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Spláchne na jaře Prostějov

POVODŇOVÁ VLNA?
Z Drahanské vrchoviny se na nás řítí

Starosta M. Pišťák:

3,6 milionů kubíků sněhu!

MODLEME SE!

Suchá Plumlovská přehrada? Zapomeňte! Ta se brzy znovu naplní
z tajících milionů kubíků sněhu, které hrozí celému Prostějovsku z
Drahanské vrchoviny. A samotný Prostějov? Ten se tak může dostat
do vodních kleští, neboť z druhé strany se na nás zase řítí masa vody
z Jeseníků a Beskyd. „Všechno jsou to znepokojivé informace, modleme se, aby se nám povodně vyhnuly,“ sdělil Večerníku Miroslav
Pišťák, starosta Prostějova.
Prostějov/mik, mls
Po několika měsících se
opět dočkáme pohledu na
Plumlovskou přehradu plnou vody. Roztáté miliony
kubíků sněhu ležícího na
Drahansku zachytí až v
současnosti prázdná nádrž.
Ta by se v průběhu několika příštích dní měla opět
naplnit vodou. Kdy se tak
přesně stane, bude záležet
na vývoji teplot. Dle satelitního měření leželo před
týdnem v povodí Hloučely
a jejích přítoků na Drahansku celkem 3,6 milionů
kubíků sněhu. V průběhu
minulého týdne, kdy se
regionem přehnala sněhová bouře, se jeho objem

ještě výrazně zvýšil. Masy
sněhu začaly o víkendu ve
velkém tát. Přílivová vlna
z roztátého sněhu z Drahanska by až do Prostějova
dorazit neměla. „Nesmíme
ale nic podcenit, to nepředstavitelné množství sněhu,
které obklopuje Prostějov,
je skutečně hrozivé. Zatím
nemám žádné katastrofické informace, pokud ale
nějaké přijdou, bude je od
začátku řešit krizový štáb.
Modleme se, aby se nám
povodně vyhnuly,“ řekl Večerníku v neděli večer prostějovský starosta Miroslav
Pišťák.
Prázdná přehrada podle
vyjádření odborníků vodu
z tajícího sněhu bez pro-

blémů zachytí. Povodí
Moravy ovšem brzy začne
napuštěnou přehradu opět
vypouštět. „Plumlovskou
přehradu začneme napouštět v případě, že by povodňová vlna z tajícího sněhu
ohrožovala Prostějov. Tento
stav v příštím týdnu ani v
nadcházejícím měsíci nenastane,“ uklidňuje Veronika
Slámová, tisková mluvčí
Povodí Moravy. Jenomže
před šesti lety byli Prostějované rovněž uklidňováni
a nakonec nám voda sahala
doslova až k patám. Své by
o tom mohli vyprávět sousedé z Držovic, jejichž obec
byla na jaře roku 2006 ze
tří čtvrtin zaplavena. A co
letos, máme se bát?

INZERCE

Zdražili jsme,
ale vy UŠETŘÍTE!

Nelíbí se vám nová cena?
PŘEDPLAŤTE SI VEČERNÍK za tu starou...
NALISTUJTE STRANU 21 A VYPLŇTE KUPON!

Za dva desetikorunové tituly u nás zaplatíte jen 15 Kč

Nově otevřená discotéka
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Potkani
P
tk i
v koupelně!
Po půl osmé večer se s žádostí o
pomoc na linku 156 obrátila
jednašedesátiletá žena, a to
k vůli likvidaci dvou potkanů.
Ti se měli nacházet v koupelně.
Strážníci zkontaktovali operační
středisko městské policie, a poté
ženě předali volající kontak ty
na odborné firmy. V tomto případě zákrok neprováděli. Na
odchyt potkanů nejsou strážníci vybaveni.
V případě
výskytu
tohoto
hlodavce
jee nutné se
obráátit na deraobrátit
tizač službu.
tizační

Mlsal bez placení

Snědl čokoládovou tyčinku,
obal vhodil zpět do regálu a pokračoval v nákupu. Před čtrnáctou hodinou vyjížděla hlídka dle
telefonického oznámení na linku
156 do obchodního domu na
ulici Vrahovická. Pracovník bezpečnostní agentury si povšiml
hocha,, kterýý během nakupování
p
zkonzumoval čokoládu. Čtrnáctiletý chlapec se přiznal. Strážníci ho předali rodičům v místě
bydlišti. Událost byla postoupena sociálnímu odboru města.

Strážníky neobelhal

Odcizené vodiče z novostavby se
zásluhou strážníků dostaly zpět
k majiteli. Po třetí hodině ranní
při projíždění Tylovou ulicí si
hlídka povšimla muže, který měl
na kole pověšeny čtyři klubka
kabelů zabalených v originálním
obale. Zprvu strážníkům vyprávěl nejrůznější „historky“. Ti se
ale oklamat nedali. Vytrvale a důkladně šestadvacetiletého chlapíka zpovídali. Ten se poté přiznal
ke krádeži. Popsal své jednání a
uvedl přesně místo, kde věci odcizil. Následnou kontrolou byla
tato jeho výpověď potvrzena. U
udaného domku bylo zjištěno
násilné vniknutí bočními dveřmi.
Pro podezření
p
z trestného činu
byla přivolána Policie ČR.

REKORD. Pokuta 40 tisíc korun!

Zadrželi zloděje

Včasným telefonickým oznámením se podařilo v úterý
strážníkům zadržet osoby
podezřelé z vloupání. V odpoledních hodinách přijal okrskář informaci na svůj služební
mobil od svědka události. Ten
uvedl, že vidí tři osoby vezoucí na dvoukolovém vozíku
náklad starého železa. Část
lupu si měly ukrýt za skládkou
kompostu v poli u cesty, kterou odcházely. Jejich následný
pohyb směroval ke kovošrotu.
Strážníci ihned vyrazili k provozovně. Zde se nacházeli už
jen dva lidé odpovídajícího
popisu - osmadvacetiletý muž
a čtyřiadvacetiletá žena. Oba
shodně tvrdili, že kov nalezli v průběhu dne, a to v okolí
místního nádraží. Mezitím byl
zkontaktován jeden ze spolumajitelů zmíněné nemovitosti.
Ten věci poznal a následně bylo
zjištěno i vloupání do uzamčených kůlen stojících u domu.
Pro ppodezření z trestného činu
byla přivolána Policie ČR.

ČERNÁ KRONIKA

Ruský řidič neměl prachy, oddstavili
dstavili mu kamionn

Tak tomu se říká pořádná pálka! Ruský řidič kamionu dostal minulý týden od prostějovských policistů
pokutu, která nemá obdoby a pro běžného řidiče je
naprosto nemyslitelná. Šofér kamionu se totiž snažil
při jízdě podvádět!
Prostějov/mik
V pondělí a ve středu proběhla na Prostějovsku republiková dopravně bezpečnostní
akce zaměřená na kontrolu
vozidel silniční dopravy spojené s přepravou osob a na
kontrolu nákladní dopravy.
„Akce se zúčastnili policisté
Dopravního inspektorátu v
Prostějově a pracovníci celní
správy. Bylo kontrolováno
celkem 14 motorových vozidel ze sledovaných kategorií
a bylo zjištěno celkem sedm
přestupků, které byly řešeny
blokovými pokutami v celkové výši 2 200 korun,“ řekla
na úvod Eva Čeplová, tisková

Pivo
a slivovice

mluvčí Policie ČR v Prostějově. To největší překvapení
ale čekalo kontrolory až na
úplný závěr. „V jednom případě bylo zjištěno spáchání
správního deliktu porušením
povinností, vyplývajících ze
zákona o silniční dopravě.
Jednalo se o jízdu bez vložené karty řidiče ve slotu
tachografu. Řidič národnosti
Ruské federace ujel bez vložené karty 444 kilometrů. A
jelikož neměl finanční hotovost na zaplacení pokuty,
Nezaplatil, neodjel! Policisté s celníky přišli ruskému řidiči na podvod při dokumentaci jízdy. A jelikož
bylo mu zabráněno v jízdě
šofér neměl na zaplacení kauce, kamion mu byl na několik hodin zabaven.
Foto: Policie ČR
a souprava i s nákladem odstavena v prostoru Celního 40 000 korun,“ sdělila mluvčí platebního terminálu uhrazena bude ve správním řízení řešit
majitelem přepravní společ- věcně a místně příslušný krajúřadu v Prostějově. V tomto prostějovské policie.
případě byla uložena kauce Částka byla následně pomocí nosti a souprava vydána. Věc ský úřad Olomouckého kraje.

Bouralo se i utíkalo od nehod Chycen po 10 letech
Sníh dal řidičům zabrat, co bude dál?
Prostějovsko/mik - Sněhová
kalamita měla během středy
a ještě čtvrtka za následek desítky nehod. Zejména na Protivanovsku a Konicku si šoféři
prožili své. Na Němčicku zase
řidič naboural do autobusu a z
místa nehody utekl.
„Vyjížděli jsme k desítkám
nehod, ovšem těch vážnějších bylo pouze asi osm. Ani
při jedné z nich však nedošlo
ke zraněním osob, která by si

vyžádala převoz osoby do nemocnice. Lidově řečeno, při
haváriích se většinou jednalo
jen o plechařinu,“ řekl Večerníku Vítězslav Matyáš, vedoucí Dopravního inspektorátu
Policie ČR v Prostějově. „Ošklivě vypadala havárie osobního
automobilu poblíž Plumlovské
přehrady, kdy šofér podcenil
sníh na silnici a vyjel mimo
komunikaci, kde se s autem
převrátil na bok. Na Němčicku

pak řidič Opelu naboural do
linkového autobusu, z místa
nehody však utekl a v současnosti po něm pátráme. Bude
mít co vysvětlovat, například
to, proč na sněhu a náledí jezdí
na letních pneumatikách,“ dodal Vítězslav Matyáš.
Tento týden by už řidiči mohli
být v klidu. Sice se má znovu
ochladit, ale sněžit má jen sporadicky. Navíc většina silnic je
sjízdná a dobře upravená.

Boural a ujel

Řidič kamiónu vyvrátil sloup veřejného osvětlení a z místa ujel.
Pro toto jednání je muž podezřelý
z dopravního přestupku, neboť má
povinnost ze zákona o provozu na
ppozemních komunikacích nahlásit
na Policii ČR poškození majetku
třetí osoby. Událost se odehrála
okolo půl osmé ráno u benzinové
čerpací stanice na Petrském náměstí. Po získání této informace
přes linku 156 a následném ověření byla
y věc ppředána Dopravnímu
p
inspektorátu Policie ČR k dalšímu
šetření. Provinilci hrozí připsání 7
bodů do karty řidiče a ve správním
řízení pokuta do 5 000 korun.
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Třískaly plechy. Mezi Plumlovem a Mostkovicemi převrácené auto, na Němčicku šofér na letních pneumatikách s autem naboural do autobusu.
2x foto Policie ČR

J. Šimona zadrželi na Slovensku
Prostějov/mik - Deset let po něm
pátrala nejenom prostějovská
policie, ale také málem půlka
Evropy! Jindřich Šimon z Bedihoště zmizel dávno z dosahu
naší policie poté, co tady napáchal podvody za miliony korun.
Teď už je ale za mřížemi!
„Ve spolupráci s Policejním sborem Slovenské republiky a Národní centrálou Sirene Slovensko
bylo minulý týden provedeno
zadržení dlouho hledaného Jindřicha Šimona. Osmačtyřicetiletý
muž byl předán prostějovským
policistům,“ potvrdila Večerníku zprávu Eva Čeplová, mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Šimon
dříve bydlel v Bedihošti a pátrání
po něm bylo v Prostějově vyhlášeno v roce 2004. „V minulosti se
Šimon dopustil rozsáhlé majetkové trestné činnosti, kterou způsobil
škodu přes 10 milionů korun, za
což byl pravomocně odsouzen
na devět let výkonu trestu odnětí
svobody. V době zadržení bylo

na něj vydáno celkem pět národních příkazů k zatčení, jeden
příkaz k dodání do výkonu trestu
a dva evropské zatýkací rozkazy.
Z toho plyne, že výše trestu odnětí

Jindřich Šimon. Foto: Policie ČR
svobody se Šimonovi pravděpodobně ještě navýší,“ dodala Eva
Čeplová. Prostějovští kriminalisté
zadrženého muže odvezli v pátek
do Vazební věznice v Brně.

KVŮLI TAŠCE S NÁKUPEM ŠLA MÁLEM SEDĚT
Na Valentýna řešil soud rvačku bezdomovkyň před Kauflandem
Prostějov/mls - Až desetileté vězení za tašku s
kuřetem a bramborami.
Takový trest hrozil Lence
Brandecké z Prostějova.
O tašku s nákupem totiž
měla před prostějovským
Kauflandem obrat Ivetu
Hodišovou. Podle obžaloby ji před tím i fyzicky
napadla! Obžalovaná bezdomovkyně si nakonec za
výtržnictví musí odpracovat dvě stě hodin veřejně
prospěšných prací...

„Rok a měsíc jsem nepila.
Poté, jak jsem se dozvěděla, co mi hrozí, jsem začala
opět pít. Nyní si dám tak
dva litry vína denně,“ přiznala se Lenka Brandecká.
Napadnout měla Ivetou
Hodišovou, která rovněž
nemá k alkoholu daleko,
navíc podle Brandecké
přespává v areálu jezdeckých kasáren v ulici Šarka.
„Z Kauflandu jsem šla s
nákupem ke stánku s občerstvením. Brandecká mě

praštila pěstí do obličeje a
vzala nákup. Tím mi způsobila škodu za asi šest stovek,“ vypověděla na policii
Iveta Hodišová.
Hlavní líčení bylo paradoxně nařízeno na Valentýna, přičemž na přetřes
tedy přišly i partnerské
vztahy jednotlivých aktérů.
„Za vším stojí jistý Martin
Janeček, se kterým jsem
se rozešla poté, co jsem si
našla nového přítele. On to
psychicky nezvládl a na-

očkoval paní Hodišovou,
aby na mě podala trestní
oznámení,“ hledala důvody
podání trestního oznámení Lenka Brandecká, která
se po celou dobu jednání
projevovala velice temperamentně. Její variantu
potvrdili i další přivolaní
svědci, kteří konflikt mezi
oběma ženami popsali jako
„strkanici“.
Soud pak i na základě jejich svědectví překlasifikoval celou záležitost

z loupeže na výtržnictví.
Lence Brandecké pak
udělil povinnost odpracovat dvě stě hodin veřejně
prospěšných prací. „Ta se
nezdá, ale s chlapy to musí
umět. Seznam jejích ex-přítelů je už opravdu hodně dlouhý,“ poznamenala
ve „valentýnském duchu“
na adresu alkoholičky a
bezdomovkyně jedna z
přítomných dam. Prostě
Svátek zamilovaných jak
má být...

po kvartetu hledaných

Kradli naftu
Z krádeže vloupáním jsou podezřelí šestadvacetiletý muž a
pětatřicetiletá žena z Prostějovska. Společně na ulici Vícovská
v Prostějově nezjištěným způsobem vypáčili víčko palivové
nádrže vozidla Multicar, odkud
odcizili 25 litrů motorové nafty.
O několik desítek minut později
na ulici Anenská před bývalou
prodejnou Albert opět vypáčili
víčko palivové nádrže vozidla
Iveco a z nádrže za pomocí zahradní plastové hadice odcizili
do kanystrů 40 litrů nafty. Celková způsobená škoda se vyšplhala na bezmála 5 000 korun.

Vyplenil domek
Neznámý pachatel po rozpletení drátěného oplocení vnikl
na zahradní pozemek na ulici
Za Kosteleckou v Prostějově.
Z místnosti zahradního domku odcizil křovinořez, dámské
horské jízdní kolo, dva kanystry s benzínem a prodlužovací
kabel k míchačce. To mu ale
ještě nestačilo, vypáčil další
dvoje uzamčené dřevěné dveře, kterými se dostal do další
místnosti. Odtud odcizil motorovou pilu, elektrickou vrtačku
a rádio. Zloděj způsobil škodu
v celkové výši 22 900 korun.

Měď stále láká
Někdy v polovině tohoto měsíce vnikl neznámý pachatel
na zahradní pozemek rodinného domu na adrese Habrová v Prostějově. Z dřevěného
altánu u tohoto domu odcizil
celkem 14 metrů měděného
okapového střešního žlabu,
přičemž poškodil žlabové
úchyty i horní měděné oplechování. Způsobil tak škodu v
celkové výši 14 200 korun.

Řídil ppod vlivem
marihuany
Ve středu v noci před barem Na
Farmě v Západní ulici byl kontrolován devětadvacetiletý
ý muž,,
který řídil osobní vozidlo Škoda Felicia. Dechová zkouška na
alkohol byla negativní, ovšem
test na drogy byl pozitivní na
marihuanu. Dále byl řidič vyzván k provedení lékařského
vyšetření spojeného s odběrem
moči nebo krve ke zjištění, zda
není ovlivněn jjinou návykovou
y
látkou, což odmítl. Řidičský
průkaz mu nebyl zadržen z důvodu jeho nepředložení.

Přes tunu železa
Zatím neznámý pachatel odcizil z volně přístupného areálu v
Dolní ulici z kovového kontejneru železné šroubové pružiny
a železné odstřižky o celkové
hmotnosti 1 200 kg, čímž způsobil škodu za 8 000 korun. Za
přečin krádeže pachateli hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.

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.

V pátek večer byl
kontrolován policisty na silnici mezi obcemi
Dubany a Olšany jednapadesátiletý řidič osobního vozidla
Nissan. Při provedené dechové
zkoušce nadýchal
ý
1,4
, ppromile
alkoholu. Řidič s naměřenou
hodnotou souhlasil a uvedl, že
před jízdou požil tři desetistupňová piva a decilitr slivovice.

Rozbil a kradl

RADOVAN AMBROŽ

EVA ČERMÁKOVÁ

JANA JURDOVÁ

ROSTISLAV LIŠKA

se narodil 12. ledna 1980 a
trvalé bydliště má hlášeno v
Plumlově v okrese Prostějov.
Na hledaného byl vydán příkaz
k zatčení pro trestný čin zpronevěry a zanedbání povinné výživy. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 30 do 35 let, měří 180
centimetrů, má střední postavu,
šedé oči a hnědé vlasy.

se narodila 3. srpna 1962 a trvalé bydliště má hlášeno v Přemyslovicích v okrese Prostějov.
Na hledanou byl vydán příkaz k
zatčení pro trestný čin podvodu.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 48 do 55 let, měří 155 centimetrů, má střední postavu a
hnědé středně dlouhé vlasy česané dopředu.

se narodila 26. ledna 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v obci
Klopotovice v okrese Prostějov.
Na hledanou byl vydán příkaz k
zatčení pro spáchání trestného
činu podvodu. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 34 do 40 let,
měří 170 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči a hnědé
středně dlouhé vlasy.

se narodil 2. prosince 1955 a
trvalé bydliště má hlášeno na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Na hledaného byl vydán
příkaz k zatčení pro trestný čin
zanedbání povinné výživy. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 50
do 55 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé vlasy. Nosí knír.

Neznámý pachatel na ulici
Vícovská rozbil sklo ppředních
dveří u osobního vozidla Škoda Yeti a odcizil autonavigaci
včetně držáku, autonabíječku
na mobilní telefon a rozdělovač zásuvky
y zapalovače.
p
Škoda vzniklá odcizením činí
5 000 korun a škoda poškozením 5 500 korun.

Zpravodajství
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Policistu ocenili medailí za statečnost

VE VEČERNÍKU NAŠLA SVOU
Zachránil sebevraha a PŮLKU VITČIC!
DESÍTKY LET STAROU FOTKU
Vitčice, Prostějov/mik - To
mohlo skončit neuvěřitelnou
katastrofou! Nebýt odvážného
policisty, mohly Vitčice na
Němčicku na konci listopadu loňského roku přijít o
několik domů v centru obce
a také o jednoho z občanů,
který se rozhodl spáchat drastickou sebevraždu. Doma
odpojil hadici od přívodu
plynu a po chvíli se rozhodl
škrtnout zapalovačem. Psychopat dlouhodobě léčený
ze sebevražedných sklonů si
chtěl vzít život údajně kvůli
partnerským neshodám…

O události, která mohla skončit
tragicky a nakonec dopadla
šťastně, se Večerníku dozvěděl
až minulý týden poté, co policejní šéfové odměnili medailí za statečnost policistu z
Němčic nad Hanou. Za co? Za
jeho neohrožený čin, kdy s nasazením vlastního života zachránil jiného člověka. Událost
se odehrála 30. listopadu 2011.
„V uvedený den o čtvrt na deset ráno na Obvodní oddělení
Policie ČR v Němčicích nad
Hanou telefonicky oznámila
pracovnice Obecního úřadu ve
Vitčicích, že u jednoho místního

rodinného domu je cítit plyn, na
klepání nikdo nereaguje a ona
má podezření, že se v domě
nachází osoba. Hlídka policie vyjela okamžitě na místo,
přičemž zároveň tuto záležitost
oznámila hasičskému sboru,“
popsala nám začátek případu
Eva Čeplová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Policisté z Němčic přijeli k
domu, který právem budil
hrůzu, jako první. V budově
bývalé základní školy bydlel
pětapadesátiletý muž, který se již
v minulosti léčil na psychiatrii se
sebevražednými sklony. Dnes je v

Zasloužená medaile. Poručík Marek Antel ve Vitčicích zachránil sebevraha i půlku obce. V pozadí objekt
bývalé školy, kde došlo k dramatu a který málem vyletěl do vzduchu. 2x foto: Eva Čeplová a Michal Kadlec

plném invalidním důchodě a bylo
o něm známo, že nikam nechodí
a měl se v té době nacházet uvnitř
domu. „Vzhledem k tomu, že na
místo doposud nedorazila jednotka hasičů, na klepání v domě
nikdo nereagoval a věc nesnesla
odkladu, nadporučík Marek
Antel rozbil kladivem v přízemí
skleněnou vakuovou část okna
a zevnitř ho otevřel. Následně
vnikl do kuchyně, kde se nacházela zapnutá elektrická trouba a
čtyři elektrické plotýnky. Dům
byl silně zamořen plynem, který
původně ucházel z odpojeného
přívodu k zavěšenému plynovému kotli v místnosti kuchyně,“
sdělila Eva Čeplová. V tuto chvíli začalo to pravé drama, které
si nezadalo s ukázkami z akčních
filmů. „V obývacím pokoji nalezl policista na gauči sedícího
muže, jenž byl při vědomí, ale
částečně omámený. V pravé
ruce držel zapalovač s palcem
na škrkátku a uváděl, že chce
zemřít. Duchapřítomný Marek
Antel vyrazil muži zapalovač z
ruky a vyvlekl jej z domu ven na
čerstvý vzduch,“ popsala nám
nejkritičtější okamžik mluvčí
policie. Nebýt tohoto rychlého
zásahu, mohlo zemřít několik
lidí a do vzduchu by zřejmě
vyletělo i několik dalších domů
v okolí.
(dokončení na straně 9)

Uhrančivý portrét Milady Bílé byl vybrán mezi tisíci

Prostějov/mls - Ta fotografie
zaujme na první pohled! Je
na ní krásná čtyřiadvacetiletá
žena v noblesních šatech, s
pečlivě upraveným účesem
a velikým bílým vějířem v
ruce. Září z ní neochvějná
víra, že vše, co ji v životě
potká, bude jen a jen dobré.
Nemůžeme se ani příliš divit,
že z tisíců fotografií, které za
desítky let vznikly v ateliéru
Ševčík, byl na pozvánku o
plesech v uplynulém století
vybrán právě tento snímek.
Po pětapadesáti letech od
jejího vzniku objevila Milada Bílá svoji fotku právě
v
PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku.
„Večerník mi vždy nosí z
práce dcera. Ale tentokrát ji
předběhla sousedka, která s
ním za mnou přiběhla a volala: ´Držte se, nebo spadnete!´
Pak mi ukázala vaše noviny,
ve kterých byla otištěna moje
více jak půl století stará fotografie. Byl to opravu velký šok,
málem jsem opravdu spadla...,“ popsala nám své pocity
nyní jednaosmdesátiletá dáma.
Ačkoliv se narodila v Čechách,
prožila Milada Bílá celý život

Stále jí to sluší! Jedenaosmdesátiletá Milada Bílá při zahájení výstavy
se svým pětapadesát let starým portrétem.
Foto: Martin Zaoral
v Prostějově, kde stále v
Plumlovské ulici bydlí. Pracovala jako referentka odbytu
v prostějovských strojírnách.
V těch krásných šatech na
fotografii pobíhaly později po
zahradě domu její dcery, které
vychovala se svým manželem.
„Když se na ten snímek
podívám, uvědomím si, jak
strašně rychle čas utíká, jak
se vše mění a jak i já jsem se

změnila. V jednom jsem však
stále stejná. I kdyby život stál
tisíckrát za prd, zůstávám stále
optimistkou!” prohlásila v krátkém interview pro Večerník
Milada Bílá.
Je pravděpodobně, že právě
díky tomuto životnímu postoji
si i ve svém věku zachovává
svěžest a půvab, který by jí
mohla závidět leckterá dvacetiletá slečna.

SMRT bezdomovce. Chudák „Evžen“ umrznul v křoví u dálnice
„Nebyl to žádný ochlasta, ale slušnej chlap,“ tvrdí jeho strážný anděl

Prostějov se v pondělí zařadil mezi města, ve kterých si kruté mrazy vybraly smutnou daň na lidských životech. Smutný osud potkal
šedesátiletého Vladimíra Sobiecha, kterého našli obyvatelé Dolní
ulice umrzlého v křoví na náspu těsně vedle rychlostní komunikace.
Přestože se v některých médiích objevily spekulace o jeho alkoholismu a neslušném způsobu života, Večerníku se podařilo najít svědka,
který tvrdí pravý opak. Evžena, jak umrzlému chudákovi bez přístřeší
všichni okolo říkali, popisuje sice jako myslí jednoduchého člověka,
ale jinak slušného, uctivého a hlavně - alkohol pil jen velice střídmě!
Prostějov/mik
O tragédii poblíž rychlostní komunikace jsme se
dozvěděli už krátce po objevení těla muže, který s
největší pravděpodobností
umrzl v nočních hodinách.
Muž bez trvalého domova
se rozhodl přečkat noc v
křoví u dálnice, když se rtuť
teploměru blížila k hranici
dvaceti stupňů pod nulou.
„V pondělních ranních
hodinách byl na Dolní ulici v
Prostějově ve svahu u dálnice
naproti restaurace U Rodenů
nalezen šedesátiletý muž
z Prostějovska. Přivolaný
lékař po provedené prohlídce
konstatoval pravděpodobně
smrt bez cizího zavinění.
Jako možnou příčinu úmrtí
stanovil předběžně vystavení
těla chladu. Lékař nařídil
provedení pitvy,“ sdělila Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Tolik zatím z oficiálních míst.

Jak se exkluzivně Večerníku
podařilo zjistit, nebohý
muž se jmenoval Vladimír
Sobiech, ale všichni, kdo
ho znali, mu neřekli jinak
než „Evžen“. O jeho životě
jsme se hodně dozvěděli od
muže, který byl jakýmsi
jeho ´strážným andělem´.

vzdělání. Myslím, že trvalé
bydliště měl nahlášené v
Konici, ale dlouhá léta pracoval v Ostravě, než zdejší
hutě převzala zahraniční
firma. Před dvěma lety dostal vyhazov, ovšem dali mu
velké odstupné, snad okolo
čtvrt milionu korun. Zdálo

„Měl blbý osud. Před třemi lety dostal
padáka z ostravských hutí, vloni ho
partnerka připravila o statisíce korun
a nedávno ho zmlátili v azyláku...“

Večerníku se svěřil muž,
který „Evžena“ krmil i oblékal

Pracuje ve firmě nedaleko
od místa nálezu umrzlého
bezdomovce. Ze skromnosti
si nepřál zveřejnit své jméno,
říkejme mu tedy třeba pan
Jiří.
„Byl to normální chlap,
akorát že neměl skoro žádné

LUPIČ z obchodů DOPADEN

PROBOHA, MÁ 14 LET!

Prostějov/mik - Obyvatele Čehovic a Bedihoště v poslední
době vystrašily tři
případy loupežných
přepadení. V prvně
jmenované obci lupič
p
s nožem v ruce přeu obpadl prodavačku
vské
chodu, stejně jako za krátký čas v Bedihošti. Prostějovské
kriminálce se podařilo chytit pachatele těchto činů. A divte
se nebo ne, drsným lupičem je čtrnáctiletý chlapec!
„Komisařům z oddělení obecné kriminality Policie ČR v Prorým
ý
stějově se podařilo objasnit loupežná přepadení, ke kterým
došlo 20. prosince loňského roku v Čehovicích a 3. únoraa v
u se
Bedihošti. V obou případech se jednalo o přepadení obchodu
uce
smíšeným zbožím. Tehdy maskovaný pachatel s nožem v ruce
požadoval po obsluze finanční hotovost, alkohol a cigarety. Ke
zranění osob nedošlo, lupič si přišel bezmála na deset tisíc ková
run,“ vrátila se k nedávným případům Eva Čeplová, tisková
emluvčí Policie ČR v Prostějově. „Kriminalisté operativním šetřením v úzké spolupráci s Obvodním oddělením Prostějov 2 v
ikrátkém čase odhalili pachatele. Jedná se o nezletilého čtrnáctiu
letého chlapce z Prostějovska. Po zatčení se hoch při výslechu
pod tíhou důkazů přiznal,“ dodala Eva Čeplová.

Víme
jako první!

se tedy, že nebude mít žádné
problémy s vlastní existencí.
Jenomže pak se seznámil s
nějakou ženskou, chvíli spolu
bydleli, než ho ta dotyčná
oškubala o všechny prachy,“
začal vyprávět pan Jiří. Ten
se potkával s „Evženkem“

skoro každý den. „Vždycky za
mnou přišel, slušně pozdravil
a zeptal se mě na zdraví.
Často vozil sběr, buďto papír
nebo staré železo. A nikoliv
kradené, ale co mu lidé dali
jako nepotřebné. Vydělával
si tak pár korun a stačilo mu
to. Neutrácel je za chlast,
měl problémy s ledvinami.
Skutečně jen občas jsem u
něho viděl plácačku něčeho
ostřejšího. Bodejť by ne, když
i v těch nejkrutějších mrazech
přespával venku. Donedávna
se stejně jako ostatní bezdomovci zdržoval přes noc
u Kauflandu, kde spával
za supermarketem u obrovského chladícího zařízení,
které vydávalo značné teplo.
Nedávno to tam ale oplotili,
takže si „Evža“ musel najít
jiný nocleh. Do azyláku se bál
jít, často ho tam ostatní bezdomovci mlátili a okrádali o
drobné peníze,“ pokračoval
v popisu osoby s těžkým osudem pan Jiří.

Místo tragédie. Vladimír Sobiech přečkával mrazivé noci v křoví na náspu u dálnice v Dolní ulici. Tady
ho rovněž našli v pondělí ráno mrtvého....
Foto: Michal Kadlec a internet
Vladimír Sobiech neměl díky
dobrému člověku nouzi o jídlo. „Každý den u mě pojedl,
moje manželka mu navařila
a já jsem to jídlo denně nosil
do práce. Měl rád guláše, ale
nejvíc zbožňoval svíčkovou.
To dokázal sníst i deset
knedlíků. Najedl se, kolega
mu pak uvařil kávu a on
odešel. Bylo nám ho prostě
líto, na druhé straně jsme
ho tu viděli rádi, zvykli jsme
si na něj. Proto mě rozčílilo,
když jsem si ve středu
přečetl v novinách, že to byl
ochlasta a že umřel opilý na
podchlazení. To je blbost!“
dodal rozhořčeně.

ŠVÉDOVÉ táhnou na Prostějov!
Seveřané u nás hodlají vybudovat
oděvní firmu a zaměstnat stovky lidí

Prostějov/mik - Alespoň jedna
dobrá zpráva v této krizové
době, kdy i v Prostějově přesáhla hranice nezaměstnanosti bariéru deseti procent.
Do našeho města totiž míří
Švédové! Nikoliv vyplenit nás,

ale naopak pomoci onen počet
lidí bez práce snížit. Seveřané
mají zájem u nás investovat a
vybudovat oděvní firmu, v níž
by pracovaly stovky lidí. Bude
to náplast na ránu p
po zkrachovalém Oděvním pod
podniku?

Klapne to? Vyvěste švédské vlajky, Seveřané k nám míří pohnout
s nezaměstnaností!
Foto: koláž Večerníku

Zatím jsou informace o švédském tažení na Prostějov jen
kusé, oficiální místa je stoprocentně nepotvrdila. „Je několik firem, které by se chtěly v
Prostějově usadit. V současné
době je šest zájemců o pozemky pro výstavbu nových výrobních areálů. Dvě firmy u nás už
působí, ale chtějí výrobu rozšířit, ostatní berou Prostějov jako
strategicky výhodně položené
místo. Zrovna v pondělí 20.
února budeme jednat s novým
potencionálním zájemcem o
pozemky pro výstavbu areálu
oděvní firmy,“ sdělil Večerníku Jiří Pospíšil, místostarosta
města. Podle našich informací
je onen potencionální zájemce ze severu Evropy. „Nechci
předbíhat, ale mohu potvrdit,
že švédská společnost chce
v Prostějově skutečně rozjet
oděvní výrobu,“ reagoval místostarosta.
(pokračování na straně 13)

Podle tohoto ´strážného
anděla´ byl „Evžen“ i poctivým člověkem. „Nedávno za
Kauflandem v poli našel pohozený telefonní automat i se
skříňkou s drobnými mincemi,
kterou zřejmě zloději nestačili
vypáčit. Evža naložil přístroj
na vozík a přijel s ním přes celé
město ke mně, abych zavolal
policajty. Sám měl strach, bál
se, že mu to nikdo z policistů
neuvěří, že přístroj plný peněz
někde našel. Policisté přijeli a
z Evžena se stal svědek trestného činu. Předtím ho vůbec
nenapadlo, že by si peníze z
telefonního automatu vzal,“
uvedl pan Jiří.

S Vladimírem Sobiechem
se naposledy viděl tři dny
předtím, než byl nalezen mrtvý v křoví u dálnice. „Pomohl
jsem policii identifikovat jeho
tělo, podle prvních příznaků
byl Evža mrtvý už pár dní. Je
tedy možné, že jsem ho naposledy viděl pár okamžiků
předtím,
než
zemřel,“
uzavřel se smutným výrazem
v obličeji pan Jiří.
V současnosti policie čeká na
výsledky pitvy zemřelého.
Nedá se však očekávat,
že by v případě tragédie
šedesátiletého muže došlo
k nějakému zásadnímu obratu.

V Konici šetří: ÚŘEDNÍCI

NEDOSTANOU STRAVENKY
Prostějovsko/mls
- S čím dál napjaProstějovská radnice
tějším rozpočtem se v době
přispívá zaměstnancům
hospodářských probléna obědy více než
mů potýkají
třemi miliony
snad všechny
města a obce v
korun ročně
regionu. S touto situací se rozhodli razantně
bojovat v Konici. Vedení měs- k tomuto nepopulárnímu krota, které musí splácet úvěr za ku přistoupit...
vybudování potřebné kanali- Je to skutečnost. Úředníci z Kozace, se totiž rozhodlo šetřit na nice letos stravenky nedostanou,
vlastních úřednících! Nejenže město se rozhodlo šetřit na svých
se zde snížil počet zaměst- vlastních nákladech. „Situace je
nanců radnice, ale ti stávající kritická. K tomuto kroku jsme
nedostávají od letošního roku přikročili z důvodu nedostatku
ani příspěvek na stravová- finančních prostředků a v rámci
ní... Díky tomu konická kasa dalších úsporných opatření,“ vyušetří přes půl milionu korun světlil Večerníku starosta Konice
ročně. Jde o záležitost, o kte- František Novák. Úspory přitom
ré se po celé republice hodně budou nezanedbatelné.
(dokončení na straně 13)
mluví, málokde však mají vůli
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Barometr

Číslo týdne

+

Konečně odhlasováno. Na úterním jednání Zastupitelstva města byla koKde je chyba?
munálními politiky konečně dána zeNedávno proběhlená výstavbě Galerie Prostějov
la na prostějovských
u Špalíčku. Schválen byl i
silnicích policejní razie, při
„Dodatek ke smlouvě“
které byli ve velkém pokutose společností
váni řidiči za tmavé folie na sklech.
Manthellan.
A pozor, policie bude trestat dál! Proč se
ale vozidla s tmavými skly vůbec vyrábějí, a ještě k tomu s atestem?

-

30

Mezi Protivanovem a Stínavou uvízly ve čtvrtek
v závějích na silnici tři
desítky lidí. Řidiči tady v
autech neprojele metrovými závějemi. Všechna
čest hasičům i vojákům,
kterým se podařilo takové množství osob v pořádku evakuovat.

Výrok týdne
NADPO
NADPORUČÍK
O
PETR
KOČÍŘ
PE
E
Vedoou obvodního odděleVedoucí
ní Po
Policie ČR Prostějov 2 byl
oceněn
oce
e
krajským ředitelem
JJaroslavem Skříčilem velitelem roku 2011

„Přežil jsem válku,
nevím, proč bych
nepřežil primátora!“
Šedovlasý stařík
komentoval u piva
jmenování Prostějova
na statutární město

EMANCIPACE PŘINESLA OPILÉ ŽENY A TÝRANÉ MUŽE
Zrovnoprávnění žen je v
plném proudu. Už máme
nejen policistky, hasičky
či ženy vojáky, ale i alkoholičky, bezdomovkyně,
a dokonce také ženyrváče. Vypovídá o tom i
případ, kdy se před prostějovským Kauflandem
„požďuchovaly” bezdomovkyně a alkoholičky
Lenka Brandecká a Iveta Hodišová. Obě tyto ženy
s muži v pití skutečně dovedou držet krok.

Analýza
Martin Zaoral

Smutným faktem je, že namol
opilých žen neustále přibývá.
Děsí obzvláště pracovníky na
záchytkách. Těchto žen přibývá
geometrickou řadou. Je šokující,
že většinou bývají výrazně vulgárnější a agresivnější než muži.

Často se jedná o velmi mladé
ženy. Na záchytku se dostanou po té, co se někde v baru
nebo kdekoliv jinde válí po
zemi. Ráno po vystřízlivění
si pak vzpomenou, že musí
domů, protože tam na ně čeká
malé dítě. A to často nikdo
nehlídá! Po vystřízlivění také

hledají kabelku či jiné věci,
které měly původně s sebou.
Málokdy tuší, kde je mohly
nechat. Jaký krásný příklad
zrovnoprávnění!
Přitom právě alkohol obvykle stojí za tím, že někdo jako
bezdomovec skončí „na ulici”. Dá se tedy předpokládat,
že stejně, jako jsme si zvykli

Musí se to ještě doladit

Daleko tvrdším oříškem je
situace na Husově náměstí. Univerzita Tomáše Bati
končí a starosta s týmem
svých nejbližších musí
rychle vymýšlet cestu, jak

nevrátit peníze do státního
prasátka. Třeba něco vyjedná, když bude primátorem.
Pozitivním jevem je hladká
výplata sociálních dávek
v našem regionu. To není
v každém koutě naší země
samozřejmost. Někde ani
tohle nefunguje. Je pro mě
je sice záhadou proč, když
peníze jsou, ovšem nemohu
také všemu rozumět. Možná se na ministerstvu řídí
heslem: „Nevadí, že to nejde, hlavně když je to dostatečně komplikované.“
Za Agenturu HÓSER
ROSŤYK

Konstelace hvězd Prostějova
Ve městě teď bude na cestách i silnicích pořádná břečka, tudíž
opatrnosti nikdy nezbývá. Jestliže budete někam spěchat, chvátejte pomalu. Pokud hodláte utrácet, zkuste to u prostějovských
obchodníků. Nemusíte cpát peníze do zahraničních řetězců!

Berani - 21.3.-20.4. Dostanete šílený nápad a
zřejmě nic vás neodradí od plánu jej zrealizovat.
Jestliže vás něco nebo někdo nezviklá, zkuste
alespoň vše udržet v tajnosti. Jinak spláčete nad
vysněným výdělkem.
Býci - 21.4.-21.5. Tento týden není tím pravým
pro nová seznámení. Buďte ve střehu ve chvílích, kdy se okolo vás ochomýtne někdo cizí.
Buďto se vás bude snažit oklamat, nebo vás
bude chtít zneužít. Pozor!
Blíženci - 22.5.-21.6. Netrpělivě budete čekat
na víkend, neboť v pracovních dnech se vám
nebude vůbec nic dařit. Co dařit, vy přímo na co
sáhnete, to nenávratně zničíte. Víte co? Vezměte
si raději dovolenou!
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. Jednáte tak, aby vás nikdo
neošidil nebo nevyužil k vlastnímu prospěchu.
Děláte dobře, jenomže ve čtvrtek či v pátek vaše
obezřetnost poklesne a snadněji se tak stanete
obětí krvelačné šelmy.
Panny - 24.8.-23.9. S partnerem se začátkem
týdne dostanete do rozepří, ovšem záhy vše
bude vyžehleno. Váš vyvolený vás totiž dokáže
uchlácholit neobyčejným návrhem, který doslova omráčí. A bude klid!

Ať už fyzicky napadané ženy,
tak i psychicky týraní muži
mívají jedno společné. Přes
všechno špatné mají tendenci své protějšky omlouvat.
„Můžu si za to sám/sama. Ona/
on mě miluje a nemyslí to tak.
Bez ní/něj bych nebyl nic.” Na
rozdíl od mužů se však nedá
ani předpokládat, že by za týrání svého partnera byla některá
z žen odsouzena. Je to pochopitelné. Zatímco proti fyzicky
zdatnějšímu muži, který ji mlátí, nemá žena šanci, tak proti
„psychické vyděračce” muži
stačí, aby si „dupl“.
Za všemi výše zmíněnými
případy však stojí jediná věc.
Krize tradičního modelu rodiny. Je jisté, že ten nebyl
vůči ženám vždy spravedlivý.
Nicméně za svoji emancipaci
nyní ženy často platí nejen
osaměním, ale v konečném
důsledku i alkoholismem a
bezdomovectvím.

OP – politický projekt?

Agentura
Veselé povídání s Ladislavem Lakatošem otevřelo
minulé číslo Večerníku.
Žertovný rozhovor o sociálních dávkách, lidech,
kteří normálně pracují,
zlatě, jež visí některým Romům na krku, poněvadž
si na něj vydělávají téměř
legálním obchodováním,
přesvědčil mnoho Prostějovanů o dobré cestě,
po níž se Romové vydali.
V Agentuře Hóser jsme
přesvědčení všichni. Musí
se to ještě doladit a spokojeni budeme určitě nadmíru.

na muže bezdomovce, tak už
nyní je více než pravděpodobné, že se čím dál častěji budeme setkávat se ženami-bezdomovkyněmi. Určitě to nebude
hezký pohled…
Dalším problémem, o kterém
se v posledních letech konečně začalo mluvit, se stalo domácí násilí. Je určitě dobrou

zprávou, že muži, jejichž ženy
s podlitinami opakovaně končí u lékaře, putují před soud a
případně i do vězení. Faktem
je, že jsou to určitě častěji
muži, kdo se fyzického násilí
na svém protějšku dopouští.
Nicméně i v této oblasti se už
projevil fenomén emancipace. S týráním se setkává stále
větší množství mužů. V těchto
případech jsou formy nátlaku
a vydíraní určitě jiné. Týrání
ze strany žen bývá rafinovanější, ale často o to účinnější.
Psychologové se setkávají s
případy, kdy žena například
po muži vyžaduje sex, a pokud na něj není hned připraven, vysmívá se mu a nadává.
Muž pak bývá natolik zmatený, že jí třeba slíbí, že jí koupí
cokoliv na světě. Těchto forem je však více od ponižování, přes opakované odmítání a
zastrašování přes nepřiměřené
omezování.

Váhy - 24.9.-23.10. Lidem okolo vás ani tak
nevadí vaše každodenní nálady jako spíše malá
vstřícnost k cizím nápadům. Neumíte totiž ocenit snahu druhých. To se vám tento týden vymstí, přijdete o peníze.
Štíři - 24.10.-22.11. V zaměstnání to budete mít
náročné. Stále vás někdo bude vyrušovat. Možná si práci vezmete domů v domnění, že tam
bude větší klid. To je ale jen zbožné přání. Tady
vládne také pěkný šrumec.
Střelci - 23.11.-21.12. Na své kolegy budete
zbytečně hrubí, několikrát dokonce na své podřízené použijete hrubého násilí. Doma však budete ušlápnutí, tady hraje prim partner. Citově
budete vyprahlí.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Odlepte se čas od
času od počítače. Krátká přestávka s rozhýbáním těla okysličí i mozek a stihnete toho mnohem víc. Pomalu se totiž stáváte závislými, což
odnesete i zhoršením zdraví.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Za žádnou cenu se nezkoušejte sázet. Třebaže si budete stoprocentně
jistí, že máte pravdu, prodělali byste i kalhoty.
Ono totiž štěstí je ve vašem případě bohužel slepé a hluché.
Ryby - 20.2.-20.3. Budete se věnovat více zálibám než rodině. Nedivte se proto, že vám to
budou dávat najevo. Najdete však způsob, jak
se zabývat obojím. Ujistěte své nejbližší, že jste
tu pro ně a že máte je rádi.

Rostislav Kocmel
Novináři často
píší o kauzách,
v nichž se
nevyznají
nebo orientují
jen pramálo.
Často
pak
musí shánět
různé ověřené,
dokonce i neprověřené informace a z nich skládat mozaiku svých článků. Dnes jsem
se rozhodl psát o bankrotu
Oděvního podniku, přestože
o něm nemám téměř ani
„páru“. A hned vám poskytnu
první domněnku. O složení
se textilního gigantu nemá
přesné informace asi nikdo.
Jak to tak vypadá, postrádá
je i hospodářská kriminálka.
Problém nastal na začátku

devadesátých let v éře raného
českého kapitalismu. OP byl
z dnes už pochopitelných
důvodu vyškrtnut z kupónové
privatizace, k čemuž asi
dopomohl tehdejší ministr průmyslu a Prostějovan
Karel Dyba. Ten se asi také
postaral o nejkontroverznější
zásah do začínajícího tržního
hospodářství. Několik desítek
(možná i více než stovka)
podniků a mezi nimi i OP
dostalo výjimku nebo privilegium devadesátidenní splatnosti. V laickém jazyce to
znamená, že své pohledávky
– tedy faktury – OP neplatil jako všichni ostatní do
čtrnácti dnů. Přitom všechny
ekonomické hlavy věděly o
textilní lavině, jež se k nám
řítila z Asie. To, že fabriku
zprivatizovalo bývalé ve-

glosa týdne
dení, je věc podružná. Cílem
politických elit bylo v té době
udržet zaměstnanost. OP
se jevil jako nejschůdnější
cesta v regionu, poněvadž
vždy je největší problém
zaměstnávat ženy.
OP byl takovou malou Evropskou unií. Politickým
projektem k udržení sociálního smíru v regionu.
Hospodářská kriminálka to
nebude mít z tohoto důvodu
při vyšetřování jednoduché.
OP suploval jakousi skrytou
státní firmu. To jsou moje
domněnky. Orgány činné
v trestním řízení u nich asi
také zůstanou. Jména viníků
přestávají být podstatná.
Otázka zní: „Vyplatilo se to?“

soko
lím okem ...

O placení dluhů a velkém Anonymovi
Co všechno si můžu stáhnout
na internetu a co z internetu
vypálit? To je otázka, která
hýbe dnes mnoha diskuzemi.
Na to, jak stanovit svobodu
na internetu a jak naopak
chránit autorská práva třeba
u filmů nebo písniček, může
být celá řada názorů. O tom
ale dnes psát nebudu. Chci se
naopak zaměřit na to, jakým
způsobem se část diskutujících v této debatě snaží prosazovat svůj názor. Obrazně
si nasazují masku zvanou
anglicky Anonymous, česky
mu můžeme říkat třeba velký
Anonym, a bez podpisu (anonymně) ze skrytu útočí na
internetové stránky svých názorových odpůrců. To je pro
mne tedy trochu silná káva.

Neznámý kritik
Podobným způsobem se se
mnou pustil na stránkách Večerníku do debaty minulý týden anonymní advokát. Zkri-

tizoval moje názory na to, jak
by se mohlo upravit řešení
situace, kdy někdo nezaplatí
malý dluh. Po přečtení jeho
anonymního příspěvku jsem
si říkal, že si asi opravdu
myslím hlouposti. Jenže kámen úrazu byl v tom, že neznámý advokát většinou reagoval na to, co jsem nenapsal
a co si ani nemyslím. Prosazoval jsem, že dluhy se platit
určitě a bez výjimky mají.
Jen jsem navrhoval, aby byl
dlužník na své (dlužníkovy)
náklady vždy upozorněn, že
dluží, protože občas se stane,
že nezaplatíte stovku a přijde
vám rozhodnutí, že musíte
zaplatit tisíce. Pokud nebude
dlužník reagovat, tedy ať platí jak „mourovatý“...
V článku jsem neútočil na
právníky nebo exekutory.
Naopak jsem ocenil, jak
exekutorský systém pomáhá
k tomu, aby lidi dluhy spláceli. Zdůrazňoval jsem navíc,

že právníci i exekutoři musí
za svou práci dostat odměnu.

Populismus, nebo
řešení problémů?
Přesto se mi dostalo od neznámého autora reakce vyšperkované obviněním z populismu. Možná mi chtěl
ukázat, že se o úpravě exekucí
nesmí diskutovat. Jenže když
to tak bude, uškodíme nejvíce samotným exekutorům,
protože pak začnou zaznívat
nesmyslné, radikální návrhy.
Změňme raději malou část
systému, aby lépe fungoval,
a zaveďme předžalobní upomínku. A je-li politika, která
chce řešit obyčejné problémy
každého z nás, populismem,
pak jsem opravdu populista,
jak mne označil neznámý advokát. A to dokonce rád.
Přes pokušení označit
se za neznámého
vysokoškolského učitele
se podepisuji Petr Sokol

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 trojici nejzajímavějších, kterou vám nyní předkládáme... Současně bychom
vám chtěli všem za jejich
názory a podněty poděkovat.
Pište dál!

Nic než rondely!
Četl jsem v novinách, že v
loňském roce bylo nejvíc dopravních nehod v Prostějově
v Olomoucké ulici. A musím
říct, že mě to vůbec nepřekvapilo! Položme si otázku, co se
v posledních deseti či dvaceti letech udělalo pro to, aby
Olomoucká byla bezpečnější
a přehlednější? Nic! Křižovatka u Moravy je katastrofální, z Šafaříkové v dopravní
špičce pomalu nejde vyjet. A
to nemluvím o situaci na křižovatce u kolejí při výjezdu
ze Sladkovského ulice. Klidně bych uvítal rondely v obou
lokalitách, byť by byly těsně
za sebou. Jiné řešení totiž
nevidím, jinak se tady bude
bourat pořád hodně často.
Ivan Laník, Prostějov

Tak ať je neberou!
Úplně mě zvedl ze židle článek o Romech, který jste
zveřejnili v minulém čísle. To
snad není pravda, říkal jsem si
jen po přečtení úvodních titulků. Což o to, Romové, kteří si
v Čelechovicích pořežou pár
padlých stromů, to mi ani tak
nevadí. S tím se dokážu smířit, vždyť přesně taková činnost odpovídá historii o jejich
kočovném způsobu života.
Ovšem když jsem přečetl rozhovor s panem Lakatošem z
Husova náměstí, tak mě tento
snědý pán společně s autorem
článku měli málem na svědomí! Jak někdo může říct,
že Romům stát přímo nutí
sociální dávky? Tak víte co,
pane Lakatoši? Když slušnému člověku někdo něco nutí,
tak ten to s díky odmítne! Doporučuji, abyste nějakou tu
slušnost využil a napsal panu
ministru Kalouskovi, že děkujete, ale sociální dávky nechcete. Uděláte to? Pochybuji, protože já osobně znám jen
velice málo slušných Romů...
Jan Vysloužil, Prostějov

Ať to Baťa zaplatí!
Docela živě se zajímám o
kauzu v souvislosti s ukončením působení Baťovy univerzity v Prostějově. Patřím
k matkám dítěte, které dříve
navštěvovalo Základní školu na Husově náměstí. Škola
pak byla zrušena a děti se
musely přestěhovat do všech
možných jiných škol po celém Prostějově. A to jenom
proto, aby slavná univerzita
měla kde sídlit. Navíc město
do budovy investovalo přes
třicet milionů korun, aby se
tady pánům lektorům líbilo. A teď? Všechno v pr....!
Já tomu neříkám neštěstí, já
tomu říkám podvod! Doporučuji, aby si město nechalo
od univerzity uhradit všechny
náklady. Třeba od samotného
pana Bati!
Jana Slavíková, Prostějov

Máte něco na srdci?

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

VECERNIK@PV.CZ!
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Návrat ke
„starým” případům
O klášter Milosrdných bratří
se ucházelo asi deset zájemců
Prostějov/mls
11. ÚNORA 2008
Nejvýznamnější barokní památka v Prostějově je na prodej.
Památkově chráněný objekt v
centru města s rozlehlou zahradou, který se začal stavět
před neuvěřitelnými 269 lety, v
současné době chátrá a je zcela
opuštěn. Řád Milosrdných bratří bohužel nemá peníze na jeho
provoz a opravy. „Rozhodnutí o
jeho prodeji je pro nás bolestivé, ale nemáme jiné řešení. Byli
bychom rádi, kdyby se našel
někdo, kdo by areál využil,”
řekl Fr. Martin Macek provinciál Řádu Milosrdných bratří,
který sídlí v Brně. Nemovitost
byla prostřednictvím realitní
kanceláře zájemcům nabídnuta
za třicet milionů korun.

ÚNOR 2012
Ani po čtyřech letech se barokní klášter za třicet milionů korun prodat nepodařilo. Jedním z
důvodů může být i to, že jeho
majitelé si jako jednu z podmínek prodeje stanovili alespoň
částečné zachování sociálních
služeb v objektu. Realitní kanceláři se ozvala řada zájemců,
do jednání s majitelem vstoupila přibližně desítka z nich.
Většina zájemců měla skutečně
záměr využít klášter pro péči o
seniory či nemocné lidi s tím,
že by to podpořili komerčním
využitím. Existoval i záměr
tam udělat byty. Nic z toho však
zatím nevyšlo. Na budově se
v devadesátých letech podařilo
opravit střechu, její technický
stav však není nejlepší. Několik let zde například nefunguje
elektřina ani voda.

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

Ryby

20.2.-20.3.

Prostějov/Aneta Křížová
Pokud byste tipovali, že v Evropě na Facebooku nejčastěji visí komunikativní Francouzi, extrovertní Italové či Britové, budete vedle. Nezávislý průzkum od společnosti
Intel přesvědčivě ukázal, že v Evropě se nejčastěji k sociálním sítím připojují Češi! Již
mnoho spekulací se však vedlo o tom, že tento nový způsob života byl snad vymyšlen
proto, aby zpomalil některé části našeho vyvíjení. Co na to naši spoluobčané? Ptali
jsme se v prostějovských ulicích...

CO ŘÍKÁTE NA FENOMÉN FACEBOOK?
JSTE JEHO PŘÍVRŽENCEM?
Jana Slezáková,
Prostějov

Veronika S.,
Prostějov

Ne

Ne

„Nemyslím si, že tyto,
jak já říkám ´komunity´,
jsou světu prospěšné. Být
účastníkem sociálních sítí jen kvůli tomu,
abych si s někým popovídala či prohlížela něčí fotky, nebo se dokonce bavila tím,
co má který známý ve statusu napsané, je
otřesné! Problém je podle mě v módnosti.
Stále více lidí je snadno zmanipulovatelných, a tak i ti, co by je ve skutečnosti založit si účet na sociální síti ani nenapadlo,
si jej na doporučení prostě založí... Podle
mě jde však o daleko větší hrozbu, než se
může zdát!“

„Spousta mladých lidí je
na Facebooku už snad závislá! Když přijdou domů,
hned zapnou počítač a první co udělají, je že
vyhledají právě Facebook... Tito lidé jdou na
záchod a už rychle běží zpět, zdali jim zase
někdo nenapsal. Je to hrozné, jak nás to globálně ovládá... Zvláště naše mladá generace
by měla dávat pozor a vnímat, co s námi sociální sítě vlastně dělají. Na Facebooku jsem
sice také registrovaná, ale zjistím zde pouze
informace, které bych jinak nevěděla, rozhodně to nepřeháním. Přívržencem těchto
y zdaleka
leka nejsem.
j m.
´vymožeností´ tedy
nejsem.“

jak šel čas Prostějovem ...
Rejskova ulice

Nejhezčí
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li
Rejskova ulice leží nedaleko
historického městského centra. Vznikala na přelomu 19. a 20.
století a říkalo se jí „nejaristokratičtější ulice“ (nejhezčí ulice obývaná vzdělanými lidmi). Současný název nese ulice od 31. ledna
1893, za německé okupace byla zvána Rejsek-Strasse. Pojmenována byla podle českého gotického stavitele Matěje Rejska
(1445-1506). Na severní straně ústí ulice k místnímu železničnímu nádraží bývalé Moravské západní dráhy. Po pravé straně dříve stávala dvouřadá ořechová alej, později platanová. Osvětlení
zajišťovalo několik Křižíkových obloukových lamp s okrasnými
sloupy. Místo přízemního rohového domku vlevo byl v roce 1924
postaven dvoupatrový činžovní dům, ve kterém byla v roce 1926
otevřena takzvaná Nová lékárna. Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: Dukelská brána

Co vás čeká
v p o s t e li .. .
Při milování
il á se v plné síle projeví vaše nezávislost. Rádi totiž
boříte hranice jakéhokoliv omezení a díky tomu umíte vychutnávat sex bez zábran. V ložnici použijete všech svých tajných
zbraní a rafinovaně budete svádět svého partnera. Ale pozor!
Milence či milenku může vaše chování v posteli totálně odradit od dalších sexuálních hrátek. Chcete být originální za
každou cenu, ovšem nepleťte si ložnici s tělocvičnou, svého
partnera tím spíše šokujete, než potěšíte. Sexem se sice dá
zhubnout, ale nic se nemá přehánět. Vy, kdo jste doposud nezadaní, můžete čekat zajímavé setkání. Například vás může
pobláznit bývalý spolužák, se kterým se náhodně setkáte a
prožijete spolu pohádkový sex.

Příště: Berani
napsáno před
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Spravedlnost zvítězila!
Muž zproštěn viny za znásilnění

Bezmála dva roky soudních
tahanic a stejná doba strávená
ve vazební věznici. To jsou poslední životní osudy dvaatřicetiletého Prostějovana, který už
na začátku roku 2000 byl obviněn z dvojnásobného znásilnění. Přestože všechny důkazy
už na začátku hovořily v jeho
prospěch, soudní mašinerie
neustále hlavní líčení protahovala. Až při tom osmém konečně soud vynesl rozsudek.
Muž byl zproštěn obžaloby.
Prostějovan byl obviněn z toho,
že mezi obcemi Třebčín a Olšany maskován kuklou strhl
ženu z jízdního kola, hodil jí
kolem krku lano se smyčkou a
odtáhl do svého auta, kde ji měl
nutit k orálnímu sexu. Podruhé
měl mladý muž mezi Chropy-

ní a Zařičím chytit kolem krku
sedmnáctiletou dívku, spoutat ji
na rukou a znásilnit. Soud však
nenašel jeden jediný přímý důkaz proti obviněnému, tudíž ho
osvobodil. „Moje pocity jsou
velmi smíšené. Na jedné straně
cítím obrovské zadostiučinění,
že alespoň v tomto stavu ta pověstná spravedlnost zvítězila. Na
straně druhé mám ovšem velký
vztek, neboť jsem pomalu dva
roky života strávil zbytečně a
za nic ve vězení. Nevím, jakým
způsobem by mi nyní chtěl někdo nahradit skutečnosti, že jsem
třeba nebyl u své ženy při porodu. Když jsem se vrátil domů,
další dítě věkově poskočilo z
jednoho na tři roky a mladší
dcerka má už rok,“ řekl Večerníku smutným hlasem Prostějovan, který z posledního jednání
Okresního soudu v Kroměříži
odcházel zcela volný.

foto

TÝDNE

O čem se drbe ve městě

„Nejsem rasista, vadím mi jen zloději, lupiči a přížívníci!“
Prostějov/mi - Spoustu vášní
Prostějov/mik
vzbudila rep
reportáž Prostějovského Večer
Večerníku z minulého
týdne, ve kter
které jsme popisovali
způsob života
živo obou skupin
romské popu
populace žijících přímo v na
našem městě nebo
jjeho okolí. Zatímco Olaši přiznali,
že nepracují a žijí
výhradně z kriminální činnosti a sociá
sociálních dávek, Rumungři z Če
Čelechovic na Hané
zase přežívaj
přežívají ve zpustošeném
domě a krad
kradou dříví na topení. Minulý tý
týden jsme zjišťo-

Ilustrace

vali, co na to říká běžný občan
na ulici či v některé z prostějovských hospůdek. „Mně
je to úplně fuk, ať si shnijou
ve špíně. Znám jen několik
slušných Romů, kteří se snaží
přizpůsobit normálním lidem.
Ostatní bych pozavíral,“ prohodil bojovně chlapík, který
se s námi moc dlouho bavit
nechtěl. „Nikam to nepište,
aby mě někdo neobviňoval z
rasismu. Nejsem rasista, mně
vadí jenom zloději, lupiči a příživníci,“ dodal muž spěchaje
do nedaleké hospody. Zamířili

jsme tam rovněž, potkali pár
známých, kteří se na stejné
téma okamžitě rozhovořili.
„To máte těžký. Romové byli
kdysi dávno zvyklí žít kočovně, jedli jenom to, co vyžebrali
nebo nakradli. A teď je někdo
nutí žít podle nás ostatních.
Nechci a nebudu je omlouvat,
ale myslím, že přizpůsobit je
našemu stylu života je naprosto nemožné,“ svěřil se se svým
názorem muž v saku a kravatě. Vedle něho sedící chlapík v
montérkách pak pronesl něco,
co nelze otisknout. A to i přesto,

Vybíráme pro vás „půltucet“

že muž měl z devadesáti procent ve všem pravdu. Jeho řeč
byla ovšem prošpikována tolika
rasistickými urážkami, že slyšet
ho nějaký muž zákona, zřejmě
by šel za katr. „Klidně mě nazývejte rasistou. V případě Romů
rasista jsem. Ale jinak můj nejlepší kamarád je Vietnamec a
moje sestra si bude brát Araba.
S oběma vycházím skvěle, protože to jsou inteligentní a slušní
lidé. Tak co, jsem rasista nebo
ne?“ Tuto jeho otázku jsme
nechali bez odpovědi. Protože
jsme neměli co odpovědět!

... tentokrát ze sortimentu:

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Jameson
Irish whiskey
0,7 l

Božkov
Tuzemský
0,5 l

Beefeater gin
0,7 l

Becherovka
0,5 l

Fernet stock
citrus
0,5 l

Pražská vodka
0,5 l

-

127,90

-

129,90

127,90

-

429,90

129,90

369,90

179,00

159,00

149,00

429,00

99,90

379,90

179,90

159,00

149,90

429,00

87,90

369,00

179,00

159,00

149,00

-

99,90

-

179,00

159,00

-

446,00

134,90

379,00

179,00

159,00

154,90

Naše RESUMÉ
Kdo by chtěl námi již dříve
připravenou svačinku zapít
něčím tvrdším, ten by si měl
zaskočit do Kauflandu, kde
mu nabídnou jak nejlevnější
Božkov Tuzemský, tak třeba
i Beefeter Gin či Pražskou
vodku. Naopak v rámci akční
nabídky se přívrženci Bechera
a Fernetu citrusu poměli v Albertu. Naopak Tesco radíme
všem fajnšmekrům vybraných
nápojů vynechat obloukem,
neboť v našem porovnání vyšlo
vždy nejhůře... Obecně vzato
jsou však při standardních
cenách rozdíly jen nepatrné,
nebo žádné...

kouzlo Repech
Bílá krása. Příval sněhu minulý týden nezpůsobil jen kalamitní
stavy, ale dokázal vykouzlit i typicky Ladovskou zimu. Příkladem
je i toto nádherné panorama vzdálené dvacet kilometrů od
Prostějova...
Foto: Břetislav Usnul
INZERCE
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Roztrhaného otce dvou dětí VYTÁHL ZE SPÁRŮ SMRTI
Za záchranu amerického vojáka dostal Michal Novotný vysoký metál
Bronzovou hvězdu, čtvrté nejvyšší ocenění ozbrojených sil USA, obdržel rotný Michal Novotný.
Ten v listopadu 2011 zachránil život americkému
vojákovi, který v Afghánistánu při výbuchu nálože
přišel o obě nohy a ruku. Prostějovští vojáci se v
pondělí začali vracet domů, u svých blízkých by
měli být všichni do konce března. Několik specialistů však na misi ještě zůstane.
Prostějov/mls
Michal Novotný pochází z
Hradce Králové, příslušníkem
102. průzkumného praporu
generála Karla Palečka v Prostějově je od roku 2005 a v
současnosti patří mezi členy rekonstrukčního týmu v afghánském Lógaru. Generál Martin
E. Dempsey, který působí v
nejvyšší vojenské hodnosti
USA i jako poradce prezidenta
Obamy, ho vyznamenal spolu
s osmi americkými vojáky na
základně Shank. „Ocenění si
samozřejmě vážím, ale medaile
není tak důležitá jako to, že se
podařilo zachránit život toho
vojáka. Slyšel jsem, že se mu
teď narodilo druhé dítě a má
tedy důvod proč žít,“ uvedl rotný Novotný.

Americký voják utrpěl těžké
zranění během listopadu minulého roku v provincii Lógar
při výbuchu podomácku vyrobeného nástražného zařízení.
„Bylo to pro mě běžné plnění
povinností. Seděl jsem v autě a
uslyšel ránu ve vzdálenosti asi
třiceti metrů od nás. Nevěděli
jsme zpočátku, jestli na nás
útočí nepřátelský oddíl nebo
vybuchla nášlapná mina, které jsme měli za úkol při této
patrole likvidovat. Pak jsem
uviděl díru, planinu a člověka
v cárech maskáčů v příkopu
necelých sedm metrů od místa výbuchu. Doběhl jsem k
němu, a protože jsem ho nechtěl ošetřovat v nebezpečném
prostoru, vytáhl jsem jej na silnici,“ popsal událost na úterní
tiskové konferenci hrdina.

Podvodníci s dávkami půjdou
opět k prostějovskému soudu
Prostějov/mls
Anna
Lakatošová společně se
svou dcerou Gretou měly
na důchodech do roku
2008 neoprávněně získat
téměř milion korun, se
synem Radkem dalších
více než šest set šedesát tisíc. Za to je Okresní soud v
Prostějově poslal do vězení.
Jeho rozhodnutí potvrdily i
další soudní instance. Nyní
se však kauza vrací k projednání zpět do Prostějova.
Veřejné zasedání v této věci
proběhne u okresního soudu v úterý 21. února.
Klíčové pro celý případ je
rozhodnutí soudního znalce,
stejně jako posudkového
lékaře České správy sociálního zabezpečení, který
dívce přiznal plný invalidní
důchod. U soudu budou opět
vysvětlovat, jak je mohly
obě nevzdělané Romky
obalamutit. „Zajímalo by

mě, kterak mohly tyto ženy
podvést soudního znalce i
lékaře, kteří o přidělení či
odejmutí dávek rozhodují
?“ ptá se Ladislav Lakatoš
z
občanského
sdružení
olašských Romů Dunera.
Právě tyto dvě ženy tedy
podle něj mají pykat za něco,
co jim stát sám umožnil.
Přitom zneužívání sociálních
dávek je v České republice
poměrně běžnou praxí. Že
by za něj však byl někdo
odsouzen, tak jako Anna
a její děti Greta a Radek
Lakatošovi z Prostějova, už
ovšem příliš obvyklé není.
Prostějovská rodina začala
stát podvádět už před patnácti lety. V roce 1996 se
dnes čtyřiašedesátiletá Anna
Lakatošová domluvila se
svou dcerou Gretou, že se
pro ni pokusí získat plný invalidní důchod.
(dokončení na straně 13)
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Voják MICHAL NOVOTNÝ o tom,
jaké má pocit z obdržené ´Bronzové hvězdy´

Oceněný voják. Po návratu z Afghánistánu se Michal Novotný objevil v Prostějově, kde profesionálně působí. Jeho příjezd doprovázel četný zájem médií...
Foto: Martin Zaoral
Tlak výbuchu strhal z vojáka
neprůstřelnou vestu i další
části výstroje a způsobil mu
velmi těžká zranění. „Měl
amputované obě dolní končetiny, částečně pravou ruku,
roztržený svěrač, zlomenou
pánev, ale byl při vědomí
a komunikoval. Okamžitě
jsem škrtidly začal zastavovat masivní končetinové krvácení. Do hrudní kosti jsem
zajistil intraoseální přístup a
podal léky proti bolesti. Ko-

Rozhodující byla přitom samotná rychlost zásahu. Ve
chvíli výbuchu dělilo Novotného od Američana třicet
metrů, které tak rotný musel
překonat. Přitom se bál, že i on
sám vstoupí na další nášlapnou
minu... „Ta možnost tam určitě byla. Někde vzadu v hlavě
jsem to měl, ale muž potřeboval ošetřit, tak jsem to v tu
chvíli potlačil,“ odpověděl na
přímý dotaz Večerníku Michal
Novotný. Americký kolega měl

asociace bojových mediků v
České republice. Tato organizace přispívá ke zkvalitnění
zdravotní služby v bojovém
nasazení, zajišťuje konzultace s
odborníky a připravuje na mise
další zdravotníky.
Vojáci prostějovského 102. průzkumného praporu tvořili jádro
8. provinčního rekonstrukčního
týmu v afghánském Lógaru.
Jejich bojové úkoly skončily v
pondělí 13. února a postupně
se nyní vrací domů. U svých
blízkých by měli být všichni do
konce března. Osmý provinční
rekonstrukční tým vystřídala v
Lógaru „devítka“. Prostějovští průzkumníci však základnu Shank zcela neopustí. „V
Afghánistánu zůstane několik
našich specialistů, především
kvůli obsluze bezpilotních průzkumných prostředků,“ uvedla
mluvčí útvaru Kateřina Ramil.

SCHVÁLEN JE I RONDEL VE TVARU
ELIPSY NA PODĚBRADOVĚ NÁMĚSTÍ!
V pátek se v sídle Krajského úřadu Olomouckého
kraje uskutečnilo pravidelné setkání mezi náměstkem hejtmana Aloisem Mačákem a prostějovskými
radními Zdeňkem Peichlem a Alenou Raškovou.
Už samotná jména naznačují, že na schůzce se
probírala dopravní témata. A jak jsme zjistili, ze
sedmi prioritních záležitostí, které Prostějov v rámci dopravních investic co nejdříve nutně potřebuje,
kývl kraj na drtivou většinu z nich.
Olomouc, Prostějov/mik
Místostarostka Alena Rašková
s radním a předsedou dopravní komise města Zdeňkem
Peichlem odjížděli v pátek z
Olomouce vcelku spokojeni.
S náměstkem hejtmana a ostatně také prostějovským radním
Aloisem Mačákem se shodli
na potřebě šesti investic, které
by se ve vzájemné spolupráci
kraje a našeho města měly realizovat v nejbližší době. Naopak pesimistické názory stále
převládají v otázce výstavby
severního obchvatu města.
„Co se týká severního obchvatu, zásadním problém
je, že plánovaná komunikace

Od března začne fungovat v Demelově ulici
odboru dopravy Městského
úřadu v Prostějově. On a jeho
podřízení tak hodlají stihnout
se přestěhovat během pouhých
pěti dnů. „Bude to hodně náročné, všichni naši pracovníci
budou ale pracovat podle potřeby, třeba každý den do noci.
Stihnout to prostě musíme,“
dodal šéf úřadu dopravy.
Nově připravené prostory v
Demelově ulici jsou podle něho
naprosto vyhovující. „Jsou samozřejmě zcela jiné, než na
jaké jsme byli zvyklí. Bylo
zde nutné provést přístavbu,
aby se sem celý náš úřad vlezl.
Budova v Demelově uli-

legové byli skvělí, pomáhali,
předávali mi informace, takže
jsem měl přehled o celkové
situaci a stavu pacienta. Položili jej na nosítka a zabalili do
fólie. Do deseti minut přistál
vrtulník a přepravil zraněného
do polní chirurgické ambulance,“ popsal horké chvilky
zdravotník, který nejen ´dělal
svoji práci´, ale zároveň při ní
dokázal velmi dobře využít
dovedností, které se naučil při
tvrdém výcviku.

štěstí, že lékařská pomoc byla
velmi blízko. „Shodou okolností jsem byl při tom, když
explodovalo naše vozidlo před
čtyřmi lety, tehdy přišel o život
kamarád Radim Vaculík. Byli
jsme daleko od polní nemocnice, záchranný vrtulník bohužel
přiletěl až za čtyřicet minut, což
bylo pro Radima příliš pozdě,“
zalitoval neohrožený zachránce.
Poprvé byl na misi Michal Novotný v roce 2008, a jelikož rotace se rychle střídají už teď ví,
že s ním armáda znovu počítá
do další akce v příštím roce.
„Určitě to je pro kluky jakási
útěcha, když se mohou spolehnout na kvalitní zdravotní servis. Absolvoval jsem několik
zdravotních kurzů v Americe
a získal jsem tam status medika,“ prozrazuje Michal Novotný, který je spoluzakladatelem

Olomoucký kraj dal zelenou dopravním investicím v Prostějově

Potvrzeno: Odbor dopravy se stěhuje!
Prostějov/mik - Horkou novinku se Večerník dozvěděl
na konci minulého týdne.
Odbor dopravy Městského
úřadu v Prostějově se definitivně stěhuje z prostor
Státního okresního archivu z
Vrahovické ulice do zrekonstruované budovy v Demelově ulici! Do stejné budovy,
kde dříve sídlila Domovní
správa.
Prostějovská „dopravka“ se
měla stěhovat už na konci loňského roku s tím, že v Demelově ulici měla fungovat od 1.
ledna 2012. Došlo ale k odkladu, protože nové prostory nebyly ještě připraveny. Nyní už
je ale vše jinak, a tak se úředníci odboru dopravy chystají na
rychlý přesun. „Stěhování už je
opravdu na dohled. Posledním
provozním dnem, který strávíme v prostorách ve Vrahovické
ulici, bude středa 29. února. To
zde budeme ještě fungovat v
rámci běžné provozní doby do
17.00 hodin. Pak budeme mít
ve čtvrtek a v pátek zavřeno
a otevřeme veřejnosti dveře
až v nových prostorách v Demelově ulici. A to bude hned
následující pondělí 5. března,“
vysvětlil našemu periodiku
Miroslav Nakládal, vedoucí

„Ocenění si samozřejmě vážím,
ale medaile není tak důležitá jako
fakt, že se podařilo zachránit život.
Slyšel jsem, že se mu teď narodilo
druhé dítě a má tedy důvod proč žít..“

ci ale bude výhodnější jak pro
nás, tak především pro občany
města. Navíc budou naše počítače konečně propojeny s radničními servery, a to optickým
kabelem. Pro veřejnost bude do
všech prostor zajištěn bezbariérový přístup, k dispozici bude
výtah, větratelné čekárny a další
novinky. A parkovací plochy v
okolí mají rovněž větší kapacitu,“ dodal na závěr Miroslav
Nakládal.
Takže motoristé, nezapomeňte, odbor dopravy začíná od 5.
března fungovat v Demelově
ulici!

Změna je život. Jak v pátek potvrdil Miroslav Nakládal, odbor
dopravy začne od 5. března působit v novém sídle v Demelově
ulici.
2x foto: Michal Kadlec

zasahuje do pozemků celkem šestaosmdesáti majitelů.
Zatím dvaadvacet z nich je
ochotno kraji své pozemky
prodat, ovšem zbytek je velmi
problematický. Řekl bych, že
dokud nebude upraven zákon
o veřejném zájmu a možném
vyvlastnění pozemků, výstavba obchvatu je v nedohlednu,“
informoval Večerník o prvním
a zároveň posledním negativním výsledku jednání Zdeněk
Peichl. Ostatních šest projednávaných investic pak dostává
od kraje zelenou. „Do konce
dubna tohoto roku by měla být
zpracována projektová dokumentace na územní rozhodnutí
v případě vybudování pravého

Spokojenost s jednáním. Radní a předseda dopravní komise města odjížděl ze setkání s náměstkem
hejtmana Aloisem Mačákem s převážně velmi dobrými pocity. Už příští rok se začne například stavět
rondel na Poděbradově náměstí.
Foto: koláž Večerníku
odbočovacího pruhu ze Sladkovského do Olomoucké ulice.
Zůstává tady sice stále problém
s hlukovou studií, ale také
krajský úřad vidí reálně zahájení prací v roce 2013. Dalšími
body jednání bylo prodloužení
odbočovacího pruhu doprava z
Olomoucké ulice na Vápenici,
oprava povrchu komunikace v
Olomoucké ulici a také Dolní
ulici. A uspěli jsme rovněž ve
schválení investice na vybudování odbočovacího pruhu z
Dolní ulice směrem na Šárku,“
uvedl Zdeněk Peichl.
A to nejdůležitější nakonec,
přestože nejzásadnější změna
v dopravě přímo v centru města by si zasloužila první místo.

Krajský úřad schválil výstavbu
rondelu na Poděbradově náměstí, který by měl mít neobvyklý tvar elipsy. „Toto řešení
se zamlouvá nejvíce nám v
Prostějově a také krajským radním. Měli jsme původně obavy
ze stanoviska hygieniků, kteří
mohli vznést námitky proti až
přílišné blízkosti části rondelu
u domů mezi restaurací Fiesta
a Moděvou. Jak jsme se ale dozvěděli z hlukové studie, tento
faktor by neměl vadit, neboť
uvedené nemovitosti nejsou
obytné, jedná se o komerční prostory,“ uvedl předseda
dopravní komise města. Jak
dodal, výstavba tolik potřebné
okružní křižovatky ve velmi

frekventované lokalitě na sebe
zřejmě nenechá dlouho čekat.
„Dojde opět ke klasické spolupráci města a kraje. Abychom
se i my na této investici podíleli finančně, nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci a krajský úřad zase zajistí
finance na samotnou stavbu. A
ta by se měla začít realizovat
už během roku 2013,“ sdělil
příznivou zprávu Zdeněk Peichl. Jak ještě na úplný závěr
dodal, při jednáních s krajem se
osvědčuje vstřícnost náměstka
hejtmana Aloise Mačáka. Ten
ostatně dopravní problémy Prostějova zná rovněž velice dobře
z dlouholeté praxe komunálního politika.

Levné kolo se mu „prodražilo“,

teď může jít dokonce BRUČET

Prostějov/mls - Dvaadvacetiletý Jiří Morong koupil od
kamaráda dvě horská kola.
Zdánlivě vydělal. Jedno z
nich bylo značkové a kvalitní, přitom on jej sehnal za
dva tisíce korun. Za druhé,
které chtěl mít na náhradní

díly, dal pouze dvě stovky.
O obě však nakonec přišel
a ještě putoval před soud...
„Kdybych věděl, že je to kolo
kradené, nikdy bych ho nekoupil,“ hájil se nezaměstnaný
Jiří Morong. Věřit se mu ale
příliš nedalo. Cena kola a jeho

hodnota byly zřejmě nesrovnatelné. „Volal mi můj kamarád Martin Zikmund, že okamžitě potřebuje peníze. Tak
mi prodal první kolo. To druhé
chtěl dát do sběrny. Řekl jsem
mu, že si ho za dvě stovky vezmu na náhradní díly,“ popsal

Jiří Morong, který se vyučil
jako automechanik.
Za trestný čin podílnictví
mu nyní hrozí až na čtyřletý
pobyt za mřížemi! Rozsudek
však v tomto případě dosud
nepadl, jednání bylo odročeno.

Okradený „rekordman“ aneb jak přijít za dvacet let o 18 KOL!
Prostějov/mls - Že jsou krádeže kol velký problém,
který se dotýká každého z
nás, víme všichni. Smutným
„rekordmanem“ je v tomto
směru jeden z fotografů redakčního týmu Večerníku,
kterého jsme na základě aktuálního případu z vedlejšího
místa této strany, vyzpovídali. A nutno podotknout, že
jeho zážitky jsou politováníhodné...
„Za posledních dvacet let mně
ukradli celkem osmnáct kol,“
šokoval nás Zdeněk Pěnička, jehož všichni znají i jako
správce tenisových kurtů ve
Sportovní ulici. „To poslední

byl bicykl mých snů. Dlouho
jsem kolem něj v obchodě chodil a nakonec se rozhodl, že si
ho i koupím. Hned za čtrnáct
dnů mi ho ale právě na tenisových kurtech ukradli... Měl
jsem ho přitom zamčené a po
celou dobu jsem od něj nebyl
dál než padesát metrů,“ nechal
se slyšet nešťastný fotograf
Zdeněk Pěnička, kterému za tu
dobu lapkové vzali kola drahá
i zcela bezcenná. Jedno z nich
dokonce nemělo ani brzdy...
„Byla to jen kostra s pneumatikami, za kterou jsem si vždy
zahákl síť na úpravu antuky a
jezdil s ním výhradně po kurtech. Kolo nemělo absolutně

žádnou hodnotu a jízda na něm
byla i dost nebezpečná,“ poznamenal Pěnička.
Cyklistické prostředky mu hojně mizely především na jednotlivých sportovních kláních,
které se svým fotoaparátem
objížděl. „Na druhu sportu až
tak nezáleželo. Dvě kola mně
ukradli na boxu, další na fotbalech, hokeji i dalších sportech,“
zmínil se bezradný fotograf. I
když krádeže dříve hlásil policii, u posledních případů to
vzdal... „Už mi to bylo hloupé
tam pořád chodit! Navíc se
stejně nikdy nic nevyšetřil.
Vždy mi přišlo, že se případ
odkládá...“ Některý z bicyklů

se mu ani nepovedlo vypátrat v
prostějovských bazarech.
Za první ukradená kola přitom
alespoň dostal od pojišťovny
nějaké peníze. Nyní už však své
kolo ani nepojišťuje. „Peníze
vám vyplatí pouze v případě,
že vám kolo vezmou ze zamčeného sklepa, což navíc musíte
složitě dokazovat. A to pro mě
nemá cenu,“ vysvětluje životem
protřelý muž, který nyní jezdí na
starém bicyklu, který dostal darem. Na jaře pak plánuje koupi
nového kola, již devatenáctého.... „A na něj si dám opravdu
dám pozor! Budu s ním snad i
spávat,“ s úsměvem uzavírá naše
vyprávění Zdeněk Pěnička.

Téma Večerníku

7

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 20. února 2012

  

Ani v tomto vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku nechybí speciální strana zaměřená na dané téma, která si během svého
již ročního putování získala u našich čtenářů velkou oblibu. A jelikož se snažíme
naslouchat vašim zájmům a potřebám,
přicházejí si tak na své zahrádkáři, kutilové, stavebníci - prostě všichni ti, co se o
něco zajímají...
Dnes už podruhé v řadě jsme se zaměřili
na zdravý životní styl, načež prostor opětovně dostává trend současnosti, kterým
je bezesporu wellness. A jelikož se nám
brzy přiblíží jaro, není od věci, podívat se
trochu se na výběr bazénů ke svým rodinným domům či chalupám...
Připravila: Nikol Hlochová
INZERCE

Poradíme vám, jak si vybrat správný bazén

Zima se už pomalu chystá na ústup, a tak je ► pro náročnější, aktivní využití jsou pak ideální
nejvyšší čas začít s výběrem bazénu. Přemýšlíbazény s délkou od 10 m a šířkou 4 - 6 m
te o jeho koupi? A zapuštěného nebo nadzemOptimální tvar bazénu:
ního? Víte, co k bazénu budete potřebovat?
Při výběru bazénu je rozumné zvážit prostorové
Večerník vám poradí…
možnosti na zahradě
Dobrý bazén potřebuje:
☼ obdélníkové bazény jsou vhodné pro plavce
• stabilní, neklouzavou plochu kolem bazénu
☼ pro rodinné bazény je nejlepší tzv. ledvinkový
• co nejčistší okolní prostor, abychom zabránili
typ, který dokáže zcela změnit tvář zahrady a
zanášení nečistot do vody
celého domu
• prosluněné místo
Pár rad závěrem…
• prostor na stolek, židle, lehátka a slunečník
• prostor pro filtrační zařízení (nejlépe ve sklepě Bazény si vybírejte jen u takového prodejce, který se může vykázat dlouholetou existencí na trhu,
či v suterénu domu)
• pokud máte děti, dobrý výhled na bazén z okna mnoha realizacemi a odborným poradenstvím.
Zjistěte si, zda nabízená cena zahrnuje i kompletní
Optimální velikost bazénu:
dodávku na klíč a vybavení.
► pro rodinné koupání je vhodný bazén nejmé- Ptejte se na to, zda firma dokáže zajistit i odbornou
ně o rozměru 6 x 3 m do hloubky 1,2 m
montáž bazénu zdarma, informujte se o životnosti
► střední bazény se pohybují ve velikosti do bazénu. Všimněte si i délky záruky – čím je delší,
8 x 4 m a hloubky 1,5 m
tím lépe. Pamatujte, to nejdražší nemusí vždy zna► pro kondiční plavání stačí rozměr 2,5 x 4,5 m menat nejkvalitnější!
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WELLNESS
- kvalita vašeho zdraví,
duševní a fyzická harmonie
O co jde? Otázka je to jednoduchá, odpověď poněkud složitější. Podvědomě se domníváme, že je
to něco zdravého, prospěšného, omlazujícího. Styl
wellness se skládá z několika částí:
1. pozitivního přístup k životu
2. péče o fyzickou kondici
3. správné výživy
a udržování tělesné hmotnosti
4. péče o tělesnou schránku
5. tvorby duševní rovnováhy,
ochrany proti stresu

SPECIÁLNÍ MASTI A OLEJE
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KARLOVARSKÉ BYLINNÉ MAZÁNÍ
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Vyvinuto ve spolupráci s lázeňskou klinikou
Luxury Spa & Wellness Hotelu Prezident, Karlovy Vary.
www.hotelprezident.cz
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V dnešní hektické době jsou na nás kladeny velké nároky. Skoro civilizačními chorobami jsou bolesti zad,
hlavy, vysoký krevní tlak, ztráta koncentrace a psychické
obtíže. Mohou za to především dva faktory-stres a spěch.
Spousta lidí také trpí nadváhou, kterou má na svědomí
absence pohybu a postupné ukládání tuku. Měli bychom
se tedy snažit žít ve větší psychické pohodě, změnit stereotypní životní styl a občas se rozmazlit…právě to je součástí a náplní wellness, které má čtyři základní složky:
správné stravování, pohyb a cvičení, psychická relaxace
a rehabilitace, přičemž jedná se především o masáže,
saunu, parní lázně, whirpool, cvičení a další aktivity podobného typu.
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Expresz regionu
V Plumlově
Plumloověě ssee do
Pl
ddozví
dozv
ozvví
vše o kanalizaci
Plumlov/red - Vlastníci
všech nemovitostí v ulicích,
ve kterých v letošním roce
proběhne výstavba kanalizace, by se měli sejít na
schůzce, která se bude konat
22. února 2012 od 16.00 hodin v zasedací místnosti na
Městském úřadu v Plumlově.
Účastníci budou seznámeni s
postupem stavebních prací,
podmínkami a termíny
možného napojení nemovitostí na kanalizační řád.
V Konici budou rokovat
o rozpočtu
Konice/red - Na svém
pondělním zasedání, které se
bude konat 20. února 2012 v
18.00 hodin v malém sále na
zámku v Konici, by se Zastupitelstvo města Konice mělo
zabývat návrhem letošního
rozpočtu města. Ten musí
v souvislosti se splácením
úvěru na kanalizaci být
velmi napnutý. Úspory se
promítnou i do života města,
občané Konice se k nim
budou moci na veřejném
zasedání zastupitelstva moci
sami vyjádřit.
Hasiči budou konečně
vařit Zlatou vařečkou
Drahany/red - Soutěž
pětičlenných družstev ve
vaření na otevřeném ohni
bez použití polotovarů
„Zlatá vařečka” se uskuteční
už tuto sobotu 25. února
2012. Původní datum bylo
změněno kvůli v té době
panujícím mrazům. Akci,
která se koná v místní části
Japonsko městyse Drahany,
každoročně pořádá Sbor
dobrovolných hasičů z Drahan. Její součástí je i branný
závod.

Sněhové bouře způsobila na Drahansku a Konicku nebývalé problémy

BÍLÉ PEKLO NA PROSTĚJOVSKU!
V závějích nocovali řidiči autobusů i cestáři...

Takovou náhlou sněhovou kalamitu Prostějovsko
nepamatuje! Obzvláště v noci ze středy na čtvrtek
se regionem prohnala sněhová bouře. Kvůli
sněhu museli být evakuování obyvatelé Drahan
a Protivanova, desítky zapadlých řidičů strávili noc
ve svých automobilech. Nejvíce se zapotili cestáři,
hasiči a do akce byla povolaná i armáda. Na silnici
uvízli nejen kamioňáci, ale tentokrát i řidiči osobních
aut a autobusů....
Prostějovsko/mls
Problémy nadělal především
silný vítr, který na komunikace
Drahanské vrchoviny a Konicka místy nametl více jak metr
vysoké sněhové závěje. A těmi
se prostě projet nedalo. Zcela
uzavřeny byly komunikace v
okolí Konice, Protivanova, Dra-

han, Otinovsi, Bukové, Rozstání
a Lipové. Během noci ze středy
na čtvrtek, kdy zuřila největší
sněhová bouře, docházelo k
situacím, které jsou jinak na
Prostějovsku naprosto nevídané.
„Na silnicích Prostějovska uvízlo celkem pět našich autobusů,
které byly vyproštěny až ráno,“
sdělila Večerníku Martina Za-

Dál to nejde! Jeden z autobusů zapadl u Labutic. Nepomohli ani hasiči. Jeho řidič s kolegou v něm nakonec strávili noc. Foto: Jiří Možný

tloukalová ze společnosti FTL
Prostějov. Stalo se tak nedaleko
Protivanova, mezi Vícovem a Lipovou, a také u Labutic nedaleko
Suchdolu.
Situace zde byla o to kurioznější,
že nedaleko zapadlého autobusu skončil v příkopě i silničář
s traktorovou radlicí. Vyprostit se je vydali profesionální
hasiči, nicméně ti přes veškerou
snahu nakonec usoudili, že za
panujících povětrnostních podmínek je tato záchranná mise
odsouzena k nezdaru. Proto se
nakonec museli vrátit. „Uvízli
jsme tak kolem půl deváté večer.
Ven jsme se dostali až ráno, kdy
se situace trošku uklidnila. Vyprostili nás známí ze Suchdola,
kteří přijeli s nakladačem. Tím
odhrnuli sníh a následně nás jiní
traktorem vytáhli,“ popsal situaci
řidič autobusu Stanislav Možný,
který společně se svým kolegou
strávil celou noční sněhovou
bouři v autobusu. „Abychom
nezmrzli, topili jsme si motorem.
Vítr byl tak silný, že během noci
dokázal stojící autobus asi o
metr posunout stranou. V tomto
počasí se asi deset cestujících
z Brodku u Prostějova vydalo
pěšky domů. Podle toho, kde v
Brodku bydleli, museli ujít tak
jeden až tři kilometry,“ doplnil
Možný.
Nedaleko od ztroskotaného
austobusu trávil noc za volantem svého traktoru také uvízlý
silničář. I jeho nakonec ráno vytáhli místní. „Noc ze středy na
čtvrtek byla hodně výjimečná.
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Předplaťte si periodikum, kde je
NEJVÍCE ZPRÁV Z REGIONU
NA JEDNOM MÍSTĚ

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

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

Masopustní maškary voněly slivovicí

V Pivíně letos točila televize, v Březsku měli nejlepší slivovici
V Březsku pak za obecného
veselí večer v kulturáku pochoa v Přemyslovicích nejděsivějšího medvěda
vali basu Barboru MasopustoProstějovsko/mls - Podstatná
část vesnic v regionu ožila v
sobotu ostatkovými průvody.
Pestrobarevné maškary zahalené v lehkém alkoholovém
oparu dokázaly vytáhnout
z tepla a pohodlí vlastního
obýváku všechny místní. Ti
pak pro ně za odměnu měli
připravené výborné klobásky
či jednohubky.
„První ostatke se u nás konaly
už někdy v polovině padesátých

let. Tehdy chtěla paní učitelka
místní školy vybrat peníze na
promítačku. Maškary tehdy
„okrádaly” lidi o věci a pak se
v kulturáku uskutečnila jejich
dražba. Z vybraných peněz se
následně koupila promítačka,”
zavzpomínal
na
počátky
dlouholeté tradice v obci Václav
Novák. Ani škola, ani kino už v
obci nejsou, během masopustu
se však v Březsku skutečně
žije naplno. Na průvod obcí

Fotoreportáž

se za doprovodu improvizované kapely v sobotu vydalo
několik desítek maškar. Ať už
se jednalo o Obelixe, trpaslíka
či pračlověka všichni svorně
voněli výtečnou slivovicí.
„Někdy v osmdesátých letech
k nám přijel fotograf z Rudého
práva, aby nás zvěčnil. Jenže
se u nás tak opil, že nakonec
nebyl schopen žádný pořádný
snímek vyfotit,” usmíval se
při této vzpomínce Novák.

vou rozenou Vrzalovou, která
odešla v lehkém alkoholovém
opojení odpouštějíc všem, kdo
se na ni provinili. V nedalekých Přemyslovicích během
ostatků obcí procházel děsivý
mědvěd, který se vrhal na
každého, koho potkal. „Snažím
se ho držet zkrátka, ale moc mě
neposlouchá. Obejme každého,
koho vidí,” prohlásil stylový krotitel, který si zuřivou
šelmu vedl na silném provaze.

Nejproslulejší ostatky v regionu pořádají v Pivíně. Zdejší
divadelní společnost Větřák
zde připraví veselí trvající celé
tři dny. „Letošní ostatke byly
výjimečné mimo jiné i tím,
že si je k nám dorazila natočit
Česká televize,” zmínil se starosta Pivína Jan Vrána. Ostatkové právo si pivínští ukradli
před lety ve Vřesovicích. Je to
zřejmě jediné právo v regionu,
jehož kontinuita sahá skutečně
až do středověku. Masopustní
rej byl přípravou na popeleční
středu, která je začátkem půstu
a přípravou na velikonoční
svátky.

Zachránil sebevraha

a PŮLKU VITČIC!
(dokončení ze strany 3)
Kolega z hlídky následně přivolal
záchranku a muži poskytl první
pomoc. Asi po pěti minutách se na
místo dostavili hasiči z Prostějova,
kteří ihned po uzavření plynového
vedení změřili koncentraci plynu
v domě. „I s odstupem času zde
byla naměřena koncentrace v
množství, které by v případě iniciace způsobilo výbuch. Následně
byl v koupelně nalezen dopis na
rozloučenou, ve kterém obyvatel
domu popisuje, že se chtěl svým
jednáním zabít a zároveň vyhodit
dům do povětří,“ uzavřela Eva
Čeplová, mluvčí prostějovské
policie.
Redakce Večerníku se po
zveřejnění tohoto případu chtěla
dozvědět víc o muži, který
pokusem o sebevraždu nechtěl
ublížit jenom sobě, ale ohrozil
daleko více lidí. Rozjeli jsme
se proto do Vitčic. Přímo s

pětapadesátiletým
notorickým
sebevrahem se nám mluvit
nepodařilo, protože v současnosti
je stále hospitalizován v psychiatrické léčebně. Jeden ze sousedů
nám však pár informací poskytl.
„Ten chlap je fakt nebezpečný,
sobě i celému okolí. Teď je v
blázinci, ale minulý týden zde byl,
pustili ho na víkendový opušťák,“
řekl muž ze sousedství, který si
však nepřál být jmenován. „Pamatuji si na ten poslední listopadový
den. Byl tady hrozně cítit plyn okolo celého domu. Ještěže ten policajt tak rychle zareagoval, mohlo
nás být po smrti několik. Soused
byl notorický žárlivec a těsně
před tím okamžikem od něho už
asi popáté utekla žena. Zřejmě to
psychicky neunesl, tak se rozhodl
zemřít. Proč chtěl ale zabít i nás?
Mohla tady vyletět do luftu půlka
obce. Máme z toho dodnes všichni
hrůzu,“ dodal občan z Vitčic.

Ošklivá BOURAČKA za Ohrozimí
Řidič utekl hrobníkovi z lopaty!

jaké byly ostatke v regionu...

Záchrana od místních. Silničáře s traktorovou radlicí i zapadlý autobus nakonec ráno ze závějí vytáhli
lidé ze Suchdolu.
Foto: Vladimír Kubíček
Všemi možnými prostředky
jsme se snažili řidiče varovat,
aby na silnice vůbec nevyjížděli.
Přestože jsme se snažili silnice
neustále plužit, vítr na nich stále
tvořil vysoké závěje. Od úterý
jsme se vůbec nezastavili, situace
se zlepšila až v pátek. K dispozici
jsme měli dva vozy v Protivanově
a pět v Konici. K tomu ještě
traktorové radlice. Bylo to celé
hodně vyčerpávající,“ ohlédl se
za sněhovou kalamitou vedoucí
konického cestmistrovství Petr
Walter.
V dalších dnech už se naštěstí
situace zklidnila, nyní na
veřejných úsecích hrozí spíše
ledovka, někde už dokonce
dochází k rozpouštění.

Z pekla štěstí. Náklaďák se sedmatřicetiletým řidičem se mezi Ohrozimí
a Vícovem rozplácl o strom. Šofér byl jen lehce zraněn. Foto: Policie ČR

Březsko. V zasněženém Březsku si masky pochutnávaly Přemyslovice. Medvěd v Přemyslovicích nabízel všem Pivín. V Pivíně už několik desítek let dokazují, že si zde
na výborné slivovici.
místním těsné obětí zdarma.
ostatkové veselí umí náramně užít. 3 x foto: Martin Zaoral
Sněhová bouře. Silničáři bojovali s nebývalou sněhovou nadílkou a
hlavně silným větrem.
Foto: Jiří Možný

Ohrozim/mik - Štěstí v neštěstí měl ve středu řidič náklaďáku, který zřejmě hrubě podcenil sněhovou kalamitu a na silnici mezi Ohrozimí a Vícovem naboural do stromu. Ještěže
se v kritický okamžik položil na místo spolujezdce, protože
strom z poloviny zdemoloval kabinu.
„Ve středu 15. února 15.50 hodin jel sedmatřicetiletý řidič s nákladním vozidlem tovární značky Volkswagen Crafter po silnici
směrem od Ohrozimi na Vícov. Na rovném úseku z důvodu nepřizpůsobení stavu a povaze komunikace se na souvislé vrstvě
sněhu s vozidlem dostal do smyku, sjel vlevo mimo komunikaci,
kde čelně narazil do stromu,“ popsala nám karambol Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Při nehodě došlo naštěstí jen k lehkému zranění řidiče, který byl sanitkou převezen
do nemocnice k ošetření. „Dechová zkouška na alkohol byla negativní, způsobená škoda činí nejméně 451 tisíc korun,“ dodala
mluvčí policie.

„Máme snahu fungovat všichni společně,“ chválí starostka Želče
Nadšenci umí plesat
„Podhraďák“ se napouští rychle. Koupat bychom se měli už letos v létě BRONISLAVA AUGUSTINOVÁ aktivity obce a místních spolků
Plumlov/mls - Čistící zóna
pro Plumlovskou přehradu.
I tak by se dal nově charakterizovat Podhradský rybník, který se od úterý začal
napouštět vodou. Už nyní
se dá předpokládat, že plný
by mohl být poměrně brzy.
Během uplynulého týdne
napadlo na Drahansku velké množství sněhu. Díky
víkendové oblevě však začal
tát a řeka Hloučela vodu z
vrhoviny odvádí právě do
prázdného Podhradského

rybníka. Přitom s teplotami
nad nulou počítají meteorologové i v průběhu tohoto
týdne.
Napouštění rybníka provázely komplikace se zamrzlými
stavidly, které museli zaměstnanci Povodí Moravy rozmrazit pomocí ohřáté vody brané
přímo z rybníka. Loni bylo z
„Podhraďáku” vytěženo a odvezeno téměř 60 tisíc metrů
krychlových nánosů plných
živin pro sinice. Poté, co dno
rybníku dostalo ještě finál-

ní ozdravnou kůru v podobě
vápnění a následného promrznutí, má tato vodní plocha
šanci na čistou vodu bez sinic.
„Jsem velmi rád, že odborníci potvrdili pozitivní dopady
provedených opatření. Abychom je ještě více podpořili,
chceme letos vybudovat vedle
rybníka sedimentační nádrž a
litorální pásmo pro účinnější čištění vody přitékající do
nádrže,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim
Světlík. Povodí Moravy v

Podhradský rybník. Už během prvního týdne napouštění se rybník
v Plumlově solidně naplnil. S většími přívaly vod se dá počítat i v průběhu tohoto týdne.
Foto: Martin Zaoral

tuto chvíli čeká na dotaci. V
případě jejího udělení bude
akce zahájena ještě v letošním roce.
Zdali bylo bagrování rybníka,
které přišlo na 23 milionů korun, i účinné, se ukáže už letos
v létě. Záležet přitom bude
také na odpovědnosti obyvatel okolních obcí. „Je nutné
zabránit nelegálnímu vypouštění splašků, kterého jsme i v
průběhu revitalizace a vápnění
byli bohužel svědky,” posteskla si tisková mluvčí Povodí

Moravy Veronika Slámová.
Kdo bude mít po napuštění
rybníka utrum, budou sportovní rybáři. Oproti minulým
letům bude prioritou udržet v
rybníce čistou vodu. Proto se
zde omezí počet tzv. bílých
ryb. Kvalita vody v Podhradském rybníku by měla mít vliv
i na Plumlovskou přehradu.
Nádrž, která se začala vypouštět v září 2009, by se měla začít napouštět přibližně za rok.
Konec oprav její hráze je přitom plánován na léto 2013.

V Kostelci si za daň V Protivanově vzniká nová lokalita pro rodinné domy

na náměstí, v plánu je i cyklostezka
z nemovitostí museli připlatit Díky dotaci obec rovněž obměnístavět.dřeviny
„Není to otázka pěti, de- prostředí zprávu, že žádost na „Kříže se dříve většinou natíraKostelec na Hané/mls - Do konce ledna museli lidé letos podat daň z nemovitosti. Jediným místem na Prostějovsku, kde
je tato daň vyšší, než je základní daňová sazba, je Kostelec
na Hané. Ve městě ji museli poplatníci vynásobit dvakrát.
Důvodem je zatížení obecní kasy výstavbou kanalizace.
Přitom kanalizaci nedávno vybudovali i v Konici, nyní její
výstavba probíhá také v Plumlově. Daň tu však nezvadali.
Oslovení občané Kostelce na Hané jsou s vyšší daní smířeni.
Vyšší daň v Kostelci na Hané umožnil takzvaný daňový koeficient, který v Kostelci zvedli na hodnotu dva. Zastupitelstvo města o tomto kroku rozhodlo z důvodu zajištění potřebného úvěru
pro výstavbu kanalizace ve městě. Vybrané peníze by měly být
využity zejména na úpravu veřejného prostranství a vzhledu
města po skončení investiční akce. „Zvýšení daně schválilo zastupitelstvo ještě před minulými volbami. Další posun směrem
nahoru v tuto chvíli už nepředpokládáme,“ reagoval současný
starosta Ladislav Hynek. Zvednutí daně lidé z Kostelce nepřivítali právě s nadšením. V tuto chvíli jsou s ní však všichni oslovení občané smířeni. „Jsme rádi, že se kanalizace a vodovod konečně buduje. Čekali jsme na to spoustu let. Pokud se to vezme
rozumně, je jasné, že radnice peníze někde brát musí. Zvednutí
daně z nemovitostí je jedna z mála možností, jak její rozpočet
navýšit. Otázkou je, zdali se po dokončení této akce daň opět
sníží. Spíš bych to ale nepředpokládal,” vyjádřil se například
Karel Kaňák.

Zhruba třicet nových domů může v nejbližších letech
vyrůst v Protivanově, o třetinu parcel je již nyní zájem.
Vedení obce totiž sáhlo k šesté změně územního plánu, vykoupilo potřebné pozemky a letos plánuje začít
se zaváděním inženýrských sítí. Mimoto dojde i na
obnovu zeleně, opravu kříže či výstavbu cyklostezky.
Protivanov/jim
„Máme vydané stavební povolení na elektřinu, kanalizaci,
vodu a podané žádosti na plyn
a na vozovky a komunikace.
Letos bychom chtěli zvládnout
aspoň elektřinu a vodu, aby se
budoucí majitelé mohli napojit a mít ji na stavění,“ pověděl
starosta Protivanova Karel Trnečka. S pracemi chtěli započít
již na podzim loňského roku,
jenže vše se protáhlo vinou vypsání územního a stavebního
řízení. Nyní je prvních patnáct
stavebních parcel geometricky

zaměřeno, se zájemci existuje
smlouva o smlouvě budoucí na
prodej pozemků a během dvou
tří, let je v plánu dodělat všechny zbývající inženýrské sítě.
Starosta věří, že postupně dojde
k zaplnění celé lokality, jako
se tomu stalo již v minulosti.
„Když jsme posledně měli dvanáct domků, tak to trvalo osm,
deset let. V roce 2002 jsme vykupovali pozemky a postupně
se prodávaly stavební parcely,“
připomněl s tím, že nyní zbývá
jediná volná parcela, jejíž vlastník zatím zpracovává dokumentaci, ale již letos by chtěl i začít

seti let, ale dvaceti, pětadvaceti.
Městys tak má zabezpečeny
stavební pozemky na hodně let
dopředu,“ zdůrazňuje starosta.
Problém nepředstavuje ani nedávno spuštěná kanalizace s
čističkou, která je dostatečně
naddimenzovaná a schopná
pojmout ještě spoustu nových
obyvatel. „Od ledna jsme zdražili stočné asi o dvě koruny. Čistička funguje a kapacita je asi
1450 ekvivalentních obyvatel,
přičemž nyní máme asi 1050
obyvatel,“ souhlasil starosta.
Ještě než se výstavba nových
rodinných domů rozběhne naplno, stihnou v Protivanově další
minimálně dvě nákladné akce,
obě díky dotacím. Jednou z nich
je obměna zeleně, v první řadě
na náměstí, druhou oprava památkově chráněného kříže směrem na Bukovou. „Dostali jsme
ze Státního fondu pro životní

revitalizaci zeleně byla akceptována. Řešili jsme především
náměstí, protože lípy nám pomalinku odcházejí. Jsou staré,
uvnitř duté,“ ozřejmil Trnečka. Obec si tak nechala udělat
posudky na jednotlivé stromy,
přestárlé by vykácela, něco jen
ořezala a vysázela nové. Podle
návrhu odborné firmy by šlo o
dřeviny, které se do tamějších
klimatických podmínek hodí.
„Celkové náklady jsou asi milion dvě stě tisíc korun. Chtěli
bychom udělat ještě klidovější
zónu ve dvoře kolem dolního
rybníčku a kolem cesty do Bukové,“ doplnil starosta Protivanova.
Na kříž získala obec čtvrtmilionovou dotaci přes Místní akční
skupinu Moravský kras, jejímž
je členem. Prostředky pokryjí asi
osmdesát procent výdajů, zbytek připutuje z místní pokladny.

ly vápennými barvami. Poté se
od toho upouštělo ve prospěch
emailových barev, ale pískovec
pod emailem přestal dýchat a
začal se drobit. Ve snaze, aby to
bylo pěkné, se ty kříže v podstatě
ničily,“ upozornil Trnečka.
Zastupitelé si jsou vědomi i
rostoucího provozu na hlavním
tahu obcí z Prostějova na Boskovice a ve snaze předejít vážnému úrazu se rozhodli vystavět
stezku pro chodce i cyklisty.
„Dokumentaci již máme zpracovanou a řešili jsme majetkové
poměry k pozemkům v trase.
V podstatě jsme domluveni
až na jeden, který teď budeme
řešit, abychom mohli požádat
o vypsání územního řízení a
následně stavebního,“ sdělil
aktuality protivanovský starosta
Karel Trnečka s tím, že v ideálním případě se s vlastní stavbou
začne v příštím roce.

organizačních záležitostí jsme se
domlouvali na dotacích, o jaké
budeme žádat. Přes ministerstvo
pro místní rozvoj se nám v každé
obci podařilo zřídit dětské parky,
vytvořili jsme naučnou stezku
Předinou za poznáním.“
Takže
jste
získala
zkušenosti uplatnitelné
jako starostka?
„Ano. Přede mnou stál v čele
mikroregionu bývalý starosta
Brodku u Prostějova pan Antonín Crhonek. To byl první
impulz, začala jsem více jezdit,
Jsou pozitivní efekty komunikovala jsem s okolními
starosty, pracovníky na krajském
úprav poznat?
„Dost. Splnilo to svůj účel. V úřadě. Získala jsem větší rozhled.
ou velká
Loučkách za hřištěm jsou
biocentra, biokoridory see zhruba
22 tisíci stromy a keři.i. Když
ůtrži, tak
dříve došlo k větší průtrži,
dokonce i hřiště bylo pod vový nános
dou a k tomu až metrový
bahna. Pochvalují si to i občané,
du i ve
protože dříve měli vodu
sklepech. Zvláště když na polích
a.“
rostla kukuřice nebo řepa.“
Do konce roku 2010
010 jste
stála též v čele Mikrorebnášelo?
gionu Předina. Co to obnášelo?
astavena
„Řada dotací je nastavena
tak, že samotné obcee si na
ně nemají možnost sáhnout.
kem u
Takže jsme s Brodkem
ovem,
Prostějova,
Dobrochovem,
cemi,
Otaslavicemi, Ondraticemi,
anyVincencovem, HradčanymiKobeřicemi, Vranovicemimi
Kelčicemi, Vřesovicemi
vytvořili mikroregion.
A společně s Mikroregionem Němčicko
tvoříme Místní akční
skupinu Na cestě k
prosperitě, odkud takéé
at
máme možnost čerpat
kých
dotace. Kromě klasických

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.
Jiří Možný
V Želči fungují hasiči,
myslivci, fotbalisté i
zahrádkáři. Znamená to, že
obec žije?
„Myslím si, že ano. Máme tu
ještě skautíky, které vede paní
Zonková. Spolky pořádají plesy,
hodové zábavy, posezení v hájku,
pytláckou noc. Máme snahu fungovat všichni společně. 20. ledna
jsme měli druhý obecní ples a v
sobotu 25. února se koná druhý
ples hasičů. Pak chystáme pálení
čarodějnic, na jaře dětský den,
v srpnu tady míváme hody. V
bývalém pískovém lomu se již
netěží, ale našly se tam vzácné
rostlinky a lze tam vyjít na procházku. Navíc naše obec má
za zhruba třicet milionů zrealizované již tři pozemkové úpravy,
takže katastr nabízí různá zákoutí k relaxaci. Třeba nedávno
jsme dělali novoroční pochod k
retenční nádrži se sousední obcí
Doloplazy. Zhruba sedmihektarová plocha pro zadržení vody
z krajiny, kolem níž je výsadba
v oplocenkách. Druhá etapa zahrnovala suchý poldr za hřištěm
pro zadržení stoleté vody.“

Skloubit to se starostováním je
časově náročné a usilovala jsem
o to, aby si to zase vzal na starost někdo jiný. Takže teď dělá
předsedkyni místostarostka Dobrochova Eva Mudrlová.“
Přináší vám funkce starostky víc pozitiv než
negativ?
„Nedokážu sedět se založenýma
rukama,
starostování
mě
naplňuje. Jsou chvíle, kdy se
něco nepodaří, ale když se zadaří
a třeba získáte nějakou dotaci,
žene vás to dál.“
Želeč má dohromady 15
zastupitelů. Není to
příliš?

„Na to, že máme 547 obyvatel, je to dost. Jelikož máme
patnáctičlenné
zastupitelstvo,
musíme mít i pětičlennou radu.
Před každými komunálními
volbami může zastupitelstvo hlasovat o tom, jak velké bude po
volbách. Jsem tu již páté volební
období a zatím vždy to tak bylo.“
Co místní lidi nejvíce
trápí?
„Nezaměstnanost! To ale není problém jen naší obce. Spolupracujeme s úřadem práce a snažíme
se každým rokem zaměstnávat
lidi na veřejně prospěšné práce a
veřejnou službu. U ní došlo pro
letošek ke změně a místo dva-

„Nedo
„Nedokážu
sedět
založe
se založenýma
rukama,
starostován mě naplňuje.“
starostování
Bronislava Augustinová
Bro
o pr
práci ženy v čele obce
ceti hodin měsíčně budou muset oddělat dvacet hodin týdně.
Vesměs bereme muže a ženy na
údržbu zeleně a snažíme se, aby to
byli místní občané. Ale každému
to můžeme nabídnout jen jednou
za tři roky. Jsme s nimi spokojeni
a již teď se k nám chodí hlásit a
čekají na jaro. Opravdu mají
zájem si práci najít. Potřebovali
bychom spíše techniku na úpravy
pozemků, které nám již připadly
do užívání. Zatím to řešíme nákupem služeb a menší práce děláme
brigádně. Na větší je potřeba traktor s ramenem a mulčovačem,
což je řádově investice za milion
a půl.“

jako nikdo jiní...

Ples v Žárovicích překonal
i ty nejdivočejší představy
Plumlov/mls - Už týden dopředu byl ples Plumlovských
nadšenců beznadějně vyprodaný. Kdo si s dostatečným
předstihem nezajistil vstupenky, nebo je nevyhrál v naší
soutěži, ten si v sobotu mohl
rvát vlasy a pouze smutně obcházet kolem narvaného kulturního domu v Žárovicích.
Přišel totiž o zábavu, která se
hned tak nevidí.
Každý, kdo se dostal na sobotní
ples Plumlovských nadšenců, z
toho byl očividně natolik nadšen,
že si tento večer prostě chtěl užít
opravdu naplno. A podle toho to
taky vypadalo. Oproti jiným plesům, které často bývají na jedno brdo, má bál nadšenců díky
kvalitnímu zvuku kapely Black
Rose, převelice rozverným Ve-

selým kravičkám a především
všem členům spolku, kteří si ze
sebe nebojí udělat srandu takový
šmrnc jako žádný jiný. Všichni ostatní spříznění návštěvníci
si pak užívali surfování na této
hravé vlně. Samotná akce pak
měla hned dva zlaté hřeby. Prvním z nich byl opravdu divoký
a sexy kankán Veselých kraviček, na nějž by valil oči i takový Buffalo Bill, tím druhým pak
převelice vtipný tanec z prostředí sultánského paláce v podaní
plumlovských mužů. Při spatření
jejich odhalených těl a zahnutých
šavlí šla bezesporu nejedna z přítomných žen i dívek do kolen.
Celý ples končil po třetí hodině,
nicméně jen málokterý z jeho
účastníků si v tu chvíli nepřál,
aby trval minimálně celý víkend.

Tohle jinde neuvidíte! Po půl noci se návštěvníci plesu mohli ocitnout v paláci samotného sultána.
Foto: Martin Zaoral
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Hvězda šoubyznysu

MAGOR ZEMŘEL,
HAVEL ZEMŘEL,
PLASTICI JEDOU DÁL
The Plastic People Of the Universe. V sobotu v prostějovském klubu Apollo 13 hrála legenda českého undergroundu.
Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls - „Jak dlouho Bože ještě snesu, že žiju v
ustavičném stresu,” ptal se
známý Ivan „Magor” Jirous
ve svém textu, který zhudebnila kapela The Plastic People
Of the Universe. „Tak dlouho,

jak se Tobě zachce, bude trvat má frustrace,” odpovídal
si následně sám básník, který
před třemi měsíci v sedmašedesáti letech zemřel. Právě
tato skladba byla jednou z
těch, kterou Plastici zahráli na

svém meditativním koncertu
v prostějovském klubu Apollo 13. Další zpřízněnou duší
skupiny, jejíž síla tkví právě v
textech nutících k zamyšlení i
nezaměnitelné atmosféře, kterou dokáže navodit na svých

Undergroundová legenda
dokázala téměř vyprodat
klub Apollo 13
koncertech, byl i Václav Havel. Právě na jeho chalupě na
Hrádečku hudebníci natočily
v sedmdesátých dvě ze svých
poloprofesionálních ilegálních
nahrávek. Václav Havel svého kamaráda Jirouse přežil o

měsíc a pár dní, Plastici však
hrají stále dál. A jak dokázal i
sobotní prostějovský koncert
„jejich” publikum složené z
lidí, kteří knihy neberou ani
jako přežitek, ani jako bytový
doplněk, jim stále rozumí.

Nejvýznamnější kulturní událost...

Archiv obsadily královny plesů
Výstava odhaluje, jak se krášlily ženy v průběhu celého XX. století

Prostějov/mls - Pokaždé jiné
a pokaždé stejné. Takové jsou
ženy všech věků. Každá chce
být okouzlující, jedinečná,
nezaměnitelná. Obzvláště před
plesem se Popelky mění v
princezny. Vyrazí ke kadeřníkovi, krásně se nalíčí, obléknou
do nádherných šatů, vezmou
si šperky, udělají vše pro to,
aby daly vyniknout všem

svým přednostem. Skvělou
přehlídku toho, jak se stovky
půvabných mladých dívek a
žen několika generací krášlily
na plesy v průběhu celého XX.
století lze od čtvrtka spatřit ve
Státním okresním archivu v
Prostějově.
Parkety o každém víkendu
v těchto dnech plní tisíce
tanečníků. Proto se ve Státním

okresním archivu rozhodli, že
nastal nejlepší čas udělat výstavu
nazvanou Plesová móda XX.
století. Její zahájení proběhlo
ve čtvrtek 16. února. „Každá
instituce si dávala záležet, aby
její ples byl nezaměnitelný a
odlišný od ostatních. Vyhlášené
pak bývaly prostějovské šibřinky,
tedy maškarní plesy. Ty se
konaly na různá témata jako

například Černá a bílá, Paříž a
další,” připomněla mimo jiné
na úvod výstavy šéfka Státního
okresního archivu v Prostějově
Dagmar Roháčková. Po té se
návštěvníci čtvrteční vernisáže
přenesli na ples v dobách, kdy se
tančil ztřeštěný charleston. Jednu
z menších rolí si v odlehčené
scénce zahrála i šéfka archivu.
Kromě dobových fotografií

krásných dívek vytvořených
ve vyhlášeném ateliéru Ševčík
fungujícím na náměstí E. Husserla jsou v archivu k vidění
ještě předměty ze sbírek Evy
Suchánkové, Karla Taberyho a
Miroslava Macíka.
Na tuto výstavu se do 23. března
můžete vypravit vždy v pondělí a
středu od 9 do 17 hodin, v úterý,
čtvrtek a pátek od 9 do 16 hodin.

Předplaťte si periodikum, kde najdete nejaktuálnější
KULTURNÍ ZPRÁVY | Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433, pište: predplatne@vecernikpv.cz
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ARAKAIN
& LUCIE BÍLÁ
ARAKAIN XXX BEST OF TOUR 2012

Z vernisáže. Výstavu zahájila scénka z plesu 30. let 20. století, na kterém se tančil ztřeštěný charleston. Malou roli si v
ní zahrála i šéfka archivu Dagmar Roháčková.
Foto: Martin Zaoral

Švédská hvězda reggae míří do Apolla
V pátek zahraje Joey Fever

Prostějov/red - Oblíbený seriál karibské hudby Harvest party v prostějovském klubu Apollo 13 nezastaví ani zimní měsíce. Naopak! Čím
větší zima venku je, tím známější
tváře a hlasy do Prostějova míří.
Tentokrát se totiž na Hané představí vycházející hvězda evropského
reggae a dancehallu Joey Fever.
Švédský zpěvák, který nedávno
představil debutové LP „In Fever“,
které vyšlo pod britským labelem
Lockdown, zpívá už od roku 1998 a
prostějovskému publiku se představí v pátek 24. února. Za sebou má několik hitů a kromě rodného Stockholmu se proslavil už skoro po celé
Evropě. Zpěváka s nezaměnitelným
hlasem na miniturné doprovodí DJ-ové Forward March Posse z Prahy.

Švédský Jamajčan. Charismatický
Joey Fever patří k nejlepším bílým
zpěvákům reggae v Evropě.
Foto: internet

„Joey Fever přijede do Česka na tři
dny. A myslím, že pro nás může být
velkou ctí, že kromě Prahy a Opavy
přijede taky do Prostějova. Hudební
fanoušci by si ho rozhodně neměli
nechat ujít, protože s velkou pravděpodobností ho budou mít možnost
spatřit už jen na velkých festivalech,
kam jinak určitě patří,“ uvedl pořadatel koncertu Vítězslav Lužný.
V pátek 24. února v klubu Apollo 13
vystoupí také zástupci prostějovské
hudební scény. Necelý půlrok po
veleúspěšném křtu debutového alba
„Nemáš ani ponětí“ rozjedou svoji
show i hiphopoví Douny & Fudja.
Na závěr celé akce zábavu ještě obstarají DJ-ové z opavských Wicked
sound, kteří jsou v Prostějově velmi
dobře známí. Celá akce začne ve 20
hodin. Více informací se dozvíte na
webu klubu nebo na facebooku.

Co archeologové našli na zámku?

Na tuto otázku vám odpoví úterní přednáška v archivu
Prostějov/red - Klub historický a státovědný v Prostějově má v plánu uspořádat každý měsíc přednášku nebo
jinak zaměřenou osvětovou akci pro
veřejnost. V lednu se ve výstavních
prostorech Státního okresního archivu
Prostějov konala slavnostní veřejná
premiéra filmového dokumentu Jiřího
Dittmanna Sametové dny v Prostějově. Účast obecenstva byla podle oče-

kávání velká stejně jako ohlas na představený snímek. Jako další akce byla
vybrána přednáška archeologa PhDr.
Miroslava Šmída o významných archeologických objevech uskutečněných v posledních letech v Prostějově
a jeho nejbližším okolí. Atraktivní
určitě budou informace o nálezech
v samotném historickém centru města,
tzn. v bývalých židovských uličkách

či pernštejnském zámku. Zmíněna
budou také nová slovanská pohřebiště v Okružní ulici v Prostějově a
v Dětkovicích či výzkumy v prostějovské průmyslové zóně a v prostoru
nově budované silnice a křižovatky
u Čechůvek. Přednáška se uskuteční v úterý 21. února 2012 v 17 hodin
ve výstavním sále Státního okresního
archivu Prostějov v Třebízského ulici.
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Ze života města

Manthellan má ZELENOU!
Zastupitelé se shodli na Galerii Prostějov

Na úterním zasedání
Zastupitelstva města
se jednalo o plánované
výstavbě obchodního
centra, které vybuduje
společnost Manthellan.
Na programu jednání
byly dva body týkající se
otázky výstavby Galerie
Prostějov. Jednak to byla změna územního plánu
v centru města, kde má Galerie stát, následně zastupitelé jednali o „Dodatku číslo 2“ ke Smlouvě o
smlouvách budoucích mezi městem a společností
Manthellan coby investorem stavby.
Prostějov/mik
Na to, co je obsahem zmíněného Dodatku ke smlouvě, jsme
se zeptali místostarosty Jiřího
Pospíšila. „Dodatek doplňuje smlouvu původní o některé
články, které reagují na vývoj
daného projektu a zároveň také
vyvažují smlouvu ve prospěch
města. V dodatku se nově objevuje například složení finančních prostředků za odkoupené
pozemky do notářské nebo bankovní úschovy, dále to, že investor neprodá nebo nepřevede
pozemky bez souhlasu města a

určitě ten nejdůležitější článek pokud investor do 5 let ode dne
rozhodnutí katastrálního úřadu
o povolení vkladu vlastnického práva nedokončí stavbu, je
povinen nabídnout pozemky v
právním a faktickém stavu, v
jakém je převzal, s přihlédnutím
k obvyklému opotřebení, městu
zpět k odkupu za shodnou kupní cenu, za kterou ji odkoupil od
města. V případě, že tomu tak
nebude, má město možnost od
smlouvy odstoupit,“ vysvětlil
Večerníku Jiří Pospíšil.
Opoziční zastupitelé z řad
TOP09 opět vystoupili pro-

Poslední krok. Výstavbě obchodní Galerie Prostějov nyní už nic nebrání v cestě. Zastupitelé včetně místostarosty Jiřího Pospíšila schválili v úterý Dodatek ke smlouvě s Manthellanem i změnu územního plánu v
centru města.
Foto: koláž Pv Večerníku
ti této smlouvě, naopak jiná
část opozičních zastupitelů z
KSČM návrh radních odhlasovala. „Diskuse byla vcelku
dlouhá, trvala k tomuto bodu
více než dvě hodiny. Nakonec
zvítězil zdravý rozum, neboť
většina racionálně uvažujících
zastupitelů hlasovala pro Dodatek, který v konečném důsledku vylepšuje pozici města.
Všem, kteří podpořili Dodatek
smlouvy, patří dík. Ukázalo se,
že ve chvílích, kdy jde o zájmy

města, nezáleží na stranických
barvách, ani na tom, zda jde o
koalici, či opozici,“ dodal prostějovský místostarosta.
Jak ještě podotkl, zastupitelé rovněž schválili i změnu územního
plánu. Otázkou zůstává, co tedy
nyní bude prakticky následovat.
„Firma Manthellan může pokračovat na přípravách svého projektu, společně s městem a dotčenými orgány se začne například
připravovat nový regulační plán
pro danou lokalitu, prostě začnou

se vyřizovat všechna nutná povolení, všechny formality, které
jsou pro takový projekt potřebné.
Nyní jsme dokončili jednání o
znění Dodatku a bude následovat
vyjádření města ke studii, kterou
investor předložil. Investor, jak
už jsem uvedl, může nyní dál
pokračovat na svém projektu.
Město se ale nyní soustředí zejména na svůj záměr, kterým je
přesunutí tržnice a výstavba nového sportovně-společenského
centra,“ uzavřel Jiří Pospíšil

Projekt koupaliště za velodromem doznal změny
Padesátimetrový plavecký bazén se posune k zimnímu stadionu

Prostějov/mik - Na projektu
obnovy kdysi tolik populárního koupaliště za velodromem
za Kosteleckou ulicí se stále
usilovně pracuje. Radní stále
předpokládají, že s výstavbou
by se mohlo začít už letos. Jak
jsme se ale dozvěděli, projekt
umístění padesátimetrového
bazénu se šesti plaveckými drahami doznal výrazné změny.
Bazén se totiž posune blíže zim-

nímu stadionu, aby se hospodárněji dalo využít tepla při vyhřívání vody na budoucím novém
koupališti. Teplo se jak známo
má odebírat ze zařízení, které vyrábí ledovou plochu. Za své tak
vezme několik stávajících tenisových kurtů. O výměně pozemků
jedná město i s lukostřeleckým
klubem. „Během projektování
se došlo k závěru, že bazén tak
bude mnohem blíže tepelné-

mu zdroji na zimním stadionu.
Druhým důvodem je požadavek
státu, od kterého budeme žádat
dotaci. Jde o to, aby délka bazénu
vešla do daného prostoru, a jeho
nové nasměrování z východu na
západ je dáno i lepším využitím
slunečních konektorů, které rovněž budou ohřívat vodu a dodávat elektřinu pro potřeby nového
areálu,“ sdělil Večerníku Zdeněk
Fišer, místostarosta města.

Poloha nového bazénu bude
částečně zasahovat do pozemků,
na kterých jsou v současnosti
tenisové kurty a také část areálu
lukostřeleckého klubu. „S oběma
provozovateli jednáme o náhradě
a myslím, že naše nabídky, které
jsme navrhli s kolegou místostarostou Pospíšilem, jsou velmi
vstřícné,“ dodal Zdeněk Fišer.
Radní v současnosti disponují
konečným projektem, stavět

Radní pod palbou

Statutární město. CO SE ZMĚNÍ?
„Mít jiný titul není o tom,
že necháme udělat nová razítka,“
říká starosta a budoucí prostějovský
primátor Miroslav Pišťák

Prostějov - Jak jsme informovali minulý týden, zřejmě už od
1. dubna tohoto roku by se Prostějov mohl stát statutárním
městem. Hodně se o tomto tématu hovoří, proto jsme se
zeptali starosty a budoucího primátora Prostějova Miroslava
Pišťáka (na snímku), co se vlastně od uvedeného data změní. Jak pro práci radních, tak pro samotné občany.
Michal Kadlec
Pane starosto, zákonodárci schválili
změnu statusu města pro Jablonec nad Nisou a Prostějov velmi
rychle. Není to tak, že zmíněnou
novelu zákona o obcích chtěli mít
poslanci rychle z krku s tím, ať se
tato města poperou s titulem statutární, jak chtějí?
„Schválit pro nějaké město titul
statutárního města není politický,
technický ani odborný problém.
Pro státní rozpočet nevznikají žádné náklady s tím spojené. Neříkám,
že poslancům to může být jedno,
že v republice přibudou dvě další
statutární města, ale skutečně nejde
o žádné sporné téma. Proto možná schvalovací řízení proběhlo tak
rychle.“
Můžete obyčejným
občanům vysvětlit,
co změna z běžného města na statutární bude vlastně znamenat
pro běžný život?
„Co se týká změny statutu města,
znamená to pro všechny především
prestiž. Není to tak, že by Prostějov získával víc peněz ze státního
rozpočtu, a není to ani tak, že by se
případní investoři předháněli ve finančních nabídkách. Ovšem město,
které je statutární, má trošičku lepší
zvuk.“
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Dobře, ale co se
změní pro samotné
občany?
„Pro občany Prostějova se nezmění
vůbec nic! V podmínkách změny
na statutární město není to, že by
se muselo rozdělit na samosprávné
části. Tím totiž argumentují někteří
odpůrci této změny. To by pak znamenalo, že každý správní obvod by
musel mít své zastupitelstvo a svoji
radnici. Je to sice možnost, ale nikoliv nutnost. A Prostějov zůstane
řízen tak, jak to je v současnosti, k
žádným změnám nedojde.“
A co se změní ve
vaší práci? Budete
vlastně prvním vrcholným představitelem města v celé historii
Prostějova, který v jednom volebním období bude starostou a primátorem…
„Ani pro mě se nic zásadního nemění, i pro mě zůstane práce úplně
stejná.“
Co tedy bude změna znamenat po finanční stránce? Kolik nás bude
titul „statutární“ stát peněz?
„Náklady na mzdy a odměny pracovníků radnice, zastupitelů a vedení města se zvýší ročně o 1,7 milionu
korun. Dále bude zapotřebí vynaložit nějakou částku na technické záležitosti, například výměnu razítek
či nové označení budov. Nebudeme

ale muset platit tolik peněz za výměnu formulářů či výrobu vizitek.
Toto všechno dokážeme vyrobit na
radnici, dnes je výpočetní technika
na takové úrovni, že si podobné věci
můžeme opatřit jaksi svépomocí.
Nemusíme podobné záležitosti zadávat nějaké firmě. Chtěl bych ale
jedním dechem dodat, že stát se statutárním městem není jen o tom, že
si necháme vyměnit razítka!“
Jakmile se Prostějov stane statutárním městem, očekáváte více investic zvenčí?
„To, že se staneme statutárním městem, neznamená, že se k nám investoři okamžitě začnou hrnout. Jejich
zájem se bude odvíjet od toho, jak
budeme případným investorům vycházet vstříc. Musíme konkrétními
kroky připravovat dobré podmínky
pro podnikatele tak, aby měli zájem
u nás investovat. A je jedno, jestli
jsme v tomto ohledu obyčejným
nebo statutárním městem.“

INZERCE

se může skutečně už za pár
měsíců. „V městském rozpočtu je pro tuto investiční
akci vyčleněno 15 milionů korun, takže počítáme s tím, že
po vydání stavebního povolení vyhlásíme výběrové řízení
a může se začít stavět. Snad
dostaneme i dotaci od státu,“
uzavřel toto téma místostarosta Fišer, zodpovědný za stavební investice města.

INZERCE

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
k dokonalosti už jen krůček...

Módní trendy pro jaro - léto 2012:
MANDARINKOVÉ TANGO!

Poznejte tajemství drahých kamenů
Poslední část tohoto zajímavého seriálu zakončíme výběrem
kamenů podle toho, od jakých neduhů vám mohou pomoci.
Většina kamenů léčí tak, že je přikládáme na problematické
partie, nebo je jimi masírujeme. V některých případech, jako
například při vředech, se doporučuje kameny přes noc uložit
do čisté vody (z kohoutku) a ráno pak vodu vypít. Naopak u
některých krystalů postačí jejich nošení na krku nebo v kapse,
či je mít umístěné někde poblíž...
◙ bolesti hlavy.............smaragd, ametyst, křišťál, modrý
a zlatý topaz, lapis lazuli, zelený turmalín atd.
◙ bolesti zad ................ametyst, měsíček, magnézií, hematit, křišťál
◙ cukrovka ..................ametyst, citrín, mechový achát, magnetit,
(diabetes) ......................malachit, rodonit, diamant atd.
◙ chřipka - ..................smaragd, jadeit, zelený turmalín, topaz,
měsíček, gagát, fluorit, měď, beryl, zlato
◙ játra........................... akvamarín, topaz, jaspis, jantar, hematit,
beryl, sugilit, růženín, modrý zirkon
◙ křeče..........................měď, rubín, malachit, měsíček, magnetit,
křišťál, modrý zirkon, beryl, hematit atd.
◙ křečové žíly .............. topaz, safír, ametyst, měď, karneol, korál
◙ ledviny ...................... křišťál, nefrit, ohnivý opál, karneol, heliotrop, safír, měsíček, citrín, tygří oko leukémie - hematit, bronz, měď, diamant, obsidián, sagenit, opál, rubín
◙ mozková mrtvice....lapis lazuli, olivín, jaspis, diamant
◙ nádory ......................safír, tyrkys, ametyst, křišťál, smaragd, hematit
◙ neuróza..................... turmalín, turmalín v křišťálu, olivín, zlatý
topaz, safír, lapis lazuli, chalcedon
◙ pálení žáhy...............chryzokol, smaragd
◙ Parkinsonova nemoc .rodonit, rodochrozit, fluorit, malachit

◙ prostata.....................hematit, magnézií, achát
◙ rakovina ................... turmalín-meloun, rnorion, záhněda, křišťál,
safír, olivín, rodochrozit
◙ roztroušená ................ rodonit, rodochrozit, růženín, lapis lazuli,
mozkomíšní skleróza .. turmalín atd.
◙ srdce .......................... rubín, růženín, granát, kunzit, aventurín, malachit, zelený, růžový a modrý turmalín, chryzopras, tyrkys, mechový achát, chryzokol,
dioptas, smaragd, hyacint, amazonit atd.
◙ střevní nemoci......... olivín, jantar, červený jaspis, heliotrop, hyacint, citrín, žlutý turmalín atd.
◙ šedý zákal................. malachit, křišťál, tyrkys
◙ teplota ....................... karneol, rubín, achát, jantar, smaragd, stříbro,
topaz, jaspis, prasem, onyx, olivín atd.
◙ vředy ......................... tyrkys, safír, hematit, ametyst, křišťál, smaragd, růžový a zelený turmalín, chryzokol
◙ zánět kloubů............ lapis lazuli, granát, černý opál, křišťál, rubín,
malachit, olivín atd.
◙ zánět plic .................. magnetit, světlý opál, perla, ametyst, hematit, safír, tyrkys, jaspis
◙ žaludek ..................... heliotrop, beryl, olivín, jantar, smaragd, perla,
akvamarín, křišťál, měsíček, růženín atd.
◙ žlučník (slabost)....... měď, žlutý a červený jaspis, chalcedon, hyacint, jantar, křišťál, diamant atd.
Pokud vás tato tématika zaujala, mohu doporučit knihu od Antonína Hrbeka „Jak nám mohou pomoci drahé kameny“ nebo „Léčení
krystaly“ od Doreenie Virtue, Ph.D. Tyto knihy jsou přehledné
a dobře srozumitelné jak pro úplné začátečníky, tak pro zkušené
praktiky. Dozvíte se, který krystal použít na konkrétní zdravotní
nebo životní problém, zjistíte, jak si správný krystal vybrat, jejich
historické užití a mnoho dalších, nesmírně zajímavých informací.

Mezinárodní institut Pantone
Color Institute každoročně
vyhlašuje barevné trendy a
v neposlední řadě pak barvu
roku. Tou letošní se stal odstín
tzv. „Mandarinkové tango“.
Oranžová zkrátka ovládla
přehlídková mola a nyní
čeká, až se zmocní vlády nad
ulicemi...
Jedná se o velmi výraznou
oranžovou barvu se silným
červeným podtónem. Sezóna jaro-léto 2012 tak bude
plná emocí, důležité bude
sebevyjádření,
vnímavost,
komunikativnost a spiritualita, které pomohou vytvořit

Předplaťte si periodikum, kde najdete

Večernici

a servis nejen pro ženy
Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433
Pište: predplatne@vecernikpv.cz

rrády vám poradíme...

„NA PADÁNÍ VLASŮ SE SILNĚ PODÍLÍ STRES,
DIETY A ŠPATNÁ ŽIVOTOSPRÁVA!“
Profesionální kadeřnice Hana Puklová tvrdí,
že pro účes je nejdůležitější osobitý styl

Aneta Křížová
Jaké jsou současné
trendy v dámských
účesech?
„Jejda, těch máme v dnešní
době spoustu... (úsměv). Je to
jako s módou nebo líčením,
nic už není přesně vyhraněné.
Nejdůležitější je osobitý styl
zákaznice, podle toho se
pak dotváří účes. Co se týče

„V dnešní době by měl kadeřník
umět více než jen ostříhat!
Měl by být vaším rádcem,
ale i odborníkem
na vlasy a vlasovou pokožku.“

Majitelka Studia IN HANA PUKLOVÁ
o poslání svého povolání...

společenských účesů, tento rok
´frčí´ krepované a vlnité účesy,
v doplňcích pak peří.“
Vzpomínám si na
pověru, že když
budeme
malým
dětem stříhat vlasy často a na
krátko, budou je mít husté a
krásné v dospělosti. Opravdu
po stříhání vlasy houstnou?
„Ne, je to opravdu pověra.. (se
smíchem). To kolik má člověk
vlasů, je geneticky dané. Pokud
jsou vlasy jemné a dlouhé, tak
slábnou a při přestřihnutí se
pouze zpěvní, ale nezhoustnou. To platí nejen u dětí, ale i
dospělých.“
Je pravda, že čím
častěji si myjeme vlasy, tím více se mastí?
„To je také jen pověra, avšak
alespoň založená na pravdě...

Dříve totiž šampóny obsahovaly velké množství saponátů,
které logicky vysušovaly
pokožku, a ta se pak více
mastila. Dnes jsou přípravky
kvalitní, takže mastnota vlasů
se neodvíjí od přípravků, ale od
špatného životního stylu. Optimální mytí vlasů je jednou za
dva až tři dny.“
Při česání nebo mytí
se také často stává, že
nám z hlavy padají
doslova chumly vlasů. Čím
to je?
„Denně zcela běžně vypadne
klidně i stovka vlasů, jelikož
dochází k jejich obměně.
Pokud, ale vlasů vypadává více
a tento proces trvá déle než tři
měsíce, je vhodné navštívit
kožního lékaře nebo kadeřníka,
který vám poradí vhodnou péči.

Umí poradit. „Dnes jsou přípravky kvalitní, takže mastnota vlasů
se neodvíjí od nich, ale od špatného životního stylu,“ prozradila
Hana Puklová (na snímku při práci se zákaznicí) o problémech
s mastnými vlasy.
Foto: archív H. Puklové
Na padání vlasů se silně podílí
stres, diety a celkově špatná
životospráva.“
V dnešní hektické
době mi připadne, že
péče o vlasy mnohdy
zabere příliš mnoho času,
proto si jen narychlo
umyjeme vlasy, ihned je vyfénujeme a pokračujeme v denním shonu. Prozraďte nám,
jako odbornice, jaký je
správný postup péče o vlasy,
od umytí až po česání suchých
vlasů?

tální a počítačové zpracování
v námětech abstraktních vzorů.
Co se týče dalších barev, po
mrazivé zimě nás jistě zahřejí
barvy v odstínech lososově
růžové
přecházející
do
žvýkačkově růžových odstínů.
Chybět nebude ani vášnivě
červená, královská modrá či
klasická černá nebo bílá. Tyto
výrazné barvy můžete kombinovat se světlou barevností
lomených pastelů a přirozených
či pudrových tónů. U pánů pak
bude kralovat uvolněná a méně
formální móda.
Nevím, jak vy, ale já už se na
jaro a léto skutečně těším...

INZERCE

rozhovor se zajímavou osobností...

Prostějov - Jelikož se vaše
dotazy stále více týkají
péče o vlasy, rozhodli jsme
se v našem seriálu zajímavých rozhovorů, které vám
Večernice pravidelně přináší,
oslovit odborníci na slovo
vzatou. Že je majitelka Studia
In v Prostějově Hana Puklová
skutečnou profesionálkou,
dokazuje nejen její práce,
ale také bohaté zkušenosti.
Mezi nimi vyčnívá například
skutečnost, že absolvovala několik kadeřnických
seminářů v Miláně a je
školitelkou italských technik střihu a colormetrie
pro kadeřníky. Jaké jsou
mýty a fakta o vlasové péči
i plno dalších zajímavých i
užitečných informací se dozvíte v následujícím exkluzivním interview…

obraz každého jednotlivce
nejen zevnitř, ale i z vnějšku.
S oranžovou barvou můžete
kombinovat kteroukoliv jinou
barvičku. A že například ohnivá oranžová se dá nosit s jakoukoliv další barvou, to jasně
dokazují nejnovější kolekce
světových návrhářů.
Stejně jako loni budou oděvy
nabízené v obchodech velice
pohodlné a v takovém stylu,
že si je můžete obléci jak do
práce, tak do školy. V dámské
módě se přitom objeví mnoho
velkoplošných tisků, ve kterých
se naplno rozvine hra barev. V
obchodech dále uvidíte digi-

„Základem je mytí vlasů dvakrát
po sobě. Po prvním se totiž
spláchnou nečistoty a teprve
až při druhém mytí, působí
blahodárné složky šampónů.
Šampóny si vždy vybírejte
podle problémů s pokožkou. Po
umytí doporučuji balzám nebo
kondicionér, jehož výběr by
měl být podle typu vlasů. Pak
přichází na řadu fénování, zde
je nejvhodnější fénovat vlhké
vlasy, nikoliv úplně mokré a
použít ochranou a stylingovou
vlasovou kosmetiku.“

Bylinky, které nám zkrášlí
naše zdraví, zahradu i stůl
Rostliny na našich zahradách nám nebývají jenom potěchou
pro oko a duši, ale také často skutečným pomocníkem při léčení nebo vaření. Tentokrát si o nich povíme nejenom to, jak
vypadají, k čemu je můžeme použít, ale i jak se o ně pěkně
starat, aby nám stále přinášely krásu a užitek. Mezi bylinky,
které jsou pro potěchu i užitek, patří například: yzop lékařský, meduňka, máta, rozmarýna, routa, valeriána, dobromysl
obecná, šalvěj a další. Společně si přiblížíme některé z výše
jmenovaných.
trávení masných pokrmů. Říká
Dobromysl obecná
se, že visí-li nad vstupem do
neboli oregano
domu větévky yzopu, nemohou
Její rostlinky vytváří výhonky, dovnitř zlé síly. Jako zahradní
které u země poléhají a zde rostlinka je yzop naprosto sutaké přikořeňují, dále vystou- chovzdorný, velmi dlouho kvepají až do 50 cm, kde rozkvé- te nejen modrými, ale i růžotají růžovými až purpurovými vými či bílými květy. Pokud je
hluchavkovitými květy. Listy namícháme do jednoho záhonu,
mají oválný tvar a po rozem- získáme úžasně svěží kombinanutí vydávají kořenné mírně ci barev od brzkého jara až do
hořké aroma ze svých olejo- podzimu.
vých žláz. Dobře prospívá na
Šalvěj lékařská
teplých, slunných stanovištích
na suchých, případně i skalna- Tato bylinka se stříbřitě šedým
tých půdách. Během roku, po- listem nese modré květy do výškud ji sklízíme a sušíme, nám ky téměř šedesáti centimetrů.
znovu velmi pěkně obrazí a V našich klimatických podmínzískáme tak i dobrou sklizeň. kách je plně otužilá, její listy sice
Milovníci italské kuchyně během zimy někdy omrznou, ale
ocení její sušené listy při pří- rostlinu to nepoškodí. Je vhodné
pravě salátů, pizzy, v omáč- ji na jaře seříznout a odstranit
kách a na těstoviny. Na sušení zdřevnatělou část, aby byla rostse sklízí pouze vrcholové ne- lina kompaktní a nevzhledně
zdřevnatělé části rostliny dří- se nerozklesávala. Výrazně nave, než začne rostlina kvést. hořklé aroma šalvěje jistě ocení
Olej pomůže při usínání, čaj kuchařky při vaření polévek,
pak pomáhá pro zlepšení za- rybích a masitých pokrmů, ale i
žívání, zabraňuje nadýmání a při dochucování zeleniny a sýrů.
průjmu. Pije se také při kašli a Pro léčení je však vhodnější sklidit ji před květnem. Čaj z ní lze
bolesti v krku.
použít při léčení zánětů v dutině
Yzotop lékařský
ústní a při bolestech v krku jako
Pokud ho použijeme velmi de- kloktadlo, nebo proti nočnímu
centně, dodá zajímavou chuť pocení během klimakteria. Můsalátům či masu a divočině. Je žete ji použít i jako obklad na
to bylinka, která nám usnadní špatně se hojící rány.
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Metrové závěje a dopravní kolaps

Ve středu byl vyhlášen kalamitní stav, povolána byla i armáda
Tak tomu se říká bílá spoušť! Kdo si myslel, že bude
stačit překonat jen neskutečné holomrazy, ten se
škaredě spletl. Ve středu nám paní Zima dala na frak
a jasně ukázala, že se nehodlá vzdát své vlády. Kvůli
silnému sněžení a tvořícím se sněhovým jazykům
a závějím vyhlásili silničáři v oblasti Konicka na
Prostějovsku druhý kalamitní stav. Dvě silnice druhé
třídy byly uzavřené, další silničáři udržovali s vypětím
sil. Hasiči pak v noci v Drahanech a u Protivanova
evakuovali zhruba 30 osob z uvízlých vozidel.
Protivanov, Konice,
Prostějov/mik
„Druhý stupeň sněhové kalamity jsme vyhlásili ve středu
večer. Uzavřeny byly silnice
druhé třídy v úseku Ohrozim
přes Protivanov po hranice
kraje a silnice mezi obcemi
Březko a Hvozd. Uvízla tam
vozidla, vedle nichž silničáři
nemohli projet. Veškerá technika byla v terénu,“ uvedla
uprostřed minulého týdne
dispečerka
prostějovských
silničářů.
Podle mluvčího krajských
hasičů bylo nutné z aut
evakuovat 14 osob u Drahan
a 15 u Protivanova. „Profesionální i dobrovolní hasiči z
Prostějovska od středečního
dopoledne do noci vyjeli k de-

sítkám případů. Vyprošťovali
vozidla ze závějí, příkopů a
pomáhali lidem, které vydatné sněžení, závěje či namrzlé komunikace dostaly do
nepříjemné situace. Nabízeli
jim například teplý čaj a deky,“
sdělil Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Motoristé v průběhu středy
neprojeli úseky Březsko Hvozd, Ohrozim – Protivanov po hranici prostějovského
okresu, Protivanov - Buková
po hranici okresu, Buková Lipová, Protivanov - Niva,
Otinoves - Rozstání po hranici
okresu a Otinoves - Niva.
„Úseky tam byly naprosto zaváté. Dlouhé hodiny je nebylo
možné otevřít, protože nám

Jak mohly Romky obalamutit

vzdělané odborníky?

(dokončení ze strany 6)
Před soudním znalcem pak
Greta, která je skutečně
lehce mentálně postižená,
podle prostějovského soudce
Petra Vrtěla předstírala,
že je na tom mnohem hůř.
Anně a Gretě se následně
podařilo obalamutit i posudkové lékaře České správy
sociálního zabezpečení. Ten
dívce přiznal plný invalidní
důchod. To samé se Anně
povedlo i s jejím druhým
dítětem. V roce 2000 sehrál
před stejným znalcem roli
středně mentálně postiženého
i Radek. Důchod opět dostal.
O dva roky později mu jej
navíc Česká správa sociálního

zabezpečení zvýšila pro údajnou nemohoucnost. Soudce
Petr Vrtěl za podvody vynesl
poměrně přísné tresty. Annu
poslal do vězení s ostrahou
na čtyři a její negramotnou
dceru Gretu na šest let. Za
podvod dostala však vlastně
jen pět let, protože do trestu se
jí započítalo i dvanáct měsíců
za krádeže. Radek je na tom
podobně, z jeho šesti a půl
roku tvoří třiatřicet měsíců
trest za to, že nedávno kradl.
Večerník bude zítřejšímu
jednání Okresního soudu
v Prostějově pochopitelně
přítomen a již v příští čísle
vám přineseme aktuální informace!

V Konici šetří: ÚŘEDNÍCI
Bílá hrůza. Tyto snímky nepotřebují ani žádný zvláštní komentář. Ve středu se se sněhovou kalamitou
na Prostějovsku potýkali zejména řidiči.
foto Policie ČR
tam znemožňovaly průjezd
uvízlé kamiony. Řidiči nebyli
soudní, jeli dál, i když museli
vědět, že úseky nemohou projet. Problémy si lidé dělali
sami,“ hodnotil situaci jeden
ze silničářů.
Ve středu okolo poledne jednal krizový štáb společně s
hejtmanem
Olomouckého

kraje Martinem Tesaříkem. Po
vyhlášení kalamitního stavu
hejtman dokonce do nejvíce
ohrožených míst povolal armádu. Ta poslala vojáky a
hlavně těžkou techniku k
vyprošťování vozidel.
Kalamitní stav byl zrušen ve
čtvrtek dopoledne. Situace se
uklidnila, většinou přestalo

sněžit, ale hlavně ustal silný
vítr. „Naši policisté vyjížděli k
desítkám nehod, které se však
naštěstí obešly bez zranění.
Ve všech případech šlo jen
o takzvanou plechařinu,“
řekl Večerníku Vítězslav
Matyáš, vedoucí Dopravního
inspektorátu Policie ČR v
Prostějově.

NEDOSTANOU STRAVENKY
(dokončení ze strany 3)
„Například v loňském roce jsme
na stravenky z rozpočtu města
přispěli částkou pětsetpadesát tisíc
korun,“ uvedl dále Novák, který
nevyloučil, že pokud se situace
s rozpočtem zlepší, úředníci v
příštích letech budou stravenky
opět dostávat. Kromě uvedeného
opatření snížili na konické radnici
také počet zaměstnanců. „Museli
jsme propustit jednoho člověka z
odboru dopravy a dalšího z odboru školství,” upřesnil starosta s tím,
že v současné době je na Městském úřadu v Konici zaměstnáno
sedmapadesát lidí.
Na prostějovské radnici nyní
pracuje 261 lidí, dalších osmapadesát je zaměstnáno u Městské
policie Prostějov. Příspěvek na
stravenky je podobně jako v případě dalších obcí financován z
rozpočtu a takzvaného sociálního
fondu. „V roce 2011 byl celkový

příspěvek na stravenky 3 370 500
korun,” uvedla tisková mluvčí
MěÚ Prostějov Jana Gáborová s
tím, že určitou část hodnoty stravenky si hradí zaměstnanci sami.
Obdobné je to i jinde, avšak zmíněná částka se úřad od úřadu liší.
Zatímco v Prostějově na stravenku v hodnotě pětapadesáti korun
dávají sami zaměstnanci deset
korun, v Plumlově je to třikrát
více. Náklady na obecní rozpočet
se tím snižují. „Na plumlovské
radnici pracuje dvacet lidí, příspěvky na stravenky nás ročně
přijdou na šedesát tisíc korun. O
jejich zrušení v tuto chvíli neuvažujeme,“ uvedl plumlovský
starosta Adolf Sušeň.
Kromě státních institucí, kde je
to běžnou praxí, na stravování
svým zaměstnancům přispívá
i řada soukromých firem. Výše
příspěvku se liší podle jejich
úspěšnosti.

Předplaťte si periodikum,
kde najdete nejvíce
zpravodajství z Prostějovska
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Bořili se všichni. Silničáři museli do boje se sněhovou kalamitou na Protivanovsku i Konicku nasadit veškerou těžkou techniku. Hejtman Olomouckého kraje povolal i armádu. Ta musela pomoci evakuovat také třicet osob, které se nemohly dostat ze závějí.
2 x foto HZS

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

HITEM policejních kontrol ŠVÉDOVÉ táhnou na Prostějov

se stává měření skel

„Málem mi vzali řidičák,“ svěřil se nám pokutovaný řidič
Prostějov/mik - Měření rychlosti,
dechové zkoušky nebo kontrola
zimních gum? Ani jedno ani druhé! Středem pozornosti policejních
kontrol se nyní stávají čelní a přední boční skla vozidel. Řidiči si je totiž vybavují tmavými fóliemi, které jsou zákonem už od roku 1999
zakázané. A prostějovští policisté,
jelikož po třinácti letech dostali
konečně do výbavy měřič propustnosti skel, se vydali na kontroly.
Pokuty už zaplatily desítky šoférů,
kteří však také riskují odebrání
řidičáků!
„V neděli jsem vyjížděl od Teska
a ještě před rondelem mě zastavila
policejní hlídka. Proběhla klasická
kontrola dokladů a dechová zkouška.
Všechno v pořádku, pak se ale jeden
z policistů začal zabývat skly mého
auta. Vytáhl jakýsi přistroj s tím, že
jde měřit jejich propustnost světla.
Zneklidněl jsem, protože nedávno
jsem si na okna nechal nalepit kouřové fólie. V Prostějově ale nikde
nemáte možnost ověřit si, zda jsou
v normě, nebo nikoliv. Stanice technické kontroly na to přístroje nemají,“
sdělil Večerníku Martin Zaťko z Prostějova. Uvedená kontrola dopadla
pro něj špatně. Ale úplně nejhůř ještě
ne. „Policista změřil, že čelní sklo má
propustnost světla 22,2 procenta. To
bylo hodně pod zákonem povolené
hranice a jen hrozně málo nad hranicí
dvaceti procent, kdy by mi policista
mohl odebrat řidičský průkaz. Dostal
jsem pětistovku pokuty. Nestěžuji si.
Jen mě štve, že běžný řidič si nechá
od specializované firmy nalepit fólie
na skla, obdrží na to atest a pak mu
stejně policie napaří pokutu. A to
nemluvím o tom, že spousta vozidel

už s nevyhovujícími kouřovými skly
opouští výrobní továrny,“ dodal Martin Zaťko.
Policisté přitom hodlají v přísných
kontrolách pokračovat. „Vozidla s takovými fóliemi nesplňují stanovené
technické podmínky pro provoz na
pozemních komunikacích. Pokud má
řidič takto upravené auto, dopouští
se přestupku. Jestliže je propustnost
světla nižší než sedmdesát procent,
hrozí řidiči pokuta až do výše pěti tisíc korun. Pokud je propustnost nižší
jak dvacet procent, policie postoupí
přestupek správnímu orgánu, kde
hrozí odebrání řidičského oprávnění
až na půl roku a pokuta ve výši až 10
000 korun,“ uvedla Marta Vlachová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci. „Jestliže
v důsledku zatemnění skel řidiči
ostatních vozidel a chodci nemohou
rozpoznat řidiče a ztrácí tak možnost

reagovat na jeho chování, je jasně
porušeno jedno ze základních pravidel silničního provozu. Snižuje se i
možnost reagovat na dopravní situaci
za snížené viditelnosti,“ vysvětlila
mluvčí krajských policistů.
Pro přísné kontroly je také vedoucí Dopravního inspektorátu Policie
ČR v Prostějově Vítězslav Matyáš.
Nicméně dodává, že naši policisté
brzy pro řidiče připraví preventivní
akci, kdy si budou moci nechat změřit propustnost skel na svých vozidlech bez hrozby pokuty. Šéfa naší
dopravní policie jsme se také zeptali,
proč policie měří skla aut až teď, tedy
třináct let po vydání příslušného zákona. „Odpovím jednoduše. Protože
policie dostala měřící zařízení teprve
nedávno. Při kontrolách však nevyužíváme horních sazeb pokut, nejde
tedy z naší strany o žádný naschvál,“
řekl Vítězslav Matyáš.

Platil pětistovku. Martin Zaťko zaplatil pokutu za to, že má na autě až příliš
tmavá skla. Stejně postižených řidičů rapidně přibývá, policie totiž „nafasovala“ přístroj na měření propustnosti světla.
Foto: Michal Kadlec

(pokračování ze strany 13)
Naše další otázka směřovala k termínu, od kterého by firma měla v Prostějově působit a kolik hodlá zaměstnat
lidí. „To se dozvíme v pondělí odpoledne (tj. dnes - pozn.red.). Určitě budeme veřejnost informovat, důležité
je, aby noví investoři opravdu v Prostějově zakotvili. Každá firma, která
přinese nové pracovní příležitosti, je
neocenitelným přínosem pro celý region,“ odpověděl Jiří Pospíšil.
Pokud vše vyjde dobře a například
právě Švédové se s představiteli prostějovské radnice domluví na podmínkách, mohla by to být alespoň
částečná náplast na bolístky mnoha
propuštěným pracovníkům zkrachovalého Oděvního podniku. „To určitě
ano! Mezi zájemci o pozemky jsou tři
INZERCE

firmy, které se zabývají textilní výrobou. Dobře vědí, že v Prostějově a okolí je kvalifikovaná pracovní síla a samozřejmě dlouholetá oděvní tradice,“
souhlasí prostějovský místostarosta.
Je ovšem dobré zmínit ještě jednu
skutečnost. Průmyslová zóna v Prostějově není nafukovací, naopak už
je takřka zaplněná. Zajímal nás tedy
aktuální stav v průmyslové zóně, co
se týká volných pozemků a zda má
město potencionálním investorům v
této lokalitě ještě vůbec co nabídnout.
„To je složitější problém. V současné
době máme v průmyslové zóně pozemky, které jsou ovšem rozděleny
dle soukromých vlastníků. Potřebovali bychom je scelit, abychom je mohli
nabídnout k výstavbě nových areálů.
Jednám osobně s majiteli, a není to

jednoduchá záležitost, neboť většina
z nich nechce pozemky prodat ani
směnit, nebo někteří z nich mají nesplnitelné finanční požadavky. Dále
budu jednat i o přeložce vysokého
napětí, abychom si uvolnili dalších
padesát tisíc metrů čtverečních pro
další rozvoj průmyslové zóny. Jednal
jsem i se starostou v Bedihošti, zda-li
obec neuvažuje o rozšíření průmyslové zóny směrem k této obci. Zatím
takové záměry Bedihošť nemá. Je to
škoda. Takže se snažíme hledat další
vhodné lokality, které bychom mohli
do budoucna nabídnout novým investorům. Mimo jiné nový územní plán
počítá i s plochami pro průmyslové
využití,“ sdělil Večerníku na závěr Jiří
Pospíšil, místostarosta města Prostějova.
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Sofie Skládalová
9. 2. 2012 55 cm 4,25 kg
Prostějov

Viktorie Paulová
10. 2. 2012 52 cm 3,70 kg
Prostějov

Aneta Straková
12. 2. 2012 51 cm 3,40 kg
Prostějov

Adéla Škvařilová
15. 2. 2012 52 cm 3,70 kg
Lipovec

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

Filip Patkán
8. 2. 2012 46 cm 2,50 kg
Ohrozim

František Nepožitek
10. 2. 2012 51 cm 3,80 kg
Čechy pod Kosířem

Jakub Dočkal
13. 2. 2012 50 cm 3,15 kg
Krumsín

Jan Sedláček
13. 2. 2012 52 cm 3,75 kg
Plumlov

Maturitní ples podnikatelské školy nadchl PIVO LITOVEL DOBYLO ŽIŽKŮV TÁBOR
Moravan je nejchutnější „jedenáctka“

Foto: archvív SOŠPO Prostějov
Prostějov/pk - Již tradičně
první pátek v únoru proběhl
maturitní ples Střední odborné školy podnikání a obchodu
v Prostějově. Tento ples, který byl v pořadí již desátý se
uskutečnil v Národním domě a
Městském divadle.
„Tradice konání plesů v těchto
krásných secesních prostorách
byla zahájena 2. února 2002.
Podnikatelská škola byla první
školou, která uspořádala slav-

nostní stužkování maturantů v
divadle,“ prozrazuje Večerníku
Marek Moudrý, zástupce ředitele
SOŠPO Prostějov. Průběh stužkování byl doplněn tanečními vystoupeními skupin Magic Girls,
Piruette a studentů školy Denisy
Pernicové a Ondřeje Krysmánka.
Překvapením večera pak byla originální maturitní videa. První video bylo předěláním úvodní znělky známého amerického seriálu
Dallas a druhé bylo originálně

zpracováno jako němá groteska
z počátku 20. století. O tom, že se
videa studentům podařila, svědčilo rozesmáté hlediště a potlesk
přítomných. Třída 4.O měla ještě
jedno překvapení, vlastní maturitní písničku, která se také setkala
s velkým ohlasem. Po stužkování
ples pokračoval ve spolkových a
restauračních prostorách Národního domu.
„Stalo se pěknou tradicí, že ples
probíhá v Národním domě. Je tu

specifická atmosféra, která vždy
plesu dodá zvláštní nádech. Musím pochválit obě třídy za dobrou
přípravu plesu a za krásný večer,
který maturanti přichystali všem
přítomným. Mé poděkování patří
také třídním učitelkám, které se
podílely na jeho organizaci,“ dodal ředitel školy Václav Křupka.
Na divadelních prknech, která
znamenají svět, bylo do řad maturantů pasováno padesát studentů čtyřletého denního studia.

Hanáci mají možnost získat prestižní certifikát

Lingua Centrum nově nabízí Cambridgeské zkoušky

Slavností otevření centra. Majitel jazykové školy Lingua Centrum
Mgr. Pavel Pospíšil (vlevo) si společně s náměstkem olomouckého
primátora RNDr. Ladislavem Šnevajsem připili šampaňským a rozkrojili dort. Žáci mohou přijít...
Foto: Michaela Heloňová
Olomouc/mhe - Další možnost
vzdělání v anglickém jazyce
mají nyní Olomoučané a
Prostějované díky jazykové
škole Lingua Centrum.
V pátek 17. února proběhlo
otevření
akreditovaného
vzdělávacího a zkouškového
centra Cambridge ESOL,

díky němuž mohou zájemci
získat mezinárodně uznávaný
certifikát. O slavnostní zahájení byl takový zájem, že
ho organizátoři z budovy jazykové školy na ulici U Stadionu přesunuli do prostor
loutkového divadla ve Slovanském domě.

Úvodního slova se ujal majitel
jazykové školy Lingua Centrum Mgr. Pavel Pospíšil, který
přivítal všechny přítomné.
„Dnešní den je završení celého
procesu, během kterého jsme
museli překonávat nejednu
překážku. Byla to trnitá cesta
a chtěl bych poděkovat hlavně
všem zaměstnancům za jejich úsilí,“ ocenil práci svých
podřízených Pavel Pospíšil.
Po jeho krátkém projevu
se před publikum postavil náměstek primátora
města Olomouce RNDr.
Ladislav Šnevajs. „Olomouc
je vzdělanostním centrem
Moravy a dnešní den zapadá
do takové naší mozaiky toho,
o co dlouhodobě ve vedení
města usilujeme, a to, že se
chceme stát městem, kde
bude možnost získat vzdělání
na nejvyšší úrovni. A mít
možnost zkoušky uznávané
celým světem je jedním z vel-

mi důležitých kroků,“ řekl
Šnevajs.
Oficiální otevření centra
bylo zakončeno otevřením
šampaňského a rozkrojením
dortu, který byl po skončení
akce připraven k ochutnání
všem přítomným. Poté následovala prezentace seznamující všechny přítomné s celým
systémem Cambridge ESOL,
který je součástí renomované
Cambridgeské
univerzity. Certifikáty této instituce
jsou uznávány vysokými
školami, vzdělávacími centry a
zaměstnavateli po celém světě
jako důkaz jazykových znalostí
v angličtině. Každý certifikát je
také důkazem praktických jazykových dovedností na přesně
určené úrovni dle Společného
evropského referenčního rámce
(ERR). Zkoušky pokrývají
všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, čtení, písemný
a mluvený projev.

Tábor, Litovel/pr - Čeští
sládci a odborní degustátoři
se tentokrát sjeli do Tábora, aby zvolili vítěze mezi
pivy v degustační soutěži
Zlatá pivní pečeť 2012.
V silné konkurenci českých
i zahraničních piv dokázalo pivo Litovel zvítězit v
hned v pěti kategoriích a v
dalších dvou obhájit stříbro.
Moravské pivo Litovel tím
získalo rekordních sedm
medailí a opět potvrdilo
špičkovou kvalitu napříč
celým sortimentem, bez ohledu na stupňovitost nebo druh
piva.
Degustační soutěž probíhá
v Táboře každoročně v rámci
Pivovarských slavností. O titul
Zlatá pivní pečeť se letos utkalo na pětistovku piv ze 108
pivovarů v celkem jednadvaceti
kategoriích. Degustátoři posuzovali především chuť, hořkost,
říz, ale i vzhled přihlášených
piv, tedy vlastnosti, které jsou
pro konzumenta nejdůležitější.
Denně se na tom vystřídalo
kolem stovky porotců, aby
byla zaručena vysoká objektivita. Většinou šlo o sládky
přihlášených pivovarů a nezávislé degustátory. Táborských Slavností piva se zúčastní
nejen pivovary z České republiky, ale i ze Slovenska, Ruska,
Belgie, Nizozemska, Slovinska
nebo Rakouska.
A jak to dopadlo?
Pivo Litovel Moravan ohodnotili degustátoři jako nejlepší
v kategorii jedenáctistupňových
piv a vítězství patří i jeho nefiltrovanému kvasničáku. Litovel
Moravan je přitom vlajkovou
lodí pivovaru a obě piva se
dlouhodobě těší vysoké přízni
konzumentů.
Degustátoři
zpečetili také vítězství tmavého ležáku Litovel Premium
Dark a litovelského Gustava
z produkce minipivovaru.
Všichni čtyři tak získávají titul „Zlatá pivní pečeť
2012“, každoročně udělovaný
nejlepším pivům v jednotlivých kategoriích. Další dvě,
tentokrát stříbrné medaile,
patří nealkoholickému pivu
Litovel Free a Svátečnímu
Speciálu 13º.

Jde o velký úspěch, který potvrzuje špičkovou kvalitu litovelského piva v celém sortimentu. „Ocenění získala téměř
všechna piva, které jsme do
soutěže přihlásili,“ vyjadřuje se
pochvalně a spokojeně ředitel
pivovaru Lumír Hyneček.
Na první příčky mezi ostatními pivy staví Litovel
především jedinečná chuť a
osobitá charakteristika. Tu mu
přináší tradiční způsob výroby,
který se v důsledku změn na
pivním trhu, stal významnou
konkurenční výhodou. V posledních letech totiž v tuzemsku došlo k oslabení chuťové
jedinečnosti piv, která vždy
byla pilířem českého pivovarnictví. „Pro výrobu našeho piva
využíváme nejen prvotřídní
suroviny, ale dáváme pivu čas
vzít si z nich to nejlepší. Ve
srovnání s europivy je naše

výroba až čtyřikrát delší a tím
samozřejmě také finančně
nákladnější,“ říká sládek pivovaru Petr Kostelecký a s
úsměvem dodává: „S pivem si
jednoduše musíte vyhrát a ono
vám to pak vrátí v každém
doušku...“
S pivem z minipivovaru
soutěžili litovelští vůbec
poprvé a hned vítězně. Název
Gustav dostalo po Gustavu
Frištenském a stejně jako tento
úspěšný silák, sbírá medaile.
„Piva z našeho minipivovaru
chceme nabídnout i restauracím nebo pivotékám a tak
zpestřit náš běžný sortiment.
Jsme jedním z mála pivovarů,
které mají svůj minipivovar
a tuto výhodu se snažíme co
nejvíce využít,“ vyjadřuje
záměr ředitel pivovaru Litovel
Lumír Hyneček.
S otevřením vlastního minipivovaru se podniku v Litovli
otevírají i nové možnosti jak
testovat suroviny nebo zdokonalovat
technologické
postupy a pak je následně aplikovat do velkovýroby. Běžně
si tady pod vedením sládka
může uvařit své vlastní pivo i
laická veřejnost.
Takže, neváhejte a pro Litovel
si zajeďte!

Je nejlepší! Ředitel pivovaru Litovel Ing. Lumír Hyneček pózuje
s oceněním pro vítěze kategorie Světlý ležák, které ovládl právě
litovelský mok Moravan.
Foto: archív pivovaru Litovel

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.
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:
pátek 24. února od 16.00 do
18.00 hod. Hotely pro hmyz tvořivá dílna na pomoc přírodě,
Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
pondělí 27. února od 16.00 do
18.00 hod. Keramika – tvořivá
dílna, Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov Pracovní
oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč
za osobu na 2 pracovní hodiny.
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Prostějov 1
pořádá výroční členskou schůzi ve čtvrtek 23. února 2012
v 15.00 hodin, ul. Daliborka
Chrám
Narození panny Marie Konice
KONCERT STARÉ HUDBY –
Camerata Brunae,
středa 22. února v 19.00 hodin.

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
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
Aktuální info je zveřejněno na
www.mcprostejov.cz
nebo www.facebook.com/
cipisekprostejov

TIP Večerníku

SONS „Semtamník“
pondělí 20. února 14.30 až
15.30 Rehabilitační cvičení
pro posílení tělesné kondice
a zraku.

MODRÝ TYGR
Česko, 2011, 90 min
KDE: KINO METRO 70
KDY: PÁTEK 24. ÚNORA

TJ SOKOL ČECHOVICE
pořádá VELKÝ SPORTOVNÍ
PLES 3. března 2012 od 20.00
hodin. Předprodej vstupenek na
telefonu: 607 719 389
Zámecká galerie: KONICE
Z VÝŠKY - výstava fotografií
pořízených z balónu L. Šmídy. Výstava otevřena ve všední dny od 10.00 do 12.00 a od
13.00 do 16.00 hodin.

Česká křesťanská akademie,
pobočka v Prostějově, pořádá
v úterý 21. února 2012 v 17.00
hodin besedu na téma: „Historická místa Mezopotámie“
Vyprávět bude Jiří CHYBÍK.
Beseda bude doplněna promítáním diapozitivů a fotografií
Místo konání: přednáškový
sál fary CČSH v Prostějově,
Demelova1. Srdečně zve Miloš Košíček, předseda ČKA
Městské divadlo foyer: Mag- v Prostějově
dalena Jansová FOTOgrafie
do 29. února 2012
Tělocvičná jednota Sokol
Smržice pořádá v sobotu 25.
ART ECON
února 2012 v sokolovně Maš– výstava výtvarných prací
karní bál, k tanci a poslechu
studentů středních škol.
hraje Casino, ve sklepě disko,
Výstava potrvá do 3. března.
zvěřinové i jiné speciality,
předtančení, vstupné 90 Kč,
Asociace rodičů a přátel masky vstup volný do 21:00
zdravotně postižených dětí hod. Předprodej a rezervace
v ČR, klub RADOST, PS míst pro masky je 20. února
145, Wolkerova 22,796 40 2012 od 18:00 do 19:00 hod
Prostějov 1 Pobyt u moře - v sokolovně ve Smržicích.
Chorvatsko - Makarská rivi- Srdečně zvou pořadatelé
éra Zaostrog 7. – 19. 8. 2012.
Pořádá Asociace Radost Pros- XXII. SPOLEČENSKÝ PLES
OÚ SELOUTKY
tějov. Využijte hromadnou sle- akce se koná v sobotu
vu a pojeďte s námi. Vhodné
pro rodiny s dětmi, osoby ZTP 25.února 2012 ve 20.00 hodin
v sále OÚ v Seloutkách.
i seniory. Veškeré informace na
tel.: 724 390 204, 582 335 251 Hraje CASIO BAND.Vystoupenebo osobně Školní 32, 1. po- ní country kroužku Zuzana.Půlsch. kanc. OS Pomocná ruka noční překvapení,občerstvení
zajištěno.Vstupné 60,-Kč.
8.00 – 11.00 hod.

Prostějovská premiéra nového českého filmu.
Co se stane, když se ve městě
objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný
rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie.
Středobodem všeho dění je
trochu zapomenutá, ale stále
kouzelná botanická zahrada,
ukrytá uprostřed hlučícího
V úterý 21. února 2012 v
18.30 hod. se koná seminář
Most mezi mužem a ženou.
Lektor Jan Dymáček, B.Th
– dlouholetý kazatel Církve
adventistů. Co je a není láska?
Budova CASD, Šafaříkova 9,
Prostějov,
Okresní organizace Českého
svazu včelařů v Prostějově
zve včelaře i zájemce o včelaření na
ODBORNÝ VČELAŘSKÝ
SEMINÁŘ, který se koná
25. února 2012 od 9:00 hodin v Domě služeb, Vrahovická ul. 83, Prostějov – Vrahovice Během semináře je
možnost nákupu včelařských
potřeb. Informace u jednatelky V. Medříkové (tel.: 603
321 800)
INZERCE

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

Soud draží Mazdu už tento pátek!
Další dražby následují až v polovině března

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.

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...
Josef Komínek 1942
Krasice
Jaroslav Smékal 1938
Určice
Antonín Štolpa 1930 Mostkovice
Anna Kolaříková 1928 Otaslavice
Květa Nezvalová 1916 Prostějov
Milan Hlaváč 1945
Prostějov
Milada Tomanová 1919
Kralice na Hané
Přemysl Plachý 1940
Alojzov
Vojtěch Smolka 1951 Hněvotín
Jan Němec 1928
Prostějov

Zdeňka Čepová 1935
Kralice na Hané
Zdeněk Ševčík 1928
Plumlov
Marie Sedláková 1943 Prostějov
Lidmila Labonková 1929 Prostějov
Marie Zárnecká 1938
Jednov
Miroslav Komárek1936 Zdětín
Marie Kaprálová 1932 Lutotín
Karel Vlček 1924
Brodek u Prostějova
Ladislav Šilhavý 1943 Doloplazy

Rozloučíme se...
Pondělí 20. února 2012
Olga Pořízková 1909 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Mlčochová 1942 Lešany 12.40 Obřadní síň Prostějov
Jan Píša 1926 Štětovice 13.20 Obřadní síň Prostějov
Úterý 21. února 2012
František Svozilek 1939 Ptenský Dvorek 14.00 kostel Ptení
Čtvrtek 23. února 2012
Ludmila Langrová 1926 Sněhotice 13.00 kostel Brodek u Prostějova
Anežka Růžičková 1933 Ptení 14.00 kostel Ptení
Pátek 24. února 2012
Božena Žváčková 1927 Prostějov 10.00 Obřadní síň Prostějov
Mgr. Antonín Keprt 1923 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Alois Krejčí 1934 Krumsín 11.20 Obřadní síň Prostějov
Josef Rozehnal 1925 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
František Koláček 1921 Krakovec 14.40 Obřadní síň Prostějov
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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.
Další dražbu movitých věcí nařídil prostějovský soud až na 16.
března od 9.00 hodin.

Hledejte nás i na
www.vecernikpv.cz
INZERCE

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Čechovice
Dne: 5. 3. 2012 od 7:30 do 9:30 hod
Vypnutá oblast: část obce Čechovice s
celými ulicemi Luční, Ovocná včetně č.
271 – 241, Slunečná, Čechovická od č.
215 po č. 40, ul. Na Blatech
od ul. Čechovické pravá strana po č.
295 včetně. Ul. K rybníku po č. 33.
Obec: Vrahovice
Dne: 6. 3. 2012 od 7:30 do 10:30
hod. Vypnutá oblast: část obce Vrahovice s ulicemi: M. Alše, Husitská
celé ulice, Jilemnického ul. jednostranně od č. 2 po č. 24.
Obec: Prostějovičky
Dne: 7. 3. 2012 od 7:30 do 12:30
hod. Vypnutá oblast: novostavby v
chatové oblasti
Obec: Krasice
Dne: 9. 3. 2012 od 7:30 do 15:30
hod Vypnutá oblast: celá ulice Na
Brachlavě, ul. G. Preissové od č. 2
po č. 32.
E.ON Česká republika, s.r.o.

města. Dva kamarádi Johanka a Matyáš žijí bezstarostně
mezi tropickými rostlinami
společně s mluvícím papouškem a svými svéráznými rodiči v podání Báry Hrzánové
a Jana Hartla. Když se ambiciózní starosta Rýp rozhodne
zbourat zahradu, aby na jejím
místě mohl postavit úplně novou čtvrť, přímo na křižovatce
se objeví tajemný modrý tygr.
Ten se s dětmi vydá na magickou cestu záchrany jejich
jedinečného světa.
Režie: Petr Oukropec
Hrají: Linda Votrubová,
Jakub Wunsch, Barbora Hrzánová, Jan Hartl, Lenka Vychodilová, Libuše Havelková,
Anna Polívková, Stanislav
Pitoňák, Jan Vondráček, Jan
Vondráček, Hynek Čermák
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala
- zimní stadion
BRUSLENÍ
PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

úterý 21. 2.
09.45 - 10.45 hodin
13.00 - 14.00 hodin

středa 22. 2.
13.00 - 14.00 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 25. 2.

Kino Metro 70
pondělí 20. února
14.00 V peřině - Bijásek
17.30 Hugo a jeho
velký objev 3D
20.00 Láska je láska
úterý 21. února
17.30 Hugo a jeho
velký objev
20.00 Láska je láska
středa 22. února
17.30 Hugo a jeho
velký objev
20.00 Láska je láska
čtvrtek 23. února
17.30 Star Wars 1
- Skrytá hrozba 3D
20.00 Žena v černém
pátek 24. února
15.30 Modrý tygr
17.30 Star Wars 1
- Skrytá hrozba
20.00 Žena v černém
sobota 25. února
15.00 Modrý tygr
17.30 Star Wars 1
- Skrytá hrozba
20.00 Star Wars 1
- Skrytá hrozba
22.30 Žena v černém
neděle 26. února
15.00 Modrý tygr
17.30 Star Wars 1
- Skrytá hrozba
20.00 Star Wars 1
- Skrytá hrozba
22.30 Žena v černém

Kinoklub DUHA
středa 22. února
15.00 I ženy mají své dny
sobota 25. února
15.00 Psí kamarádi
- pásmo pohádek
17.30 Ocelová pěst
20.00 Ocelová pěst

15.15 - 17.15 hodin

Městské divadlo
v Prostějově

pondělí 20. února
POHÁDKY
ZE ŠPALÍČKU
pro školy,
Divadlo Paravánek Brno,
přednáškový sál
11.00 POHÁDKY
ZE ŠPALÍČKU
úterý 21. února
9.00 POHÁDKY
ZE ŠPALÍČKU
pro školy,
Divadlo Paravánek Brno,
přednáškový sál
11.00 POHÁDKY
ZE ŠPALÍČKU
9.00

Apollo 13
pátek 24. února
Reggae & Hip Hop Harvest párty Joey Fever
(Švédsko - reggae/dancehall) & Forward March
Posse (Praha) Douny &
Fudja (Prostějov - hip hop)
Wicked sound (Opava/Ostrava)
sobota 25. února
KLEMENTŮV VÍTĚZNÝ ÚNOR - Recesistický
večírek Klementova Lazaretu, který nám připomene
únorové vítězství pracujícího lidu, na kterém se určitě
pracovat nebude… Večírek
otevře speciální show „Nirvana - Unplugged In New
York“ live by Klementův
Lazaret.....

Simetrix
pátek 24. února
21.00 DJ Doktor
sobota 25. února
21.00 DJ Mark

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
pátek 24. února
Obecní ples
Sokolovna Mostkovice
Mostkovice
Obec Mostkovice
pátek 24. února
Maturitní stužkovací ples Společenský dům Prostějov,
Prostějov
Střední škola veřejnoprávní TRIVIS Pv
pátek 24. února
Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
SOŠ Automobilní Prostějov
sobota 25. února
Školní ples
Sokolovna Dubany
Vrbátky
Klub přátel ZŠ a MŠ Vrbátky
sobota 25. února
Ples města a zámku Plumlova
KD Žarovice
Plumlov
Obec Plumlov
sobota 25. února
Šibřinky
Sokolovna Kralice n/H.
Kralice n/H.
TJ Sokol Kralice n/H.
sobota 25. února
Maškarní ples
Sokolovna Smržice
Smržice
Sokol Smržice
sobota 25. února
3. reprezentační VŠ ples FLKŘ v PV
Společenský dům
Prostějov, s.r.o.
Prostějov
Univerzita Tomáše Bati v Pv
sobota 25. února
Společenský ples
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
Vojenské lesy Plumlov

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 20. 2. DO 26. 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.
Ve středu v 16. 30 hodin bude otevřen KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let věku. Přihlásit se do klubu lze kdykoliv.
KLUB GEMINI určený mládeži ve věku 10 – 20 roků se tento
čtvrtek výjimečně nekoná a bude nahrazen lekcí v červnu.
Shlédnout výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a O KOSMONAUTICE lze na začátku výše uvedených
pozorování.

Rozhovor Večerníku

16

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 20. února 2012

Exkluzivní interview s prostějovským policistou, který byl vyhodnocen velitelem roku 2011

„Heslo pomáhat a chránit musíme mít v srdci, ne jenom napsané na autech,“
říká nadporučík Petr Kočíř, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Prostějov 2
Prostějov – Na slavnostním vyhlášení nejlepších pracovníků Územního odboru Policie ČR v Prostějově byl
nedávno v obřadní síni naší radnice za účasti policejních špiček i představitelů města titulem Velitel roku
oceněn nadporučík Bc. Petr Kočíř, vedoucí Obvodního
oddělení Prostějov 2. A. Právě tohoto velitele, který u
policie začínal od píky jako pochůzkář, jsme požádali
minulý týden o rozhovor.
Michal Kadlec

Jak se vyvíjel
y j váš další služební postup?
„V roce 1994 vzniklo Obvodní oddělení Policie ČR Prostějov 2 a společně
se mnou ho zakládalo celkem šest
lidí. I tady jsem hodně let působil jako okrskář. Posléze
jsem pracoval jako zpracovatel trestných činů ze
všech čtyřiatřiceti obcí v
působnosti tohoto obvodního oddělení. Po nějaké
době jsem přešel na funkci zástupce vedoucího
obvodního oddělení.
Musím říct, že
na tuto

funkci jsem se nijak netlačil, ale tehdejší ředitel pan Riedinger si mě před
deseti lety prostě na toto místo vybral.
A nedávno odešel vedoucí oddělení a
na jeho místo byl vypsán konkurz. Do
něj jsem se už přihlásil s tím, že tuto
práci chci dělat. Ve výběrovém řízení
jsem uspěl a třetím rokem tak tomuto
oddělení šéfuji.“
Jak jste zmínil v úvodu našeho rozhovoru, heslo policie
pomáhat a chránit pro vás zřejmě
není pouhou frází…
„To určitě není! A pprávě toto heslo mi
sedí. Ano, spousta lidí ho vnímá skutečně jako otřelou frázi nebo něco,
co máme pouze napsáno na autech. Slova
pomáhat a chránit
mají ale přesně

charakterizovat práci policistů. A tací
jsou na našem oddělení všichni! A
když toto heslo máme v hlavě a srdíčku, nemusíme to mít ani napsáno
na autech.“
Úkolem policie je potírat
trestnou činnost. Dá se kriminalita z dob vašich začátků působení u policie porovnat s tou současnou?
„Tehdy v devadesátých letech byla
úplně jiná doba a jiná atmosféra ve
společnosti. Trestná činnost byla
tenkrát jjednodušší, nebyla tak kvalifikovaná. Pa
Pachatelé nebyli tolik
organizovaní, neměli tak kvalitní
technické pros
prostředky. O to větší úsilí
teď musí poli
policie vynaložit k odhalení trestné či
činnosti. A zastávám i
názor, že před dvaceti lety bylo také

Pane nadporučíku, vzpomeomeste se
nete si na moment, kdy jste
rozhodl být policistou?
„Ten moment nastal před hodně
dlouhou dobou. Po ukončení studia
u prana gymnáziu jsem nějakou dobu
nách.
coval v prostějovských železárnách.
A v tu chvíli jsem se zaobíral myš„Při naší práci jje nejhorší,
nosti.
lenkou zkusit tuto službu veřejnosti.
m
když vyhasne mladý
život
Nebyl jsem žádný akční typ, který
ování
se v této práci zhlédne při sledování
skutečn
a
vy
tuto
skutečnost
musíte
kriminálních filmů v televizi. Nero
jít oznámit rodičům.
chci užívat fráze, ale pomáhat lidem
ho. Je
mě lákalo víc než cokoliv jiného.
To si nedovedete představit,
né soo mně známo, že mám výrazné
jak je to těžké,“
ciální cítění a chtěl jsem dělat něco
echtěl
pro obranu obyčejných lidí. Nechtěl
nadporučík Petr Kočíř
nadp
otce a
jsem pracovat v zásahové jednotce
o
těžkých
chvílích policistů
tečně
střílet po někom z auta. Ne, skutečně
jsem toužil pomáhat lidem, aby žili v
mnohem jedn
jednodušší získat od lidí
klidu a pohodě.
Vystudoval jste tedy policejní
icejní
různé informa
informace, dokázali nám více
l?
pomoci. O to vvíc si vážím dnes těch
školu, co následovalo dál?
občanů, kteří jsou ochotni jakkoliv
„Vrátil jsem se do Prostějova a navní tři
s námi spolu
stoupil na obvodní oddělení. První
spolupracovat.“
dník,
Jaký byl nejhorší a naJa
roky jsem naší řečí šlapal chodník,
ako
op
opak nejlepší zážitek
další spoustu let jsem působil jako
šti
vaší po
policejní kariéry?
okrskář, začínal jsem na sídlišti
ta
Pro kkaždého policistu, tedy
Hloučela. Bydlela tady spousta
li pro mě, je nejhorší, když
lidí a řešilo se zde poměrně velo
doj
dojde k tragédii, při níž
ké množství trestné činnosti. Po
vy
vyhasne mladý život, a
pár letech jsem v práci okrskářee
vy tuto skutečnost mupokračoval, město jsem však vy-sít
síte jít oznámit rodičům.
měnil za venkov, kdy jsem měll
d
M
Musíte jim co nejšetrněna starosti asi patnáct vesnic od
y,
ji oznámit, že někdo z
Určic přes Alojzov, Křenůvky,
Na svém místě. Nadporučík Petr Kočíř působí třetím rokem jako vedoucí Obvodního oddělení
ejeji
jejich blízkých už nežije.
Myslejovice až po Bedihošť, ČePolicie ČR Prostějov 2.
Foto: Michal Kadlec
To ssi nedovedete předstahovice a Výšovice.“
vit, jak je to těžké.
INZERCE
Ale jsou i pěkné okamžiky naší práce. Například ten z nedávné doby,
kdy naše hlídka potkala ve Vrahovicích asi tříleté plačící dítě. Byl silný
mráz a dítě se ztratilo rodičům. Ačkoliv Vrahovice nepatří do naší působnosti, všichni naši policisté nasedli do
aut a vydali se rodiče hledat. Po několika hodinách jsme potkali rovněž
uplakanou maminku s otcem, jak byli
se silami a nervy v koncích. Bylo to
krásný pocit, když jsme jim dítě převa v pořádku.“
dávali
Dostáváme se k posledním dvěma otázkám. Jste na své podřízené tvrdý stejně jako sám na sebe?

kdo je petr kočíř?
Nadporučík Petr Kočír zastává funkci vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR
Prostějov 2 se sídlem ve Vrahovicích. Narodil se v roce 1967. Vystudoval gymnázium a v
roce 1989 dokončil v Praze střední policejní
školu. V roce 2007 dokončil úspěšně vzdělání na Pedagogické fakultě v Olomouci, kde
studoval speciální pedagogiku pro výchovné
pracovníky. Od roku 1989 působil na prostějovském obvodním oddělení, o pět let později
spoluzakládal oddělení, na kterém působí dodnes, od roku 2009
jako jeho vedoucí. Je ženatý a má dvě děti. K jeho zálibám patří
chataření a sport.

Chvíle slávy. Titul pro velitele roku 2011 převzal Petr Kočíř z rukou ředitele
Policie ČR Olomouckého kraje Jaroslava Skříčila.
Foto: Eva Čeplová
„Každému, kdo sem přijde jako
nováček, říkám, že na něho budu
náročný úplně stejně jako na kohokoliv jiného, tedy i na sebe. Chci,
abychom všichni odvedli práci, jakou máme, abychom byli vlídní k
občanům a dokázali s nimi komunikovat. Dokažme lidem, že jsme tady
pro ně a že nejsme pouhá represivní
složka, která se za každou cenu snaží
udělit pokutu. Všem se snažím vysvětlit, že pokud tyto zásady budeme
plnit, budeme vlídní i sami na sebe a
budeme spolu vycházet.“

Nedávno jste z rukou krajského ředitele Policie ČR obdržel
ocenění Velitel roku 2011. Co pro vás
toto záležitost znamená?
„Velice mnoho. Nejsem nijak ctižádostivý v tom smyslu, že bych chtěl
dostávat nějaké metály či jiná ocenění.
Má to pro mě obrovský význam v tom,
že ocenění vnímám jako odměnu pro
celé oddělení, které vedu. A jsem rád,
že v obsazení šestnácti lidí dokážeme
odvést velmi slušnou práci a co se týká
výsledků, můžeme se porovnávat s daleko většími policejními odděleními.“

CO NA TO policejní šéf?

„U nadporučíka Kočíře si cením zejména jeho mimořádnou aktivitu, inciativu, úroveň vnitřní i vnější komunikace a schopnost dávat svým kolegům
pozitivní osobní příklad. Vyžadují-li to okolnosti, není pro něj problém jít se
svými policisty do hlídky, čímž je motivuje. Je přirozenou autoritou právě
pro své osobnostní vlastnosti a je člověkem, který kolegům ochotně poradí
v profesních oblastech, ale nezřídka i věcech čistě osobních. Pod jeho vedením dosahuje Obvodní oddělení Prostějov 2 velmi dobrých výsledků. Vnímám však i atmosféru na pracovišti, kterou nadporučík Kočíř pozitivně
ovlivňuje. Myslím si proto, že toto ocenění je ve správných rukou.“
plukovník Mgr. Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově
INZERCE

Olomouc –
Praha
Pendolinem
kou
s levnou místen
již od 70 Kč

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

OKÉNKO DO I.B TŘÍDY

Jubilejní
desátý díl seriálu
načíná hodnocení
nejnižší krajské soutěže
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Nový tenisový pár je na světě:
JESTŘÁBI VEDOU!

KVITOVÁ ŘEKLA „ANO“ ŠTĚPÁNKOVI!
Prostějov/pk

Vítězně vstoupili
do plax-off druhé ligy
hokejisté Prostějova

PROSTĚJOV USPĚL
Tým BC DTJ slavil
první a drtivý
triumf v extralize
Koláž PV Večerník

B
A

TAK TO SE NEČEKALO! JEDNA Z NEJLEPŠÍCH TENISTEK SVĚTA PETRA KVITOVÁ SE
VYDALA DO NÁRUČE ZKUŠENĚJŠÍMU KOLEGOVI RADKU ŠTĚPÁNKOVI. NA SCÉNĚ
SE TAK ZRODIL NOVÝ TENISOVÝ PÁR! „NA
PREZENTACI BMW MI RADEK ŘEKL ANO.
JSME TEĎ PÁR,“ SMĚJE SE KVITOVÁ...
NE, NELEKEJTE SE. KVITOVÁ SE NEROZEŠLA SE SVÝM MLADŠÍM PŘÍTELEM A
VELKOU TENISOVOU NADĚJÍ ADAMEM
PAVLÁSKEM, A ANI ŠTĚPÁNEK SE NEROZVÁDÍ S JINOU BÝVALOU SVĚTOVOU HRÁČKOU NICOLE VAIDIŠOVOU. OBA SOUČASNÍ REPREZENTANTI SE SPOJÍ POUZE PRO
JEDEN LETNÍ TÝDEN V LONDÝNĚ, KDE
CHTĚJÍ SPOLEČNĚ URVAT PRO ČESKOU
REPUBLIKU A DE FACTO I PROSTĚJOVSKÝ
TENIS VYTOUŽENOU PLACKU! PODAŘÍ SE
JIM TO?
VÍCE NEJEN O NOVÉM TENISOVÉM PÁRU,
ALE TAKÉ DALŠÍ AKTUALITY Z BÍLÉHO
SPORTU ČI ČTĚTE NA STRANĚ 23

„Modřanky“končí, přichází
Poslední dvě trofeje
pro VK Modřanská! „PROSTĚJOVSKÉ LÉKAŘKY“

S

Praha, Prostějov/pk - Pod novým názvem budou v dalších
třech letech vystupovat české volejbalové královny. Namísto
VK Modřanská fandíme od čtvrtku stejnému výběru kouče
Čady, ovšem pod hlavičkou VK AGEL. Není to však jediná
změna, Prostějov chce v následujících sezonách bojovat v
Lize mistryň s jinou skladbou týmu...
Exkluzivní informace přímo z pražské tiskovky najdete na
straně 30
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Olomouc, Bratislav/pk - Se starým názvem se svěřenkyně kouče Miroslava Čady rozloučily
tak, jak mu dělaly čest po celou dobu fungování. Tým Prostějova ovládl v první polovině
uplynulého týdne Český i Česko-Slovenský pohár!
Večerník má pro vás přímé reporty z obou utkání, které sledoval naživo! Nalistujte stranu 31

Foto: Pavel Lebeda, Česká sportovní

Fotbalový matador Jožka Sivoň Tak přece. Eitutavičius
oslavil kulatou SEDMDESÁTKU se vrací do Litvy...
Prostějov/mik - V plné svěžesti a síle oslavil minulý týden sedmdesáté narozeniny dříve aktivní fotbalista a posléze dlouholetý trenér Jozef Sivoň. Fotbaloví fanoušci si ho pamatují
především z působení u mládežnických i seniorských týmů
Železáren Prostějov. Jozef Sivoň má však mnohem bohatší fotbalovou kariéru. Tu aktivní hráčskou začal v mužstvu
OP Prostějov, kde působil v letech 1961 až 1963. Pak celých
deset let hrál za Železárny Prostějov, odkud v roce 1973
přestoupil do Určic. Tady zůstal do roku 1982 a zároveň zde
vedl už jako trenér určický dorost. Poté prožil vždy tříletá
trenérská angažmá v Klenovicích na Hané, Plumlově a poté
ještě v Kralicích na Hané. Svoji trenérskou činnost pověsil
definitivně na hřebík před osmi lety ve svých dvaašedesáti
letech. Jozef Sivoň vedl ke sportu i své děti, syn pochopitelně
hrál také fotbal, dcera zase tenis.
Fotbalovému matadoru přeje do dalších let hodně zdraví,
rodinné pohody a také samozřejmě fotbalové radosti i
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Děčín, Prostějov/lv – Finálový turnaj Českého poháru byl pro basketbalového
rozehrávače Arvidase Eitutavičiuse loučením s prostějovským dresem. Zkušený
hráč se s vedením klubu
dohodl a ukončení smlouvy a zbytek sezony dohraje
doma.
„Především se chce připravit
na nový soutěžní ročník. Do
další kariéry mu přejeme vše
nejlepší,“ prohlásil generální
manažer BK Prostějov Petr
Fridrich.
V Prostějově nepočítají s
možností, že by za Eitutavi-

čiuse přišla náhrada. Mattoni
NBL dohrají Orli se současným kádrem s tím, že se na
post hlavního rozehrávače
posune Matej Venta. „Zkušenosti má, věřím, že roli vůdce
zvládne,“ míní kouč Zbyněk
Choleva. „Na postu číslo
jedna můžeme využít Jamara
Smitha nebo Pavla Slezáka.
Doufám, že to bude fungovat,“ dodal Choleva.
Více o basketbalovém vystoupení Orlů na FINAL
FOUR8 v Děčíně, které
skončilo pro BK Prostějov nešťastně, čtěte na
straně 28.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 6: na snímku byla budova na rohu ulic
Tyršova a Pod Kosířem v Prostějově. Vylosovanou výherkyní
se stala Alena Pluháčková, E. Beneše 8/14, Prostějov. Naše
dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově najdete objekt na
snímku? Své odpovědi pište na e-mail: souteze@vecernikpv.
cz, posílejte do redakce, telefonujte 582 333 433 do 28. února 2012, 15.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí
5. března 2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje
firma Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.
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389,670,-

www.nasepovleceni.cz

Luštěte a vyhrajte KOLÁČE se SEKANOU!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
Něco málo přes měsíc zbývá do zahájení velké soutěže,
která bude určená všem ...?

Poznáte, kdo je na fotografii?
I třetí únorové číslo vašeho
nejoblíbenějšího regionálního
periodika nabízí soutěž, kterou
jsme ani v rámci již zaběhnutého 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 DRŮBEŽ
JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč !
V minulém, v celkovém součtu
již pětačtyřicátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli ti, kteří správně poznali, že se jedná o Miroslava
Ondru. Tvář jedné z ústředních
postav známé prostějovské skupiny „Létající Rabín“ vám dala
zabrat, takže v osudí se tentokrát
objevilo „pouze“ 214 správných
odpovědí, což je na poměry této
soutěže vskutku nízké číslo.
Z losovacího koše se nakonec usmálo štěstí na Veroniku
MRÁZKOVOU,
Havlíčkova 398, Brodek u Prostějova.
Výherkyně od nás obdrží zajímavou cenu v podobě POUKÁZKY BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč, která ji čeká přímo v redakci, a to už od dnešního dne.
Ti další mohou zkusit své štěstí opět dnes. Tentokrát jsme po
čase zabrousili znovu do spor-

TIP
k obrazovce
300: BITVA
U THERMOPYL
film USA (2006)

SOBOTA 25. 2. 2012

21:55 hodin

tovních vod a graficky mírně
poupravili jednoho z prostějovských rodáků, který se nejvíce
proslavil jako člen úspěšné letky olomouckého fotbalového
mužstva v posledním desetiletí
minulého století...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již šestačtyřicátého kola čekáme v redak-

ci do PÁTKU 24. 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 27. 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 klasickou masáž

REMI SPORT

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

Režie: Zack Snyder
Hrají: Gerard Butler, Lena
Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan,
Rodrigo Santoro, Andrew
Tiernan, Isabelle Champeau

Zatímco se muži připravují
k boji, Gorgo, kterou jeden z
radních varoval před zrádným
Thérónem, se snaží přesvědčit
radu, aby Leonidasovi vyslala
na pomoc posily. Leonidas
odmítne s Xerxem vyjednáHistorický akční film vstoupil vat. Svou zemi nevydá do
mezi legendy stříbrného plát- rukou nepřítele. Musí odmítna. Perský král Xerxes, který nout i znetvořeného hrbáče
sám sebe prohlásil za vládce Efialtése, který chce vstoupit
celého světa, má jediný cíl. do jeho armády, protože nedoV čele mohutné armády si káže pozvednout štít a mohl
podmanit Spartu a donutit je- by ohrozit spolubojovníky.
jího krále Leonida před ním Sparťané beze ztrát odrazí
pokleknout. Ten však vybral první perský útok. Leonidas
strategicky nejlepší místo, se však odmítne vzdát i naúzký průsmyk u Thermopyl, podruhé, a tak se schyluje k
a rozhodl se společně s třemi rozhodující bitvě. Ještě předsty věrnými sparťanskými bo- tím je však vyslán zraněný
jovníky bojovat s obrovskou Dilios, aby Řekům vyprávěl o
přesilou Peršanů do poslední udatném boji spartského krále
kapky krve.
a jeho mužů...
VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM
SNÍMKU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

BAGR, ESTRUS, HMAT, HRST, CHLAD, KLIH, KOLO,
KUŠE, LANA, LUBY, MAST, MÁTOHA, MENZA,
MISTR, MOŘE, OÁZY, PROHRY, SALSA, SKŘET,
SMUTNO, STOKY, TADY, TRUS, VATY, VOSK,
VÝSADY, YZOP
... 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
24. února 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „PV
VEČERNÍK“. Další vylosovanou výherkyní se stala Iveta
JOZEFOVÁ, Šárka 12, 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 20. února 2012.
I tentokrát můžete zápolit o bonus našeho partnera soutěže, kterým se stalo již zmíněné závodní stravování AGRO
Prostějov.
Jméno sedmého, takto šťastného výherce, který obdrží zmíněnou, ryze ZAJÍMAVOU a PRAKTICKOU CENU, zveřejníme opět v příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde v pondělí 27.
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 aerobního sálu našim
zákazníkům nabízíme i masáže - klasické,
sportovní,lávové kameny,thajská masáž nohou, ruční
lymfatickou masáž, masáž obličeje a dekoltu, masáž
přístrojem VACU PRESS k odstranění celulitidy
a skořicové zábaly, baňkování ...
NOVĚ u nás každý pátek cvičení dětí s rodiči
a cvičení dětí do 3 let bez rodičů - info 733 327 915
NAVŠTIVTE NÁS :
REMI SPORT, Českobratrská 13, Prostějov
po až pá 9 - 21 hodin, so až ne 9 - 12 hodin
Jakékoliv dotazy na tel.: 733 327 915, nebo 582 344 912
www.remisport.cz

V rámci projektu „JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ pokračuje nejčtenější
regionální periodikum v nabídce stále více populárního
sudoku. A jelikož pravidla
této hry zcela jistě všichni
znáte, můžete se tak znovu a
bez zbytečného ostychu pustit
do bádání, čímž tak současně začít usilovat o motivační
prémii. DNES PŘITOM JIŽ
POSEDMÉ 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 24.
ÚNORA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 9 - 1 - 5 - 2,
načež v pořadí celé historie
tohoto klání se už osmatřicátou výherkyní stala Česlava
ŠMUDLOVÁ, Krumsín 46,
Plumlov, jenž si tak přímo v
sídle redakce může vyzvednout zmíněnou permanentku
v HODNOTĚ 500 Kč na
cvičení s Janou.
Jméno dalšího, již devětatřicátého výherce, který od nás
obdrží opět cenu od REMI
SPORTu, zveřejníme zase v
příštím čísle, jež vyjde znovu za týden, tj. pondělí 27.
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
4600 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: DOHODOU
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: DOHODOU
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 530.000,1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 599.000,2+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, Spitznerova ul. Kč 4.000,-/měs.+ink. (2.000)
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.000,-/měs.+ink. (2.000)
2+1, Biskupice, okr. Pv Kč 1.800,-/měs. + ink. (3.500)
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

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

Nabízíme:
BYTY – PRODEJ
Byt 1+1 Prostějov, V. Outraty, po rekonstrukci
cena 690.000 Kč.
Byt 2+1 Prostějov, V.Špály cena 850.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, Západní, po rekonstrukci
cena 1.490.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, Finská, po rekonstrukci
cena 1.550.000 Kč

BYTY – PRONÁJEM
Byty 1+kk až 2+kk Prostějov, Svatoplukova
cena od 4.500 Kč
Byt 3+1 Prostějov, E.Beneše
cena 6.500 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

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

777 251 878

Rodinné domy:
Prostějov - řadový RD 2x
3+1se zahradou, byty 80 a
86 m2, podkroví je možné využít pro půdní vestavbu.
Klidná lokalita u parku, školka, škola.
CENA v RK.
PV - zděný nadstandardní byt
4+1, 113 m2 v
1. a 2. NP, v lokalitě historického centra Prostějova. CENA v RK.
URČICE - RD
3+1 s garáží a
zahradou, výměra pozemku
818 m2.
SLEVA 1.260.000,-Kč
Kralice na Hané
- zděný RD 5+1
s prostornou halou a garáží z
roku 2005. Celková už. plocha domu vč. garáže je 279 m2,
ob. plocha je 224 m2. Pozemek 238 m2.
CENA k jednání V RK
URČICE - RD
4+1, po část.
rek z r. 2009,
obytná plocha
126 m2, výměra
pozemku 211m2. CENA: info v RK
BRODEK u
PV - prodej novostaveb nízkoenerg.RDodisp.5
+ kk s garážovým stáním, hosp. stavením a s užitnou pl. 125
m2, na pozemku 333 m2. CENA2.756.000,-Kč
ČELECHOVICE - KAPLE 3+1s menším
pozemkem.
Výměra pozemku 251 m2. CENA: 892.500,-Kč
BYT 1+1, Sídl. svob.,
OV, 3.patro, lodžie, dům
porevitalizaci,volný,
CENA:555.000,-Kč

Prostějov, sídl. E. Beneše
Prodej dr. bytu 1+1, 1. patro, 35 m2, plast. okna,
lodžie.
Cena: Kč 599.000,-

Kralice na Hané, okr.Prostějov
Prodej pozemku na stavbu RD u obecního
parku, výměra 1000 m2. Cena: Kč 690.000,-

Prostějov, Wolkerova ul.
Pronájem obchodu na frekventované ulici, 44
m2, výlohy, parkování a garáž ve dvoře.
Cena: Kč 6.500,-/měsíc

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

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

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.

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

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

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

POZEMKY
Prodej pozemku 897m2 na RD v Prostějově.
Vyřízeno stav.povolení. Cena vč. projekt.
dokumentacenaRDaing.sítě. Cena:1200Kč/m2
Prodej posledních tří st. pozemků v Bedihošti
na výstavbu RD. Výměry pozemků 1197m2 a
2x 972m2. V lokalitě již probíhá výstavba RD.
Klidná lokalita, 5km od Prostějova.
Cena: 550Kč/m2

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

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

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

Olšany u Prostějova
Zděný řadový RD 4+1, nové ÚT na pevná
paliva, koupelna, WC. Zast. plocha 148 m2,
Cena: Kč 690.000,zahrada 679 m2.

Stražisko, okr. Prostějov
Prodej RD 4+1, sklep, půda, plyn. ÚT, obec.
voda + vl. studna. Zast. plocha 184 m2, zahrada
Cena: Kč 899.000,342 m2.

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

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
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.
Cena 900,- Kč/m2
výměra cca 1500 m2.

POZEMKY - PRODEJ

Prostějov, Plumlovská ul.
Pronájem kanceláří na frekventované ulici. 5
kanceláří v 1. patře o ploše 115 m2. Možnost
pronájmu po částech, min. 29 m2.
Cena: Kč 1.200,-/m2/rok

Exkluzivní vydavatel

◘ 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.

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

◘ 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.

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

Tel.: 606 922 838
Pronájem pěkného bytu 3+1,
cena 7000,-Kč + inkaso

Prodej 2+kk, PV- Studentská ul.

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

Prodej Bytu 1+1, PV- Tylova ul.

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

RD 3+1 se zahradou

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

Prodej RD, Určice

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

Prodej RD, Brodek u Prostějova

Byty - prodej

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

TEL: 775 246 321,
776 294 498

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

FANDERLÍKOVA
UL. - BYT 3+1,
70m2, cihla, OV,
4.patro, byt po
částečné rek., balkon, sklep, dům po
rekonstrukci. CENA: 1.150.000Kč.
RESSLOVA UL.
- BYT 3+1, 72m2,
cihla, OV, 2.patro,
byt po částečné
rek., nová kuch. linka se spotř.
Whirlpool. CENA: 1.200.000Kč.
HLUCHOV - RD
1+1, zast. plocha
199m2, zahrada
700m2, studna,
vodovod, el. 220V/380V, plyn, kachl.
kamna.
CENA: 470.000Kč.
PLUMLOVSKÁ
PŘEHRADA rekreační chata
3+kk s garáží,
zděná, užitná plocha 70m2, terasa
15m2, pozemek 680m2, vrtaná studna.
CENA: 1.150.000Kč.
PRONÁJEM BYT
3+1,
Knihařská ul.,
72m2, cihla, 3.patro, bezvadný stav, volný od 4.3.2012
NÁJEMNÉ: 6800 Kč/měs. + inkaso.
PRONÁJEM BYT
2+1,
Svatoplukova ul.,
62m2, cihla, 2.patro, bezvadný stav, volný od 1.3.2012
NÁJEMNÉ: 4200 Kč/měs. + inkaso.

www.reality-domino.cz

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

380 tis.Kč
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

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+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 tis. 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.
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 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

350 tis.Kč
350 tis.Kč
520 tis.Kč
450 tis.Kč
780 tis.Kč
800 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

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

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 :

2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
2+1 Stražisko
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.

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
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
za 880 Kč/m2
375 Kč/m2
450 Kč/m2
295 Kč/m2
2 tis.m2, 1.800 Kč/m2

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

Volejte: 739 322 895
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
Novostavba 2+kk Krasická 75m2
1.949.000Kč
2+1 V.Špály OV 62m2
720.000Kč
2+1 Zrzavého OV 63m2
690.000Kč
2+1 V. Špály OV po rekonstrukci 890.000Kč
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

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:
RD 4+1 (2x garáž)Mořice 882.000,-Kč
RD 5+1 Prostějov
2.870.000,-Kč
RD 3+1 Tištín
400.000 Kč
RD 5+1 Prostějov
3.000.000,-Kč
RD 2x 3+1 Čelechovice na/H
2.400.000,-Kč
RD 5+2 Vrchoslavice, 1.950.000,-Kč
RD 2+1a3+1 Hrubčice 1.850.000,-Kč
RD 5+2 Brodek u PV po slevě
1.380.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov
1.950.000,-Kč
RD 4+1 Mořice
789.000,-Kč
RD 6+2 Vícov
1.800.000,-Kč.
RD Drysice v částečné rekonstrukci
870.000,-K
BYTY :
Byt 3+1 Olomouc/I.P.Pavlova)
1.350.000,-Kč
Byt 2+1 70m2 cihla,ul.Krapkova-,Prostějov,
1.490.000,-Kč

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
RD 2+1 Držovice po rekonstrukci
1.789.000Kč
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

Komerční prostory :

Zeměd.usedlost - 1000 m2

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

Volejte: 739 322 895
1+1 Šlikova po rekon.
4.500Kč+1.500ink
1+kk Šafaříkova 50m2, cihla 4.600Kč + ink
1+1 Sidl. Svobody
5.800Kč 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 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

POZEMKY na RD :
Pozemek na RD 1500m2 – u pošty
Dobromilice
200.000,-Kč
Pozemek na RD
Mořice
1m2/260Kč
plocha1300a1400m2
POZEMEK KOMERCE :
Pozemek na RD Olomouc plocha
1486,-Kč/m2
975m2
Zemědělská farma (60.000m2) –
u Prostějova
25.000.000,-Kč
Komerční objekt+RD + pozemky –
Mořice
4.800.000,-Kč
1000,- Kč/m2
Olomouc- 50.800m2
Olomouc-Vsisko 11.200m2 500,-Kč/m2
PRONÁJMY :
K pronájmu hala, kanceláře – Brodek
u PV
============================
Pole , les hledá ke koupi náš klient –
preferuje větší plochu v celku

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

Nejaktuálnější
realitní
nabídky!
Chcete se přidat?
Volejte: 608 960 042
Pište:
inzerce@vecernikpv.cz

REALITY

REALITY

REALITY

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

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

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

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
- realitní kancelář Prostějov
aktuálně nabízí:
* RD 3+1 Prostějov 2.700.000 Kč
* RD 1+1 Doloplazy u PV 390.000 Kč
* RD 4+1 Držovice 1.750.000 Kč
* RD 3+1 Prostějov 1.990.000 Kč
* Lux.nový byt 2+kk 1.900.000 Kč
* Lux nový byt 1+kk
990.000 Kč
* Nadstandart. byt 2+1 1.290.000 Kč
* Byt 1+1, cihla, Určická 350.000 Kč
* Byt 1+1 Dobrovského 590.000 Kč
* Byt 1+1, rek., Dolní 650.000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, centrum 780.000 Kč
* Byt 3+1+garáž, Niva 450.000 Kč
* Staveb.pozemek vč.sítí 720.000 Kč
Pro klienty hledáme:
* Byt 3+1 s balkonem do 850.000 Kč
* byty 1+1 a 2+1
* domy, chaty a pozemky
Nabízíme poradenství a právní
služby v oblasti převodu domů,
bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ
Kontakt: GFB, Ing.Zuzana Kučerová, Wolkerova 3 (1. patro nad
Botanico Café), tel.: 774 409 430,
prostejov@byty-gfb.cz
Nové BYTOVÉ JÁDRO za akční
cenu 99.900 Kč jen do konce března!
Zděné jádro, rozvody elekt. a vody,
obklady, sanita, vana či sprchový
kout, klozet, 3D grafický návrh v
ceně.
Reality BEZ-STAROSTI
Mlýnská 16, Prostějov, tel: 774 704 223
www.rekonstrukceprostejov.cz

NABÍZÍME

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz
yp

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
Pronájem garážového stání v autoparku, Francouzská ul., PV. Tel.:
604 430 934
RD v Držovicích 3+1 s pozemkem,
cca 1000 m2, garáž. Cena 2.090 000
Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel.:
777 696 836

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 Šlikova
5.000 Kč + ink
1+1 Tyršova
5.000 Kč + ink
2+1 Krasická
5.500 Kč + ink
2+1 J. Rokycana 7.900 Kč vč. ink
3+1 Padlých hrdinů 8.500 Kč vč. ink
PRODEJ BYTŮ PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
1+1 Tylova
470.000 Kč
1+1 Kostelec na Hané 500.000 Kč
2+1 Šárka
690.000 Kč
2+1 Krokova
790.000 Kč
3+1 Olomoucká
990.000 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 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

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

Prodám řadový dvougenerační RD
v obci Vřesovice, 1+1 a 5+1. Volný
ihned. Cena: 1.650 000 Kč. Tel.:
731 153 834
Pronajmu zařízený byt 1+1 ve Vrahovicích. Cena 5.000 Kč + ink.,
kauce. Tel.: 777 910 333
Prodám byt 2+1 v OV na ul. A.
Slavíčka v PV. Cena dohodou. Tel.:
604 203 324

Pronajmu byt 1+1. Tel.: 723 646 209

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

Tel.: 605 011 310

INZERUJTE ZDARMA ! ! ! ':-.7<+80ª0#$ª&-; 

BYTY prodej
1+1,OV,Raisova
, ,
a,35m
m
.þ
2NUXåQt

t, 44 m2ORGåLH
.þ
1+1Dobrovského,34m
m2
.þ
1+1,, C.Boudyy,
y 32m
m2FLKOD
.þ
NN.RVWHOHFQD+DQp

p,52.4m
m2SRNRPSOUHNRQVWU]DKUiGND
SČNQê
.þ
SLEVA:
2+kk,DB,Tylova
, , y a,40m
m2
.þ
'%2NUXåQt
 
t,58m
m2
.þ
29/LEXãLQND
 
, 64 m2
LQIRY5.
296tGO6YRERG\
 
\,
\ 57m
m2
.þ
3+1,OV,PV,CENTRUM
, , ,
M,100m
m2SRNRPSOUHNRQWUPRåQRVW
]EXGRYiQtPH]RQHWE\WXRSORãHFFDP
P2
LQIRY5.
2

3RSWiYiPHSURNOLHQW\

%\W\GRP\FKDW\SR]HPN\«3URVWČMRYDRNROt«URGLQQp
\ \
\
\ S
\
M
GRP\LNUHNRQVWUXNFL
\
3/$7%$9 +2729267,
'ČNXMHPH]DQDEtGN\]DSĜtSDGQêWLS«2'0ċ1$
\ S S ê S
$NWXiOQt3237È9.$
$:
5RGLQQêGĤPY 3URVWČMRYČQHERRNROtdo 15 km
LNUHNRQVWUXNFL
- Byty 2-3 +1, OV i DR, VWDYDQLFHQDQHUR]KRGXMH

Tel: 605 011 310
3+1,DB,Šárka,
, ,
,68m
m2
.þ
3+1,DB,Kostelecká
, ,
á,75m
m2SDWURORGåLH,po
S
,p þiVWUHNRQVWUXNFL
SURVWRUQêE\WVHþWYHUFSĜHGVtQt92/1é
.þ
3+1,OV,39
, VtGO.(%HQHãH
.þ
129,1.$
29JDUiå
  J
20 m2, .5$6,&.È39
 9, 84m
m2SDWUR
FLKOD

,1)295.
DOMY prodej
RD 5+1,Otaslavice,
,
,SRUHNRQVWUXNFLJDUiåGYĤU
,
.þ
RD 3+1,Seloutky,
,
y, ãDWQDPRåQRVWUR]ãtĜHQtGYĤUSR
UHNRQVWUXNFL
.þ
5'6PUåLFH

 GYĤUYMH]G]DKUDGDVWROiĜVNiGtOQDD
'2+2'$2&(1ċ
$

5'39'5ä29,&(
 
SČNQêSRUHNRQVWUXNFL]DKUDGD
.þ
RD 2+kk,, PV,, Lidická
á]DKUDGDYMH]GSRUHNRQVWUXNFL
.þ

6 1Ëä(1Ë&(1<
5'39'ROQt
 
t, GYĤU]DKUDGDNE\GOHQtL SRGQLNiQt
6/(9$.þ
RD Plumlov,, 3+1,, GYĤUSO\Q,
Q HOHNWĜLQDYRGDþiVW
D
UHNRQVWUXNFH
.þ

RD J.Švermy,
Š
y, 4+1, SRGVNOHSHQêJDUiå]DKUDGDYHOPLGREUi
ORNDOLWD
.þ
&KDWD3ĜHP\VORYLFH
\
YHOPLSČNQiNFHORURþQtPXXåtYiQt


.þ
&KDWD3WHQt,t ]GČQiNRODXGDFHHOHNWĜLQD .þ
5'9tFHPČĜLFH
 ,GYĤU]DKUDGDP
P2YMH]G .þ
5'3URVWČMRY5XPXQVNiXOLFH
M 
H, E\WRYpMHGQRWN\FHQWUXP
.þ
RD Vrahovice,4+1, SDWURYêJDUiåVWiQtSRNRPSOHWQt
LQIRY5.
UHNRQVWUXNFL
5''ČWNRYLFH]DKUDGDJDUiåSDWURYêGREUêVWDY
NPRG3URVWČMRYDSUĤEČåQiUHNRQVWUXNFH
M
S
'2+2'$
$
6WDYHEQtSR]HPN\
S
\ ýHFKRYLFHýHOHFKRYLFHQD+DQp
2WDVODYLFHSR]HPHNQDVWDYEXUGþLFKDW\YH3WHQVNpP'YRUNX
,
3.000 m2 ,3LYtQ9ĜHVRYLFH9UDKRYLFH
3521È-0<


6tGO6YRERG\

\ 36m
m2
.þ
.þ
03XMPDQRYp

M
pSDQHOSRUHN
2NUXåQtP

 P2ORGåLH

.þHO
þiVWHþQČ]DĜt]HQê
.þ
2+kk,Vrahovice,
,
, m2FLKOD
,45m
.þYþLQN
âYêFDUVNi
 ê
i75m
m2ORGå
3URQiMHPQHE\WRYêFKSURVWRUP
P2XFHQWUD[YêORKD
[PtVWQRVWNDQF
3URQiMHPQHE\WRYêFKSURVWRU1HWXãLORYDXOLFHREFKRG
9iSHQLFH±REFKRGYêORKD
.RPSOHWQDEtGNDQDQDãLFKLQWHUQHWVWUiQNiFK

www.srdcerealit.cz
«1(=È9$=1È.21=8/7$&($325$'(1679Ë
9 5($/,7È&+67ċ+29È1Ë9<./,=(1Ë
5(.216758.&(35È91Ë6/8ä%<
9êNXSDRGGOXåHQtE\WĤGRPĤ««
92/(-7(,606

Tel: 605 011 310

Prodám družst. byt 3+1, cihla, 78 m²,
Krasice, dům po rekonstrukci, vlastní kotel, zahrada. 970.000 Kč. RK
nevolat. Tel.: 602 570 658
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.
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 2+1 s alkovnou, cena
7.000 Kč vč. inkasa. Tel.: 776 600 358
Prodej novostavby RD 5+kk, Prostějov-Vrahovice, samostatný, patrový, pozemek 700 m2. Garanční
fond bydlení, tel.: 774 101 818
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
Nabízíme pronájem kancelářských
prostor 15 m2 a 20 m2, nedaleko centra města. Měsíční nájem
již od 2.000 Kč + energie! Tel.:
773 744 999
Prodám byt 3+1 v Olomoucké ul.,
OV, 68 m2 s veškerým zařízením.
Cena dohodou. Tel.: 773 999 621
Pronajmu nový 2+kk poblíž centra, 5.500 + ink. Kauce 2 nájmy.
Vhodné pro matku s dítětem. Tel.:
603 503 366
Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na
E. Beneše, PV, částečně zařízený.
Tel.: 603 327 310

Pronajmu byt 2+1, Sídliště svobody, nájem 7.500 Kč včetně inkasa.
Tel.: 737 671 619
Pronajmu byt 1+1 v PV, 7.000 Kč
/ měs. Tel.: 608 111 622
Prodej 2-gen. RD Čelechovice n/H
- Kaple, 3+1, 2+1, po rekonstr., pozemek 700 m2, dílna, sklep, plyn,
vodovod, kanalizace. Garanční fond
bydlení, tel.: 774 101 818
Prodám stavební parcelu v Určicích, 2.000 m2, 19 x 106 m2, na
hranici pozemku voda, plyn, elektřina. Velmi klidná část obce, veškerá občanská vybavenost – zdravotní středisko, škola, mateřská
škola, pošta. Cena: 1.700 000 Kč
Tel.: 777 722 719

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

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

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!

Prodám řadovou zděnou garáž,
první vjezd za Sandrou, Moravská
ul., 18 m2, elektro, soukr. podružný elektroměr, perfektní stav. Volná
cca od 5,6/ 2012, kompletní právní
servis platí prodávající. Cena 350.
000 Kč. Tel.: 777 110 123

Pronajmu 1+1 v RD 4km od PV. Internet zdarma, 5.000 vč. ink, garáž
dle dohody 777 885 251

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.

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

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

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

-CPEGN¾ą8QL¾éMQXQP¾O2TQUV÷LQX
L  KPHQ@UTFEGTGCNKVE\

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.

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

Prodám stavební pozemek 1.050
m2 v klidné okrajové části Krasic.
Nejvyšší nabídce. Tel.: 731 941 992

WWW.SRDCEREALIT.CZ

VOLEJTE: 739 322 895

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

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

O S TAT N Í

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
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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.
Pronajmu byt 1+1 v PV od 1. 3.
2012. Nájem 4.500 Kč + inkaso. Tel.:
732 548 756
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
Prodej bytu 3+1, Švýcarská ul.,
DB/P, převod do OV, 68 m2,
lodžie. Garanční fond bydlení, tel.:
774 101 818

Pronajmu zařízené kadeřnictví
v PV, nebo pouze 1 křeslo. Levně.
Tel.: 724 337 984
Prodám DB po kompl. rek. Tel.:
724 337 984
Pronajmu byt 1+kk, od 1.3., 4.500
Kč. T.: 739 058 135
Prodám stavební pozemek v Prostějově, výměra 578 m2. Kompletní
inženýrské sítě na pozemku, připraveno ke stavbě RD. Tel.: 737
257 269
Prodám DB 2+1, lodžie, původní stav. RK nevolat! Tel.:
737 681 252, volat po 15.00 hod.
Přenechám pronájem zavedené prodejny tabáku v PV. Tel.:
603 485 311
Prodej RD 3+1, Přemyslovice,
řadový, patrový, hospodář. budovy, zahrada. ZP 498 m2.Cena
740.000 Kč. Garanční fond bydlení, tel.: 774 101 818
Koupím RD do 2 mil, Vrahovice,
Kralice, Domamyslice, Mostkovice. RK nevolat. Tel.: 774 421 818
Hledáme ke koupi chatu - Plumlov,
Stražisko.Tel.: 774 858 723
Pronajmu byt 1+1. 608 861 656

Prezentace, Inzerce
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CHCETE MÍT SVÉ OBLÍBENÉ NOVINY
E VÁM ŠETŘIT
ÁM
ÁH
M
PO
POŘÁD ZA STAROU CENU?
Pro zachování 10 Kč za Prostějovský Večerník
si můžete objednat předplatné ...
• 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 vaší schránky

VAŠE PENÍZE...

... to vše jen za 520 Kč

na rok

UŠETŘÍTE 260 KČ oproti ceně na stánku
A NAVÍC UŽ BRZY VYPUKNE...

!VELKÁ SOUTEŽ!

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku - 52 výtisků

o hodnotné ceny

Předplaťte si PROSTĚJOVSKÝ Večerník!

NEJ čtenější regionální periodikum vám každé pondělí přináší
NEJčtenější
NEJaktuálnější,
NEJ
aktuálnější, NEJ
NEJzajímavější
zajímavější a NEJ
NEJobsáhlejší
obsáhlejší servis z regionu
INZERCE
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...ještě

Jméno a příjmení (firma):
Ulice, č. p.:
Tel.:
Město, obec, PSČ:
Předplatné chci uhradit:
Poštovní poukázkou Bankovním převodem Hotově
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Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433

Řádková inzerce
SLUŽBY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

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

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

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

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

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

Potřebujete půjčit až 100.000 Kč?
administrativkazníka a vyklízecí služby.
y Poraďte se s námi! Možno i Přijmeme
Rychle, levně. Prostějov
v na zástavu. Tel.: 607 401 926 ní pracovnici pro periodikum v PV. Strukturovaný
Pracuji pro více věřitelů.
životopis zašlete na e-mail:
Odvoz fekálií,
Půjčka až 40.000 Kč, rychle, dis- kozak@pv.cz. Informace na
čištění odpadu a kanalizace. krétně a v hotovosti. Od firmy tel.: 608 706 148
Tel.: 774 368 343
Solidní finance. Tel.: 608 881 746
KV Prostějov přijme prodejce
RENOVACE
KOUPELNO- Půjčka až 100.000 Kč, rychle, dis- knih pro oblast OL, BK, PR,VY,
VÝCH VAN AKRYLÁTOVOU krétně, bez poplatku. Pracuji pro KM. Vlastní osobní auto a mobil
podmínkou. Tel.: 777 280 967
více věřitelů. Tel.: 739 230 298
VLOŽKOU. Tel.: 608 462 346
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, 721 344 771. Práce strojem UNC, výkopové a terénní
práce.
STOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
Zakázková výroba nábytku,
byt. doplňků, dř. obložení,
plotů, pergol a plov. podlah.
Všechny stol. práce včetně
oprav.
Domamyslická 104, PV,
www.stolarstvijancik.cz ,
Tel.: 604 820 358
Na přání provádíme veškeré
zednické práce i prodej a montáž plastových oken, dveří a vrat.
Tel.:602 941 681
Školka a hotel pro psy. Hlídání v domácím prostředí.
www.skolkapsu.webnode.cz
Tel.: 608 762 601
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
Nabízíme kompletní práce a
provádíme realizaci střech, bytových jader, podlahy, obklady
a dlažby. Vše za ROZUMNÉ
CENY. Info tel.: 721 100 069
M. Revay - dokonalé strojové čištění sedacích souprav a
koberců. Tel.: 604 439 302,
582 382 325 www. revay.cz
Nabízím
elektromontážní
práce včetně dodávky materiálu a revize. Tel.: 728
505 973
Zlobí vás počítač? Opravím,
poradím. Tel.: 722 668 334
Provádíme
rekonstrukce
bytových jader, fasády a
obklady, venkovní dlažby. Nejlevněji na trhu! Tel.:
775 089 170, 725 181 511,
krejci.jan@atlas.cz
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PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO
24 HODIN, pro zaměstnané a důchodce. Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 774 744 459

Přijmu manikérku a kadeřnici
na ŽL. Tel.: 775 079 985

Přijmu pedikérku, nehtařku,
kosmetičku. Provozovna na
skvělém místě a fajn kolekRUČENÍ NEMOVITOSTÍ (dům, tiv. Více informací na tel.:
byt i družstevní), bez prokazování 724 912 545
příjmu, VYPLÁCÍME I EXEKUCE. VYŘÍZENÍ I DO 48 Zavedená restaurace v PV přiHODIN. Pracuji pro více věřitelů. jme číšníka/servírku. Vyučení
Tel.: 608 744 459
v oboru podmínkou, nekuřák.
Tel.: 602 714 622
NEVYŠLA VÁM VÝPLATA?
PŮJČÍME VÁM 500 AŽ 4.000 STUDIO 365 hledá nové tváře
Kč. POTŘEBUJETE: OP A
pro reklamu. Tel.: 605 427 271,
MOBIL. VYPLÁCÍME IHNED
HOTOVĚ. Tel.: 773 493 394, 9–12 hod. www.studio365.eu
pracuji pro více věřitelů.
Přijmu automechanika do auRychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Pe- toservisu v PV. Praxe v oboru
níze ještě dnes. Tel.: 603 218 330 výhodou. Nástup možný ihned.
Tel.: 608 824 136
Rychlá půjčka pro všechny, vyřízePřijmu automechanika s praxí,
ní za pár hodin. Tel.: 604 603 644
flexibilita, chuť se dále vzděláKdo půjčí 200.000 Kč na rok? vat. Tel.: 605 248 001
Vrátím 250.000 Kč. Jen solidní
Přijmeme telefonisty-ky, rejednání. Tel.: 776 560 550
ferenty-ky, asistenty-ky, maRYCHLÁ PŮJČKA DO 24 nagery a obchodní zástupce.
HODIN, bez poplatku, pro dů- Nabízíme zajímavou práci,
chodce, podnikatele, studenty, zaškolení, finanční ohodnoceMD, nutný občanský průkaz. Vo- ní 32 - 50 000 Kč /měs, slulejte nonstop 720 611 484
žební auto a telefon. Tel.: 605
254 556.
Půjčím peníze oproti zástavě nemovitostí. Vyplatím vaše exekuce. Přijmeme pro nové pobočky
Tel.: 777 696 836
v regionu šikovné lidi pro práci ve více oborech. Nabízíme
Půjčky 30 – 200 tisíc Kč od přímé- rekvalifikaci, dle zařazení 28
ho investora, vyhodnocení zdar– 50 000 Kč / měs. Nejedná
ma. Spolupracuji s 1 věřitelem.
se o prodej ani pojištění, Tel.:
Tel.: 733 224 414, 732 547 490
728 958 301
www.pujcky-prostejov.com
Přijmeme barmanku do X-baru.
Tel.: 722 688 344
Tel.: 608 829 263, 721 120 292
Půjčky od 5 tis. do 24 hod. PraHledáme spolupracovníka na
cuji pro 1 spol. 776 087 428
výrobu tvrdochromu. Výuč.
ÚVĚRY HOTOVOSTNÍ I NA list v oboru elektro nebo kovo
ZÁSTAVU. Soukr. inv. Vypl. podmínkou. Tel.: 606 031 220
exek., dražeb. Tel.: 739 905 611 (Novák)
ZASTAVÍME VAŠE DLUHY
Máte záznamy v registrech?
Nacházíte se v těžké situaci?
Splácíte více než vyděláte?
Chodí Vám upomínky?
Máte nepříjemné telefony?
Zvoní u Vás vymahači?
Jste z toho všeho bezradní?

NEHLEDEJTE DÁLE
cestu vyplácení dluhů dalšími
půjčkami s nejistým výsledkem!

!MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ!
Oddlužíme Vás dle zákona,
zbavíme Vás až 70% dluhů!
VOLEJTE NEBO PIŠTE

TEL.: 777 70 20 59

Základní škola Prostějov, Dr.
Horáka přijme do školní jídelny kuchaře – kuchařku na celý
pracovní úvazek. Prac. náplň
– vaření polévek a příloh. Nástup od 1. 4. 2012. Kontakt.:
582 330 861

PŮJČÍME VÁM
do 100 000 Kč
zaměstnancům, důchodcům
do 69 let, podnikatelům
i s nulovým přiznáním

půjčujeme i na zástavu

snadno a rychle
Poradce pracuje pro RENT&REAL Finance s.r.o. a jiné věřitele

Králičí farma Vícov prodává Koupím pohlednice, mince,
chlazené králíky 1kg/99 Kč. Ob- vyznamenání, obrazy, zbraně,
hodiny, fotoaparáty, rádia, lustry,
jednávky na tel.: 777 936 723.
lampy, porcelán, sklo, stříbro,
šperky, staré hračky a další. Tel.:
ZD MORAVAN
605 138 473
DOMAMYSLICE
zahájilo v sadě
Koupím obrazy předních česv Mostkovicích
kých a moravských malířů, ale
prodej KVALITNÍCH
i méně hledané regionální umělJABLEK.
ce. Přijedu. Platba v hotovosti.
Prodejní doba
Tel.: 603 161 569
Po - pá: 7.00 - 15.00 hod.
Informace na tel.:
Zaplatíme aukční ceny v hotovosti
602 510 465.
za obrazy kvalitních českých malířů: Bauch, Blažíček, Bukovac,
Pila K+L s.r.o., Doloplazy Boettinger, Beneš, Brožík, Buu Nezamyslic nabízí k pro- beníček, Coubine, Čapek, Číla,
deji bukové palivové dří- Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn,
ví, krácené. 1prm./600 Kč. Frolka, Heřman, Honsa, Holub,
Doprava zajištěna. Kontakt: Havelka, Hudeček, Jambor, Ja582 388 101.
neček, Justitz, Kaván, Kalvoda,
Košvanec, Král, Kuba, Kubišta,
Pila Otaslavice, s.r.o. nabízí Knüpfer,Lolek, Langer, Lebeda,
palivové dříví krácené (buk, Loukota, Macoun, Marold, Madub). Cena 550 Kč/1 plm. řák, Mervart, Naske, Nejedlý,
Doprava
zajištěna. Tel.: Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva,
Obrovský, Panuška, Preisler, Pro582 371 493, 605 405 953
cházka, Radimský, Satra, SlavíProdám litinové radiátory – ček, Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon,
výška 60 mm x 20 mm šířka, Špála, Tichý, Ulmann, Ullík, Úpr4 ks, celkem 62 článků. Tel.: ka, Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženíšek a dalších.
582 397 319
Info zdarma: tel.:736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Prodám odvlhčovač. Telefon:
723 565 897
Zaplatíme v hotovosti české svaProdejna Ivka, Netušilova ul.
stále poskytuje výrazné slevy
na kvalitní zimní obuv i v nadměrných velikostech. V prodeji máme velice žádané sněhule
s brzdou a gerlachy odolné
proti vodě. Neváhejte a přijďte
v čas!

Chcete podnikat, ale chybí
Vám skutečné know-how?
Podnikejte pod záštitou pojišťovny KOOPERATIVA. Právě
nyní Vám jej dokážeme nabídnout. Podnikejte s námi v regionu. Naplno tak můžete využít
svůj obchodní talent, nápady a
manažerský potenciál. Pro více
informací kontaktujte: Ing. Jiří
Dostál, kancelář Netušilova 1,
Prostějov, tel.: 777 164 309,
jiri.dostal@kooperativa.cz
Automechanik- mechanik –
zámečník. Přijmeme i brigádně. Tel.: 603 204 749

továclavské dukáty z let 1923
- 1938: dukát - 5000 Kč, dvoudukát - 17.000 Kč, pětidukát 45.000 Kč, desetidukát - 90.000
Kč i jiné zlaté mince . Info zdarma - tel.: 736 127 661 p.Simon

AUTO - MOTO

Prodám novou králíkárnu,
6 kotců. Tel.: 723 408 151 večer NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
Prodám plot + brány, 82 m. + celá Evropa. Tel.: 776 045 623
Nové. Tel.: 736 679 641
Prodám nepoužívaný univerzální střešní nosič na fabii, nový
typ, původní cena 1.850,- nyní
1.000,-. Kontakt: 777 110 123
Prodám Fiat Ducato 2,8 TDI
maxi. r.v. 2000, k vozidlu je
práce v mezinárodní dopravě.
Info na tel.: 608 331 141

Dne 21. února uplyne
10 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Rudolf
STRAKERLE.
Kdo jste ho znali
a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Marie,
dcera Zuzana,
syn Tomáš

V neděli 26. února 2012
je tomu už 30 roků,
co tragicky zesnula
po těžkém sražení
řidičem auta
na přechodu pro chodce
naše drahá a milovaná
maminka, babička,
paní Margita
KOŘÍNKOVÁ.
S bolestí v srdci
vzpomínáme
a nikdy nezapomeneme.
Za příbuzné a blízké
syn Adolf, dcera Margita
s manželem Karlem
a vnuci Kájin
a Martin.

ZVÍŘATA

vecernikpv

.cz

Dobroty z Ukrajiny, Dolní
náměstí v Olomouci, pasáž
MASNÉ KRÁMY - bonbony, chalva, sušené ryby, ryby,
hořčice, kečupy, nakládaná zelenina, koření, pohanka, kvas,
pivo, kaviár, vodka Nemiroff
a Khortytsa, koňak, gruzínská,
arménská a moldavská vína.

V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU!
NABÍZÍME NEJATRAKTIVNĚJŠÍ NABÍDKU
pro
ŘÁDKOVOU
INZERCI
p
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o ŘÁ
Ř
DKOVOU INZER
RCI
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PLATÍ
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AKCE 3+1
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3
3+1
+1 ZDARMA
ZDARMA
AR A
AKCE
INZEROVAT V NEJPRODÁVANĚJŠÍM
TÝDENÍKU REGIONU SE PROSTĚ VYPLATÍ ...
první řádek*
dva řádky

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

!

+10 Kč na řádek

tři řádky
čtyři řádky

74 Kč
85 Kč

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

+10 Kč na řádek

Dne 14. února 2012
by se dožil 86 let
pan František HOHN
z Otaslavic
a dne 21. února 2012
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera Lenka,
synové
y
Miroslav
a František s rodinami.

Zapalte svíce,
kdo jste ho znali,
vzpomeňte
na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Nově otevřen velký bazar, ul.
Dolní č. 15, Prostějov, zveme
k návštěvě.
Kdo našel mobil HTC na Brněnské ul. a vrátí jej zablokovaný do redakce PV Več.
nebo se ozve na 605 848 640,
dostane odměnu 500 Kč.

Dne 21. února 2012
by oslavil
61. narozeniny
pan Jaroslav
NOVOTNÝ.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Marcela
s rodinou.

Drahý tatínku,
jak rádi bychom
Ti ruku podali
a k narozeninám popřáli,
leč můžeme jen kytičku
na hrob dát,,
se slzami v očích
a láskou v srdci
na tebe vzpomínat.

OZNÁMENÍ

www.

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

VZPOMÍNÁME

KOUPÍM

Základní výcvik a výchova psů.
Do wellness studia v Pros- www. zakladni-vycvik-psu.
tějově přijmu 3–5 komuni- websnadno.cz
kativních
spolupracovníků Tel.: 721 712 144
se zájmem o zdravý životní
styl. Možnost HČ i VČ Tel.:
603 395 755

Jsem maminka na MD a hledám 10 spolupracovníků do
wellness centra v PV na HČ a
VČ. Tel.: 604 671 415

tel.: 776 777 175

PRODÁM

Dne 24. února 2012
uplynou 2 roky
od chvíle, kdy nás
navždy opustila
paní Ivana KŘÍŽOVÁ.
Kdo jste ji znali
a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel,
synové a rodiče.

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

Dne 23. února 2012
vzpomeneme 1. výročí
od chvíle, kdy nás opustil
pan Alois ABERLE.
S láskou vzpomínají
manželka Věra
a dcery Věra a Lenka
s rodinami.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem,
když jsme Ti naposled
dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly
hvězdy svítit
a slunce hřát,
ale kdo Tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

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

* jeden řádek = 30 úhozů

RŮZNÉ

!

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

Dne 18. února 2012
by oslavila
své 72. narozeniny
naše maminka
a babička,
paní Jaroslava
HOLUBOVÁ
z Prostějova.
S láskou v srdci
vzpomíná
dcera Eva s rodinou.
Za tichou vzpomínku
děkujeme.

Sport
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Kvitová se Štěpánkem chtějí medaili z olympiády Tenisové úspěchy: Šafářová s Cetkovskou
Prostějov/lv- S vidinou zisku
olympijské medaile pojede
do Londýna nově vytvořená
tenisová dvojice Petra Kvitová - Radek Štěpánek. V konkurenci šestnácti párů si oba
hráči přejí postoupit minimálně do semifinále, které zajišťuje cenný kov. K úspěchu
stačí dva vyhrané zápasy a
oba aktéři se shodují, že mají
šanci na wimbledonské trávě
uspět. „Chceme, aby nám to v
Londýně zacinkalo,“ přeje si
Kvitová i Štěpánek.
Dlouho se hovořilo o možnosti, že olympijskou smíše-

nou čtyřhru Kvitová absolvuje s Tomášem Berdychem.
Dokonce spolu absolvovali
Hopmanův pohár, kde zvítězili. Nakonec se však nejlepší
česká tenistka domluvila na
spolupráci se Štěpánkem.
„Na prezentaci BMW mi Radek řekl ANO. Jsme teď pár,“
směje se Kvitová.
S novým spojením souhlasí
také trenér Kvitové David
Kotyza, podle nějž mají oba
šanci na úspěch. „Oba hrají
na trávě rádi. Úderové přednosti Petry v kombinaci s
Radkovými zkušenostmi a

přehledem, to je mix, který
může být opravdu silný,“ domnívá se kouč české hráčky.
Mírnou nevýhodou je skutečnost, že ani jeden člen nového
páru nemá velké zkušenosti
se smíšeným deblem. Kvitová kromě Hopmanova poháru
absolvovala mistrovský zápas
pouze se Stachovským na
Roland Garros. Štěpánek dokonce bude mít v mixu svoji
premiéru.
„To nevadí,“ myslí si přesto
domácí tenisová královna. „Radek je skvělý deblista a určitě
nás bude výborně dirigovat. Já

budu poslouchat a dopadne do
dobře,“ dodává spokojeně.
Nejen proto je Štěpánek zřejmě ideální volbou. „Radek je
pohodář, což je pro Petru velká
výhoda. Nerada se při čtyřhře
stresuje,“ tvrdí Kotyza.
Před olympijským turnajem
pravděpodobně nebude mít
česká dvojice možnost odehrát
společný turnaj. „Zřejmě na to
nebude čas,“ uznává Kvitová.
Ani v tom ale Štěpánek problém nevidí. „S Petrou si na
kurtu budeme rozumět. A popereme se i o medaili,“ věří vítěz
posledního Australian Open.

Tak, kam prostějovský fanoušku?
Svátky tenisu uvidí Praha a Ostrava
Prostějov/lv – Fedcupový
tým v čele s Petrou Kvitovou
vyzve Italky v semifinále soutěže v Ostravě, mužstvo Davisova poháru si o postup mezi
čtyři nejlepší celky zahraje
proti Srbsku v Praze. Očekávaná pořadatelská města
oznámil šéf České sportovní
Miroslav Černošek. V obou
případech očekává vyprodané hlediště plné výborných
fanoušků. „Do Prahy možná
dorazí i světová jednička Novak Djokovič. V Ostravě se
zase představí naše družstvo
v čele s Petrou Kvitovou. Neumím si představit, že by nebylo plno,“ prohlásil Černošek,
jehož společnost oba dubnové
podniky zajišťuje.
Do hlavního města se týmová
soutěž vrací po pěti letech. V
roce 2007 tenisté v O2 aréně

porazili v baráži Švýcarsko i
s tehdejší světovou jedničkou
Rogerem Federerem. Od 6. do
8. dubna se na stejném místě
utkají ve čtvrtfinálovém duelu se Srbskem, v jehož kádru
může být aktuální první hráč
světa. „Na utkání proti Švýcarsku strašně rád vzpomínám. Po
několika letech to bylo moje
první vystoupení v Davis Cupu.
Navíc vítězné a před skvělým
publikem. Nebylo by špatné
něco podobného zopakovat,“
uvedl Radek Štěpánek.
Český výběr jako povrch zvolil antuku. „Rozhodli jsme se
po dohodě s hráči. Djokovič
je skvělý na každém povrchu.
Tipsarevič a Troický ale na
antuce na žádný velký úspěch
nedosáhli,“ vysvětlil změnu obvyklého koberce nehrající kapitán mužstva Jaroslav Navrátil.

V Ostravě zase budou 21. a
22. bojovat ženy v semifinále
Fed Cupu. Jejich soupeřkami
budou Italky, kterým děvčata chtějí oplatit poslední porážku 0:5 v Římě. „Chceme
jim to vrátit,“ potvrdila Petra
Kvitová, která se společně se
spoluhráčkami těší na domácí prostředí. Naposledy jsme
doma hrály před dvěma lety.
Konečně si užijeme fanoušky v plné parádě,“ dodala
Kvitová. Světová trojka věří,
že ostravští fandové podpoří
tým stejně jako hráče v Davis
Cupu. „Kluci si Ostravu nemůžou vynachválit. Už se na
diváky těším,“ prohlásila česká tenisová jednička.
V Ostravě se počítá s kapacitou šesti tisíc míst, v Praze
bude kapacita omezena na 12
500 sedadel. „Zvolili jsme

nižší kapacitu kvůli vyššímu
komfortu,“ vysvětlil předseda představenstva společnosti
Bestsport provozující O2 arénu Richard Benýšek.
Vstupenky na oba zápasy budou v předprodejích s měsíčním předstihem. Na pražský
Davis Cup se budou prodávat
v síti Sazka Ticket a budou
stát od 990 do 2490 korun. Na
Fed Cup v Ostravě bude vstupenky nabízet Ticketportal
za 690 a 790 korun. V obou
případech jde o lístky na celý
víkend.
EXKLUZIVNÍ
ZÁŽITKY PROSTĚJOVSKÝCH
PŘÍZNIVCŮ Z NEDÁVNÝCH VÝJEZDŮ ZA
FEDCUPOVOU A DAVISCUPOVOU REPREZENTACÍ SI PŘEČTETE V
PŘÍŠTÍM VYDÁNÍI

si vyšláply na světové jedničky

Prostějov/jim – Skvělou
reklamu českému tenisu
udělaly na turnaji v katarském Dauhá členky TK
Agrofert Prostějov Lucie
Šafářová a Petra Cetkovská. Sedmadvacetiletá Cetkovská zdolala ve druhém
kole bývalou první hráčku
ženského žebříčku Srbku
Anu Ivanovičovou, o dva
roky mladší Šafářová si ve
stejné části turnaje poradila s nyní čtvrtou hráčkou
WTA Caroline Wozniackou
z Dánska.
Lucie Šafářová dpúpsud prožívala matnou sezonu. Na
Australian Open, v Paříži i
Brisbane vypadla hned v prvním kole, nevešla se do nominace na Fed Cup proti Němkám a jediné vítězné zápasy
poznala na turnaji v Sydney,
kde došla do čtvrtfinále.
Před čtyřmi lety dvaadvacátá hráčka světa se tak prosadila až v malém emirátu na
pobřeží Perského zálivu. V
prvním kole zdolala Polku
Urszulu Radwanskou 6:3 a
6:4, ve druhém kole odvrátila za stavu 4:6 6:4 4:5 a 0:40
tři mečboly a donedávna největší soupeřku Petry Kvitové
o post číslo jedna porazila v
tie-breaku třetího setu 7:3.
V osmifinále přešla ve dvou
setech přes bývalou světovou
dvojku Světlanu Kuzněcovovou z Ruska, stopku ji až
ve čtvrtfinále vystavila Francouzka Marion Bartoliová.
Cetkovská si za postup do

„Oslavy přijdou až po skončení sezóny,“ upřesnila Soli
Ženy VK si ani v tomto týdnu neodpočinou,
čeká je dohrávka na Slavii a pak derby v Olomouci
Naše volejbalistky toho v uplynulém týdnu zažily opravdu
hodně. Nejprve ovládly Český
pohár vítězstvím v Olomouci
3:0, poté opanovaly Československý pohár výhrou
v Bratislavě též 3:0, následně
celý klub změnil díky vstupu
nového titulárního partnera název na VK AGEL
Prostějov. A již pod touto
hlavičkou Hanačky porazily
v rámci extraligové nadstavby KP Brno znovu 3:0.

„Snažíme se držet vyšší herní
úroveň z posledních týdnů.
Proti nám se každý vyhecuje a
my se proto vždycky musíme
hecnout dvojnásobně, což se
dneska povedlo. Sem tam jsme
sice měly menší výkyvy, ale
celkově to byl dobře zvládnutý
zápas,“ chválila kapitánka
Lékařek Solange Soares, která
se na sobotním smetení Králova Pole sama výrazně podílela.
Na
první
pohled
z prostějovského týmu čiší

pohoda, postup do play off
evropské Champions League i
oba pohárové triumfy na kolektiv zapůsobily jako vzpruha a
balzám současně. „Vždycky je
větší klid a pohoda, pokud se
podaří splnit cíle, to je jasné.
My jsme teď měly dost utkání v rychlém sledu, k tomu
cestování i náročné tréninky.
Padla tak na nás trochu únava,
ale hlavní je, že jsme zatím
všechno výsledkově zvládly
a momentálně předvádíme

dobrý volejbal,“ konstatovala
Soli potěšeně.
Na slavení úspěchů však zatím
není čas. „Nestihly jsme to a
v nejbližší době pravděpodobně
ani nestihneme. Pořád hrajeme nějaká střetnutí a jsme
v takovém herním zápřahu, že
slavení nejspíš necháme až po
sezóně. Na druhou stranu až
skončí, budou oslavy velké.
Třeba budou trvat celý týden,“
smála se Soares po demolici
brněnského výběru.

Volno měly svěřenky Miroslava
Čady pouze včera, ode dneška
už se opět připravují na další
souboje. Ve středu 22. února od
17.00 hodin mají na programu
dohrávku 21. kola UNIQA extraligy na hřišti Slavie Praha, o
dva dny později ve stejný čas
pak duel 23. dějství nejvyšší
soutěže ČR v hale SK UP Olomouc. „Jde o to vyvarovat se
v těchto i všech zbývajících
zápasech větších výpadků a
v klidu dotáhnout celý soutěžní
ročník do úspěšného konce.
Což znamená splnit poslední
stanovený cíl ziskem čtvrtého
extraligového titulu za sebou,“
zdůraznila Solange.

První republiková Grand Prix v šipkách
se konala v Českých Budějovicích
České Budějovice/red Třetí víkend v měsíci únoru
je každoročně ligová přestávka z důvodu konání 1.
Republikové Grand Prix

– RGP. Republiková Grand
Prix v moderních elektronických šipkách je spolu s
Mistrovstvím České republiky největší šipkařskou akcí,

která se koná jedenkrát za tři
měsíce. Program RGP je rozdělen podle kategorií do tří
hracích dnů. Pátek je vyhrazen zahřívacímu turnaji a tur-

naji dvojic mixů. Sobota je
hlavním hracím dnem, neboť
kategorie jednotlivců mužů
a žen spadá do kategorií
nejprestižnějších. Následu-

je turnaj Open a dále turnaj
dvojic mužů a žen. Na neděli
je padesát šipkových automatů připraveno pro mládežnické kategorie a soutěž

ovi, který
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došel až do sem
třetího kola, kde ji zastavila pozdější finalistka
Samantha Stosurová, vysoutěžila dvaadvacet tisíc dolarů
a 125 bodů, o kolo úspěšnější
Šafářová přes čtyřiačtyřicet
tisíc dolarů a 225 bodů.
Úspěšný týden prožil v Rotterdamu i Tomáš Berdych.
Po vyřazení Lukáše Rosola,

Kypřana Baghdatise a Itala Seppiho prošel podruhé v
tomto roce až do semifinále.
Zde již neměl proti Del Potrovi z Argentiny šanci a podlehl mu hladce 3:6 a 1:6. I tak
si na turnaji s celkovou dotací
přes milion dvě stě tisíc eur
přišel na 180 bodů do žebříčku ATP a více než dvaašedesát tisíc eur na odměnách.

Zazářila. Lucie Šafářová zachycena těsně po vítězství nad ex-jedničkou Wozniackou.
Foto: internet

Zájezd fanoušků VK na extraligové derby
do Olomouce
Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL
Prostějov pořádá autobusový zájezd na
utkání 23. kola UNIQA extraligy žen 2011/12
mezi SK UP Olomouc a VK Prostějov.
Duel dvou hanáckých týmů v rámci nadstavbové části nejvyšší české soutěže se hraje
v pátek 24. února od 17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den v 15.45 hodin na parkovišti
u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím
e-mailu na adresu zatloukal@vkprostejov.
cz nebo telefonicky na číslo 777 311 108,
podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt.
Uzávěrka přihlášek ve čtvrtek 23. února do
12.00 hodin.
družstev – Superligu. Suma
sumárum únor 2012 České
Budějovice, sál kulturního
domu Gerbera, tři hrací sály,
50 šipkových automatů a
historicky třetí největší účast
na takovémto turnaji. 283
mužů, 101 žen, 125 mužských dvojic, 47 dvojic žen
a 76 dvojic v turnaji mixů.
S velkou radostí také můžu
říci, že prostějovský Českomoravský šipkový svaz a potažmo celý Olomoucký kraj
byl na tomto turnaji velmi
početně zastoupen navzdory

zprávám o sněhové kalamitě
a nesjízdnosti naší D1. Navzdory výborně odehraným
zápasům se našim hráčům
nevedlo příliš dobře a jak
v šipkařské terminologii říkáme: „ o dirku nám to uteklo…“ Kompletní výsledkový
servis najdete jako vždy na
našich stránkách www.sipky.
org. Příští týden si vás dovoluji pozvat od pondělí do pátku na druhé kolo prestižního
turnajového okruhu ČDS
CUP 2012 a o víkendu další
ligové kolo. ZŠ

INZERCE

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

Fotbal

FOTBAL EXTRA s podtitulem
PODZIM 2011 píše DESÁTÝ díl
Přestože za okny nám přituhlo a většinu regionu pokryl bílý poprašek, naše sportovní redakce opět zavítala k zeleným trávníkům. A tak ani v
tomto čísle nechybí na stránkách nejčtenějšího
regionálního periodika dlouhodobý a tradiční
seriál FOTBAL EXTRA, který všem přívržencům „kulatého nesmyslu“ přináší jen a pouze
PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Dnes přitom slavíme kulaté jubileum. Speciální servis týkající se
hodnocení uplynulého dění a vystihnutí všeho
podstatného, co se událo na fotbalových kolbištích v podzimní části ročníku 2011-2012, píše
již desátý díl!
Postupně na této dvoustraně 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 poté vrátili do prostředí
I.A třídy Olomouckého KFS, konkrétně pak do
grupy „B“, kterou jsme monitorovali hned ve
dvou částech. Stejný prostor nyní dostává I.B
třída krajské soutěže, v níž má Prostějovsko
ve skupině „A“ hned sedmičku želízek v ohni.
Na úvod tohoto monitoringu vám přinášíme
podzimní tabulky a obšírný statistický servis
včetně nejrůznějších zajímavostí, který doplňujeme redakčním komentářem a analýzou vzájemných derby-zápasů regionálních zástupců.
Nechybí ani exkluzivní rozhovor s nejlepším
střelcem soutěže, lipovským Karlem Spáčilem!
Třešničkou na dortu jsou aktuality ze zákulisí.
Již za týden se můžete těšit na okénko do kuchyně „prostějovské“ sedmičky v I.B třídě
Olomouckého KFS, na sklonku února a března
pak přijde na řadu průřez Přeborem Okresního
fotbalového svazu Prostějov. Následně svůj
prostor dostanou nejen dorostenecké soutěže včetně celků 1.SK Prostějov, ale věnovat se
budeme též i ženskému fotbalu v podání FC
Kostelec na Hané. Souběžně vám pak budeme
přinášet aktuální zprávy před startem jarních
odvet.
Takže, nezapomeňte si zajistit příští číslo
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku ani jeho další
vydání. Věřte, že se máte na co těšit!
sportovní redakce Večerníku
DESÁTÝ DÍL SPECIÁLU FOTBAL-EXTRA
PŘIPRAVILI JIŘÍ MOŽNÝ A PETR KOZÁK

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
Podzimní tabulky I.B třídy Olomouckého KFS - skupina „A“
CELKOVÁ PO PATNÁCTI KOLECH
1.TJ Sokol Horní Moštěnice
15 10 1 4
2. TJ Haná Prostějov
15 9 4 2
3. SK Lipová
15 8 5 2
4. TJ Sokol Mostkovice
15 9 2 4
5. TJ Sokol Vrchoslavice
15 7 4 4
6. FC Beňov
15 7 4 4
7. Tatran Všechovice
15 7 2 6
8. TJ Haná Nezamyslice na Hané 15 7 1 7
9. FK Býškovice/Horní Újezd
15 6 2 7
10. TJ Sokol Radslavice
15 4 5 6
11. TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou 15 4 3 8
12. FC Želatovice „B“
15 3 1 11
13. TJ Sokol Pivín
15 3 1 11
14. FC Kostelec na Hané
15 2 3 10
DOMA
1. Lipová
7
2. Mostkovice 7
3. Býškovice
7
4. Vrchoslavice 8
5. Haná PV
8
6. H. Moštěnice 8
7. Všechovice 8
8. Beňov
7
9. Nezamyslice 8
10. Radslavice 7
11. Hustopeče 7
12. Želatovice „B“ 7
13. Pivín
8
14. Kostelec n. H.8

6 1 0 29:9 19
6 1 0 23:8 19
6 0 1 14:4 18
5 2 1 29:13 17
5 2 1 15:10 17
5 1 2 18:11 16
4 2 2 10:7 14
4 2 1 17:13 14
4 1 3 16:13 13
3 2 2 14:9 11
3 2 2 14:12 11
2 1 4 12:13 7
2 1 5 5:14 7
2 1 5 5:19 7

24 - 25
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24:17
28:18
42:20
37:24
40:24
31:25
32:24
27:23
20:24
23:25
27:44
24:40
8:40
13:38

31
31
29
29
25
25
23
22
20
17
15
10
10
9

VENKU
1. H. Moštěnice 7
2. Haná PV
7
3. Beňov
8
4. Lipová
8
5. Mostkovice 8
6. Nezamyslice 7
7. Všechovice 7
8. Vrchoslavice 7
9. Radslavice
8
10. Hustopeče 8
11. Želatovice „B“ 8
12. Pivín
7
13. Kostelec n. H.7
14. Býškovice 8

5 0 2 16:6 15
4 2 1 13:8 14
3 2 3 14:12 11
2 4 2 13:11 10
3 1 4 14:16 10
3 0 4 11:10 9
3 0 4 12:17 9
2 2 3 11:11 8
1 3 4 9:16 6
1 1 6 13:32 4
1 0 7 12:27 3
1 0 6 3:26 3
0 2 5 8:19 2
0 2 6 6:20 2

zdroj: www.ofisport.cz

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKOa další...

Zajímavosti

Fotbalové ohlédnutí


608 706 148
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z podzimních bitev v I.B třídě
15 kol, 105 zápasů, 9450 minut v číslech:
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Jaký že byl podzim v I.B třídě, skupině „A“ Olomouckého KFS, kde má Prostějovsko hned sedmičku zástupců? - první část

PODZIM PROVÁZELA NESMÍRNÁ VYROVNANOST DERBY OVLÁDLA NA PLNÉ ČÁŘE LIPOVÁ,
NA OBOU KONCÍCH TABULKY I KRUTÉ DEBAKLY Kostelec na Hané s Pivínem paběrkovaly

Tradiční trojici Lipová, Haná
Prostějov a Horní Moštěnice
doplnil v podzimních bojích
o čelo tabulky skupiny „A“
I.B třídy Olomouckého Krajského fotbalového svazu tým
Sokol Mostkovice, ještě loni
účastník o stupeň vyšší soutěže. Naopak v posledních letech o nejvyšší pozice bojující
Kostelec na Hané klesl zcela
na dno. Při pohledu o rok
starší na tabulku se to zdá
až neuvěřitelné, ale je tomu
tak...
Výměna pozic dvou sousedů
na mapě vypovídá jednak o
kvalitní práci bývalého trenéra Kostelce a nyní kouče
Určic Evžena Kučery i současného lodivoda Mostkovických Jiřího Kamenova, tak
i o problémech se složením
kosteleckého kádru. Tomu
chyběla opora v bráně, jakou se zdál být dříve mladý
Josef Rozsíval, zdraví neposlouchalo tvůrce hry Tomáše
Langra, útok přišel o Marka
Zatloukala a posléze i Josefa Březinu, jen pětadvacet
minut odehrál Lukáš Synek.
Nevyšel ani tah s angažováním renomovaného Bronislava Rozsívala, který dal kabině
sbohem po stresování z toho,
aby před utkáním přemluvil
jedenáct hráčů a složil aspoň
základní sestavu...
Změnou na trenérské židli prošla i Lipová. Nedošlo
však na jízlivé poznámky, že
Jaroslavu Ullmannovi musí
zcela jistě po několika týd-

nech „bouchnout saze“ a
vycouvá pryč, stejně tak se
ani nevyplňují fámy, že to s
fotbalem v obci s necelými
osmi stovkami obyvatel nevypadá dobře a rozbroje uvnitř
klubu povedou k ústupu i z
nejnižší krajské soutěže. Místo toho si úzký kádr počínal
většinu podzimu suverénně,
od čtvrtého po třinácté kolo
neprohrál a neustále pokukoval po prvním místě. Zbrzdil
ho teprve nečekaný výpadek v
Želatovicích a o týden později
porážka 0:1 v Mostkovicích.
Právě v Lipové a Mostkovicích museli mít největší radost i domácí fandové. Před
jejich zraky totiž oba týmy

komentář
ztratily jen dva body z jednadvaceti a udržují si neporazitelnost. Lipovští k tomu přidali téměř třicet nastřílených
branek, Mostkovičtí naopak
jen osm inkasovaných. Velmi
dobře se doma prezentovaly i
Haná Prostějov a Vrchoslavice - shodně s pěti výhrami,
dvěma remízami a jednou
porážkou. Tým vedený Romanem Šmídem je spolu s
Mostkovicemi asi nejpříjemnějším překvapením soutěže.
Přeborem OFS Prostějov
sice prošel jako nůž máslem,
ale v létě asi nikdo netušil,
že i v I.B třídě bude patřit k
tomu nejlepšímu. Druhý nejlepší útok a třetí nejpřízni-

Najít krále soubojů mezi sedmičkou týmů z
Prostějovska nebylo na podzim nic složitého. Tým
SK Lipová vyhrál šest z osmi zápasů, když ztratil
jen za domácí remízu s Hanou Prostějov a porážku
0:1 v Mostkovicích z předposledního kola. Nejlepší
ofenziva soutěže nešetřila ani regionální protivníky,
kterým nasázela sedmadvacet branek, což znamená průměr takřka tři a půl gólu na zápas!

Kanonáda na jihu. Hned sedm branek padlo při utkání Vrchoslavic s Nezamyslicemi, těsnou výhru
uhájili i přes zásah Aleše Holuba (s č. 7) hosté.
Foto: Jiří Možný
vější poměr branek ale dokazuje, jak se i naše sportovní
redakce mýlila, když prorokovala Vrchoslavicím tuhý a
možná i neúspěšný boj o záchranu! Při této příležitosti
tak posíláme do Vrchoslavic
hlubokou omluvu a smekáme klobouk.. (úsměv)
Klidnou zimu si mohou dopřát i v Nezamyslicích na
Hané a hřát je může i pocit,
že mohou spoléhat na vlastní hráče. To Pivín s Kostelcem na Hané kují pikle, jak
předat „Černého Petra“ někomu jinému a vymanit se z
problémů. Na vině je v první
řadě katastrofální útok, kdy
Pivín dal jen osm a Koste-

Nezamyslický dorost prošel čistkou,
„áčko“ zůstalo beze změny
Nezamyslice na Hané - Trojlístek mladíků opustil v zimě
kádr nezamyslických dorostenců, i přes chmurné úvahy
však dohrání I. třídy ohroženo není. To „A“-tým TJ Haná
žádnou novou tvář nepřivítal
a stejně tak není nikdo na
odchodu, tudíž beze změny
se tak připravuje v domácích
podmínkách.
„Na podzim byl problém s dorostenci, protože nějak přestali
kluci chodit. Uvažovali jsme i o
tom, že bychom je odhlásili ze
soutěže, ale nakonec se to dalo
dohromady a problematičtí hráči

skončili. Doufáme, že jaro v krajské soutěži dohrajeme v pohodě
a pak se to snad nějak zkonsoliduje a budeme hrát okres,“ přemítá před startem jara předseda
fotbalového oddílu nezamyslické Hané Vladimír Ošťádal.
Po patnácti kolech jsou kluci s
jednou výhrou a jednou remízou
poslední, ztrácejí šest bodů na
Nové Sady a devět na Kralice.
„Sestup je již celkem neodvratný. Trenér říkal, že má dost hráčů
na to, aby odehrál jaro. Jde spíše
o to, že by se potřebovali chytit
výsledkově. Herně to není až tak
špatné,“ přemítá.

„Áčko“ vedené nezamyslickým srdcařem Drahomírem
Crhanem se připravuje v
nezamyslické hale a okolí,
fyzickou dřinu si zpříjemňuje účasti na zimním turnaji
v Morkovicích. V úvodních
utkáních remizovali s Pivínem 4:4 a prohráli s Bohdalicemi 0:2, duel s Morkovicemi
„B“ byl kvůli nedávným silným mrazům odložen na 11.
března večer. Ve stejný den se
Nezamysličtí vracejí ze Starého Hrozenkova, kam mají
o tři dny dříve namířeno na
zimní soustředění.

lec třináct gólů. Není tak
divu, že dohromady zvítězili
jen pětkrát, k čemuž přidali
ještě čtyři remízy. Kostelečtí ještě dokonce ani jednou
nevyhráli na půdě jednoho
ze svých soupeřů a v tabulce pravdy tak zaparkovali na
mínus patnácti bodech...
V jarní části můžeme každopádně očekávat zajímavé
momenty hned od prvního
hracího víkendu, který je naplánován na 7. a 8. dubna.
Třetí Lipová nastoupí proti
prvním Horním Moštěnicím,
o týden později jedou svěřenci Jaroslava Ullmanna
na půdu po podzimu pátých
Vrchoslavic a v neděli 22.

dubna zavítají Horní Moštěnice do Mostkovic. V devatenáctém kole pak dojde mimo
jiné na souboje Hané Prostějov s Lipovou a Vrchoslavic s Horními Moštěnicemi,
následný program proti sobě
svedou Mostkovice a Vrchoslavice.
Každý hrací víkend tedy opět
nabídne minimálně jeden
trhák a kdo se nedostane do
fotbalových areálů osobně,
dozví se vše podstatné hned
v pondělí ráno na stránkách
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který bude stejně jako
na podzim bedlivě monitorovat veškerá vystoupení našich
regionálních zástupců.

MINITABULKA DERBY-ZÁPASŮ
„O KRÁLE PROSTĚJOVSKA“ V I.B TŘÍDĚ:
1. Lipová
2. Mostkovice
3. Haná Prostějov
4. Nezamyslice
5. Vrchoslavice
6. Kostelec
7. Pivín

8
8
6
7
6
7
8

6
5
3
3
2
1
1

1
0
2
0
2
2
1

1
3
1
4
2
4
6

27:10
19:10
8:6
13:14
16:14
7:16
2:22

19
15
11
9
8
5
4

Přihlášky za člena
FAČR co nejdříve!
Do konce února 2012 by měly
být zaslány vyplněné přihlášky
za člena FAČR. Termín je stanoven proto, aby byl čas na vytvoření kompletní databáze členů
největší sportovní organizace v
České republice.

individuální statistiky podzimní části I.B třídy Olomouckého KFS - skupina „A“
Nejlepší střelci:
12 – Karel Spáčil (Lipová), 11 –
Marek Fabián (Horní Moštěnice)
a Lukáš Zdražil (Všechovice),
10 – Aleš Holub (Vrchoslavice) a Jan Macháň (Hustopeče),
9 – Martin Lacina (Vrchoslavice) a Marek Suchánek (Horní
Moštěnice), 8 – Ondřej Milar
(Mostkovice), Kamil Oulehla
(Nezamyslice) a Martin Samohýl
(Radslavice), 7 – Tomáš Cibulec (Haná Prostějov) a Václav
Dadák (Mostkovice), 6 – Petr
Koudelka, Tomáš Ullmann
(oba Lipová), Jan Pospíšil, Marek Chmelař (oba Mostkovice),
Dalibor Zich (Radslavice) a Václav Blažek (Hustopeče).

Vychytané nuly:
7 – Tomáš Bancík (Všechovice),
6 – Martin Lukáš (Mostkovice), 5 – Oldřich Pastyřík (Haná
Prostějov), Tomáš Buriánek
(Nezamyslice), Marian Jurčík (Vrchoslavice) a Ladislav
Kundrát (Horní Moštěnice),
4 – Jiří Abrahám (Lipová) a
Josef Machačík (Býškovice),...
1 – Jiří Loučka (Vrchoslavice),
Zbyněk Lošťák (Haná Prostějov), Lukáš Menšík (Kostelec
na Hané) a Přemysl Procházka
(Pivín).

Hattricky:
2 – Lukáš Zdražil (Všechovice),
1 – Marek Chmelař, Václav
Dadák (oba Mostkovice), Jan
Macháň (Hustopeče), Kamil
Oulehla (Nezamyslice), Marek

Nejvíce odehraných minut:
1350 – Jiří Abrahám (Lipová), Vladimír Vojtíšek, Martin
Lukáš (oba Mostkovice), Miroslav Kovář (Horní Moštěnice),
Tomáš Mikulík (Býškovice),

Nejméně odehraných minut:
1 – Michal Koudelka (Lipová)
a Miroslav Šikuta (Radslavice),
2 – Jiří Dostálík (Nezamyslice), 4 – Michal Skřebský
(Mostkovice), 6 – Miroslav
Pukl (Lipová), 7 – Radek Doležel (Kostelec na Hané).

Fabián, Marek Suchánek (oba
Horní Moštěnice), David Chlup
(Všechovice).

Michal Navrátil (Radslavice),
Přemysl Procházka (Pivín),
Ondřej Chytil (Kostelec na
Hané), 1349 – Michal Takáč
(Lipová), 1347 – Dalibor Zich
(Radslavice), 1346 – Jan Walter (Kostelec na Hané), 1343 –
František Žilka (Lipová), 1339
– Milan Macourek (Lipová),
1333 – Radim Vagač (Hustopeče), 1324 – Pavel Hanák (Býškovice), 1323 – Lukáš Zatloukal
(Vrchoslavice), Miroslav Rolinc,
David Chlup (oba Všechovice),
1315 – Ivo Fikr (Horní Moštěnice), 1310 – Zdeněk Koudelka
(Lipová), 1305 – Jiří Barák (Lipová), Stanislav Filka (Pivín).

Žluté karty – hráči:
13 – Jan Walter (Kostelec na
Hané), 9 – Martin Samohýl
(Radslavice), 7 – Pavel Zbožínek (Pivín), 6 – Jaroslav
Novák (Pivín) a Jan Zbořilák
(Beňov), 5 – Libor Hrabovský
(Beňov), Václav Blažek (Hustopeče), Roman Vašina (Býškovice), David Čtvrtníček (Radslavice).
Žluté karty – týmy:
39 – Radslavice, 38 – Pivín,
37 – Býškovice, 36 – Beňov,
33 – Kostelec na Hané,... 22
– Mostkovice, 21 – Nezamys-

lice, 20 – Haná Prostějov, 19 –
Lipová a Horní Moštěnice, 18 –
Všechovice, 15 – Vrchoslavice.

Červené karty – hráči:
1 – Petr Slamenec (Pivín), Martin Samohýl, David Čtvrtníček,
Pavel Matyáš, David Střelec
(všichni Radslavice), Petr Čagan,
Roman Vašina (oba Býškovice),
Martin Bednář (Horní Moštěnice), Petr Andrlík, Tomáš Klein
(Beňov), Aleš Horák (Kostelec
na Hané), Jiří Kalich (Hustopeče), Petr Ohlídal (Lipová),
Radek Fialka (Nezamyslice),
Roman Nykolyshyn, Michal
Smékal (Želatovice „B“), Jan
Pospíšil (Mostkovice).
Červené karty – týmy:
4 – Radslavice,... 1 – mj. Pivín,
Kostelec na Hané, Mostkovice, Nezamyslice, Lipová, 0 –
Haná Prostějov, Všechovice,
Vrchoslavice.

Každé z patnácti odehraných
kol přineslo minimálně jednu
konfrontaci a celkem pětadvacet
střetnutí vykrystalizovalo ve
dvanáct výher domácích, čtyři
remízy a šest tříbodových zisků
pro hosty. Jako první se hned na
začátku srpna v atraktivních bitvách potkaly Lipová s Mostkovicemi a Nezamyslice s Pivínem,
obě skončily lépe pro domácí.
Nejvýživnější bylo sedmé kolo,
kdy došlo hned na tři souboje a
mezi Vrchoslavicemi a Mostkovicemi padlo hned osm
branek, o čtrnáct dní později se
pak mezi Hanou Prostějov a Vrchoslavicemi zrodil jediný bezbrankový stav.

„V derby jsme sice získali
nejvíce bodů, ale tyto zápasy
jsou pro nás nejhorší, protože
mužstva proti nám vždy
podávají výkony na dvě stě procent,“ upozornil kouč Lipové
Jaroslav Ullmann a pokračoval:
„Když jsem se byl dívat na utkání Mostkovic či Kostelce na
Hané s jiným soupeřem, nedalo
se to srovnat s tím, jak hráli proti
nám. I z naší strany to bylo vyhecované. Kluci věděli, že je to
derby, a chtěli se také ukázat,
jejich výkonnost byla na velmi
dobré úrovni.“ Jeho svěřenci tak
ovládli minitabulku regionálních
soubojů se čtyřbodovým náskokem na druhé Mostkovice.

Mančaft na předměstí Prostějova
si však bodovou sbírku v derbyzápasech vylepšil taktéž hojně,
patnáctibodový příspěvek z osmi
utkání je lepším průměrem. Oba
tyto celky sehrály shodně už osm
prestižních duelů. Pomyslný
bronz po polovině soutěže drží
Haná Prostějov, která získala
jedenáct bodů, a to prozatím jen
z půltuctu odehraných zápasů.
Naopak slabý podzim podtrhli
v této minitabulce fotbalisté
Kostelce na Hané a Pivína. Ke
vzájemné remíze a shodně
výhře nad Nezamyslicemi
přidal Kostelec již pouze remízu
ve Vrchoslavicích a Pivín jen
porážky bez vstřelené branky.
„Jen první derby s Mostkovicemi nás vyloženě přehráli.
Kdybychom vedli 1:0, jelikož
šance byla, tak by se zápas třeba vyvíjel jinak. Ale
bohužel jsme gól nedali a tak

to dopadlo. Druhý poločas nás
jednoznačně převálcovali,“ vzpomínal bývalý trenér Kostelce
Vladimír Doležel hned na třetí
kolo. Nejdivočejší byl podle
něj duel ve Vrchoslavicích s
remízou 2:2. „Kdybychom o
poločase prohrávali 0:5, neřekl
by nikdo ani ´bú´! Stejně tak
ale, kdybychom my ten druhý
vyhráli 4:0... Bohužel jsme
doma nevyhrávali, s bídou
jsme sbírali body, a proto nastal takový propad. Chyběla
nám vůle po vítězství,“ všiml
si. Bývalého druholigistu mrzel
i závěr v Pivíně, kde to dlouho
vypadalo na tři body. „Bohužel
jsme přestali hrát a díky pomoci
rozhodčího, který tam nechtěl
dostat po hubě a odpískal trestný
kop, jsme dostali na 1:1. Ztráta,
dalo se tam vyhrát, ale jsme rádi
aspoň za bod,“ ocenil Doležel
aspoň nějaký zisk.

Největší příděl utrpěli Pivínští v
Lipové 0:6 a Mostkovicích 0:5,
naopak doma s Mostkovicemi
nebyli daleko od bodového
zisku a prohráli jen 0:1. „Mohli
jsme něco uhrát, ještě že jsme
ale vyhráli nad Nezamyslicemi.
Přijeli trochu oslabeni, a kdybychom prohráli, z deseti by rázem
bylo sedm bodů a jedenáctý by
nám byl v nedohlednu,“ ukázal
předseda pivínského klubu a
po většinu podzimu dočasný
trenér Viktor Švéda na tabulku
a nyní „pouze“ pětibodovou
ztrátu na jedenácté Hustopeče
a jen skóre na Želatovice „B“.
„Když se budou chtít zachránit,
postaví někoho z ´áčka´. Jedeme
do Želatovic a horko těžko tam
budeme vyhrávat,“ nezastírá.
Jestli dojde na jaře k převratu
na regionální hroudě, bude
Večerník pochopitelně bedlivě
sledovat...

Lipovští shánějí posily
do defenzivy i ofenzivy
Lipová - Útočníka, záložníka i náhradního gólmana shání
před začátkem jara trenér Lipové Jaroslav Ullmann. Na
podzim se spoléhal na velmi úzkou sestavu a nyní by ji rád
rozšířil, aby měl z čeho vybírat.

jak se hrála derby?
1. kolo: Lipová - Mostkovice 3:1 a Nezamyslice - Pivín 4:0
2. kolo: Mostkovice - Pivín 5:0 a Lipová - Kostelec n/H 5:2
3. kolo: Kostelec n/H - Mostkovice 0:4
4. kolo: Lipová - Vrchoslavice 5:3
5. kolo: Vrchoslavice - Kostelec n/H 2:2
6. kolo: Lipová - Haná Prostějov 2:2
7. kolo: Vrchoslavice - Mostkovice 5:3,
Haná Prostějov - Kostelec n/H 1:0
a Nezamyslice - Lipová 1:4
8. kolo: Lipová - Pivín 6:0 a Kostelec n/H - Nezamyslice 2:1
9. kolo: Pivín - Kostelec n/H 1:1
a Haná Prostějov - Vrchoslavice 0:0
10. kolo: Vrchoslavice - Nezamyslice 3:4
11. kolo: Haná Prostějov - Mostkovice 2:1
a Pivín - Vrchoslavice 0:3
12. kolo: Haná Prostějov - Nezamyslice 1:3
13. kolo: Pivín - Haná Prostějov 0:2
a Nezamyslice - Mostkovice 0:3
14. kolo: Mostkovice - Lipová 1:0 a Pivín - Nezamyslice 1:0
15. kolo: Pivín - Mostkovice 0:1 a Kostelec n/H - Lipová 0:2

Nejvíce výher... 10 Bělotín
Nejvíce výher... 10 Horní Moštěnice
Nejméně výher... 2 Kostelec na Hané
Remízový král... s 5 paty Lipová a Radslavice
Nejvíce porážek... 11 Pivín a Želatovice „B“
Nejméně porážek... 2 Haná Prostějov a Lipová
Nejlepší útok... s 42 vstřelenými brankami Lipová
Nejhorší útok... s 8 brankami Pivín
Nejlepší obrana... se 17 obdrženými brankami Horní Moštěnice
Nejhorší obrana... se 44 brankami Hustopeče
Nejlepší bilance doma/venku... +8 Lipová a Mostkovice
Nejhorší bilance doma/venku... –15 Kostelec
Nejdelší vítězná série... 5 Horní Moštěnice
Nejdelší neporazitelnost... 10 Lipová
Nejdelší série bez výhry... 8 Radslavice
Nejdelší série porážek... 6 Želatovice „B“
Celkový počet hráčů... 331
Nejvíce hráčů... 38 Želatovice „B“
Nejméně hráčů... 17 Lipová a Vrchoslavice
Nejtrestanější hráč... Martin Samohýl (Radslavice) s 9 žlutými a 1 červenou kartou
Nejnapomínanější tým... Radslavice se 39 žlutými a 4 červenými kartami
Nejslušnější tým... Vrchoslavice s 15 žlutými a žádnou čerevnou kartou
Celkem branek... 386 (231:155)
Průměr na utkání... 3,68
Průměr na kolo... 25,73
Nejgólovější kolo... 12. (22. a 23. října) se 40 brankami
Gólově nejchudší kolo... 6. (10. a 11. září) s 20 brankami
Nejčastější výsledek... 11x skončil zápas 1:0
Nejvíce branek v utkání... 8 (Lipová – Vrchoslavice, Horní Moštěnice – Hustopeče,
Mostkovice – Želatovice „B“ a Haná Prostějov – Hustopeče 5:3, Všechovice – Pivín 7:1)
Největší debakly... 7:1 Všechovice – Pivín, 6:0 Lipová – Pivín,
6:1 Želatovice „B“ – Kostelec
Nejdivočejší remízy... 3:3 Beňov – Lipová
Nejnižší skóre... výsledek 0:0 skončily 4 duely (Všechovice – Lipová,
Haná Prostějov – Vrchoslavice, Radslavice – Haná Prostějov
a Všechovice – Beňov)

Ostrá derby. Soubojů jako mezi Hanou Prostějov a Kostelcem na Hané bylo na Prostějovsku za podzim
celkem pětadvacet Dalších sedmnáct nabídnou jarní pokračování.
Foto: Jiří Možný

„Kádr určitě posílíme. Máme
rozjednané tři čtyři hráče, ale nic
není dotažené do konce, takže
konkrétní být nemůžu. Mám
však vytipované hráče, kteří
s námi nastoupí do přípravy,“ nastínil Ullmann s tím, že s trénováním měli původně začít již před
týdnem, nakonec ale úvodní setkání přesunul až na předvčerejšek (tj. sobotu 18. února - pozn.
red.).
Pro jaro počítá i s Petrem Ohlídalem, který se na chvíli vrátil
do svého dlouholetého klubu.
„Začal přípravu v Kralicích a co
mám informace, tak chce hrát
v Lipové. Pomohl by Kralicím
první dvě tři kola a vrátil by se

k nám,“ poodhalil kouč aktuální
situaci. Jednání mezi kluby ale
ještě nejsou u konce.
Zaplňuje se i kalendář přátelských utkání, kdy k již dříve
známým soubojům s Konicí „B“
26. února a s Lutínem 1. dubna
přibyly i duely s Kralicemi na
Hané „B“ v sobotu 10. března a
1.SK Prostějov v neděli 25. března. „Chtěl bych sehrát šest nebo
sedm přáteláků. Začátek jara je
pro nás stěžejní, začínáme s Horními Moštěnicemi. Jsou jen dva
body před námi a podle rozlosování se první čtyři mančafty utkají mezi sebou během úvodních
pěti kol,“ připomněl Ullmann
atraktivní jarní start I.B třídy.

„Celý život jsem měl povinnosti především bránit. Teď si to

vyloženě užívám... “ směje se král střelců I. B třídy KAREL SPÁČIL
Kmenový hráč Lipové dal již dvanáct branek, na hattrick však stále čeká

Lipová – Nejvíce branek ze všech čtrnácti účastníků
„A“ skupiny I. B třídy nastřílela v úvodních patnácti
kolech Lipová, celkem 42. Přestože se o navyšování
skóre postaralo celkem jedenáct fotbalistů,
jednoznačně mezi nimi vyčníval Karel Spáčil (na snímku), se dvanácti trefami nejlepší kanonýr celé soutěže.
Šestatřicetiletý bývalý hráč Železáren Prostějov, Kralic
na Hané a Pivína exceloval zejména v derby, dvakrát
se trefil proti Kostelci, Hané Prostějov, Nezamyslicím
a Hustopečím, jednou pak proti Mostkovicím,
Vrchoslavicím, Beňovu a Býškovicím.
Po podzimu jste nejlepším
střelcem celé „A“ skupiny I.
B třídy. Je tohle vaše nejlepší sezona za poslední roky?
„Co se týče gólů, tak určitě nejlepší. V Lipové jsem spokojen, ale
některé ročníky v Kralicích byly z
mého podání lepší. Pokazil to závěr,
poslední tři kola, kdy jsme ztratili
pár bodů v Mostkovicích a Želatovicích. Jinak jsme podzimní část
mohli vyhrát s krásným bodovým
náskokem, to se nám nepovedlo.“

Vám osobně se vydařil zejména úvod, kdy jste za
sedm kol dal osm branek.
„Přesně tak. Je pravda, že asi polovina byla z pokutových kopů a měl
jsem štěstí po zakončení standardních situací hlavou nebo nohou ve
velkém vápně. Takže super.“
Čtyřikrát jste se v utkání
trefil dvakrát, na hattrick
ale stále čekáte.
„Mrzí, strašně to mrzí. Šance ve
dvou třech zápasech na hattrick

byly, nepovedlo se, ale jsem rád i za
to, co tam spadlo. Co se týče mistrovských utkání, tak hattrick se mi
ještě nepovedl. Motivace tam je, je
k tomu blízko. Uvidíme, jak budou
zápasy a má střelecká muška vypadat. Kdyby se na jaře poštěstil, byl
bych rád.“
Dá se říci, že jste univerzál
použitelný v obraně i útoku?
„V útoku asi ne, ale teď jsem hrál
střední zálohu. Celý život jsem hrál
v obraně, teprve poslední roky v I.
B třídě hraji záložníka, nebo ofenzivního předstopera. Z hlediska
posledního roku v Lipové mi určitě
více vyhovovala střední záloha.“
Kvůli tomu, že se více dostáváte do hry?
„Přesně tak. Teď si to vyloženě
užívám. Celý život jsem měl povinnosti především bránit a chybělo mi
kouzlo útočit a dávat góly.“
Roky přibývají, jak to
zvládáte fyzicky?
„Musím zaklepat. Pokud zdraví
bude sloužit tak jako doposud,

tak z fyzičky strach nemám.
Sám chodívám v zimních měsících běhat, takže co se týče
fyzického fondu, neměl by být
problém pro tuto soutěž.“
Na jakou soutěž si troufáte?
„Vše je otázkou tréninku, ambice si dělám maximálně na I.

A třídu. Z Kralic jsem odcházel hlavně proto, že vzhledem
k mému pracovnímu vytížení
jsem nestíhal trénovat dvakrát
třikrát týdně. Mám dvě malé
děti, takže jsem časově docela
vytížen, a šel jsem do klubu,
kde stačí trénovat víceméně
jednou týdně.“
Do Lipové jste přišel na
podzim 2010, jak se
vám tam zatím líbí?
„Jsem tu maximálně spokojen,
je to klub, který má ambice
postupovat výš. To byl hlavní
důvod, proč jsem do Lipové
šel. Mám tu kamarády, s nimiž
jsem hrával spoustu let v Kralicích nebo ještě v LeRKu.“
V létě se změnil trenér,
Jaroslava Lišku nahradil Jaroslav Ullmann. Pochvalujete si změnu?
„Určitě je to ku prospěchu celé
Lipové i mě osobně. Dostal
jsem důvěru od nového trenéra jednak zahrávat standardní
situace, jednak hrát střední

zálohu. Dříve jsem takovou
šanci nedostával. Pan Ullmann
trénoval vyšší soutěže, takže
má zkušenosti a tréninky do
kvality a techničnosti jsou lepší. Chtěl bych poděkovat funkcionářům, vedoucímu mužstva
i trenéru Ullmannovi za to, že
ve mě vložili důvěru a opravdu
mě v zápase pouští k věcem,
které jsem dříve od trenérů nedostával. Chci, aby to klapalo
a dosáhli jsme co největšího
úspěchu.“
Tabulka soutěže je strašně vyrovnaná. Čím si to
vysvětlujete?
„V této skupině se o vítězství
v posledních letech vždy prala
dvě tři mužstva. Ať už Haná,
Moštěnice nebo my. Ambicemi
všech celků je postoupit, proto
se to tak vyrovnává a je to tak
nadupané.“
Od jara tedy očekáváte
boj o první místo?
„Určitě. Ambice z mé strany i
klubu jsou na postup. Myslím si,
že to rozhodnou první čtyři kola,
kdy hrajeme s prvními třemi a
oni s námi.“

Vaší předchozí destinací byl Pivín, který se
letos potácí na chvostu.
Sledujete i jeho osud?
„Pivín hraje posledních pět
šest roků o záchranu, proto
jsem jim tehdy z Kralic přišel
pomoci. Abychom Pivín
udrželi nad vodou v I. B a
nespadli. Odešli hráči, vím,
že byly rozbroje s trenérem a
vedením oddílu. Klubu přeji,
aby se zachránil, ale je to v
jejich nohou.“
Na konec kariéry asi
ještě nepomýšlíte, ale
přece jen vám bude již
sedmatřicet. Kde byste ji
tedy chtěl uzavřít?
„To se mi teď v hlavě určitě
nehoní. V Lipové jsem spokojen, vše se bude odvíjet od mého zdravotního
stavu. Pokud to půjde, tak
do čtyřicátých narozenin
bych chtěl každopádně hrávat. Vzhledem k tomu, že
Lipová mě koupila, jsem jejich kmenovým hráčem a z
devadesáti procent zakončím
kariéru v Lipové.“

Lední hokej
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Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

HC AZ Havířov 2010
HC Karviná
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

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

26
25
24
25
22
20
14
11
8
10
6

3
3
3
0
2
3
5
1
5
1
3

1
3
2
2
2
4
2
6
3
2
2

10
9
11
13
14
13
19
22
24
27
29

155:101
171:118
146:108
146:104
137:113
144:126
121:139
99:135
100:151
118:198
97:141

85
84
80
77
72
70
54
41
37
34
26
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kam za hokejem....
2. zápasy, pondělí 20. února, 18.00 hodin: VHK Vsetín – LHK Jestřábi
Prostějov (17:30), HC Frýdek-Místek - AZ Havířov, Valašské Meziříčí –
Karviná, Opava - Přerov
3. zápasy, středa 22. února, 18.00 hodin: AZ Havířov - HC FrýdekMístek, Karviná - Valašské Meziříčí, Přerov – Opava, LHK Jestřábi
Prostějov - VHK Vsetín.
případné 4. zápasy, pátek 24. února, 18.00 hodin: VHK Vsetín – LHK
Jestřábi Prostějov (17:30), HC Frýdek-Místek - AZ Havířov, Valašské
Meziříčí – Karviná, Opava – Přerov
případné 5. zápasy, neděle 26. února, 18.00 hodin: AZ Havířov - HC
Frýdek-Místek, Karviná - Valašské Meziříčí, Přerov – Opava, LHK Jestřábi
Prostějov - VHK Vsetín.

Setkání fanoušků s hráči
a vedením klubu
Prostějov/red - Ve čtvrtek 16. února se v H-Clubu na Wolkerově ulici uskutečnila první veřejná tisková konference spojená s
autogramiádou a setkáním vedení klubu a hráčů s fanoušky. Asi
dvacítka fanoušků se mohla na cokoliv zeptat manažera klubu Michala Tomigy, trenérů Petra Zachara a Juraje Juríka či některého z
přítomné devítky hráčů. Na závěr celé akce si pak fanoušci nechali
podepsat týmové plakáty. Během večera panovala dobrá nálada,
o smích ani vtipné poznámky nebyla nouze. Byl to prostě dobrý
epilog před následným vydařeným sobotním startem do play-off...
Co na setkání padlo, co vše mohli příznivci slyšet a na co naopak
nedošlo? To se dočtete z avizovaného interview se šéfem klubu
Michalem Tomigou, který přineseme z technických důvodů až v
příštím vydání...
převzato z www.lhkjestrabi.cz

První krok hokejisté udělali, zbývají ještě dva
V celém Prostějově stoupá hokejová horečka,
místní Jestřábi bojují o největší výsledkový úspěch
posledních let. Může mít podobu (minimálně) postupu do druholigového semifinále, to by však
muži LHK museli nejprve vyhrát sérii úvodního
kola play off nad Vsetínem. První vzájemný duel
na svém kluzišti zvládli s odřenýma ušima, když
vzpurné Valachy skolili 2:1 až v osmé minutě nastaveného času.
Marek Sonnevend
„Hru čtyři na čtyři jako
v prodloužení jsme si během
tréninků vyzkoušeli, takže se
na to dá částečně připravit.
Podle mě je to však hlavně
o psychice, o hlavách. Kluci
si musejí uvědomit, že je na
ledě víc prostoru a je potřeba
větší odvahy něco si směrem
dopředu dovolit,“ uvažoval
kouč našich hokejistů Petr
Zachar v radostném sobotním
večeru.

Nervozitu z enormní důležitosti
vstupního čtvrtfinálového
utkání prý na svých svěřencích
nepozoroval. „V mančaftu
máme řadu hodně zkušených
borců, většina jich hrála
první ligu a někteří dokonce
i extraligu. O nějaké velké
nervozitě se proto nedá mluvit.
Navíc to zvládají i ti méně
ostřílení, například místo
Jirky Pašky vyloučeného do
konce střetnutí naskočil Martin
Finkes a při své premiéře v play
off si nevedl vůbec špatně.

Série se Vsetínem ještě bude hodně těžká a rozhodne
ji herní zodpovědnost, očekával trenér LHK Petr Zachar
Sice jsem ho v závěru stáhl ze
sestavy, ale ve Vsetíně nastoupí
od začátku,“ řekl Zachar.
Nervování nad výsledkem a
vítězství zachráněné takzvaně za
pět dvanáct by si klidně odpustil.
„Samozřejmě jsme chtěli vyhrát
jasnějším rozdílem, jenže
nám v určitých fázích utíkaly
puky a nebyli jsme dostatečně
důrazní v soubojích jeden na
jednoho. Přičítám to určité
nedůslednosti, což musíme do
dalších utkání zlepšit,“ nabádal
trenér prostějovské družiny.
Vzápětí se zamyslel nad celou
sérií proti VHK. „Kdybychom
doma ztratili úvodní zápas,
šla by výhoda na stranu
Vsetína. Takhle jsme ji udrželi
my, ovšem jakmile soupeř
uspěje na vlastním ledě, bude
v mírné výhodě zase on.
Tohle jsou maličkosti, které

budou rozhodovat. My teď
pojedeme do Vsetína s tím,
že vedeme 1:0, ale zdaleka
neplatí, že nemáme co ztratit.
Naopak před námi leží šance
zvýšit zápasové vedení a to by
znamenalo velkou možnost
zajistit si postup už po třech
utkáních. V opačném případě
Valaši srovnají a čtvrtfinále
bude znovu naprosto otevřené,“
přemítal Zachar.
Program série hrané na tři
vítězství je teď následující:
pondělí 20. února ve Vsetíně
(17.30 hodin), středa 22.
února v Prostějově (18.00
hodin), případně pátek 24.
února ve Vsetíně (17.30
hodin) a neděle 26. února
v Prostějově (17.00 hodin).
„Kromě dnešního měření sil
máme videozáznamy ze všech
domácích střetnutí protivníka

s námi, ty jsme klukům pouštěli
a oni tak věděli i dál vědí, co je
čeká. Především musejí být
neustále v pohybu, bojovat
o každý metr ledu. Zvlášť na
úzkém vsetínském kluzišti,“
zmínil lodivod Jestřábů.
Valašskou „nudli“ jeho mužstvo
v letošní sezóně ještě nedobylo.
Vyjde to dnes? „Na šířku je tam
o tři metry méně místa, což je
pro technické hokejisty a dobré
bruslaře sakra rozdíl. Nemůžou
se tak účinně vyhýbat bránícím
hráčům, navíc ve Vsetíně je
úplně jiná orientace v prostoru
než na našem zimáku. Tribuny
jsou tam totiž hned za mantinely.
My však máme dostatečně
zkušený tým a na tyhle věci se
nesmíme vymlouvat. Naopak
musíme být herně zodpovědní,
jen tak půjde venku uspět,“
zdůraznil Petr Zachar.

Vsetín na Hané hrozně dlouho vzdoroval, nakonec jej položil na lopatky až sváteční střelec Ivo Peštuka

Jestřábi první čtvrtfinále urvali až v prodloužení!
To bylo drama! Mimořádně
náročný a nervydrásající vstup
do play off 2. ligy mužů, skupiny
Východ mají za sebou naši
hokejisté. V úvodním duelu
čtvrtfinálové série se víc než
sedmašedesát minut přetahovali
o nesmírně důležité první
vítězství s houževnatými borci
Valašského hokejového klubu,
než vzrušující bitvu rozhodla
trefa obránce Peštuky téměř až
na konci prodloužení. Jestřábi
se díky tomu ujali zápasového
vedení, další vzájemná střetnutí
jsou na programu během tohoto
týdne.
Fanoušky velmi solidně
zaplněný prostějovský zimák si
nejprve užil slavnostní nástup
obou týmů okořeněný světelnými
i kouřovými efekty – a pak už
se šlo do boje. Hned začátek
utkání přitom rozdmýchal již tak
bouřlivou atmosféru. V čase 1.50
obří závar po sérii tvrdých střel
finalizoval pohotovou dorážkou
do odkryté svatyně Čuřík – 1:0!
Zanedlouho mohl bleskový
nástup LHK zvýraznit Žajgla,
jenže tváří v tvář Hromadovi poslal
puk nad. Hosté se do útočných
akcí dostávali jen sporadicky a
tempo diktovali Hanáci, kterým
se však nepovedlo dotáhnout
do konce několik slibných akcí.
Naopak bránící soupeř podnikl
ve 14. minutě ojedinělý výpad
a okamžitě vyrovnal. Vaněk
se ze strany doslova nacpal do
brankoviště, povalil Sedláře i
s jedním zadákem a volný Heš
poslal kotouč pod horní tyč málo
hlídané klece – 1:1. Ve dvou
přesilovkách během úvodní
třetiny se naše mužstvo spíš
trápilo, na druhé straně Sedlář
musel likvidovat příležitost
Korčáka.
Pořádnou šanci měli

Prostějované až ve třetí početní
výhodě zkraje druhé části, ovšem
paradoxně se o ni postarali
protihráči. Špatnou rozehrávku
vlastních beků Hromada
zachytil až na brankové čáře,
od inkasovaného gólu dělily
Vsetínsképouhécentimetry!Totéž
platilo při následných možnostech
Mikšovského i Ševčíka a vzápětí
Jestřábi čelili nadmíru kritické
situaci. Pětiminutové vyloučení
Pašky za naražení zezadu
totiž přiživil Kolibárův trest za
podražení, čímž měli Valaši
skoro dvě minuty dvojnásobnou
přesilovku. Naštěstí naši bojovníci
i za cenu velké obětavosti do

střel padajících obránců odolali,
výborné zákroky přidal také
Sedlář proti Vaňkovi. A ve 32.
minutě už při hře pět na pět mu
po brejkovém zakončení Spitzera
pomohlo břevno! Vsetínští byli
v téhle fázi nebezpečnější, lacinou
ztrátu puku mohl ztrestat O.
Hruška, ale nevyzrál na Sedláře.
V šatně asi Zacharovi
svěřenci dostali kartáč, neboť
do třetí periody vstoupili
mnohem aktivněji. Vyústěním
byla tutovka Stejskala, kterou
ve 43. minutě vychytal
Hromada. Na opačné straně
protivník dvakrát zahrozil
z rychlých kontrů, jenže Spitzer
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LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
VHK VSETÍN

1:1

0:0

„Bylo to divácky hodně zajímavé utkání a pro play off typický boj po celých šedesát sedm minut. Nám asi uškodil
rychle vstřelený gól, kterým jsme se uspokojili, klukům pak
chyběl pohyb. Vsetín hrál svůj hokej s vyčkáváním na šanci
a hned tu první využil. Od té chvíle probíhal zápas velmi
vyrovnaně, my jsme měli na jednu stranu dost štěstí a na
stranu druhou i dost smůly. Celkově mohlo podle mě střetnutí skončit jakýmkoliv výsledkem. Rozhodlo až prodloužení, kdy se led při
hře čtyř proti čtyřem trochu vylidnil a hosté se zatáhli dozadu. Nevím, jestli
už nemohli nebo si nevěřili, ale my jsme toho zlepšeným bruslením využili
k větší aktivitě i vítězné druhé brance. Tým podržel gólman Dalibor Sedlář,
který potvrdil dobrou výkonnost z poslední doby. Stejně tak ale chytal výborně i Petr Hromada na druhé straně.“

Viktor Hlobil - VHK Vsetín:
„Samozřejmě jsme po takové porážce smutní, k vítězství jsme měli blízko a zápas bohužel nedotáhli do
úspěšného konce. Přesto tady kluci odvedli kus poctivé
práce. První třetinu sice odehráli zbytečně moc chaoticky asi vinou přemotivovanosti, ale celkově dobře bránili
a domácí nepouštěli do mnoha vyložených šancí. Velká
škoda naší téměř dvouminutové přesilovky pět na tři, během níž jsme
v podstatě nevystřelili na bránu. Tam se střetnutí lámalo a vývoj se mohl
přiklonit na naši stranu, bohužel jsme to nezvládli. V závěru normální
hrací doby ani v prodloužení jsme pak už nebyli tolik aktivní, kvalitní
útočníci Prostějova nás přebruslovali a to hrálo v nastaveném čase rozhodující roli. Jinak šlo o klasické utkání play off s důrazem na bránění a s
výbornými zákroky gólmanů. Věřím, že druhý zápas série na našem ledě
zvládneme doma zase my.“

- 1:0

Sestava lhK jestřábi
Sedlář

Očima trenérů
Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

0:0

Branky a nahrávky: 2. Čuřík (Osina), 68. Peštuka (Stejskal) – 14.
Heš (Zúbek). Rozhodčí: Šutara – Vengřín, Záviský. Vyloučení: 4:8.
Navíc: Paška 5 minut + do konce utkání, Žajgla 10 minut – Bezuška
10 minut. Využití: 0:0. Diváků: 2500.

Doseděl, Kumstát
Osina, Kolibárr
Paška, Peštuka Finkes, M. Tomigaa
Trenéři:
Petr Zachar
a Juraj Jurík.

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

Sestava Vsetína:
Hromada – Farda, Heš, Spitzer, Bezuška, Pelc, Hoďa,
Žabčík, Mečiar – Zúbek, Vaněk, Sprušil – Korčák,
O. Hruška, P. Hruška – Holík, Bessonov, Kajaba –
Dědek, Hambálek.
Trenéři: Viktor Hlobil a Luboš Jenáček.
stejně jako Kajaba nezamířili
zblízka mezi tyče. Po těchto
infarktových momentech se na
led vkradla defenzivní opatrnost
a teprve s příchodem poslední
desetiminutovky ji vystřídal
rostoucí tlak domácí ekipy.
Tomu kouč VHK Hlobil čelil
oddechovým časem nezvykle
vybraným v 56. minutě, přesto
mohl Osina sto vteřin před
vypršením normální hrací doby
rozhodnout. Bohužel svou
šanci neproměnil a šlo se tudíž
do prodloužení.

V něm vládla touha za
žádnou cenu neudělat osudovou
hrubku, hlavně valašská kohorta
vsadila úplně vše na hlídání
vlastního pásma. Pasivita jí ale
nakonec přišla draho, neboť
odvážnější Jestřábi v čase 67.07
zaslouženě vsítili vítěznou
branku. Stejskalovu ránu
Hromada vyrazil k Peštukovi
a ten z mezikruží trefil přesně
k tyči – 2:1! Ohlušující řev
radostí šílících fandů vzápětí
otřásl základy celého zimního
stadionu i blízkého okolí…

Ivo Peštuka: Jel jsem dopředu za klukama a spadlo to tam

Hrdina sobotního dramatu měl ohromnou radost ze svého druhého gólu sezóně a ještě dlouho se nechce holit

ČTĚTE ZA TÝDEN:

exkluzivní rozhovor
s předsedou LHK Jestřábi
Michalem Tomigou
NEJEN O SOUČASNÉ SITUACI
V PROSTĚJOVSKÉM HOKEJI!
Případné dotazy posílejte na adresu:
SPORT@VECERNIKPV.CZ

V kolektivních sportech včetně hokeje to tak někdy
bývá, že důležité a maximálně vyrovnané bitvy
nerozhodují hvězdy. Sobotní večer v Prostějově
tohle občasné pravidlo potvrdil, když úvodní čtvrtfinálový mač druhé ligy mezi hokejisty LHK Jestřábi
Prostějov a VHK Vsetín rozetnul vítězným gólem
v prodloužení člen třetí obranné dvojice Ivo Peštuka
(na snímku). Zaznamenal tím svou teprve druhou
trefu v sezóně, ovšem nesmírně hodnotnou.
Marek Sonnevend
Jak se seběhlo, že jste
zrovna vy coby sváteční
střelec dal rozhodující branku?
„Takhle na konci utkání a
zvlášť v prodloužení už je to
vabank, jak říká náš trenér.
Prostě jsem jel dopředu za
klukama, kličkou se vyhnul

bekovi, vystřelil a spadlo to
tam.“
Po rychlém vedoucím
gólu to dlouho
vypadalo, že druhý snad už ani
nepřidáte. Proč?
„Tohle je play off, což je něco
úplně jiného než dlouhodobá
část, odlišná soutěž. Všichni

hrají ze zabezpečené obrany
a čekají na chybu, také Vsetín
byl směrem dozadu hodně
pozorný a zodpovědný. Ani
my jsme se nikam nehnali,
takže proto padlo tak málo
branek. I když v předchozích
vzájemných zápasech jich
bylo mnohem víc. Tehdy šlo

ale jen o body, zatímco teď jde
o všechno.“
Překvapil vás soupeř
něčím, co jste nečekali?
„Ani ne. Že to bude hodně těžké
jsme dopředu věděli, pouze jsme
možná věřili, že dáme víc gólů.
To už je teď ale jedno, hlavně že
jsme vyhráli. A mám samozřejmě
velkou radost, že se mi povedlo
vstřelit vítěznou branku. Dlouho mi
to tam nespadlo a vyšlo to zrovna
v tak důležitou chvíli.“ (smích)
Bude se něco za
takovou trefu platit do
kabiny?
„To ještě nevím, musím se
s klukama domluvit v šatně.“
Jak důležitý je první
triumf v sérii na
vlastním ledě?

„Určitě moc. Do Vsetína
pojedeme s vedením 1:0 na
zápasy a ze všech sil tam
zabojujeme o druhé vítězství.
Uvidíme, jak to všechno bude
dál.“
Očekáváte od příštích
duelů
podobně
defenzivní bitvu jako dnes,
nebo se hra víc otevře?
„Já si myslím, že to bude
úplně stejné jako dneska.
To znamená všechno ze
zabezpečené obrany a čekání
na chyby.“
Vaši tvář zdobí
plnovous. Nosil jste jej
už někdy dřív?
„Zatím ne, ale doufám, že se
momentálně nebudu muset holit
co nejdéle.“ (smích)
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 20. února 2012

Trojice Černý, Čuřík, Šebek zařídila výhru v Hradišti Cyklista Jakub Filip figuruje v reprezentaci
ČR „U23“ pro silniční i dráhové závody!

ho Hradiště se již nic nezměnilo,
jen bodový rozdíl mezi těmito
celky narostl na třiačtyřicet bodů.
Prostějovští hokejisté tak vyhrá-

li celkem dvanáct venkovních
utkání z dvaceti a získali v nich
osmatřicet bodů. Tedy prakticky Prostějov/jim - Již v minulém vydání Večerníku
stejný počet jako doma.
jsme
informovali
o
výrazném počinu mladého
HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ
prostějovského
cyklisty
Jakuba Filipa. Ten učinil
další krok k postupu mezi
absolutní českou i světovou
LHK JESTŘÁBI
špičku učinil v uplynulých
PROSTĚJOV
dnech jezdec SKC Prostějov
Jakub Filip. Sběratel medai1:3 0:1 0:1
lí z kadetských i juniorských
Branky a nahrávky: 20. Horehleď (Křemeček) – 9. Černý (Čuřík), 14. šampionátů na dráze či majiDoseděl (Stejskal, Duba), 16. Černý (Čuřík, Šebek), 39. Čuřík, 43. Čuřík tel čtvrtého místa z loňského
dráhového mistrovství Ev(Černý, Šebek). Vyloučení: 5:5. Využití: 0:2. Oslabení: 0:1.
ropy do 23 let se pro letošek
dostal ve své věkové kategorii do reprezentačního
SestavA UHERSKÉHO HRADIŠTĚ::
Ses
týmu nejen dráhařů, ale
Kůdela – Šťastný, Jedlička, Matula, Sadil, Sladký, i „silničářů“. Dostane tak
Rozhon, Kříž, Horehleď, Hrabec, Červenka, Ondra, Ra- mimo jiné příležitost ukázat
se na prestižních podnicích i
pant, Křemeček, Merta, M. Sedlář.
možnost zabojovat o nominaci na zářijové mistrovství
světa v nizozemském LimSestava lhK jestřábi
burgu.
D. Sedlář
Petr ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
Hlavním cílem devatenáctiletého cyklisty je i letos ev„Bylo to spíše utkání, které se muselo odehrát, protože
Kumstát, Doseděl,
Osina, Kolibár,
v něm již o nic nešlo. Domácí víceméně nastoupili v
ropský šampionát na dráze
Paška, Peštuka,
Finkes, Tomiga
oslabené sestavě, takže to byla jen formalita. Opravdu
v portugalské Anadii, kde
již o nic nešlo. Černý, Čuřík a Šebek byli u čtyř branek,
by rád bramborovou medaili
vycházelo jim to a teď je důležité, aby jim to vycházelo i v
Stejskal, Duba, Smejkal
ještě vylepšil, prosazovat se
play off. Od série se Vsetínem očekávám těžký boj a větší nasazení od všech
Černý, Čuřík, Šebek
chce ovšem i na silnici. Zde
Trenéři: Petr
hráčů. Bude to boj o každý metr ledu a přístup musí být úplně jiný. Pouze
Mikšovský, Ševčík, Meidl
jako svůj vrchol vidí mistroZachar a Juraj
Zachar s Krylem jsou mimo hru, jinak jsme kompletní. Menší problémy má
Stráněl, Berčák.
vství republiky v časovce i
Jurík
Kolibár, ale měl by asi nastoupit.“
závod s hromadným startem,
při rovinatějším profilu i účast
na světovém šampionátu.
Předplaťte si periodikum, kde najdete NEJVÍCE SPORTU A NEJAKTUÁLNĚJŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ
„Nominace mě potěšila. Se
silnicí jsem moc nepočítal, ale
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč... Volejte: 582 333 433, pište: predplatne@vecernikpv.cz
na dráze jsem byl již loni, byly

Uherské Hradiště, Prostějov/jim – Sedmasedmdesát
bodů získali před play off
prostějovští Jestřábi. Ty zcela poslední tři ve středečním
duelu na ledě Uherského
Hradiště. O výhru 5:1 se postaralo zejména trio Michal
Černý, Jakub Čuřík, David
Šebek, kteří se postarali o
čtyři branky a do statistik si
zapsali hned devět kanadských bodů.
Hosté rozhodli již v první třetině. Nejprve se ve vlastním
oslabení při vyloučení Ševčíka
prosadil Michal Černý, vzápětí
využil přesilovku Petr Doseděl
a na 3:0 zvyšoval v polovině
šestnácté minuty opět Michal
Černý. Po zbytek třetiny byl
sice v permanenci zejména
prostějovský gólman Dalibor

Sedlář, inkasoval ovšem jedině
dvaatřicet sekund před sirénou.
Dotáhnout se na jedinou branku a posléze i vyrovnat se
snažili domácí i ve druhém
dějství, takže Sedlář musel
zachraňovat mimo jiné po šancích Červenky, Jedličky a Kříže na přelomu první a druhé
poloviny zápasu. Jestřábi odolali a kromě opory v bráně jim
pomohla i nedisciplinovanost
soupeře. Konkrétně hákování
Křemečka potrestal minutu a
čtvrt před pauzou Jakub Čuřík.
Domácí nastupovali v posledních kolech s omlazeným mužstvem a inkasovali ještě jednou.
Svou druhou brankou zvýšil po
nahrávkách Černého s Šebkem
Čuřík a výsledkem 5:1 utkání i
skončilo. Na čtvrtém místě Jestřábů ani desáté příčce Uherské-
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Očima trenéra

Pro drá hu ho dop rov odí
dal ší trio
SK C Mr áče k, Tka dle c a Vrá žel
i nějaké výsledky, tak jsem s
tím trochu i počítal,“ podělil
se o bezprostřední dojmy
Jakub Filip. Osobně zatím
netuší, kterých závodů se nově
zúčastní, neočekává však, že
by mu to výrazně narušilo harmonogram sezony. „Mám slíbenou nějakou účast, kde bych
se měl ukázat, ale ještě nevím
žádné podrobnosti. Teď asi
dva měsíce nemáme závody
a začátkem března odjíždíme
na dvoutýdenní soustředění
do Chorvatska,“ ozřejmil své
nejbližší aktivity na kole.
Radost z novinky neskrýval ani
předseda Filipova mateřského
oddílu Petr Šrámek, který
připomněl, že na zástupce v
mužské reprezentaci čekal
SKC Prostějov téměř dvacet
let. „Od dob Michala Kalendy
a Romana Krybuse, kteří
reprezentovali na dráze, jsme
v mužích žádného reprezentanta neměli. A že bychom
někoho měli na silnici, to
nepamatuji. Teď ale máme v
dráhové reprezentaci kvarteto
Viktor Vrážel, Jakub Filip,

Michal Mráček a Ondřej
Tkadlec,“ jásal Šrámek.
Neopomněl při tom poděkovat
za podporu všem sponzorům,
městu Prostějov, Olomouckému kraji i Českému svazu
cyklistů.
Šrámek rovněž vysvětlil, že
Jakub Filip by se mohl vydat
ve stopách Marka Cavendishe
či Bradleyho Wigginse, kteří
úspěšně zvládají kombinovat
dráhu a silnici. „Tito závodníci asi nebudou excelentní
vrchaři pro nejtěžší etapy,
nebudou vítězit na Tour, ale
mohou vyhrávat klasiky, jednorázové závody jako třeba
Milán – San Remo, u nás
Brno – Velká Bíteš – Brno,“
zmínil možné uplatnění.
Jako příklad ze současnosti
může sloužit Milan Kadlec
z Dukly Praha, který k
domácím titulům na dráze a
bronzům z dráhového mistrovství Evropy i světa přidává
taktéž kvalitní umístění na
silnici a v minulosti oblékal i
dres italské profesionální stáje
Lampre-Daikin.

Prostějovští boxeři tvrdě přemohli Ústí nad Labem a mají první body
OSTŘÍLENÝ KAPITÁN PETR NOVOTNÝ BYL DISKVALIFIKOVÁN!
Prvního vítězství v letošním ročníku extraligy
se dočkali v 5. kole boxeři BC DTJ Prostějov.
Premiérový bodový úspěch se dostavil v domácí
tělocvičně v soubojích s Ústím nad Labem.
Hostujícímu celku chyběli borci hned ve dvou
váhových kategoriích, takže již před utkáním byly
šance na úspěch ze strany Prostějova vysoké.
Drtivým vítězstvím se svěřenci kouče Dudy
odpoutali z posledního místa tabulky nejvyšší
soutěže, kam naopak spadl ještě nedávno velký
tuzemský gigant! Nic na tom nemohla změnit ani
rozporuplná diskvalifikace kapitána domácích
Novotného...
Prostějov/sh
Hanáčtí boxeři nejnižších vah
nenechali nic náhodě. První
utkání se vydařilo maďarskému
Norbertovi Kaluczovi, který si
poradil na body s Erikem Agateljanem. Po něm navyšoval

již na 4:0 taktéž vítězstvím na
body Ruslan Shakaldaev. Ve
váze do 60 kg zvládl získat další
vítězství n.b. 2:0 Hapo Aperjan,
v součtu s dvěma vítězstvími
v kategoriích neobsazených
Ústím vedl Prostějov 10:0 a
měl jistotu výhry bez ohledu

na výsledky dalších duelů. To
však neoslabilo motivaci Miroslava Šerbana, který dominoval
v souboji s Davidem Hovhannisjanem a vyřídil jej rychle,
když ve druhém kole byl zápas
ukončen R.S.C. První vítězný
zápas zaznamenali hosté až
v kategorii do 69 kg, když pro
silné krvácení z nosu nenastoupil do druhého kola domácí Jiří
Štádler. Další body pro BC DTJ
vyválčil zkušený Michal Vodárek, reprezentant a dvojnásobný
mistr ČR. Poslední souboj kapitána Petra Novotného prostějovského boxerského mužstva
s Rudolfem Helešicem skončil
poněkud kontroverzně diskvalifikací domácího borce za úder
pod pás. Celkově se tak radovali domácí z výhry 14:4. „Bohužel ten úder na spodek jsem
neviděl. Musím se podívat do
pravidel, protože, podle mého
názoru, pokud si boxer sám

EXTRALIGA BOXU DRUŽSTEV ČR 2011 - 2012
JAK TO MEZI PROVAZY DOPADLO?

5. KOLO: BC DTJ PROSTĚJOV – SKP Ústí nad Labem 14:4

výsledky jednotlivých utkání:
do 54 kg: Norbert Kalucza – Erik Agateljan
2:0 na body (2:0)
do 56 kg: Ruslan Shakaldaev – Erik Huliev
2:0 na body (4:0)
do 60 kg: Hamo Aderjan – Jan Kováč
2:0 na body (6:0)
do 64 kg: Miroslav Šerban – David Hovhannisjan 2:0 ve 2. kole r.s.c. (8:0)
do 69 kg: Jiří Štádler - Robert Bilík
0:2 vzdání ve 2. kole (8:2)
do 75 kg: Michal Vodárek – Tomáš Bezvoda
2:0 na body (10:2)
do 81 kg: Zdeněk Černý – soupeř nenastoupil
2:0 bez boje (12:2)
do 91 kg: Petr Novotný – Rudolf Helešic
0:2 diskvalifikace Novotný (12:4)
nad 91 kg: Marek Chmela – soupeř nenastoupil
2:0 bez boje (14:4)
Rozhodčí: Hečko (Olomouc), Bojček (Praha), Hrubý (Brno), Němeček (Brno)
Diváků: 250

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 5. kole:
1. BC Stavbár Nitra
3
3
0
2. KB Baník Most+Doprava Děčín
3
2
0
3. BC DTJ Prostějov
3
1
0
4. BC SKP Sever Ústí n/L
3
0
0

0
1
2
3

40:14
26:28
26:28
16:38

6
4
2
0

sundá boxerky v ringu, tak je
zápas anulovanej. Rozhodčí to
rozhodl tak, jak to rozhodl…“
uvedl k poslednímu utkání domácí kouč Pavel Duda. „Sám
Novotný mi říkal, že ho trefil,
ale že to nebyla rána. Helešicovi se to stalo v zápase s Novotným už potřetí,“ divil se po zápase trenér Ústí a reprezentace
Miroslav Vrba.
Váhová kategorie do 54 kg:
Norbert Kalucza
Erik Agateljan
2:0 na body
Hodnocení trenéra Pavla
Dostali napráskáno. Tak jako na snímku řeže prostějovský boxer svého soka, odjel z Hané i celý
Dudy: „Kalucza je u nás staústecký tým. Výběr BC DTJ slavil včera dopoledne jednoznačnou výhru.
Foto: Stanislav Heloňa
bilita. Dnes to nebylo až tak
pravé ořechové, ale zaboxoval
ten svůj standard a zaslouženě Hodnocení trenéra Pavla soupeřem, se kterým se potká- ten úder taky neviděl. Podle
Dudy: „Šerban je v přípravě na vá dnes a denně. Michal do- mě je to kontroverzní rozhodvyhrál.“
kvalifikační turnaj do Turecka. držel taktický pokyny, nelítal nutí, nesouhlasím s tím, ale
Váhová kategorie do 56 kg: Bylo vidět, že od prvního kola do toho. Boxoval z dálky, nic s tím neudělám.“
šlapal a šlapal nahoru. Byl sil- boxoval dobře a bez probléRuslan Shakaldaev
nější než soupeř a zaslouženě mů to dotáhl do vítězného Váhová kategorie +91 kg:
Erik Huliev
vyhrál nadvládou před limi- konce.“
Marek Chmela
2:0 na body
tem, když to rozhodčí ukonsoupeř nenastoupil
Hodnocení trenéra Pavla čil.“
Váhová kategorie do 81 kg:
2:0 bez boje
Dudy: „Ruslan konečně vyZdeněk Černý
Hodnocení trenéra Pavla
hrál, poslední dobou se mu Váhová kategorie do 69 kg:
soupeř nenastoupil
Dudy: „V supertěžké váze
moc nevedlo. Boxoval slušně a
Jiří Štádler
2:0 bez boje
jsme chtěli mít Maďara, bomyslím si, že o ten bodík, dva
Rober Bílík
Hodnocení trenéra Pavla hužel se zranil na turnaji
byl lepší než jeho soupeř.“
0:2 vzdání 2. kolo
Dudy: „Tady jsme měli na- v Debrecenu, takže nedojel.
Váhová kategorie do 60 kg: Hodnocení trenéra Pavla chystanou další posilu, Zde- Měli jsme mít Pavla Šoura,
Dudy: „Štádler k nám přijel něk Černý z Olomouce ale ten taky ze zdravotních důHamo Aderjan
z Plzně, je to mladej kluk, kte- neměl soupeře.“
vodů nemohl. Takže Marek
Jan Kováč
rej má 19 nebo 20 roků. Je to
Chmela byl taková náhrada,
2:0 na body
taková nová posila. Bohužel Váhová kategorie do 91 kg: včera měl boxovat první ligu,
Hodnocení trenéra Pavla to bylo asi vinou toho jedinétaky neboxoval. A proti Ústí
Petr Novotný
Dudy: „Kováč se pere Šerba- ho úderu v prvním kole, kdy
mu to taky vyšlo tak, že vyRudolf Helešic
nem o kvalifikaci na olympiá- se mu spustila krev. Bylo jí
hrál bez boje.“
du. Jsem spokojenej, že Hamo opravdu hodně a bylo zbyteč- 0:2 diskvalifikace Novotný
takhle zaboxoval. Boxoval ný ho nechávat boxovat dál. A Hodnocení trenéra Pavla Celkové hodnocení trenéra
Pavla Dudy:
dobře, takticky. Poslední do- rozhodčí by to stejně za chvíli Dudy: „Ten úder na spodek
jsem neviděl. Byl jsem pře- „Takový výsledek jsem nečebou se Hamo zvedá, chyběla stopl.“
kvapený z toho rozhodnutí. kal. Myslel jsem, že přijedou
mu tam trošku v závěru fyzička, ale vyhrál zaslouženě.”
Váhová kategorie do 75 kg: Soupeřovi se nechtělo zpátky s plnou sestavou, ale nepřina nohy, rozhodčí odpočítal jeli, dvě váhy neměli. To pro
Michal Vodárek
utkání a ukončil ho. Myslel nás bylo samozřejmě dobrý.
Váhová kategorie do 64 kg:
Tomáš Bezvoda
jsem, že se bude třeba ptát bo- Takový výsledek jsme neMiroslav Šerban
2:0 na body
dových rozhodčích, jestli ten čekali, až tak vysoko. Jsem
David Hovhannisjan
Hodnocení trenéra Pavla úder viděli. Rozhodčí co se- spokojen s celkovým výsled2:0 RSC 2.kolo
Dudy: „Michal boxoval se děl vedle mě, tak mi říkal že kem.“

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Foto: Zdeněk Pěnička
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Orli v domácím poháru neuspěli a rozloučili se s Eitutavičiusem
ČTVRTFINÁLE
BK JIP Pardubice - USK Praha 68:75 (25:19, 38:36, 56:47).
Nejvíce
j
bodů: P. Bohačík a Hampton
p ppo 16,, Muirhead a Arnold
po 14 - Votroubek 21, Šotnar 14, Hruban 13, Mil. Soukup 12.
Rozhodčí: Vrážel,, Galajda,
j , Kučera. Trestné hody:
y 16/8 - 15/13.
Fauly: 18:18. Trojky: 6:8. Diváci: 250 * BK Sluneta Ústí nad
Labem - Nymburk 71:94 (23:24, 38:47, 50:69). Nejvíce bodů:
Reese 15, McFadden 13, Holanda a Hrubý po 11 - Palyza 24,
Sokolovský 15, Křemen 13, Lenzly 10. Rozhodčí: Vyklický,
Baloun, Milata. Trestné hody: 34/28 - 20/14. Fauly: 22:26.
Trojky: 3:14 * BK Prostějov – BC Kolín 103:74 (28:17; 57:38,
79:59). Nejvíce bodů: Pandula 22, Smith 18, Eitutavičius 16,
Slezák 15 - Machač 21, Zuzák a Field po 13, Ames 10. Rozhodčí: Hruša, Macela, Hošek. Trestné hody: 19/15 - 23/21.
Fauly: 22:20. Trojky: 12:5 * BK Děčín - Jindřichův Hradec
87:73 po prodloužení (14:12, 28:27, 52:43, 70:70). Nejvíce
bodů: P. Houška 23,, Alič 18,, Stria 17,, Sanders 13 - Zachrla 24,,
Kraus 16, Eisman a Šustek po 10. Rozhodčí: Lukeš, Karásek,
Znamínko. Trestné hody: 18/12 - 19/13. Fauly: 21:20. Trojky:
7:10.
SEMIFINÁLE:
ČEZ Basketball Nymburk - USK Praha 109:61 (29:13, 59:35,
85:50). Nejvíce bodů: Wilson 19, Palyza 14, Benda, Křemen,
Nečas a Lenzly po 10 - Cvek 11, Vocetka 10, Slavík 9. Rozhodčí: Lukeš, Hruša, Macela. Trestné hody: 22/14 - 24/16. Fauly:
19:20. Trojky: 13:5 * BK Děčín – BK Prostějov 79:68 (18:20,
31:36, 50:47). Nejvíce bodů: Sanders 21, Alič 16, P. Houška
14, Pomikálek a Stria po 11 - Peterson 16, Eitutavičius 15, Smith 11, Gadri-Nicholson 10. Rozhodčí: Dolinek, Vrážel, Hošek.
Trestné hody: 23/18 - 15/10. Fauly: 19:24. Trojky: 9:6
FINÁLE:
ČEZ Basketball Nymburk – BK Děčín 76:69 (19:21, 36:38,
50:47). Nejvíce bodů: Benda 20, Abrams 15, Sokolovský 11,
Lenzly 10 - Burke 17, Pomikálek 15, Alič 14, Stria 12. Rozhodčí: Dolinek, Vrážel, Hošek. Trestné hody: 14/9 - 15/12. Fauly:
19:18. Trojky:
j y 5:11.
O 3. MÍSTO:
USK Praha - Prostějov
j 83:74 ((22:15,, 46:39,, 61:58).
) Nejvíce
j
bodů: Hruban a Votroubek po 22, Vocetka 12, Šotnar 10 Gadri-Nicholson 25, Smith 14, Venta 11. Rozhodčí: V. Lukeš,
Hruša, Macela. Trestné hody: 35/29 - 19/13. Fauly: 21:28. Troj-

TÝM BK MYSLEL NA FINÁLE, NAKONEC NA NĚJ ZBYLY „BRAMBORY“
Po roce si basketbalisté Prostějova zopakovali
loňské neúspěšné vystoupení ve finálovém turnaji
Českého poháru. Podobně jako před rokem uspěli ve čtvrtfinále, následně vypadli z bojů o celkové
vítězství s domácím pořadatelem Final 8 a v závěrečném duelu prohráli střetnutí o 3. místo. Sečteno,
podtrženo: JASNÝ NEÚSPĚCH TÝMU, KTERÝ
MYSLEL NA FINÁLE.
Děčín, Prostějov/lv
„Jsme zklamaní,“ přiznal generální manažer BK Prostějov
Petr Fridrich. „Sport je někdy
krutý. O neúspěchu rozhodlo
pět špatných minut v semifinálovém zápase s Děčínem. Na
chvíli jsme vypadli z rytmu,
přestali dávat koše a bylo zle.
Pohár se nám nepovedl,“ dodal
Fridrich.

Přes horší aktuální formu se
Orli pokusili alespoň o zisk
medaile. Proti USK Praha
dřeli a bojovali až do samého
konce. Ani to na vítězství nestačilo. „Někdy se stává, že
po semifinálovém vyřazení
nejsou sportovci schopni dát
o zápasu o umístnění všechny
síly. To však nebyl náš případ.
Nikdo nic nevypustil. Soupeř
ale hrál opravdu výborně a vý-

Marná snaha. Pokyny kouče prostějovských basketbalistů Zbyňka Cholevy nenacházely v pohárovém kláni úrodnou půdu.
Foto: bkprostejov.cz

hru si zasloužil. Musíme se z
neúspěchu poučit a věřit, že se
nám forma co nejdříve vrátí,“
přeje si Fridrich.
Během finálového turnaje
odehrál rozehrávač Arvidas
Eitutavičius své poslední tři
zápasy v prostějovském dresu.
S vedením klubu se dohodl na
předčasném ukončení smlouvy
a vrací se do Litvy.
„Byli jsme tak domluveni. Arvidas opravdu odchází domů.
Bude působit v litevské soutěži
a především se chce dát zdravotně do pořádku a připravit se
na novou sezonu. U nás odehrál celou řadu kvalitních zápasů a také proto mu přejeme
v další kariéře jen to nejlepší,“
uvedl manažer Orlů Fridrich, s
tím, za Eitutavičiuse už nebude
klub hledat náhradu.

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

Začátek Final 8 Orli zvládli ještě bez větších potíží
Čtv
BK Prostějov - BC Kolín 103:74 (28:17, 57:38, 79:59)
Sestava BK Prostějov: Pandula 22, Smith 18, Eitutavičius
16,, Slezák 15,, Peterson 8,, Nicholson 7,, Pelikán 6, Venta 5,
Bratčenkov 4, Bohačík 2, Prášil 0, Švrdlík 0
Sestava BC Kolín: Machač 21, Field 13, Zuzák 13, Ames 10,
Hubálek 5, Jelínek 5, Němeček 4, Barnes 3, Adamec 0, Benáček 0, Marko 0, Matějka 0
Trojky: 29/12:24/5. Střelba 2b.: 49/26:44/19. Trestné hody:
19/15:23/21. Doskoky: 43:36. Osobní chyby: 23:20. Asistence: 15:12. Získané míče: 10:5. Ztracené míče: 13:19. Rozhodčí: Hruša, Macela, Hošek

Semifinále:
BK Prostějov - BK Děčín 68:79 (20:18 36:31 47:50)
Sestava BK Prostějov:
j Peterson 16,, Eitutavičius 15,, Smith 11,,
Nicholson 10, Venta 6, Bohačík 4, Slezák 3, Prášil 2, Švrdlík 1,
Bratčenkov 0, Pandula 0, Pelikán 0
Sestava BK Děčín: Sanders 21, Alič 16, P. Houška 14, Pomikálek 11,, Stria 11,, Burke 5,, J. Houška 1, Bejček 0, Boyer 0,
Landa 0, Soukup 0, Žampach 0
Trojky: 18/6:19/9. Střelba 2b.: 45/20:41/17. Trestné hody:
15/10:23/18. Doskoky: 32:32. Osobní chyby: 24:19. Asistence: 3:14. Získané míče: 0:2. Ztracené míče: 11:10. Rozhodčí: Dolinek, Vrážel, Hošek
O 3. místo:
USK Praha - BK Prostějov 83:74 (22:15 46:39 61:58)
Sestava USK Praha: Hruban a Votroubek 22, Vocetka 12, Šotnar 10, Slavík 8, Mareš 4, Soukup 3, Cvek 2, Fait, Hartman,
Kyzlink, Stariat
Sestava BK Prostějov:
j Nicholson 25,, Smith 14,, Venta 11,, Peterson 9, Bohačík 4, Pandula 4, Slezák 3, Bratčenkov 2, Švrdlík
2, Eitutavičius 0, Pelikán 0, Prášil 0
Trestné hody: 35/29:19/13. Střelba 2 b.: 32/12:52/23. Trojky.: 29/10:17/5. Doskoky: 40:31. Osobní chyby: 21:28. Asistence:14:13. Získané míče: 4:6. Ztracené míče: 9:9. Rozhodčí: Lukeš, Hruša, Macel

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

SKUPINA A1
2. kolo, sobota 25. února, 17.00 hodin: Nymburk – Prostějov
(pátek 24. 2., 18.00), USK Praha – Kolín (17.30), Pardubice
– Děčín.

ČTVRTFINÁLE: Kolín si brousil zuby, ale narazil...
BK Pv 103
Očima trenérů
BC K
74
Varnsdorf/lv – V Mattoni NBL
basketbalisté Prostějova svedli s Kolínem během ligového
ročníku dvě velké bitvy, ve
čtvrtfinále Basketbalového poháru České pošty se však Orli
proti soupeři z Polabí prosadili
bez větších problémů. Parádně
se trefovali za tři body, v čemž
vynikali zejména Smith (5/3)
a Eitutavičius (6/4). Také díky
tomu se zrodil jednoznačný
výsledek 103:74, po kterém
Hanáci postoupili do semifinále.

Utkání se v rámci propagace
basketbalu odehrálo ve Varnsdorfu a na zdejší halu budou
Orli vzpomínat v dobrém. Už na
konci první čtvrtiny si vytvořili
dvojciferný náskok a od startu
té druhé už zápasu jednoznačně
vládli. Na vítěznou sérii v
konci úvodní desetiminutovky
10:2 navázali hráči Prostějova
po krátké přestávce a rychle
odskočili na šestnáctibodový rozdíl 37:21. Vedení ještě navýšili
basketbalisté, kteří se na palubovku dostali ze střídačky a
v poločase svítilo na světelné
tabuli skóre 57:38.
Po přestávce se Kolín chtěl
pokusit o zdramatizování zápasu
a na chvíli dokázal snížit. Sérii

0:9 ale zastavil trenér Zbyněk
Choleva oddechovým časem a
pauza zastavila nápor protivníka
Orlů. Také proto si do závěrečné
pasáže střetnutí Hanáci přinesli
náskok dvaceti bodů.
Zkraje
poslední
čtvrtiny
Kolín pozlobil pěti body v
řadě, v dalších minutách taktovku převzal nejlepší střelec
Prostějova Dušan Pandula a
sedmi body za sebou uklidnil
své spoluhráče.
Bezproblémové
vítězství
v závěru korunoval Slezák
přesnou dalekonosnou střelbou,
poslední body přidal ještě z pod
koše Pelikán. Díky tomu Orli
prošli mezi poslední čtyři celky
soutěže po výhře rozdílem třídy.

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:

„Začátek zápasu nebyl úplně ideální, ale postupně se hráči dostali do tempa a tlačili na soupeřovu
obranu. Díky tomu jsme získávali dobré střelecké
pozice a ty se nám dařilo proměňovat. Tým byl nabuzený, i když prakticky celý den strávil na cestě
v autobuse. Na výkonu to přesto bylo vidět pouze
několik úvodních minut.“

Predrag BENAČEK – BC Kolín:
„Prostějov proti nám odehrál vynikající partii.
My neměli nárok. Ukázalo se, že soupeř patří k
nejlepším týmům v České republice. Jsme rádi,
že jsme si zahráli Český pohár, ale výsledek nás
už moc nepotěšil. Jediné pozitivum je to, že jsme
dali příležitost mladým hráčům, aby si ochutnali
pohárový zápas.“

SEMIFINÁLE: Pětiminutový výpadek rozmetal finálový sen
BK Pv
BK D

68
79

Děčín/lv – Především impozantní výkon Levella Sanderse ukončil prostějovský
sen o postupu do finále
Českého poháru. Svěřenci
trenéra Zbyňka Cholevy
přitom ještě ve 24. minutě
vedli 45:38 a byli lepším týmem. O vítězství je připravil velký střelecký výpadek
na přelomu třetí a čtvrté
čtvrtiny. Pěti minutový
úsek prohráli 1:21 a posadili domácí výběr do sedla.
Děčín dohrával utkání v
euforii a po vítězství 79:68

poprvé v historii postoupil
do finále soutěže.
V úvodu utkání se Děčín ujal
vedení, pak ale začalo úřadovat dvojice Nicholson-Peterson a ta zařídila obrat ve skóre.
První čtvrtinu tak Orli vyhráli
20:18 a v dalším pokračování
poločasu většinou kontrolovali průběh nesmlouvavého souboje. Domácí obranu rozebrali především v v závěrečných
minutách a sérii osmi bodů se
propracovali k průběžnému
výsledku 36:28. Bohužel současně se sirénou trefil těžkou
trojku Sanders, přesto hosté
měli v průběhu přestávky k
dobru pětibodový náskok.
V podobném duchu se pokračovalo také v úvodních sedmi
minutách třetí části střetnutí.

Její závěr ale Orli nezvládli. Po sérii devíti bodů šli
Severočeši do vedení 50:47
rozbouřili slušně zaplněné tribuny. Ve svém náporu pokračovali také v dalších minutách
a především Sanders demoloval prostějovskou defenzivu. Orli najednou prohrávali
48:62, když nebyli schopni
proměnit ani poměrně snadné
pozice. Mířidla Hanáci seřídili až v koncovce, kdy si již
Děčín hlídal dlouhými útoky
dostatečný náskok. Hosté se
pouze ve třech případech přiblížili na rozdíl deseti bodů,
což na obrat nemohlo stačit
i díky devíti trojkám děčínských snajprů, mezi kterými
vynikal především jednadvacetibodový Sanders.

Očima trenérů
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„První půlku jsme byli lepším týmem. Ve druhé jsme ale
měli hluchá místa, když jsme soupeře nechali dát spousty
rychlých nebo laciných trojek, kterými se Děčín chytil a
potom už zde v domácím prostředí to nepustí. My jsme
měli několik šancí, kdy jsme mohli dát koš, ale nedali
jsme. Naopak soupeř ano a už byl na koni. Určitě jsme
mysleli, že soupeř bude po včerejšku utahanější než my.
Zase dominoval Ell Sanders, který včera naběhal spoustu minut, stejně tak Pavel Houška a nakonec i Alič.“

Pavel BUDÍNSKÝ – BK Děčín:
„Na Prostějovu bylo od začátku vidět, že si jde za
svým cílem. My jsme špatně řešili clony v prvním
poločase, respektive Prostějov stavěl opravdu kvalitní
clony a my jsme s tím měli docela velké problémy.
Patřilo nám ale posledních patnáct minut. Měli jsme vysokou produktivitu střelby. Když pak fanoušci vytvořili bouřlivou atmosféru, tak
jsme to psychicky zvládli, byli jsme už na koni a závěr kontrolovali.“

O 3. MÍSTO: Medailová náplast nepřišla. Raduje se USK
BK Pv
74
Očima
trenérů
USK
83
Děčín/lv – Po semifinálové
porážce s Děčínem si chtěli basketbalisté Prostějova spravit chuť alespoň v
zápase o 3. místo v Basketbalovém poháru České
pošty. V něm změřili své
síly s mladým celkem USK
Praha a také v tomto případě museli poblahopřát
soupeři k úspěchu. Vysokoškoláci zvítězili 83:74
a Orli se tak musí, stejně
jako před rokem spokojit
se čtvrtou příčkou v pohárové soutěži.

Prostějov vedl pouze na začátku duelu, pak už marně
dotahovali až jedenácti bodový deficit. O prvním úder
USK se postarala střelecky
velmi dobře disponovaná
dvojice Hruban, Votroubek.
Tito střelci získali svému
týmu vedení 22:15 v desáté
minutě utkání. Chvilkovou
korekci výsledku sice na
druhé straně zařídili trojkami
Smith a Slezák, následně ale
iniciativu opět převzali Pražané a zvýšili svůj náskok na
33:23. Vedení si uhlídali až
do pauzy, poločasová ztráta
sedmi bodů přesto dávala
Orlům naději na obrat.
Třetí čtvrtina ještě posílila
prostějovské šance. Po třiceti minutách už letka z Hané

prohrávala pouze 58:61.
Pět minut před koncem po
bodech Nicholsona a Slezáka se dokonce vedení USK
smrsklo na dva body, k vyrovnání se ale Prostějované
nepropracovali. Po oddechovém čase se vysokoškoláci
vrátili na palubovku ve velkém stylu, v útoku agresivně
najížděli pod koš, získávali
fauly a následně proměňovali trestné hody. Díky nim
své vedení opět dokázali výšit a v posledních sekundách
se již radovali z nečekaného
pohárového úspěchu. O něj
se postaral především zkušený exprostějovský hráč Stanislav Votroubek, který táhl
družinu mladých a talentovaných spoluhráčů.

David HÁJEK – asistent trenéra BK Prostějov:

„Mysleli jsme, že to bude lehčí zápas a ani náš vstup do
něj nebyl špatný, ale pak už jsme v podstatě celý zbytek
utkání tahali za kratší konec. Celkově to pro nás byl smutný zápas. V poslední době prochází náš tým herním útlumem, což se ukázalo také v průběhu pohárového turnaje.

Kenneth SCALABRONI-USK Praha
„V utkání o třetí místo mladé nohy našich hráčů
ukázaly, jak byly hladové po vítězství. Jsme velmi
rádi za to, jak jsme se na poháru prezentovali. Je
to vítězství našich mladých hráčů, kteří tu využili
šanci, již v klubu dostávají. Konečné umístnění je pro nás velký
úspěch a příslib do budoucna.“

Fotbal
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„Efkáčko“ poprvé narazilo, nestačilo na Napajedla
Jura přišel o brankáře a zklamal ho rozhodčí
Otrokovice, Prostějov/jim –
Smolný duel sehráli v sobotu
odpoledne fotbalisté 1.FK
Prostějov. Nejenže poprvé v
přípravě nezvítězili, ale Napajedlům podlehli 1:2, navíc vynuceně dohrávali bez
gólmana Zdeňka Kofroně a
záda jim tak jistil brankář
soupeře.
František Jura opět sáhl k pokusům v sestavě a kromě zraněného Janouška dal volno i
Burešovi s Hunalem. V bráně
tak dostal od úvodní minuty
šanci Kofroň, na stopera se
vedle Zbožínka postavil Zatloukal. „První půlku jsme
nehráli dobře, takticky jsme to
moc nezvládli. Dolehla na nás

únava, program byl fakt náročný. V úterý zápas, ve čtvrtek
hodinu a půl hokej, v sobotu
zápas. Takže první půlka byla
nedobrá, ospalá,“ pustil se do
hodnocení prostějovský trenér
František Jura.
Soupeř byl podle něj kvalitní, namotivovaný, agresivní a
nepustil jeho hráče k typické
hře. „O přestávce jsme si něco
řekli a třicet minut jsme měli
určitě herně navrch. Vyrovnali
jsme a měli jsme další tři čtyři
velmi dobré šance. Trefili jsme
tyč, měli jsme dva samostatné nájezdy, bohužel jsme to
neproměnili,“ popsal dění ve
druhém poločase.
Právě za stavu 1:1 došlo k

důležitému momentu, kdy po
nevybíravém zákroku musel
odstoupit Kofroň a Prostějov
byl rázem bez brankáře. „Byl
to sprostý pitomý faul. Kofroň
držel balon pod tělem a on mu
tam zajel šlapákem. Neměli
jsme náhradního gólmana a
odmítl jsem dát do brány hráče, tak to dochytal jejich brankář,“ pokračoval Jura s tím, že
vítězného gólu dosáhli Napajedelští z přímého kopu. Dobrou
zprávou je tak aspoň fakt, že
Kofroně vyřadil z pokračování
koňar a po krátkém odpočinku
se opět zapojí do přípravy.
Kaňkou na utkání byl pro
Františka Juru i výkon hlavního rozhodčího, který ho v

Kralickým došly síly a s Troubkami jen remizovali
Chropyně, Prostějov/jim –
Bleskový obrat z 0:1 na 3:1 se
během pěti minut na přelomu
první a druhé půlhodiny povedl fotbalistům Kralic. Ani poločasové vedení o dvě branky
jim ale výhru nezaručilo. Ke
konci zápasu odpadli fyzicky
a Troubky tak srovnali na konečných 3:3.
Duel dvou téměř sousedů v krajském přeboru se podle původního plánu měl hrát až v neděli
odpoledne, na poslední chvíli

ale došlo ke změně a hrálo se již
v sobotu dopoledne. Kralický
trenér Zdeněk Chytka tak musel zrušit páteční trénink a pro
utkání mohl počítat nejprve s jedenácti a posléze jen se dvanácti
hráči.
„V sobotu měli šibřinky, tak
poslali prosbu, že by to chtěli
předehrát. Vyšli jsme jim vstříc
a trochu se nám to nevyplatilo.
Chyběl Růžička, Vybíhal, Lisický, Bukovec, O. Petržela, Šlézar,
Répal. Jsou to lidi, kteří by určitě

3:3

FC Kralice na Hané
FK Troubky

(3:1)

Branky Kralic: 29. Lehký, 32. Lehký, 34. Valtr

Sestava Kralic:
Winkler
Martinec, Ohlídal, Trnavský, Losman
Valtr, Kratina, Bross, Deutsch
Z. Petržela, Lehký.
Střídal: Neoral. Trenér: Zdeněk Chytka.

mohli zasahovat do základního
kádru,“ vyjmenoval absence
Chytka.
Troubkám se povedl hned úvod,
velmi rychle se dostali do vedení. Pak se ovšem jako střelec
opět předvedl Jaroslav Lehký a
dvěma brankami změnil stav na
2:1. „Padá mu to tam, ale buďme na zemi. Dostal se i do jiných
zakončení, které by mohl dát, ale
to se mu nepodařilo. Ale myslím
si, že bude platný na hrotu,“
usoudil kouč Kralic.
N 3:1 zvýšil Valtr a zdálo se, že
Na
K
Kraličtí
naváží na první přátelák
s Těšnovicemi. Po změně stran
jjim však došlo a skórovat se
ppovedlo jen Troubkám. „Soupeř
nnás honil a druhý poločas jsme
funěli. Musíme stále pracovat
nna fyzičce, i když bychom již
ppomalu měli přecházet na jiné
vvěci,“ posteskl si Chytka. Nejbbližším soupeřem Kralic bude
nnyní Kojetín, v neděli od jedennácti hodin opět na umělce v
Chropyni.

Konice vyfasovala od Morkovic pětku
Konice/jim – Lídr zlínského krajského přeboru FC
Morkovice se ukázal být
nad síly hráčů konického
Sokola. Svatopluk Kovář
nasadil sestavu velmi odlišnou od podzimních bojů a
jeho tým ještě do přestávky inkasoval dvakrát. Po
obrátce sice taktéž dvakrát
skóroval, obdržel ale ještě
tři branky a první přátelské
utkání Konice tak skončilo
2:5.
„Byl to první zápas, ještě v
kombinované sestavě. Nedělám z toho žádné závěry, ale
něco nám to ukázalo. Soupeř
byl lepší pohybově, důraznější, agresivnější,“ poukázal
Kovář. Markantní rozdíl byl
podle něj i v proměňování
šancí, kdy další tři gólovky
jeho hráči neproměnili. Neopomněl tak ocenit útočnou
sílu soupeře i jeho celkovou

Sokol Konice
FC Morkovice

2:5
(0:2)

Branky Konice: Antl, Růžička

Sestava Konice:
Nakládal
Klobáska, Rus, Řehák, Růžička
Bílý, Cetkovský, Bednář, Směták
Schön, Antl.
Střídali: Kmecik, Burget, Drešr. Trenér: Svatopluk Kovář.

kvalitu. „Je to mužstvo, které
hraje o postup do divize. Prohráli jsme 2:5, takže kvalita
tam byla,“ doplnil.
Odehrání zápasu zkomplikovala sněhová nadílka, na rozdíl o týden dřív s Kozlovicemi
ale trenéři k odvolání duelu
nesáhli. „Sice s odřenýma ušima, ale hráli jsme. Na hřišti
zůstal ještě sníh a kus, kde
se nemohlo hrát, takže trošku

extrémní podmínky,“ popsal
stav hřiště před výkopem.
Při hledání ideální sestavy
dal Kovář v bráně příležitost Nakládalovi, na stoperu
se představil Rus, uprostřed
zálohy Cetkovský, v útoku
Antl. Na střídání měl pak dva
další hráče béčka Burgeta s
Drešrem. Pro jaro však počítá
s doplněním kádru adekvátním zimním odchodům.

Plumlov vstoupil do přípravy výhrou nad 1.SK
Prostějov/jim – Fotbalisté Plumlova zahájili
společnou zimní přípravu
teprve před týdnem v úterý
a již o víkendu sehráli
úvodní přátelské utkání.
Na prostějovské umělce za
místním nádražím nastoupili proti 1.SK Prostějov a
přestože od úvodu druhého
poločasu prohrávali, zásluhou Jaroslava Frýborta
staršího poměr branek
otočili a zvítězili 2:1.

„Přes dlouhou zimní pauzu to
nebylo špatné utkání a kluci
potvrdili, že se udrží v kondici
díky sálovce. Můžeme být spokojeni nejen s výsledkem, ale i
hrou,“ mnul si ruce spokojený
kouč Plumlova Jan Pešek.
Trenér jedenáctého týmu I.A
třídy se mohl spolehnout i na
pomoc v Rakousku působícího
Karla Frantíka a právě síla
záložní řady podle trenéra
1.SK rozhodla. „Plumlov nás
přehrál hlavně ve středu hřiště,

1.SK Prostějov
Oresvo Sokol Plumlov

1:2
(0:0)

Branky: Kadlec – Frýbort st.

Sestava 1. SK PV:
Zelinka
Krátký, Lakomý, Abrahám, Martínek
Fryšák, Pudil, Ballek, Karafiát
Laník, Komárek.
Střídali: Kadlec, Ošlejšek. Trenér: David Mezuliánek.

Sestava Plumlova:
Kovařík –
Vrána, Hladký, Kutný, Staněk
Bureš, Ševcůj, Matoušek, Frýbort st.,
Hrstka, Křupka
Střídali. Ježek, Frantík, Kiška. Trenér: Jan Pešek.

kde hráli kvalitní hráči. První
poločas nám strašně moc odskakoval balon, měli jsme problém se zpracováním,“ popisoval David Mezuliánek.
Po bezbrankovém poločase
vsítil jako první branku Adam
Kadlec, který využil nakrátko
rozehraný roh a následnou
přihrávkou po zemi do vápna.
„Má čich na góly a výborný
výběr místa a pěkně to trefil k tyči. Zlepšili jsme se v
přihrávkách a ve zpracování a
ke konci jsme měli dvě šance,
které jsme nedali,“ přiblížil
dění na hřišti.
Plumlovští podle něj byli
dosud
nejkvalitnějším
soupeřem, který jeho tým
prověřil a díky spoustě pozitivních dojmů se již nyní těší
na sezonu. „Přípravu mám
rozdělenou na tři fáze vždy
po třech týdnech a bylo vidět,
že nás Plumlov docela dost
prověřil. Měli bychom být na
sezonu dostatečně připraveni,
ale nechci předbíhat,“ zmínil.
Zatímco fotbalisté Plumlova dají o víkendu přednost
pouze tréninku, hráči 1.SK se
v neděli od dvou hodin utkají
na umělce v Holicích s Mostkovicemi.

2:1

FS Napajedla
1.FK Prostějov

(1:0)

Branka 1.FK: Pospíšil

Sestava 1.FK Prostějov:
Kofroň
Kocourek, Zatloukal, Zbožínek, Dostál (46. Liška)
Hirsch (50. Hatle), Zelenka, Klimek (46. Poláček), Svozil (46. Matula)
Pospíšil, Machálek.
Trenér: František Jura.

přípravném utkání, kdy o nic
nešlo zaskočil. „To už jsem
dlouho neviděl. Netvrdím, že
kvůli tomu jsme prohráli, ale
bylo to hodně špatné. Měli
jsme kopat dvě penalty, to by
mi ale nevadilo. Spíše mi vadilo, že zákroky pískal pouze

nám a domácím ne. Byl jsem z
toho zklamaný,“ vyprávěl.
Dnes mají hráči 1.FK na programu spinning a regeneraci,
po zbytek týdne tři tréninky a
v sobotu se opět představí na
turnaji v Líšni. Tentokrát od
třinácti hodin s Bystrcí.

Pivínští na první výhru
zatím čekají
Morkovice/jim – Druhou remízu uhráli na zimním turnaji v
Morkovicích fotbalisté Pivína.
Po remíze v Nezamyslicemi 4:4
a těsné porážce s morkovickým
béčkem 4:5 se po výsledku 2:2
rozešli smírně s Bohdalicemi.
Tým, který na podzim vstřelil
v I.B třídě jen osm branek tak
nyní disponuje nejlepší ofenzivou turnaje.
„V tomto období nejde o výsledky, je to zpestření přípravy. O výsledky půjde hlavně v mistrácích a
tři zápasy před začátkem soutěže,
kdy budeme chtít hrát s tím, co by
mělo vyrukovat na jaře,“ povídal
po utkání s vedoucím týmem jihomoravské I.B třídy skupiny „A“

trenér Pivína Jaroslav Svozil.
S některými pasážemi tak mohl
být spokojen, s jinými nikoliv.
„Je to začátek. Přípravu trochu
narušily mrazy a gró směřujeme
na těchto čtrnáct dní, kdy jsou
povětrnostní podmínky trochu
slušné,“ vysvětlil s tím, že hráči
trénují třikrát týdně v domácích
podmínkách a v pondělí mají jako
rehabilitaci plavání v Prostějově,
Vyškově či Olomouci.
Jednání o posilách stále nejsou
u konce a nejbližší duel čeká na
Pivínské opět v sobotu, kdy od
devíti hodin otestují své síly proti
Zborovicím. Ty kráčejí turnajem
zatím jen v remízových stopách a
po třech zápasech mají skóre 6:6.

3:3

Sokol Bohdalice
Sokol Pivín

Sestava Kralic:
Filka
Vrba, Nakládal, Slamenec, R. Švéda
K. Švéda, V. Švéda, Nejezchleba, Šišma
M. Sedlák, J. Žondra.
Střídali: Sváček, V. Svozil Trenér: Jaroslav Svozil.

skupina o 1.-7. místo:
PŘEMYSLOVICE – OLŠANY u PV 0:3, ČECHOVICE „A“ – 1.
SK PROSTĚJOV „B“ 0:1, OLŠANY u PV – NĚMČICE n.H. 4:3,
1. SK PROSTĚJOV „A“ – ČECHOVICE „A“ 2:0, NĚMČICE
n.H. – PŘEMYSLOVICE 0:0,
1. SK PROSTĚJOV „B“ – 1. SK PROSTĚJOV „A“ 1:1, ČECHOVICE „A“ – OLŠANY u PV 3:0, NĚMČICE n.H. – KONICE 0:2,
PŘEMYSLOVICE – 1. SK PROSTĚJOV „B“ 0:3, KONICE – 1.
SK PROSTĚJOV „A“ 0:3
0
0
2
3
4
5
5

19:2
13:3
17:5
9:13
8:13
3:15
0:18

16
16
12
9
6
1
1

skupina o 8.-14. místo
URČICE – 1. SK PROSTĚJOV „D“ 0:4, 1. SK PROSTĚJOV „C“
– NEZAMYSLICE n.H. 7:2, 1. SK PROSTĚJOV „D“ – VRAHOVICE 10:0, NEZAMYSLICE n.H. – ČECHOVICE „B“ 1:0,
KOSTELEC n.H. – URČICE
0:0, 1. SK PROSTĚJOV „C“ –
1. SK PROSTĚJOV „D“ 2:2, VRAHOVICE – NEZAMYSLICE
n.H. 0:5, ČECHOVICE „B“ – KOSTELEC n.H. 0:1, URČICE –
1. SK PROSTĚJOV „C“ 0:2, VRAHOVICE – KOSTELEC n.H.
0:6, ČECHOVICE „B“ – URČICE 1:0

KONEČNÁ TABULKA
8. 1. SK Prostějov „C“
6 5 1
0 31:5 16
9. 1. SK Prostějov „D“
6 5 1
0 25:2 16
10. NEZAMYSLICE n.H.
6 2 2
2 8:10 8
11. KOSTELEC n.H.
6 2 2
2 7:11 8
12. URČICE
6 1 2
3 2:8 5
13. ČECHOVICE „B“
6 1 1
4 2:13 4
14. VRAHOVICE
6 0 1
5 2:28 1
Nejlepší střelec soutěže: Michal Škrabal (Sokol Konice) 16 branek
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.

INZERCE

3. třída okresu Prostějov
nadstavba, sobota 18.února, Kostelec n.H.:
AC ZAVADILKA 2000 “B” – SK SKALKA 1:1, MK BRODEK
u PV – POKOP Domamyslice 2:4, TORPEDO Prostějov – SK
SKALKA 2:2, AC ZAVADILKA 2000 “B” – POKOP Domamyslice 2:4, SK SKALKA – MK BRODEK u PV 3:2, POKOP Domamyslice – TORPEDO Prostějov 8:2
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. FC FONTÍK
6 5
2. SK SKALKA
8 3
3. POKOP Domamyslice
8 4
4. DD sport Dubany
4 3
5. AC ZAVADILKA 2000 “B”
5 2
6. MK BRODEK u PV
5 2
7. TORPEDO Prostějov
4 1
8. KMK KATASTROFA
4 1
9. SK ARISTON 92 Prostějov “B” 6 1
Poznámka: o pořadí na 2.-3. místě rozhodl
SKALKA – POKOP Domamyslice 2:1

1 0 26:6 16
3 2 16:21 12
0 4 28:21 12
0 1 13:4 9
1 2 14:12 7
0 3 9:12 6
1 2 8:12 4
0 3 9:16 3
0 5 10:29 3
vzájemný zápas: SK

4. třída Prostějovska
nadstavba, sobota 18. února, Prostějov:
SK DUBANY “B” – 1.FC BETIS “B” 5:1, ATLETICO Smržice
– FC PEPINO Konice 3:2, SK DUBANY “B” – 1.FC KOHOUTI Otaslavice 5:3, ATLETICO Smržice – 1. FC BETIS “B” 8:0,
FC PEPINO Konice – SK DUBANY “B” 5:1, 1.FC KOHOUTI
Otaslavice – ATLETICO Smržice 2:5
1
0
0
2
1
0
3
1
0

2
3
2
0
2
3
3
3
8

32:18
27:27
19:17
29:10
23:17
19:16
26:30
7:21
9:35

16
15
12
11
10
9
9
4
0

LIGA VETERÁNŮ 2011- 2012

PŘÍPRAVKY
Výsledky 2. turnaje nadstavbové části, sobota 19.2.2012, Kostelec na Hané

1
1
0
0
0
1
1

2. třída Prostějovska
nadstavba, neděle 19. února, Nezamyslice n.H.:
1. FC BETIS “A” – VZDUCHOLOĎ 1:11, BEDIHOŠŤ – KULCAO 5:3, BEXIM PALETTEN – 1. FC BETIS “A” 9:2, KULCAO
– VZDUCHOLOĎ 4:4, FC MENPHIS –BEXIM PALETTEN 0:5,
1.FC BETIS “A” – BEDIHOŠŤ 4:7, BOTAFOGA – ZDĚTÍN 8:0,
BEXIM PALETTEN – KULCAO 6:1, VRCHOSLAVICE – FC
MENPHIS 3:4, BEDIHOŠŤ – ZDĚTÍN 7:5, FC MENPHIS – BOTAFOGA 0:7, ZDĚTÍN – VRCHOSLAVICE 5:5
KONEČNÁ TABULKA
1. BOTAFOGA Prostějov
8 7 0 1 45:10 21
2. BEXIM PALETTEN
8 6 1 1 42:18 19
3. FC MENPHIS Prostějov
8 5 0 3 29:21 15
4. SOKOL Bedihošť
8 4 2 2 33:33 14
5. SOKOL Zdětín
8 4 2 2 37:37 14
6. VZDUCHOLOĎ Prostějov 8 2 3 3 41:37 9
8 2 1 5 27:43 7
7. MM VRCHOSLAVICE
8. KULCAO Prostějov
8 1 1 6 18:40 4
9. 1. FC BETIS Prostějov “A” 8 0 0 8 14:47 0
Poznámka: o pořadí na 4.-5. místě rozhodl vzájemný zápas:
SOKOL Bedihošť – SOKOL Zdětín 7:5

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. ATLETICO Smržice
8 5
2. SK DUBANY “B”
8 5
3. FC PEPINO Konice
6 4
4. FK VRBÁTKY
5 3
5. DYNAMO Zdětín
6 3
6. FK AGRO Vláčil Čehovice
6 3
7. 1.FC KOHOUTI Otaslavice
8 2
5 1
8. FC WARRIORS
9. 1. FC BETIS Prostějov “B”
8 0

(3:1)

Branky Pivína: Šišma, Sedlák

KONEČNÁ TABULKA
1. 1. SK Prostějov „A“
6 5
2. 1. SK Prostějov „B“
6 5
3. ČECHOVICE „A“
6 4
4. KONICE
6 3
5. OLŠANY U PV
6 2
6. NĚMČICE n.H.
6 0
7. PŘEMYSLOVICE
6 0

FUTSAL v číslech...

„Starým pánům“
kraluje nově RELAX
6.TURNAJ, sobota 18. února, Prostějov:
AC ZAVADILKA 2000 – ŽE-STAV Nezamyslice 3:1 (branky:
Novák, Rek, Kaláb – Krupička), FC MORITZ Olomouc – AC
ŠTIKA Prostějov 3:5 (Hladík 2, Vodička – Rozehnal 2, Novotný,
Staněk, Cigr), AC ZAVADILKA 2000 – AC ŠTIKA Prostějov
3:3 (Valný, Kaláb, Novák –Pospíšil 2, Roba), ŽE-STAV Nezamyslice – FC MORITZ Olomouc 1:2 (Krupička – Vodička 2),
AC ZAVADILKA 2000 – NĚMČICE n.H. 5:0 kontumačně (mužstvo Němčice n.H. se s omluvou nedostavilo k zápasu), ŽE-STAV
Nezamyslice – AC ŠTIKA Prostějov 3:4 (Rehák 2, Horák – Pospíšil 2, Kužel, Roba), FC RELAX Prostějov – FC LITRPŮL
8:6 (Spáčil 3, Ohlídal, Macourek, Voráč, Přikryl - Křesala 3, Zapletal 2, Koldas), NĚMČICE n,H. – KULCAO Prostějov 0:5
kontumačně (mužstvo Němčice n.H. se s omluvou nedostavilo
k zápasu), FC LITRPŮL – NĚMČICE n.H. 5:0 kontumačně
(mužstvo Němčice n.H. se s omluvou nedostavilo k zápasu), FC
RELAX Prostějov – KULCAO Prostějov 9:4 (Spáčil a Přikryl
po 3, Macourek 2, Voráč – Bílý 4)

KONEČNÁ TABULKA SOUTĚŽE PO 6. TURNAJI:
1. FC RELAX Prostějov
14 14 0 0
119:32 42
2. FC LITRPŮL
14 10 2 2
70:35 32
3. KULCAO Prostějov
14 9
1 4
72:48 28
4. AC ZAVADILKA 2000
14 7
1 6
38:47 22
5. AC ŠTIKA Prostějov
14 5
2 7
52.57 17
6. FC MORITZ Olomouc
14 3
0 11 38:61 9
7. NĚMČICE n.H.
14 2
3 9
36:90 9
8. NEZAMYSLICE n.H.
14 1
1 12 21:76 4
Poznámka: o pořadí na 6.-7. místě rozhodly výsledky vzájemných
zápasů FC MORITZ Olomouc – NĚMČICE n.H. 1:5 a 9:4
Nejlepším střelcem soutěže veteránů v ročníku 2011-2012 se
stal: Pavel Růžička (FC RELAX Prostějov) 34 branek
Nejlepším brankařem soutěže veteránů v ročníku 2011-2012
byl vyhlášen: Jaromír Faltýnek (KULCAO Prostějov)

Předplaťte si periodikum,
kde najdete
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KLUB JEDE V NOVÉM HÁVU: VK AGEL PROSTĚJOV!

SK UP OLOMOUC
VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV

Čas: 63 minut.
Rozhodčí: Antušák a Vojtíšek. Diváků: 700.
1. set: 21:25 24 minut 3. set: 10:25 19 minut
2. set: 13:25 20 minut

Sestava olomouce:
ouce:
Gregorová, Chalcarzová, Rutarová, Vanžurová, Honková,
Nachmilnerová, libero: Maléřová. Střídaly: Grofková,
Klhůfková, Pavlitová. Trenér: Jiří Teplý.

Sestava Prostějova:
libero: Chlumská
Kubínová
Velikiyová
Artmenková

Monzoniová

Soaresová

3

Hrončeková

Dva měsíce před koncem rozehraného soutěžního
ročníku 2011-2012 došlo v prostějovském volejbalu ke dvěma podstatným a souvisejícím změnám,
které vedení oddílu oficiálně oznámilo na velké
tiskové konferenci, která se konala netradičně
v Praze. Co vše představitelé VK Prostějov v
hlavním městě České republiky prozradili?
Praha/son
„Hlavním bodem a vlastně
i důvodem tohoto setkání je
představit nového titulárního
sponzora našeho klubu, jímž
se stala společnost AGEL. Ta
současně vstupuje do názvu,
který od nynějška měníme na
VK AGEL Prostějov,“ prozradil
úvodem tiskovky Petr Chytil,
předseda Správní rady. „Po
necelých pěti velmi úspěšných
letech máme díky smlouvě

uzavřené s novým partnerem
jistotu dalších tří sezón, během
nichž můžeme koncepčně
pracovat a šířit slávu českého
ženského volejbalu v Evropě.
Po sportovní stránce hodláme
udržet dosavadní úroveň, to
znamená dominovat na domácí
scéně a prosazovat se v Lize
mistryň,“ navázal Chytil.
Vzápětí došlo na slavnostní
představení nových dresů. Jak
se ukázalo, existují dvě varianty: modro-bílá a červeno-bílá

barva. Jejich slušivost názorně
předvedla nahrávačka VK Šárka
Kubínová. „Myslím, že se dresy
opravdu povedly, jsou moc
pěkné,“ komentovala Kubínová
a její šéf souhlasně přikyvoval.
Nahrávačka
prostějovského
celku i všechny její spoluhráčky
logicky uvítaly ekonomickou
jistotu získanou spojením
hanáckého oddílu s AGELem.
„Obecně je život profesionálního sportovce krásný. Vstanete, zatrénujete si, vyspíte se,
zase potrénujete a mezi tím
hrajete zápasy. Někdy je to
samozřejmě i stresující, pokud je
střetnutí hodně důležité a těžké.
V Prostějově nám však pomáhají po všech stránkách výborné
podmínky včetně zázemí a s holkama se nám na Hané moc líbí.
Prostějov je rozhodně klubem
evropské úrovně, osobně jsem

s možností reprezentovat jej
maximálně spokojená,“ vyznala
se Šárka Kubínová.
Slovo poté znovu dostal nejvyšší
představitel
pětinásobných
vítězek
Českého
poháru,
čtyřnásobných
premiantek
Česko-Slovenského poháru a
(zatím) trojnásobných držitelek
ligového titulu. „Co se klubového rozpočtu týká, je díky všem
našim sponzorům na poměry
českého volejbalu vysoce nadstandardní v roční výši osmnácti
až dvaceti miliónů korun. Se
společností AGEL jsme se
dohodli na tříletém titulárním
partnerství do léta 2015 s tím,
že trochu změníme dosavadní
koncepci oddílu v jedné podstatné věci,“ líčil Petr Chytil.
„Chceme u nás soustředit mladé
talentované hráčky z Česka a
Slovenska. Ty budou mít vedle

několika zkušených opor šanci
na sobě dlouhodobě pracovat
a postupně se zlepšovat tak,
abychom se jako tým dokázali
časem výrazněji prosadit v Lize
mistryň. Tento nejprestižnější
pohár Evropy hodláme nadále
hrát, pro příští ročník budeme
prostřednictvím
Českého
volejbalového svazu opět žádat
o přidělení divoké karty. A
věřím, že ji vzhledem k trojímu
postupu do play off v posledních
třech letech dostaneme, abychom mohli nadále konkurovat
oddílovým gigantům starého
kontinentu s mnohonásobně
vyšším rozpočtem,“ vyložil
Chytil.
Obsáhlý rozhovor s nejvyšším
představitelem prostějovského
volejbalového klubu si můžete
přečíst na straně 32 dnešního
vydání.

Připraveny byly: Horká, Smáková,
Popovičová, Jovanovičová

SPORTSWEAR

VK DOPRASTAV BRATISLAVA
Dobrá nálada, a.s.

VK MODŘANSKÁ PROSTĚJOV

Čas: 64 minut.
Rozhodčí: Schimpl (SR) a Hudík (ČR). Diváků: 500.
1. set: 14:25 18 minut 3. set: 21:25 24 minut
2. set: 19:25 22 minut

Sestava doprastavu bratislava:
Palgutová, Henson, Crkoňová, Jelínková, Rojková,
Pencová libero: Valachová. Střídaly: Drobňáková,
Vargová. Trenérka: Eva Koseková.

Sestava Prostějova:
libero: Chlumská
Smáková

Horká

Hrončeková
Monzoniová
Popovičová
Velikiyová
Střídaly: Soaresová, Kubínová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

3
0

Modřany power se stahují do pozadí, nový titulární partner se smluvně zavázal do léta 2015

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

0
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Připraveny byly: Artmenková,
Jovanovičová

VK AGEL PROSTĚJOV

VK KP BRNO

Čas: 1:04 hodiny
iny
n
4000
Rozhodčí: Kovář, Trumpešš Diváků: 40
t: 25:16
2255:1
5:116 211 minut
min
nut
ut
1. set: 25:18 23 minut 3. set:
2. set: 25:12 20 minut

Sestava Prostějova:
libero: Chlumská

Trenéra Čadu těší dlouhodobá důvěra a šance koncepčně pracovat

„Chceme další zlato a ve zbytku

extraligy půjdeme za ním,“ hlásí kouč
Praha/son - Ve stověžeté
matičce nechyběl ani kouč
prostějovských volejbalistek
Miroslav Čada, který dostal
důvěru pro přebudování
družstva. Zkušený kouč se
na novou práci těší. „Bude to
pro všechny nová výzva, trenéra nevyjímaje. Určitě mě
čeká zajímavá práce. Pokud
se nám v Prostějově podaří vytáhnout pár talentů do
opravdu velkého volejbalu,
budu spokojený,“ uvedl lodivod nově VK AGEL Prostějov, jenž má v domácích soutěžích i v další etapě bojovat
o extraligové zlato a trofeje v
pohárových soutěžích. Současně by rád působil také v
elitní prestižní soutěži.
„V evropské Champions League jsme sice na poslední
chvíli, ale přece jen postoupili
ze základní skupiny do play
off, v jehož prvním kole se nám
podařilo potrápit extrémně silné
Fenerbahce Istanbul. Následně
jsme vyhráli Český pohár díky
finálovému vítězství v Olomouci a také Česko-slovenský

pohár zásluhou bratislavské
výhry ve finále nad tamním
Doprastavem. Tím pádem už
máme splněny tři ze čtyř stanovených cílů,“ ohlédl se za
dosavadním průběhem letošní
sezóny Miroslav Čada.
Čtvrtým úkolem jeho výběru v
probíhajícím ročníku je obhájit
extraligový titul. „Nejvyšší národní soutěž jasně vedeme bez
porážky, proti českým družstvům už jsme neprohráli
celkem osmdesát soutěžních utkání za sebou.
Z toho důvodu je zřejmá naše pozice favorita, které se nebráníme.
Chceme další zlato
a ve zbytku UNIQA
extraligy půjdeme za
ním,“ ujistil hlavní trenér
VK AGEL.
Především v jeho kompetenci bude částečná přestavba kádru, k níž

Fotoreportáž

dojde během letošního jara a
léta. „Přibližně polovinu mančaftu vytvoří mladé volejbalistky, kterým dáme příležitost
v delším časovém horizontu
a nikoliv pouze na jeden rok.
Druhou půlku týmu poskládáme ze zkušenějších hráček
střední i starší generace a takto sestavené, přitom celkově

omlazené družstvo nebude
pod tlakem, aby hned v první
sezóně Ligy mistryň za každou
cenu postoupilo co nejdál. Postupem času však kvalita musí
jít nahoru společně se schopností konkurovat silným soupeřům na mezinárodním fóru,“
nastínil M. Čada, který se také
zamyslel nad tím, co Prostějoúro
vu schází do úrovně
top klubů
světa Fenerbahce Istanbul, RaDy
bity Baku či Dynama
Kazaň?

zázem a podmínek
„Z hlediska zázemí
z
pro přípravu i zápasy
jsme na
m
tom myslím
podobně. Hlavní rozdíl
sp
spočívá
v tom,
ž jmenované
že
Foto:
Foto:Pavel
PavelLebeda,
Lebeda,Česká
Českásportovní
sportovní
kluby
mají

díky své ohromné ekonomické
síle na soupisce největší hráčské hvězdy, které jsou schopny
královsky zaplatit. Právě v Turecku, Ázerbájdžánu a Rusku
jsou roční rozpočty až desetkrát
vyšší než v našem případě. Na
druhou stranu existuje i úskalí
hrozby finančních problémů.
Například Sopoty daly loni
v létě dohromady také velmi nabitý kádr a teď mají vážné ekonomické potíže vůbec dokončit
polskou ligu,“ rozebral zkušený
lodivod dané téma.
Na závěr čtvrteční tiskové
konference pak Miroslav Čada
dodal: „Moc si vážím toho,
že mohu v prostějovském volejbalovém oddílu pracovat
opravdu dlouhodobě. Jako
v kterémkoliv jiném kolektivním sportu každý trenér neustále sedí na odjištěné bombě,
potřebuje vítězství i úspěchy
a není záruka, že je stále bude
mít. Proto mám velkou radost,
že se mnou vedení VK nadále
počítá a díky jeho důvěře mohu
teď rozvíjet další klubovou
perspektivu do budoucna.“

jak vk oznámil změnu partnera
3 x foto: Pavel Lebeda, Česká sportovní

Horká

Jovanovičová
Hrončeková

Kubínová

Artmenková

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Soaresová

Připraveny byly: Velikiyová, Monzoniová, Smáková, Popovičová

Sestava Králova Pole:
Sirůčková, Tobiášová, Toufarová, Svobodníková, Vincourová, Michalíková, libero: Melichárková Střídaly: Jiroušková,
Onderková, Staňková, Pospíšilová Trenér: Ondřej Marek

Předstoupili před novináře. Změnu ve struktuře klu- Ten je pěknej, co?! S novým dresem v bílo-červeném Máme ho! Po firmě Modřany Power převzala tíhu volejbu oznámila médiím trojice (zleva): Šárka Kubínová, Mi- provedení se jako první z hráček pochlubila nahrávačka balového zázemí společnost AGEL, na což je šéf klubu
Petr Chytil (vpravo) i se svými ovečkami náležitě pyšný.
prostějovského celku.
roslav Čada a Petr Chytil.

Volejbal
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Český pohár popáté
V bratislavském finále výborným výkonem
přehrály Doprastav a nadnárodní soutěž ovládly počtvrté v řadě
za sebou v moci VK!
Pohledem trenérů

Volejbalistky opět získaly i Česko-Slovenský pohár

Domácí Olomouc ve finále vzdorovala pouze jeden set,
pak ji favorit nemilosrdně zválcoval
UP Ol
VK Pv
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Bodový vývoj – první set:
1:0, 1:2, 2:4, 3:6, 8:6, 10:7,
10:11, 13:12, 15:13, 16:16,
17:18, 19:19, 19:21, 21:22,
21:25. Druhý set: 0:1, 2:1,
4:2, 5:5, 6:7, 7:11, 8:13, 9:15,
11:15, 11:17, 13:18, 13:25.
Třetí set: 4:0, 5:4, 6:12, 7:14,
8:22, 10:23, 10:25.
Olomouc/son - Volejbalistky VK
Modřanská Prostějov opět jasně
demonstrovaly svou aktuální
dominanci na území ČR. Finále
Českého poháru 2011/12 na palubovce SK UP Olomouc ovládly
přesvědčivým způsobem a trofej za vítězství v této soutěži získaly již pátý rok v řadě za sebou.
Naprosto zaslouženě.
Pohodový vstup vydržel hostujícímu týmu do stavu 3:6. Pak
udeřila
výborným
servisem
Honková (8:6), tím se chytilo celé
olomoucké družstvo a favorit měl
v zahajovací sadě starosti. Kromě
horšího příjmu se nemohl tolik spolehnout ani na jindy suverénní útok, domácí hráčky toho dost
ubránily. To vedlo k průběžnému
skóre 16:14, které Modřanky až
pak postupným zkvalitněním svého
výkonu otočily (19:21). Fanoušci
přitom sledovali oboustranně atraktivní volejbal s tím, že koncovku si
pohlídala naše ofenzivně zlepšená
děvčata – 21:25.
Úvod druhého setu patřil hlavně díky
rozjeté Honkové vysokoškolačkám

Pohledem trenérů
Jiří TEPLÝ - SK UP Olomouc:
„V prvním setu jsme soupeře překvapili a zatlačili
hlavně servisem, od druhé sady se ale Prostějov dostal
do pohody a ve třetím setu už se naše hra od stavu 6:4
bohužel úplně rozpadla.“

Miroslav ČADA
VK Modřanská Prostějov:
„Začátek byl pro nás těžký kvůli výbornému podání Olomouce, které nám většinu prvního setu dělalo
potíže. Postupně jsme ale na přihrávce získávali větší
jistotu a od druhé sady utkání postupně ovládli hlavně
kvalitním útokem, kde se opět prosazovaly všechny zakončující hráčky. Fantastický výkon odvedla
zejména Veronika Hrončeková. Mám radost, že si tým výtečně poradil i
v pozměněném složení bez tří členek obvyklé základní sestavy. Všechny holky, které dnes dostaly důvěru, šly do toho na doraz a díky tomuto
skvělému přístupu jsme splnili svůj druhý cíl v letošní sezóně. Navíc ve
druhém i třetím setu mančaft divákům ukázal volejbal skutečně vysoké
úrovně, což mě moc těší.“

(4:2), ale u Prostějova už díky
přesnější přihrávce dokonale fungovala útočná činnost včetně několika
efektních hřebíků přímo na zem od
střeďaček Hrončekové a Monzoniové. Přidalo se dobré podání i pozorná obrana, čímž VK nejen rychle
zvrátil vývoj (6:7), ale následně také
stupňoval svou převahu (7:11, 9:15).
A koncovka od stavu 13:18, to už
byla totální dominance hostů se sérií
nekompromisních bodových bloků
– 13:25.
Jenže start třetího dějství změnil
jasně nastavený kurz střetnutí o sto
osmdesát stupňů (4:0). Naštěstí naše
holky bleskově našly chvilkově
ztracenou cestu za vítězstvím,
k němuž poté došly zcela pevným krokem. Nejistá olomoucká
hra se pod soustředěným tlakem

soupeřovy volejbalové síly sesypala
jako domeček z karet a drtivá pasáž
v poměru 3:21 (!) jasně dokumentovala, čemu se podobala poslední
sada. Ano, šlo o nefalšované
vraždění neviňátek. Exhibující
ženy Modřanské si na hřišti díky
všestranně preciznímu výkonu
dělaly, co chtěly a hanácké derby
skončilo ještě dříve, než se dalo
čekat – 10:25 a 0:3.
Následoval slavnostní ceremoniál,
v rámci nějž byly oceněny tři
nejlepší plejerky zápasu (Chlumská,
Hrončeková, Velikiyová) a vzápětí
předána pohárová trofej. Z rukou
šéfa Českého volejbalového svazu
Zdeňka Haníka ji převzala kapitánka VK Solange Soaresová, aby se
o radost okamžitě podělila s celým
kolektivem.

DS Br
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Bodový vývoj – první set:
2:2, 2:6, 5:8, 5:10, 7:12,
10:12, 11:15, 12:19, 13:23,
14:25. Druhý set: 1:2, 3:2,
5:4, 5:7, 6:9, 9:12, 11:12,
13:13, 13:16, 16:16, 19:19,
19:25. Třetí set: 1:0, 1:2,
2:4, 5:5, 5:10, 6:12, 7:14,
11:15, 11:17, 13:17, 13:19,
16:19, 16:21, 19:24, 21:25.
Bratislava/son - Přesvědčivým
způsobem
dospěly
naše
volejbalistky ke čtvrtému
zisku
Česko-slovenského
poháru za sebou. Finále
letošního ročníku této soutěže
v bratislavské HANT Aréně
měly od začátku do konce
bezpečně pod kontrolou,

domácímu
Doprastavu
uštědřily hladkou porážku.
A po předchozím postupu do
play off Champions League
i triumfu v Českém poháru
splnily třetí výsledkový cíl
sezóny 2011/12.
Úřadující mistryně ČR brzy
získaly při podání Velikiyové
uklidňující náskok (2:2 – 2:6),
který poté bezproblémově
držely a ještě mírně navýšily.
Neměly totiž žádné potíže
na přihrávce, takže mohly
nerušeně rozvíjet svou pestrou
i maximálně účinnou ofenzivu. Dlouho bezchybný příjem
VK narušila až Crkoňová,
jejíž dobré servisy pomohly
domácím snížit ze 7:12 na
10:12. Pak ale favoritky
razantně odpověděly velkým
náporem jak na podání, tak
v obraně a především v útoku
skvělých parametrů. Bratislavské hráčky naprosto odpadly,
ve zbytku úvodní sady již
nekladly žádný odpor – 14:25.

Hlasy hráček
Daniela ROJKOVÁ
- kapitánka Doprastavu Bratislava:
„Ve druhém setu jsme měly navrch, ale v koncovce udělaly chyby a tím soupeře znovu dostaly na koně. Tuhle sadu
jsme přitom klidně mohly vyhrát. Celkově jsem ráda, že
navzdory porážce tým předvedl bojovný výkon.“

Veronika HRONČEKOVÁ
- blokařka VK Modřanská Prostějov:
„Domácí tým se snažil a hlavně ve druhé sadě nás zlobil,
ovšem vyrovnaný stav pramenil hlavně z našich chyb na
přihrávce a následného ubránění Doprastavu. Ten bojoval,
což mu nelze upřít, ale celkově jsme byly lepší my. Vítězství
na Slovensku mě těší dvojnásob. V téhle hale jsem hrála poprvé v životě a
líbí se mi, je tu příjemné prostředí. Navíc jsem se tady potkala s několika
kamarádkami, jenže na delší řeči bohužel není čas, protože hned po zápase
jedeme zpátky do Prostějova.“

Eva KOSEKOVÁ - Doprastav Bratislava:
„V první řadě chci pogratulovat Prostějovu, neboť
zvítězil zaslouženě. Mohly jsme jej potrápit pouze
tehdy, kdybychom výborně podávaly a riskovaly
v útoku. Byly momenty, kdy jsme takhle dobře
hrály a soupeře zatlačily, jenže jich bylo málo. Na
víc jsme prostě neměly.“

Miroslav ČADA - VK Modřanská Prostějov:
„Mám radost, že jsme potvrdili úlohu favorita.
Povedlo se nám splnit další cíl a užíváme si to.
Doprastav dělal, co mohl, snažil se tlačit podáním. Ale naše síla je přece jen větší. Z pozice reprezentačního kouče jsem samozřejmě sledoval
slovenské hráčky tak jako vždy, když nastoupíme proti zdejšímu oddílu. A myslím, že je z čeho
vybírat. Na další spolupráci s děvčaty v národním výběru Slovenska
se těším.“
To druhý set byl mnohem
vyrovnanější. Hanačky sice
šly do tříbodového vedení
(6:9, 9:12, 13:16), jenže o
něj opakovaně přišly (13:13,
16:16). Mohlo za to jejich mírné
polevení společně se zlepšením
soupeře, který přitlačil na servisu, několikrát bodově zablokoval a hlavně se dokázal
v zakončení vyrovnat předtím
suverénnímu Prostějovu. Tím
pádem spělo veškeré dění k dramatické koncovce, jež se ovšem
nekonala. Za stavu 19:19 totiž
přišla na podání Hrončeková,
celé hostující družstvo se
maximálně zkoncentrovalo a
šňůrou šesti bodů nedalo Doprastavu žádnou šanci – 19:25.
Třetí dějství se v počáteční
fázi dost podobalo zahajovacímu. Modřanky šly znovu poměrně záhy do trháku
(5:5 – 5:10), který poté ještě
zvýraznily, aby slovenský
mančaft hrozivé skóre 7:14
vzápětí zkorigoval na 11:15.
Následující průběh se pak již

podstatně lišil, neboť Bratislava
ani po dalším miniúniku VK
(11:17, 13:19) nerezignovala.
Naopak bojovala do posledních okamžiků, nejčastěji bodovala naše někdejší plejerka
Rojková. Na druhé straně však
stejně či ještě mnohem víc
úřadovaly všechny členky sestavy. Smák výborně nahrávala,
Chlumská spolehlivě přijímala i
tradičně zářila v poli, celý tým
solidně bránil a všechny holky
v čele s téměř nezastavitelnou
Horkou výtečně útočily. To vše
vedlo k zaslouženě hladkému
vítězství – 21:25 a 0:3.
Hned po skončení duelu přišel
na řadu slavnostní ceremoniál,
v rámci nějž šéfové Slovenského a Českého volejbalového svazu Ľubor Halanda
se Zdeňkem Haníkem předali
oběma kolektivům stříbrné, respektive zlaté medaile. A vítězky
samozřejmě dostaly i krásnou
trofej za čtvrté ovládnutí ČeskoSlovenského poháru v pětileté
historii klubu.

Nahrávačka měla radost, že se na zisku Českého poháru mohla podílet svým vystoupením ve finále

Šárka Kubínová: „První set byl těžký, pak už pohoda...“
Během letošní sezóny toho zatím moc nenahrála, hlavně
v nejdůležitějších zápasech většinou jen seděla na lavičce či
chvilkově střídala. V pondělním finále Českého poháru žen
však nahrávačka Šárka Kubínová (na snímku) dostala důvěru
v základní sestavě a svým nezanedbatelným přínosem se
podílela na zisku trofeje zásluhou olomouckého triumfu 3:0.
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přihrávce jsme to
měly složité, možná
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podstatně zlepšily útok, kterým
se nám povedlo jasně urvat
y zápasu.“
zbytek
Při zakončení byla
vaše
převaha
od
druhé sady enormní, že?
„To je pravda. Hodně se
v útoku dařilo středovkám, a
když je soupeřky začaly víc
bránit, roztáhly jsme hru do
kůlů, kde pak holky taky skládaly míče na zem. Útočily
j
jsme
fakt super.“
Jak jste se vyrovnávaly s rozlehlým prostorem velké olomoucké haly?
„Pro mě osobně je to nejtěžší
hala z celé České republiky. Je
totiž obrovská, kromě prostoru
se musíte vyrovnat i s daným
osvětlením. Proto jsem ráda,
že jsme to všechny zvládly.
Postupně se nám podařilo aklimatizovat na prostředí i hru
Olomouce a potom už bylo
všechno v pohodě.“
Bylo náročné hrát
třetí duel v pěti
dnech?

„Fyzicky to nijak hrozné nebylo.
Jednak se protočila sestava a
navíc jsme včera odpočívaly. Den
volna stačí, aby člověk nabral
nové síly.“
Triumfy v českých
soutěžích jsou pro VK
povinností. Budete zisk poháru vůbec slavit?
„Určitě to oslavíme, ale
rozhodně ne teď, kdy máme
tolik zápasů. Nejdřív chceme
urvat i Česko-slovenský pohár a
potom najdeme nějaký termín na
slavení.“
Máš radost, žes dostala
důvěru ve finálovém
utkání o trofej?
„Radost mám samozřejmě velkou, protože člověk si vítězství i
medaili užije mnohem víc, když
je přímo na hřišti a ne pouze na
lavičce. V Lize mistryň jsem
šancí moc nedostala, tak jsem
aspoň odehrála celé pohárové
finále.“
Nemrzí zmíněný fakt, že
tě Champions League
v tomto ročníku spíš míjela?

„Pochopitelně mě to trochu
mrzí, chtěla bych si víc zahrát
i proti evropským soupeřům.
Tohle je však na volbě trenéra
a já svou šanci v budoucnu
určitě ještě dostanu, jen si
musím počkat.“
S nedávno zraněným
kolenem už nemáš
potíže?
„Vůbec, koleno je naštěstí
p
úplně
v pořádku.“
Po dvou pohárových
finále vás čeká už
jen extraliga. Bude podle
tebe letos obhajoba titulu
náročnější než loni?
„Ani v této sezóně jsme
zatím žádný ligový zápas
neprohrály, maximálně nám
soupeři vzali v několika utkáních set. Proto doufám, že
získat zlato nebude až tak
složité. I když některé týmy
jako Brno, Olomouc, Slavia
nebo Přerov umí překvapit a
Olymp má letos docela silné
družstvo. Musíme si dát pozor.“

PREMIÉRA „LÉKAŘKÁM“ VYŠLA. S brněnskými
soupeřkami si poradily lehce
Pohledem trenérů
VK Pv
KP B
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Bodový vývoj - první set:
1:1, 4:1, 4:3, 6:3, 6:5, 8:5, 14:6,
14:12, 16:14, 18:14, 22:15,
25:18. Druhý set: 2:0, 2:2,
5:3, 8:4, 9:6, 13:6, 14:8, 17:8,
18:10, 20:10, 23:11, 25:12.
Třetí set: 0:2, 3:2, 6:3, 9:4,
9:7, 10:9, 11:11, 13:11, 15:12,
21:13, 22:15, 24:15, 25:16.
Prostějov/son - Žádné potíže
neměly volejbalistky VK AGEL
Prostějov s družstvem Králova
Pole ve dvaadvacátém kole
UNIQA extraligy, které bylo
čtvrtým pokračování nadstavbové části nejvyšší tuzemské soutěže. Do něj nastoupil
hanácký soubor premiérově
pod novým názvem a příchod
společnosti AGEL v roli titulárního partnera oslavil kvalit-

ním výkonem, který vedl k
jednoznačnému vítězství. Na
dvou vedoucích místech tabulky tak zůstal osmibodový rozdíl mezi obhájkyněmi titulu a
pražským Olympem.
Pěkný volejbal se hrál hned od
úvodních míčů jihomoravského
derby. Oba celky toho dost
zvedaly v poli a do stavu 6:5
byl průběh poměrně vyrovnaný.
Pak přišly dva prudké zlomy.
Nejprve
dobře
zapodávala
Kubínová a celý domácí tým v
čele s kapitánkou Soaresovou
zabral v útoku (14:6), následně
Brňanky zvedla výborným
servisem střídající Jiroušková
(14:12). Po téhle peripetii přestaly
prostějovské ženy chybovat,
naopak k nepřesnostem nutily
své soupeřky a v pohodě získaly
zahajovací sadu – 25:18 a 1:0.
To už k vidění zdaleka nebyl tak
pohledný sport, minel přibývalo
zejména na straně Králova Pole.
Jeho mladé plejerky vyhodily do
autu řadu smečí a samy tím VK
pomáhaly k výrazné převaze i

náskoku (8:4, 13:6, 17:8). Jakmile
AGEL nedělal zbytečné hrubky,
měl jasně navrch. A protože to
rovněž díky několika bodovým
blokům (třikrát nahrávačka
Kubínová!) a skvělým zákrokům
v poli (opakovaně výtečná
Chlumská) platilo celé druhé
dějství, dospěly Čadovy svěřenky
k suverénnímu navýšení setového
poměru – 25:12 a 2:0.
Třetí díl zápasu vypadal v prvotní fázi kromě úplného začátku
(0:2) velmi podobně. Hanačky
soustředěným výkonem vytvářely
nápor, jejich méně zkušené protivnice kupily hrubky, často i
nevynucené. Za stavu 9:4 si však
úřadující mistryně vybraly slabší
chvíli a nechaly náhle obživlá
děvčata KP vyrovnat na 11:11.
Jenže naděje hostujícího kolektivu
měly jepičí život, neboť vzápětí
prostějovské „lékařky“ zaznamenaly při podání Soaresové šest
bodů za sebou (21:13), od čehož už
pak zbýval jen kousek k rychlému
konci celého jednoznačného
střetnutí – 25:16 a 3:0.

Miroslav ČADA – VK AGEL Prostějov:
„Neměli jsme vážnější problémy na přihrávce,
protože soupeři se nedařil servis tolik, jako v jiných utkáních. Tím pádem jsme celý duel bez
potíží zvládli, velký rozdíl v náš prospěch byl
tradičně v útoku. Tam se opět dařilo prakticky
všem holkám, oproti minulému vzájemnému
zápasu jsme to dnes měli o poznání lehčí. Je
dobře, že do kvalitně fungujícího družstva dobře
zapadla Vesna Jovanovičová, která odehrála první střetnutí od
příchodu k nám. Ukázala se solidně jak při útočení, tak na bloku
a rovněž na podání, takže spokojenost s výkonem jejím i celého
týmu. Od závěru Champions League jsme v herní pohodě a dokážeme vítězit v různých sestavách.“

Ondřej MAREK - VK KP Brno:
„Očekával jsem, že domácím budeme trochu
vyrovnanějším soupeřem, projevila se však větší
kvalita Prostějova. Nám tohle utkání prakticky
nic neřešilo, důležité budou jiné souboje a na
ty se musíme připravit. Od začátku dnes dostaly prostor Anna Širůčková s Marií Toufarovou,
které poslední dobou zaznamenaly výkonnostní
progres. Bez ohledu na to byl Prostějov jednoznačně lepší ve všech
směrech, což se promítlo mimo jiné i do většiny dlouhých výměn.
Oproti minulé sezóně nemáme tak silný útok a nedokážeme se v
zakončení tolik prosadit, zvlášť proti tak výbornému týmu. VK je
česká špička a tentokrát jsme na něj vůbec neměli.“

21. kolo: Skupina A1: KP Brno - SK UP Olomouc 3:0 (17, 18, 19). Nejvíce bodů:
Michalíková 18, Tobiášová a Svobodníková po 10 - Gregorová 11, Vanžurová 10. Diváků: 300 Slavia Praha – VK Modřanská Prostějov odloženo na středu 22.2. *
Olymp Praha volný los
Skupina
p A2: TJ Ostrava – PVK Přerov 1:3(-18,
3
-15, 27, -23). Nejvíce bodů:Kadleco:
vá, Langová
g a Lindovská ppo 14 – Gambová 19. Mátlová 17, Murčínková 14. Diváků:
85 Sokol Šternberk - SG Brno 2:3 ((-21, -21, 22, 12, -10).) Nejvíce
j bodů: S. Janečková
23, M. Janečková 10, Sochorcová 9 – Teichmanová 15, Šnellyová 11, Vyklická a Součková po 8. Diváků:: 150 Sokol Frýdek-Místek volný los.
22. kolo: Skupina A1: Olymp Praha - Slavia Praha 3:11 (-25, 17, 17, 18). Nejvíce
bodů: T. Vanžurová 22, Kossányiová 21, Kvapilová 11 - Mezerová 13, Koloušková a
Votrubcová ppo 7.Diváků: 300 VK Agel
g Prostějov
j - KP Brno 3:0 (18,
( , 12,, 16).Nej) j
více bodů: Soaresová 15, Artmenková 12, Hrončeková 10 - Širůčková 10, Tobiášová 5.
Diváků:: 400 SK UP Olomouc volný los
SkupinaA2: Frýdek-Místek - Ostrava 3:0 (17, 14, 19).Nejvíce bodů: Kojdová 14, Orlovská 13,, Cidlíková 10 - Lindovská 9, Langová 8. Diváků:200
:
PVK Přerov - Sokol
Šternberk 3:00 (23, 21, 15). Statistika utkání nebyla hlášena VK SG Brno volný los

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

1.
2.
3.
4.
5.

Tým

Z

V3 V2 PB

P

PS

PM

B

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

20
21
21
21
21

20
16
10
10
8

0
3
8
8
8

60:4
54:19
42:35
42:37
41:40

1589:1062
1709:1413
1699:1558
1697:1720
1715:1733

60
52
35
34
31


1.
2.
3.
4.
5.

Tým

Z

V3 V2 PB

P

PS

PM

B

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

21
21
21
22
21

11
11
4
4
1

8
10
15
16
19

38:35
39:36
25:53
21:54
10:59

1607:1585
1649:1646
1573:1823
1477:1735
1230:1670

35
33
15
15
5

0
2
2
1
2

0
0
1
2
3

tabulka skupiny a 1 (o 6. až 10. místo)
0
0
1
1
1

2
0
1
1
0

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

kam příště...
dohrávka 21. kola skupiny A1, středa 22. února, 17.00 hodin:
Slavia Praha - VK Agel Prostějov
23. kolo, sobota 25. února, 19.00 hodin:
Skupina A1: Královo Pole Brno - Olymp Praha, SK UP Olomouc - VK
Agel Prostějov (pátek 24.2., 18:00), Slavia Praha volný los
Skupina A2: Šternberk - Frýdek-Místek (17.00), VK SG Brno - Přerov
(pátek 24.2., 19:00), TJ Ostrava volný los.

Hlasy kapitánek
Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov:
„Snažíme se držet vyšší herní úroveň z posledních
týdnů. Proti nám se každý vyhecuje a my se proto vždycky musíme hecnout dvojnásobně, což se
tentokrát povedlo. Sem tam jsme sice měly menší
výkyvy, ale celkově to byl dobře zvládnutý zápas.“

Sandra ONDERKOVÁ - VK KP Brno:
„Prostějov ukázal, že je jasně nejlepší v české extralize. Jeho kvalita je vysoká a my jsme bohužel hrály
špatný volejbal. Soupeř nás tlačil podáním, z naší
strany ten výkon zdaleka nebyl optimální.“

Rozhovor Večerníku, anketa
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Exkluzivní interview s předsedou Správní rady VK AGEL Prostějov

„DÍKY SPOLEČNOSTI AGEL MÁME NA TŘI NEJBLIŽŠÍ ROKY
PODMÍNKY PRO KONCEPČNÍ PRÁCI,“ LIBUJE SI PETR CHYTIL

Co pro oddíl
nové partnerství a změna názvu znamená?
„Mít v dnešní době na tři
roky dopředu ekonomicky
zajištěno další fungování
sportovního klubu je pro
každého manažera sen. Nám
se teď splnil, díky dohodě se
společností AGEL máme pro
nejbližší tři sezóny příjemnou
jistotu silného finančního
zázemí, které nám umožní
držet vysokou kvalitativní
úroveň. Můžeme dál fungovat
stejně dobře jako dosud.“
Už před Vánocemi jste zmínil
možnou úpravu
klubové filozofie s větší sázkou na mladé hráčky. Dojde
k tomu?
„Ano, koncepce se právě
s výraznějším vstupem nového titulárního partnera trochu
mění. Ještě před podpisem
smlouvy jsme celý volejbalový projekt projednávali a
konzultovali s nejvyššími

představiteli AGELu. Platí, že
hodláme dávat mnohem větší
prostor talentovaným mladým
volejbalistkám z České a
Slovenské republiky. U nás
se budou pod vedením stávajícího realizačního týmu
v čele s hlavním trenérem
Miroslavem Čadou zlepšovat

nadále naše priorita.“
Dá se v tuto chvíli říct, jak
v e l k ý m i
změnami projde současný
kádr?
„Složení týmu bude tradičně
doménou Miroslava Čady,
který jej sestaví dle svého
nejlepšího
uvážení.
Momentálně nemá smysl
rozebírat, kdo zůstane, odejde, či přijde, protože je na to
hrozně brzy a po téhle stránce
není zatím nic jistého.“
Prozradíte, zdali
klubový
rozpočet zůstane
ve stejné výši?
„Trochu se sníží v souvislosti s tím, že při větším počtu
mladších hráček nebudeme
potřebovat tolik peněz na jejich platy. Nadějné talenty
totiž stojí logicky méně než
hvězdy, které už mají na kontě
řadu úspěchů a tím určité re-

„Mít v dnešní době dopředu ekonomicky
zajištěno další provozování sportovního klubu
je pro každého manažera sen. Nám se teď splnil!
Můžeme dál fungovat stejně dobře jako dosud“

První muž prostějovského volejbalu PETR CHYTIL
s povděkem kvitoval novou smlouvu se společností AGEL

Foto: Pavel Lebeda, Česká sportovní

Nejlepší sportovce v kraji
poznáme letos v Přerově
Favoritem jsou převážně prostějovští tenisté...

Prostějov/pk - Již pojedenácté
v řadě se bude letos vyhlašovat
„Sportovec Olomouckého kraje“.
Tentokrát budou oznámeni vítězové a ocenění za rok 2011, jenž
opět vzejdou z hlasování zástupců
kraje, sportovních svazů, novinářů a starostů. Za organizací ankety a slavnostním vyhlášením stojí
od počátku jejího vzniku marketingová společnost TK PLUS Prostějov, přičemž hostitelem bude
tentokráte Přerov a tamní Hotel
Jana. Stane se tak symbolicky v
datum, které je jednou za čtyři
roky: ve středu 29. února 2012.
„Tato anketa se stala velice úspěšnou a má už svou tradici,“ uvedl
Petr Chytil, jednatel marketingové společnosti TK PLUS, která je
za partnerství Olomouckého kraje
duchovním otcem celé události. T
růn nejlepšího sportovce kraje obhajuje prostějovský tenista Tomáš

Berdych, který může zvítězit potřetí
v řadě a celkově pošesté. Největší
favoritkou je však jeho oddílová
kolegyně Petra Kvitová, která prožila doslova snový rok, za nějž byla
oceněna mimo jiné triumfem mezi
všemi sportovci v České republice!
„O triumfu Petry asi nikdo nepochybuje,“ sdělil nám zdroj ze zákulisí.
Vypadá to tedy, že tentokrát bude
tenisová dominance Prostějova ještě výraznější... Ostatně v dosavadní
anketní historii jsou nejúspěšnější
právě tenisté TK Agrofert. Členové
tohoto klubu získali nejprestižnější
trofej hned osmkrát, přičemž kromě
Berdychova kvintetu třikrát triumfoval Jiří Novák. V roce 2004 převzala nejvyšší ocenění bikrosařka
Jana Horáková a pouze v roce 2008
se koruna stěhovala mimo naše
město, když zvítězila olomoucká
veslařka Pavlína Žižková.
Mezi kolektivy si dělají zálusk na

zlatý hattrick volejbalistky VK
Modřanská Prostějov, horní příčky
chtějí atakovat i mistrovští boxeři
BC DTJ.
Večerem bude opět provázet zkušený moderátor Petr Salava, který divákům jistě zajistí skvělý umělecký
zážitek přizváním renomovaných
hudebních interpretů. Vyhlášení
vítězů v 8 kategoriích ovšem nemá
pouze společenský charakter, ale
zúčastní se významné osobnosti
veřejného života, sportu a kultury,
které mají na dění v kraji podstatný
vliv. Už tradičně se budou předávat
charitativní šeky.
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník,
který je také v tomto ročníku mediálním partnerem této
prestižní ankety, u toho nebude
pochopitelně chybět. A již v příštím čísle vám přineseme nejaktuálnější informace nejen z průběhu příprav...

Dnes končí hlasování

o Sportovní hvězdu prostějovských médií
V úterý 28. února – tedy již za
týden – vyvrcholí slavnostním
vyhlášením osmý ročník ankety Sportovec města Prostějov.
V devíti z celkem deseti kategorií
už je rozhodnuto (samozřejmě
zatím tajně) o pořadí včetně
oceněných a zbývá rozetnout poslední kategorii. Tou je Sportovní
hvězda prostějovských médií.
Jak známo, zde rozhoduje svými hlasy široká veřejnost. Lidé
mohli nosit anketní kupóny na
Informační službu Městského
úřadu (vedle radnice) nebo do Regionálního informačního centra
(v zámku), ovšem tento způsob
hlasování vypršel v sobotu 18.

nomé. Celkově však bude
rozpočet VK na české poměry
stále vysoce nadstandardní.“
Letošní sezóna
se pomalu blíží
ke
svému
závěru. Jak hodnotíte její
dosavadní průběh?
„Podstatné je, že se podařilo
splnit zatím všechny stanovené cíle. Základní skupina
Champions League se pro
nás sice nevyvíjela dobře,
ale holky výborně zvládly
rozhodující poslední zápas
proti oslabené Kazani, kdy
ukázkově
zmobilizovaly
všechny síly. Herní zlepšení
se následně promítlo i do
obou utkání osmifinále play
off s Fenerbahce Istanbul.
Hlavně domácí souboj s tímto jasným favoritem přinesl
nádherný volejbal takové
úrovně, jaká podle mě nebyla
dosud v Prostějově k vidění.
Fanoušci se mohli kochat
spoustou dlouhých a krásných výměn včetně mnoha
zázračných zákroků z obou
stran, byl to prostě navzdory

porážce 1:3 úžasný zážitek.
Svůj celkový vzestup náš
tým potvrdil rovněž ve finále
Českého i Česko-slovenského
poháru, kde přesvědčivě splnil
vítěznou povinnost. A totéž
zbývá potvrdit v UNIQA extralize.“

kdo je

mgr. petr chytil
Naro
Naro
Na
rodi
dill se 26. kvě
di
vět
ětn
tna 19
tna
1966
66 v Pro
rostějově, vystudoval Gymnázium
J. Wolkera v Prostějově, poté absolvoval vysokoškolské studium
na Fakultě tělesné výchovy sportu
Univerzity Karlovy v Praze v oboru
Fyzioterapie. Po studiích pracoval v
Praze ve vedoucí funkci ve Fitness
centru Hotelu Atrium (dříve Hilton), následně dělal šéfa zdravotně-regeneračního střediska v pětihvězdičkovém Hotelu Penta Rennaisance.
V roce 1995 se vrátil pracovně do Prostějova a nastoupil do společnosti TenisKomerc jako manažer PR, později mu k tomu přibyla funkce obchodního manažera
a v roce 2000 se stal obchodním ředitelem.Na konci
roku 2003 přešel do funkce jednatele a generálního
manažera společnosti.
p
Po dvou spolumajitelích
p
j
Dr.
Miroslavu Černoškovi a Ing. Milanu Matzenauerovi,
je tak třetím nejvýše postaveným mužem TK PLUS.
Současně je jednatelem společnosti Prostějovský volejbal s.r.o.
Petr Chytil hrával aktivně basketbal, který na rekreační úrovni provozuje dodnes. V dorostenecké lize
oblékal dres Prostějova, při studiu v Praze pak působil ve Vyšehradu a týmu ZPA Košíře. V prostějovském
basketbalovém klubu se dnes podílí na jeho chodu,
jako člen Správní rady .
Je ženatý - manželka Monika, má čtyři děti - Jakub,
Lucie, Sára a Agatha. Mezi jeho zájmy patří zejména
rodina a práce a všeobecně sport. Velice rád také cestuje, hraje rekreačně tenis a basketbal.
Co byste rád lupráci s prostějovským
řekl závěrem? volejbalem. Díky patří také
Máte ještě něco našim fandům za trvalou
na srdci?
přízeň, která se snad nezmění
„Chtěl bych v první řadě ani po dílčích změnách, jimiž
poděkovat
všem
našim teď procházíme. Těšíme se na
partnerům, městu Prostějov i další společné chvíle a pěkné
Olomouckému kraji za pod- zážitky z mnoha atraktivních
poru a nejvíc pochopitelně zápasů různých soutěží,
společnosti AGEL za to, kterým prostějovští diváci
jakým způsobem se velko- vždy vytvářeli důstojnou atryse postavila k další spo- mosféru.“
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Marek Sonnevend

a pracovat na sobě, aby byly
postupem
času
schopné
konkurovat na evropské scéně.
K tomu samozřejmě budeme
potřebovat
i
zkušenější
opory, které v družstvu také
zůstanou a vedle nichž naděje
výkonnostně porostou. Poměr
mladých a zkušených by měl
být přibližně půl na půl.“
Sníží se na omlazený kolektiv
výsledkové
nároky?
„Je jasné, že po plánovaném
omlazení nebude mít nově
složený mančaft hned maximální výkonnost. Proto na něj
nehodláme vyvíjet přehnaný
tlak ohledně nutnosti postupu do play off Champions
League hned v první sezóně.
Osobně však věřím, že i tak
budeme schopní v základní
skupině Ligy mistryň úspěšně
bojovat a současně obhájit
všechny české trofeje, což je

února. Nyní lze finišovat již pouze
prostřednictvím internetu, a to jen
během dneška do 20.00 hodin zasláním svého tipu na e-mailovou adresu marek.sonnevend@tiscali.cz.
Dosavadní součet hlasů napovídá, že se ve Sportovní hvězdě
prostějovských médií schyluje
k velkému překvapení. Obecně
se totiž dalo očekávat, že nejspíš
zvítězí tenisová hvězda Petra Kvitová. V průběžném vedení je však
zatím někdo úplně jiný a můžeme
prozradit, že se jedná o dost
překvapivé jméno.
Změní se ještě daný stav? Dnes naposledy můžete ovlivnit konečný
výsledek!

INZERCE

VYHLÁŠENÍ

NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ

OLOMOUCKÉHO KRAJE
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Praha - S ohledem na končící spolupráci s firmou
Modřany Power měla marketingová společnost
TK PLUS i předseda Správní rady prostějovského volejbalového klubu Petr Chytil poslední dobou dost starostí i práce s úkolem: sehnat nového
titulárního partnera. Povedlo se! Jak informujeme
na jiných místě, světlo světa spatřil ve čtvrtek podepsaná tříletá smlouva se společností AGEL. O
tomto stěžejním tématu i některých dalších aktuálních náležitostech hovořil Večerník a webový
portál www.vkprostejov.cz v následujícím interview právě se šéfem oddílu s novým názvem VK
AGEL Prostějov.

HOTEL JANA, PŘEROV

29. ÚNORA 2012 OD 19.00 HODIN

MEDIÁLNÍ:
TÝDENÍK

Prostjovska
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