nebo na tel. č. 588 000 167,
724 706 773
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.
Galerie S v SOU obchodním,
E. Husserla 1, Prostějov
výstava fotografií Dr. Radoslava
Bartoše – Dolomiti
TJ SOKOL ČECHOVICE
pořádá VELKÉ SPORTOVNÍ PLESY 18. února 2012,
3. března 2012 vždy od 20.00
hodin. Předprodej vstupenek každou středu od 16.00
do 18.00 hod. v sokolovně
v Čechovicích.
TJ SOKOL PŘEMYSLOVICE
pořádá OSTATKOVÝ PLES
s tradičním pochováváním basy
v sobotu 18. února 2012 ve
20.00 hod. v sokolovně. K tanci
a poslechu hraje Rose band.
V sobotu od 9. hodiny projde
obcí masopustní průvod maškar.

TIP Večerníku

Plesová móda XX. století

KDE: STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PROSTĚJOV
KDY: ČTVRTEK 16. ÚNORA 2012 V 17.00 HODIN

Ve Státním okresním archivu Prostějov se ve čtvrtek
16. února 2012 v 17 hodin
koná vernisáž výstavy nazChrám Narození panny
Marie Konice
KONCERT STARÉ HUDBY
– Camerata Brunae,
středa 22. února v 19.00 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
Dětský karneval s manželi Gašpárkovými v Seloutkách v neděli dne 19. února 2012 ve 14.30
hod. na sále OÚ.Vystoupí taneční
kroužek Šárky Miklíkové. Hry,
soutěže, hudba, tanec, občerstvení. Vstupné dobrovolné.
Dětské sokolské šibřinky V sobotu dne 18. února 2012 od
14.30 hodin zveme děti a rodiče do sokolovny na Skálově
náměstí v Prostějově na Dětské
sokolské šibřinky. V bohatém
programu jsou připraveny soutěže, tanec, odměněny budou
masky dětí a samozřejmě je
k dispozici občerstvení s domácím cukrovím. Vstupné pro děti
je 10 Kč, pro dospělé 20 Kč.
Zámecká galerie: KONICE
Z VÝŠKY-výstava fotografií
pořízených z balónu
L. Šmídy. Výstava otevřena
ve všední dny od 10 do 12
a od 13 do 16 hodin.

vané Plesová móda XX.
století. Vystaveny zde budou
dámské společenské doplňky,
fotografie a akcidenční tisky ze
sbírek Evy Suchánkové, Karla
Taberyho, Miroslava Macíka
a Státního okresního archivu
Prostějov. Výstavu si poté
může veřejnost prohlédnout až
do 23. března 2011 v pondělí
a středu od 9 do 17 hodin,
v úterý, čtvrtek a pátek od 9 do
16 hodin. Všichni jsou srdečně
vítáni.
Dne 18. února od 20.00 hodin
se v kulturním domě Čelčice
uskuteční Společenský ples.
K tanci a poslechu zahraje skupina Q-styl, připravena je bohatá
tombola a teplá kuchyně. Srdečně zvou zahrádkáři.
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.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala
- zimní stadion
BRUSLENÍ
PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
09.45 - 10.45 hodin

čtvrtek 16. 2.
12.30 - 13.30 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 18. 2.
10.45 - 11.45 hodin

neděle 19. 2.
09.30 - 10.30 hodin

Hostem koncertu budou prostějovští MIMO PROVOZ
promisům s tehdejším režimem,
což je připravilo o profesionální
licenci a přivádělo stále více
komplikací s úřady. Systematická perzekuce vyvrcholila v roce
1976 uvězněním několika členů.
Skupina opozičních intelektuálů v čele s Václavem Havlem
zorganizovala kampaň na jejich
podporu a propuštění, která vyvrcholila v lednu 1977 Chartou
77. Tak se stala rock´n´rollová
skupina podnětem k semknutí
demokratické opozice všech
směrů, jaké nemělo v tehdejších

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.

Nejsou již mezi námi...
Miroslav Kopa 1952 Prostějov
Jakub Hochvald 1917
Kostelec na Hané
Zdeňka Dolejší 1933 Květnice
Marie Smičková 1925 Vrahovice
Eva Bartošová 1940 Prostějov
Ladislav Vyvážil 1928
Ivaň

Zdeněk Hlavinka 1971 Myslejovice
Dušan Frohn 1975
Prostějov
Helena Vičarová 1976 Olomouc
Vít Pírek 1940
Krumsín
Bohumila Burianová 1920 Mořice
Marie Voráčová 1926 Drahany
Miluše Kovářová 1926 Prostějov

Rozloučíme se...
Středa 15. února 2012
Přemysl Plachý 1940 Alojzov
12.40 Obřadní síň Prostějov
Pátek 17. února 2012
Vojtěch Smolka 1951 Hněvotín
10.00 Obřadní síň Prostějov
Milada Tomanová 1919 Kralice na Hané 12.30 hřbitov Kralice na Hané
Květa Nezvalová 1916 Prostějov
12.40 Obřadní síň Prostějov
Jan Němec 1928 Prostějov
14.00 kostel C+M Prostějov
Sobota 18. února 2012
Zdeňka Čepová 1935 Kralice na Hané 10.30 kostel Kralice na Hané

komunistických zemích obdoby.
Hudebníci se v té době sbližují s
Václavem Havlem, natáčejí na
jeho chalupě na Hrádečku dvě
ze svých poloprofesionálních
ilegálních nahrávek, na jednu
z nich vůdce disentu a budoucí
prezident vybírá texty. Po celou
dobu si skupina udržuje jasnou
uměleckou vizi a hudebně se vyvíjí k nezaměnitelnému výrazu,
který si získává uznání po celém
světě, kam se jejich nahrávky
často dobrodružnými konspiračními cestami dostávají. Část
členů souboru si získává na začátku devadesátých let renomé
po Evropě a v USA jako Půlnoc.
Své zatím poslední CD vydala
kapela v roce 2009 a nazvala
je Maska za maskou. Hostem
koncertu bude prostějovská undergroundová skupina Mimo
provoz. Jeho začátek je plánován na 20.00 hodin. Vstupenky
lze sehnat v předprodeji za dvě
stovky v prodejně hudebních
nástrojů v Kramářské ulici v
Prostějově za dvě stě korun. Na
místě pak přijdou na 250 Kč. Vy
však za lístek nemusíte zaplatit
ani korunu. Stačí, když správně
odpovíte na naši soutěžní otázku
a budete mít trošku štěstí!

Na živo. Plastic People Of The Universe ve svém aktuálním složení
zahrají svým příznivcům tuto sobotu v Prostějově.Foto: archiv skupiny

SOUTĚŽ O ČTYŘI VSTUPENKY NA KONCERT
PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE
Otázka:
Jak se jmenoval dlouholetý zpěvák skupiny, který zemřel v
roce 2001?
A) Milan „Mejla“ Basel
B) Milan „Mejla“ Hlavsa
C) Karel „Kája“ Gott
Na vaše odpovědi čekáme v redakci Večerníku do středy 16.
února 2012. Z těch správných vylosujeme čtyři výherce, kteří
získají po jedné vstupence na koncert. Vylosované šťastlivce
přitom budeme telefonicky kontaktovat v průběhu následujícího dne, tj. čtvrtku 17. února.
Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@
VECERNIKPV.CZ s heslem „PLASTICI“. 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.

Soud draží osobní vozidlo Mazda
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.

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.

pondělí 13. února
17.00 Muži,
kteří nenávidí ženy
20.00 Muži,
kteří nenávidí ženy
úterý 14. února
17.30 Bůh masakru
20.00 Muži,
kteří nenávidí ženy
středa 15. února
17.30 Bůh masakru
20.00 Muži,
kteří nenávidí ženy
čtvrtek 16. února
17.30 Hugo a jeho velký objev
20.00 Underworld:
Probuzení 3 D
pátek 17. února
17.30 Hugo
a jeho velký objev 3D
20.00 Underworld:
Probuzení3D
sobota 18. února
17.30 Hugo
a jeho velký objev 3D
20.00 Underworld:
Probuzení 3 D
neděle 19. února
17.30 Hugo
a jeho velký objev 3D
20.00 Underworld :
Probuzení 3 D

Apollo 13
pátek 17 února
+18 LATIN NIGHT
EVENT VOL.4 SALSA, MERENGUE, BACHATA, Reggeatone a
Cubatone rytmy znovu
zazní v klubu Apollo 13 v
Prostejove. (Barakova 12).
Latinske tance budou VYUČOVÁNY PŘÍMO NA
AKCI.
sobota 18. února
The Plastic people of the
Universe Jedinečný koncert československé undergdoundové
legendy
poprvé v Prostějově!!!
Hosté: Mimo Provoz - underground Prostějov. Předprodej: Hudební nástroje
Zdenek Tyl, Kramářská ul.
č.1, Prostějov. VSTUPENEK JE STÁLE DOST!!!!
Případné rezervace a dotazy na tel. č.: 777861787

Kinoklub DUHA

Městské divadlo
v Prostějově

sobota 18. února
15.00 Velká vánoční jízda
17.30 Velká vánoční jízda
20.00 Vyměřený čas

středa 15. února
19.00 Lars von Trie:
KDO JE TADY ŘEDITEL,
Švandovo divadlo Praha
sobota 18. února
15.00 Jerzy Rakowiecki – Jerzy Wittlin: SNĚHURKA,
Těšínské divadlo Český Těšín

pátek 17. února
od 21.00 DJ Mirek Karásek
- Rádio Haná
sobota 18. února
od 21.00 DJ Doktor

Simetrix

úterý 14. 2.

V sobotu zahrají v Apollu Plastici!

Prostějov/mls - Kapela The
Plastic People Of the Universe
přijede tuto sobotu 18. února
do Prostějova. Na koncertě
v Apollu vystoupí společně s
prostějovskými Mimo provoz.
Skupina vznikla v roce 1968 a
jejich tvorba, ovlivněná v začátcích zejména americkými Velvet
Underground, Captainem Beefheartem či Frankem Zappou
se stala během doby jednou z
nejoriginálnějších na nejen české rockové scéně. Skupina se nedala přimět k ústupkům a kom-

Kino Metro 70

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.
Okresní soud v Prostějově

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
pátek 17. února
Reprezentační ples GJW Společenský dům Prostějov
Prostějov
GJW Prostějov
spojený se stužkováním
pátek 17. února
Stužkovací ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
SOU obchodní Prostějov
sobota 18. února
XVIII. Rep. zemědělsko - potravinářský ples
Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Prostějov
Agrární komora Prostějov
sobota 18. února
Pivínské ostatky
Kulturní dům v Pivíně
Pivín
TS Větřák Pivín
sobota 18. února
Ples Plumlovských nadšenců
KD Žarovice
Plumlov
Plumlovští nadšenci
sobota 18. února
Ples - TJ Sokol Určice
Sokolovna Určice
Určice
TJ Sokol Určice
sobota 18. února
Modrý ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Agentura Vendi
neděle 19. února
Dětské šibřinky
Sokolovna Kralice n/H.
Kralice n/H.
TJ Sokol Kralice n/H.

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 13. 2. DO 19. 2. 2012:

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry a slunečních protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve
čtvrtek ve 14. 00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 18. 30 hodin a také ve
středu již od 17. 30 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin nabízíme dětem komentovanou
obrazovou prezentaci KOLIK JE SLUNÍČEK na motivy
básně Františka Hrubína.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a
OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN jsou přístupné na začátcích výše uvedených pozorování anebo za obvyklé vstupné
i v jiných, předem dohodnutých, termínech.
Naše nová POLOLETNÍ NABÍDKA NA I. POLOLETÍ
ROKU 2012 je už na hvězdárně k dispozici.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní rozhovor se skvělým skladatelem a klavíristou Milanem Dvořákem, který říká:

„Chtěl bych složit písničku, co by se zpívala po hospodách”
Sedmasedmdesátiletý prostějovský rodák doprovázel Hanu Hegerovou. Nyní vystupuje s Evami Pilarovou a Kriz
Prostějov - Říká se, že všechno v hudbě už někdy někdo složil. Přicházet v ní s novými
a neotřelými nápady je pro většinu muzikantů nepřekonatelný problém. To se však o
Milanovi Dvořákovi rozhodně říct nedá. Tento klavírista a skladatel za svůj život vytvořil
neuvěřitelné množství skladeb. Patří mezi ně drobné jazzové etudy pro sólový klavír,
šansony, filmová hudba i scénická muzika pro velké orchestry o desítkách nástrojů.
Milan Dvořák zaujal jako znamenitý, technicky velmi dobře vybavený pianista a mimořádně citlivý parťák předních dam naší hudební scény. Šestadvacet let spolupracoval s
Hanou Hegerovou, po ní pak s Evou Pilarovou či Evou Kriz. Jeho hudební projev je nejen
inteligentní a nápaditý, ale působí i bezprostředně a zcela intuitivně. Přesvědčit se o tom
mohli všichni, kteří v neděli 22. ledna zavítali na premiéru videodokumentu Život mezi
notami, který o Milanovi Dvořákovi natočili prostějovští filmaři. Přestože byl Milan Dvořák
doslova na roztrhání, našel si chvíli, a tak mohl vzniknout i tento rozhovor.
Martin Zaoral
Nebál jste se jako klavírista někdy o své prsty?
„Je pravdou, že ruce jsou
mým výrobním nástrojem. Ovšem
zatím jsem na rukou úraz naštěstí nikdy neměl. Ani nemůžu říct, že bych
se o ně nějak přehnaně bál. To spíše
manželka, která mě upozorňuje, ať si
dávám pozor, když různě lepím nebo
do něčeho mlátím kladivem.”
Rodiče vás k hudbě spíše
vedli, nebo vás od ní zrazovali?
„K hudbě mě vedl především můj
otec, který učil na prostějovské ZUŠ.
Jeden čas na ní působil i jako ředitel.
Od začátku se však předpokládalo, že hudbu budu dělat spíše jako
hobby a že se budu živit nějakým
tzv. poctivým povoláním. Proto jsem
vystudoval i elektrotechnickou fakultu ČVUT. Odmalička jsem se totiž hodně zajímal o elektrotechniku.
Jako dítě mě bavilo hrát si s různými
žárovičkami. Navíc jsem měl hodně
rád matematiku a té jsem si na vysoké
škole opravdu užil.”
Mají matematika a hudba něco společného?
„Pravdou je, že existuje celá řada muzikantů, kteří mají
technické vzdělání. Často jsou to
právě klavíristi. Ale platí to i naopak.
Vezměme si například Alberta Einsteina, který jako fyzik hrál velmi rád
na housle. Takže nějaká souvislost
mezi matematikou a hudbou určitě

INZERCE

bude. Kde jsou však přesně nějaké
styčné body, to by musel říct spíše
nějaký psycholog.”
Do orchestru Divadla Semafor jste nastoupil v roce
1965. Bylo to v době jeho
největší slávy, kdy Semafor byl skutečným společenským fenoménem.
Hrát v Semaforu chtěl snad každý
mladý muzikant. Čím jste dokázal
přesvědčit dvojici Suchý-Šlitr, aby
vás vzali?

Jiří Šlitr před svou tragickou smrtí psal jeden hit za
druhým. Jak byste ho
charakterizoval jako osobnost?
„Byla to svérázná a mnohotvárná
osobnost. Byl sice velice zručný pianista, ale svůj nástroj neovládal tak
zručně jako třeba Rudolf Rokl. Podstatné bylo, že dokázal napsat chytlavé
melodie, jaké u nás v té době neměly
konkurenci. Zároveň i velmi slušně

želkou
„Pilarová pro nás s man
é i teplé lahůdky.
jednou připravila studen
uvařila.”
Hegerová mi nikdy nic ne
„V Semaforu tehdy hledali klavíristu, který by uměl hrát nejen podle
předem daných not, ale měl by cit
pro hudbu, kterou tehdy psali Šlitr se
Suchým. Tohle síto prosilo řadu brilantních klavíristů, kterým však tento
cit chyběl. Já jsem v něm uvízl. Do
té doby jsem působil jako klavírista
v Městských divadlech pražských v
Divadle ABC. Většinou jsme tam hráli v takové kóji v orchestřišti. Dostal
mě tam jeden člověk, který mě hodně
zrazoval od toho, abych do Semaforu
šel. Tvrdil, že taková divadélka za dva
roky skončí a já budu úplně namydlený. Tady u nás můžeš hrát až do penze, tvrdil mi tehdy. Jsem rád, že jsem
našel dost odvahy a neposlechl ho.”

jsem šel do rozhlasu, tak jsem soudruhům jasně řekl, že s ní spolupracuji
a že jezdíme i do zahraničí. Tomu se
pak bude muset moje práce v rozhlase
přizpůsobit. Oni s tím souhlasili. Díky
tomu jsem poznal zase nový způsob
práce a nové lidi. Bylo to však v době
normalizace, takže nebylo zas až tolik
o co stát. V té době jsem stíhal tolik
věcí, že si vůbec nedovedu představit, jak jsem to mohl zvládnout. Psal
jsem hudbu k různým televizním inscenacím, spolupracoval s Václavem
Hybšem, založili jsme televizní Septet
a zvládali jsme spoustu dalších věcí.”
Paní Hegerová je známá
svým perfekcionismem…
„Hana Hegerová byla vždy
velmi náročná, hlídala si nejen hudební doprovod a každý takt a změnu
tempa, ale třeba i světla. Spolupracovala s osvětlovačem například v momentě, kdy chtěla vypíchnout nějaký
svůj výraz na scéně. Vše bylo dopředu
naprosto precizně připraveno. Z toho
pak vyplývalo její působení na lidi. Je
úžasné, jak umí dokonale zmanipulovat publikum, umí jej hypnotizovat,
rozplakat, rozesmát. Samozřejmě, že
k tomu bylo třeba nejen pěveckého,
ale i hereckého talentu. Kdyby ho neměla, tak i kdybychom se uzkoušeli k
smrti, nic s tím nenaděláme.”
Jak jste spolu vycházeli?
„Většinou to klapalo, občas to zaskřípalo a pak to
zase klapalo dál. Žádné větší hádky
nebyly. Vždycky říkala, že ji nakonec doprovodím až do hrobu. K tomu
nakonec nedošlo. Hodně si přála, aby
měla za mě náhradu. Vystřídala spoustu klavíristů, ale byla hodně náročná.
Klaplo to až se Zdeňkem Zdeňkem a
posléze Petrem Maláskem.”
Po Haně Hegerové, se kterou jste hrál až do roku
1990, nyní spolupracujete
i s Evou Pilarovou. Můžete tyto dvě
zpěvačky nějak srovnat?
„Každá z těch zpěvaček je úplně jiná.
Hana Hegerová je pro mě nejen dobrá
zpěvačka, ale také vynikající herečka.
Eva Pilarová je hlavně zpěvačka, ale
svůj hlas ovládá asi lépe než Hegerová. Rozdíl mezi těmito dvěma zpěvačkami byl i v přístupu ke zkoušení.
Hana Hegerová zkoušela jako blázen i
věci, které byly už úplně zažité. Přesto
je před každým vystoupením znovu
a znovu chtěla nacvičovat, až jsme si
říkali, že to nemá žádný jiný smysl
kromě toho, že je to součást rituálu
zkoušek. Ve srovnání s tím Eva Pilarová zkouší nerada.”
Uvařila vám některá ze
zpěvaček jídlo? A které
bylo lepší?

kdo je milan dvořák?
Milan Dvořák je skladatel, klavírista a pedagog. Narodil se 6. prosince 1934 v Prostějově.
Hře na klavír a hudební teorii se učil v letech 1944–52 v Hudební škole Leoše Janáčka
v Prostějově. V letech 1953–58 studoval na
Elektrotechnické fakultě Českého vysokého
učení technického v Praze. Po absolutoriu se
uplatnil jako pianista v různých orchestrech.
V roce 1965 nastoupil do orchestru Divadla
Semafor, vedeného Ferdinandem Havlíkem;
v letech 1968–69 orchestr vedl, 1970 angažmá v Semaforu ukončil
a působil pak ve svobodném povolání.
Od roku 1964 byl pianistou a uměleckým vedoucím instrumentální skupiny, která doprovázela Hanu Hegerovou; od roku 1968
stál v čele TV Septetu, který se uplatňoval v programech tehdejší
Československé televize. V letech 1970–81 byl hudebním dramaturgem Československého rozhlasu, kde pořídil několik set zvukových záznamů. Od 1993 působí jako pedagog skladby na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze.
Rozsáhlou činnost skladatelskou zahájil koncem padesátých let
kompozicí suity Sluneční soustava pro jazzový soubor Studio 5. Je
autorem četných písní a šansonů pro Hanu Hegerovou, Evu Pilarovou a další zpěváky a řady hudeb k filmům a televizním hrám
(mimo jiné Co je doma, to se počítá, pánové, Já to tedy beru, šéfe,
Příště budeme chytřejší, staroušku, Zítra to roztočíme, drahoušku, Já už budu hodný, dědečku, Pasáček z doliny, Trhala fialky
dynamitem).
Napsal rovněž řadu instrumentálních skladeb pro potřeby rozhlasu (Concertino romantico pro rozhlasový bigband), několik muzikálů (Quantz und Querflöte, Šťastné a veselé, Vražda ve varieté,
Román mezi pěti linkami, Dáma v modrém), hudby ke cvičení na
celostátních spartakiádách a všesokolských sletech, k Večerníčkům, autorsky spolupracoval s Divadlem Spejbla a Hurvínka, napsal několik suit pro Československou televizi.

„Pilarová mě a manželku pozvala na
svoji chalupu, kde slavila narozeniny.
Spolu se svým manželem Honzou
Kolomazníkem pro nás připravila
teplé i studené dobroty. Hana Hegerová mi nikdy nic neuvařila. Pouze mě
jednou ve Francii pozvala na šneky. S
Hanou Hegerovou jsme si byli velice
blízcí na pódiu, ale jinak jsme se velice málo bavili o soukromí.”
Je nějaká zpěvačka, se
kterou byste chtěl spolupracovat?
„Není. V současné době spolupracuji
s Evou Pilarovou a Evou Kriz, což
mě plně uspokojuje. Představa, že
budu mít ještě nějakou třetí zpěvačku
mě po pravdě řečeno děsí.”
Napsal jste neuvěřitelné
množství skladeb. Co vás
osobně nejvíce bavilo?
„Bavilo mě skoro všechno. V poslední době jsem dělal například jazzové
úpravy lidových písniček určené pouze pro klavír. Pak jsem dělal úpravy
skladeb Karla Svobody pro velký
symfonický orchestr. Teprve na scéně
jsem zjišťoval, jak to zní. Ten rozptyl
je tedy strašně velký. Nebavilo by mě
hrát třeba v dechovce, ale tomu jsem
se vyhnul…“
Skládal jste i šansony.
Měl jste k nim vždy
„Šansony mě nejprve hrozně štvaly.
vztah?
„Ale kdepak. Naopak šansony mě
Od mládí jsem miloval swing,
nejprve hrozně štvaly. Od mládí jsem
kde to perfektně šlapalo.
miloval swing, kde to perfektně šlapalo. V šansonu se pořád mění tempo
V šansonu se pořád mění tempo
a tahle hudba je plná různých emocí.
a tahle hudba je plná různých emocí.
A to mě ze začátku nebavilo. Když
jsem ale začal spolupracovat s Hanou
A to mě za začátku moc nebavilo.”
Milan Dvořák o svém vztahu k hudebnímu žánru, Hegerou, tak jsem tomuto žánru přece jen začal přicházet na chuť.”
ve kterém složil množství písní
Co se vám zdá z vaší tvorby nejvydařenější a proč?
„Z toho se opravdu těž-

kreslil. Typické pro
něj bylo, že byl hodně ctižádostivý a
kladl si vysoké cíle. Plánoval například udělat výstavu svých kreseb na
Broadway v New Yorku.”
Co podle vás tvořilo
„magii” tehdejšího Semaforu?
„Pokud přijdete s novou věcí ve správný čas, tak má ta věc velkou naději na
úspěch. To platí pořád a byl to i příklad
Semaforu. Tehdejší doba si žádala,
aby vzniklo něco jiného než tehdejší
zkostnatělá divadla. A když se do toho
navíc obuli Suchý se Šlitrem, kteří pro
tento druh divadla měli talent, tak se
dalo předpokládat, že to dopadne, tak
jak to dopadlo. Logicky se na to pak
nabalila spousta lidí, mezi nimi například režiséři jako Miloš Forman, či
Ján Roháč a Vladim
Vladimír Svitáček.”
Ze S
Semaforu jste odešel v roce 1970. Stal jste
se dramaturgem
d
Československé
koslovenského rozhlasu. Nelitoval jste toho někdy?
„Pro mě byla důležitá
hlavn spolupráce s Hahlavně
nou Hegerovou. Když

ko vybírá. Dá se však říct, že každý
skladatel má nejraději to, co napsal
naposledy.”
Jakou skladbu byste si vy
sám přál složit? A proč?
„Jakoukoliv písničku, která by se zpívala po hospodách. Líbilo
by se mi přijít do hostince, sednout
si tam někam do kouta a naslouchat,
jak všichni vyřvávají nějakou píseň,
aniž tuší, že jsem ji napsal já. Pravdou ale je, že sám do hospody moc
nechodím, takže ani nevím, co se
tam zpívá…“
Přestože vy sám jste
speciálně hudbu nikdy
akademicky nestudoval, donedávna jste vyučoval na
Konzervatoři Jaroslava Ježka.
Co jste se snažil svým studentům
předat?
„Učil jsem je skládat, rozvíjet jednotlivá hudební témata. Občas jsem
ale narazil na takové talenty, že jsem
si říkal, co já mám toho kluka učit?“
Co se vám vybaví, když
se řekne Prostějov?
„Když se řekne Prostějov, tak tohle město vidím celé jako
svrchu, vidím všechny ulice, které
jsem si kdysi sám zapisoval do takového plánu a díval se, kde jsem
ještě nebyl. V tomto městě jsem v
roce 1953 maturoval ve třídě společně s Evou Suchánkovou, která
na mě dodneška nezapomněla. Kromě toho mi Prostějov dal to vůbec
nejdůležitější v životě. Seznámil
jsem se tu se svojí manželkou Jitkou, která je dcerou známého prostějovského architekta Antonína
Navrátila. Seznámili jsme se v roce
1953, o sedm let později jsme se
vzali. Prožili jsme spolu celý život.
Kde jinde bych tak skvělou babu
našel?“

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

ODLOŽENÉ VYHLÁŠENÍ
Kvitová
si přebrala
Zlatého kanára

ZAMĚŘENO NA:
PLUMLOV A JESENEC

Devátý díl seriálu

skupiny „B“
I.A třídy O KFS
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CYKLISTA JAKUB FILIP V REPRE!
Prostějov/jim

DALŠÍ KROK K POSTUPU MEZI
ABSOLUTNÍ ČESKOU I SVĚTOVOU
ŠPIČKU UČINIL V UPLYNULÝCH
DNECH JEZDEC SKC PROSTĚJOV
JAKUB FILIP. SBĚRATEL MEDAILÍ
Z KADETSKÝCH I JUNIORSKÝCH
ŠAMPIONÁTŮ NA DRÁZE ČI MAJITEL ČTVRTÉHO MÍSTA Z LOŇSKÉHO DRÁHOVÉHO MISTROVSTVÍ
EVROPY DO 23 LET SE PRO LETOŠEK DOSTAL VE SVÉ VĚKOVÉ
KATEGORII DO REPREZENTAČNÍHO TÝMU NEJEN DRÁHAŘŮ, ALE
I „SILNIČÁŘŮ“. DOSTANE TAK
MIMO JINÉ PŘÍLEŽITOST UKÁZAT SE NA PRESTIŽNÍCH PODNICÍCH I MOŽNOST ZABOJOVAT O
NOMINACI NA ZÁŘIJOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V NIZOZEMSKÉM LIMBURGU.
VÍCE SE DOČTETE V PŘÍŠTÍM Mezi elitou. Jeden z největších talentů prostějovské cyklistiky Jakub Filip to pod vedením kouče Vladimíra
Vačkáře dotáhl až do české reprezentace.
Foto: archív
ČÍSLE VEČERNÍKU

Na ledě vládli Zubři, co v hledišti?
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V sobotu na Valachy. Začíná play-off...

Prostějovští boxeři v neděli hostí Ústí

Vstup do sokolovny je o deset korun dražší

Prostějov/jim – Překvapivě
na posledních dvou místech
tabulky se shodnou bilancí dvou porážek, žádného
vítězství i bodového stavu
12:24 se před pátým kolem
extraligy nacházejí boxeři BC DTJ Prostějov a BC
SKP Sever Ústí nad Labem.
Na první vzájemný souboj
vítězů posledních ročníků
týmové soutěže dojde již v
neděli 19. února od desíti
hodin v prostějovské sokolovně na Skálově náměstí.
„Cíl je jasný. Jak kdysi říkal
můj trenér, buď vyhrát, nebo
zemřít. Takhle to vidím já,“
věří svým svěřencům trenér
BC DTJ Pavel Duda. Spoléhá i na podporu publika,
přestože v důsledku všeobecného zdražení se zvedla
cena vstupného z padesáti na
šedesát korun. „Doufám, že
příznivci nezanevřeli na box
a podpoří celý oddíl. Boxery,
mě i Peťu Novotného znají
všichni, tak věřím, že přijdou,“ zve na duel.
Proti Severočechům půjde o
první domácí zápas Prostějova a tedy i odčinění porážek

z Nitry a naposledy i na půdě
společného družstva Mostu a
Děčína. „Je to jeden z nejdůležitějších zápasů. Odrazový
můstek, abychom se dostali
výš v tabulce,“ má Duda o
motivaci postaráno.
Bitvu o celkové první místo
a obhajobu loňského titulu
nepovažuje za reálnou a soustředí se tak zejména na zisk
stříbra. „O druhé místo a titul
vicemistra budeme bojovat.
Nitra už je víceméně za vodou, ale jakmile přijede sem
na Hanou, tak jí chceme vrátit
porážku a doma vyhrát,“ těší
se na domácí souboj s jediným slovenským účastníkem
čtyřčlenné soutěže, k němuž
teprve dojde.
Duda se ještě krátce vrátil k
poslednímu duelu s Mostem
a Děčínem, který skončil
i vinou chyby rozhodčích
těsnou porážkou 8:10. „Bohužel. Viděla to ale spousta
diváků. Jeden zápas byl jen
o rozhodčích. Jeden rozhodčí
se přiklonil k soupeři, jeden
k nám, třetí dal remízu. Pak
se přiklonil k soupeři a později uznal chybu, omluvil se

nám, ale body nám to již nevrátí a výsledek to nezmění,“
komentoval s tím, že odveta
bude zcela jistě jiná, nejlépe
s výraznějším vítězstvím Prostějova.
Nyní se soustředí zejména na
Ústí, pro nějž plánuje i změny v sestavě. „Ale jaké, to
si nechám pro sebe. Někteří
naši boxeři byli na turnaji v
Maďarsku, kde se jim moc
zdárně nevedlo,“ nebyl prostějovský kouč konkrétní. Připomněl jen, že část jeho kádru ještě hostuje v prvoligové
Ostravě, ovšem na nejbližší
víkend je domluven, že za ni
nenastoupí, protože by měli
dva duely ve dvou dnech.
Proti celku z necelého stotisícového města se BC DTJ
v posledních letech velmi
daří. Vloni zvítězili nejprve
12:6 venku a následně i 14:4
doma, o rok dříve to bylo
14:4 a 4:14. „Poslední dva
roky již nejsou tak suverénní jak dříve. Nemyslím si, že
velkým rozdílem, ale věřím,
že vyhrajeme. Uděláme pro
to maximum,“ slíbil před
utkáním trenér Pavel Duda.

Z Ligy mistryň jsou „Modřanky“ venku,

dnes chtějí uzmout domácí pohár
O nár odn í poh áro vou tro fej
se por vou v Olo mo uci ,
vít ěz pro jde do stř ede ční ho
fin ále Če sko -sl ove nsk ého poh áru

Prostějov/son, pk - Krátce po
očekávaném vyřazení z evropské Ligy mistryň, kdy svěřenkyně kouče Čady sice srdnatě
bojovaly proti istanbulskému
Fenerbahce, ale kvality tureckého giganta byly nad jejich
síly, čeká na „Modřanky“další
velmi důležitý boj. Tentokrát
poprvé v letošní sezóně s titulovým podtextem. V pondělí
13. února, tj. DNES, od 17.00
hodin v hale olomouckého
SK UP je totiž na programu
finálový duel Českého poháru
žen 2011-2012 mezi domácím
týmem a VK Modřanská Prostějov.
Bitva o národní pohárovou trofej
má stejné dějiště i obsazení jako
loni, kdy volejbalistky Prostějova přesně před rokem zvítězily
poměrně hladce 3:0. Totéž chtějí
zopakovat nyní, čímž by dosáhly už na pátý triumf v Českém

poháru za sebou! Proti prodloužení série budou hanácké rivalky, které sice nemají tak silné
družstvo jako v minulé sezóně
(stříbro v extralize), ale do finálového střetnutí poháru stejně
postoupily.
Favoritem nadcházejícího derby samozřejmě je kolektiv VK
Modřanská, byť prochází náročným programem a v Olomouci
sehraje třetí zápas během pěti
dnů (plus cestování do Istanbulu a zpět). Navíc v případě očekávané výhry nastoupí hned ve
středu 15. února od 16.30 hodin
do finále Česko-slovenského
poháru v Bratislavě proti domácímu Doprastavu.
Na olomoucké palubovce se
ženy VK každopádně budou
moci opřít o podporu svých fanoušků, kterých se do nedaleké
metropole Hané tradičně chystá
početná enkláva.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 5: na snímku byla budova na ulici Hanačka v Prostějově. Vylosovaným výhercem se stal Vladislav
Vláčil, Prostějovská 106, Bedihošť. 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 21. února 2012, 15.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 27. února 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

3URILWH[3URVWøMRY
Wolkerova 37, PV
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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.
Které regionální periodikum vám nabízí
nejvíce zajímavého čtení na největším počtu stran?

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také ve druhém únorovém vydání nejoblíbenějšího regionálního periodika nechybí soutěž,
kterou jsme v rámci již rozběhnuvšího projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ nemohli
ze svého arzenálu vynechat. I
v tomto čísle se tudíž opětovně setkáváte s fotografií známé
osobnosti veřejného života, která je graficky mírně „poupravena“. Vaším tradičním úkolem je
poznat, kdo že se to na snímku
nachází...
Ti z vás, kteří budou na správné vlně, nám mohou své tipy
nahlásit do redakce a v případě, že budete mít štěstí při
losování, máte šanci na výhru.
DNES můžete přitom JIŽ
PODEVÁTÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v podobě
POUKÁZKY od firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V
HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém
součtu již čtyřiačtyřicátém
pokračování tohoto originálního klání uspěli ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Jitku Chalánkovou. Tvář
známé prostějovské političky,
která je v současnosti poslankyní Parlamentu ČR jste si sice
vcelku často pletli s její kolegyní ze Senátu ČR Boženou
Sekaninovou, přesto se v osudí
objevilo hned na 465 správných
odpovědí, což je více než slušný průměr.
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Jiřinu FACKOVOU, Březinova 14, Prostějov. Výherkyně od nás obdrží
zajímavou cenu v podobě POUKÁZKY od firmy DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ 300
Kč, která ji čeká přímo v redakci, a to už od dnešního dne.

TIP
k obrazovce
LID VERSUS
LARRY FLYNT
film
USA/Kanada
(1996)
SOBOTA 18. 2. 2012

22:10 hodin

Ti další mohou zkusit své štěstí
opět dnes. Tentokrát jsme po čase
zabrousili znovu do kulturních
vod a graficky mírně poupravili
jednoho z členů prostějovského
hudebního seskupení, které již
brzy obdrží prestižní ocenění od
Olomouckého kraje...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již pětačtyřicátého kola čekáme v redak-

ci do PÁTKU 17. 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 20. února 2012.

AGRO

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

(v areálu býv. Agrostroje vchod branou u závor)

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

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

Výherce získá permanentku
na cvičení s JANOU

REMI SPORT

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

Režie: Miloš Forman
Hrají: Woody Harrelson,
Courtney Love, Edward
Norton, Brett Harrelson, James Cromwell, Crispin Glover, Vincent Schiavelli, Jan
Tříska, Larry Flynt
Režisér Miloš Forman natočil v roce 1996 snad svůj
nejkontroverznější snímek,
životopis známého pornomagnáta. Jak už název napovídá, osou příběhu je série
soudních procesů, v nichž
se Flynt snažil (a nakonec
toho dosáhl) o důsledné
uplatnění svobody slova,
zaručené prvním dodatkem
Americké ústavy. Forman
vytvořil působivý portrét
neurvalého,
arogantního
podnikatele, který záměr-

ně provokuje pokryteckou
společnost. Velkou zásluhu
na tom má herecký výkon
Woodyho Harrelsona v titulní roli, který byl stejně jako
režisér Forman nominován
na Oscara. Vynikající herecké kreace předvedli rovněž Edward Norton v úloze
Flyntova přepracovaného
advokáta Alana Isaacmana a
zpěvačka Courtney Loveová
jako Flyntova láska Althea.
Epizodní postavu soudce si
ve filmu zahrál sám Larry
Flynt. Snímek získal kromě
dvou oscarových nominací
řadu dalších ocenění, z nichž
lze připomenout mj. Zlatého
medvěda na MFF v Berlíně a
Zlaté glóby za režii a za původní scénář.

VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM
SNÍMKU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

ABUJA, AGREE, BRLOH, BULBA, ČETBA, EGYPT,
FAGOT, FLITR, GESTA, GJULEŠ, CHLEBY, JAREŠ,
KARBID, KLÁST, KVARK, LARGO, OMASTA,
RAMPA, REŽIM, SCHARF, ŠMÍRA, ŠTEIF, TEMBR,
TERASY, TROLL
... 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 17. února 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„CINESTAR“. Další vylosovanou výherkyní se stala Zdeňka SLUKOVÁ, Okružní 125, Prostějov, jež se tak může
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 13. února 2012.
I tentokrát můžete zápolit o bonus našeho nového partnera soutěže, kterým se stalo již zmíněné závodní stravování
AGRO Prostějov.
Jméno šestého takto šťastného výherce, který obdrží zmíněnou, ryze ZAJÍMAVOU a PRAKTICKOU CENU, zveřejníme opět v příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde v pondělí
20. 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, solárií a masáží našim zákazníkům
nabízíme cvičení v aerobním sále.
Zrcadlový aerobní sál má kapacitu 30 cvičících,
klimatizaci a odpruženou parketovou podlahu.
Volné hodiny nabízíme i k pronájmu
- info tel.: 733 327 915
NOVĚ u nás cvičení dětí s rodiči
a cvičení dětí do 3 let bez rodičů-info: 773 125 774.
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 POŠESTÉ
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 17.
ÚNORA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 7 - 5 - 2 - 7, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už sedmatřicátým výhercem stal Ladislav HÝŽA,
Blahoslavova 19, Prostějov,
jenž si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout zmíněnou permanentku v HODNOTĚ 500 Kč na masáž
lávovými kameny.
Jméno dalšího, již osmatřicátého výherce, který od
nás obdrží opět cenu od
REMI SPORTu, zveřejníme zase v příštím čísle, jež
vyjde znovu za týden, tj.
pondělí 20. 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

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 530.000,2+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 799.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Pv, ul. E. Valenty
Kč 1.140.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+kk, ul. Sádky Kč 3.000,-/měsíc + inkaso (1.800)
1+kk, Družstevní ul. Kč 4.700,-/měs. vč. inkasa
1+1, Rejskova ul.Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (1.800)
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.000,-/měs.+ink. (2.000)
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.000,-/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, Švýcarská ul. Kč 7.500,-/měsíc vč. inkasa
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

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

Prostějov, Moravská ul.
Prodej dr. bytu 1+1 s možným okamžitým
převodem do OV! Zv. přízemí, 38 m2, plast.
okna, lodžie. Cena po slevě: Kč 530.000,-

Prostějov, ul. E. Valenty
Prodej bytu 3+1 v OV! 3. patro, 75 m2, lodžie,
plast. okna, šatna.
Cena: Kč 1.140.000,-

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

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

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

· 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 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 RD 4+1 v Klenovicích na Hané s
garáží a zahradou 823m2 - stavební místo.
SLEVA! Cena: 700 000 Kč

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

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

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

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

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

RD 3+1 Lutín – přízemní rodinný dům s garáží, dvorem a zahradou o celkové výměře 990m²
Cena 1.600.000 Kč
RD 7+kk Plumlov, Žárovice – zděný přízemní
dům s podkrovím, dvojgaráží a okrasnou zahradou,
celková výměra pozemku 3073m² cena info u RK

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

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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

www.kk-reality.com

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

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

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

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

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

◘ Prodej 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.

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

Prostějov - celková výměra 2303 m2, u
rychlostní komunikace E462 naproti čerp.
stanice OMV,
cena 200 Kč/m2.
Prostějov - celková výměra 4742 m2, možnost
pro komerční výstavbu.
Cena 450 Kč/m2.
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

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

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.

◘ 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.

◘ 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.

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

 777 95 20 27

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: Wolkerova 4, Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík
 777 192 434
Hledáme:
 RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou

do 700.000,- v okolí Prostějova

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

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

SLEVA! RD 2+0 se zahradou Kaple

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

Byty - prodej

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

POZEMKY - PRODEJ

Exkluzivní vydavatel

777 251 878

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

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

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.

TEL: 775 246 321,
776 294 498

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

SLEVA!

RD 5+1 s garáží Otinoves, zast.
pl. 209 m2, zahrada 160 m2, vl. studna, ÚT/
plyn, žumpa, po část. rekonstrukci, vhodné
k bydlení i rekreaci, cena: 1.050.000,- Kč
Rozestavěný RD 5+kk, Dolany u Olomouce, obytná pl. 120 m2, celková plocha
pozemku 547 m2, dispoziční řešení : 1. NP
– sociální zařízení, obývací pokoj s krbem
propojený s jídelnou a kuchyní, 2. NP, 3 x
ložnice, sociální zařízení, IS - plyn, kanalizace, obecní voda, el.,
Cena: v RK

NOVINKA!

RD 3+1 Prostějov, s
možností rozšíření podkroví , garáží 41
m2, zahrdou 529 m2, komerční nemovitostí 145 m2, která lze přebudovat na
další bytovou jednotku. Celková plocha
pozemku 1015 m2. IS - vl. kopaná studna,
el. 220/380, plyn, kanalizace. Klidná lokalita
blízkosti lesoparku Hloučela. Cena v RK

Pozemky
St. pozemek Stařechovice, výměra 1.505
2
m , možnost stavby RD. Cena: 350,-/m2

SLEVA!

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

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

NOVINKA!

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

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) 3+1 MěB, 98 m
2) RD 2+1 Držovice, zahrada
3) RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
4) RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
5) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
6) 2+1 DR, Holandská, 44 m2
7) 2+1 MěB, T.G.M., 126 m2
8) RD 2+1 Runářov, chalupa
9) 4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
10) RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.

760 tis.Kč
1.850 tis.Kč
300 tis.Kč
1.570 tis.Kč
880 tis.Kč
790 tis.Kč
350 tis.Kč
360 tis.Kč
790 tis.Kč
2.820 tis.Kč

2

Pronájmy :

1+1 Šlikova, zaříz.
1+1 Vodní
1+1 Libušinka
1+1 Čelechovice
1+kk E.Beneše, lodžie, zrek.
1+1 Pujmanové, po rekonst.,
2+1 v RD Drozdovice
2+1 Poděbradovo nám.
2+kk Vrahovice, zahr.
2+1 Olomoucká, + šatna
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, krásný zrek.
3+1 OV, E.Beneše
3+1 DR, Belgická
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
3+1 OV Západní, 70 m2

360 tis.Kč
360 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.
Zeměd.usedlost - 1000 m2
790 tis.Kč
Další komerční prost. - viz. web RK.
Garáže:

- Pronájem v lokalitách Šafaříkova, Šmeralova, u nové
nemocnice, Brněnská, Lidická, viz. web RK.
- Prodej : Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u nové nemocnice, Myslbekova, u Krasického 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 - 6000 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 za
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,
Stav.poz. - blízko centra -

88 tis.Kč
1280 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
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

REALITY

REALITY

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

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

Pronajmu 1+kk v PV po rekonstrukci. Tel.: 724 711 106

Volejte: 739 322 895

Pronajmu byt 1+1 v PV od 1. 3.
2012. Nájem 4.500 Kč + inkaso. Tel.:
732 548 756

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, Prostějov 1.990.000 Kč
* Nadstandart. byt 2+1 1.290.000 Kč
* Byt 1+1, 30 m2, cihla 350.000 Kč
* Byt 1+1, 42 m2
500.000 Kč
* Byt 1+1, 42 m2, rek. 650.000 Kč
* Byt 2+kk, 53 m2,cihla 780.000 Kč
* Byt 3+1, 78 m2, Niva 450.000 Kč
* Staveb.pozemek vč.sítí 720.000 Kč
Pro klienty hledáme:
* Byt 3+1 s balkonem do 850.000 Kč
* rod.dům 4+1 se zahradou
* byty 1+1 a 2+1
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

Pronajmu byt 1+1 blízko centra,
balkon, 1. patro, po rekonstrukci.
Nájem 4.000 Kč + inkaso 2.500 Kč.
Kauce. Tel.: 777 833 866

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
690.000Kč
2+1 V. Špály OV po rekonstrukci 890.000Kč
2+1 Rumunská cihla, po rekonstrukci 989.000Kč
3+1 Francouzská 72m2 OV
989.000Kč
3+1 Západní OV 72m2 část rek. 1.119.000Kč
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 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 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
2.500Kč+ink.
1+1 Kolárova 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 Rozstání garáž
6.000Kč +el.
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

Pronajmu nebytové prostory naproti
místnímu nádraží 40 m2, po rekonstrukci. Možno jako obchod, služby,
kancelář, nájem. 5.000 Kč měsíčně
+ en. vlastní soc. zázemí, možné stav.
úpravy. Tel. majitel: 777 669 966
Pronajmu byt 2+kk po rekonstrukci
52m, část. vybaven, 3. np, Svatoplukova 68, 7.800 Kč vč. inkasa. Tel.:
731 616 525.
Pronájem 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

Reality BEZ - STAROSTI
Mlýnská 16, 796 01 Prostějov
Tel.: 774 422 260
* Byt 3+1, Šárka,
950.000 Kč
* Byt 3+1, sídl. Svobody, 1.150.000 Kč
* RD Přemyslovice,
920.000 Kč
* Pronájem bytu po rekonstrukci
2+1, 7.500 Kč / měsíc vč. inkasa
Pro klienty hledáme RD do 10 km od
PV,
cena 1.500.000 Kč
www.bez-starosti.cz

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

Hledám byt 2-3 + 1, DB, OV v PV.
Stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Příp. dluh vyplatím. Tel.:
775 063 310

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 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
ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ
PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
1+1 E.Beneše
4.800 Kč + ink
1+1 Tyršova
5.000 Kč + ink
1+1 Šlikova
5.000 Kč + ink
2+1 Krasická
5.500 Kč + ink
3+1 Belgická
5.900 Kč + 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 Krokova
790.000 Kč
3+1 Západní
1.090.000 Kč
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851

Pronajmu byt 1+1, suterénní, v centru PV, po rekonstrukci. Nájemné
3.500 Kč + ink. K nastěhování od
března. Tel.: 603 100 102

Pronájem garážového stání v autoparku, Francouzská ul., PV. Tel.:
604 430 934
Pronajmu levně cihlový byt 1+1,
vlastní topení. Tel.: 775 758 775
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
Hledáme ke koupi dům se zahradou v okrese Prostějov. Tel.:
774 414 525
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

Pronajmu mezonetový byt 3+kk
+ 2x WC o celk. výměře 82 m2.
Volný ihned. Tel.: 725 549 790,
602 787 096
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 nekuřákům zařízený cihl.
byt 1+1 v OV. Cena 6.500 Kč vč.
inkasa. Tel.: 737 611 774
Pronajmu 1+1 v RD 4 km od PV.
Internet zdarma, 5.300 Kč vč. ink,
garáž dle dohody 777 885 251

Pronajmeme byt 1+1,5, 52 m2,
1.posch., centrum, po celkové rekonstrukci (plast. okna, plov. pod.),
nájem 4900 Kč / měs. bez energii. Informace na tel.: 777 149 998. Ne RK.
Prodám 3+1, OV, Západní ul., cena
dohodou. T.: 608 839 131
Pronajmu byt 3+1 v Prostějově, ul.
Dolní, 74 m2, po rekonstrukci, zděné jádro, plastová okna, zatepleno,
lodžie, internet, satelit. Nájem 4.860
Kč, vyúčtovatelné zálohy 3.720 Kč.
Vratná kauce 15.000 Kč. Volný ihned.
Kontakt 602 265 646
Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Tel.: 602 570 658

Pronajmu zaříz. byt 3+1 po rekonstr. na Sídl. svobody, 3. patro, cena
9.900 Kč vč. záloh na energie. Tel.:
604 430 934
Pronajmu byt s alkovnou, cena 7.000
Kč vč. inkasa. Tel.: 776 600 358
Prodám byt 2+kk v OV, PV, Krasická,
48m², novostavba. 1.390.000 Kč. RK
nevolat. Tel.: 602 570 658
Pronajmu pěkný prostorný byt 1+1 /
2+kk. Tel.: 732 864 744
Pronajmu 1+1, Stražisko. Tel.:
602 745 131
Prodám RD v Dětkovicích, po rekonstrukci, nová střecha. Cena dohodou. Tel.: 732 152 429

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

Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na prodej
nemovitosti v k.ú. Ptení - pozemku parc.č. 3849 – ostatní plocha
o celkové výměře 201 m2 za minimální kupní cenu 28 000,00
Kč. Další informace poskytne p.
Hudcová na adrese Rejskova 28,
Prostějov, tel. č.: 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz

Prodám RD v PV – Vrahovice, po
celk. rekonstr. 2011. Zastavěná plocha
136 m2, zahrada 163 m2, cena 2.490
000 Kč. Tel.: 774 869 172 RK nevolat.

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

Prodám RD, zahrada, PV, pozemek
1.106 m2, zast. plocha 193 m2, po část.
rekonstr., z ulice prostory k podnikání,
v dvorní části bydlení. Cena 2.490 000
Kč. 774 869 172 RK nevolat!

V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU!
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INZEROVAT
O
V NEJPRODÁVANĚJŠÍM
TÝDENÍKU REGIONU
SE PROSTĚ VYPLATÍ ...
první řádek*
dva řádek

30 Kč
52 Kč

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

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

REALITY

+10 Kč na řádek

tři řádky
čtyři řádky
zvýraznění: negativ
celý inzerát je v černém poli
s tučným bílým písmem

Pronajmu 1+kk, 2.800,723 565 897
Pronajmu zařízený byt 1+1 ve Vrahovicích. Cena 5.000 Kč + ink.,
kauce. Tel.: 777 910 333

!

+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

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

74 Kč
85 Kč

RŮZNÉ

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

!

Prodám byt 2+1 v OV na ul. A.
Slavíčka v PV. Cena dohodou. Tel.:
604 203 324

Pronajmu byt 1+1, dvorek, ul. Šlikova, PV, 2.500 Kč + 1.500 Kč ink., po
rekonstrukci, 30 m2 T.: 604 820 358
Pronajmu byt 1+1. Tel.: 723 646 209

Předplaťte si periodikum, kde najdete

Hledáme byt DB, OV v PV,
2-3+1, rychlé jednání, dluhy vyplatím. Stav nerozhoduje. Tel.:
776 878 002

NEJŠIRŠÍ NABÍDKU
REALIT A NEMOVITOSTÍ
Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

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

Pronájem pozemku ul. Kojetínská,
Prostějov zpevněná plocha 700
m2 (betonové panely) rozměry10
x 70 m + přilehlý pozemek 240
m2, 2 vjezdy, po dohodě možno
oplotit, zajistíme i připojení na vodovod a elektroinstalaci, vhodné k
parkování, uskladnění materiálů,
překladiště, výdej a příjem materiálu. Cena: 5.000 Kč / měsíčně.
Tel.: 608 601 719.

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

Prezentace, Inzerce
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Objednávám celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku - 52 výtisků
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• SLEVA 33% oproti ceně na stánku
• magazín TV POHODA ZDARMA
• aktuální a zajímavé INFORMACE Z VAŠEHO REGIONU
• každý měsíc vkládané SPECIÁLNÍ PŘÍLOHY
• ŠANCE VYHRÁT některou z věcných cen
• doručení každé pondělí do 8.00 do vaší schránky
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UŽ PùÍŠTÜ! nalistujte

...ještě

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

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

Řádková inzerce
SLUŽBY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI HLEDÁ

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

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

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

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
Stěhování bez pomoci záákazníka a vyklízecí služby. Potřebujete půjčit až 100.000 Kč?
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.
Zlobí vás počítač? Opravím,
poradím. Tel.: 722 668 334 PC Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
POHOTOVOST

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

PRODÁM

Elektroinstalace, rekonstrukce Rychlá půjčka pro všechny, vyřízev bytech i drobné opravy. No- ní za pár hodin. Tel.: 604 603 644
vostavby včetně dodávky materiálů a revizí. T.: 724 557 841 Kdo půjčí 200.000 Kč na rok?
Vrátím 250.000 Kč. Jen solidní
Vedení účetnictví, DE, zpraco- jednání. Tel.: 776 560 550
vání mezd, DPH, daně z příjmu. Možnost docházet přímo RYCHLÁ PŮJČKA DO 24
do sídla firmy po dohodě. HODIN, bez poplatku, pro důchodce, podnikatele, studenty,
737 345 937
MD, nutný občanský průkaz. VoProvádím zednické práce, re- lejte nonstop 720 611 484
konstrukce koupelen, montáž
sádrokartonu a jiné stavební Půjčím peníze oproti zástavě nepráce. Tel.: 603 498 695
movitostí. Vyplatím vaše exekuce.
Tel.: 777 696 836
Na přání provádíme veškeré
zednické práce i prodej a mon- Půjčky 30 – 200 tisíc Kč od přímétáž plastových oken, dveří a vrat. ho investora, vyhodnocení zdarTel.:602 941 681
ma. Spolupracuji s 1 věřitelem.
Tel.: 733 224 414, 732 547 490
Školka a hotel pro psy. Hlídání v domácím prostředí. www.pujcky-prostejov.com
www.skolkapsu.webnode.cz Tel.: 722 688 344
Tel.: 608 762 601

Stavební firma přijme stavebního technika. Strukturovaný
životopis zašlete na:
svec@stavbysvec.cz

VOTO TOPO PLYN a veškeré instalatérské práce. Tel.:
608 747 788
Živě zahrajeme na svatbě, plesu apod. Tel.: 608 539 783
Kompletní REKONSTRUKCE bytů a RD. ÚKLID společných prostor v domech. Tel.:
604 254 269, www.interierin.cz
Zbavte se chloupků navždy metodou IPL, nová služba ve studiu Jiří Malý. Tel.: 604 507 032
Nabízíme kompletní práce a
provádíme realizaci střech, bytových jader, podlahy, obklady
a dlažby. Vše za ROZUMNÉ
CENY. Info tel.: 721 100 069
Práce pro váš byt, dům, kanceláře i venkovní práce. Tel.:
739 821 275 - PV + OL,
do 22.00 hod.

Přijmeme administrativní pracovnici pro periodikum v PV.
Strukturovaný životopis zašlete
na e-mail: kozak@pv.cz. Informace na tel.: 608 706 148
Česká fa hledá pracovníky
na pozice telefonista, asistent a další. Zaškol. 20.000
Kč měsíčně + výhody. Tel.:
776 820 323
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
Přijmu pedikérku, nehtařku,
kosmetičku. Provozovna na
skvělém místě a fajn kolektiv. Více informací na tel.:
724 912 545
Zavedená restaurace v PV přijme číšníka/servírku. Vyučení
v oboru podmínkou, nekuřák.
Tel.: 602 714 622

STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu. Tel.: 605 427 271,
9–12 hod. www.studio365.eu
Přijmu automechanika do autoservisu v PV. Praxe v oboru
výhodou. Nástup možný ihned.
Tel.: 608 824 136
Hledáme vhodné uchazeče
na pozice ÚČETNÍ – FAKTURANTKA, nástup: březen
2012, HPP na dobu určitou s
možností prodloužení vzdělání: úplné střední ekonomické
– praxe výhodou.
Požadavky: pečlivost, flexibilita, komunikativnost, znalost
práce na PC, orientace v daňových a účetních předpisech.
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
nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz
Přijmu automechanika s praxí,
flexibilita, chuť se dále vzdělávat. Tel.: 605 248 001
Přijmeme telefonisty-ky, referenty-ky, asistenty-ky, managery a obchodní zástupce.
Nabízíme zajímavou práci,
zaškolení, finanční ohodnocení 32 - 50 000 Kč /měs, služební auto a telefon. Tel.: 605
254 556.
Přijmeme pro nové pobočky
v regionu šikovné lidi pro práci ve více oborech. Nabízíme
rekvalifikaci, dle zařazení 28
– 50 000 Kč / měs. Nejedná
se o prodej ani pojištění, Tel.:
728 958 301

ZD MORAVAN
DOMAMYSLICE
zahájilo v sadě
v Mostkovicích
prodej KVALITNÍCH
JABLEK.
Prodejní doba Po – pá:
7.00 – 15.00 hod.
Informace na tel.:
602 510 465.
Pila K+L s.r.o., Doloplazy
u Nezamyslic nabízí k prodeji bukové palivové dříví, krácené. 1prm. /600 Kč.
Doprava zajištěna. Kontakt:
582 388 101.
Pila Otaslavice, s.r.o. nabízí palivové dříví krácené
(buk, dub). Cena 550 Kč / 1
plm. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493, 605 405 953
Prodám dámské jízdní kolo
značky Engine, červené barvy,
cena dohodou. Tel.: 582 336 286
Prodejna Ivka, Netušilova
ul., poskytuje slevu 30% na
vybrané kvalitní zimní zboží
převážně s českým atestem.
U nás dále nakoupíte a stále
doplňujeme teplé papuče (přezka, zip), pantofle, zdravotní
nazouváky, důchodky, trekingovou soft. obuv, sněhule
s brzdou a gerlachy. Toto zboží
nenakoupíte nikde jinde.
Prodám levně vybavení obývacího pokoje z roku 1940.
Tel.: 723 997 671
Prodám kombinovaný sporák Mora. Levně. Tel.:
728 100 986
Prodám litinové radiátory –
výška 60 mm x 20 mm šířka,
4 ks, celkem 62 článků. Tel.:
582 397 319

KOUPÍM
Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně,
hodiny, fotoaparáty, rádia, lustry,
lampy, porcelán, sklo, stříbro,
šperky, staré hračky a další. Tel.:
605 138 473
Koupím obrazy předních českých a moravských malířů, ale
i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti.
Tel.: 603 161 569
Zaplatíme aukční ceny v hotovosti
za obrazy kvalitních českých malířů: Bauch, Blažíček, Bukovac,
Boettinger, Beneš, Brožík, Bubeníček, Coubine, Čapek, Číla,
Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn,
Frolka, Heřman, Honsa, Holub,
Havelka, Hudeček, Jambor, Janeček, Justitz, Kaván, Kalvoda,
Košvanec, Král, Kuba, Kubišta,
Knüpfer,Lolek, Langer, Lebeda,
Loukota, Macoun, Marold, Mařák, Mervart, Naske, Nejedlý,
Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva,
Obrovský, Panuška, Preisler, Procházka, Radimský, Satra, Slavíček, Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon,
Špála, Tichý, Ulmann, Ullík, Úprka, Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženíšek a dalších.
Info zdarma: tel.:736 127 661,
simonrene@seznam.cz

vecernikpv

.cz

VZPOMÍNÁME

Navěky žije ten,
koho nosíme
ve svém srdci…

Děkujeme všem,
kteří se přišli
dne 4. února
rozloučit s naší
milovanou manželkou,
maminkou a babičkou,
paní Libuší
VYROUBALOVOU
ze Hvozdu.
Poděkování patří
pohřební službě pana
Svobody za důstojné
rozloučení,
paní Kučerové
za upřímná slova útěchy
i členům Sborů
dobrovolných hasičů
ze Hvozdu, Kladek,
Vojtěchova, Klužínku
a Březska, za účast,
projevy soustrasti
a květinové dary, jakož
i zástupcům ze spřátelené
obce Hvozd u Plzně..
Rodina Vyroubalova
a Poučova

Dne 17. února 2012
vzpomeneme
5. výročí úmrtí
paní Jany HÉLOVÉ
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel, dcera
a syn s rodinami.

Dne 14. února 2012
D

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

cco nás navždy opustila
paní Marie
PECINOVÁ.
Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Stále vzpomínají
kamarádky a kolegyně
z práce.

Dne 15. února 2012
by se dožila 80 let
paní Alena
CRHONKOVÁ.
Stále s láskou vzpomínají
dcera Alena s rodinou,
sestra Věra s rodinou
a bratr Zdeněk
s rodinou.

Dne 19. února 2012
vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí
pana Zdeňka
SLEPÁNKA.
Všichni, kdo jste ho
měli rádi, věnujte
mu tichou vzpomínku
s námi. Rodina

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

VZPOMÍNKY
JIŽ OD 100 KČ

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

ŠIROKÁ NABÍDKA
OZDOBNÝCH RÁMEČKŮ
--------------------------

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

Dne 13. února 2012
by se dožila 90 let
naše maminka,
paní Františka
KVÍČALOVÁ
z Otaslavic.
S láskou vzpomíná
rodina Kvíčalova,
Vozihnojova, Jarošova.
Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala…

Dnes 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.

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

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

Dne 20. února 2012
si připomeneme
4. výročí úmrtí
paní Jany ALEXYOVÉ.
S láskou a úctou
vzpomínají manžel,
děti a tatínek.

SEZNÁMENÍ

Muž/41, rozvedený, bez závazků s vlastním bydlením hledá
ženu pro trvalý vztah, která má
Hledám brigádně pracovníky Zaplatíme v hotovosti české sva- smysl pro rodinu. 731 230 002
na pravidelný týdenní úklid pa- továclavské dukáty z let 1923
nelových domů a domácností. - 1938: dukát - 5000 Kč, dvouPečlivost a čistota podmínkou. dukát - 17.000 Kč, pětidukát 45.000 Kč, desetidukát - 90.000
Tel.: 605 979 536.
Kč i jiné zlaté mince . Info zdarDo prodejny potravin v PV ma - tel.: 736 127 661 p.Simon
přijmeme paní na doplňování
zboží a úklid, případně prodavačku. Pracovní doba: 4.30
– 12.00 + 2 víkendy v měsíci
dopoledne. Požadujeme maxiNON STOP ODTAHOVÁ
mální spolehlivost, samostatSLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
nost, flexibilitu. Nástup možný
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
ihned. Info na tel.: 608 757 400
od 9.00 do 15.00 hod.
Prodám nepoužívaný univerzální střešní nosič na fabii, nový
Přijmeme barmanku do X-baru. typ, původní cena 1.850,- nyní
Tel.: 608 829 263, 721 120 292 1.000,-. Kontakt: 777 110 123

AUTO - MOTO

www.
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UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

pro příští číslo
je v PÁTEK
17. února
v 10.00 hodin

Dne 16. února 2012
vzpomeneme
10. výročí úmrtí
pana Jana KRÁTKÉHO
Z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka,
dcera a syn s rodinami,
sestra.

Dne 17. února 2012
tomu budou 2 roky,
kdy nás opustil
žel,
náš milovaný syn, manžel,
tatínek a bratr,
A
pan Jaroslav HEŽA
z Prostějova.
měěli
Kdo jste ho znali a měli
nám
mi.
rádi, vzpomeňte s námi.
Maminka, bratři,
manželka a děti

Dne 13. února 2012
vzpomeneme
11. výročí úmrtí
pana Pavla KRAJÍČKA
z Prostějova.
Stále vzpomínají
manželka a dcera
s rodinou.

Ankety
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V Přerově se v úterý uskutečnilo slavnostní vyhlášení tenisové ankety

KVITOVÁ MÁ POPRVÉ ZLATÉHO KANÁRA. TK AGROFERT ZÍSKAL HNED PĚT TROFEJÍ!
Hráčka TK Agrofert Prostějov Petra Kvitová se stala poprvé v kariéře celkovou vítězkou ankety Zlatý kanár o nejlepšího českého tenistu roku, kterou pořádá časopis
Tenis ve spolupráci s Českým tenisovým svazem. Držitelka wimbledonského talíře,
která ovládla i Turnaj mistryň a v žebříčku WTA Tour vystoupala až na druhou pozici, tak ukončila kralování Tomáše Berdycha, který od roku 2005 zvítězil pětkrát.
Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v úterý na tradičním místě v Přerově. Kvůli úmrtí
prvního českého prezidenta Václava Havla se akce musela přesunout z 22. prosince
právě na 7. února. Nejúspěšnějším oddílem byl stejně jako v předchozích letech TK
AGROFERT Prostějov, který posbíral hned kvintet trofejí a jeho dvě hráčky se podílely i na prvenství fedcupového týmu.
Přerov, Prostějov/pk
Petra Kvitová se suverénní
vítězkou ankety, hlas dostala
od všech 176 hlasujících z řad
osobností, funkcionářů, trenérů,
novinářů a zástupců sponzorů.
Před pěti lety uzavřela sezonu
2006 vítězstvím v anketě Zlatý
kanár v kategorii talent roku a
letos vystoupala až na pomyslný vrchol. Je teprve druhou
ženou, která Zlatého kanára
dostala. Před ní se to čtyřikrát
povedlo Janě Novotné v letech
1994 až 1996 a 1998. Kvitová
samozřejmě ovládla i hlasování
o Hráčku roku, kde získala také
176 hlasů. Jednadvacetiletá rodačka z Bílovce totiž měla loni
sezonu snů. Nejenže vyhrála
Wimbledon a Turnaj mistryň,
navíc ještě dotáhla český tým k
vítězství ve Fed Cupu, na které
Česká republika čekala dlouhých třiadvacet let. Dočkala
se také významných ocenění,
když se stala českým Sportovcem roku 2011, hráčkou roku
na okruhu WTA a hráčkou
roku federace ITF 2011. „Byl
to úžasný rok, hodně hektický,
hlavně jeho konec. Těch společenských akcí a různých focení bylo o dost víc než loni,“
přiznala už před časem Petra
Kvitová. Do Přerova dorazila
přímo z Londýna, kde aspirovala v prestižní anketě Laureus na

ocenění pro sportovkyni a průlom roku. I když žádnou cenu
nezískala, může ji těšit alespoň
fakt, že jako první český sportovec se do nominace vůbec
dostala.

Nejlepším českým tenistou se
s plným počtem hlasů nestal
nikdo jiný než Tomáš Berdych,
který tak obhájil prvenství z
minulého roku stejně jako deblistka Květa Peschkeová. Nej-

lepším deblistou byl vyhlášen
František Čermák a skokanem
v žebříčku ATP Lukáš Rosol a
WTA Petra Cetkovská. Týmem
roku je fedcupové družstvo pod
vedením nehrajícího kapitána
Petra Pály. Deblovým párem
roku 2001 jsou vítězky Roland
Garros Lucie Hradecká a Andrea Hlaváčková. Talenty roku
jsou Patrik Rikl a Barbora Krejčíková. Nejlepším tenistou na
vozíčku je po roční pauze opět
Miroslav Brychta.
Celou akci natáčely i kamery
České televize. Na zkrácený záznam se můžete podívat již zítra, tj. v úterý 14. února od 19.15
na kanálu ČT4 SPORT.

Výsledky tenisové ankety ZLATÝ KANÁR 2011
Zlatý kanár - absolutní hodnocení: Petra Kvitová (TK Agrofert Prostějov)176 hlasů (ze 176 možných)
Hráč roku:
TOMÁŠ BERDYCH (TK Agrofert Prostějov)
176 hlasů
Hráčka roku:
PETRA KVITOVÁ (TK Agrofert Prostějov)
176 hlasů
Postup na žebříčku ATP:
LUKÁŠ ROSOl (TK Precolor Plus Přerov)
98 hlasů
další pořadí:
2. Radek Štěpánek (TK Sparta Praha) 63, 3. Marek Michalička (TK Start
Praha-Topolka) 8, 4. Jan Mertl (I. ČLTK Praha) 5, jeden netipoval.
Postup na žebříčku WTA:
PETRA CETKOVSKÁ (TK Agrofert Prostějov)
101 hlasů
další pořadí:
2. Petra Kvitová 72, 3. Kristýna Plíšková (I. ČLTK Praha) 1, jeden netipoval
Talent roku – chlapci:
PATRIK RIKL (Tenisový klub Sparta Praha)
77 hlasů
další pořadí:
2. Marek Routa (I. ČLTK Praha) 35, 3. Robin Staněk (I. ČLTK Praha) 27,
4. Dominik Starý (TK AGROFERT Prostějov) 13, 5. Adam Pavlásek (TK
AGROFERT Prostějov) 9, 6. Pavel Štaubert (TK Sparta Praha) 1, čtrnáct
netipovalo
Talent roku – dívky:
BARBORA KREJČÍKOVÁ (TK Agrofert Prostějov)
91 hlasů
další pořadí:í::
2. Miriam Kolodziejová (I. ČLTK Praha) 25, 3. Jesika Malečková (I. ČLTK
Praha) 15, 4. Markéta Vondroušová (I. ČLTK Praha) a Vendula Žovincová
(TK Sparta Praha) obě 9, 6. Petra Rohanová (I. ČLTK Praha) 4, 7. Kateřina
Siniaková (TK Sparta Praha) 3, 7. Denisa Allertová (TK NERIDÉ) a Anna
Slováková (TK AGROFERT Prostějov) obě 2, patnáct účastníků netipovalo.
Deblista roku:
FRANTIŠEK ČERMÁK (Tenisový klub Sparta Praha)
156 hlasů
k
další pořadí:
2. Radek Štěpánek 14, 3. Lukáš Dlouhý (TK AGROFERT Prostějov) 1, čtyři
netipovali.
Deblistka roku:
KVĚTA PESCHKEOVÁ (TK Neridé)
152 hlasů
další pořadí:
2. Lucie Hradecká (I. ČLTK Praha) 22, jeden netipoval
Deblový pár roku:
LUCIE HRADECKÁ (I. ČLTK Praha)
a ANDREA HLAVÁČKOVÁ (TK Neridé)
133 hlasů
další pořadí:
2. Peschkeová - Hradecká 21, 3. Berdych - Štěpánek 13, 4. Benešová Záhlavová-Strýcová (I. ČLTK/Sparta Praha) 3, 5. Peschkeová - Kvitová a
Peschkeová - Srebotniková (Slovin.) všechny 1, tři netipovali
Tým roku:
FEDCUPOVÝ TÝM ČESKÉ REPUBLIKY
176 hlasů
Tenista na vozíčku:
MIROSLAV BRYCHTA (Centrum tenisu na vozíku, Brno)
Do ankety o nejlepšího českého tenistu a tenistku za rok 2011 se zapojilo 176 osobností, funkcionářů,
trenérů, novinářů a zástupců sponzorů.

Od úspěchu k úspěchu. Členka prostějovského tenisového klubu Petra Kvitová (vlevo) má ve sbírce
další dvě trofeje, když se stala nejen nejlepší tuzemskou hráčkou, ale zcela suverénně ovládla i absolutní pořadí ankety Zlatý kanár. Tomáš Berdych zase slaví trůn mužské jedničky v ČR. Foto: internet

historický přehled vítězů ankety Zlatý kanár:
1993 – Karel Nováček
2003 – Jiří Novák
1994 – Jana Novotná
2004 – Jiří Novák
1995 – Jana Novotná
2005 – Tomáš Berdych
1996 – Jana Novotná
2006 – Tomáš Berdych
1997 – Petr Korda
2007 – Tomáš Berdych
1998 – Jana Novotná
2008 – Tomáš Berdych
1999 – Jiří Novák
2009 – český daviscupový tým
2000 – Jiří Novák
2010 – Tomáš Berdych
2001 – Jiří Novák
2011 – Petra Kvitová
2002 – Jiří Novák

Bilance klubů:
TK AGROFERT Prostějov 5 trofejí,
TK Sparta Praha 2, TK NERIDÉ a TK
Precolor Plus Přerov 1, v nejlepším
deblovém páru roku jsou zastoupeny kluby I. ČLTK a TK NERIDÉ a ve
vítězném týmu Fed Cupu v sezoně
2011 nastoupily po dvou hráčkách z
klubů TK AGROFERT Prostějov a I.
ČLTK Praha, jedna hráčka z TK NERIDÉ a TK Sparta Praha.

Předplaťte si periodikum, kde najdete NEJVÍCE EXKLUZIVNÍHO SPORTOVNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ • Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433 • Pište: predplatne@vecernikpv.cz

ANKETA SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOV 2011: Hlasovat
o Sportovní hvězdu prostějovských médií můžete ještě týden

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
turnajů včetně krajského kola
McDonald´s Cupu.

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

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

Jméno a příjmení nominovaného
sportovce, případně název týmu
Sportovní odvětví
Jméno, příjmení
a TELEFONICKÝ KONTAKT
NA NAVRHOVATELE

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.



Pro lepší orientaci vám před- Jiří Gečnuk (parašutismus,
kládáme seznam a charakteris- ASO Dukla Prostějov)
tiky nominovaných sportovců Dvě zlata a stříbro na civilním
ve čtyřech hlavních kategoriích mistrovství Evropy v absolutním
letošního ročníku ankety.
pořadí, přesnosti přistání jednotlivců a individuální akrobacii,
SPORTOVEC ROKU
podíl na dvou titulech družstva
Petra Kvitová (tenis, TK Ag- z civilního mistrovství Evropy.
rofert Prostějov)
Jakub Filip (cyklistika, SKC
Vítězství na šesti turnajích WTA Prostějov)
Tour včetně grandslamového Dva bronzy na mistrovství reWimbledonu a Turnaje mistryň, publiky mužů, 3. místo v závodě
podíl na triumfu ve Fed Cupu a Grand Prix Prostějov, 6. místo na
v extralize smíšených družstev, po- mistrovství Evropy, 6. místo v zásun na 2. místo světového žebříčku. vodě světového poháru.
Jana Horáková (cyklistika, Patrik Šebek (hokej, LHK
SKC Prostějov)
Jestřábi Prostějov)
V bikrosu bronz na mistrovství Ev- Dvě zlata na mistrovstvích světa
ropy, 7. místo ve světovém poháru v in-line hokeji organizací IIFH a
a 8. místo na mistrovství světa, ve FIRS, titul na klubovém mistrovfourcrossu 5. místo na mistrovství ství světa v in-line hokeji, nejlepší
světa.
útočník ledních hokejistů LHK.
Miroslav Šerban (box, BC Yemi Nicholson (basketbal,
DTJ Prostějov)
BK Prostějov)
Stříbro na mistrovství republiky Výrazný podíl na stříbru týmu
mužů a na Velké ceně Ústí nad La- v Mattoni NBL a na postupu do
bem, vynikající zápasová bilance osmifinále EuroChallenge Cupu,
v české extralize družstev i v mezi- nejužitečnější hráč BK.
národní interlize družstev.
Anna Velikiyová (volejbal,
Tomáš Berdych (tenis, TK VK Modřanská Prostějov)
Agrofert Prostějov)
Výrazný podíl na vítězství družVítězství na turnaji ATP Tour stva ve Středoevropské lize, na
v Pekingu, semifinále Turnaje mis- zlatu v UNIQA extralize, na zistrů, podíl na titulu v extralize smíše- ku Českého i Česko-slovenského
ných družstev, 7. místo světového poháru a na postupu do play off
žebříčku.
evropské Champions League.

Večerník je opět hlavním mediálním partnerem



Prostějov/son - Už za dva 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 pouze do 20. února, kdy končí hlasování!



Fotbal

FOTBAL EXTRA s podtitulem
PODZIM 2011 píše devátý díl
Také v tomto vydání nechybí na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika dlouhodobý a tradiční seriál FOTBAL EXTRA, který
všem fotbalovým fajnšmekrům přináší jen a
pouze PROSTĚJOVSKÝ Večerník. 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 devátý díl. Postupně
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. Následně jsme se
věnovali aktuálnímu dění z prostředí divizního
1.FK Prostějov, abychom se před týdnem, již v
osmé části pustili do již avizované grupy „B“
v I.A třídě Olomouckého KFS (konkrétně jsme
navštívili čechovický a klenovický tým), kterou
v dnešním čísle pohledem do plumlovského a
jeseneckého zákulisí dokončujeme. A ani na
dnešní dvoustraně nechybí tabulky a obšírný
statistický servis, který doplňujeme aktualitami ze zákulisí.
Příště se můžete těšit na servis z I.B třídy
Olomouckého KFS, 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
DEVÁTÝ DÍL SPECIÁLU FOTBAL-EXTRA
PŘIPRAVILI JIŘÍ MOŽNÝ 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

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO



ORESVO SOKOL PLUMLOV

608 706 148

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

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

„Přeji novému výboru, aby se mu práce dařila,“ loučí se

MILAN PRUCEK: „Na jaře můžeme jen překvapit...“

Jesenecký šéf ujišťuje, že sestup níž
po devatenácti letech v plumlovské kopané Břetislav Jurníček Jesenec - Zklamání
z nedotažení dobře rozehranež do I.B třídy nehrozí
Plumlov - Téměř dvě desítky let pracoval v čele
ných utkání do vítězného konce, ale uznání mladým
toho hráči zhostili dobře a podařilo se jim uhrát poměrně dost
bodů ke klidné jarní záchraně.
Věřím, že se to oddílu podaří,“
neztrácí optimismus šestasedmdesátiletý, dnes již bývalý
předseda.
Poslední půlrok pracoval výbor
jen v omezeném složení, což
bylo z pohledu vedení neúnosné. I proto se jeho členové rozhodli složit funkce a přenechat
místo jiným. „Po odstoupení
pana Otruby jsme fungovali jen
ve třech členech. Nebyla to vůbec lehká práce, scházeli jsme
se jednou za čtrnáct dní. Jsem

rád, že se nový výbor dává dohromady a přeji mu, aby se mu
práce dařila a udělal vše pro to,
aby pro Plumlov byla I.A třída
i pro další období zachována,“
doufá v úspěšné roky Jurníček.
Dlouholetý předseda se také
těší na rozšíření mládežnické
základny a přihlášení nových
družstev. „Máme jen žáky, ale
vypadá to, že se pro nový ročník 2012-2013 podaří zajistit
jak přípravku, tak žáky i dorost,“ pochvaluje si a věří, že
se najde spousta obětavých lidí
ochotných vychovávat nové
generace.

Plumlovští řeší generační obměnu a hledají gólového útočníka

Večerník hodnotí....

fotbalového oddílu Oresvo Sokol Plumlov Břetislav
Jurníček. K poslednímu dni loňského roku však celý
výbor odstoupil a podzimní část sezony 2011-2012
tak i pro funkcionářskou stálici regionální kopané
byla závěrečnou v pozici předsedy klubu.

„Chtěl bych poděkovat všem
hráčům, trenérovi i divákům,
kteří nás chodili navštěvovat do
areálu. Spokojeni jsme, až na to,
že nemáme mládežníky,“ hodnotí Břetislav Jurníček jedenácté
místo jako slušný start do jarní
části.

Již v úvodu si totiž oddíl stanovil jasný cíl: zachránit ve městě
I.A třídu Olomouckého KFS.
„Mužstvo vedl Jan Pešek, byl
na to vlastně sám. Neměl kolem
sebe asistenta, takže veškerá organizace visela na něm. Opravdu to byl nelehký úkol, přesto se

Hypnotizace míče. V regionálních derby I.A třídy se nejvíce dařilo Čechovicím a Klenovicím, zbylé týmy jen bezradně koukaly.Foto: Jiří Možný

„Nebyli jsme schopni trefit ani prázdnou branku,“ popisuje nevěřícně kouč Jan Pešek

Plumlov - Návrat do známého prostředí, kde již
prožil čtyři sezony, uskutečnil loňskou zimu Jan
Pešek. Nyní v Plumlově dokončil první rok obnoveného angažmá, v létě mužstvo zachránil v I. A
třídě Olomouckého KFS a za splněním stejného
cíle úspěšně vykročil i na podzim. Po dvou kolech
bylo ORESVO dokonce první, nakonec se i vinou
horší koncovky a několika oslabení propadlo do
spodní poloviny s jen minimálním náskokem na
předposlední místo.
Při pohledu na tabulku se pohybovali na čele tabulky. V
asi moc spokojen nejs- tu chvíli to každého baví a bylo to
te…
pěkné. Jenže postupem času jsme
„Jedenácté místo a šestnáct bodů se dostali do herní krize, kterou
není žádná velká sláva. Bohužel jsme zachránili až v posledních
nám chybí šest bodů, které jsme třech kolech. Utrhli jsme bod v
doma zbytečně ztratili s tehdy Bělkovicích, vyhráli v Jesenci a
posledním Lipníkem nad Beč- smolně prohráli s Kojetínem. Něvou (1:2 - pozn.red.) a vedoucími jaká síla starších kluků, které jsme
Hlubočkami. Prohráli jsme 0:1, nelichotivě nazvali dinosaury,
přestože jsme měli pět tutových pořád je, a pokud jsou stmeleni a
šancí. Kdybychom body přičetli, hrají nadoraz, tak soutěž musíme v
hned by z toho byl střed tabulky. pohodě uhrát.“
Můžete i mladší hráče zaTo byl náš cíl, takže panuje nespopracovávat do sestavy?
kojenost. Na druhou stranu máme
na poslední Jesenec osm bodíků, „Když jsem počítal průměrný
věk sestavy, která nastupovala k
takže to snad dopadne dobře.“
V Plumlově jste nyní mistrovským utkáním, tak se pozhruba rok. Jak zatím hyboval těsně pod čtyřiatřiceti lety.
hodnotíte své působení?
Je vidět, že opravdu jde o starší
„Poprosilo mě zdejší vedení a bral seskupení, ale už je tam minimáljsem to tak, že se budu podílet ně pět mladých kluků, kteří by
jen na dokončení sezony. Jelikož do toho postupně měli zasahovat.
jsem v Plumlově již dříve strávil Někteří již hrají stabilně, a pokud
čtyři sezony, tak znám podmínky, se to podaří vhodně doplnit, tak
kluky, vedení a kývl jsem i na tuto bychom tento generační problém
nabídku. Prvořadým úkolem je měli překonat.“
V patnácti utkáních jste
dovést mančaft k vytoužené zánastříleli pouze jednadvachraně.“
Co vám udělalo největší cet branek. Je útok hlavní věcí,
radost?
která vás trápí?
„Vydařil se nám začátek, v prvních „Se střeleckou potencí jsme na
třech domácích zápasech jsme zís- tom velmi špatně.. Náš nejlepší
kali plný bodový zisk, takže jsme střelec Matoušek dal čtyři branky,

což je opravdu málo! Snažíme se
tedy poohlédnout po šikovném
útočníkovi, ale konkrétní jména
bych nerad zmiňoval. Obdrželi
jsme třicet branek, ale vytáhl bych
zcela nevydařený zápas se Slatinicemi, kde jsme dostali sedmičku.
Gólmany jsme měli vyrovnané,
byť chytal pouze Kovařík, ale Dan
Simandl mu šlapal na paty. Jednotlivé řady byly celkem vyrovnané,
útočníci jako takoví nechyběli, ale
střelecky se nám nedařilo.“
Šlo o to, že jste si vytvořili
dost šancí, ale neproměnili je?
„Přesně tak, spočívalo to hlavně
v tom. V několika zápasech jsme
nebyli schopni trefit ani prázdnou
branku, herně jsme na tom byli
dobře. Markantní to bylo s Hlubočky, s Lipníkem jsme vedli 1:0
po poločase, nedali jsme pak tutovky a oni to otočili.“
Co stálo za neúspěchy ve
druhé polovině podzimu?
„Chytli jsme šňůru, kdy jsme prohráli v Opatovicích, s Bělotínem a
jeli jsme do Čechovic. Těšili jsme
se na derby, ale nastoupili jsme s

individuální statistiky podzimní části I.A třídy Olomouckého KFS - skupina „B“

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).

PROSTĚJOVSKOa další...

Fotbalové ohlédnutí

omezeným počtem hráčů, a když
se nám jeden zranil, tak jsme více
než poločas dohrávali v deseti.
Krize vyvrcholila ve Slatinicích,
ale závěr jsme zvládli.“
Trápili jste se zejména na
hřištích soupeře, jedinou
výhru jste přivezli z Jesence...
„Venku je to již delší dobu zakleté.
Přestože některé výkony byly dobré, tak jsme dokázali zvítězit jen
v Jesenci a dovézt bod z výborně
hrajících Bělkovic. V posledním
zápase v Kojetíně jsme sahali minimálně po remíze, ale bohužel to
nevyšlo. Nevím z jakého důvodu,
ale byli jsme ustrašení, jaloví. Na
rozdíl od domácích zápasů, kde se
nám jakž takž dařilo.“
Podle počtu vyloučení patří Plumlovu druhé místo.
„Zaútočíte“ na vedoucí Bělkovice?

„Jsme jedno z nejhorších mužstev,
co se týká kázně, což je i trochu
moje vizitka... Ale ze čtyř červených karet jsme tři dostali po ´blikanci´ jednotlivců a podle žlutých
karet jsme nejslušnější mužstvo. Je
tedy vidět, že i starší hráči se dají
usměrnit a nebýt výstřelků dvou
hráčů, nedostali bychom zbytečně
tři červené...“
Jak bude vypadat příprava na jaro?
„Začneme asi poněkud později než
ostatní mužstva. Je to dáno tím, že
kluci dostali individuální tréninkové plány. Sejdeme se tedy ke společnému tréninku až 14. února. Na
plumlovské podmínky a skladbu
mužstva to bude dostatečná doba k
přípravě na nadcházející boje. Na
soustředění nepojedeme, plánujeme přípravu v domácím prostředí
plus tři až čtyři přáteláky.“

Mizerný útok. V koncovce Plumlovští i Jesenečtí propadali zoufalství a s jednadvaceti, resp. dvaceti brankami patří k tomu nejhoršímu
v celé I.A třídě.
Foto: Jiří Možný

zdroj: www.ofisport.cz

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).

HRÁČSKÉ STATISTIKY

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 (NáČervené karty – týmy:
měšť na Hané), Petr Hradil (Dub nad 5 – Bělkovice, 4 – Plumlov a NáMoravou), Michal Panák (Kojetín), měšť na Hané,... 2 – mj. ČechoviJan Bartošík a Miroslav Gerhart (oba ce, Klenovice, 1 – mj. Jesenec, 0
Opatovice).
– 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-

Žluté karty – týmy:
50 – Náměšť na Hané, 49 – Jesenec, 42 – Bělkovice a Slatinice,.. 34
– Čechovice,... 28 – Klenovice, 24
– Dub nad Moravou, 22 – Plumlov.
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
Klenovice), Ladislav Šťastný,
Radek Brablec (Čechovice), Petr
Kutný a Petr Matoušek (oba
Plumlov).

Sokol
ORESVO Plumlov

3-

Zápasová bilance: 5-1-9
skóre 21:30, 16 bodů
11. místo
Parta ostříleného lodivoda Jana
Peška pokračovala zkraje nové
sezóny tak dobře, jak končila minulý ročník. V úvodních čtyřech
kolech nasbírala devět bodů,
ale poté odborníky spíše odepisovanému celku s vysokým
věkovým průměrem docházel
dech. Z dalších osmi střetnutí
plných sedm prohrál a ještě větší
trable odvrátil až vítězstvím
v klíčovém derby dvou krizí
zmítaných soupeřů. Těsný
úspěch 2:1 v Jesenci provázený
silnými emocemi udržel Plumlovské mimo nejakutnější sestupové ohrožení, jenže jarní část
může být i tak hodně náročná.

SK Jesenec

5

Zápasová bilance: 2-2-11
skóre: 20:42, 8 bodů
14. místo.
Ještě poměrně nedávno aktivní hráč a nyní kormidelník Petr Tichý starší prožil se
svou ekipou takovou polovinu
soutěžního ročníku, jakou mu
jistě nikdo nezávidí. Personálně
přebudovaný mančaft přitom
nezahájil zle, po čtyřech zápasech měl na kontě slibných šest
bodů. Pak ale z výsledkového
hlediska jako když utne. Jesenečtí
sice většinou nepředváděli
špatný fotbal, ovšem na výhru
do konce podzimních bojů již
nedosáhli. Během černé a stále
pokračující série jedenácti utkání
bez vítězství dvakrát remizovali a
devětkrát odešli poraženi včetně
čtyř debaklů o tři, respektive čtyři
góly. Situace SK je tím pádem
hrozivá, k záchraně může pomoci
jen výrazné jarní zlepšení.

hráčům za výkonnostní skok. Takové pocity převládaly u předsedy jeseneckého fotbalového klubu
Milana Prucka (na snímku). Pětačtyřicetiletý funkcionář se po několikaleté práci ve výboru ocitl zhruba
před rokem v čele SK a stejně jako na jaře loňského
roku, mu ani v první polovině probíhající sezóny výsledky „áčka“ příliš radosti neudělaly. Zatímco tehdy
získali Jesenečtí deset bodů, nyní dokonce ještě o
dva méně...

„Některé zápasy se podařily,
některé se nepodařily. Prostě
smůla, přestaly se dávat góly
a dvě tři výhry jsme ztratili
v nastaveném čase. Kdyby
se z toho udělaly body, hned
bychom byli na jiné pozici,“
pustil se do hodnocení podzimního fotbalového dění z
pohledu Jesence kluvový šéf
Milan Prucek. Po obměně ká-

dru dostali příležitost povětšinou domácí hráči nastupující
ještě nedávno třeba ve III.
třídě a rozdíl v úrovni soutěže
byl znát. „Dostali šanci, tak
hráli. Třeba brankář nezklamal a podržel mužstvo. Že
by nás někdo moc přehrál, to
ne. Chybí jim ale zkušenosti,
chce to více času,“ myslí si
první muž jesenecké kopané.

Největší brzdou podle něj
byl tlak, se kterým se nejen
mladíčci museli po sérii neúspěchů vyrovnávat. „Hráči
nastupovali do mnoha zápasů s tím, že musí vyhrát.
Sám víte, že když jste pod
tlakem, není to nejlepší, co
může být. Když se vám nedaří, tak máte zápas, že i za
tři dny byste gól nedali. Z
toho vám tam padne každý
kop,“ dává příklad. Od jara
tak Prucek neočekává nic jiného než uvolněnost a pocit,
že není co ztratit. „Můžeme
jen překvapit tím, že se zachráníme. Jestliže se nám
začátek nepodaří, tak jaro
bude úplně klidné. Odstup
bude hodně veliký a i v tříbodovém systému se špatně
dohání,“ předvídá.

Otázkou však zůstává, jak se v
nižších soutěžích projeví letní
škatulata ve vyšších patrech.
„Béčka mužstev z celostátní
ligy mají mít vlastní soutěž
a sami ještě nevíme, co má a
nemá být,“ nedokáže určit, zda
k udržení bude stačit posun o
jednu, či více příček. A i kdyby se boje o posun do klidných
vod přece jen nevydařily, šéf
klubu nepanikaří a ubezpečuje,
že by šlo o sestup jen o soutěž niž, tedy do I.B třídy Olomouckého KFS. „Na zbytek
sezony jsme finančně zajištěni.
Něco dostáváme od obcí, jak
Jesence, tak Dzbele, něco si
vyděláváme pořádáním akcí,
něco máme z klubového zařízení a od menšího sponzora,“
vyjmenovává Milan Prucek
hlavní příjmové položky.

Ladislav ŠEVCŮJ
Michal KOVAŘÍK
Jaroslav FRÝBORT STARŠÍ
Jaroslav KŘUPKA
Radek BUREŠ
Adam HLADKÝ
David STANĚK
Jiří HRSTKA
Petr KUTNÝ
Petr MATOUŠEK
Jiří KIŠKA
Martin VRÁNA
Lukáš KROUTIL
Pavel KIŠKA
Tomáš KRČ
Jiří JEŽEK
Marek LÍZNA
Radek JELÍNEK
Tomáš PARÁK
Daniel SIMANDL
Ondřej DANĚČEK
REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Jan PEŠEK
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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?
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Vysvětlivky: v prvním sloupci počet zápasů, ve druhém počet odehraných minut, následuje počet vstřelených branek, obdržených žlutých a červených karet

HRÁČSKÉ STATISTIKY
SK JESENEC
Karel LAŠTŮVKA
Jiří TICHÝ
Zdeněk HORÁK
David KŘEČEK
David ČÍŽEK
Josef KONEČNÝ
Petr TICHÝ MLADŠÍ
Martin LAŠTŮVKA
Erik TYL
David MRŇKA
Jan ZAJÍČEK
Jaromír TOVÁREK
Miroslav KVAPIL
Martin KLICPERA
Bronislav BURIAN
Zdeněk TICHÝ
Petr MRŇKA
Roman PROKEŠ
REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Petr TICHÝ STARŠÍ
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zdroj: www.ofisport.cz

„Třikrát jsme dostali gól v poslední minutě,“ přeje
si větší přízeň štěstí do jarních bojů Petr Tichý starší
Jesenec – Za své aktivní kariéry patřil k produktivním útočníkům. Kopačky pověsil ve čtyřiačtyřiceti
letech na hřebík teprve loni v létě a nyní již pouze z
lavičky Petr Tichý starší sleduje, jak se jeho bývalí
spoluhráči trápí zejména v koncovce. Na podzim se
Jesenečtí v patnácti kolech prosadili jen dvacetkrát,
což při dvaačtyřiceti inkasovaných gólech stačilo
jen na osm bodů a pětibodovou ztrátu na předposlední Lipník.
Kde
vidíte
hlavní
příčiny tak nízkého
počtu bodů?
„Postihlo nás hodně odchodů
a kluci, kteří přišli, je nemohli
nahradit ve stejném herním
rozpoložení. Na druhou stranu
jsou to mladí snaživí kluci,
co mají chuť pracovat. Tomáš
Ullmann odešel za Jarkem do
Lipové a zbytek se rozprchl
do domácích klubů, protože
k tomuto neměli žádný vztah.
Zkušené hráče jako Ullmann,
Klicpera, kteří mohou z fleku
hrát kraj, těžko hned mladí
nahradí. K tomu nás postihla zranění a dohrávali kluci z
béčka. I přesto bych chtěl pochválit tahouna Zdenu Horáka,
velký pokrok udělal Karel
Laštůvka. Škoda že odchází,
chtěl bych mu velmi poděkovat.
Hodně na sobě pracoval.“

Není I. A třída na Jesenec až moc vysoká
soutěž,
když
nemáte
mládežnickou základnu?
„My jsme tu mládež měli,
ale z nějakých důvodů se na
ní přestalo pracovat a pozornost se věnovala áčku, které
to dotáhlo až do I. A třídy. Na
druhou stranu je ale omyl, že
tu nemáme žádnou mládež.
Máme dvě žákovská družstva
a začínáme tak od kolébky
fotbalu. Bohužel totiž svaz
do I. A třídy požaduje už dva
mančafty, což je pro vesnické
oddíly dost velká diskriminace.
Dědina jako Dzbel se třemi
stovkami obyvatel nemůže
postavit dva mančafty. Kluci
nám odcházejí hostovat do
Konice a děti se nerodí. Je to
pak pro nás nadměrně vysoká
zátěž.“

Trenér Jesence vyzdvihuje vazby s Kladkami i výpomoc z Konice

Takže až žáčci budou
dorůstat, vzniknou dorostenecké týmy?
„Určitě. Já sám jsem si táhl dva
mančafty až do I. B třídy. Budoucnost to má a dá se na tom
pracovat. Pro nás pro Jesenec
je však tato mezera nesmírně
velká.“
Jedinou možností pro
doplnění kádru je tedy
hostování?
„Správně. Hodně spolupracujeme s Kladkami, ale vidíte
sami. Loni byli v laufu a málem
na postup a letos jsou poslední.
Hrajeme vyšší soutěž, a kluky

nám pouští. Zažil jsem to sám
na vlastní kůži, kdy mě vedení
nechtělo pouštět do Moravské
Třebové, ale dvakrát jsem se jim
zaplatil. Spolupráce tedy velmi
dobrá, za což musím klukům z
Kladek vyseknout velkou poklonu. Měl jsem na hostování
Davida Křečka, Lukáše Václavka a funguje to bez problému. S Konicí také není žádné
handrkování, protože jejich
základna je velká.“
Podle statistik vás nezdobil ani útok, ani obrana…
„Obrana hrála v optimálním složení pouze jednou, v
domácím zápase s Náměští. Jinak se tam pořád nějak experimentovalo. Chodili tam kluci
ze zálohy, a nebylo to ono.
Kovaný obránce je kovaný
obránce, ale těch jsme měli velice málo. Dobře nám nepracovala ani záloha, ani útok. Jirka
Tichý nám dříve dával patnáct
gólů, sice se do šancí dostával
i nyní, ale neproměňuje. Jeden
útočník je ale stejně málo. Za
očekáváním zůstal třeba můj
syn, ale deka přišla na celý
mančaft a musíme se z ní

oklepat. Kluci si nevěří, nedá
se nic dělat. Na závěrečné jsme
si to bez emocí vyříkali, žádné
tlaky na kluky nejsou. Mančaft
se musí stabilizovat a pak se
uvidí.“
Co bude tedy potřeba
na jaře?
„Nebudu mluvit o pánech v
černém, ale o štěstíčku. Třikrát
jsme dostali gól v poslední
minutě a mohli jsme mít o
šest bodů víc. Je to těžké,
když mančaft je psychicky
dole a ještě se od něj odvrátí
štěstíčko. Musíme potrénovat, i
když se mi nezdálo, že by kluci
fyzicky odcházeli, jsou totiž
mladí. Spíše ale vylepšit herní
vyspělost, taktiku, hledání
míst. Kluci jsou v nižší soutěži
zvyklí hrát sami na sebe a tady
hrají na někoho jiného. I. A
třída je již o něčem jiném než
třeba III. třída.“
Teď mají hráči volno.
Kdy
začnete
s
přípravou?
„Chceme si od fotbalu
odpočinout, takže začneme
trénovat až začátkem února. Máme v plánu asi šest
přípravných zápasů, tréninky

Anketa s tahouny a klubovými patrioty: „Žijeme s týmem a odchod pryč nás neláká“
Večerník oslovil v rámci svého tématického seriálu zkušené hráče Plumlova i
Jesence a zeptal se jich na pět stejných
otázek....
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všichni jsme již starší, takže náš
věkový průměr je vyšší než u
ostatních klubů, tak to není až
tak špatné.“
2. „Byl jsem hodně spokojen,
hlavně s tím, že drží zdraví. Jsem
srdcař a nevypouštím žádný
zápas, i když je výsledek pro
náš tým nepříznivý. Nesnáším
ale křivdu na hřišti. Červenou
jsem dostal v Klenovicích i ve
Slatinicích, kde byl evidentní
neodmávaný ofsajd. Rozhodčí
dostal sníženou známku, ale nic
to nezměnilo.“
JIŘÍ KIŠKA
3. „Nad takovou situací jsem
(plumlovský obránce, 38 let) zatím vůbec nepřemýšlel a v
1. „Jako hráč si myslím, že by tomto věku si myslím, že bych
to vždy mohlo být lepší. Ale v končil jedině tady.“
důsledku toho, že nás je málo, 4. „Patří to k fotbalu. Vzhledem

k tomu, že vychovávám nového
fotbalistu, tak mu musím jít
příkladem a příprava z mé strany proběhne tak, jak má. Tedy
se stoprocentní účastí.“
5. „Myslím si, že budeme
hrát uprostřed tabulky. Přijde
nová mladá krev, zvedne se
konkurence a budeme hrát
uprostřed.“

JIŘÍ TICHÝ
(jesenecký útočník, 30 let)
1. „S průběhem podzimu určitě
spokojeni nejsme. Začátek se
nám vydařil, ale pak přišla
krize, prohrávali jsme jeden
zápas za druhým a nedařilo
se nám. Musíme mužstvo
přebudovat a třeba se nám zá-

chrana ještě podaří. I.A třída je
ale na takovou dědinku až nadstandard.“
2. „Nebudu se vymlouvat, ale
prostě jsem na to neměl čas. Byl
jsem pracovně vytížený. Oma-

rodili nám kolegové a jezdil jsem
od září až do konce prosince.
Proto jsem nedával tolik gólů
jako dřív. Teď už by to mělo být
lepší, tak se to třeba projeví.“
3. „Pro klub momentálně žiju,
takže ne. Ani výkonnostně
nemám na to jít někam výš. S
Karlem Laštůvkou se staráme
o vše kolem hřiště, takže bych
určitě neodešel! Takových
je nás ale víc. Třeba David Čížek, Martin Laštůvka,
Pepa Konečný. Zdravý základ
mužstva, který by asi nikdy
nezamířil pryč... I kdyby se tedy
spadlo, tak I.B třída by se v Jesenci hrála. Pokud by se sehnaly
finance, nebyl by problém znova postoupit.“

4. „Zimní přípravu a běhy
nesnáším. Dlouhé tratě jsou
pro mě neštěstím (smích).
Hraji ale noční hokejovou ligu
v Uničově, tak problémy snad
mít nebudu. Příprava nám
začíná kolem 6. února, tak se
snad za ty dva měsíce dáme
dohromady.“
5. „Nejdůležitější pro nás bude
uzdravení hráčů. Brankář
Karel Laštůvka nám z pracovních důvodů odchází a po
zranění se vrací Tomáš Kýr,
Lukáš Václavek a Broňa Burian. Vypadl nám navíc ještě
Jarek Továrek, půjde na operaci s kolenem. Když se dá obrana
dohromady, tak to bude dobré a
snad to zvládneme.“

v úterý, pátek a sobotu a jedno třídenní soustředění, kdy
budeme trénovat dvoufázově.
Půjdeme do přípravy tak,
jak jsme byli zvyklí, tedy v
domácích podmínkách. Mám
s tím dobré zkušenosti. Objednali jsme tedy halu ve Hvozdu
a umělou trávu v Konici, kdyby bylo extrémní počasí, jinak
domácí hřiště. Očekávám, že
minimálně sedmnáct hráčů se
zapojí, a doufám, že už se nám
konečně vyhnou zranění.“
Připouštíte si, že by záchrana mohla být
neúspěšná?
„Když zachráníme, tak zachráníme, když nezachráníme,
tak nezachráníme. Makat na
tom ale budeme. Nepodaří-li
se nám to, nebudeme nad tím
lámat hůl. Chceme se zejména
vyvarovat těžkému pádu až do
okresního přeboru, protože I.
B třídu jsme dříve hráli devět
let bez problémů. Nesmíme
dopustit pád, jako zažily třeba
Smržice. Abychom neskončili
v okrese nebo ještě níž. Je
to vše o psychice, o herní
vyspělosti a na tom musíme
zapracovat.“

Předplaťte si
periodikum,
kde je
NEJVÍCE
FOTBALOVÝCH
ZPRÁV
NA JEDNOM
MÍSTĚ
Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433
Pište: predplatne@
vecernikpv.cz

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
VHK Vsetín
HC Slezan Opava
HC Bobři Valašské Meziříčí
HC Frýdek-Místek
HC Nový Jičín
HC Uherské Hradiště
HC RT Torax Poruba

Z

V

VP

PP

P

Skóre

39
39
39
39
40
39
39
39
39
39
39

25
25
24
24
22
20
14
11
7
10
6

3
3
2
0
2
3
4
1
5
1
3

2
1
2
2
2
3
2
6
3
2
2

9
10
11
13
14
13
19
21
24
26
28

169:115
151:99
139:102
141:103
137:113
138:119
118:137
98:132
97:150
117:193
95:137

Bodů

83
82
78
74
72
69
52
41
34
34
26

kam za hokejem....
44. kolo, středa 15. února, 18.00 hodin: HC Frýdek-Místek - HC Nový
Jičín, HC RT Torax Poruba - HC AZ Havířov 2010, HC Uherské Hradiště
LHK Jestřábi Prostějov, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Karviná, HC
Zubr Přerov - HC Slezan Opava, VHK Vsetín volný los

Ve čtvrtek je veřejná
tiskovka LHK Prostějov
Jak jsme informovali již minule,
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 UŽ TENTO
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.

K DERBY VYJELY I LEGENDY PŘEROVA A PROSTĚJOVA
Za TJ Železárny nastoupili takoví borci jako
Bilík, Peštuka, Zachar, Očenášek či Konopčík

Druholigovému derby dvou rivalů předcházelo v
sobotním odpoledni utkání starých gard, které mělo připomenout slavné časy přerovského hokeje,
především pak úspěšnou sezónu 1981/1982. A
tak se před „A“-týmy utkali borci z doby dávné...
TJ Lokomotiva Meochema Přerov - TJ Železárny Prostějov
6:5 (2:1, 0:2, 4:2)
Branky a nahrávky: 14. Gereš (Málek), 15. Karvai, 35.
Dočkal (Gereš, Václavíček), 37. Krejčíř (Karvai), 40. Gereš
(Krejčíř), 44. Dočkal (Málek, Chytil) - 1. Zachar (Konopčík),
23. Musil (Vondra), 26. David (Sedlo), 34. Bilík (Konopčík),
45. Hruban (Procházka, Musil)
Rozhodčí: Antonín Zamazal, Rudolf Lakomý
Fauly: 2:2.
Využití trestných střílení: 0:0

SESTAVY TÝMŮ
TJ LMCH Přerov:
Čestmír Fous, Miloslav Foldyna - Stanislav Svozil, Petr Ovčáček, Jiří Karvai, Lubomír Václavíček, Stanislav Růžička, Luděk Chytil - Jaroslav Luzar, Jaroslav Řezáč, František Krejčíř,
Luděk Novák, Milan Zatloukal, Josef Málek, Petr Gereš, Jiří
Korčák, Jiří Kalvoda, Petr Dočkal.
Trenér: Josef Podlaha
TJ Železárny Prostějov:
Roman Waltr - Pavel Kryl, Jan Směták, Jiří Musil, Ivo Peštuka,
Evžen Ohlídal, Milan Sedlo, Pavel David, Luboš Bilík, Tomáš
Hruban, Petr Zachar, Ivo Očenášek, Petr Vondra, Ladislav Procházka, Luděk Konopčík, Ivo Horák.

Jak jste viděl derby
s Přerovem? Co chybělo k tomu, abyste bodovali?
„Těžko se to hodnotí. Než
jsme dostali gól na 1:0, tak
jsme hráli dobře. Pak jsme
se zbytečně zbláznili a nebýt
Dalibora Sedláře, který tam
dnes chytil několik gólů, tak to
mohlo být daleko horší. Chybělo nám určitě trochu víc dů-

Přerov/sh, pk
Hrálo se na 3 x 15 minut čistého času. Obě mužstva se v
zajímavém exhibičním zápase
střídala ve vedení a předvedla přítomným divákům velké
množství nejrůznějších hokejových situací. Mezi nimi
i po dvou trestných stříleních
na každé straně, která se nařizovala za fauly. Správnou
atmosféru podobnou té, která
provázela tehdejší zápasy vytvořilo početné obecenstvo.

„Bylo skvělé zahrát si s Bilíkem,“
těšilo alespoň Petra Zachara

Přerov/sh - Týmu Prostějova
se na venkovních kluzištích
druhé ligy letos daří, před
utkáním s Přerovem byli
v tabulce „venku“ na druhé
příčce, dobrou sérii čtyř výher v řadě však svěřenci Petra Zachara (na snímku) na
ledě Přerova neprodloužili.
Z vyhecovaného kvalitního
utkání vzešli jako vítězové
domácí, kteří se radovali i
z vítězství v zápase starých
gard Přerova a Prostějova, v
němž nastoupil také současný kouč Prostějova.
Zklamaný lodivod Petr Zachar
se po utkání nechal slyšet, že u
svých svěřenců postrádal především větší důraz. „Chybělo
nám tam větší nasazení, důraz
v brankovišti, tam se předvedli
lépe v rozhodujících chvílích
domácí. Navíc jsme se nechali
až moc rozhodit rozhodčím, a
pokud nebudeme mít chladnou
hlavu, tak se nedá hrát.“
O příčině podrážděnosti obou
týmů však Zachar nechtěl příliš
z pozice kouče polemizovat: „To

Přerov - Útočníkovi se v týmu Jestřábů daří skvěle. V osmatřiceti zápasech, ke kterým nastoupil,
si připsal šestatřicet kanadských bodů. Osobní
statistiky však Čuřík posouvá stranou a sleduje
úspěch týmu. Ten v posledním utkání proti Přerovu
však neslavil a z arény Zubrů odjel s prázdnou.
Ještě před tím ale poskytl PROSTĚJOVSKÉMU
Večerníku exkluzivní rozhovor.
razu v zakončení. Kdybych dal
ten samostatný nájezd, taky by
to všechno vypadalo jinak. Ale
to jsou jen kdyby. Přerov nás
dnes přetlačil na góly.“
Během utkání se hodně vylučovalo, bylo
těžké udržet chladnou hlavu?
Určitě. Je to derby jako každé
jiné. Každý chce vyhrát, protože přijde plno lidí a je fantastická atmosféra. Možná je škoda,
že do toho rozhodčí trošku víc

Legendy Prostějova. Tak co, poznáte své někdejší miláčky i po letech? ... Foto: www.hokejprerov.cz

Kouč Jestřábů postrádal
nasazení a důraz

zasahovali. Mohli to nechat
víc být. Byli jsme dnes trochu
podráždění, kdybychom byli
v pěti, tak by se Přerov do toho
tempa nedostal.
Cítíte před play-off
formu? V dresu Jestřábů se vám hodně daří bodovat…
„Vždycky jsem radši za týmové výkony než za osobní. Je
to sice hezké, ale kolik hráčů
je ve druhé lize v první pětce

Po první třetině druholigového hanáckého derby proběhl na ledě slavnostní nástup
hráčů Přerova, kteří v sezóně
1981/1982 vybojovali vítězství v 1.ČNHL a zúčastnili se
kvalifikace se Slovanem Bratislava.
A jak to vše dopadlo? I když
o výsledek vůbec nešlo, všichni zaznamenali, že vítězství
urvali domácí „staříci“...
„Moc jsem si nezahrál, akorát
jsem chodil. Protože jsem byl
v pátek poprvé ve výzbroji

a v sobotu už jsem hrál. Ty
nohy mi prostě nějak nešly,“
usmíval se po skončení mistrovského zápasu Petr Zachar,
který je momentálně hlavním
trenérem Jestřábů. „Vždycky
je příjemné potkat se s bývalými spoluhráči, ale i protihráči
třeba z Přerova. Vyměníme si
názory a poznatky, je to moc
dobré. Zahrál jsem si s Bilíkem, na kterého jsem chodil
už jako malý kluk. Je mu 62
nebo 63, takže klobouk dolů,
že to vydržel,“ dodal Zachar.

Souboj fanouškovských „kotlů“
se obešel bez větších incidentů
Pět výtržníků přesto bylo zatčeno!
Přerov/sh - Téměř vyprodaný přerovský „zimák“ sledoval sobotní derby Zubrů
s prostějovskými hokejisty.
Do haly našlo cestu 2450
diváků, kteří utvořili bouřlivou atmosféru typickou pro
druholigové hanácké derby.
K vysoké návštěvě přispěl
také kotel hostujících fanoušků, kterých dorazilo do
ochozu za brankou přes tři
stovky.
K početnému výjezdu přispěl výraznou měrou také
prostějovský fanklub, který
zorganizoval dopravu pro pět

autobusů příznivců Jestřábů. Protější stranu stadionu
tradičně okupoval rozsáhlý
sektor domácích, přísně oddělené tábory se tak nedostaly
k žádným větším excesům.
Na bezpečnost na stadionu
dohlížely mimo pořadatelů a
strážníků městské policie Přerov také útvary těžkooděnců
Policie ČR. Přestože policisté
řešili zatýkáním celkem pět
přestupků proti veřejnému
pořádku, občanskému soužití a majetku, žádná škoda na
majetku však nebyla policisty
zaznamenána.

Předplaťte si periodikum, kde najdete

se musíte zeptat hráčů, my jsme
se je snažili uklidnit, pak jsme
některé hráče stáhli na poslední
třetinu, protože je potřebujeme
na play-off. Bylo to v některých
chvílích zbytečně vyhecované,
potom to i utkání uškodilo.“
Konkrétní rozhodující moment
v utkání Zachar neviděl, zcela
zlomová nebyla ani branka na

Forvard Čuřík: „V play off chci dojít co nejdál!“

Stanislav Heloňa
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kanadského bodování a jejich
týmy se nedostanou ani do
play-off. Kdybych kolem sebe
neměl spoluhráče jako je Míša
Černý nebo David Šebek, tak
ty body nesbírám. Hlavně chci
letos dojít s Prostějovem co
nejdál, protože manšaft je tady
výborný.“
Na zápas v Přerově dorazila početná skupina
fanoušků z Prostějova, celková návštěva byla i v porovnání s prvoligovou Olomoucí,
za níž jste hrávala hodně vysoká...
„Často se o tom bavíme s klukama z Olomouce a sami nevíme, čím to je. Se stadionem
jsou v Olomouci nějaké problémy, ale když máte hokej
rádi, tak jdete vždycky. Ale
v Prostějově je to fakt úplně
jinde, fanoušci chodí a atmosféra je výborná. O to je to
hezčí.“

3:1 v čase 36:19. „Třetí branka
to podle mě nerozhodla. Prostě
jsme nebyli v zakončení tak
důrazní jako Přerov. Oni měli
větší důraz a hlad do brány a to
rozhodlo.“
K trestu pro Jiřího Pašku na pět
minut plus do konce utkání se
prostějovský lodivod odmítl
vyjádřit...

NEJLEPŠÍ
HOKEJOVÉ
ZPRÁVY
Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

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

„S PROSTĚJOVEM MAJÍ ZÁPASY SPRÁVNÝ NÁBOJ,“
chválil jeho odchovanec ve službách Zubrů Jan Krajíček
Přerov - Pro zkušeného beka přerovských Zubrů
Jana Krajíčka jsou zápasy s Prostějovem vždy
speciální. Odchovanec Prostějova se po posledním hanáckém derby radoval ze zisku důležitých
třech bodů. Zadní řady Přerova si s náporem
Jestřábů poradily dobře, Zubři inkasovali pouze
jednou. „Ustáli jsme nejdůležitější momenty,“ liboval si v exkluzivním interview pro Večerník Krajíček.
Stanislav Heloňa
V čem jste v derby
předčili Prostějov?
„Zápasy s Prostějovem jsou
padesát na padesát. Jsou to dva
vyrovnané týmy a dnes jsme
byli lepší o góly, které jsme
vstřelili čtyři a dostali pouze
jeden... (úsměv)“
Bylo pro vás důležité
udržet se jako tým

v klidu ve vyhecovaných momentech?
„Dnes jsme ustáli ty nejdůležitější momenty. Bylo tam čtyři
na tři i pět na tři proti nám.
Dostali jsme z toho jen jeden
gól. Dnes se nám prostě dařilo
skórovat.“
V Prostějově jste strávil
řadu let, berete tyto zápasy hodně prestižně?
„Tak určitě, je to derby. Mně je

čtyřicet let a pro mě je každý
zápas svátek. Takhle to beru.
Spíš si myslím, že je to svátek
hlavně pro diváky. Přijde plný
´zimák´ a to je ten správný náboj.“
Dá se zápas s Prostějovem vysokým nasazením a kvalitou považovat za
generálku na play-off?
„Určitě jo. Ale je hodně věcí,
co musíme doladit. A play-off
bude ještě výš v nasazení.“

Lední hokej
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Jestřábi ulovili proti Valmezu bobříka vítězství
Prostějov/jim - Gól tři desetiny před koncem druhé třetiny
rozhodl středeční utkání Jestřábů s Valašským Meziříčím.
Petr Žajgla využil dvojnásobnou přesilovku a navrátil
domácím vedení, které ještě
v závěrečné dvacetiminutovce
navýšili Jakub Čuřík s Michalem Černým. Do sobotního
derby s třetím Přerovem tak
šli Jestřábi ze čtvrtého místa s
jen jednobodovou ztrátou.

Velkou nudu s minimem střel
vystřídala po dvanácti třinácti minutách série prostějovských útoků, ovšem Pavel Kumstát hned
několikrát z pozice útočného
obránce v koncovce neuspěl. Zadařilo se až na začátku osmnácté
minuty Adamu Mikšovského,
leč odpověď Bobrů byla blesková. Po čtyřiadvaceti sekundách
potrestali Čuříkovo hákování a
vedení domácích bylo po třiapadesáti vteřinách minulostí.

Očima trenérů
Petr ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Trápili jsme se celý zápas. První třetinu byl poměr střel
na bránu 5:5, což je hodně málo. Něco jsme si řekli a do
druhé třetiny nevstoupili špatně. Měl tam šanci Paška,
Černý, Čuřík, Ševčík. Bohužel jsme z toho nedali gól,
naštěstí jsme se ale trefili necelou vteřinu před koncem do
šatny. Trošku nás rozhodila naše zbytečná vyloučením je potřeba říct, že po
právu. Po druhé třetině jsem znova musel zvýšit hlas a ve třetí jsme až na
Dubovo extempore hráli bez vyloučení. Soupeř tam měl nějaké fauly a my
jsme přesilovky využili. Snažil jsem se kluky uklidnit, protože jsme dvakrát
přestáli oslabení tří proti pěti. To bylo rozhodující.“

Jaroslav STUCHLÍK – HC Bobři Valašské Meziříčí:
„Se čtyřiceti minutami jsem spokojen. Náš kádr je hodně
mladý, více než polovinu tvoří junioři. Rozhodl gól do
šatny ve druhé třetině. Měli jsme stejnou šanci pět na
tři, se kterou jsme naložili naprosto ostudně a pořádně
nevystřelili. Domácí nám ukázali, jak se pět na tři hraje,
a byl z toho zlomový gól. Ve třetí třetině jim narostla
křídla a využili další přesilovky. S těmito soupeři shora si
potřebujeme vyzkoušet, že jsme schopni v play off něco uhrát a hledáme
takové typy hráčů, kteří se rádi sráží, kteří lehnou do střely. To je v play off
rozhodující.“

Po přestávce Jestřábi nevyužili
ani jednu z nadějných pozic a
po faulech Kolibára, Kumstáta
a Smejkala se museli spoléhat
na defenzivu a jistého Sedláře
za zády. Bobrům nabídli zhruba minutu a půl výhody pěti
proti třem, se kterou hosté naložili prachbídně. V poslední
minutě si Peštuka drzým průnikem vysloužil dvě minuty
za sekání pro Martina Vargu a
téměř minutová přesilovka pět
na tři se naskytla i domácím.
Vlachynského v hostující bráně zasypali střelami od modré
i dorážkami z brankoviště a
teprve v poslední vteřině na
něj vyzrál Žajgla. Za následné
protesty navíc Bobrům deset
minut chyběl nejstarší člen kádru, již čtyřiatřicetiletý obránce Milan Ovšák.
V nedisciplinovanosti pokračovali hosté i v poslední třetině
a tři tresty v rozmezí čtyř minut
zhodnotili na další dvě branky.
Nejprve ťukec od modré na
brankovou čáru a mezikruží
zakončil Jakub Čuříkem zásahem do levého vinklu, následně si Michal Černý řekl
o přihrávku od Davida Šebka
před prázdnou branku a zvýšil
na 4:1. Ještě před tím se do brány nevešel se svým blafákem
Martin Stejskal a na Žajglově
střele pod víko si čechmánovským zákrokem betony počíhal Vlachynský.
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v play off na Vsetín

HC Bobři
Valašské Meziříčí

1:0

Čtvrtfinále startuje už v sobotu!

2:0

Branky a nahrávky: 18. Mikšovský (Ševčík, Peštuka), 40. Žajgla
(Peštuka. Ševčík), 47. Čuřík (Doseděl, Šebek), 49. M. Černý (Šebek) –
19. Haas (Hartmann). Vyloučení: 7:8. Navíc: Smejkal, Duba – Ovšák
10 minut. Využití: 3:1. Oslabení: 0:0. Diváků: 1120.

Sestava lhK jestřábi
Sedlář
Osina, Kolibár
Peštuka, Paška
Trenéři: Petr
Zachar a Juraj
Jurík

Jestřábi narazí

Kumstát, Doseděl,
Tomiga, Finkes

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

Prostějov/jim – Atraktivní podívaná se naskýtá prostějovským fanouškům před startem vyřazovací části druhé
hokejové ligy. Již kolo před koncem základní části je jisté,
že LHK Jestřábi Prostějov obsadí čtvrté místo a o postup
mezi nejlepší čtyřku si to rozdají s tabulkovým sousedem
ze Vsetína.
Hlavní cíl před play off – umístit se mezi nejlepší čtyřkou –
zvládli prostějovští hokejisté úspěšně a v sérii hrané na tři vítězné zápasy tak budou začínat na vlastním ledě. Po středeční
generálce v Uherském Hradišti si to v sobotu večer rozdají na
prostějovském zimním stadionu poprvé.
V základní části platilo „můj dům, můj hrad“, takže právě konečné čtvrté místo může být klíčem k postupu. Doma Jestřábi
vyhráli 5:1 a 5:2, naopak ve Vsetíně prohráli 3:4 a 3:5. Nejvíce
se dařilo pětibodovým Jakubu Čuříkovi a Filipu Smejkalovi, tři
branky kromě Čuříka vstřelil i Martin Stejskal.

Jak se hraje?

SestavA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ:
Ses
Vlachynský – Ovšák, Vašut, Zábojník, Mikel, J. Musil,
Hartmann – Miroslav Varga, Bokroš, Ambruz – Machala,
Lehečka, Martin Varga – Knebl, Vodný, Haas – Voznica,
T. Černý, Dostál. Trenér: Jaroslav Stuchlík.
V závěrečných deseti minutách se o hlavní vzrušení postaral kapitán Lukáš Duba, když
za podražení v útočném pásmu
dostal dvě minuty a následné
zlostné mlácení hokejkou ještě

panenku. Na promrzlém zimáku se již ale utkání v klidu
dohrávalo. Po listopadovém
výprasku 0:7 si tak Valašské
Meziříčí odvezlo z Prostějova
další porážku.

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF 2. LIGY,
SKUPINA „VÝCHOD“
1. zápas: sobota 18.2. Prostějov - Vsetín 17.00
2. zápas, pondělí 20.2 Vsetín - Prostějov 17:30
3. zápas, středa 22.2. Prostějov - Vsetín 18.00
případný 4. zápas, pátek 24.2 Vsetín - Prostějov 17:30
případný 5. zápas, neděle 26.2. Prostějov - Vsetín

Hanácké derby a přímý boj o třetí místo sledoval Večerník naživo

BYLI JSME U TOHO: Jestřábi v Přerově třetí místo nedobyli
Přerov/sh - Přímým soubojem o třetí příčku a o udržení
první čtyřky jako výchozí
pozice pro play-off bylo sobotní derby hanáckých rivalů,
Přerova a Prostějova. Bilance
ze čtyř letošních derby se na
přerovském stadionu srovnala
na 2:2, když všechny body vydolovali v bojovném zápase
domácí Zubři.
Jen pár úvodních okamžiků měli
na ledě převahu Prostějovští.
Po krátkém obsazení útočného
pásma se však Jestřábi museli
bránit a před brankou Sedláře
to začalo hořet. Po necelých

třech minutách hry už se
domácí radovali z branky,
když se Kolář z mezikruží
přesně trefil nad Sedlářovu
lapačku. Prostějovskému týmu
se nedařilo dostat do tempa,
Sedláře obstřeloval Kolařík a
Zubři dobrou defenzivou drželi
Prostějov mimo nebezpečný
prostor. V 18. minutě mohli
hosté těžit z přesilovky 4 na 3,
ale Stejskal pálil od modré těsně
vedle.
Problémy s vylučováním začaly
naplno ve druhé třetině. Ve 27.
minutě hákoval hostující Šebek,
navíc však obdržel osobní trest na

Očima trenérů
Lubomír VÁCLAVÍČEK - HC Zubr Přerov:

„Vstup do utkání měli lepší hosté z Prostějova. Byli jsme
trošku zakřiknutí, ale po tom gólu se naše hra zklidnila
a hokej se hrál na obě strany skvělý. Měli jsme trošku
převahu a více šancí v první třetině. Druhá třetina byla
nervózní, bylo tam hodně vyloučených. Přidali jsme druhý
gól, pak jsme inkasovali, ale pak byl hodně důležitý gól na 3:1. Tým se
definitivně zklidnil. Kvůli našemu pohybu ve středním pásmu se Prostějov
pak horko těžko dostával do nějakých šancí. Hrálo se nahoru dolů, obě
mužstva předvedla vynikající výkon.“

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Domácí v rozhodujících chvílích předvedli větší důraz
v brankovišti. My jsme se dnes nechali zbytečně rozhodit
rozhodčím. Bohužel, pokud tam nebude chladná hlava,
tak se nedá hrát. Museli jsme hráče zklidňovat, některé
jsme po druhé třetině stáhli, abychom je šetřili na play-off.
Bylo to v některých chvílích zbytečně vyhecované, tomu
utkání to potom i uškodilo.“
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Derby jako řemen. Sobotní bitva o Hanou přinesla řadu nelítostných soubojů, které až příliš hodně
bolely (viz. snímek vlevo). Rušno bylo i před oběma brankami (snímek vpravo)
2x foto: Stanislav Heloňa
deset minut za protesty. Prostějov
však paradoxně mohl z oslabení
vytěžit vyrovnání. S pukem na
hokejce pádil na Tihláře hbitý
útočník Čuřík, samostatný nájezd
zakončený blafákem ale Tihlář
zlikvidoval. Po půlhodině hry
se po nevyužité gólovce Čuříka
měnilo skóre, radost však panovala na druhé straně. V přesilovce
vyslal Radomír Pala bleskový
projektil od modré až k tyči
Sedlářovy branky a bylo to 2:0.
Jestřábi
dokázali
rychle
odpovědět. Svou třetí velkou
šanci v zápase využil Čuřík,
když po přesilovkové kombinaci
umístil kotouč přesně k tyči za
Tihláře.
Hned za minutu se Přerovští
znovu radovali, avšak zbytečně,
kotouč se přes Sedláře nedostal

za brankovou čáru a i přes rozsvícené červené světlo za brankou hlavní sudí branku neuznal.
Ve 36. minutě se stav změnil
v neprospěch Jestřábů regulérně.
Sedlář měl zakrytý výhled
jedním ze svých obránců a
přerovský Kočara s odraženým
pukem naložil gólově.
Zlomový okamžik zápasu,
navýšení na 3:1, zřejmě donutil
hosty přitvrdit hru. Až příliš
silný byl zákrok Jiřího Pašky,
který postavil „strom“ do cesty
přerovskému Pavlovi Hanákovi.
Menší útočník domácích spadl
po stopce od Pašky bezvládně na
zem, po několikaminutové péči
lékaře se za pomoci spoluhráčů
pomalu odklouzal do šatny
s naraženým krkem a později
se do hry vrátil. Paška směřoval

došlo na naši adresu...

podobným směrem, avšak kvůli
trestu 5 minut plus do konce utkání. A pro Prostějov bylo ještě
hůř ve 39. minutě, když za faul
loktem následovala dvouminutová přesilovka 5 na 3. Šanci
Kotáska v dvojnásobné početní
výhodě dokázal Sedlář zlikvidovat, pak se na ledě začalo opět
jiskřit a vylučovat i na straně
domácích, kteří se o svou výhodu připravili.
Hned v úvodu třetího dějství
mohl navýšit na 4:1 Faltýnek,
ale pálil o pár centimetrů vedle.
Ve 48. minutě se do tutovky
dostal velmi aktivní Čuřík,
ale proti němu se opět zaskvěl
Tihlář. Skórovat mohl pět minut
před koncem Ivo Peštuka,se
zakončením jeho průniku před
branku si však Tihlář také po-

HC ZUBR PŘEROV
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
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Branky a nahrávky: 3. Kolář (Ditrich), 30. Pala (Faltýnek), 37. Kočara
(Faltýnek, Sakrajda), 57. Kotásek (Hanák, Menšík) - 34. Čuřík (Černý,
Osina). Rozhodčí: Pokorný - Linhart, Toman. Vyloučení: 10:10 navíc
Paška (PRO) 5.min. + do konce utkání za napadení. Využití: 1:1. V
oslabení: 0:0. Průběh utkání: 2:0, 2:1, 4:1.

Sestava přerova:
Tihlář (J. Sklenář) - Pala, Faltýnek, V. Sklenář, Ferenc,
Vlček, Krajíček, Pospíšil - Kolařík, Sedlák, Sakrajda,
Ditrich, Kolář, Brančík, Hanák, Menšík, Kotásek,
Kundrátek, Kočara, Blinka.

Sestava lhK jestřábi
Sedlář (Musil)
Kumstát, Doseděl
děl
ě
Paška, Peštuka
Trenéři:
Petr Zachar
a Juraj Jurík

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

radil. Domácí o minutu později
dvakrát ujeli do přečíslení,
Hanákovi s Ditrichem první
kombinace nevyšla. V 57.
minutě už přidal Přerov pojistku po spolupráci Hanáka

sponzory a fanoušky dovést
prostějovský hokejový klub
na patřičnou úroveň, aby tisíce
diváků, kteří zápasy hokejových týmů našeho města ročně
navštíví, odcházely spokojeni.
Proto se mne hluboce dotkne
článek, v němž se přímo objevují zaručené informace psané
jistou redaktorkou, která na
zimní stadionu byla všehovšudy
jednou v životě, a panem zastupitelem města Matyáškem, jehož
vyjádření mě také zaráží.
Na tomto článku je vidět, kde se
naše společnost ocitla, protože ji
vedou a zastupují lidé takového
kalibru...
Je smutné, že v parlamentu,
nás zastupují lidé, kteří místo
toho, aby pracovali pro region,
prostřednictvím svých médií
negativně ovlivňují veřejné
mínění. To vše dovrší svými
výroky člověk, který sedí v
městském zastupitelstvu, jenž
je znám svými destruktivními
výroky do všech stran. Bohužel

tito lidé se k něčemu vyjadřují,
aniž by si zjistili, že dle usnesení
Rady města Prostějova ze dne 8.
2. 2011, č. 0107 a Zastupitelstva
města Prostějova ze dne 15. 2.
2011 č. 10016, byly všechny
kluby upozorněny na Nařízení
Evropské komise č 1998/2006
ze dne 15.12. 2006 ohledně
podpory de minimis a bylo jim
doporučeno v následujícím období podávat odděleně žádost
o veřejnou finanční podporu z
rozpočtu města pro kategorii
mládeže a samostatně pro kategorii dospělých.
Jednal jsem dle instrukcí. Existující občanské sdružení
LHK Jestřábi bylo doplněno
společností s ručením omezením (s.r.o.), se stejným názvem. Neboť se vše muselo řešit
velice rychle, jeden ze sponzorů
mi věnoval společnost ze
základním jměním 200 000 Kč.
Tyto informace jsem mohl,
pokud by se v onom periodiku
ctila novinářská etika a nep-

salo se pouze účelově proti
hokeji, sdělit. Vše by pak mohlo
proběhnout bez jakýchkoli
dohadů...
Chápu, že se noviny prodávají
lépe, když se v nich objeví nějaká
senzace. Ale nechápu, že politik, který byl za náš region zvolen do parlamentu, je schopen
tolerovat svým zaměstnancům,
aby se dopouštěli záměrně
pomlouvačné kampaně proti
rodičům, hráčům, fanouškům a
i sponzorům hokeje a aby zkreslovali dění kolem hokeje. Člověk,
který není zasvěcen do chodu
hokeje a celkového dění, může
mít z článku dojem, že tu snad
sedíme na zlatém pramenu...
Pana Matyáška zřejmě někteří
zneužívají, protože jeho krátkozrakost ohledně jeho výroků
je známá. Od člověka, který se
pohybuje v oblasti realit, bych
čekal v kauze „kasko“ nějaký
konstruktivní návrh a ne jen
samé negativní články. Bohužel
i takový člověk nás občany

s Kotáskem, druhý jmenovaný
s přehledem zakončil pod
břevno.
Tím se rozplynuly všechny
naděje Prostějova na posun na
třetí pozici v tabulce...
INZERCE

LIKVIDACE HOKEJE nebo HON ZA SENZACEMI?
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych reagoval na
článek vytisknutý v jistém regionálním periodiku pod názvem „Otazníky nad hokejovými
penězi“.
To, že je tady již dva roky hon
na moji osobu prostřednictvím
výše uvedených novin a zákulisních „zaručených“ zpráv, které
jsou účelově lidmi, stojícími za
tímto „médiem“, prezentovány
veřejnosti, jsem si zvykl a nikdy
jsem na tyto informace nereagoval. Ale poslední článek, který
je plný lží a polopravd mne
nadzvedl již ze židle a musím
se bránit! Na okraj podotýkám,
že jsem nebyl osloven a že
jsem se nemohl vyjádřit k výše
uvedenému článku na jeho
stránkách. I to o něčem svědčí...
A já se ptám, kde se ztratila
novinářská etika? Nebo se snad
do novinářské praxe začínají
prosazovat politické praktiky?
Ale k věci. Dva roky se tu
snažím spolu s trenéry, rodiči,

Osina, Kolibár
Finkes, Tomiga

Prostějova zastupuje na radnici... Jeho výrok, že upozorňoval
na dlouhodobě podivný způsob
rozdělování a vyúčtování
veřejné finanční podpory a v
následující vetě konstatuje, že
v loňském roce to bylo děláno
dobře, mne potom opravdu
zaráží!
Doufám,
že
budoucnost
prostějovského hokeje nebude
závislá na těch, kteří mu nikdy
nepřáli a budou se kolem hokeje
stále pohybovat lidé, kteří chtějí,
aby v Prostějově hokej nezanikl.
Michal Tomiga,
předseda
LHK Jestřábi Prostějov

ČTĚTE PŘÍŠTĚ:
exkluzivní rozhovor
s předsedou LHK Jestřábi
Michalem Tomigou
NEJEN O SOUČASNÉ SITUACI
V PROSTĚJOVSKÉM HOKEJI!

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova před play-off padli... Co bude dál?

Náskok je pryč. O druhé místo se ještě povede velká bitva

k
o
k
s
z
ro

Před úvodním rozskokem duelu mezi Prostějovem
a Pardubicemi byly role soupeřů jasně stanovené.
Domácí mohli v případě vítězství svého soka prakticky odstřihnout od boje o druhé místo v tabulce.
Náskok tří bodů by už soupeř jen těžko doháněl.
Výsledek střetnutí ale celou situaci na špici Mattoni
NBL výrazně zamotal. Orli mají po porážce na
Pardubice náskok jediného bodu, to samé platí
o Děčínu. O druhou příčku se bude krutě bojovat.
Možná až do posledního kola.

Mattoni NBL, skupina A1 -1. koloo

BK Prostějov – BK JIP Pardubice

64:79

Čtvrtiny:

17:20, 14:22,
21:20, 12:17
Trestné hody: 9/6:15/13
Střelba 2 b.:
45/23:48/21
Trojky:
19/4:16/8
Doskoky:
31:35
Asistence:
3:5
Osobní chyby: 15:18.
Získané míče: 11:6
Ztracené míče: 14:19
Rozhodčí: Hruša, Kapl, Nejezchleb
Diváků:
800

Prostějov/lv

Sestava a body Prostějova
Slezák 2
Smith 18,
Venta 2
Peterson 15
Pandula 1
Nicholson 14
Bohačík 0
Prášil 5,
Bratčenkov
Eitutavičius 4
Švdrlík 0
Pelikán 3
Trenéři: Zbyněk Choleva
a David Hájek

Sestava a body Pardubic:
Peterka 21, Bohačík P. 19, Muirhead 18,
Arnold 15, Hampton 2, Kotas 2, Tóth 2

SKUP
SKUP
1. kolo
Smith 18,
Peterson 15, Cadri-Nicholson 14 - Peterka 21, Bohačík 19, Muirhead 18, Arnold 15.
Rozhodčí: Hruša, Kapl, Nejezchleb. Trestné hody: 9/6 - 15/13. Fauly: 19:15. Trojky:
4:8 Nymburk - USK Praha 100:67 (19:18, 40:34, 71:50). Nejvíce bodů: Simmons
20, Křemen 15, Palyza 14, Benda 13, Sokolovský 10 - Kyzlink 17, Votroubek 13,
Soukup 11. Rozhodčí: V. Lukeš, Kapaňa, Baloun. Trestné hody: 19/17 - 21/13. Fauly:
19:17. Trojky: 5:10 Děčín - Kolín 77:63 (26:20, 40:34, 65:47). Nejvíce bodů: Houška 19, Pomikálek 17,Alič 15 - Machač 18, Marko 11,Ames a Barnes po 10. Rozhodčí: Galajda, Hošek, Karásek. Trestné hody: 15/12 - 13/10. Fauly: 14:19. Trojky: 7:1.
SKUPINAA2:
2. kolo: Inter Bratislava - Ústí nad Labem 67:59 (16:14, 39:29, 52:40). Nejvíce bodů:
Pešič 20,Trivunovič 10, Durana a Ubilla po 8 - McFadden 17, Hrubý 12, Gottselig 10.
Rozhodčí: Gabara, Kúkelčík, Matějek. Trestné hody: 20/10 - 25/17. Fauly: 24:22.
Trojky:
j y 5:4 Opava
p - Chomutov 58:75 ((15:15,, 31:33,, 46:55).) Nejvíce
j bodů: Blažek
15, Dokoupil 12, Šiřina 10 - Lowery 23, Krakovič 18, Pope 12. Rozhodčí: Vrážel,
Holubek,Večeřa.Trestné hody: 9/8 - 8/7. Fauly: 20:16.Trojky: 4:8 Svitavy - Ostrava
52:75 (18:18, 28:38, 38:58). Nejvíce bodů: Mróz 9, Teplý 7, Deloach a Kramný po 6
- Hughes 16, Luettgerodt a Wright po 14, Manousos 11. Rozhodčí: Kučera, Znamínko, Komprs. Trestné hody: 12/12 - 10/6. Fauly: 15:16. Trojky: 4:7.

Průběžná tabulka Mattoni NBL, skupina A1
 Tým
1. ČEZ Basketball Nymburk

Z

V

P

Skóre

B

27

26

1

2445:1806

53

2. BK Prostějov

27

21

6

2306:1988

48

3. BK JIP Pardubice

27

20

7

2158:1862

47

4. BK Děčín

27

20

7

2076:1794

47

5. BC Kolín

27

17

10

2247:2135

44

6. USK Praha

27

15

12

2098:2063

42

Průběžná tabulka Mattoni NBL, skupina A2
 Tým
1. NH Ostrava

Z

V

P

Skóre

B

28

14

14

2214:2122

42

2. Astrum Levice

28

12

16

2152:2142

40

3. Tuři Svitavy

28

10

18

2126:2242

38

4. Levharti Chomutov

28

10

18

2224:2484

38

5. SLUNETA Ústí nad Labem

28

8

20

2051:2341

36

6. Inter Bratislava

28

8

20

1985:2307

36

7. BK Loko Interconex Plzeň

28

7

21

1876:2275

35

8. BK B& WOpava

28

5

23

1878:2275

33

„Náš náskok je pryč. Poslední zápasy s naší strany
nebyly optimální. Výkon
při porážce v Děčíně nebyl
dobrý a to samé platí také
o vítězném zápase v Opavě.
Ztráta s Pardubicemi byla
posledním hřebíčkem. Musíme se probrat, zapracovat
na naší hře. Jedině tak máme

šanci druhou pozici udržet,“
uvědomuje si trenér Prostějova Zbyněk Choleva.
Pardubice dorazily s vědomím, že porážka je postaví
do mizerné pozice. Mohly
za Prostějovem zaostávat o
tři body, a navíc by ztratily
možnost získat lepší bilanci
ze vzájemných duelů. „Možnosti, že v dalších devíti kolech získáme o čtyři výhry

Obr drží. Mohutný pivotman prostějovdkých Orlů Yemi Nicholson
zůstává v kádru a patří nadále k oporám.
Foto:bkprostejov.cz

víc než Prostějov, jsem nevěřil. Proto jsme potřebovali za
každou cenu uspět. Celý tým
si to moc dobře uvědomoval
a tomu odpovídalo naše nasazení. Válka o druhou pozici je
tak otevřená,“ radoval se pardubický kouč Jan Slowiak.
Mnohem hůře se s celou situací smiřovat prostějovský
kouč Choleva, který celý
týden svým svěřencům připomínal důležitost souboje.
„Dopředu jsme věděli, že
může jít o klíčový zápas.
Musíme zvednout hlavu. Porážky ke sportu patří. Každý
je potřebuje k tomu, aby si
uvědomil, že musí přidat, a
začal zase vítězit. Je to pohlavek, který musíme přijmout. Může být i přínosný,
pokud nás probere před dalšími zápasy. Věřím, že to
bude náš případ,“ věří trenér
Choleva.

Další program nadstavbové části Mattoni NBL 2011/2012
skupina „A1“
o 1. až 6. místo
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).

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

Návrat domů se nepovedl. Orly v duelu s Pardubicemi

popravil mladík Peterka
BK Pv
BK Par

64
79

Prostějov/lv – Po sérii čtyř
utkání na půdě soupeřů na
konci základní části Mattoni NBL se Orli vrátili do
vlastního hnízda. V úvodním utkání nadstavbové
skupiny A1 se jim ale nedařilo. Po hodně průměrném
výkonu podlehli Pardubicím 64:79 a potřetí v sezoně ztratili body na domácí
palubovce.
V prvních sedmi minutách
se šestkrát měnil aktuální
lídr zápasu. O minutu později Orli ještě vedli 15:13,
což bylo naposledy, kdy byli
bodově vepředu. Od konce

první čtvrtiny převzaly otěže
duelu Pardubice, opírající se
především o trojici Muirhead, Bohačík, Arnold, kterou
ve druhé půli podpořil Peterka.
Hostující
basketbalisté
ovládli druhou desetiminutovku a především její závěr.
Sérií šesti bodů v poslední
minutě po zbytečné nesportovní chybě Nicholsona navýšili svůj náskok na 42:31 a
v tlaku pod košem Prostějova pokračovali i po návratu
z kabiny.
Hlavní zbraní Východočechů byl po pauze Ondřej Peterka, autor 21 bodů. V první
půli přitom nezaznamenal
ani bod. Jeho bilance z pole
byla 9/8, při trojkách je v pěti
případech ani jednou neminul. Právě dva koše mladého

hráče definitivě rozmetaly
naděje Orlů na přelomu 36. a
37 minuty, kdy Peterka pěti
body upravil na 73:60 ve
prospěch svého týmu.
Domácí se naopak v zakončení trápili. Jejich střelba z
pole měla pouze dvaačtyřicetiprocentní
úspěšnost,
navíc utkání prohráli i na doskoku. K vítězství jim nepomohlo ani devatenáct pardubických ztrát. Chyby hostů
v rozehrávce nebyli schopni
potrestat.
Tahounem Orlů byl Peterson. Jako jeden z mála podal
bojovný výkon s maximálním nasazením a dalšímu
double – double v sezoně mu
chyběl jediný doskok. Mezi
dvouciferné střelce se ještě
zapsal Jamar Smith a Yemi
Nicholson, další hráči ale

Očima trenérů
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Když jsou v týmu nějaké problémy, třeba zdravotní, většinou to dopadne tak, že se hráči semknou a
odvedou maximum, což byl případ Pardubic. U
všech míčů byli hráči soupeře dřív. Získávali neutrální balony. Nám se naopak nedařilo v útoku.
Přecházeli jsme střelecké pozice a naše zakončení
bylo žalostné. Po nepřesném zakončení navíc tým nebojoval o
druhou střelu. Náš útočný doskok neexistoval.“

Jan SLOWIAK - BK JIP Pardubice:
„Hlavně v prvním poločasu jsme Prostějov přetlačili. V okleštěné sestavě jsme se vydali ze
všech sil. Do zápasu dali hráči velkou energii a
to se jim bohatě vyplatilo. Po přestávce se domácí několikrát pokusili otočit výsledek, což se jim
nepodařilo především díky přesné střelbě Ondry
Peterky, který po pauze skvěle pálil z dlouhé vzdálenosti a držel
náš náskok.“

bodově pouze paběrkovali,
což na energií překypujícího
soupeře nemohlo stačit. Jedním z důvodů porážky byla
také horší střelba trojek. Ha-

náci proměnili pouze čtyři z
devatenácti pokusů. Dvakrát
se z dlouhé vzdálenosti prosadil jedině Smith. Potřeboval na to ale sedm pokusů.

Pohárový los poslal
Orly na Kolín
„Ani jsme nevěděli, do kterých dresů se máme obléknout...“

Prostějov/lv – Po roční pauze touží hráči Prostějova alespoň po
postupu do finále Basketbalového poháru České pošty. Už v
prvním kole závěrečného turnaje Final 8, který se hraje od 16.
do 18. února na ně ale čeká náročný soupeř Kolín. S celkem z
Polabí Orli odehráli dva vyrovnané ligové zápasy, jeden prohráli a v součtu košů vedou těsně 168:167. Tým exprostějovského
kouče Predraga Benáčka sahá po historickém úspěchu, kterým
by bezesporu byl postup do semifinále. Na družinu Zbyňka
Cholevy proto čeká náročný duel už na samém začátku Final
8. „Kolín bude určitě hodně nabuzený a na nás čeká náročný
úkol. Soupeř hraje bez zábran, má dobré střelce. Na první kolo
nic jednoduchého,“ uznává kvality protivníka Choleva.
Finálový turnaj pohárové soutěže se hraje v Ústí nad Labem a Děčíně, čtvrtfinále ale Hanáci v rámci propagace volejbalu odehrají ve
Varnsdorfu. „Budeme v neznámém prostředí, ale to bude stejné pro
oba týmy,“ tvrdí kouč Orlů.
Vítěz duelu narazí na lepšího z dvojice Děčín – Jindřichův Hradec.
Velkým favoritem tohoto střetnutí se spolupořadatel závěrečného
turnaje. „Na toto utkání vůbec nemyslím. Nejdříve musíme zvládnout první zápas. Umím si ale představit, že se Děčín pokusí využít
domácí prostředí k co nejlepšímu výsledku. Rozhodně patří mezi
adepty na postup do rozhodujícího zápasu o celkové vítězství,“ uvažuje Choleva.
Nad těžkým losem v Prostějově nenaříkají. Vyhnuli se Pardubicím,
se kterými už letos odehráli řadu zápasů a na obhájce prvenství z
Nymburka můžou narazit jedině ve finále. „Mohlo to být horší,“
uznává Choleva.
Los Final 8 Basketbalového poháru České pošty: BK JIP Pardubice
- USK Praha, Sluneta Ústí nad Labem - ČEZ Basketball Nymburk,
BK Děčín - Lions Jindřichův Hradec, BK Prostějov - BC Kolín.

Křídelník Prostějova Jaromír Bohačík připustil,
že Orlům chyběl pohyb a cit pro přihrávku

Prostějov – Více než měsíc nevytáhli basketbalisté Prostějova ze skříňky dres pro domácí zápasy.
A když už konečně mohli nastoupit v bílé kombinaci, štěstí jim nepřinesla. Před vlastními diváky
Orli nestačili na Pardubice, když se nedokázali vyrovnat s nadšenou hrou východočeského soupeře.
„Scházel nám pohyb. Nebylo to z naší strany povedené vystoupení,“ uznal Jaromír Bohačík, křídlo
Prostějova.
David Ševčík
Návrat na domácí palubovku vám nevyšel.
Proč se vám nepodařilo v
důležitém zápase uspět?
Těch důvodů je víc. Nedařilo
se nám v obraně, kde nás trápil útočný doskok soupeře.
V této činnosti jsme za Pardubicemi výrazně zaostávali

už během prvního poločasu.
Navíc jsme si nepomohli ani
v útoku. Chyběl nám pohyb
míče, špatné bylo načasování
p
přihrávek.
Řada z nich skončila v
zámezí a znamenala
zbytečnou ztrátu.
Z čeho pramenily takové
hloupé chyby?
Úmyslně jsme je nedělali. Ale

vím, o čem mluvíte. Někdy
byla poslední přihrávka navíc a
její adresát už se pohnul jiným
směrem a na míč nedosáhl.
Možná to bylo z přemíry
snahy. Na domácí zápas jsme
se těšili a chtěli jej vyhrát.
Bohužel se to nepovedlo.
Na vlastní palubovku
jste se vrátili po pěti
týdnech. Jaký byl návrat do
domácího prostředí?
V kabině při převlékání jsme si
říkali, že bílé dresy pro domácí
zápasy už vlastně neznáme.
Ale vážně. Domů jsme se
těšili. O to víc mrzí, že se nám
p
nepodařilo
uspět.
Porážkou jste si zkomplikovali cestu za
ziskem druhého místa před
začátkem play – off. Jak na to
bude tým reagovat?

u je.
Komplikace to bezesporu
áhly
Pardubice se na nás dotáhly
mné.
a budou hodně nepříjemné.
Před námi je ale ještě devět
žeme
zápasů, ve kterých můžeme
ravit.
domácí výpadek napravit.
u a
Musíme zlepšit obranu
očné
přidat na agresivitě na útočné
ppolovině.
Třeba už v dalším
m ligovém kole na půdě
Nymburka?
y
Ještě před tím nás čeká vystoupení v Českém poháru,, kde
u ligy
chceme uspět. Z pohledu
ale máte pravdu. Někde muradit.
síme bodovou ztrátu nahradit.
odně
V Nymburku to bude hodně
dáme
těžké. Pokud však podáme
podobný výkon jako v popase,
sledním vzájemném zápase,
u parmůžeme hrát vyrovnanou
tii s otevřeným koncem.
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1.FK Prostějov pokračuje na vítězné vlně
Tým Františka Jury nastřílel pět branek a zdolal dorostence Zbrojovky Brno

Brno, Prostějov/jim – Bezproblémovou výhrou skončilo sobotní třetí vystoupení fotbalistů 1.FK Prostějov na zimním
turnaji Líšeň Cup. Po výhrách
nad Rousínovem a Vyškovem
si divizní celek poradil i s ligovým dorostem brněnské Zbrojovky a zvítězil 5:3.
„ Hráli jsme velice dobře, poločas skončil 3:0. Je pravda,
že nás prověřili mladí, běhaví
a velice rychlí kluci, ale v koncovce byli zbrklí a my jsme dali
tři góly v podstatě do prázdné
brány,“ pochválil kouč František Jura za vydařené kombinace
ochucené o tři Zelenkovy přesné pobídky.

Zbrojovka Brno (dorost)
1.FK Prostějov

3:5
(0:3)

Branky 1.FK: Pospíšil, Dostál, Machálek. Hirsch, Matula

Sestava 1.SK Prostějov:
Bureš (41. Kofroň)
Klimek (41. Liška), Kocourek, Zbožínek, Dostál (50. Fabiánek)
Hirsch, Svozil (41. Poláček), Zelenka, Hatle (41. Matula) –
Machálek (41. Zatloukal), Pospíšil (50. Šmíd).
Trenér: František Jura.

Po přestávce Brňané vsítili první vili a ke konci jsme dostali dvě zbybranku, ovšem krátce před polovi- tečné branky. To je jediná kaňka.
nou druhé čtyřicetiminutové porce Nicméně účel to splnilo, předvedli
to bylo již 5:1. „Trošku jsme pole- jsme kvalitní výkon dopředu,“

neskrýval spokojenost. De facto
vždy, když Prostějov zabral, neměl
soupeř šanci. „Dá se to tak říci. Hra
byla vyrovnaná, ale v momentě,
kdy jsme šli do rychlého protiútoku, tak jsme se prosadili. Možná to
pro ně bylo až kruté, ale naše síla
dopředu je veliká,“ libuje si nad
ofenzivou.
V tuto chvíli má v kádru dvaadvacet fotbalistů, pravděpodobně již
nikdo nepřibude, naopak o zhruba
tři hráče zeštíhlí. To ale až postupem času. Tento týden čekají na
hráče hned dva přáteláky, zítra proti
domácí Líšni, o víkendu pak při
volnu na turnaji poměří síly v Otrokovicích s divizními Napajedly.
Mezitím stihnou ve čtvrtek i hokej.

DUEL 1.SK S VRCHOSLAVICEMI UKONČILI CHULIGÁNI!
Chropyně, Prostějov/jim – Autobus fanoušků mířící na hokejové derby do Přerova si dal
zastávku na „přátelák“ 1.SK
Prostějov s Vrchoslavicemi a následné řádění neovladatelných
primitivů donutilo oba týmy
vzájemný souboj raději ukončit.
Výsledkově se lépe vedlo Vrchoslavicím, které svého o dvě soutěže níže postaveného soupeře
porazily 3:2.
„Je to smutné, ale stále se to děje.
Létaly flašky a strhla se menší
rvačka. Nechvalně se projevila
část fanoušků, která napadla jednoho domácího hráče. Se sportem
to nemělo nic společného, udělali
bordel a jeli dál,“ popsal řádění
trenér Vrchoslavic Roman Šmíd.
Jeho protějšek David Mezuliánek
se k incidentu nechtěl vyjadřovat...
Oba kouči se shodli, že po fotbalové stránce se jednalo o kvalitní

měření sil, vstup se mnohem lépe
vydařil 1.SK. „Hráli jsme 3-5-2,
chtěli jsme zahustit hřiště a první
(1:2)
poločas byl úžasný. Nepustili jsme
je k ničemu, vedli jsme 2:0, snížili
až těsně před koncem poločasu.
Branky: Lacina 2, P. Horák st. – Zelina, Krátký
Na druhý jsem to už protočil, aby
si zahráli všichni, zkoušeli jsme
Sestava Vrchoslavice:
různé věci a soupeř nás již přehráJurčík
val,“ chválil zejména za úvodních
Olšanský, Zdražil, L. Zatloukal, Spiller
pětačtyřicet minut Mezuliánek. Na
Novák, Polášek, Lacina, T. Zatloukal
výběr měl vlivem nemocí, zranění
Holub, Svozil. Střídal: P. Horák st.
i osobních důvodů jen třináct hráTrenér: Roman Šmíd.
čů, které zkoušel i na nezvyklých
postech.
Sestava 1.SK Prostějov:
Pro Vrchoslavické šlo na rozdíl od
Zelinka
Prostějova o první mač, navíc jen
Gryglák, Ballek, Martínek
po jednom tréninku. Kádr zatím
Karafiát, Fryšák, Zelina, Lakomý, Krátký
nikdo neopustil, jen do přípravy
Kadlec, Láník. Střídali: Pudil, Abrahám.
naskočilo několik dorostenců.
Trenér: David Mezuliánek.
„Měli jsme řadu šancí, nedali jsme
penaltu, nastřelili jsme dvě tyčky.
k radost
d Š
d i Od
d pátku
k středění,
d
j v
Šmídovi.
poté se zúčastní turnaje
Prohrávali jsme 0:2, ale nakonec výkon
jsme to otočili,“ udělal sportovní má se svými hráči v plánu sou- Chropyni.

Sokol Vrchoslavice
1.SK Prostějov

Hledáme nové fotbalisty !
Fotbalový klub
1.SK Prostějov

Pořádá nábor chlapců
ročníků 2005 a 2006
do Sportovního centra mládeže
Přijďte si zatrénovat!
Pondělí 13.2. a čtvrtek 16.2. vždy od 16:00 do
17:00 a každé další pondělí a čtvrtek v měsíci únoru
ve sportovní hale Sportcentrum, Olympijská ul.4
Kontakt:

Stanislav Šmíd (ročník 2005), 774 676 283. stanasmid@seznam.cz
Jiří Kresta (ročník 2006), 606 850 147, jiri.kresta@centrum.cz

3:2

Určice i Konice zrušily
přáteláky a trénovaly
Určice, Konice/jim – Ke změně
plánů sáhly na poslední chvíli v
Určicích a Konici. Oba účastníci
krajského přeboru odvolali víkendová utkání, která měla sehrát proti Fryštáku, respektive
Kozlovicím a v přetrvávajících
teplotách hluboko pod bodem
mrazu zvolili raději potrénování.
„Během týdne jsme se dohodli
s trenérem Fryštáku, že si kvůli
mrazům dáme volno. Teď v týdnu
máme tři tréninky, možná tam
vložíme zápas s Fryštákem,“ informoval o novinkách trenér Určic
Evžen Kučera. Pokud by z prvního
přáteláku zcela sešlo, dočkali by se

Určičtí až v sobotu 25. února proti
1.HFK Olomouc „B“, taktéž týmu
z nejvyšší krajské soutěže. V kádru k žádné změně za poslední dva
týdny nedošlo, na náhradní termín
za neuskutečněné soustředění se
zatím čeká.
Obdobná situace nastala i v Konici,
která již dopředu avizovala, že se
bude připravovat v čistě domácích
podmínkách. I ona musela oželet
herní zpestření a nedělního utkání
proti Kozlovicím se nedočkala. Na
tamější umělku tak zavítá až tuto
sobotu od čtrnácti hodin mužstvo
Morkovic, se sedmibodovým
náskokem vedoucí tým zlínského
krajského přeboru.

Mladí nohejbalisté Prostějova nadále vítězí
Prostějov/pk - Mladí nohejbalisté TJ Sokola I
Prostějov se v neděli 5.
února zúčastnili prvního
kola bodovaného seriálu
„Poháru českého nohejbalového svazu žáků a
dorostenců“ v Tachově.
Soutěž proběhla v obou
dvou
kategoriích,
na
pořadu
byly
dvojice.
Celek Sokola I Prostějov
byl v kategorii dorostu
z důvodu jarních prázdnin oslaben o čtyři hráče
základní sestavy, dvojice žáků přesto byla
nejlepší sestavou, jakou
oddíl v této kategorii
v současnosti disponuje.
Za dorost Sokola I Prostějov
se prostřídala trojice hráčů:
T. Černý, Š. Karafiát a T.
Jorda. „Hráči měli bohužel
nejtěžší skupinu a zatím to
byl jejich premiérový turnaj v kategorii dorostu,“
předeslal lodivod mladých
nohejbalistů
Prostějova
Richard Beneš. Po prvních
dvou prohraných zápasech
ve skupině s celky Stratova
a Semil se jeho svěřenci
obdivuhodně zvedli, hladce
porazili Liapor Karlovy
Vary a jen tři míče jim na-

konec chyběly k postupu do
čtvrtfinále soutěže...
Za žáky Sokola I Prostějov
nastoupila dvojice mladíků
J. Ftačnik a J. Matkulčík ,
kteří se ve starší žákovské
kategorii teprve zabydlují
a nutno říci, že skvělým
způsobem. Ve skupině sice
po dvou remízách a dvou
výhrách obsadili až druhé
místo a z této pozice postoupili tak do čtvrtfinále. Odtud
ovšem již nezaváhali a bez
ztráty jediného setu postoupili až do finále soutěže,
kde jasně přehráli Slovan
Chabařovice 2:0 a zvítězili
v celém turnaji, kterého se
zúčastnilo 14 dvojic z celé
republiky.
„S nasazením a dosaženým
výsledkem především žáků
jsem samozřejmě velmi spokojen, vždyť v žákovské kategorii po I. kole vedeme celý
Pohár ČNS. Dorostenci se
snažili a doplatili pouze na
menší zápasovou vyhranost,
přesto příprava na dorosteneckou ligu splnila svůj
účel. Nutno podotknout,
že v žácích byl nejlepším
hráčem turnaje vyhlášen náš
Jakub Ftačník,“ zhodnotil
celé klání Richard Beneš.

Otakar Cetkovský

se z Kralic stěhuje do Konice
Sedmadvacetiletý obránce či záložník
přichází na půlroční hostování z Hulína

Konice/jim - Pravděpodobnou
náhradou za dlouhodobě zraněného Petra Ullmanna se v
konickém dresu stane Otakar
Cetkovský (na snímku). V pátek osmadvacetiletý fotbalista
nejde do neznámého prostředí,
minulou sezonu strávil právě v
tamějším Sokolu. Na podzim si
z Hulína odskočil do Kralic na
Hané, nyní již však vábení Svatopluka Kováře neodolal.
„Konice měla zájem od doby, kdy
jsem tam hrál. Přemlouvala mě,
nnicméně jsem se rozhodl až teď,
a to z několika důvodů. Jedním
jje přístup hráčů k tréninku, oprotti Kralicím o sto procent lepší.
I zázemí je vynikající,“ nešetřil
chválou na staronové angažmá
Cetkovský.
N
Naopak na působení v Kralicích
nnebude vzhledem k neúspěchům
nna trávníku pamatovat v nejlep-

jsem rád, že to vyšlo. Dopadlo by
to ale určitě jinak, kdyby Kmecik
nedostal červenou kartu,“ myslí si.
Nyní spíše počítá s tím, že se posune zpět do obrany vedle Radka
Řeháka, byť Svatopluk Kovář
by ho rád využil i v odchody postižené záloze. „Uvidíme, jak se
situace vyvine, jací hráči budou k
dispozici. Pokud bude potřeba zacelit díru vzadu, bude vzadu, pokud uprostřed, půjde do středové
řady. Mohl by nám dát myšlenku,
je to technický fotbalista se zkušeším. „Na to se nevzpomíná moc nostmi,“ je přesvědčen o přínosu
dobře, když devětkrát v řadě pro- nové tváře.
hrajete. Chtěl bych popřát klukům, Cetkovský i nadále zůstává kmeať se zachrání, ať absolvují trénin- novým hráčem Hulína, ačkoliv
Konice stála o přestup. „Já jsem
ky a ať se na mě nezlobí,“ věří.
V úvodní polovině sezony vyměnil řekl, ať mě vezmou na půlroční
klasickou pozici stopera za středo- hostování. Klub má zájem postoupolaře a nasázel čtyři branky, mimo pit a doufám, že se to povede,“
jiné dvě do konické sítě. „To mi líto představuje si po roce opět návrat
není. Chtěl jsem se tam ukázat a do divize.

Fotbalová Konice počítá ztráty,

pro jaro přišla o čtyři hráče

Konice/jim – Stoper Petr Ullmann, defenzivní záložník David Škoda, špílmachr Radim
Dvořák, útočník Pavel Kryl. Tyto
čtyři jména budou marně hledat
koničtí příznivci v sestavě svého
týmu pro jarní část. Zatímco v
prvním případě jde o důsledek
vážného zranění, u zbylé trojice se
nepodařilo prodloužit hostování.
Nejvíce toho za konický Sokol
odehrál dvaadvacetiletý Škoda. V
patnácti duelech a 1333 minutách
stihl nejen čtyři branky, ale i dvě
žluté a jednu červenou kartu. O
necelé dva měsíce mladší Dvořák
se ze středu zálohy postaral taktéž
v patnácti utkáních o dvě výstavní
trefy do sítě Loštic, pět žlutých a
taktéž jednu červenou kartu.

Bez vyloučení tak angažmá v
Konici uzavřel pouze Kryl, který
se do Nových Sadů vrátil s bilancí
nejlepšího podzimního střelce
týmu. V šestnácti zápasech nasázel čtyřiadvacetiletý forvard devět
branek, k tomu přidal pět žlutých
napomenutí.
„Bohužel se nám ještě nepodařilo
zacelit vynucené i nevynucené
odchody po podzimní části.
Příchodem do kvality je zatím
jen Cetkovský, v týdnu by měl
naskočit ještě jeden hráč. Zatím
jsme ještě v době, kdy se snažíme
mužstvo doplnit nejen o kusy, ale
i o kvalitu,“ vysvětlil stav věcí
trenér Svatopluk Kovář.
Ideálně by si představoval jednoho
zdatného hráče do obrany, zálohy i

útoku, byť má na výběr i z rezervy
nastupující o soutěž níž. „Vše je
zatím v jednání. V současnosti je
tréninková účast nadstandardní,
protože trénují i kluci z béčka,
ale jejich kvalita není až taková,“
dodal.
Naopak s posílením brankářského
postu již nepočítá a v úvodních
kolech tak dostane šanci Vojtěch
Nakládal. „U Kmecika můžeme
požádat po půlce o prominutí
zbytku, aby dostal podmínku.
Hodně důležité bude, jak první
dva zápasy dopadnou, od toho
se vše odvine,“ netrpělivě vyhlíží
střetnutí na béčku 1.HFK Olomouc a doma s Ústím, tedy
momentálně sedmým a pátým
celkem tabulky.

Kraličtí ve druhém zápase nestačili na dorost Sigmy
Kralice na Hané/jim –
Týden po vysoké výhře nad
Těšnovicemi z I.B třídy utrpěli
kraličtí fotbalisté téměř stejný výprask od výběru Sigmy
Olomouc do 18 let. Zdeněk
Chytka se tentokrát musel
obejít bez Pavla Růžičky i Romana a Zdeňka Petrželových a
šestnáctka hráčů podlehla 0:5.
„Nedělal bych z toho vědu. Jsou
úplně jiná třída. Každá porážka
je poučná, hlavně pro mladé je
to škola. Rozdíl byl zejména v
rychlosti a zpracování míče,“
přiblížil utkání Chytka s tím, že
jeho hráči zatím stále trénují bez
balonu a den před utkáním absolvovali náročný trénink.

5:0

Sigma „18“
Kralice

(3:0)

Sestava Kralic:
Winkler
Neoral, Ohlídal, Trnavský, Losman
Valtr, Vybíhal, Kratina, Lisický
Lehký, Bukovec.
Střídali: Martinec, Deustch, Répal, Bross, Šlesinger.
Trenér: Zdeněk Chytka.

j hhráčii na programu turDnes mají
naj v kuželkách, v dalších dnech tři
tréninky a v neděli na chropyňské
umělce utkání proti Troubkám.
„Chtěli bychom udělat aspoň

jjednodenní
d d
d ve Slatinl i
soustředění
icích, kde bychom prožili jednu
sobotu, udělali tam tři tréninky a
regeneraci. Konkrétní datum ale
ještě nevíme,“ doplnil Chytka.

Klenovice získaly manažerskou

posilu – Jana Kubaláka

Klenovice na Hané/jim – Nového člena realizačního týmu,
který má pomoci s rozšířením
kádru a posunem do horní
poloviny tabulky I.A třídy, získal před začátkem jarní části
Sokol Klenovice na Hané. Po
šesti letech v Kralicích na Hané
a krátké pauze se totiž do fotbalového prostředí vrátil Jan
Kubalák.
„Poznal jsem lidi, kteří chtějí
poctivě dělat fotbal. Oslovil mě

Ilustrační foto

Celkové výsledky obou kategorií:
dorostenci:
starší žáci :
1.TJ Sokol Stratov „A“
1. TJ Sokol I Prostějov
2.Avia Čakovice
2. Slovan Chabařovice
3.TJ Sokol Semily
3. TJ Vodňany

Obchodní partneři nohejbalového týmu I. Sokol Prostějov

Pavel Kubíček, zda-li neznám
nějaké hráče, protože jsem
dlouho působil v župním přeboru.
Tak jsem jim sehnal Maru
Borovského a řekl jsem jim, že
pomůžu,“ ozřejmil svůj příchod
do Klenovic Kubalák.
Z pozice sportovního manažera
bude jeho hlavním úkolem pracovat na přesunech hráčů a jednání
s oddíly. A vzhledem k rozsáhlé
marodce má napilno. „Kádr činí
deset jedenáct kluků. Mohu říci,

že dva zkušení a tři mladíci mají
přijít. Je to přislíbeno, ale zatím
ještě ne hotovo,“ informoval o aktuálním stavu s tím, že do konce
měsíce by mělo být vše vyřízené.
„Jsem hrozně rád, že jsme takového člověka získali. Zapálených lidí ubývá a jsme rádi,
že se rozhodl pracovat tady,“
vysekl Kubalákovi poklonu vedoucí mužského týmu a člen
klenovického výboru Pavel
Kubíček starší.

Mostkovičtí zahájili porážkou s Rakušany
Mostkovice/jim – Výborným
prvním poločasem s výsledkem 1:0, ale slabším druhým
znamenajícím konečné skóre
1:5 vstoupili do přáteláků před
jarní části hráči Mostkovic.
Úvodním soupeřem čtvrtého
celku „A“ skupiny I.B třídy
byl rakouský Union Bischopstetten.
Trenér Mostkovic Jiří Kamenov
musel oželet přítomnost všech
gólmanů a do branky tak postavil univerzála Marka Chmelaře.
„Vyzdvihl bych přístup jednotlivých hráčů a líbila se mi hra v
prvním poločase. Nasazení, kombinace, přenášení zleva doprava.
Bylo to hezké,“ kvitoval kvalitu.

Zato ve druhé půli postrádal nasazení a vracení se, přesto z porážky
nedělal žádnou vědu. „Prohra 5:1
je až krutá. Brankář byl hráč,
takže neměl brankářské návyky,
obránci vzadu více vymýšleli.
Máme ještě dost času, abychom
se zdárně připravili a užili si
jarní část soutěže,“ připomněl, že
šestnácté kolo startuje až za téměř
dva měsíce.
Radost mu dělali zejména
mladíci a hráči, kteří nemají jistotu základní sestavy. „Líbil se
mi Kapounek, Musil, zkoušel
jsem tři dorostence. U starších
a zkušených jsem už viděl, že
návyky tam jsou,“ všiml si Kamenov. Trápí ho tak jediná věc,

a sice tuhé mrazy, kvůli nimž
nemůže běžet příprava zcela
naplno.

Sokol Mostkovice
Union Bischopstetten
(Rakousko)

1:5 (1:0)
Branka Mostkovic: Bureš.

Sestava Mostkovic:
Chmelař – P. Zapletal, Milar, V.
Vojtíšek, M. Vojtíšek, Šlambor,
Musil,
Kapounek,
Dadák,
Všetička, Bureš, Jareš, Škobrtal
a Skřebský.
Trenér: Jiří Kamenov.

Volejbal

1

3

30
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„V PLAY OFF LIGY MISTRYŇ JSME SMAZALI HORŠÍ DOJEM Z ÚVODU SOUTĚŽE“
Hned v pondělí vás čeká
Českého poháru
Kouč Miroslav Čada zůstal i přes konec v prestižní soutěži pozitivní na finále
olomoucké palubovce.

FENERBAHCE ISTANBUL

(TURECKO)

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV

(ČESKO)

Čas: 1:11 hodiny
Rozhodčí: Eizikovits (Izrael) a Mitev (Bulharsko)
Diváků: 3700
1. set: 27:25 27 minut 2. set: 25:19 23 minut
3. set: 25:14 21 minut
Nejlepší hráčka zápasu: Logan Tomová (Isanbul)

Sestava Fenerbahce:

Prostějov - Celé působení
v probíhající sezóně 20112012 v CEV Champions
League, sobotmí utkání
proti Olympu i nadcházející finále Českého poháru
v Olomouci. To vše probral Večerník s hlavním
trenérem VK Modřanská
Prostějov Miroslavem
Čadou v sobotním večeru
po vítězství 3:0 nad soupeřem z metropole ČR.

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

Marek Sonnevend
Ve čtvrtek jste uzavřeli
své působení v letošní Lize
mistryň. Můžete se za ním
ohlédnout?
„Začátek byl z naší strany nesehraný a celkový projev týmu
na hřišti zdaleka nedosahoval
maxima možností. Postupné zlepšení nastalo až ve druhé polovině
základní skupiny, vítězstvím v
posledním zápase nad Kazaní
jsme nakonec zachránili postup
do play off. Ve skupině jsme čelili
extrémně silným soupeřům a rov-

něž z toho důvodu vypadalo naše
účinkování mezi evropskou elitou
hůře, než v minulých ročnících.
Důležité je, že se nám povedlo
zvládnout tu Kazaň a navzdory
porážce i herně vydařené utkání
doma s Fenerbahce. Tam jsme
ukázali, na co máme, a horší dojem z úvodu soutěže tím smazali.“
Ani osmifinálová odveta
v Istanbulu nebyla úplně
špatná, ne?
„Ano, to je pravda. První set
jsme klidně mohli vyhrát, poté
jsme se vcelku vyrovnaně drželi až do poloviny třetí sady. Až

v závěru nám domácí favorit
nasázel řadu es, což ovlivnilo
konečný výsledek. Ale celkově
jsme v Turecku odvedli solidní
výkon.“
Promítl se do výkonu
družstva fakt, že mělo po
pátečním návratu z Istanbulu
minimum času na odpočinek
a přípravu?
„Na únavu po Fenerbahce se
nesmíme vymlouvat, byť na
holkách trochu byla znát. Program jsme neměli nijak extrémní a že byl náročnější, to je
zkrátka nutné zvládnout.“

Co lze od tohoto duelu očekávat?
„Na přípravu opět nemáme
moc času, čímž to bude poněkud těžší. Naší výhodou však
je, že při vyrovnanosti kádru
máme víc variant sestavy i
možnost operativně střídat dle
potřeby. Tím pádem věřím, že
si poradíme jak s případnou
únavou, tak s dalšími okolnostmi. To znamená s herními
přednostmi Olomouce, kterou
nesmíme podcenit, a s odlišností prostředí v tamní velké
hale.“

Obchodní a mediální partneři VK Modřanská

Sestava Prostějova:
libero: Chlumská
Smáková

Horká

Hrončeková
Monzoniová
Popovičová
Velikiyová

Prostějov jasně prohrál v Turecku a vypadl z letošní Ligy mistryň

Střídaly: Soaresová, Kubínová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Připravena byla:
Artmenková, Jovanovičová, Kolderová

FI
VK Pv

výsledky osmifinále
CEV Champions League žen 2011/2012
– druhé zápasy
Fenerbahce Istanbul (Turecko) -VK Modřanská Prostějov (Česko) 3:0,
první zápas: 3:1 – postupuje Fenerbahce Istanbul
Rabita Baku (Ázerbájdžán) - Atom Sopoty (Polsko) 3:1 (-21, 14, 20, 20),
první zápas: 1:3. ZLATÝ SET: 15:6 – postupuje Rabita Baku
Dynamo Kazaň (Rusko) - SC Drážďany (Německo) 3:0,
první zápas: 3:0 – postupuje Kazaň
Azerrail Baku (Ázerbájdžán) - Voléro Curych (Švýcarsko) 3:0,
první zápas 3:1 – postupuje Azerrail Baku
RC Cannes (Francie) - Fakro Muszyna (Polsko) 3:0, p
rvní zápas: 3:0 - postupuje Cannes
Vakifbank Istanbul (Turecko) - Eczacibasi Istanbul (Turecko) 3:2,
první zápas 3:1 – postupuje Vakifbank Istanbul
Scavolini Pesaro (Itálie) - Volley Bergamo (Itálie) 1:3,
první zápas: 0:3 – postupuje Bergamo
Dynamo Moskva (Rusko) - Villa Cortese (Itálie) 0:3,
první zápas: 3:2 – postupuje Villa Cortese

Skupina
p o
SK UP Olomouc - VC Slavia Praha 3:2 (16, 15, -23, -23,
15). Nejvíce
ková 17, H. Vanžurová, Nachmilnerová, Rutarová, Gregorová
a P. Chalcarzová po 13 - Mezerová 16, Neumannová 10 * VK Modřanská Prostějov - PVK Olymp Praha 3:0 (18, 20, 23). Nejvíce bodů: Popovičová 16, Horká 14,
Artmenková 11 - Kossányiová a Kvapilová po 10, Sládková a T. Vanžurová po 9 * VK
Královo Pole Brno volný los
Skupina
p o 6.- 10. místo: PVK Přerov - TJ Sokol Frýdek-Místek 0:3 (-15, -15, -21).
Nejvíce bodů: Gálíková 12, Gambová 7 - Kojdová 11, Pavelková 10, Orlovská a Závodná po 9. SG Brno - Ostrava 0:3 ((-16,, -18,, -17)) * VK SG Brno – TJ Mittal Ostrava
0:3 (-16, -18, -17) * TJ Sokol Šternberk volný los.

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

1.
2.
3.
4.
5.

Tým

Z

V3 V2 PB

VK Modřanská Prostějov
PVK Olymp Praha
VC Slavia Praha
VK KP Brno
SK UP Olomouc

19 19
20 15
20 10
19 9
20 8

0
2
1
2
2

0
0
2
1
3

P

PS

PM

B

0 57:4 1514:1016 57
3 51:18 1609:1336 49
7 41:34 1618:1620 34
7 39:32 1579:1429 32
7 41:37 1661:1658 31

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

1.
2.
3.
4.
5.

Tým

Z

TJ Sokol Frýdek-Místek
PVK Přerov
TJ Ostrava
TJ Sokol Šternberk
VK SG Brno

20 10 0
19 9 0
20 4 1
19 4 1
20 1 0

V3 V2 PB

0
2
1
0
0

P

PS

PM

B

10
8
14
14
19

36:36
32:34
20:48
23:47
7:57

1574:1596
1431:1440
1341:1558
1412:1649
1131:1568

30
29
15
14
3

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...
21. kolo, čtvrtek 16. února, 18.00 hodin: skupina A1: Královo Pole Brno - SK
UP Olomouc, Slavia Praha - VK Modřanská Prostějov (středa 22.2., 17.00),
Olymp Praha volný los. Skupina A2: TJ Ostrava - PVK Přerov, TJ Sokol Šternberk - SG Brno, TJ Sokol Frýdek-Místek volný los.
22. kolo, sobota 18. února, 17.00 hodin: skupina A1: VK Modřanská Prostějov - Královo Pole Brno, Olymp Praha - Slavia Praha, SK UP Olomouc volný los.
Skupina A2: PVK Přerov - TJ Sokol Šternberk (18.00), TJ Sokol Frýdek-Místek – TJ
Ostrava, SG Brno volný los

3
0

Bodový vývoj – první set: 2:2, 7:2,
8:6, 10:6, 14:7, 14:10, 17:12, 17:14,
20:14, 21:18, 23:22, 24:24, 25:25,
27:25. Druhý set: 0:2, 1:3, 5:3, 5:7,
8:7, 10:8, 12:9, 14:10, 16:11, 18:12,
20:13, 24:17, 25:19. Třetí set: 3:3,
8:3, 8:5, 11:5, 11:7, 13:7, 15:10,
17:10, 17:12, 19:12, 20:14, 25:14.

Dle očekávání dopadla nelehká
mise volejbalistek VK Modřanská Prostějov v podobě odvetného utkání osmifinále CEV
Champions League 2011/12 na
horké palubovce Fenerbahce
Universal Istanbul. Vysoce favorizovaný soupeř nedal kolektivu
lodivoda Čady kromě vyrovnaného úvodního setu žádnou
šanci a v součtu s předchozím vítězstvím na českém území splnil
postupovou povinnost. Hanačky
se naopak s top evropským pohárem rozloučily stejně jako v

Očima hráček
Logan TOMOVÁ
- smečařka Fenerbahce Universal Istanbul:
„Podaly jsme lepší výkon, než v prvním vzájemném
utkání. To bylo moc důležité, protože vyřazovací fáze
je vždy velmi nebezpečná. My jsme úvodní krok
zvládly bez větších problémů.“
Solange SOARESOVÁ
– kapitánka VK Modřanská Prostějov:
„Škoda závěru první sady, kde se lámalo celé utkání. Většinu zahajovacího setu i část druhého jsme
hrály kvalitní volejbal, pak se pořád víc a víc projevovala síla Fenerbahce. Kromě úplné koncovky jsme tady ale
odvedly solidní výkon.“

minulých letech po úvodním kole
play off.
O osudu zahajovací sady rozhodly
kromě dramatického závěru především dvě delší šňůry domácích v
trvání pěti (2:2 – 7:2) a čtyř bodů
(10:7 – 14:7). Ženy VK sice dokázaly okamžitě reagovat snižujícími
šňůrami (8:6, 14:10), ale celkově
dlouho zaostávaly hlavně menší
schopností zastavit útok Universalu. Turecké družstvo nejvíce těžilo z
rychlých nahrávek za hlavu, o něco
lepší bylo také v obraně. Od stavu
20:14 se však Prostějovanky obdivuhodně zvedly a pro masu bouřících fanoušků naprosto překvapivě
zdramatizovaly koncovku vstupního dějství. Během servisů Monzoni
s Horkou dotáhly na 23:22, vzápětí
vynikající hrou dokonce srovnaly
na 24:24! Byla velká škoda, že notně znejistělým favoritkám pomohla
při skóre 25:25 Popovičová zkaženým podáním a Kimová následně
boj ukončila esem – 27:25 a 1:0.
Přesto Fenerbahce viditelně vypadlo z role, o čemž svědčil z našeho pohledu slibný začátek druhého setu (1:3, obrat z 5:3 na 5:7).
Bohužel český mančaft nedokázal
protivníka udržet dole delší dobu,
istanbulské hvězdy se naopak rychle vydrápaly zpět na svou obvyklou

Očima trenérů
Jose Roberto Guimares LAGES
- Fenerbahce Universal Istanbul:

„Soupeř už nehrál zdaleka tak dobře, jako před týdnem. My
jsme toho ale v úvodu nedokázali využít a během prvního
setu udělali několik hloupých chyb v
obraně, hlavně na bloku. Přesto jsme
dokázali sadu získat, což rozhodlo celý
zápas. Potom už jsme byli lepším celkem.“

Miroslav ČADA - VK Modřanská Prostějov:
„Fenerbahce potvrdilo, jak vynikající a zkušené hráčky
má na soupisce. Předvádělo velký volejbal, vítězství i postup si plně zasloužilo. My jsme měli šanci jen v koncovce úvodního setu a po jeho ztrátě už
mělo domácí družstvo v dalším průběhu navrch.“

volejbalovou úroveň (8:7, 14:10,
20:13). Pomohly si několika bodovými bloky a stejně jako v prvním
vzájemném duelu získávaly pro
sebe většinu dlouhých atraktivních
výměn, kterých bylo opět nemálo.
Modřanky se ze značného tlaku
vymanily až na sklonku sady, kdy
zkorigovaly na přijatelných 25:19
a 2:0.
Reálnou naději dosáhnout v jámě
lvové výsledkové senzace ztratil
prostějovský soubor hned zkraje
třetího dějství, kdy jej rozhodila
skvěle podávající Erdemová (3:3

– 8:3). Během tohoto nepříjemného výpadku se rozrostl počet
nepřesností, chybovala zejména do
té chvíle velmi platná Velikiy z těžkých nahrávek Smák a ve hře týmu
vzniklo pár zmatků. Pomohl příchod střídající Kubínové, po němž
se Čadovy svěřenky zkonsolidovaly. Od stavu 11:5 do dvou třetin setu
znovu držely krok a průběžné skóre
17:12 slibovalo, že domů poletí s
nadmíru důstojnou porážkou. Jenže nezvládly úplný závěr, v němž je
drtivými servisy rozstřílela Tomová
– 25:14 a 3:0.

OLYMP ODJEL Z HANÉ S NEPOŘÍZENOU,
„MODŘANKY“ TENTOKRÁT NEZTRATILY ANI SET
Prostějov/son - Vstup do nadstavbové fáze UNIQA extraligy vyšel volejbalistkám VK
Modřanská Prostějov podle
představ. Ve dvacátém kole nejvyšší soutěže ČR sice nastoupily
pouze necelé dva dny po náročném duelu v Istanbulu a navíc
proti momentálně největšímu
českému rivalovi PVK Olymp
Praha, přesto zvítězily a nepřišly přitom o žádnou sadu. Tím
ještě zvýšily své už tak bezpečné
vedení v tabulce.
Že měly Hanačky po návratu z Turecka minimum času na odpočinek
a přípravu? To se v úvodu vůbec
neprojevilo. Favoritky vstoupily
do střetnutí koncentrovaně a s
chutí, soupeřky od začátku dostaly pod tlak kvalitního podání i
výborných útoků. Až za stavu 9:5
Kvapilová rozhodila dobrým servisem příjem Artmenko a karta se
pěti body za sebou rázem otočila
(9:10). Následovalo další zhoupnutí skóre (12:10 – 12:13), což
vedlo k nezvyklému úkazu: kouč
VK Čada měl už v půlce sady vybrány oba oddechové časy. Jeho
pokyny zabraly teprve s blížícím
se závěrem, kdy výše jmenovaná Artmenko odčinila předchozí

výpadek na přihrávce skvělými
smečemi (také Horká s Monzoni)
a dlouhou šňůrou podání z 19:18
na 25:18.
Prostějovské potíže se však vrátily hned zkraje druhého setu (3:1
– 5:7). A kdyby Olymp dokázal
udržet svůj výkon na vysoké úrovni delší dobu, mohly být problémy
Modřanské větší než jen dílčí.
Takhle domácí tým rychle otočil
na 8:7 a vzápětí utekl na 14:10
využitím série chyb či nepřesností
Pražanek. Co dál? Okamžitá odpověď znovu probuzených děvčat
PVK (16:14, 17:16) a nekompromisní reakce lídra soutěže, který
ani s uzavřením druhého dějství
příliš neváhal – 25:20.
Jenže ani nepříznivý průběh družstvo z hlavního města nezlomil, od
začátku třetího dílu zápasového příběhu předváděly jeho členky znovu
moc pěkný volejbal. Naopak do té
doby lepší kolektiv upadl hlavně
vinou špatného příjmu do útlumu
a po šňůře servírující Vanžurové
ztrácel již 10:15. Ani tento slibný
náskok ale hostujícímu kolektivu
nestačil. Ženy VK zapnutím intenzivnějšího herního módu nejprve
dotáhly (15:16), potom se s Olympem přetahovaly (18:20, 21:21). A

jakmile přišla úplná koncovka, opět
udeřily, tentokrát rozhodujícím
obratem z 21:22 na 24:22. Na své
poměry solidně šlapající protivník
zaplatil za klíčová zaváhání celkovou porážkou – 25:23 a 3:0.

pohledem trenérů
Miroslav ČADA - VK Modřanská Prostějov: „Špatně jsme přihrávali, ale naštěstí se nám povedlo
utkání zvládnout kvalitním útokem.
Ten byl výborný i navzdory dvanácti bodovým blokům soupeře. V zakončení se dařilo všem hráčkám jak
z rychlých, tak z vysokých nahrávek. A tímhle rozdílem jsme vyhráli
bez ztraceného setu, i když třetí sadu
jsme otočili jen těsně až v závěru. Na
únavu po Fenerbahce se nesmíme
vymlouvat, byť na holkách trochu
byla znát. Náročnější program zkrátka je nutné zvládnout.“
Stanislav MITÁČ - PVK Olymp
Praha: „Ve všech setech jsme se
dlouho drželi statečně, ale bohužel
nezvládli žádnou koncovku. V prvních dvou sadách nám Prostějov z
vyrovnaného stavu okolo sedmnácti
bodů utekl na větší rozdíl, ve třetím
setu jsme dokonce ztratili vedení
15:10. Závěry nám prostě nešly, při-

tom zápas byl jinak dost vyrovnaný.
Doplatili jsme na vlastní chyby a
současně se projevila kvalita soupeře,
který zatáhl naplno, když to potřeboval.“

očima kapitánek
Solange SOARESOVÁ - VK
Modřanská Prostějov: „Dva
sety jsme hrály docela dobře, ve
třetím nám Olymp riskantním
servisem způsobil problémy na
přihrávce. Je pozitivní, že jsme
dokázaly obrátit vetší ztrátu a tentokrát vyhrály 3:0. Teď se musíme stoprocentně koncentrovat na

pondělní finále Českého poháru
v Olomouci, kde to nebude vůbec
jednoduché.“
Andrea SLÁDKOVÁ - PVK
Olymp Praha: „Nepředvedly
jsme špatnou hru, ale bohužel děláme strašně moc chyb na servisu a
na příjmu. Podáním jsme nedokázaly až na výjimky pořádně zatlačit, tím pádem měl Prostějov často
přihrávku za jedna a jednoduše se
pak prosazoval útokem přes naši ne
tak dobrou obranu. Škoda je hlavně třetího setu, kde jsme neudržely
větší náskok.“

VK Modřanská Prostějov - Olymp Praha
3:0 (18, 20, 23)
Rozhodčí: Pecháček a Antušák. Čas: 69 minut. Diváků: 500.
Sestavy týmů
Prostějov: Kubínová, Horká, Hrončeková, Popovičová, Artmenková, Monzoniová, libero Chlumská. Střídaly: Soaresová, Smáková. Trenér: Miroslav Čada.
Olymp: Kvapilová, Kossányiová, Vanžurová, Vašutová, Sládková, Halbichová, libero Dostálová – Zoulová, Mudrová. Trenér:
Stanislav Mitáč.
Bodový vývoj – první set: 1:1, 3:1, 5:2, 7:3, 9:5, 9:10, 12:10,
12:13, 14:13, 14:15, 17:15, 17:17, 19:17, 25:18. Druhý set: 1:1,
3:1, 3:4, 5:5, 5:7, 8:7, 10:8, 11:10, 14:10, 16:11, 16:14, 17:16,
20:16, 22:17, 24:18, 25:20. Třetí set: 1:1, 1:3, 4:5, 4:7, 7:8, 7:10,
10:11, 10:15, 12:15, 15:16, 18:20, 20:20, 21:22, 24:22, 25:23.

Volejbal, tenis

FUTSAL v číslech...
OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR
9. turnaj, sobota 11.2, Šumperk
RELAX Prostějov “A” – RYCHLÉ ŠÍPY Šumperk 4:5 (2:2)
Branky Relaxu: Kucharčuk 2, Spáčil, Kiška
RELAX Prostějov “A” – DELTA REAL Šumperk “B” 7:6 (2:2)
Branky Relaxu: Spáčil 4, Voráč 2, Kiška
INDIANA Plumlov – RYCHLÉ ŠÍPY Šumperk 2:4 (1:2)
Branky Plumlova: Hrstka 2
INDIANA Plumlov – DELTA REAL Šumperk “B” 8:4 (6:1)
Branky Plumlova: Hrstka 4, Křupka 3, Grmela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Relax Prostějov
1. FC DR Špk "B"
Buldoci D. Studénky
AC Gamaspol Jeseník "B"
KK Club Klášterec
Rychlé šípy Špk
Indiana Plumlov
Popeláci Špk
FC Moravec Vikýřovice
Závodní Česká Ves
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18
16
16
16
16
16
18
16
16
16

17
11
11
11
6
6
6
4
4
3

0
1
0
0
1
1
0
1
1
1

1 123: 44
4 97: 51
5 58: 43
5 80: 51
9 41: 58
9 43: 78
12 63: 94
11 51: 77
11 40: 75
12 48: 73

51
34
33
33
19
19
18
13
13
10

1. třída Prostějovsko
NADSTAVBA, neděle 12.února, Kostelec n.H.:
SK ARISTON 92 “A” – ŽE-STAV Nezamyslice 3:0, MECHECHELEN – SK DUBANY “A” 4:3, ŹE-STAV Nezamyslice – MECHECHELEN 7:4, SK DUBANY “A” – SK ARISTON 92 “A” 0:9, SK
ARISTON 92 “A” – MECHECHELEN 5:4, SK DUBANY “A” – ŽE-STAV Nezamyslice 3:6, SK GRIFFINS 98 – JIŘINA 3:1, RELAX
“B” – VYPRAHLO Konice 2:1, AC ZAVADILKA 2000 “A” – FC
ANDĚL 5:1, JIŘINA – RELAX “B” 3:1, FC ANDĚL – SK GRIFFINS 98 3:4, VYPRAHLO Konice – AC ZAVADILKA 2000 “A” 1:2,
RELAX “B” – FC ANDĚL 4:3, AC ZAVADILKA 2000 “A” – JIŘINA
SK GRIFFINS 98 – VYPRAHLO Konice 5:3
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. SK GRIFFINS 98 Prostějov
6 6 0 0 33:13
18+3 21
2. RELAX Prostějov “B”
6 5 0 1 18:11
15+4 19
3. AC ZAVADILKA 2000 “A”
6 5 0 1 20:17
15+2 17
4. ŽE-STAV Nezamyslice
6 4 1 1 20:14
13+0 13
5. JIŘINA Prostějov
6 4 0 2 24:9
12+0 12
6. SK ARISTON 92 Prostějov “A” 6 3 0 3 24:23
9+1 10
7. MECHECHELEN Prostějov
6 1 0 5 18:25
3+0 3
8. FC ANDĚL Prostějov
6 1 0 5 16:23
3+0 3
9. AC VYPRAHLO Konice
6 0 1 5
7:21
1+0 1
10. SK DUBANY “A”
6 0 0 6 10:34
0+0 0
Vysvětlivky: první číslo v kolonce bodů značí body získané na turnaji, druhé jsou přenesené bonifikační body z umístění po základní části soutěže.
2. třída Prostějovsko
nadstavba, sobota 11. února, Kostelec n.H.: 2. třída
KULCAO – VRCHOSLAVICE 1:3, BOTAFOGA – 1. FC BETIS “A”
4:1, 1. FC BETIS “A” – KULCAO 1:2, VRCHOSLAVICE – BOTAFOGA 1:5, 1. FC BETIS “A” – VRCHOSLAVICE 2:6, KULCAO –
BOTAFOGA 0:7
nadstavba, sobota 11. února, Prostějov:
BEDIHOŠŤ – BEXIM PALETTEN 2:2, ZDĚTÍN – FC MENPHIS
4:3, BEXIM PALETTEN – VZDUCHOLOĎ 7:3, FC MENPHIS –
BEDIHOŠŤ 4:0, BEXIM PALETTEN – ZDĚTÍN 3:4, VZDUCHOLOĎ – BEDIHOŠŤ 4:4
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. BOTAFOGA Prostějov
6
5
2. SOKOL Zdětín
5
4
3. FC MENPHIS Prostějov
5
4
4. BEXIM PALETTEN
5
3
5. MM VRCHOSLAVICE
6
2
6. VZDUCHOLOĎ Prostějov
6
1
7. SOKOL BEDIHOŠŤ
5
1
8. KULCAO Prostějov
5
1
9.1. FC BETIS Prostějov “A”
5
0

0
1
0
1
0
2
2
0
0

1
0
1
1
4
3
2
4
5

30:10
27:17
25:6
22:15
19:34
26:32
14:21
10:25
7:20

15
13
12
10
6
5
5
3
0

3. třída Prostějovsko
nadstavba, sobota 11. února, Nezamyslice n.H.:
SK ARISTON 92 “B” – POKOP Domamyslice 4:1, SK SKALKA –
FC FONTÍK 2:2, FC FONTÍK – SK ARISTON 92 “B” 10:2, POKOP
Domamyslice –SK SKALKA 1:2, FC FONTÍK – POKOP Domamyslice 4:0, SK ARISTON 92 “B” – SK SKALKA 3:6
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. FC FONTÍK
6 5
2. DD sport Dubany
4 3
3. SK SKALKA
5 2
4. AC ZAVADILKA 2000 “B”
3 2
5. MK BRODEK u PV
3 2
6. TORPEDO Prostějov
2 1
7. POKOP Domamyslice
5 1
8. KMK KATASTROFA
4 1
9. SK ARISTON 92 Prostějov “B”
6 1

1
0
1
0
0
0
0
0
0

0
1
2
1
1
1
4
3
5

26:6
13:4
10:16
11:7
5:5
4:2
12:15
9:16
10:29

16
9
7
6
6
3
3
3
3

4. třída Prostějovsko
nadstavba, sobota 11. února, Nezamyslice n.H.:
1.FC KOHOUTI Otaslavice – FC WARRIORS 4:4, FK VRBÁTKY –
1. FC BETIS “B” 6:0, 1. FC BETIS “B” – 1.FC KOHOUTI Otaslavice
3:5, FC WARRIORS – FK VRBÁTKY 0:5, 1. FC BETIS “B” – FC
WARRIORS 2:3, 1.FC KOHOUTI Otaslavice – FK VRBÁTKY 4:4
nadstavba, neděle 12. února, Nezamyslice n.H.:
FK AGRO Čehovice – DYNAMO Zdětín 4:7, ATLETICO Smržice –
SK DUBANY “B” 0:2, DYNAMO Zdětín – FC PEPINO Konice 1:2,
SK DUBANY “B” – FK AGRO Čehovice 2:4, DYNAMO Zdětín –
ATLETICO Smržice 7:3, FC PEPINO Konice – FK AGRO Čehovice
1:6
předehrávka turnaje 18.2.2012:
ATLETICO Smržice – FC PEPINO Konice 3:2, FC PEPINO Konice
– SK DUBANY “B” 5:1
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. FC PEPINO Konice
6 4
2. FK VRBÁTKY
5 3
3 DYNAMO Zdětín
6 3
4. ATLETICO Smržice
6 3
5. FK AGRO Vláčil Čehovice
6 3
6. 1.FC KOHOUTI Otaslavice
6 2
7. SK DUBANY “B”
6 3
8. FC WARRIORS
5 1
9. 1. FC BETIS Prostějov “B”
6 0

0
2
1
1
0
3
0
1
0

2
0
2
2
3
1
3
3
6

19:17
29:10
23:17
19:16
19:16
21:20
17:23
7:21
8:22

12
11
10
10
9
9
9
4
0

FC RELAX PROSTĚJOV Vás srdečně zve na

FOTBALOVÝ PLES

konaný v pátek 24. února 2012 od 20.00 hodin
v kulturním domě v Kralicích na Hané.
K tanci a poslechu hraje TAMDEM Protivanov.
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno. Vstupné: 120,- Kč.
Předprodej: Zámecký šenk Kralice na Hané
Vstupenky bude možno zakoupit i přímo na místě.
Svoz z Prostějova:
Čechovice – zastávka u obchodu 19.30 hodin, Prostějov Haná 19.35 hodin, Prostějov - zastávka Lázně 19.40 hodin
PV - před budovou Hlavního nádraží ČD 19.45 hodin

První překážka překonána: Česko si poradilo

s Itálií a je ve čtvrtfinále Davis Cupu
Ostrava/lv – Po roční pauze
si tenisté České republiky zahrají čtvrtfinále Davis Cupu.
V ostravské sportovní hale
splnili roli favoritů a porazili
Itálii 4:1, když o postupujícím
bylo rozhodnuto už po sobotní
čtyřhře. Klíčové body národního mužstva získali teisté s
prostějovskou stopou Tomáš
Berdych a Radek Štěpánek,
kteří vyhráli v úvodních
dvouhrách a uspěli také v
deblu. Ve 2. kole soutěže Česká republika bude hrát proti
Srbsku, které i bez Novaka
Djokoviče porazilo Švédsko.
Atraktivní duel se bude hrát
od 6. do 8. dubna a dějištěm
zápasu bude pravděpodobně
pražská sportovní hala.
„Všichni jsme rádi, že mám k
postupu stačili první dva dny
zápasu. Radek s Tomášem pro
tým odvedli dobrou práci. Díky

nim mohli v neděli dostat šanci
Lukáš Rosol a František Čermák,“ konstatoval nehrající kapitán národního týmu Jaroslav
Navrátil.
Do první dvouhry nastoupil
Radek Štěpánek proti Andreasi
Septimu. Domácí dvojku trápilo
nachlazení, přesto v pěti setech
vydřela první bod. Především
začátek duelu byl ze Štěpánkovy strany opatrný. Málo se tlačil
do útoku a první sadu ztratil. Ve
druhém dějství už český hráč
přidal na dokázal vyrovnat a po
úspěchu ve třetí sadě se zdálo,
že je Ital půjde do kolen. Stačilo ale několik nevyužitých
brejkbolů a jeden ztracený servis a Seppi protáhl střetnutí až
do rozhodujícího pátého setu.
V jeho průběhu Štěpánek jedou
prolomil protivníkův servis a to
mu stačilo ke konečnému vítězství. „Před zápasem jsem měl

LIGA VETERÁNŮ 2011- 2012
5. turnaj, sobota 28. ledna, Nezamyslice na Hané:
AC ŠTIKA Prostějov – NĚMČICE n.H. 5:5 (branky: Novotný 3, Frňka,
Rozehnal – Kučera Tomáš, Vévoda, Bartošek, Domanský, Škrkánek),
ŽE-STAV Nezamyslice – FC RELAX Prostějov 0:7 (Růžička 3, Přikryl
a Macourek po 2), ŽE-STAV Nezamyslice – NĚMČICE n.H. 1:1 (Oulehla – Bartošek), AC ŠTIKA Prostějov – FC RELAX Prostějov 6:9
(Pospíšil 3, Novotný, Jurníček, Roba – Růžička 5, Přikryl 2, Ohlídal.
Uličný), FC LITRPŮL – KULCAO Prostějov 7:4 (Světlík 3, Křesala 2,
Frýbort, Doležel – Pupp 2, Piňos, Slouka), KULCAO Prostějov – AC
ZAVADILKA 2000 3:4 (Bílý, Pupp, Kučera Viktor – Sedlák, Šatínský,
Kaláb, Škultéty), FC MORITZ Olomouc – FC LITRPŮL 1:5 (Vodička
– Pavliš 3, Ociepka, Frýbort),
AC ZAVADILKA 2000 – FC LITRPŮL 0:4 (Frýbort 2, Koldas, Ociepka), KULCAO Prostějov – FC MORITZ Olomouc 5:2 (Bílý a Piňos po
2, Směšný – Vodička, Sedlář)
Průběžná tabulka po 5. turnaji:
1. FC RELAX Prostějov
12
12 0
2. FC LITRPŮL
12
9
2
3. KULCAO Prostějov
12
8
1
4. AC ZAVADILKA 2000
11
5
0
5. AC ŠTIKA Prostějov
11
3
1
6. NĚMČICE n.H.
11
2
3
7. FC MORITZ Olomouc
12
2
0
8. NEZAMYSLICE n.H.
11
1
1

0
1
3
6
7
6
10
9

102:22
59:27
63:39
27:43
40.48
36:75
33:55
16:67

36
29
25
15
10
9
6
4

PŘÍPRAVKY 2011/2012
Okresní fotbalový svaz společně s Okresní komisí futsalu Prostějov
pořádá v období listopad 2011 – únor 2012 halové turnaje starších
přípravek, kdy se 4 zimních turnajů účastní celkem 14 mužstev.
Poděkování patří místostarostce Města Prostějov paní Mgr. Ivaně
Hemerkové, která nad zimní soutěží starších přípravek ve futsalu
převzala záštitu a rovněž Městu Prostějov za finanční příspěvek v rámci veřejné podpory sportu.
Zveme na 2. turnaj finálové části, který se uskuteční v neděli 19. února.
2012 v Kostelci na Hané.
1. turnaj nadstavbové části, úterý 7. ledna, Nezamyslice na Hané
skupina o 1.-7. místo:
KONICE – 1. SK PROSTĚJOV „B“ 2:4, OLŠANY u PV – 1. SK
PROSTĚJOV „A“ 1:4, 1. SK PROSTĚJOV „B“ – NĚMČICE n.H.
3:0 kontumačně, PŘEMYSLOVICE – KONICE 0:1, OLŠANY u PV
– 1. SK PROSTĚJOV „B“ 0:1, NĚMČICE n.H. – 1. SK PROSTĚJOV
„A“ 0:3 kontumačně, PŘEMYSLOVICE – ČECHOVICE „A“
0:5, ČECHOVICE „A“ – KONICE 6:2, 1. SK PROSTĚJOV „A“
– PŘEMYSLOVICE 6:0, KONICE – OLŠANY u PV
2:0,
NĚMČICE n.H. – ČECHOVICE „A“ 0:3 kontumačně
Průběžná tabulka:
1. ČECHOVICE „A“
3
3
0
0 14:2 9
2. 1. SK Prostějov „A“
3
3
0
0 13:1 9
3. 1. SK Prostějov „B“
3
3
0
0
8:2 9
4. KONICE
4
2
0
2
7:1 6
5. OLŠANY U PV
3
0
0
3
1:7 0
6. NĚMČICE n.H.
3
0
0
3
0:9 0
7. PŘEMYSLOVICE
3
0
0
3 0:12 0
skupina o 8.-14. místo
ČECHOVICE „B“ – 1.SK PROSTĚJOV „C“ 0:8,
KOSTELEC
n.H. – 1. SK PROSTĚJOV „D“ 0:4, 1. SK PROSTĚJOV „C“ – VRAHOVICE 5:0, NEZAMYSLICE n.H. – KOSTELEC n.H. 0:0, VRAHOVICE – ČECHOVICE „B“
1:1, 1. SK PROSTĚJOV „D“ –
NEZAMYSLICE n.H. 3:0, KOSTELEC n.H. – 1. SK PROSTĚJOV
„C“ 1:7, VRAHOVICE – URČICE 1:2, ČECHOVICE „B“ – 1. SK
PROSTĚJOV „D“ 0:2, URČICE – NEZAMYSLICE n.H. 0:0
Průběžná tabulka
8. 1. SK Prostějov „C“
3
3
0
0 20:1 9
9. 1. SK Prostějov „D“
3
3
0
0
9:0 9
10. URČICE
2
1
1
0
2:1 4
11. NEZAMYSLICE n.H.
3
0
2
1
0:3 2
12. VRAHOVICE
3
0
1
2
2:8 1
13. ČECHOVICE „B“
3
0
1
2 1:11 1
KOSTELEC n.H.
3
0
1
2 1:11 1

knedlík v krku a byli mi docela špatně. Proto byl odložený
ranní trénink a přednost dostala
postel. Dal jsem se dohromady
a nakonec všechno dobře dopadlo. Škoda, že jsem při některých brejkbolech nebyl agresivnější. Mohl to být mnohem
jednoznačnější zápas,“ komentoval své vystoupení Štěpánek.
Ve druhém utkání nastoupil
Tomáš Berdych proti Simone
Bolellimu. Ital, kterému patří
135. místo na žebříčku ATP se
prezentoval bezchybnou hrou
a sedmého hráče světa pořádně
potrápil. Za stavu 1:1 zlomila
průběh střetnutí třetí sada. Berdych v ní zvítězil po velkém
boji 7:5 a pak už na kurtu dominoval. Ital v závěru zcela odpadl
a začal kupit nevynucené chyby.
Toho domácí jednička dokázala využít, proměnila několik
brejkbolů a soupeře v koncovce
válcovala.
„Bolelliho dobře znám a vím že
je to kvalitní hráč. Proto jsem
nebyl překvapený kvalitou jeho
hry. Má na mnohem lepší žebříčkové postavení. V rozhodujících chvílích jsem ale dokázal
přitlačit a vyhrál důležité míče.
V tom byl mezi námi rozdíl,“
prohlásil po zápase Berdych.
V desáté čtyřhře v týmové soutěži dokázal podeváté uspět pár
Tomáš Berdych, Radek Štěpánek. Na kurtu hráči působili suverénním dojmem a bez potíží
získali rozhodující bod.
Daniele Braccialli na druhé
straně sítě sice dělal co mohl,
jeho partner Potito Starace však
nebyl po nemoci ve své kůži,
čehož domácí tenisté využili.
Přesné returny Berdycha končili pravidelně v poli, stejně jako
Štěpánkovy zákroky na síti.
Také proto Čechům stačily k
vítězství tři sety. „Nedali jsme
jim ani čuchnout,“ vyjádřil rozdíl mezi dvojicemi Štěpánek,
kterého doplnil jeho dublový
parťák. „Na kurtu jsme si to
užívali. Byla to paráda,“ přidal
Berdych.
Dobou náladu potvrdil rovněž
Navrátil, který věřil, že osvědčená dvojice získá třetí bod.
„Byl jsem přesvědčený, že
čtyřhra se nedá prohrát, ať Italové nasadí kohokoliv," uvedl
kapitán českého týmu.
Za rozhodnutého stavu dostala
nejlepší domácí dvojice volno.
Do třetí dvouhry nastoupil Tomáš Rosol a ve svém druhém
vystoupení v Davis Cupu získal druhé vítězství, když zdolal
Seppiho ve třech setech. Jediný
bod Italů získal Boleli po výhře nad deblovým specialistou
Františkem Černákem. Na jasném postupu Česka mezi nejlepších osm týmů soutěže to ale
nic nezměnilo.

aneb Večerník monitoruje regionální dění

EXTRALIGA Olomouckého kraje
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
13
13
13
13

Domácí
Miagi Mohelnice
Tygři Šternberk
Vetřelci Prost jov
Victoria Šumperk

Hosté
Študáč Olomouc
Sportingbet.cz Olomouc
Dobří bobři Olomouc
Pitbulls Prostějov

BD
13
5
11
7

BH
5
13
7
11

LD
28
16
23
21

LH
15
28
19
26

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

Skóre

Legy

1. Dobří bobři Olomouc

13

9

0

0

1

3

0

141:94

326:251

28

2. Miagi Mohelnice

13

8

1

0

1

3

0

136:100 321:255

27

3. Sportingbet.cz OL

12

8

1

0

0

3

0

129:88

296:240

26

4. Pitbulls Prostějov

12

8

0

0

1

3

0

130:87

305:223

25

5. Vetřelci Prostějov

13

5

4

0

0

4

0

132:106 309:272

23

6. Victoria Šumperk

13

5

0

0

2

6

0

103:133 268:309

17

7. Študáč Olomouc

13

1

0

0

1

11 0

85:150

233:336

4

8. Tygři Šternberk

13

1

0

0

0

12 0

68:166

202:374

3



Tým

Body

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

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
13 U Žida Ivanovice n. H.
13 Berini Ivanovice n. H.
13 KRLEŠ Kralice na Hané
13 Mexičani Čelčice
13 Rafani Čelčice
13 Š.O.K. U Pavelků PV

Hosté
BD BH LD LH
Jiřina Black Bears Prostějov 1
17 4 35
O tečku Prostějov
10 9 22 21
Zavadila o jedličku Čechovice 8
10 17 25
Sport bar-Zel. peklo 1. PV
7
11 20 24
Asi Prostějov
přeloženo na 17.3.2012
V Zeleném Prostějov
přeloženo na 31.3.2012

Ligová tabulka - průběžné pořadí
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



Tým

B

2. Zavadila o jedličku Čechovice

13

11

1

0

0

1

0

172:63

375:164 35

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. Berini Ivanovice na Hané

13

6

2

0

0

5

0 134:102

322:261 22

6. O tečku Prostějov

13

7

0

0

1

5

0

116:119

276:295 22

7. V Zeleném Prostějov

12

5

1

0

1

5

0

121:97

284:228 18

8. Sport bar-Zelené peklo 1. PV

13

5

0

0

0

8

0

101:133

247:310 15

9. KRLEŠ Kralice na Hané

13

3

0

0

0

10 0

94:140

237:321 9

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

12

3

0

0

0

9

0

81:135

206:296 9

11. Mexičani Čelčice

13

1

0

0

2

10 0

94:142

240:333 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 Domácí
13 Capa team U Jedličky Čechovice
13 Eufrasio - PhotoClub.Cz
13 Seniors Hamry
13 Skalní Na Nové Doloplazy
13 Soběsuky 49
13 U kulaté báby Dobromilice

Hosté
Banditos Hamry
Hroši od Jedličky Čechovice
Darts Club Držovice
Němčická střela
Věčná žízeň Ivanovice n. H
Hospoda Černá Hora Doloplazy

BD
7
4
6
11
10
4

BH
11
14
12
7
8
14

LD
19
11
17
29
24
11

LH
25
29
28
22
21
31

B

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

Legy

1. Darts Club Držovice

13

12

0

0

1

0

0

192:43

402:145 37

2. Seniors Hamry

13

9

1

0

0

3

0

144:91

333:233 29

3. Banditos Hamry

13

9

0

0

0

4

0

134:100

309:260 27

Pátek:

4. Skalní Na Nové Doloplazy

13

9

0

0

0

4

0

129:105

308:264 27

Štěpánek - Seppi
4:6, 6:4, 6:3, 3:6, 6:3
Berdych - Bolleli
6:3, 4:6, 7:5, 6:2
Sobota:
Berdych, Štěpánek
- Starace, Braccialli
6:3, 6:4, 6:2
Neděle:
Rosol - Seppi
4:6, 6:3, 6:4
Čermák - Bolelli
4:6, 4:6

5. Hospoda Černá Hora Doloplazy

12

8

1

0

0

3

0

131:86

297:228 26

6. Hroši od Jedličky Čechovice

13

7

1

0

1

4

0

130:106

302:252 24

7. Němčická střela

13

6

0

0

1

6

0 128:107

301:244 19

Česká republika - Itálie
4:1



Tým

8. Capa team U Jedličky Čechovice 13

3

1

0

1

8

0

100:136

257:315 12

9. Eufrasio - PhotoClub.Cz

13

4

1

0

0

7

1

90:145

218:332 11

10 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

13

2

0

0

0

11 0

77:157

215:346 6

11. Soběsuky 49

12

2

0

0

2

7

1

83:135

207:306 5

12. U kulaté báby Dobromilice

13

0

1

0

0

12 0

54:181

156:380 2

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

V Prostějově se hrál extraligový šlágr, v němž uspěli VETŘELCI!
Prostějov/red - V prostějovském
Herna Baru Na Farmě se odehrálo utkání OLOMOUCKÉ
EXTRALIGY. Aktuálně páté
družstvo Vetřelci Prostějov
přivítalo vedoucí tým tabulky
Dobří Bobři Olomouc. Oba
výběry se sešly v dobré náladě
a samozřejmě za velké podpory
fanoušků na obou stranách.
Takže už nic nechybělo k tomu,
aby se mohlo začít hrát...
První tři zápasy vyhráli Vetřelci,
jejichž rozjetou šňůru zastavil
až Petr Kolář z Dobrých Bobrů
vítězstvím nad Pavlem Paděrou,
kterému nepomohlo ani „bingo“,
první hozené v tomto utkání.
Další tři zápasy opět začali
Vetřelci vítězstvím a také padlo
další bingo, které si Roman
Šmudla trochu nestandartně
hodil v sedmnáctkách. Stav utkání před čtyřhrami byl 6:2 pro
domácí.

Vítězné družstvo Vetřelci Prostějov

V nervózním posledním legu
první čtyřhry se podařilo
Lukášovi Rehovičovi zavřít a
tak první bod ze čtyřhry získala
domácí dvojice Pavel Paděra a
Lukáš Rehovič. Ve druhém zápase čtyřher se hrál cricket. První
vítězství zaznamenala dvojice
Petr Kolář a Josef Vaníček. Druhá
dvojice Roman Šmudla a Lukáš
Rehovič se snažila o své vítězství,
aby mohla sehrát rozhodující leg s
předchozí vítěznou dvojicí. Jejich
snaha byla korunována úspěchem
a tak se mohli poprat o poslední
bod ze čtyřhry. V tomto rozhodujícím legu se více dařilo Dobrým
Bobrům a tak bod z cricketu putuje do Olomouce. Stav utkání po
odehraných čtyřhrách byl 7:3.
Vetřelci měli pěkně našlápnuto
k vítězství a tak logický tah ze
strany Dobrých Bobrů byl nasadit náhradníka Josefa Vaníčka
a pokusit se o dotažení náskoku

soupeřů. Ten sehrál vyrovnaný
zápas s Jiřím Vémolou, který
si také hodil bingo, ale jen o
příslovečné zavírání podlehl.
Další dva hrané zápasy vyhráli
Dobří Bobři. Jejich snahu přerušil
Pavel Paděra a získal již devátý
bod pro Vetřelce. Nyní již k
vítězství Vetřelců chyběla jediná
výhra. Ta se nepodařila Jirkovi
Vémolovi, jenž prohrál svůj zápas s Petrem Kolářem, který si
také hodil první bingo Dobrých
Bobrů.
Až Lukáš Rehovič svým
vítězstvím a desátým bodem
Vetřelců rozhodl o tom, že 3
body zůstanou v Prostějově. V
posledních dvou zápasech už jen
korigoval výsledek Marek Búbela, který snížil na 10:7 a Pavel
Paděra, který uhrál poslední bod
pro domácí.
Konečný výsledek tak zní 11:7
pro Vetřelce.
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Exkluzivní interview s talentovaným cyklistou SKC Michalem Mráčkem

„Parta jako v Prostějově není v žádném jiném českém klubu!“
Mnohonásobný medailista z mistrovství republiky prošel i Duklou Brno a piluje přípravu na ME do 23 let
Prostějov – Z úspěšného turné po západoevropkdo je
ských cyklistických drahách se minulý týden zpátky do
michal mráček
Prostějova vrátil Michal Mráček. Ještě ne dvacetiletý
člen SKC Prostějov vyjezdil v kategorii do 23 let ve dvomladší:
jici s oddílovými kolegy Jakubem Filipem a Ondřejem
Tkadlecem řadu umístění mezi nejlepšími, mimo jiné
čtvrté místo na Grand Prix Vídně. Šestidenními podniky v Berlíně a Kodani uzavřel zimní dráhovou sezonu a nyní se již začne připravovat na silniční akce.
Vrcholem pro něj bude mistrovství republiky, a jak on i
celý klub doufá, i účast na srpnovém mistrovství Evropy
dráhových cyklistů v Portugalsku.

Jiří Možný
Právě jste se vrátil z
Kodaně. Jak se vám
v Dánsku závodilo?
„Všechny závody typu šestidenních jsou jako svátky cyklistiky.
Konají se především ve státech
západního bloku jako je např.
Německo, Belgie či Nizozemí.
Lidé se tam na cyklistiku opravdu chodí dívat a fandit, ne jako
tady v Česku, kde atmosféra především na dráhových závodech
je někdy až ospalá. Tam to lidé
berou a v atmosféře, kdy je plná
hala lidí, se úplně jinak závodí.
Je to velký zážitek i pro diváka.“
V poslední době jste
byl na šestidenních
závodech v Curychu,
Berlíně a nyní Kodani. Všude
byla atmosféra podobná?
„V Curychu jsem byl trochu
zklamaný. Když skončila jejich
největší hvězda Bruno Risi, tak
to trochu opadlo, i lidí přišlo
méně. Naopak v Berlíně je to
úplně nejlepší. Hala pro 12 tisíc
diváků, která je každý den úplně
plná, a lidé, kteří nedělají rozdíl
mezi domácími a zahraničními závodníky, ale fandí vážně
všem, je zážitek nezapomenutelný. V Kodani byl také první tři
dny pozvolný nástup diváků, poslední tři dny přišlo čtyři pět tisíc
diváků a všichni fandili. Takže
atmosféra také perfektní.“
S jakými ambicemi
tam odjíždíte, stále
jjen sbírat zkušenosti?
„O zkušenostech je to vždycky, protože každým závodem
se učíme něco nového. Ale už
to jezdíme druhým třetím
rokem, takže se tam

vydáváme s ambicemi na co
nejlepší výsledek, nejlépe mezi
prvními třemi.“
Klasicky jezdíte ve
dvojici s Jakubem
Filipem, nyní jste
měl jako parťáka Ondřeje
Tkadlece. Bylo to jiné?
„Kuba měl teď mimosportovní
aktivity, takže nejel a jel jsem
s Ondrou. On tam jel poprvé,
takže hlavně pro zkušenosti.
Druhý den i spadl, ale popral se
s tím velice zdatně. Právě tím, že
to byla jeho premiéra, tak ještě
neví přesně všechno a teprve se
to musí naučit. Kuba už ví, o co
jde. Měl to hodně těžké, ale je
na něm vidět snaha, že se tomu
chce učit.“
Zimní dráhová sezona vám prakticky
skončila. Jak byste ji
zhodnotil?
„Byly tam světlé okamžiky i
trocha zklamání. Na štěstí těch
světlých bylo více, opravdu
zklamaný jsem byl snad jen z
mistrovství republiky, ale ani
tohle nebylo tak úplně na místě,
vzhledem k tomu, že se závodilo v prosinci na kryté dráze
v Praze. Pražská Dukla, která
toto MČR ovládla, zde trávila
několik hodin týdně, zatímco
my jsme trénovali venku. Pojali
jsme to spíše jako dobrý trénink,
protože hlavní závody jako například ME se konají
v létě. Jinak jsem byl
opravdu spokojený,
třeba na šestidenních závodech v
Curychu jsme při

Parťák do týmu. Michal Mráček absolvoval přes zimu řadu závodů v bodovačce dvojic. Nejčastěji s
Jakubem Filipem, v Kodani pak poprvé s Ondřejem Tkadlecem.
takřka světové konkurenci v etapách obsadili i druhé a dvakrát
třetí místo, na závodech ve Vídni zařazené do kategorie UCI 1
jsme s Kubou skončili čtvrtí ve
dvojicích. Takže zimní halovou sezonu bych hodnotil jako
úspěšnou i přesto, že tak trošku
chybí ta třešnička na dortu v podobě nějakého prvenství.“
Bude následovat trénink na silnici?
„Pokud to umožní
počasí, tak budou převážně
tréninky a 3. března odjíždíme
na čtrnáct dnů do Chorvatska.
Najíždět tam dlouhé objemy
a specializovat přípravu na sezonu. Hned týden po návratu
začínají silniční závody v Rakousku a poté se de facto každý
víkend závodí. Vrcholem bude
určitě mistrovství republiky, ale
poté vše směřujeme co nejvíce
se prosadit na dráze, abychom
se nominovali alespoň jeden či
dva závodníci z Prostějova na
mistrovství Evropy třiadvacítek. To bude koncem srpna
v Anadii v Portugalsku.“

minimálně čtyři vytrvalci, protože družstvo stíhačů se skládá ze
čtyř lidí, a minimálně tři sprinteři, protože tým se skládá ze tří
závodníků. Takže minimálně
sedm osm závodníků, z nichž
čtyři pět vytrvalců, což je případ
našeho klubu. My tady sprintery v kategorii U23 nemáme.“
Účastníte se akcí na
silnici i na dráze,
jezdíte bodovací závody, stíhačky a dříve i sprinty. Lze tedy říci, že jste všestranný cyklista?
„Sprinty již teď nejezdím, se
specialisty se již nemohu srovnávat. V juniorech to tak ještě
bylo, ale pak už to jde úplně od
sebe. U mě je tedy specializace
na dráhové vytrvalostní disciplíny a silnici, která je hlavní
přípravou na dráhu.“
Jako mládežník jste
ale byl v Dukle
Brno
Brno, což je sprinterský klub.
„Teď je již čist
čistě sprinterský, ale
v tu dobu to tak ještě nebylo.
Když jsem tam byl dva roky po
dobu juniorsk
juniorské kategorie, tak
vedli i stíhače.
stíhače.“

„Je to ospalé.
Diváky tvoří vesměs rodiče a rodiny.
návště
Jen velmi málo návštěvníků
se jde podívat vyloženě na cyklistiku...“
Člen prostějovského oddílu Michal Mráček o tom,
Č

Jak jsou nominačJJaká
ní k
kritéria?
„V České rep
republice je to dost
složité, protože závodů na dráze
je strašně málo, ale převážně se
vybírá podle výsledků na absolvovaných závodech u nás a v
zahraničí. Podle stávající formy
závodníků reprezentační trenér
určí, aby tam odjížděli ti nejlepší.“
Michal Mráček st.: „Dráha
se ještě dělí na vytrvalostní a sprinterské disciplíny.
Předpokládám, že pojedou

Brně daly?
„Kdy
„Když to tak vezmu,
ak všechno. D
tak
Dukla je na nejvyšší úrovni, ať pražská nebo
Opr
brněnská. Opravdu
podmínky
excelentní po sstránce materiální
po toho si vybíi finanční a i podle
zá
rají nejlepší závodníky.“
B možnost v DukByla
le zů
zůstat?
„Ne. Už to chtěli úplně rozdělit. N
Nejprve říkali, že
by si nás necha
nechali ještě jeden dva
roky, než si nnajdeme angažmá
ve stíhacím dr
družstvu, nakonec

se ale chtěli hned specializovat
na sprinty.
Co se vám v SKC
Prostějov
nejvíce
líbí?
„Co se týče party, tak to, co je v
Prostějově od žáčků až po mužskou kategorii, to není v žádném jiném českém klubu. Ve
většině týmů panuje až nepříjemná rivalita. Je to vidět i teď
v Dukle Praha, kam jsou staženi
závodníci z celé republiky. Neznají se a jeden se kamarádí s
tím, ale zase ne s někým jiným.
Nejsou spolu sžití, nemají spolu
něco prožité. V Prostějově jsem
neviděl snad ani jednou, že by
panovala nepříjemná atmosféra.“
Vyzávodil jste si
spousty medailí. Jakých úspěchů si nejvíce ceníte?
„Nejvíce si cením 5. místa na
ME v prvním roce mezi juniory.
Tehdy jsem byl v Dukle Brno s
Honzou Kadúchem, který je
teď mimo jiné v Dukle Praha.
Společně jsme byli na ME v
Minsku v bodovačce dvojic
pátí. Jinak to byly mistrovské
tituly z Česka a dílčí úspěchy
na mezinárodních závodech v
Nizozemsku, Německu a podobně.“
Cyklistice jste se začal věnovat v poměrně
vysokém
věku.
„To ano. Dříve jsem hrál hokej za Zlín, ale nešlo to, jak by
mělo. Bylo velice složité se prosadit a na průměrné hráče se nehledělo, tak jsem skončil. Dalo
by se říci, že taťka mě k tomuto
sportu dostal, protože dříve taky
jezdil. Měl jsem na vybranou i z
jiných sportovních tříd, třeba v
atletické mě chtěli, ale nakonec
vyhrála cyklistika.“
Jak dlouho se kolům
chcete věnovat, půjde to skloubit třeba
s prací?
„Dá se dostat na úroveň, kdy se
tím dá živit. A kdyby to na takovou úroveň nebylo, tak bych
v tom asi nepokračoval. Zatím

- čl
člen
en SKC Pro
rost
stěj
ějjov se na
naro
rodi
dill 28
di
28.
dubna 1992 v Brně a po hokejových
začátcích se naplno začal věnovat
cyklistice teprve ve čtrnácti letech. Již
od kadetů se začal umisťovat mezi
nejlepšími v republice a z domácích
šampionátů si přivezl spoustu medailí, včetně titulů. Juniorskou kariéru
strávil v Dukle Brno, poté se vrátil
zpět do Prostějova. Vyhrál například Memoriál Otmara Malečka mezi kadety i juniory, mistrovství republiky
ve stíhačce družstev kadetů, v juniorech se stal mistrem
republiky ve sprintu družstev i bodovačce dvojic, stříbro
má ze stíhačky družstev, madisonu i tří kilometrů. Mezi
muži již stihl vyjet bronz ve stíhačce družstev, 4. místo v
týmovém sprintu, 5. ve stíhačce jednotlivců, 6. na jeden
kilometr i v bodovačce. Nejvíce si ale cení 5. místa v bodovačce dvojic na juniorském mistrovství Evropy. Společně s Jakubem Filipem a nyní i Ondřejem Tkadlecem
se v zimním období účastnil jednorázových i vícedenních
závodů na evropských drahách.
nevím, kam až se se svou výkonností můžu dostat, takže má
smysl v práci pokračovat.“
Dal jste si cíl do budoucna?
„Jako první zastávka Dukla Praha, což je u nás
v dráhové cyklistice nejvíce,
čeho lze dosáhnout. A pak se
uvidí, co dál. Sezona, kdy se
přechází z juniorské kategorie
do mužské, se mi úplně nevydařila podle představ, takže se
tam dostal jen Honza a na mě
místo nezbylo.“
Zbývá vám při trénincích a závodech
volný čas?
„Hodně málo, de facto žádný.
Škola, trénink, o víkendech
závody. Věnuji ho odpočinku,
posezení s přáteli, internetu.“
Kolik toho ročně najedete?
„Asi 24 000 kilometrů.“
Máte někdy v roce
od cyklistiky přestávku?
„Většinou to vychází někdy
v létě. Třeba loni jsem nebyl
na ME, tak jsem měl deset dní
volno. Pak se odjíždělo na soustředění, kde se opět pozvolna
začínalo.“

Je možnost si při tolika výjezdech do zahraničí jako turista
něco projít?
„Ne. Třeba v Kodani jsme se
byli podívat ve městě, ale jen na
otočku. Za prvé byla zima, za
druhé času moc není. Ani to není
k ničemu dobré. Říká se, že cyklista, když může, tak si sedne, a
když může, tak si lehne. Každý
pohyb navíc unavuje a chození je pro cyklistu špatné, tak se
tomu vyhýbáme.“
Když jste toho tolik
procestoval,
chtěl
byste se někam vrátit
vyloženě jako turista?
„V každé zemi je něco specifického, za čím bych se rád podíval. Jako turista bych určitě navštívil šestidenní v Berlíně, to je
zážitek i pro sportovce věnující
se jinému odvětví.“
Jaká je atmosféra na
domácích závodech?
„Ospalá. Diváky tvoří vesměs rodiče a rodiny. Jen
velmi málo návštěvníků se jde
podívat vyloženě na cyklistiku.
Třeba v Prostějově to ještě tak
hrozné není, chodí se sem třeba
na Memoriál Otmara Malečka,
ale jinde v republice je to na dráze špatné.“

Pohled trenéra a otce
Michala Mráčka staršího:

„Je to stejné jako všude, mám na něj větší požadavky a
větší kritiku, na druhou stranu mi všichni kluci přirostli
k srdci. Než se dostanou do užší světové špičky, jako třeba
Kuba, tak s nimi komunikujete denně. Když se nevidíte, tak si zavoláte nebo aspoň napíšete mail. Mění se ve
vaše syny všichni, kteří chtějí pracovat. Výsledky se pak
dostavují a musí se hlídat každá maličkost. Myslím si, že
jsem všeobecně přísnější a impulzivnější, ale cyklistika nic
neodpouští. Vysvětlování, že jsem zaspal a nemohl jsem,
nikam nevede. Sport není jen o talentu, je k tomu potřeba
spousta dřiny. Zvláště u talentů to bývá problém, protože v
mladších věkových kategoriích jim to šlo lehce, a přestože
trénink nesplnili na sto procent, tak v závodě se to neprojevilo. V dospělých kategoriích musí být vše v pořádku. U
některých je potřeba zvyšovat hlas často (smích).“

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

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

INZERCE

