!

Jedinečná nabídka stále pokračuje

Levnější noviny každé pondělí
až do domu!
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VRAH POLICAJTA
NA SVOBODĚ!
Místo vraždy. Sklad ovoce a zeleniny už dávno z tohoto místa zmizel, tragické vzpomínky na zmařený život
policisty Antonína Šoustala (na snímku) ovšem nikoliv.
Koláž PV Večerníku
Prostějov/mik
Případ, který i po dvaadvaceti letech budí emoce. A
nejenom u policistů a příbuzných, kteří přišli o parťáka, kamaráda, syna a otce
tehdy dvou malých chlapců.
Předeavším současná střední a starší generace Prostějovanů má událost, ke které

došlo v září roku 1990 ve
Sladkovského ulici, stále
ještě v živé paměti. Při zásahu proti zloději, který se
vloupal do skladu zeleniny,
byl smrtelně zraněn třicetiletý příslušník tehdejší Veřejné bezpečnosti Antonín
Šoustal. Jeho parťáka Karla Janečka pak čtyřikrát
postřelil!

Recidivista a od uvedené
chvíle i vrah J. K. byl posléze
odsouzen k 25 rokům kriminálu, po četných odvoláních
mu soud trest o jeden rok snížil. A jak se Večerník minulý
týden dozvěděl, vrah policisty
je od konce ledna na svobodě
s tím, že zbytek trestu je podmínečný! Vydali jsme se tedy
na vlastní pátrání...

Po ověření, že skutečnost je
taková a odsouzený vrah je
opravdu na svobodě, jsme
zjistili, že nyní se pohybuje po
Prostějově jako bezdomovec
a přespává v Azylovém domě.
Oznámení o jeho propuštění
přitom nejen pozůstalí zemřelého policisty nesou velmi těžce... „Nechci se s ním
potkat, syna mi to nevrátí.

Tehdy před dvaadvaceti lety
jsem mu ale přál trest smrti.
Nebýt Havla, dostal by ho,“
svěřil se nám v emotivním
rozhovoru plačící Vladislav
Šoustal, otec příslušníka VB,
který zahynul při výkonu
služby.
Večerníku se dále podařilo
zmonitorovat kompletní popis celé události, a to díky roz-

hovorům s pamětníky. Jedním z lidí, kteří vzpomínali
na tragédii a poskytli nám
exkluzivní interview, je současný šéf Obvodního oddělení Policie ČR v Konici Karel
Janeček. Ano, právě ten, kte-

A. Šoustal
† 1990
rý byl před dvaadvaceti lety u
zásahu ve Sladkovského ulici
a který čtyřnásobné střelné
zranění zázrakem přežil! A
vězte, že z veškerých dojmů
i po tak dlouhé době běhá
mráz po zádech...

ČTĚTE na straně 6!
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Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Svatoplukova 20 (u zastávky MHD)

Krimi
168 hodin
s městskou policií
P k
Pokousal
l
řidičku

Řidička měla za to, že volně pobíhající pes je zraněn. Zastavila
vůz a ppřistoupila
p ke zvířeti. To jji
kouslo do holeně a ruky. Žena
psa naložila a odvezla na veterinární ošetření, poté tuto ranní
událost ohlásila na linku 156.
Veterinář u křížence neshledal
žádné poranění. Strážníci si
potom psa v zařízení převzali
a umístili do služebního kotce
skrze jeho další vyšetření. Pes
neměl čip. Pokud se majitel
o něj nepřihlásí, skončí v útulku.

Chyceni včas!
Po poledni bylo nahlášeno na
linku 156 podivné chování několika osob. Ty byly spatřeny,
jak přelézají plot do depa na
místním nádraží. Hlídka provedla kontrolu areálu. Ve sněhu
si všimla zřetelných stop vedoucích okolo plotu přímo do
objektu. Následně strážníci objevili vytrženou kovovou okenní
mříž a otevřené okenice. Uvnitř
se ukrývali tři muži. Jednalo se
o známé občany ve věku 19, 28
a 39 let. Následně byl zjištěn
v ulici za nádražím dvoukolový
vozík patřící těmto zadrženým.
Pro podezření z trestného činu
y na místo přivolána Policie
byla
ČR.

Vzali mu „šlukovku"

Osmnáctiletému
mladíkovi
zabavili strážníci „šlukovku“.
V pondělí 20. února v ranních hodinách si hlídka v okolí základní
školy v Bulharské ulici povšimla
hocha, který měl v ústech věc připomínající kuřáckou pomůcku,
takzvanou šlukovku, používanou
při užívání omamných psychotropních látek. Strážníci mu věc
odebrali. Ta byla naplněna neznámou látkou, kterou dotyčný
nechtěl specifikovat. Na základě
odborného rozboru vykonaném
kriminální policií se jednalo
o marihuanu. Pro podezření
z přestupku mladému muži hrozí
pokuta až 15 000 korun.

Do vězení ho poslala přítelkyně i kamarád
Petr Kadlčík měl svědka v tarifu přátelé, deset let si nezavolá

Známý recidivista Petr Kadlčík dostal další ránu.
Poté, co jej soud na základě svědectví jeho tehdejší
přítelkyně poslal na čtyři roky do vězení, byl v úterý uznán vinným i z dalšího trestného činu. Svého
dlouholetého kamaráda Martina Z. donutil k tomu,
aby auto za sto sedmdesát tisíc na policii nahlásil
jako kradené a vyinkasoval za ně pojistku. Přitom je
on sám rozebral na náhradní díly. Za to mu soud ke
čtyřem letům vězení za týrání přítelkyně přidal další
rok a půl.
Prostějov/mls
Petr Kadlčík byl v roce 2007 z vězení na podmínku propuštěn. Za
pokus o vraždu policisty a krádeže
mu z celkem třináctiletého vězení
zbývalo odsedět ještě čtyři roky.
Zbytek trestu mu však zřejmě
prominut nebude. Sečteno a podrženo, stráví nyní osmatřicetiletý
recidivista dalších přibližně deset
let za mřížemi.
Naposledy byl Petr Kadlčík v úterý odsouzen na základě svědectví
Martina Z., se kterým se znal několik let. Byli velcí kamarádi. Před
jeho zatčením mu Petr Kadlčík

Popelníkem do nosu!
P

Žena udeřila popelníkem muže
do nosu. Celý incident proběhl
p
v odpoledních
hodinách v baru.
y
Šestatřicetiletýý zraněnýý vyhledal lékařské ošetření. Útočnici
hlídka zastihla na ulici V. Špály,
kde ji strážnici zadrželi. K činu
se doznala, ale důvod neuvedla.
Své nacionály odmítla sdělit,
a pproto následovalo jjejíj ppředvedení na služebnu Policie ČR.To
ČR. To
se jí však nezamlouvalo a strážníci museli proti ní použít donucovací prostředky. Tentokrát
se zákrok obešel bez nasazení
pout. Devětadvacetiletá žena je
podezřelá z přestupku proti občanskému soužití, úmyslného
ublížení na zdraví a přestupku
proti veřejnému pořádku neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Hrozí jí pokuta až do výše
20 000 korun.

mohl mobilem volat v rámci tarifu
„přátelé”. I díky němu může nyní
na telefonování na příštích několik
let zapomenout. Existovaly pochybnosti, zda Martin Z. svojí výpovědí pouze nechce převést odpovědnost za nepodařený pojistný
podvod na Petra Kadlčíka. Vždyť
to byl právě on, komu auto patřilo,
on, který krádež nahlásil na policii
a konečně on, komu z pojišťovny
přišly peníze. Navíc z nich čtyřicet
tisíc použil na svoji svatbu a navíc
Petrovi Kadlčíkovi nikdy nic nedal. Přesto bylo trestní stíhání proti
němu a jeho ženě zastaveno a před
soud putoval právě Kadlčík, který

Blbá SRANDA
Popelnice na střechách aut…

Prostějov/mik - To snad
není pravda! Podivnou
zábavu si našla skupina
výtečníků
předminulou
neděli, když procházeli
náměstím Padlých hrdinů.
Za oběť jim padly popelnice, a co víc, nádoby na
odpad potom naskládali
lidem na střechy aut!
„O půl osmé ráno nahlásil
muž na linku 156 nebývalou podívanou, kterou měli

Plivala na auto

V odpoledních hodinách hlídka
vykázala opilého bezdomovce
z haly hlavního nádraží. Po zákroku se na jednoho ze strážníků
obořila zpitá žena. Chovala se
agresivně. Její násilnické chování
se stupňovalo. Na výzvy k opuštění prostor a zanechání protiprávního jednání nereagovala a předložit
doklady odmítla. Následně byla
strážníkyy ppředvedena na služebnu
Policie ČR, a to za pomocí donucovacích prostředků. Aktivně se
bránila, plivala na služební vůz a
odmítala do něj nasednout. Skončila v poutech. Ke zranění nedošlo.
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spáchat v nočních hodinách
neznámí výtržníci. Na třech
vozidlech zaparkovaných
v jedné z ulic poblíž náměstí
Padlých hrdinů byly na jejich střeše položeny popelnice. V dané lokalitě hlídka
u jednoho z těchto vozů
zjistila dokonce poškrábanou karosérii. Opodál na
čtvrtém vozidle ležel dešťový svod. Pro podezření ze
spáchání trestného činu byl
případ předán Policii ČR,“
uvedla Jana Adámková z
Městské policie v Prostějově. „Prosíme občany, aby při
zaznamenání protiprávního
jednání se ihned obrátili na
linku 156 městské policie
nebo 158 Policie ČR. Včasným zavoláním se zvýší
pravděpodobnost zadržení
pachatelů,“ vzkazuje našim
čtenářům Jana Adámková.

dle svého tvrzení pouze rozebral
porouchané auto na náhradní díly.
„Martin Z. se svěřil své psycholožce s tím, že ho kamarád nutí k
tomu, aby prodal auto a nahlásil je
jako kradené. Jak vyplývá z jejího
sdělení, učinil tak ještě před tím,
než se celým případem začala zabývat policie. Peníze mu pak Martin Z. nevyplatil proto, že byl Petr
Kadlčík vzat do vazby,” vysvětlil
soudce Petr Vrtěl.
Pikantností celého případu je i
to, že před soud v roli svědka
předstoupil i čtyřiačtyřicetiletý
Jiří Žouželka z Mostkovic. Žouželka byl v minulosti dvakrát
odsouzen za ublížení na zdraví a
trest má i za krádeže aut. Přitom
byl nedávno opět vzat do vazby
v souvislosti s organizováním
krádeží velkého množství vozů.
„Bylo důvodné podezření, že by
v této činnosti mohl i nadále pokračovat,” vysvětlil důvody vzetí
do vazby soudce Petr Vrtěl. Proč
Žouželka v roli svědka u soudu
vypovídal? Jeho bývalou manželkou byla právě sestra Martina Z.
Petr Kadlčík tvrdil, že ho Martin
Z. měl uklidňovat tím, že jeho

Vypovídal i Jiří
Žouželka
Pomaloval
vagon

Z vězení hned tak nevyjde. Petr Kadlčík po čtyřech letech na svobodě
zřejmě stráví následujících deset roků ve vězení.
Foto: Martin Zaoral
Sám Jiří Žouželka u soudu během
krátkého výslechu uvedl pouze to,
že Petra Kadlčíka zná od vidění a
se svým bývalým švagrem se od
rozvodu s manželkou v roce 2008
v podstatě nestýká. Rozsudek
dosud nenabyl právní moci, obě
procesní strany si ponechaly právo pro odvolání.

Lidi, čemu se divíte? Jste naprosto nepoučitelní!
Brněnské ulici další zloděj znovu
rozbil okno u vozidla Peugeot a
zevnitř odcizil autonavigaci.
Další případ vloupání do vozidla
řeší policie u Volkswagenu
Tiguan, z něhož zloděj odcizil
kožený kufřík s notebookem
a tabletem Ipad. Vozidlo bylo
v té době zaparkované na ulici
Okružní v Prostějově. Celková
způsobená škoda činí nejméně

45 tisíc korun,“ uvedla Eva
Čeplová. „Opět je důležité všem
připomenout, že není bezpečné
ponechávat si ve vozidle
odložené žádné předměty či
doklady a už vůbec ne cenné
věci. Věci ve vozidle jsou jako
magnet pro zloděje, kterému
stačí okamžik, auto poškodí a
věcí se zmocní,“ varuje občany
mluvčí naší policie.

Stačí chvilka. Vykradačům aut bohatě stačí pár vteřin k tomu, abyste
přišli o všechny cenné věci uložené ve vozidle.
Ilustrační foto

Při kontrole se vydával za bratrance, ten přišel o poslední body
Chlapíka z Přerova zastavili
před časem policisté při namátkové kontrole. Při ní zjistili, že
muž u sebe nemá doklady a
navíc měl ve voze dítě, které
nebylo v předepsané sedačce.
Policisté muži vyměřili pokutu a
oznámili mu, že přijde o nějaké
body. Protože si byl chlapík vědom toho, že jako žák autoškoly
ještě řídit nesmí a že kdyby přiznal pravou identitu, policisté by
na to přišli, vydával se za svého
bratrance z Prostějova. Předpokládal, že až příbuznému přijde

složenka na pokutu, peníze mu
dá a bude vše v pořádku. Chlapík však netušil, že bratranci už
zbývaly pouhé čtyři body v kartě řidiče a že právě ony čtyři
body správní orgán za přestupek
řidiče bratranci odebral. Ten nevěřil svým očím, když mu přišla pruhovaná obálka s výzvou,
aby kvůli ztrátě všech dvanácti
bodů odevzdal řidičský průkaz.
Protože si nebyl vědom přestupku, proti odebrání bodů se
ohradil. „Úředníci ve spolupráci
s policisty záhy zjistili, jak se

věci mají. Řidičský průkaz byl
samozřejmě muži z Prostějova
odebrán neprávem. Řidiči, který se za něj vydával, za to hrozí
až dva roky vězení,“ řekla Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Podle ní ale
mají muži dobré příbuzenské
vztahy. „Poškozený bratranec
nedal souhlas ke stíhání svého příbuzného,“ konstatovala
Čeplová.
Vyhráno ale chlapík nemá. Vytoužený řidičský průkaz totiž
hned tak nedostane. Podle ve-

doucího Odboru agendy řidičů
a motorových vozidel v Olomouci Michala Urbáška je totiž
možné, že vůbec nebude moci
dodělat autoškolu. „Musel by
ji stihnout dokončit dříve, než
správní orgán vynese ve
správním řízení, které ho
nemine, trest, kterým bude
zákaz řízení motorových
vozidel. Pak by samozřejmě musel s řízením čekat,
než trest vyprší, ale řidičák
by měl,“ prozradil Urbášek.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

V pátek odpoledne došlo
v hale areálu sběrných surovin na Joštově náměstí
v Prostějově k zahoření hliníkového prachu. Při hašení
zahoření došlo k lehkému
ppopálení
p
ruky
y jjednoho ze
zaměstnanců. Škoda na majetku nikomu nevznikla a
dále nebyl nikdo zraněn. Na
místo byl přivolán HZS Olomouckého kraje, který provedl vyvětrání objektu.

Zfetovaný šofér
V sobotu dopoledne na silnici ve směru od Prostějova
na Výšovice bylo hlídkou
změřeno překročení rychlosti u osobního vozidla Nissan
Primera. Lustrací dokladů
bylo zjištěno, že devatenáctiletý řidič má vysloven platný
zákaz řízení až do konce listopadu letošního roku. Řidič
se podrobil dechové zkoušce
na zjištění alkoholu s negativním výsledkem měření.
Dále byl vyzván k podrobení
se zkoušce na návykové látky s pozitivním výsledkem
na amphetamin.

Zmrzačil kolegu

Jednou ranou dva řidičáky FUČ…
Prostějov/mik - Za svého
bratrance z Prostějova se při
namátkové silniční kontrole vydával jedenatřicetiletý
řidič z Přerova. Příbuzného
tak připravil o poslední čtyři
body, které mu ještě v kartě řidiče zbývaly. Když pak
byl bratranec vyzván, aby
odevzdal řidičský průkaz,
nestačil se divit. Ukázalo se,
že se za něj chlapík z Přerova vydával proto, že nechtěl,
aby policisté zjistili, že si sám
teprve dělá autoškolu.

Neznámý pachatel
na ulici Sladkovského vytvořil barvou na levé
straně vlakové soupravy a
dále přípojném vagonu téměř
souvislý celoplošný nástřik.
Ten sahal od výšky zhruba
metr od země do výšky dva
a půl metru s různobarevnými nápisy nečitelných znaků
a nápisů. Sprejer způsobil
škodu v předběžné výši 100
000 korun.

Ve sběrně hořelo
švagr je schopen zlegalizovat jakékoliv kradené auto. „O ničem
takovém jsem se s Jiřím Žouželkou opravdu nebavil. Nicméně
sám Petr Kadlčík mi říkal, že do
toho Žouželku zatáhne. A čím se
Jiří Žouželka dlouhá léta živil, to
tady nebudu popisovat, to ví celý
Prostějov,” vyjádřil se Martin Z.

Počet vykradených aut roste
Prostějov/mik - Policie bije na
poplach! V posledních dnech
a týdnech se v Prostějově
přímo drastickým způsobem
zvýšil počet vykradených aut.
A řekněme to na rovinu, není
divu! Je až neuvěřitelné, co
lidé nechávají v autech přímo
na očích zlodějům! Těm pak
stačí pár vteřin a…
„Mohu potvrdit, že policie
registruje v poslední době
zvýšený
počet
případů
vykradených vozidel. Jen
ve čtvrtek došlo ke třem
vloupáním do aut. Často je
to pouze proto, že lidé jsou
nepoučitelní a nechávají v autě
viditelně vystavené drahé věci,“
řekla na úvod Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově. „Ve Fibichově
ulici rozbil neznámý pachatel
skleněné výplně zadních dveří
i od zavazadlového prostoru
vozidla Opel. Z Opelu pak
ukradl autorádio a baterii. Dále v

ČERNÁ KRONIKA

V sobotu 18. února ráno v
Prostějově na ulici Vrahovická
v areálu slévárny v prostoru
vstupu ze surovinové haly do
svařovny najel pětatřicetiletý
řidič vysokozdvižného motorového vozíku na lištu výsuvného žebříku, na kterém v té
době stál šedesátiletý pracovník. Ten ze žebříku spadl na
zem a při tomto utrpěl otřes
mozku, frakturu pravé paty,
zhmoždění hrudníku a levého kolena. Věc je šetřena pro
trestný čin těžkého ublížení
na zdraví z nedbalosti s trestní
sazbou až čtyři léta odnětí svobody.

Neplatil za zboží
Policisté z Obvodního oddělení v Prostějově řeší případ
podvodného odběru zboží.
Osmadvacetiletý muž z Přerova uvedl v omyl soukromou
společnost
p
tím,, že s ní jjako
OSVČ podnikající v oboru
stavebnictví uzavřel rámcovou
kupní smlouvu. Na jejím základě koncem minulého roku
odebral ve skladu této firmy v
Prostějově i v Olomouci zboží v celkové hodnotě bezmála
150 tisíc korun. To ale nezaplatil. Již v době uzavírání smlouvy však věděl, že s ohledem na
svou finanční situaci nebude
schopen své smluvní závazky
plnit, jelikož sám na svou osobu podal u Krajského soudu
v Ostravě návrh na zahájení
insolvence. Podezřelému bylo
sděleno podezření ze spáchání
trestného činu podvodu. Nyní
mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Straka na záchodě

JÁN BOHÁČ

KAREL KOVAŘÍK

ERVÍN ČUREJA

DAVID KOŘÍNEK

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

se narodil 5. června 1985 a trvalé bydliště má hlášeno na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Na hledaného byl vydán příkaz k zatčení pro přečin
krádeže. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 25 do 28 let, měří
173 centimetrů, má snědou barvu pleti, šedé oči a hnědočerné
krátké a rovné vlasy.

se narodil 18. srpna 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v obci
Tvorovice v okrese Prostějov.
Na hledaného byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody pro trestný čin
loupeže. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 35 do 40 let, měří
170 centimetrů, má střední postavu a černé krátké vlasy.

se narodil 30. srpna 1972 a trvalé bydliště má hlášeno v obci
Hluchov v okrese Prostějov. Na
hledaného byl vydán příkaz k
dodání do výkonu trestu odnětí
svobody. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 38 do 40 let, měří
182 centimetrů, má hubenou
postavu, šedomodré oči a hnědé
vlasy s patkou vlevo.

Neznámý pachatel se v budově
hlavního vlakového nádraží na
ulici Janáčkova v Prostějově
vloupal do automatu pro vstup
na veřejné WC. Ze zásobníku
na mince odcizil finanční hotovost ve výši 2 000 korun.

Zpravodajství
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Stane se Županič senátorem?
Herec přijede dnes do Prostějova na námluvy s ODS

A je to tady! Známý a populární herec Ladislav nezávislého kandidáta teprve
naši členové rozhodnou na voŽupanič dnes (v pondělí 27. února, pozn. redakce) lebním shromáždění,“ vysvětlil
přijede do našeho města. Nikoliv na pravidelnou Pospíšil.
návštěvu svého rodiště a příbuzných, ale na poli- Ladislav Županič, který si zíspopularitu v řadě divadeltické námluvy s Občanskou demokratickou stra- kal
ních i filmových rolí, se naronou. Ve hře je jeho více než možná kandidatura do dil v Prostějově v roce 1943.
Senátu České republiky. Kývne herec na nabídku V roce 1992 se stal ředitelem
Hudebního divadla v Karlíně a
pravicové strany?
řediteloval tam celých deset let.
Pospíšil. „Všechny jsem in- Županič nebyl nikdy členem
Prostějov/mik
formoval, že o podpoře pro žádné politické strany.
„Vždycky jsem měl pravicové
smýšlení, ale jestli se domluvíme a já přijmu nabídku prostějovské ODS, to vám řeknu až v
pondělí večer,“ sdělil nedávno
Večerníku Ladislav Županič.
Prostějovská ODS bude teprve
dnes rozhodovat, jestli podpoří
v senátních volbách nezávislého kandidáta, známého herce a
prostějovského rodáka Ladislava Županiče. Přesto jeho možná kandidatura už nyní poutá
velkou pozornost celostátních
médií. „Volala mi řada novinářů, zda mohu potvrdit, že Ladislav Županič bude v Prostějově
kandidovat jako nestraník na
senátora,“ uvedl pro Večerník
Domluví se? Dnes se bude rozhodovat, jestli Ladislav Županič
prostějovský místostarosta a
kývne na nabídku prostějovské ODS kandidovat v senátních volpředseda Oblastního sdružebách.
Foto: koláž Pv Večerníku
ní ODS na Prostějovsku Jiří

HRA SE ŽIVOTY okolo Žešova
Místo vykácených stromů smrti někdo vysadil nové!

Prostějov/mik - Silnice,
která se za posledních deset
smutně „proslavila“ celou
sérií tragických nehod po
nárazech vozidel do stromů.
Roky trvala snaha Dopravního inspektorátu Policie ČR, aby se několk stromů
v nejnebezpečnějším úseku
u Žešova vykácelo. Podařilo
se, a nehod rázem ubylo.
Jenomže nedávno tady
odbor životního prostředí
nechal vysázet stromy nové!
Že by naschvál a zbytečná
hra se životy jiných?
Šéfka tohoto odboru Martina
Cetkovská Večerníku odmítla
situaci komentovat a do telefonu nám řekla, že nehodlá s
dopravním inženýrem Policie
ČR Michaelem Vafkem diskutovat přes noviny. Jakoukoliv
spojitost s výsadbou nových
stromů za vykácené ale odmítá. „To je lež, disponujeme
dokumentem, kde přímo odbor životního prostředí města
pověřil správu silnic touto
výsadbou,“ sdělil Michael
Vafek. Toho současný stav
rozžhavuje do běla. „Vloni se

Kdy to skončí? Řidiči při cestě okolo Žešova a směrem na Výšovice musejí i nadále počítat s nebezpečím stromů smrti.
Ilustrační foto
nám podařilo dosáhnout toho,
že se v nebezpečné zatáčce
u Žešova podařilo vykácet
čtrnáct stromů, což povolil
krajský úřad. Pokácení zbylých
stromů kraj zamítl. Odbor
životního prostředí ale nakonec nařídil náhradní výsadbu

zeleně, což považuji v tomto
nebezpečném místě za šílené.
A když už šlo ochráncům
přírody o zeleň, proč tady
vysadili stromy a ne třeba živý
plot, který by pro řidiče nebyl
nijak nebezpečný? Bohužel, o
problematice smrtelných ne-

hod se s námi nikdo nebaví,“
stěžuje si Michael Vafek,“
dopravní inženýr Dopravního
inspektorátu Policie ČR v
Prostějově.
Tímto tématem se budeme
podrobněji zabývat v příštím
čísle.

Sociálka
posvětila
podvody
Romů
!
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Greta Lakatošová dostala zpět nárok na dávky, za jejichž pobírání byla odsouzena
Naprostý výsměch lékařům, policistům, soudcům a konečně i všem,
kteří si z každé výplaty hradí sociální pojištění. Tak by se dal nejvýstižněji charakterizovat přístup České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v případě Anny Lakatošové a jejích dětí Grety a Radka
Lakatošových z Prostějova. Povedená rodinka si díky pochybení
ČSSZ za dvanáct let přišla na více než milion šest set tisíc korun. Svůj
přístup ČSSZ nezměnila ani po rozhodnutí Ústavního soudu, který
potvrdil nepodmíněné tresty pro Annu, Gretu i Radka, a důchod Gretě
Lakatošové nedávno opět přiznala. Přitom někteří skutečně potřební
o peníze od státu přicházejí. Po přiznání dávek Gretě Lakatošové se
případ opět vrátil k prostějovskému soudu. Veřejně jednal o tom, zda-li nepovolí obnovení procesu. Nepovolil.
Prostějov/mls
Nad „prací” posudkových
lékařů ČSSZ zůstává rozum stát. Zcela průzračně
to odhaluje případ Anny
Lakatošové a jejích dvou
dětí. Přestože všichni tři
byli za podvod při braní dávek pravomocně odsouzeni,
plný invalidní důchod byl

Gretě Lakatošové vrácen.
Stalo se tak díky nedůslednému vyšetření. Romka
dle něj měla být mentálně
retardovaná natolik, že nebyla schopna práce. Přitom
při opakovaných krádežích
i útěku z léčebny dokázala
projevit tolik důvtipu, že by
jí ho leckterý vysokoškolák
mohl závidět.

Posudková lékařka
byla nezkušená
Kvůli opětovnému přidělení
sociálních dávek odsouzené
Gretě Lakatošové se případ
opět dostal před prostějovský
soud. Veřejné slyšení posudkové lékařky, která Gretu Lakatošovou prohlížela, pouze
odhalilo, jakým způsobem se

krást ANO!

Podvodnice. Anna Lakatošová (na snímku) se živila tím, že své
děti nechala úředně uznat za imbecily a brala na ně dávky. Za to
byla odsouzena ke čtyřem letům vězení.
Foto: Martin Zaoral
rozhoduje o tom, zdali někdo
plný invalidní důchod dostane, či nikoliv. „Gretu Lakatošovou jsem vyšetřovala
asi pět minut. Následně jsem
udělala znalecký posudek, v

RONDEL na Krasické!
Severní a jižní kvadrant se konečně propojí

Prostějov/mik - Několikaleté
spory o výkupy pozemků
jsou u konce. Díky vstřícnosti
majitele rozsáhlé nemovitosti na rohu Anenské a Krasické ulice může město učinit
poslední krok k propojení
severní obslužné cesty s jižním
kvadrantem. Konečnou spojkou mezi oběma vnitřními
obchvaty bude rondel v Krasické ulici.
„Pan Slabý vyslovil některé
požadavky, které je město
INZERCE

připraveno akceptovat. Při jednáních byl velmi vstřícný a
osobně nechápu, proč domluva o
výkupu části jeho pozemků trvala tak dlouho,“ sdělil Večerníku
Zdeněk Peichl, radní a předseda
dopravní komise města. Zahájení přípravných prací ještě
brání některé nedořešené výkupy, ale zástupci města věří, že
i s dalšími majiteli nemovitostí,
především garáží u kuželny, se
domluví. „Nyní máme takovou
představu, že v letošním roce se

Nový rondel. Už příští rok by měla být v Krasické ulici vybudována nová kruhová křižovatka.
Foto: Michal Kadlec
dořeší majetkoprávní poměry
s prováděcím projektem a
nejpozději začátkem roku 2013
bychom měli vyhlásit výběrové
řízení na realizaci stavby. Do té

Pracovat nemohla,

doby by měl být určitě vyřešen i
ten nešťastný stav, kdy na jižním
kvadrantu stále platí zákaz vjezdu nákladním vozidlům,“ dodal
Zdeněk Peichl.

němž jsem vycházela z předchozích zjištění psychiatra a
psychologa, kteří Gretu rovněž vyslýchali. Posudek pak
schválil můj nadřízený. Na
základě něho byl Gretě Laka-

tošové přiznán
plný invalidní
důchod,” popsala doktorka
Ilona Kopecká,
která pracuje jako
posudková lékařka, ačkoliv k
tomu dosud nemá příslušnou byla. „Chovala se záměrně
atestaci.
dětinsky, předstírala neznalost
toho, jak se jmenuje a kde se
Jak získat dávky
nachází,” uvedl soudce Petr
„na hlavu”?
Vrtěl. Nyní šestasedmdesátiletý Otakar Hulva se nechal
Právě na práci psychiatrů a oklamat a Gretě Lakatošové
psychologů nejen Romové, ale napsal posudek, na základě
i mnozí další při snaze o získá- něhož jí byl přiznán plný inní sociálních dávek hodně spo- validní důchod. Není bez zajíléhají. Nasimulovat amputaci mavosti, že nevzdělané Anně
končetiny možné není, u psy- Lakatošové se promovaného
chické nemoci je to přece jen psychiatra podařilo obalapodstatně jednodušší. Gretě mutit i o čtyři roky později.
Lakatošové se podařilo lékaře Tehdy za ním přišla se svým
obelstít už v roce 1996, kdy po synem Radkem. „Pan doktor
domluvě se svou matkou před Hulva své pochybení v obou
doktorem Otakarem Hulvou případech uznal,” sdělil v této
předstírala, že je na tom pod- souvislosti soudce Petr Vrtěl.
statně hůře, než ve skutečnosti
(pokračování na straně 6)

KAM s novým kulturákem?
Favoritem je plac
místo Jezdeckých kasáren!

Prostějov/mik - Diskuze o výstavbě nového
multifunkčního zařízení jako náhrady za současný Společenský dům v Komenského ulici,
který se co nevidět bude bourat, nabírá na
obrátkách. Jak jsme již poukazovali, město
disponuje informační studií prostějovského
architekta Petra Gottwalda, který navrhl prostorové řešení nového zařízení určeného pro
kulturní i sportovní využití. Zbývá poslední
otázka, kam s novým kulturákem?
O jedné možnosti se na radnici diskutuje v současnosti nejžhavěji. Plánuje se totiž také demolice
objektu bývalých Jezdeckých kasáren a existuje

možnost, že na uvolněném place by mohlo stát
právě zmíněné nové multifunkční zařízení. „Spíše
bych řekl, že současný stav je v rovině úvah a diskuzí, kde bychom mohli nové multifunkčí zařízení
postavit. Určitě čekáme i na návrhy široké veřejnosti,“ sdělil Večerníku Jiří Pospíšil, prostějovský
místostarosta zodpovědný za městský majetek. Na
náš přímý dotaz, zda se skutečně uvažuje o lokalitě v Jezdecké ulici, odpověděl víceméně kladně.
„Nebudu se vyhýbat odpovědi slovy, že to nemohu potvrdit, ani vyvrátit. Ano, je to jedna z možných variant,“ řekl přímo J. Pospíšil.
Jezdecká kasárna by se ovšem nejdřív musela
zbourat, s čímž se na druhé straně počítá už několik
let. Zeptali jsme se, zda město má spočítáno, kolik
by stála demolice tohoto objektu, pokud byste se
radní rozhodli tady postavit nový kulturák. „Konzultoval jsem demolici se stavebními odborníky,
kteří tvrdí vzhledem k současnému poklesu cen za
demoliční práce a vzhledem k dnešním technologiím, které umožňují většinu sutě upravit a rozdrtit tak, že se nemusí ukládat na skládku, neměla by
částka být vyšší než 10 milionů korun. Ale vyčkal
bych na konečná čísla. Na kalkulaci nyní pracuje
odbor rozvoje a investic,“ vysvětlil místostarosta.
Radnice má ovšem v záloze i jiné lokality v Prostějově pro plánovanou výstavbu multifunkčního
zařízení. „Samozřejmě lze objekt umístit i jinam,
vzhledem k rozměrům 40 krát 56 metrů potřebujeme dostatečný prostor. Máme vytypovány další
lokality, ale protože teprve povedu jednání, nechtěl
bych o nich zatím hovořit. Chtěli bychom situaci
vyřešit v prvním pololetí tohoto roku,“ dodává Jiří
Pospíšil, kterého jsme se ještě stačili zeptat, zda je
už dán termín, kdy se začne nové kulturně-sportovní zařízení stavět. „Tak daleko ještě nejsme,
ale chtěli bychom, aby již v letošním roce začaly
projektové práce,“ uzavřel toto téma prostějovský
místostarosta.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

Nejméně násilníků. Z policejních statistik
vyplývá, že na Prostějovsku došlo ve
Že by nasrovnání s ostatními regiony Olomouckéschvál? Dlouhá
ho kraje k nejmenšímu počtu přípaléta trvala snaha o vydů domácího násilí. Ani se
kácení několika nebezpečnechce věřit, že rodiny
ných stromů poblíž silnice u Žeu nás žijí v takošova. Stalo se. Asi deset stromů smrti
vé harmopadlo k zemi. Odbor životního prostředí
nii…
města tady ale nedávno vysázel nové!
Kdo se o ně zabije jako první?

-

Výrok týdne

19

„Zabavili
Z b il
ilii mii
televizi, nábytek
a zablokovali účet.
Nenávist
k exekutorům
mi ale nikdo
nevezme!“

JAR
JAROMÍR
NOHAVICA
NO

Po tolika letech kriminálu byl minulý týden
propuštěn na svobodu
dvaapadesátiletý muž,
který v roce 1990 zastřelil ve Sladkovského
ulici prostějovského policistu. Vrah muže zákona nyní žije v azylovém
domě.

Uprostřed uplynulého týdUpr
ne se
s hned dvakrát zaplnil
sál Městského
Mě
divadla v Prostějově.
stějov Ostravský patriot má
věrné příznivce i na Hané.
věrn

Muž z Prostějova těsně poté,
co jeho byt opustili
exekutoři

ABYCHOM NEZAPOMNĚLI...
Myslím si, že vcelku
bez zájmu široké veřejnosti jsme si připomněli
v minulých dnech jedno
výročí. Mám na mysli
tzv. „Vítězný únor“, kdy
se podařilo v roce 1948
jedné straně uchopit do
svých rukou absolutní
moc a na dalších čtyřicet
let si ji všemi prostředky
udržet. Možná namítnete, že se nejedná o žádné
kulaté výročí, ale já jsem si na únorové události vzpomněl v souvislosti s několika současnými
kauzami. Pojďme si proto dnes připomenout, jak
to tehdy bylo v našem městě...

Analýza

Martin Mokroš
Je všeobecně známo, že komunisté vyhráli první poválečné
volby v roce 1946. Koneckonců,
kdo by se nenechal nachytat na
líbivá hesla typu: „Kdo poctivě
hraje a sportovně jedná, ten volí
určitě číslo jedna.“ nebo „V tebe
velkou víru máme, ve volbách

ti svůj hlas dáme“ a něco pro
armádu: „Voják ví, kdo bojoval,
voják ví, kdo zrazoval, voják
volí číslo jedna“. I naše město
bylo plné plakátů a to i od ostatních stran, ale místní voliči nakonec překvapili takřka všechny.
Zvítězili zde těsně sociální
demokraté, druzí byli národní
socialisté a komunisté až třetí,

poslední pak lidovci. Bohužel
podobné výsledky byly v celorepublikovém měřítku ojedinělé…
Únor 1948 pak pochopitelně zastihl město v úplně jiné náladě.
Agresivita komunistů stoupala
a reakce vítězných sociálních
demokratů na ni začala slábnout,
způsobil to hlavně přechod
části její členské základny
právě ke komunistům. Někde
tady začal proces, který pak
skončil sloučením obou stran
v ČR v srpnu 1948. Lidovci se
pokoušeli aktivizovat především
prostějovský venkov, když ve
svých novinách Osvobozený
našinec otiskli 19. 2. 1948 článek

Agentura
SEN O GONDOLÁCH...

Podle posledního čísla Večerníku budeme mít na jaře ve městě
Benátky. Neukáznění opraváři
plumlovské přehrady se nám
prý postarají o povodňovou
vlnu. My v Agentuře Hóser tuto
zprávu hodnotíme pozitivně.
Náměstím T.G.M. budou křižovat gondoly a rozvážet turisty
po pamětihodnostech města.
Městská hromadná doprava
bude nahrazena kánoemi a
pramicemi. Místo prvomájové-

ho průvodu se uspořádají závody dračích lodí a Městské lázně
rozšíří svůj provoz od Mostkovic až po Vrahovice. Poněkud
více starostí budou mít technické služby, poněvadž se nebudou
vyvážet odpadky a bude se muset počkat až do opadnutí vody.
Poté nastane velký úklid města,
k němuž budou přizvány i armády NATO. Po uklízení zde
proběhne velké vojenské cvičení Prostějovské bahýnko 2012...

Radost pracovníků Agentury Hóser je ovšem zakalena
názory hydrometeorologů a
pracovníků povodí Moravy,
kteří povodňový sen vyvracejí,
a dokonce možnost velké vody
vylučují. V agentuře už můžeme tedy jen doufat v zázrak a
těšit se z dalších dílčích neúspěchů opravářů plumlovské
přehrady.
Za Agenturu HÓSER
ROSŤYK

Konstelace hvězd Prostějova
Městem nyní hýbe hokej, což se projeví na návštěvnosti zimního
stadionu. Nejenom sportem bude ovšem Prostějovan tento týden
živ. Hodně lidí zamíří na úřady, neboť tady každého bolí pata.
Nepodceňujte úřední formality, může se to vymstít!

Berani - 21.3.-20.4. V lásce a intimním vztahu
vůbec mít moc štěstí nebudete. Když ovšem pohodu nenaleznete doma, o to víc se můžete těšit
do zaměstnání. Tady bude vládnout harmonie,
dokonce i se šéfem.
Býci - 21.4.-21.5. Celý týden budete žít v domnění, že vás partner podvádí. Marně se vám
to ostatní budou snažit rozmluvit. Pokud chcete
přijít na to, jak to s vaším milým či milou je,
začněte ho sledovat.
Blíženci - 22.5.-21.6. Dostanete chuť najít si
nové zaměstnání. V tom dosavadním už vás to
přestává bavit, absolutně v něm ztrácíte motivaci. Vynechejte ale pracovní úřad, spolehněte se
na své velké známosti.
Raci - 22.6.-22.7. Uprostřed týdne vás zvedne
ze židle nepříjemný telefonát. Až do víkendu z
něj budete hodně vykolejení, což se projeví na
vašem nervózním chování. Dá se předpokládat,
že ani neusnete.
Lvi - 23.7.-23.8. Lehkomyslné chování vašeho
potomka vás rozčílí. Pokud na něj tvrdě uhodíte, ještě se zašprajcuje. Promluvte si v klidu.
Ovšem měli byste navštívit školu a zkontrolovat
potomkův prospěch!
Panny - 24.8.-23.9. Prožijete si složitá úřední jednání, která nemusí skončit dobře. Pokud
chcete mít jistotu úspěchu, jednejte s úředníky
v rukavičkách. Řiďte se známým příslovím, že
jak se do lesa volá…

Váhy - 24.9.-23.10. Na nebi vaší lásky se může
objevit malý mráček. Ale nebojte se, pršet z
něj nebude. Rozplyne se díky vaší dobré vůli.
Ostatně celý týden budete žít ve znamení hádek
a následného udobřování.
Štíři - 24.10.-22.11. Působíte dojmem, že na
svých bedrech neunesete mnoho. Když však jde
do tuhého, dokážete být silnou osobností a velmi bujnou fantazií obrátit svět naruby. Využijte
toho ke svému prospěchu.
Střelci - 23.11.-21.12. Pokud chcete prožít
bouřlivou noc, uvařte svému protějšku jeho oblíbený čaj. Dvakrát ho oslaďte a přidejte trošku
afrodiziaka. Ručíme za to, že celý týden budete
chodit ve dřepu!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Nebudete zrovna
v nejlepší kondici, přesto si troufnete překonat
sami sebe. Půjde hlavně o sport, kdy se vrhnete
na nátlak svých kolegů do účasti na tenisovém
turnaji.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Do ničeho zásadního se
nevrhejte, v nejbližších dnech budete mít pech
a na co sáhnete, to zkazíte. Hoďte se do naprostého klidu a nevykazujte žádnou činnost. Nadřízení to určitě pochopí.
Ryby - 20.2.-20.3. Nepodceňujte význam obchodních a partnerských smluv. Budete mít
sklon benevolentně mávnout rukou nad oficialitami a prohlásit, že vám úplně postačí ústní
dohoda. To se pěkně spálíte!

s titulkem „Vůle (poslední)
pracujícího lidu je již sepsána
v zásuvce KSČ“.
Sami Prostějované dali radikálně
najevo, co si myslí o aktivitách
KSČ na setkání s předsedou
odborů Antonínem Zápotockým,
který navštívil OP, Agrostroj a
podnik Baťa Krasice (dnešní
Gala) a zde se dostal do ostré
srážky se zaměstnanci, kterým
se nelíbilo zmrazování platů. Jak
píše tehdejší nekomunistický tisk,
pan předseda byl z návštěvy silně
rozrušen.
Dvacátého února se rozjely
převratné
celorepublikové
události demisí ministrů vlády

a prostějovští komunisté začali
permanentně zasedat i přijímat
pokyny z pražské centrály. Vše
pak šlo ráz na ráz, včetně vytvoření
ozbrojených složek tzv. Lidových
milicí, které dostaly pušky ze
Zbrojovky Brno. Naštěstí ze
žádné z pušek vystřeleno nebylo,
a tak nejagresivnější celorepublikovou akcí milicionářů bylo
nakonec zmlácení studentské protestní demonstrace před Pražským
hradem 25. února.
Právě 25. únor byl také konečným
datem poválečné demokracie v
republice a již od 26. února jsou
i z Prostějova dokumentovány
čistky mezi občany, byly svolávány „tábory lidu“, kde byli všichni
masírováni komunistickou propagandou. Vše bylo zakončeno volbami v květnu 1948, ve kterých
se již volila jednotná kandidátka
tzv. Národní fronty“ a ta získala
v Prostějově 89,6% hlasů. Vše
bylo nastartováno ke „světlým
zítřkům“.
A proč jsem si na únor 1948
vlastně vzpomněl? Aktuálně se
neustále řeší návrat církevního
majetku, jsou problémy s vyplácením příspěvků účastníkům

třetího odboje a všude slyšíme, že
stát na to nemá peníze. Ale přece
tento stát církvím majetek nesebral, tento stát nikoho nenutil jít do
třetího odboje. Byl to úplně jiný
stát, rudý, zglajchšaltovaný, řízený
jednotně, totalitně příslušníky strany, jejíž pohrobci tu stále jsou a stát
se bojí je zrušit.
Mám řešení. Ať je to právě ona
strana, které vezme peníze a vrátí
je těm, komu skutečně patří, ať
opraví za své peníze majetky
církve a vrátí jí je pak, ať zrekultivuje pozemky a polnosti patřící
dříve znárodněným zemědělcům
a opět také církvi, ať splatí dluh
vůči lidem, které perzekuovala.
Myslím, že celá tato akce by onu
stranu tak vysála z hlediska ekonomiky, že by se zrušila sama
a pak by začala od píky a třeba
jinak. A my všichni nezapomínejme, že nástup zla může přijít
z drobností, nenápadně, a dokonce
s podporou většiny v celorepublikovém měřítku a buďme hrdí na
Prostějovany, kteří byli v té době
jiní a šli proti proudu.
Mimochodem máme letos dvoje
volby, tak se nezapomeňme ani
při nich...

V jednadvacátém století
by lidé umrznout neměli
Rostislav Kocmel
Zima dovede být
krutá. O tom se
letos přesvědčili i
obyvatelé Drahanské vrchoviny.
Sněhová bouře
není zrovna přírodní úkaz, na
nějž bychom
byli pravidelně zvyklí. Ještě před
druhou světovou válkou se lidé
na zimu usilovně připravovali,
poněvadž o její síle a krutosti
věděli své. Moderní doba strach
ze zimy vymýtila. Sníh, mráz

a vítr téměř nepovažujeme za
nebezpečí. To všechno jen do
chvíle, kdy si na „rozparáděnou
paní Zimu“ sáhneme vlastníma rukama. Z Protivanova
do Prostějova je to něco přes
dvacet kilometrů, přesto to byla
předminulou středu vzdálenost veliká. Tam byla bouře
a u nás na Hané klid. Teprve
přímý kontakt s přírodou nám
dá znát, kdo je tady zatím pánem. Od začátku nového roku
zemřelo na následky zimy jen
v Evropě několik stovek lidí.
Podíváme-li se na to pohledem
moderního člověka, byla je-

glosa týdne
jich smrt zbytečná. Osobně
se mi zdá umrznutí v tak klimaticky příznivé lokalitě, jako
je Prostějov a celá Česká republika, selháním sociálního
systému. Nevím sice jak zařídit,
aby všichni naši spoluobčané
v jednadvacátém století přežili
mráz a vítr, ale určitě by to stálo
za zamyšlení.
Ať se na mě nikdo nezlobí, poradíme si s mnoha nemocemi,
není u nás hlad - ovšem umrznout - to je absurdní.

komentář redaktora

Greta „Garbo” Lakatošová ví,
že není malých rolí...
Martin Zaoral
Hledat souvislosti mezi
slavnou hollywoodskou
legendou a letos pětatřicetiletou Romkou
z Prostějova
se může zdát
přitažené za vlasy. Jenže kromě
stejného křestního jména obě ženy
spojuje ještě jedna věc: obě docela
dobře živilo herectví.
Zatímco Greta Garbo brala peníze za to, že v éře němého filmu
hrála v desítkách snímků, které
viděly miliony diváků po celém
světě, její jmenovkyni z Prostějova k obživě stačilo, aby na popud
své matky zahrála „divadélko“
před posudkovým lékařem. Díky
tomu získala sociální dávky, z nichž pak žila nejen ona, ale také
její matka. Zatímco hollywoodská herečka musela tvrdě pracovat, aby se v silné konkurenci

prosadila, slabomyslná Greta
Lakatošová kromě pětiminutových etud před lékaři nepracovala nikdy. Aby se nenudila, tak si
ke své profesi „herečky“ přibrala
ještě zlodějský ´vedlejšák´.
Při četných krádežích jí vydatně pomáhala skutečnost, že ji
někteří lékaři označili za nesvéprávnou. Díky tomu mohla
vesele krást, aniž by za to byla
odpovědná. Je opravdu šokující,
že v dnešní společnosti žijí lidé,
kteří mají úředně schváleno, že
nejsou schopni pracovat, a zároveň mají razítko na to, že když
něco ukradnou, nejsou trestně
postižitelní. Přitom u lidí natolik
mentálně zaostalých, že skutečně
nemohou pracovat, by se předpokládalo, že těžko zvládnou
krást. To však Greta Lakatošová
vyloženě popírala. Takže součástí posudku, na základě něhož
člověk dostane plný invalidní
důchod, by nemělo být pouze to,
že zda-li je člověk kvůli svému
omezení schopen pracovat, ale i

krást. Pokud zvládne krást, pak
očividně není natolik mentálně
zaostalý, aby nezvládl i manuální
práci.
Mezi Gretami Garbo a Lakatošovou je ještě jeden podstatný rozdíl.
Zatímco švédská herečka, která
vzrušovala několik generací mužů,
se nikdy nevdala a neměla ani děti,
slabomyslná pětatřicetiletá Romka už nyní má děti čtyři. Zatímco
odkaz slavné herečky v čase přece
jen bledne stejně jako filmové plakáty s její krásnou tváří, právě děti
a jejich další potomci zajistí Gretě
Lakatošové skutečnou nesmrtelnost. Jelikož platí, že jablko nepadá
daleko od stromu, dá se očekávat,
že děti Grety Lakatošové po ní
převezmou nejen herecký, ale i
zlodějský talent.
Na jejich honoráře pak budeme
nedobrovolně doplácet my všichni, kteří řádně platíme sociální
pojištění či před supermarketem
přijdeme o peněženku. Jak se zdá,
tenhle seriál se před našima očima
bude odvíjet ještě hodně dlouho…

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty celá
řada vašich ohlasů, která se
tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády vašich podnětů a příspěvků jsme
vybrali dvojici nejzajímavějších, kterou vám nyní předkládáme... Současně bychom vám
chtěli všem za jejich názory a
podněty poděkovat. Pište dál!

Hanba by je měla fackovat!
Se zájmem jsme si přečetli váš
článek s názvem Statutární
město, co se změní? Pravdu
má pan starosta, že u nás občanů se nezmění vůbec nic mimo
další platby. Prestiž nic nepřináší pro občany, pokud se dále
zdražuje voda, odvoz odpadků
nebo daně. Ovšem aby se řekla
celá pravda, pro několik občanů tato prestiž přinese finanční
vylepšení, především pro úzké
vedení radnice a zastupitele.
Protože se nejedná o zanedbatelnou částku dvou milionů korun, která bude někde chybět,
měl by starosta říct, ze kterých
kapitol rozpočtu se tyto peníze
vezmou. Budou občané platit
vyšší daně, omezí se investice
nebo se zvýší poplatky za odvoz odpadu? Jednu kapitolu
mu můžeme sami navrhnout!
Ať zvýší na radnici platby za
obědy! Platit za oběd deset
korun a dalších padesát korun
platit z rozpočtu města v dnešní
krizové situaci, to je zbytečný
luxus. Žádná jiná instituce si
toto nemůže dovolit. Další
otázku, kterou pokládáme, je,
kolik bytů v majetku města,
které jsou neobyvatelné, by se
ročně opravilo z peněz, které
se nyní navýší našim zastupitelům? Zástupci radnice nenašli řešení, z jakých peněz byty
opravit, ale jak si navýšit platy
a odměny, to našli tito zástupci
občanů okamžitě. Hanba by je
měla fackovat!
Nespokojení občané
a daňoví poplatníci
města Prostějova
Radní to nezajímá?
Již dvakrát jste v tomto roce
psali v rozhovoru s ing. Peichlem o plánovaných opravách komunikací ve městě.
Nikde ale nebyla zmínka o
opravě v Melantrichově ulici,
která je v katastrofálním stavu,
snad úplně nejhorší v celém
Prostějově. Na konci minulého roku jsem ve Večerníku
četla, že se na rok 2012 chystá
oprava této komunikace. Ráda
bych věděla, kde je tedy pravda
a zda na opravu letos skutečně
dojde. Nejsem jediná, kdo si
na stránkách Večerníku na stav
této ulice stěžoval, ale radní to
asi nezajímá, protože si nemusí každý den ničit svá auta na
této rozbité cestě. Místo toho
plánují opravu povrchu ulic
Dolní a jiných, které jsou sice
frekventovanější, ale v daleko
lepším stavu. Prostějov bude
statutárním městem, ze starosty bude primátor, ale to občanovi moc nepomůže, pokud
se nebudou hájit jeho zájmy.
Ráda bych, aby se někdo kompetentní k tomu vyjádřil.
M. Navrátilová, Prostějov
Odpověď redakce: Vážená
paní Navrátilová, děkujeme za
váš dopis a reakci na neutěšený
stav silnice v Melantrichově ulici. Musíme vás ale upozornit na
fakt, že tato skutečnost je terčem
naší kritiky už dlouhodobě a o
nápravě jsme naposledy informovali na začátku ledna tohoto
roku v čísle 2 na třetí straně tohoto vydání. Místostarosta města Zdeněk Fišer nám potvrdil, že
na opravu zmíněné komunikace
byly pro rok 2012 vyčleněny dva
miliony korun a začít by se mělo
už na jaře.
-mik-
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O čem se drbe ve městě

Pirátům silnic bude hej!
Prostějov/mik – Co návštěvník hospody, to řidič. Ne že
by každý ze štamgastů útulných městských hospůdek
popil šest piv a odjel domů
autem, ale drtivá většina
z nich má prostě řidičák a
skoro denně projíždí ve svém
vozidel městem. A pochopitelně se tak často diskutuje
o dopravě. Naposledy jsme
zachytili žhavou debatu o
stacionárních radarech na
měření rychlosti. A myslíte,
že každý z pivařů a takzvaných hospodských povalečů
schvaluje skutečnost, že si
nyní může každý jezdit městem, jak se mu zlíbí? Nikoliv!
„Na jedné straně můžeme
být rádi, že radary přestaly
měřit. A co jsem četl v novinách, dokonce se mají zrušit
úplně, vykopat se ze země a
odvézt do sběru. Teď se nemusíme bát pokut ani odebrání bodů. Jenomže teď si
každý bude jezdit, jak chce,
chodcům a cyklistům půjde
o kejhák,“ prohodil muž s
plnovousem, který údajně
jezdí autem každý den. „To
já zrušení radarů schvaluju,
to vám byla hrozná buzerace. Přišlo mi několik obsí-

lek, ale zaplatil jsem jen dvě
pokuty a na ostatní jsem se
vykašlal. A žádné upomínky
mi nepřišly. Nakonec jsem se
dočetl, že měření bylo stejně
protizákonné. Takže kdybych žaloval město o ty dvě
zaplacené pokuty, museli by
mi peníze vrátit. Ale kašlu
na to, kdo by se tahal po soudech,“ svěřil se nám se svými zkušenostmi mladý muž,
kterému okolosedící říkali
Jarda. A právě k němu si po
pár minutách přisedla dívka, která do diskuzí přidala
i svůj názor. „Mám řidičák
teprve dva a půl roku a po
městě jezdím podle předpi-

Prostějov/Aneta Křížová

sů. Vadí mi, že řidiči na mě
troubí a plácají si významně
na čelo kvůli tomu, že jezdím
pomalu. Já vím, říkám, dokud rychlost aut nebude pod
kontrolou radarů nebo policajtů, pirátům silnic bude v
Prostějově hej. Já jsem radary schvalovala, kdo jezdí,
jak se má, nemůže se ničeho
obávat,“ sdělila celé hospodě
tuto moudrost slečna Jitka.
Svérázný názor na danou
situaci měl i samotný hospodský. A nikoliv jako řidič.
„Já autem nejezdím, takže
nějaké radary by mi mohly
být ukradené. Ale nejsou. Do
práce chodím pěšky přes půl
Prostějova a musím vám říct,
že je to často o hubu. Když
radary fungovaly, klidně se
dalo přejít silnici. A teď?
Auto kolem vás prosviští,
ani se nestačíte rozhlédnout.
A já se ptám, když nejdou
stacionární radary, kde jsou
policajti? Ti by si namastili
kapsu na pokutách! Kolikrát
si říkám, že dnes je bezpečnější jezdit po Prostějově autem než chodit pěšky,“ sdělil
majitel hospody.
Tak nás napadlo, že má naprostou pravdu!

V posledních dnech se vyrojilo hned několik informací
o klamném označení původu potravin. Etikety hlásaly
„Český výrobek“, i když pocházely z Polska, Německa či jiných zemí... Pobavit nás mohl například nápis
„Pravá česká zabijačka“, přičemž pod tímto označením
se skrývaly potraviny právě od našich sousedů! A co
na to naši spoluobčané? Ptali jsme se v prostějovských
ulicích...

KONTROLUJETE OZNAČENÍ ZEMĚ PŮVODU
NA ETIKETÁCH POTRAVIN?
Tomáš L.,
Prostějov

A. Malíčková,
Olomouc

Ne

Ne

„V poslední
době jsem o klamných etiketách dost slyšel, ale nevzpomínám si, že bych se
jim při nákupu někdy věnoval. Většinou kupuji výrobky, na které jsem zvyklý, a
na nápis země původu příliš
neberu zřetel. Ale rozhodně
není dobré, aby obchody
zákazníky takhle klamaly.
Zaslouží si vysokou pokutu, ale bohužel ani milionové pokuty pro tyto řetězce
nic neznamenají...“

„Dokud jsem
o podvodném označení neslyšela, vůbec mě ani nenapadlo
se po označení země původu
dívat. Většinou beru to, co se
mi zrovna líbí, a hlavně sleduji datum spotřeby. Ale na
tyhle podvody by se inspekce
měla určitě více zaměřit, a
nejen na tohle! Myslím si, že
daleko horší je, když přebalují staré sýry a salámy. Tyto
prošlé suroviny jsou totiž pro
spotřebitele nebezpečné a
zdravotně závadné...“

Dukelská brána 7 , 796 01 Prostějov

Prostějov

Berani - 21.3.-20.4.

NÁKUP
POD JEDNOU STŘECHOU

jak šel čas Prostějovem ...
Dukelská brána

jd em e do to ho
ji ž po pá té !

Co vás čeká
v p o s t e l i. ..
Jste váš
vášniví
i í a divocí
d
milenci, navíc vás šlechtí enormní vůle
toho druhého dobývat. Kromě toho vás v nejbližších dnech
popadne obrovská chuť experimentovat a v sexu nebude existovat nic, co byste nechtěli vyzkoušet. Dokonce budete okolím
nařčeni, že máte chorobnou touhu po realizaci svých erotických snů. Vy se ovšem při erotických hrátkách nikdy nebudete nudit, milování s kýmkoliv nebude nikdy monotónní. Navíc
každý váš partner bude mít vynikající fyzickou kondici, ovládat
bude všechny myslitelné sexuální polohy. Stejně jako vy bude neúnavný a věčně sexuálně hladový. Rozhodně si tedy v
tomto týdnu nebudete mít po sexuální stránce na co stěžovat.
Možná trochu bude chybět cit a láska, na to vy ale nehrajete.

Příště: Býci
napsáno před

10
lety

Prostějovští knihkupci prodávali

Hitlerův Mein Kampf!

Po roce a půl od prvního vydání kontroverzní Hitlerovy
knihy Mein Kampf rozhodl
Městský soud v Praze o tom,
že vydání této „bible nacistů“
bylo trestné. Po získání této
informace nás zajímalo, jak
bude policie postupovat proti
prostějovským knihkupcům,
kteří během loňského roku
prodali několik stovek Hitlerovy knihy. Dopustili se i oni
trestného činu?
„Vydavatel byl odsouzen na tři
roky podmíněně za podporu a
propagaci fašismu. Jestli nyní
budeme stíhat i prodejce této
knihy? Jestliže například vy
budete prodávat nějaké věci, je
otázka, jestli znáte její obsah. U
vydavatele je to naprosto jasné,
ten zcela jistě věděl, co vydává. Ale prodejci? Knihkupcům

nemůžeme s určitostí dokázat,
že knihu šířili úmyslně a že tak
konali právě proto, že znali obsah prodávané knihy. Já osobně
jsem Mein Kampf v životě nečetl, ale předpokládám, že kniha jako taková určitě není psaná
pouze jako propagace fašismu.
Je to stejné jako u milostného
románu. Celý děj také nepojednává pouze o milostném aktu,
ale je v něm určitě i další obsahová stránka s běžným dějem.
Prodej Hitlerovy knihy v Prostějově jsem sice ještě se státním
zástupcem nekonzultoval, ale
myslím si, že žádný podnět k
zahájení trestního stíhání ani
nedostaneme,“ sděluje Zdeněk
Riedinger, ředitel Policie ČR v
Prostějově.
Prostějovští knihkupci tedy
mohou zůstat v klidu. Ale mají
opravdu všichni v souvislosti s
prodejem Mein Kampfu čisté
svědomí?

Návrat ke
„starým” případům
Množství drobných obchodů. Dukelská brána tvoří spojnici mezi náměstím T. G. Masaryka a E. Husserla. Dříve byla
součástí hlavního náměstí, jako samostatná ulice s názvem
Rašínova brána vznikla v r. 1923. Toto pojmenování vydrželo
s výjimkou let 1940-1945, kdy byla zvána U Brány – Tor Gasse,
až do r. 1950, kdy získala na paměť vítězství čs. armádního
sboru při dobývání Dukelského průsmyku v r. 1944 současný
název. V tomto prostoru byl odjakživa čilý dopravní ruch a sídlilo zde množství drobných obchodů a živností. Blok domů po
levé straně byl v r. 1969 zbourán pro stavbu obchodního domu
Prior. Po pravé straně stával známý hotel U Tří králů, zbouraný
na jaře 1988.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: Brněnská ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

OVOCE

Ananas
1ks

Pomeranče
2kg/síťka

Banány
1kg

Citrony
1kg

Bílé hrozny
1kg

Jablka
zelená Golden
2kg

44,90

44,90 (1,5 kg)

36,90

12,90

44,90

34,90

49,90

34,90

32,90

32,90

59,90

73,80

19,90

26,90 (1 kg)

34,90

15,90

79,90

59,80

39,90

33,90

31,90

19,90

44,90

33,80

29,90

34,90

31,90

19,90

69,90

39,90

44,90

9,90 (1 kg)

31,90

19,90

69,90

49,80

Naše RESUMÉ
Poté, co jsme se nasvačili a pořádně
to zapili lihovinami nejrůznějšího
druhu, je na čase dostat do těla
nějaké ty vitamíny. Kdo by měl
zálusk na levný ananas, měl by navštívit Interspar, avšak neprohloupí ani v Lidlu. Pomeranče nakoupíte suverénně nejlevněji v tesku,
dobrou cenu nabízí stejně jako v
případě citronů opět Interspar.
Za ty ovšem utratíte nejméně v Albertu. Banány podražily a cenové
rozdíly jsou skutečně minimální.
To pro bílé hrozny si zajděte do Albertu či Kauflandu, mají je v akci,
stejně jako zelená jablka Golden.
Takže neváhejte, a udělejte něco
pro svůj imunitní systém...

Katastrofa přispěla
ke snížení rychlosti na R46
Prostějov/mls
14. ÚNORA 2011
Největší tragédie na silnici v historii Prostějovska, za posledních
patnáct let v Olomouckém kraji a za tři roky v celé České republice. Je středa 9. února 2011 těsně před osmou hodinou ranní. Řidička BMW jinak též provozní bordelu v Rozvadově nezvládá v
mírné pravotočivé zatáčce své nadupané auto, naráží do svodidel
a přes ně přepadá do protisměru. Jako neřízené torpédo míří bavorák přesně na projíždějící škodovku. Výsledek je děsivý. Šest lidí
zemřelo během jediného okamžiku. Tato tragédie tak o jednu oběť
překonala hrůznou havárii ze srpna 2006, kdy na estakádě Haná
zahynulo v jednom autě pět Poláků.
ÚNOR 2012
Únorová katastrofa na R46 vedla ke snížení maximální rychlosti
na této komunikaci na 100 km/h. To začalo platit od srpna minulého roku. Přivítali je především dopravní policisté, kteří na
nebezpečnost rychlostní komunikace, její špatný technický stav
a nevhodnost pro rychlou jízdu několik let marně upozorňovali.
Jejich argumenty potvrzovalo i to, že na pár kilometrech této silnice dlouhodobě docházelo k velkému počtu nehod. Naopak řidiče rozhodnutí o snížení rychlosti naštvalo. Hejtman Olomouckého
kraje Martin Tesařík jej pak označil za nejhorší zprávu roku pro
celý Olomoucký kraj. V praxi se nakonec ukázalo, že málokteří řidiči toto omezení respektují, i tak ale policisté na této silnici zaznamenali významný úbytek dopravních nehod. Opětovné navýšení
maximální rychlosti je závislé na opravách, které by zde letos měly
proběhnout. Největším problémem jsou na R46 nízká svodidla. Ta
by měla být osazena letos na jaře, po té budou následovat opravy
povrchu silnic a přestavba mimoúrovňových křižovatek. To vše by
mělo být hotové už letos v říjnu. Hned po těchto úpravách chce
Ředitelství silnic a dálnic navrhnout opětovné zvýšení maximální
rychlosti na 130 km/hod. Rozsáhlá oprava povrchu rychlostní komunikace by měla vyjít na 190 milionů korun.

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

Zpravodajství
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Vrah policisty A. Šoustala zasloužil TREST SMRTI
Večerník získal zpověď lidí, které tragédie zasáhla nejvíce „Nebýt Havla, vrah mého syna by dostal oprátku,“

Píše se 11. září 1990. Do skladu zeleniny ve Sladkovského ulici v Prostějově se ve večerních hodinách
vloupal zloděj. Na místo vyjíždějí příslušníci Veřejné bezpečnosti Antonín Šoustal a Karel Janeček.
Z případu, který pro strážce zákona na první pohled vypadal banálně, se nakonec stala tragédie.
Několikanásobný recidivista J. K. začne kolem sebe pálit z pistole. Tehdy třicetiletého Antonína
Šoustala, otce dvou malých dětí, zasáhne kulka do hlavy a po dvou měsících v kómatu pak v nemocnici umírá. Jeho parťák Karel Janeček je zasažen třikrát do hrudníku, jedna kulka zasáhne tepnu na
stehně. Vrah se dá, s rovněž prostřelenou nohou, na útěk, v Havlíčkově ulici ho ale zadrží přivolané
posily. O tři roky později, po dlouhých procesech plných odvolání, uloží Krajský soud v Brně J. K. mimořádný trest ve výši 24 let vězení. Před pár dny, tedy po devatenácti letech, je vrah prostějovského
policisty Antonína Šoustala propuštěn na svobodu. Na zbytek trestu, tedy pět let, má soudem uloženu
podmínku.

Byl u toho a „schytal“ čtyři střely!
Karel Janeček: „Přežil jsem vlastní smrt, Tonda bohužel neměl to štěstí“

Karel Janeček. Policista,
který s parťákem Antonínem Šoustalem zasahoval
v září 1990 proti pachateli
vloupání do skladu ve Sladkovského ulici. Kolega po
dvou měsících strávených
v kómatu umírá, on tak tak
přežije po čtyřnásobném
střelném zranění. Dnes
Karel Janeček šéfuje Obvodnímu oddělení Policie
ČR v Konici a patří vůbec
k nejzkušenějším strážcům
zákona na Prostějovsku.
S
rozhovorem
ochotně
souhlasil, zajistili jsme tak
exkluzivní zpověď účastníka
tragických okamžiků před
dvaadvaceti lety.
„Na ten den si vzpomínám,
přímo na každý detail, jakoby
se to všechno stalo včera.
Ztratil jsem kamaráda a sám
nyní žiji s trvalými následky. Každý den musím brát
hrst utišujících léků, takže si
logicky každý den vzpomenu,
kdo mi to způsobil,“ řekl na
úvod Večerníku Karel Janeček,
vedoucí Obvodního oddělení
Policie ČR v Konici. Současný
šéf konické policie nám
vzápětí přesně popsal, k čemu
11. září před dvaadvaceti lety
došlo. „Objekt skladu ve Sladkovského ulici byl signálně
napojen na policii, takže po
vloupání se u nás spustil alarm.
Na místo vyjela hlídka, ve
které byl i Tonda Šoustal s kolegou Peškem. Já měl službu
dozorčího, a tak jsem ještě se

Přežil jen se štěstím. Současný šéf konické policie Karel Janeček byl v přestřelce ve Sladkovského ulici v září 1990 těžce zraněn čtyřmi zásahy z pistole. Dodnes má trvalé zdravotní následky.
Foto: Michal Kadlec
svým pomocníkem vyrazil
do Sladkovského ulice taky.
Když jsem dorazil ke skladu,
venku stál kolega Pešek a říkal
mi, že Tonda Šoustal vešel
dovnitř. Vyčetl jsem mu, že
ho tam nechal jít samotného,
tak jsem rychle šel za ním. V
tom vyběhl pachatel. Tonda
na něho zakřičel, ať zůstane
stát. Ten člověk se skutečně
zastavil. Byl jsem k němu blíž,
takže jsem vzal pouta a chystal se ho zajistit. V tom vyšla
rána. Vůbec jsem nezpozoroval, že muž sáhl do kapsy pro
zbraň, odjistil ji a vystřelil,“
ponořil se do strašných vzpomínek Karel Janeček. Po
chvíli mlčení, kdy současný
šéf konické policie si zpátky
vybavoval hrůzné okamžiky
ze září 1990, pokračoval ve
vyprávění. „První ranou mě

trefil pod srdce. Až potom jsem
si uvědomil, že má zbraň, a tím
je zle. V tom jsem ještě stačil
zahlédnout Tondu Šoustala,
jak stojí vedle a míří na něho
služební pistolí. To už jsem
věděl, že dojde k přestřelce,
takže jsem chtěl skočit za
nedaleko naskládané bedny,
skrýt se a tasit také zbraň.
Jenomže pachatel to do mě
napálil zezadu ještě třikrát.
Kromě průstřelu těsně pod
srdcem jsem to ještě schytal
do sleziny, do ruky a stehna,“
uvedl Karel Janeček. V tu
chvíli nutně musel myslet na
nejhorší, silně totiž krvácel.
Přesto se snažil bránit a navíc
chtěl pomoct kolegům, kteří
se chystali střelce zneškodnit.
„Padly další výstřely, vyplazil jsem se zpoza beden
a už jsem jenom viděl, jak

Tonda leží nehybně na zemi
s prostřelenou hlavou. Až o
několik týdnů později jsem se
dozvěděl, že Tonda ho nejdřív
postřelil do nohy, jenomže
pachatel ho v dalším zlomku
vteřiny chladnokrevně střelil
do ruky a pak do hlavy,“
dokončil
popis
události
současný vedoucí policejního
oddělení v Konici. K případu
už jen zbývá dodat, že zloděj,
tehdy stejně starý jako jeho
oběť Antonín Šoustal, stačil
ještě přelézt plot výkupny ovoce a zeleniny a utíkal směrem
do Havlíčkovy ulice. Až tady
ho dopadly posily tehdejší
Veřejné bezpečnosti, které
byly do lokality okamžitě vyslány. „Z osobního hlediska je
to nejtragičtější případ, který
jsem za ty roky u policie zažil.
Ztratil jsem kolegu a navíc
kamaráda.
„Samozřejmě
vím, že jeho vrah je dnes už
na svobodě. Nechtěl bych se
s ním ale potkat. O čem bychom si jako měli povídat?
Dnes je mu dvaapadesát let,
většinu svého života strávil v
kriminále, protože už předtím
byl několikanásobným recidivistou. A co si s takovým
člověkem chcete vysvětlovat?
Jako, mám se ho zeptat, proč
mi a mým kolegům zabil kamaráda? Ne, nechci se s ním
vůbec vidět, nestojí mi ani za
pohled,“ uzavřel náš rozhovor
Karel Janeček. A naše redakce mu děkuje za upřímnost a
otevřenost.

Propuštěný vrah J. K. odmítl rozhovor
Během minulého týdne jsme se snažili zkontaktovat muže, který před dvaadvaceti lety zprovodil ze světa prostějovského policistu
Antonína Šoustala. Marně. Přestože víme, že dnes už dvaapadesátiletý J. K. přespává v azylovém domě, nezastihli jsme ho tu.
Požádali jsme o zprostředkování rozhovoru i vedení Azylového domu za Určickou ulicí. „Tohoto muže jsme zkontaktovali, ale
jakýkoliv rozhovor či setkání s vámi odmítl,“ zavolal nám Jan Kalla, ředitel Azylového centra.

lituje dnes policistův otec Vladislav Šoustal ze Smržic
Smržice/mik - Na naši návštěvu byl připraven, rozhovor jsme si domlouvali
předem telefonicky. Sotva
jsme se ale začali spolu bavit
o jeho synovi, který zásah
proti zloději ve Sladkovského ulici zaplatil vlastním
životem, rozplakal se. Ani
po tolika letech nemůže dvaaosmdesátiletý
Vladislav
Šoustal ze Smržic zmíněnému vrahovi zapomenout, že
mu vzal syna a dětem skvělého tátu.
„Je to už hrozně dlouho, ale
ten můj kluk mi schází čím dál
víc,“ svěřil se nám se slzami
v očích. „V ten zářijový den
roku 1990 se v jediný moment
všechno změnilo. Přitom když
jsme dostali zprávu, že je Toníček v nemocnici s průstřelem hlavy, ještě pořád jsme
věřili v obrat k lepšímu. Bohužel, po devíti týdnech, kdy
byl v kómatu, nám umřel. V tu
chvíli jsem zahořknul na celý
svět. Cítil jsem obrovskou
nenávist k tomu člověku, kte-

Týden před smrtí. Antonín Šoustal s jedním ze svých synů Martinem slaví 4. září 1990 jeho třetí narozeniny. Bylo to pár dní před
osudnou událostí ve Sladkovského ulici!
Foto: rodinný archiv
rý ho zastřelil. Přitom nebýt
Václava Havla a jeho amnestie, ten vrahoun by se tehdy
z kriminálu na svobodu nedostal a Tondu nezastřelil,“ vyznává se ze svého přesvědčení
Vladislav Šoustal. Má pravdu.
Muž, který Antonína Šoustala
zastřelil, byl recidivista a pár
měsíců předtím, než došlo
k události ve Sladkovského

ulici, byl propuštěn z vězení
na prezidentskou amnestii. A
ještě jednu věc nemůže pan
Šoustal Václavu Havlovi odpustit. „A to skutečnost, že
zrušil trest smrti, protože vrah
mého syna by jinak dostal zaslouženě oprátku,“ dodal otec
zavražděného policisty, tehdy
ještě příslušníka Veřejné bezpečnosti.

Bývalý policejní ředitel Zdeněk Riedinger:

„Dnes by už zásah proti pachateli vypadal jinak!“
Prostějov/mik - Při vzpomínkách na tragické 11. září
1990 jsme požádali o rozhovor i bývalého ředitele Policie ČR v Prostějově Zdeňka
Riedingera (na snímku),
pamětníka té doby. Tehdy
vedl ještě úřad vyšetřování,
do ředitelského křesla se posadil až o několik let později.
Ovšem i jemu se vzpomínky
na případ ze Sladkovského
ulice míhají před očima, jakoby se to stalo včera.
„Na to se nedá zapomenout,
byla to podobná tragédie jako
před sedmi lety, kdy při autohavárii zahynuli další dva
prostějovští policisté. To jsou
vždycky ty nejsmutnější okamžiky,“ řekl na úvod Zdeněk
Riedinger. „Ono 11. září byl
pátek. Pamatuji si, že jsem
byl v lázních, ze kterých mě v
ten den v noci okamžitě stáhli
zpátky do Prostějova. Když
jsem přijel a hlásil se do služby, vrah Antonína Šoustala už
byl zadržen. Policisté ho pak
z nemocnice převezli do mé

kanceláře k výslechu. Ten ale
musel počkat, protože krajská
státní zástupkyně ho nechtěla
vyslýchat v noci. Došlo k tomu
až v sobotu ráno a po několika
minutách pak putoval do vazby,“ popsal nám okamžiky po
vražedné přestřelce ve Sladkovského ulici Zdeněk Riedinger. On sám bere následný
trest pro J. K. jako adekvátní.
„Pokud vím, dostal pětadvacet
let za vraždu a pokus o vraž-

du. Možná se mělo navrhnout
i doživotí, když už trest smrti
v té době byl zrušen. Na druhé straně si myslím, že drtivé
většině zločinců se má dát alespoň malá naděje na nápravu.
Vím, že pozůstalí po Tondovi
Šoustalovi se mnou nebudou
souhlasit, ale těch pětadvacet,
nebo nakonec čtyřiadvacet let,
je pro toho chlapa akorát. Teď
je venku a snad už nic podobného neprovede. To už by z
kriminálu nevyšel nikdy,“ sdělil Zdeněk Riedinger. Na závěr
ještě dodal, že pokud by se
policisté tehdy před dvaadvaceti lety při zásahu ve Sladkovského ulici řídili dnešními
postupy, nemuselo k tragédii
dojít. „V současnosti se při
podobných zákrocích proti
pachatelům využívají nejdříve
psi, kteří sami dokáží zloděje
či lupiče najít nebo je dokonce
eliminovat. Škoda, tenkrát do
toho kluci šli po hlavě sami a
doplatili na to,“ uzavřel toto
téma bývalý šéf prostějovské
policie.

AD.: SMRT bezdomovce. Chudák Evžen umrzl v křoví u dálnice Nebezpečné přechody v Prostějově
Chci tímto reagovat na
článek Chudák „Evžen“
umrznul v křoví u dálnice,
který byl uveřejněn dne
20. 2. 2012 ve Večerníku
s upoutávkou v nadpisu nedávno ho zmlátili v azyláku.
Tato informace se nezakládá
na pravdě, pan Sobiech byl
naposled v azylovém domě
v prosinci roku 2006, od této
doby o něm nemáme informace, pouze ho kontaktoval

terénní sociální pracovník
přímo v terénu, pan Sobiech
neměl zájem o žádnou spolupráci ani komunikaci.
Takovéto zkreslené informace, tak jak byly prezentovány
ve
Večerníku,
poškozují jméno Azylového
centra Prostějov a negativně
ovlivňují myšlení občanů
Prostějova a okolí.
My se snažíme vytvořit
klientům dobré podmínky
k jejich životu v Azylovém

centru Prostějov, pracují
s nimi sociální pracovníci,
kteří jim pomáhají řešit jejich problémy, je zde čisto
a pořádek. V době velkých
mrazů jsme ihned reagovali a lidem bez domova
jsme umožnili bezplatné
přespání v Azylovém centru Prostějov, zde se mohli i
osprchovat, vyprat si prádlo,
dostali polévku, kávu, čaj a
konzervované jídlo.
O této nabídce byli lidé

bez domova informováni
prostřednictvím tisku a
letáků, které jim předával
terénní
sociální
pracovník. Letáky byly také
umísťovány v místech, kde
se tito lidé vyskytovali.
Dnes již můžeme říci, že
tuto nabídku někteří klienti
využili a zabránilo se tak
umrznutí dalších osob.
Bc. Jan Kalla,
ředitel Azylového
centra Prostějov

Skandál! Sociálka posvětila podvody Romů
(pokračování ze strany 3)

Nepracovala,
pouze kradla a rodila
Kvůli své úředně schválené
nesvéprávnosti Greta Lakatošová navíc byla Romy
využívána k drobným krádežím, za které dle zákona dlouho nebyla trestně
zodpovědná. To jí však už
skončilo. Byla totiž podrobena
dlouhodobějšímu
pozorování, z něhož vyplynulo, že zas tak špatně,
aby se o sebe nemohla sama
postarat, na tom není a že
svéprávná. „Dokázala například vyjmenovat jména i
věk všech svých čtyř dětí,”
uvedl jeden z důvodů soudce Petr Vrtěl.
Podvodník zůstane
podvodníkem

Pravdou je, že Anna a Greta
Lakatošovy byly jako jedny z
mála potrestány za zneužívání dávek, které se děje zcela
běžně a přitom je za ně jen
málokdo odsouzený. „Stát to
svým přístupem nejen umožňuje, ale přímo nás nutí, abychom o dávky žádali! Proč
by toho tedy Anna a Greta
nevyužily? A už vůbec nechápu, proč by za to měly
být dokonce trestané,” divil
se Ladislav Lakatoš, předseda občanského sdružení
olašských Romů Dunera,
který sám žije z rodinných
přídavků. S tímto postojem
soudce Petr Vrtěl nesouhlasí. „Česká správa sociálního
zabezpečení umožnila, aby
někdo dlouhá léta podváděl
stát. To ovšem neznamená,
že tyto podvody budeme brát
za něco normálního, co by

se mělo tolerovat,” reagoval
Petr Vrtěl, který za skandální
považoval i to, že ČSSZ po
odsouzených podvodnicích
zpětně nepožadovala ani korunu jako náhradu škody.
Okresnímu soudci mimo jiné
dal za pravdu i nález Ústavního soudu. „Pro shledání viny
stěžovatelky je rozhodné, že
pojala úmysl a vyvinula úsilí
k uvedení příslušných orgánů
v omyl za účelem obohacení;
skutečnost, že spáchání trestného činu usnadnila nečinnost České správy sociálního
zabezpečení, jakož i předchozí nedůkladné psychiatrické
vyšetření stěžovatelku nezbavují trestní odpovědnosti,“
uvedla soudkyně Ústavního
soudu Michaela Židlická.

Lakatošové opět přiznala
plný invalidní důchod, soudce Petr Vrtěl konstatoval, že
si lékařka neopatřila dostatek
informací o jejím skutečném
zdravotním stavu, tak jak to
učinili soudní znalci, kteří
obě ženy podrobili důkladnějšímu šetření. Proto fakt, že
jim byl opět přiznán důchod,
neshledal za natolik závažný,
aby došlo k obnovení soudního procesu. Ženy kupodivu
samy rezignovaly a po poradě se svými právními zástupkyněmi se rozhodly proti
tomuto rozhodnutí stížnost
nepodávat. Vše tedy zůstává
při starém. Anna Lakatošová
by si ve vězení měla odsedět
celkem čtyři roky, její dcera Greta i syn Radek pak po
šesti letech. Kromě podvodu
Své tresty si rodinka odsedí s dávkami se totiž dopustili
Přestože tedy ČSSZ Gretě také řady krádeží.

Michael Vafek: „Je třeba počítat i s agresivitou řidičů.“

Prostějov/mik - Policejní dopravní inženýr Michael Vafek
(na snímku) upozorňuje na
nejnebezpečnější přechody pro
chodce v našem městě.
„Za rok 2011 byla nejproblematičtější lokalita ulice Šárka,
kde byly sraženy dvě chodkyně,
jedna na přechodu a druhá v jeho
těsné blízkosti. Svůj vliv na uvedený stav má nevhodně provedený přechod pro chodce, který
vykazuje několik bezpečnostních
rizik. Dlouhodobě nejnebezpečnějším přechodem je přechod v
Plumlovské ulici u křižovatky s
ulicí Anenskou. Již v roce 1999
zde byly zaznamenány dvě dopravní nehody s chodci, jedna s
těžkým zraněním, druhá s lehkým. Kritická situace na tomto
přechodu byla v roce 2001, kdy
zde byly čtyři dopravní nehody,
jedna chodkyně byla usmrcena,
dva chodci těžce zraněni a jeden
lehce. Sám si pamatuji na smrtelné nehody na tomto přechodu
v 80. letech minulého století. Na

základě velmi vážné situace zde
Centrum dopravního výzkumu
Brno zpracovalo v rámci projektu BESITIDO bezpečnostní
inspekci a
navrhlo řešení, které se po další
vážné nehodě s těžkým zraněním
v roce 2003
realizovalo. Od té doby až do
roku 2007 zde nedošlo k nehodě
s chodcem. Až v roce 2007 zde
byly zaznamenány dvě nehody,
raněním a druhá
jedna s těžkým zraněním
bbyla
la
s lehkým. V rocee 2008 zde by
žkým zraněn
ním
jedna nehoda s těžkým
zraněním
ktéž jedna neh
eh
ehoeh
a v roce 2009 taktéž
nehoěním. Je zajím
mada s lehkým zraněním.
zajímamto přechod
du v
vé, že byly na tomto
přechodu
09 sraženy po
ppouuletech 2007 až 2009
ěku nad
d 770
0 let a
ze ženy, tři ve věku
t,“ říká Michael
jedna starší 40 let,“
Vafek.
Podle něj je třeba zdůrazo chodnit, že přechod pro
řípadě
ce v žádném případě
nezajistí bezpečnéé přeočítat
jití. „Je třeba počítat
dičů.
s agresivitou řidičů.

Jejich chování na silnici je pouze odrazem této společnosti. Ale
i slušný řidič může přehlédnout
chodce na přechodu, může být
oslněn nízkým sluncem, protijedoucím vozidlem a mohou nastat
i další selhání, kdy vjíždí na přechod, přes který přechází chodec.
Je třeba počítat s tím, že přechod
pro chodce jednoznačně nezajistí
bezpečné přejití,“ uzavírá tuto
problematiku policejní dopravní
inženýr
Michael
Vafek.

Náměstek ministra v prostějovské ODS!
Prostějov/mik - Prostějovský
veřejný život získal v uplynulých dnech zajímavou
osobnost. Náměstek ministra spravedlnosti Filip Melzer posílil řady prostějovské
ODS.
Melzer učí na olomoucké
právnické fakultě, kde v mi-

nulosti zastával dokonce
funkci proděkana, a od roku
2010 je náměstkem ministra
spravedlnosti Jiřího Pospíšila.
Patří mezi autory nového
občanského zákoníku. Filip
Melzer žije v nedalekém
Majetíně.
„Prostějov získal díky Filipu

Melzerovi zastoupení ve
vysokém patru vládní politiky, což může městu i regionu samozřejmě pomoci,“
ocenil vstup náměstka do řad
občanských demokratů Jiří
Pospíšil, místostarosta města a
předseda Oblastního sdružení
ODS na Prostějovsku.
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S nedostatkem financí bojují všichni. Od
Mezinárodního měnového fondu, přes
Evropskou centrální banku, Miroslavy
Kalouska či Pišťáka
až po každého z nás.
Ovlivnit hospodaření
zadlužené Evropské
unie či České republiky bohužel nemůžeme. V naší moci však
je, abychom při našich
třeba i skromných příjmech byli schopni se
svými penězi vyjít tak,
abychom za několik
let u sebe nemuseli hostit exekutora.
A i právě k tomu by
vám měla pomoci tato tematická strana
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, která se
zabývá nejen ekonomickým hospodařením...
Připravil: Martin Zaoral

JAK SI NASTAVIT SVŮJ RODINNÝ ROZPOČET?
Finanční plán potřebuje téměř každý bez ohledu na situaci rodiny

Bez rodinného rozpočtu
nejste schopni správně hospodařit s rodinnými financemi a může se vám stát, že
vaše výdaje překročí příjmy. Pokud nechcete riskovat návštěvu exekutora,
rychle s tím něco dělejte! K
vytvoření rozpočtu přitom
stačí tužka, kalkulačka a
trochu času, přemýšlení a
trpělivosti. Princip tvorby
rozpočtu spočívá ve shrnutí všech příjmů a výdajů,
rozdělených podle kategorií. V podstatě se jedná o
soupis všech plánovaných
příjmů a výdajů a určení,
zda příjmy pokryjí výdaje.
Je jasné, že výdaje v tomto
případě třeba přizpůsobit
příjmům, neboť opačně to
prostě nejde.

(výplat, mezd, dávek). Pokud jsou některé příjmy získány za delší časové období, je nutné je přepočítat na
příjmy za měsíc. Soupisem
a sečtením všech příjmů se
zjistí příjmová stránka rozpočtu, která limituje množství výdajů vyrovnaného
rozpočtu.

2. Jaké jsou vaše
měsíční výdaje?
Ve druhém kroku sestavování rozpočtu je zapotřebí
shrnout vše, na co jsou peníze vynakládány. Nejprve
je vhodné vytvořit soupis
pevných výdajů. Tyto výdaje zahrnují platby, jako je
nájemné, splátky hypotéky
a spotřebních úvěrů, platba
za rozhlas, televizi, elektřinu, vodu, telefony, bankovní
1. Jaký je váš čistý
poplatky, výdaje na dopraměsíční příjem?
vu nebo auto a další věci,
Prvním krokem při vytváření které musíte zaplatit. Pokud
rozpočtu je vytvoření sezna- se některé výdaje vyskytují
mu všech měsíčních příjmů méně často, je nutné je pře-

počítat na výdaje za měsíc.
Když jsou sepsány všechny
placené účty, je zapotřebí
sepsat další částky, jejichž
platby odpovídají měsíčním
výdajům. Sepisují se i výdaje, které nejsou každý měsíc
stejné, jako jsou výdaje na
nákupy (potravin, léků, oblečení) nebo využívané služby. Sečtením všech položek
se zjistí celkové měsíční výdaje.

3. Pokrývají příjmy
vaše výdaje?
Když je spočten rozdíl mezi
příjmy a výdaji, zjistí se, zda
jsou peníze ukládány pro budoucí potřeby, nebo jsou vytvářeny dluhy. Základním pravidlem rozpočtu je skutečnost,
že peníze, které přicházejí, se
musejí rovnat penězům, které
jsou utraceny. Jsou vaše příjmy větší než výdaje, nebo je
tomu naopak? Když jsou vaše
výdaje větší než příjem, máte
problém. Nutně musíte někte-

DO DŮCHODU MLADÝ A BOHATÝ?
Penze, renta, důchod je záležitost, která se týká každého z nás,
nicméně s různou intenzitou zájmu, která je v praxi závislá většinou na našem věku. Ale spousta z nás začíná chápat, že čím
dříve se budeme touto otázkou
zabývat tím lépe pro nás. Proč?
1. Měli bychom si uvědomit, že i
tento stát má v rámci svých možností své limity, které jsou dány
stárnutím populace, neustále se
zhoršujícím poměrem, který je
v průběžném systému důležitý: to
je poměr lidí, kteří se účastní sociálního pojištění ve fázi, kdy do
něj přispívají vůči lidem, kteří z něj
inkasují. V rámci tohoto státu však
k Vašim důchodům přispívají i další důležité faktory, kterými se tento
stát nemůže chlubit… je to vysoká
úroveň korupce, kdy dochází vyvádění (moderně odklánění) peněz ze
státu za pomoci politických stran,
které chápou stát jako nástroj svého přilepšení – i v důchodu. To se
bohužel ( nebo bohudík) většiny z
nás netýká.
2. V rámci svých životních plánů si musíme uvědomit, že čím
dříve budeme na důchod myslet
samostatně, tak tím méně budeme
závislí na možnostech státu, který
se v okamžicích krize bude muset
vyrovnat se svými problémy tím
způsobem, že například sáhne na
výši dávek vyplácených důchodcům – viz Řecko, kde se dávky
snižují o 20 %.
3. Svůj důchod vyřešíme i tím, že
začneme co nejdříve řešit vlastní
bydlení - pokud ve 30 letech začnu
řešit hypotéku na svůj byt - tak se

v mnoha městech v ČR bude splátka hypotéky blížit výši nájemného
z tohoto bytu. A hlavně za 20 let,
kdy jsem teoreticky hypotéku bez
problémů splatil, nebudu platit nájemné, které mohu použít na svůj
důchod
V praxi máme mnoho možností
jak řešit svůj důchod. Dnes je však
prokázáno, že stejná částka, která
je odváděna do systému penzí státu se zhodnotí méně, než pokud
budeme investovat s výnosem nad
inflaci.
Ne každý z nás má možnost zabývat se svými financemi intenzivně
stejně jako pan Robert T. Kiyosaki. Na jehož knihu upozorňuji
v nadpisu. V té se zvídavý čtenář
doví jak na to a zjistí, že hodně
příjmů přichází v rámci investic
z nájmů z nemovitostí, které mohou být ošetřeny inflační doložkou.
Ne každý je pan Kiyosaki, ale
jeden můj klient dospěl selským
rozumem ke stejné strategii. Splá-

cí úvěry na čtyři jednopokojové
cihlové byty v Olomouci a ve
Zlíně. Nájem těchto bytů kryje
splátky úvěrů. Hodnota bytů je i
přes pokles cen nemovitostí vyšší
o 10% než před 5 roky. Za 20 let
bude klient rentiérem- nebude už
splácet úvěry, ale bude inkasovat
nájem (dnes činí 16 000 Kč). Tento klient má svůj důchod vyřešen
a není závislý na státu.
Ne každý z nás je samostatně bez
zkušeností a vědomostí schopen
řešit podobné systémy svého důchodu. Proto čím dříve začneme
odkládat své peníze samostatně
v malých částkách tím lépe. Je to
možné řešit přes stát díky reformě
penzí a získávat tak zejména státní
podporu pro účastníky penzijního
připojištění. Státní podpora je pro
účastníky klíčovým faktorem proč
spořit v penzijních fondech. Penzijní připojištění je pro účastníky
zajímavé zejména v okamžiku,
kdy na něj přispívá zaměstnavatel.
Výsledky penzijních fondů za rok
2010 a 2011 nás moc neohromí,
protože nemohou investovat ve
větší míře do akcií. To mohou po
reformě v rámci agresivní strategie penzijního fondu.
Tato strategie se vyplácí pouze
mladým lidem do 35 až 45 let. U
starších účastníku penzijního připojištění nemá smysl přecházet na
nové podmínky. Pro ně je důležitější garance nezáporného výnosu.
Dobré rady na závěr:
1. Začněte spořit co nejdříve
2. Nejenom penzijním připojištěním je člověk živ
3. Nespoléhejte na stát

ré položky seškrtat, některé
výdaje zmenšit a minimalizovat, popřípadě nějakým
způsobem dosáhnout zvýšení
svých příjmů.

4. Dokážete své
výdaje přizpůsobit?
Samotné přehodnocení a přizpůsobení výdajů může být
provedeno různými způsoby. Jeden způsob spočívá v
rozdělení výdajů na výdaje
nutné (nájemné, elektřina,
voda) a výdaje, bez kterých
se dokážete obejít (zábava,
jídlo v restauracích, módní
oblečení). V závislosti na
velikosti schodku se může
jednat o snížení některých
vydání, jako je zábava, nákup oblečení nebo jídlo v
restauraci, popřípadě vynaložení úsilí pro získání další práce. Pokud je schodek
větší, může se jednat o zásadnější rozhodnutí, jako je
změna velikosti bytu nebo
výměna automobilu.

Ilustrační foto

Máte půjčku?

ING. JIŘÍ KUČERA
SOPHIA FINANCE
PROSTĚJOV
Poděbradovo náměstí 11
Prostějov
Tel.: 608 819 559
INZERCE
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expresz regionu
Čelechovice
Č
elechov
oviice
ice zv
zvou
ou
do háčkovaného světa
Čelechovice na Hané/red Výstavu krásných panenek
uháčkovaných z vlny chystají v Čelechovicích na Hané.
V místní sokolovně budou
k vidění vlněné historické
modely, postavičky nevěst i
pohádkových bytostí. Výstava
nazvaná Háčkovaný svět začne
v neděli 25. března a potrvá až
do 1. dubna. Navštívit ji budete
moci vždy od 14 do 17 hodin.

Smržice chystají
nový zpravodaj
Smržice/red - Vůbec první
číslo obecního zpravodaje
připravují ve Smržicích.
Premiérové číslo by mělo vyjít
v březnu. „Máme výborného
kronikáře, nicméně zpravodaj u nás nikdy nevycházel.
Jeho prostřednictvím chceme
občany informovato o aktuálním dění v obci, například o
postupu při výstavbě kanalizace či dalších záležitostech,
které
se
jich
budou
bezprostředně dotýkat,” informovala starostka obce Hana
Lebedová.

Chovatelé z Konice
budou vystavovat
Konice/red - Český svaz
chovatelů z Konice vás zve k
návštěvě již třetích prodejních
trhů králíků, holubů a exotů.
Výstavní trhy se budou konat v
sobotu 3. března 2012 v areálu
za Kružíkovou ulici v Jonici.
Otevřeno bude od 9.00 do
12.00 hodin. Na návštěvníky
čeká občerstvení a možnost
nákupu chovných králíků pro
letošní sezónu.

Kraj i na „googlu“
Sociální síť Google+ je novým
prostředím, v němž se elektronicky představuje Olomoucký
kraj. Prezentace na tomto
rozvíjejícím se webu má za
sebou dva týdny zkušebního
provozu a kraj ji nyní spouští
naplno. Cílem kraje je zachytit
nástup nové sociální sítě, která
se teprve rozvíjí. Prezentace
přitom patří k prvním stránkám
tuzemské veřejné správy na
tomto webu. Dosud měl kraj
své stránky na sítích Facebook,
Twitter, Flickr a Youtube.

Ilustrační foto

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

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

Zlatá
vařečka
putuje
do
Bukové
Koupil si v bazaru fabii, ten samý den mu SHOŘELA
Tomu se říká pech s velkým P: NA AUTO ŠETŘIL DVACET LET, RADOVAL SE Z NĚJ POUZE DVĚ HODINY!

Majitel je připraven důchodci ze Smržic peníze vrátit

Tohle se hned tak nevidí! Jedno svezení ojetou fabií z Olomouce do Smržic může přijít důchodce ze
Smržic na 86 tisíc korun. Dvacet let dvaasedmdesátiletý František Kébl šetřil, aby mohl ve čtvrtek
23. února vyrazit do olomouckého autobazaru PP
CARS. Zde koupil vysněný vůz Škoda Fabia. Těšil
se z něj necelé dvě hodiny...
Smržice/mls
Při nákupu jej otestoval při zkušební jízdě a následně vyrazil
domů do Smržic. Už když zaparkoval před domem, vycházel
z motoru kouř. Zanedlouho vůz
vzplanul a začaly z něj šlehat
plameny. Přitom auto stálo za-

parkované na parkovišti mezi
ostatními vozy. Syn Františka
Kébla vyběhl z domu a hořící
auto přeparkoval tak, aby od něj
další vozy nechytly. V té době už
z obou stran kapoty vycházely
plameny. Těsně poté se ozvaly
dvě obrovské rány, když praskly
přední pneumatiky. K celé této

Prázdné místo. Z mezery v tomto parkoviště syn Františka Kébla vycouval, aby od hořícího auta nechytly i ostatní vozy. Foto: Martin Zaoral

Konečná stanice. Vrak nyní stojí před domem svého nového majitele Františka Kébla ve Smržicích.
Foto: Martin Zaoral
události došlo kolem šesté hodiny odpoledne. Na místo dorazili
profesionální hasiči z Prostějova
a dobrovolní hasiči ze Smržic.
Před jejich příjezdem se majitel
pokoušel plameny zdolat ručním hasicím přístrojem a hadicí
nataženou ze svého domu. Po
příjezdu hasiči oheň rychle zlikvidovali, motor automobilu a
celá jeho přední část byla zcela

zničena. „Majitel auta vyčíslil
škodu na 86 tisíc korun, což je
částka, za kterou vůz v den požáru koupil. Příčinou ohně byla
technická závada na elektrické
instalaci,” konstatovala Vladimíra Hasciková, tisková mluvčí
olomouckých hasičů. Nyní hrozí, že důchodce František Kébl
nedostane ani korunu. Auto proti požáru pojištěné neměl, navíc

Tohle už nenastartujete. Motor fabie a celá přední část auta byla naprosto zničena. Zbytek auta zůstal v solidním stavu.
Foto: HZS OK
bazar jej nabízel v komisním
prodeji, pro který nemusí platit
záruka. Majitel autobazar PP
CARS v Olomouci, ve kterém
František Kébl fabii koupil, je
však dle svých slov připraven
důchodci ze Smržic peníze vrátit. „Nejdříve musím zjistit bližší
informace o tom, co se vlastně
stalo, a následně se domluvit
s předchozím majitelem vozu.

Branný závod ovládly týmy z Vrahovic a Horního Štěpánova

Drahany/mls - Celkem jednadvacet ohňů vzplálo v sobotu v
místní části Japonsko městyse
Drahany. Letos potřinácté tu
hasiči z Drahan uspořádali
soutěž pětičlenných družstev
ve vaření na otevřeném ohni
bez použití polotovarů. Zlatou vařečku si letos odvezli Čertíci z Bukové za svá
kopýtka ze švestek a jatýrek
obalených ve slanině, těsně za
nimi skončil Žabáci z Horního
Štěpánova se sladkými špízy
ze sušeného ovoce a speciální
domácí koření přineslo třetí
místo Panterům z Vrahovic.

V branném závodu mladších
zvítězily Vrahovice, u starších
pak v konkurenci třiadvaceti
družstev bral zlato tým z
Horního Štěpánova.
Kvůli vrtochům letošního počasí
se termín letošní Zlaté vařečky
posunul. Pořadatelé pak den
před jejím startem museli kvůli
námraze měnit trať. Nakonec ledovka přes noc roztála a největší
komplikace způsobovaly mazlavé bahno a silný vítr. „Z
pátku na sobotu spali chlapi
tady v maringotece, hlídali
připravené dřevo i stan. Silný
vítr přes noc ohýbal stromy,

Fotoreportáž

hrozilo, že jich spousta popadá,”
zmínil se jeden z organizátorů
Jaroslav Pořízka z SDH Drahany. V sobotu nakonec vyšlo
počasí nad očekávání. V Drahanech tak mohlo vzplanout
celkem jednadvacet ohňů. „Vítr
nám při vaření vůbec nevadil,
naopak nám oheň rozfoukal,
díky čemuž nám pěkně hořel,”
pochvaloval si Filip Kovář z
týmu Čertíci z Bukové. Právě
jeho tým připravil čertova
kopýtka, která od porotců získala vůbec nejvíce bodů. Jednalo
se o švestky a jatýrka obalená
ve slanině. Jako příloha pak

posloužily americké brambory.
Hned za nimi skončily špízy
ze sušeného ovoce připravené
Žabáky z Horního Štěpánova.
„Myslím, že jejich sladkou chutí
jsme porotu doslova dostali,”
pochvalovali si Jiří Zemánek,
který byl zároveň vedoucí týmu,
který v konkurenci třiadvaceti
dalších zvítězil v branné soutěži
starších dětí. Hoši a děvčata z
Horního Štěpánova se tak zřejmě
stali vůbec nejúspěšnějšími
soutěžícími sobotního klání.
„Jsme tu už po osmé, navíc jsme
na vařečku hodně trénovali,”
vysvětlil důvody úspěchu Jiří

Zemánek. Třetí ve vařečce
skončilo družstvo z Vrahovic.
Přitom Vrahovice pod vedením Terezy Přikrylové slavily vítězství v branné soutěži
mladších dětí. „V tom, že naše
kuřecí pochoutka porotcům
chutnala, sehrála asi velkoku roli
speciální domácí směs koření,
kterou dělá moje mamka,” prozradil Vít Otáhal z Vrahovic.
Zlatou vařečku letos hasiči z
Drahan pořádali po třinácté,
tradice podobných akcí v Drahanech sahá až tři desítky let
dozadu. „Děcka se tady v těch
bojových podmínkách aspoň zocelí,” vyjádřila za všechny princip této branné soutěže jedna z
přítomných maminek.

Kde skončí zbytek roztátého sněhu?

Pavlovice u Kojetína/mls Poslední klání pětidílné série
turnajů v mariáši proběhlo
v sobotu v Pavlovicích u Kojetína. Zcela jej ovládl domácí Josef Tomek, který se díky
tomu stal i vítězem celého
seriálu.
Na druhém místě skončil Radovan Topič z Chropyně a třetí
byl Petr Čech z Kojetína. Mezi
týmy pak zvítězily Pavlovice před Pivínem a Chropyní.
„Dnes mi opravdu šla karta.
Navíc mi pomohlo i to, že Václav Zabloudil, který se pral o
čelo tabulky, slavil o víkendu
sedmdesátku a na poslední
turnaj nedorazil,” vyjádřil se
po skočení posledního turnaje
Josef Tomek. Pavlovice u Kojetína jsou kromě pohodového
zápolení karbaníků známy také
dlouhotrvajícími spory mezi
bývalou starostkou Marcelou

Plumlov/mls - Obleva z minulého týdne naplnila Podhradský rybník v Plumlově.
V úterý 14. února se začala
vodní plocha o kapacitě 0,331
milonů kubíků napouštět, o
uplynulém víkendu byl rybník takřka plný.
Teploty v závěru týdne stoupaly.
Díky tomu taje sníh na Drahanské
vrchovině, kde ho před napouštěním rybníka leželo výrazně více
než 3,6 milionů kubíků. Přestože
ne všechen se dostane do vodních
toků, je možné, že se v příštích
dnech dnech díky oblevě zaplní
také dno Plumlovské přehrady,
která má kapacitu 5,5 milionů
kubíků. Povodí Moravy tuto
úvahu nepotvrdilo. „Pokud bude
sníh odtávat postupně, nemusíme
uvažovat ani o zahájení napouštění nádrže,“ reagoval generální
ředitel Povodí Moravy Radim
Světlík. V průběhu následujícího

Soviarovou a současným zastupitelstvem. To neustále zaměstnává nejen je samé, ale i policii.
„Slyšel jsem, že manžel bývalé
starostky Marcely Soviarové
měl napadnout současného starostu Milana Lešikara. Celou

věcí se nyní zabývá i policie.
Handrkování našich zastupitelů
ale nás občany příliš nezajímá.
My se bavíme po svém,” vyjádřil se k dění na radnici v jedné z
nejmenších obcí regionu Josef
Tomek.

Mariášník. Josef Tomek z Pavlovic se stal vítězem série turnajů
v mariáši.
Foto: Martin Zaoral

místo byl proveden výjezd ze
strany Obvodního oddělení Policie ČR Prostějov 2 a následně
byla přivolána pyrotechnická
služba. Na uvedeném místě byl
nalezen dělostřeleckého granát
značky Panzerfaust délky 23
centimetrů a průměru 7,5 centimetrů. Pyrotechnik ho shledal
jako schopný výbuchu,“ sdělila
Večerníku Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Jak dodala, munici si členové
pyrotechnické služby převzali k
likvidaci.

Želeč/jim – Celkem sedmnáct
zasíťovaných parcel pro rodinné
domy vzniklo s pomocí dotace ze
státního rozpočtu v Želči. Devět
již obec prodala a do příchodu
zimy na nich vládl čilý stavební
ruch, zbylých osm zatím zůstává
v majetku obce. Ta v uplynulých
letech díky dalším příspěvkům
z Olomouckého kraje či Evropské unie opravila kulturní
dům, hasičskou zbrojnici i kříže,
teď doufá v úspěšnou žádost na
rekonstrukci místních cest.
„Připravujeme projektovou dokumentaci na opravu komunikací.
Máme tu dvě cesty. Ke sportovnímu areálu a do hájku, kde je
opravdu v havarijním stavu. Jezdilo se tam technikou na opravu kulturního domu a cesta vzala za své.
Kdyby tak vyšla oprava včetně sítí
a chodníků, to je priorita ze strany
obce,“ uvedla starostka Želče
Bronislava Augustinová.
Druhým
velkým
přáním
zastupitelů je, aby nového majitele
našlo i zbylých osm připravených
pozemků pro domy. K mání jsou
o rozloze od 630 po zhruba 860
metrů čtverečných, jako bonus pak
k ceně 350 korun za metr vodovodní a kanalizační přípojka na hranici

pozemku. „Chceme přitáhnout k
nám mladé lidi a jsme rádi, že se
nám zaplňují i volné rodinné domky, škoda, že jsme to nezasíťovali
tak deset let zpátky, protože nám
místní staví třeba v Nezamyslicích,
Ivanovicích, Dobrochově,“ lituje
starostka s tím, že obec má v
územním plánu vytipované i další
lokality pro zástavbu.
Zasíťování pozemků spolykalo
více než sedm milionů korun.
Osmi set padesáti tisíci se podílelo ministerstvo pro místní rozvoj, zbytek dodala obec, která by
postupným prodejem chtěla získat
necelou polovinu vynaložených
prostředků nazpět. Nyní jsou již
dva domy obyvatelné, jeden před
dokončením,jeden pod střechou a
jeden se základy.
„Máme tu mateřskou školu,
základní škola od první do deváté
třídy je v Brodku u Prostějova,
kam to jsou tři kilometry a linková
doprava funguje bez problémů.
Máme artézský vrt, voda je sice
tvrdá, ale s minimálními hodnotami dusičnanů a dusitanů, 17
korun za kubík. Bývalý pískový
lom, retenční nádrž směrem na
Doloplazy, sportovní areál nebo
miniposilovna slouží občanům

k jejich volnočasovým aktivitám,“ láká zájemce starostka obce
ležící téměř na půli cesty mezi
Prostějovem a Vyškovem.
Školku momentálně navštěvuje
třiadvacet dětí, kapacita je ještě o
devět předškoláků větší. Cílem zastupitelstva je udržet ji v provozu
za každou cenu a s napětím čeká,
zda neobdrží z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje dotaci na zateplení a výměnu topení.
Nejnákladnější akci za poslední
roky představuje výše zmíněná
oprava „kulturáku“. I díky patnácti milionům z Regionálního operačního programu se
bývalá sokolovna proměnila ve
víceúčelovou budovu se sálem,
miniposilovnou, šatnami i sociálním zázemím. „Na naše poměry
ideální stav. Do té doby jsme
veškeré akce dělali pod širým nebem a když nevyšlo počasí, tak
to bylo riskantní. Konají se tam
svatební a pohřební hostiny, kulturní a společenské akce, rodinné
oslavy,“ vyjmenovala využití starostka.
Předloni také hasiči spravili
zbrojnici, loni se za půl milionu
dokončilo myslivecké zázemí,
letos se dočkají fotbalisté. „Oddíl

Jak se jmenuje zpěvačka a kapelnice
skupiny Arest, která tradičně vystupuje
na Společensko-erotickém plese v Jesenci?
A) Gabča

Konice schválila maximálně úsporný rozpočet
Charitu by mohl zachránit prodej lesů v Runářově

Konice/mls - Schválit vyrovnaný rozpočet nebylo letos asi
nikde tak náročné jako v Konici. Přesto jej zastupitelstvo
zahájíme ještě v letošním roce,“ na svém pondělním zasedání
uvedl v srpnu 2011 Radim Svět- odhlasovalo. Město je zatíženo
lík. Akce se zdržela v důsledku vysokými splátkami za výstavprobíhajícího výběrového řízení
na stavební firmu, která zakázku
za sto čtyřicet milionů korun získá. Povodí Moravy při napouštění
přehrady počítá s využitím jarních Hvozd – K nejvýše
vod v roce 2013.

Napouštění šlo rychle. O víkendu byl Podhradský rybník téměř
plný.
Foto: Martin Zaoral

kopané opraví šatny a střídačky,
oplotí areál. Podali jsme ještě
žádost Olomouckému kraji na
opravu dalšího kříže na Doloplazské, což je památka místního

Jesenec/mls - Do Jesence v sobotu 3. března vtrhne armáda. Namísto samopalů či granátů bude vyzbrojena podmanivými pohledy,
sebevědomým vystupováním, žádostivostí, smyslností, sex-appealem a dalšími čistě ženskými zbraněmi. Již v 19.00 hodin bude
v místním kulturáku zahájen v pořadí osmý ročník Společenskoerotického plesu. Jeho zlatým hřebem budou neodolatelné sexy
vojandy.
Letošní lehtivý ples bude skutečnou ilustrací hesla „make love not
war”. Taneční parket se mimo jiné promění v „buzer plac”, na který
napochoduje šik uniformovaných vojand. Jejich přednosti by dozajista
přesvědčily nejednu mužskou armádu, aby se na to válčení vykašlala a
věnovala se něčemu docela jinému. „Na všechny v sobotu čeká nabitý
program na vyvýšeném a rozšířeném podiu v podání profesionálů na
erotiku plný žhavých překvapení a hostesek nahoře bez, plnohodnotná
tombola s věcnými výhrami, široká škála občerstvení a plesové menu
vařených specialit,” uvedl Tomáš Grepl z pořádající Mamut Agency. V
programu pak nebude chybět tradiční módní přehlídka spodního prádla,
pánská a dámská strip show a v závěru dojde i na živý sex. Od půl desáté
pak proběhne „fruties show”. „Lidé si budou moci dopřát kupu dobrot
servírovanou přímo z nahého těla krásné dívky! Mladou ženu obložíme
ovocem, uzeninou, sýrem nebo jinými dobrotami a hostina bude moci
začít,” vysvětlil princip této show Tomáš Grepl. K tanci bude opět hrát
oblíbená skupina Arest, doplní ji kapela Merkur. Vstupenky budou
na místě, přijdou na 230 korun. Sehnat je můžete také v předoprodeji
v konickém Elektru Brilant či v Hudebních nástrojích v prostějovské
Kramářské ulici, kde za ně zaplatíte 190 korun. Pokud však za vstupenky
nebude chtít platit nic, zúčastněte se naší soutěže! Budete-li mít trochu
štěstí, třeba jednu z nich vyhrajete!

SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA EROTICKÝ PLES
Otázka:

Vítězní Čertíci. Tým z Bukové připravil delikatesní Čertíko- Stříbrní Žabáci. Grizlyho tlapky s bramborem z Horního Bronzoví Panteři. Vrahovice využily speciálního domácího
va kopítka. Z Drahan si za ně odvezl Zlatou vařečku.
Štěpánova těsně obsadily druhé místo.
koření a připravily kuřecí pochoutku. 3 x foto: Martin Zaoral

týdne se očekává další výraznější
oteplení. Na Drahansku přitom
leží stále poměrně dost sněhu. Pokud by se přehrada napustila, tak
ji Povodí Moravy opět vypustí.
Její hráz by se totiž měla letos rekonstruovat. Opravy měly přitom
začít už minulý rok. „Rekonstrukci hráze vodního díla Plumlov

Společensko-erotický ples
se uskuteční už tuto sobotu

Krásná těla. Jak napovídá fotografie z loňského ročníku, na své si v
Jesenci přijdou muži i ženy.
Foto: archiv

Série v mariáši skončila v Pavlovicích Podhraďák se zaplnil za deset dní
Manžel bývalé starostky měl napadnout současného starostu obce

Sexy vojandy
obsadí Jesenec

nejlepší kuchtíci...

Když jsme auto přebírali, bylo v
dobrém technickém stavu. Stálo
u nás měsíc, absolvovali jsme s
ním pět zkušebních jízd a nebyl
s ním žádný problém,” nechal
se slyšet Petr Nastoupil. To, zda
František Kébl své peníze dostane zpět, bude předmětem jednání v tomto týdnu. O tom, jak se
záležitost vyvine, vás budeme
informovat.

bu potřebné kanalizace, peníze
tak nedostal nikdo z žadatelů o
dotaci.
Ruku pro maximálně úsporný
konický rozpočet zvedlo dvanáct
ze třinácti zastupitelů. Zdržela se
pouze šéfka konické charity Irena

Lenfeldová. Ta pro zajištění chodu
charity z městského rozpočtu žádala o šest set tisíc korun. Tato částka ji stejně jako ostatním přidělena
nebyla. „Chápu úspory, ale nyní
bezprostředně hrozí, že charita
na Konicku zanikne. Peníze jsem

nechtěla pro sebe, ale pro staré a
nemocné lidi. Máme dvě stě třicet
klientů, v tuto chvíli nevíme, co s
nimi bude,” uvedla Lenfeldová.
Možnosti, jak nastalou situaci řešit,
konická radnice hledá. „Jedinou
šancí je prodej lesních pozemků v

B) Evča

C) Lojza

Na vaše odpovědi čekáme do pátku 2. března 2012. Ze správných
odpovědí vylosujeme dva výherce, kteří získají vstupenku na ples.
Vylosovaného výherce budeme ve čtvrtek telefonicky kontaktovat.
Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „PLES”. Nezapomeňte uvést své telefonní
číslo! Můžete nám ale také volat na telefonní číslo 582 333 433, či
zasílat SMS zprávy na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně
do redakce Prostějovského Večerníku v Olomoucké ulici 10.

Runářově. Chceme za ně 7,5 milionů korun. Pokud se domluvíme
se zájemcem, pak by jejich prodej
mohl proběhnout letos v dubnu,”
sdělil starosta František Novák.
Vedení konické charity do té doby
nezbývá než oslovovat soukromé
organizace, které by byly ochotné
na její chod přispět. Takových je
však bohužel málo.

„Ať obec nestárne a nevylidňuje se,“ přeje si starosta Hvozdu Josef Šmíd

Nález Panzerfaustu V Želči vznikly parcely, chystá se oprava fotbalového areálu a cest
na poli u Čelechovic

Čelechovice na Hané/mik - O
nálezy nevybuchlé munice
není v poslední době nouze.
Uprostřed minulého týdne pyrotechnici vyjížděli do
Čelechovic, kde muž nalezl
funkční pancéřovou pěst!
„Ve středu v dopoledních hodinách oznámil šedesátiletý občan
z Prostějova, že našel na poli u
Čelechovic na Hané ve vzdálenosti 200 metrů od státního
lomu jeden kus nevybuchlé
munice ze druhé
světové války. Na

776 159 120

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

významu,“ vyjmenovala další dotace Augustinová. Přes místní akční
skupinu „Na cestě k prosperitě“
by se pak Želeč chtěla ucházet o
peníze na restauraci božích muk.

TISKAŘSKÝ ŠOTEK ŘÁDIL
aneb starostka není nestorem...
V minulém vydání Večerníku si nezbedný otrapa, kterému novináři
neřeknou jinak než tiskařský šotek, opět zařádil. Svoji chvíli slávy
si toužil užít v rámci našich pravidelných rozhovorů s hlavami
obcí prostějovského regionu. Učinil tak ovšem dosti nešetrným
způsobem nejen vůči našim čtenářům, ale především samotné
starostce obce Želeč. Sympatická Bronislava Augustinová se totiž
namísto vlastního představení před svým interview dočkala úvodu,
který patřil jejímu předchůdci z Protivanova! Pozorní čtenáři sice
rozpoznali, že šarmantní dáma není až takovým nestorem mezi
starosty jako je tomu v případě Karla Trnečky, přesto je na místě
uvést na pravou míru skutečnost a přiznat pochybení vzniklé technickými potížemi při grafickém zpracování. Načež jak starostce
B. Augustinové, tak i všem čtenářům Večerníku náleží omluva s
vypůjčenou parafrází z jednoho známého českého filmu: Něco takového se stává maximálně jednou za deset let...
Rádi bychom také alespoň dodatečně zveřejnili původně
zamýšlený text...
Téměř jako ve městě si při zasedáních želečského zastupitelstva
připadá Bronislava Augustinová. Stejně jak předchozí tři období
coby místostarostka, tak nyní ve druhém mandátu starostky
má kolem sebe dalších čtrnáct zastupitelů a vzniknout musela i
pětičlenná rada. Želeč má přitom jen 547 obyvatel!
Takže, paní starostko ještě jednou přijměte naši hlubokou omluvu a vězte, že na šotka si příště dáme pozor...

položeným obcím na
Konicku patří Hvozd. V obci rozkládající se poblíž
Javoříčských jeskyní či hradu Bouzov a tvořené
částmi Hvozd, Klužínek, Otročkov a Vojtěchov starostuje již desátým rokem Josef Šmíd. Za své dvě
a půl období v čele uskupení s 635 obyvateli si cení
zejména postavení sportovní haly a dokončení infrastruktury, která navázala již na dříve vybudovaný
vodovod, dešťovou kanalizaci a plynovod.
vod.
Jiří Možný

V minulém roce jste se
zaměřili hlavně na
výstavbu chodníků. Stihli jste
vše, co jste si naplánovali?
„Zbývá nám dokončit asi sto
padesát metrů, které musíme
nechat na jaro, protože se pod
ním dělala i dešťová kanalizace a
čekáme, až si to přes zimu sedne.
Jinak to máme hotové. Dotaci
jsme nedostali a celý milion a půl
šel z obecního rozpočtu.“
Získali jste loni nějakou
dotaci?
„Dvě. Z Olomouckého kraje na
opravu kříže ve Vojtěchově, kde
limit dotace dosahuje padesáti
tisíc a zbytek hradí obec. Stálo
to dvaasedmdesát tisíc, takže
padesát tisíc jsme dostali a
dvaadvacet jsme doplatili. Pro
letošek žádáme na další kříž, ale
ještě neproběhlo zasedání Olomouckého kraje, takže výsledek

nevíme. A za dotaci z Programu
va jsme koupili i
rozvoje venkova
aktor s přívěsem.
nový obecní traktor
Sloužil již na vyhrnování
chodníků, ale asi jen čtyři dny.
Jinak ho mámee na péči o zeleň
a do lesa.“
O jaké dotace se
hodláte ucházet
letos?
u ob„Z Programu
novy venkova (POV)
Olomouckého kraje
avovat
chceme opravovat
radnici a na ministerstvo pro místní
rozvoj (MMR) jsme
st na
podávali žádost
inženýrské sítěě pro
nných
výstavbu rodinných
čítáme
domů.
Počítáme
s pěti domky a na
každý můžemee dostat padesát tisíc
dě radkorun, v případě
nice přijde výměna

oken, zateplení fasády a další
úpravy na milion korun. Z POV,
můžeme dostat polovinu, tedy
půl milionu korun. Na MMR
jsme pak žádali ještě o dotaci na
interaktivní tabuli do školy z programu Zapojení dětí a mládeže
do komunitního života v obci.“
Co dále chystáte na tento kalendářní rok?

„Loni jsme se vydali z peněz
a na letošek toho moc nechystáme. Jen dodělání chodníků a
natažení veřejného osvětlení k
nim.“
Doba plesů již končí, na
jaké kulturní akce se
ale mohou obyvatelé Hvozdu
těšit?
„30. dubna proběhne tradiční
pálení čarodějnic, dále hasičské

halu vedle školy, která neměla
tělocvičnu, dokončili jsme infrastrukturu.“
Jaké
jsou
vaše
nenaplněné cíle?
„Dotáhnout sem mladé lidi,
aby ve Hvozdě i nadále fungovala škola, ať obec nestárne
a nevylidňuje se. Musíme se
snažit pořádat kulturní akce a
dát lidem možnost, aby měli kde

„O příštího školního roku
„Od
otevř
otevřeme i pátou třídu, abychom
měli dostatek dětí.“
Jos
Josef ŠMÍD o provozu základní školy
cvičen
cvičení v květnu, dětský
den a zejména pak 7.
červe
července budou hasiči
slavi
slavit 115. let. To bude
velká akce. A pak
samo
samozřejmě Country
festiv
festival ve Vojtěchově
v ppů
půli července.“
Starostou jste
desátým rokem.
Pov
Povedlo se vám to, co
jjste chtěl?
„Č
„Částečně.
Vše se
nep
nepovede, ale celkem
jo. Například jsme
pos
postavili
sportovní

stavět, aby tady na dědině zůstali.
Letos se budou připravovat parcely, takže můžeme nabídnout
ppět ppozemků.“
Zmínil
jste
školu.
Potýkáte se již nyní s
úbytkem školáků?
„Momentálně tu máme první
až čtvrtou třídu, pak chodí děti
do Luké nebo do Konice. Žáků
nám však ubývá, a proto od
příštího školního roku otevřeme
i pátou třídu, abychom jich měli
dostatek. Teď jich máme asi
šestadvacet, ale příští rok by
nám jich odešlo hned deset.“

Není Brodek jako Brodek
Brodek u Prostějova - Brodek u Konice/mls - „Po přečtení vašeho
periodika jsem vám už musel napsat. V čísle 8/2012 v článku Bílé
peklo na Prostějovsku váš redaktor vystupující pod zkratkou „mls“
naprosto mylně informuje čtenáře o tom, že autobus zapadl u Labutic a
cestující z Brodku u Prostějova šli domů pěšky. Pochopitelně se jedná
o Brodek u Konice. Vámi zmíněný Brodek u Prostějova je vzdálený
40 km. V regionálním periodiku to považuji za naprosto nepochopitelné,” napsal nám Lukáš Bittner a dále naznačuje, že redaktor pokulhává v místopise regionu. Věříme, že není sám, kdo si této chybyčky
všiml. Čtenář má naprostou pravdu v tom, že došlo k záměně Brodku
u Konice a u Prostějova. Důvodem ovšem není neznalost mapy regionu, nýbrž prostá nepozornost. Věříme, že čtenáři znalí Prostějovska
podobně jako Lukáš Bittner pochopili, že se mělo jednat o Brodek
u Konice. Navíc se v textu článku dále psalo, že „podle toho, kde
v Brodku bydleli, museli cestující ujít tak jeden až tři kilometry”.
Nicméně za záměnu obou Brodků se redaktor „mls” jinak též Martin
Zaoral čtenářům stejně jako občanům obou obcí omlouvá!

Kultura v Prostějově a okolí
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Plesová sezóna vrcholí,
tančilo se v Národním domě, ale také v Moskovicích

Hvězda šoubyznysu
NOHAVICA V PROSTĚJOVĚ
MEZI VEJCI TANČIT NEMUSEL
Šest let dlouhé čekání
na populárního písničkáře skončilo

V záři reflektorů. Vystoupení Jaromíra Nohavici je pro diváky zážitkem i díky profesionální práci jeho osvětlovačů... Foto: internet
Prostějov/eze, mls
Nohavica v Prostějově ve
„světové premiéře“ uvedl
píseň Tanec mezi vejci. „Až
se mě budou ptát, proč jsem
se na novou desku rozhodl
zařadit takovou blbost, tak
jim řeknu, že jsem ji hrál v
Prostějově a tam se jim líbila,“
prohlásil z pódia Nohavica o
této skladbě, jejíž text pojednával o házení vajíček a rajčat
po politicích.

Ačkoliv do Prostějova zajíždí řada divadelních souborů plných
hereckých hvězd, snad kromě „Cimrmanů“ by žádný z nich
nedokázal dva dny po sobě vyprodat sál prostějovského divadla. Jaromíru Nohavicovi (na snímku) se to ve středu a ve čtvrtek bez obtíží podařilo. Stačily mu k tomu kytara, heligónka,
velké charisma, jeho kamarád z Varšavy Robert Kusmierski,
a hlavně několik písniček, kterým se podařilo něco, o čem sní
snad každý muzikant: lidé si je sami zpívají po hospodách...

Něčeho podobného se on sám
rozhodně obávat nemusel. Do
Prostějova dorazil po dlouhých
šesti letech a polovina z celkem
tisícovky lístků na jeho dvojkoncert zmizela během rekordních tří hodin, doprodat zbytek
pak bylo otázkou několika
dnů. Je nepochybné, že koncert
Jaroslava Huťky, který o Nohavicovi napsal píseň Udavač
z Těšína, by se s takovým
zájmem určitě nesetkal...

BABIČČIN SVĚT NA KLIKU - originální
a zajímavá výstava soukromých sbírek

Prostějov/nih - V prostějovském muzeu můžete už od 9.
února vidět jedinečnou a zajímavou výstavu gramofonů,
fonogramů, hracích desek a
všeho, co s nimi souvisí. Výstava probíhá až do prvního
dubnového dne, takže máte
pořád ještě spoustu času ji
navštívit. Dostanete se tak do
časů našich babiček a prababiček, kdy si lidé o dnešním
jednoduchém záznamu zvuku mohli nechat jen zdát...
Můžete zde shlédnout nejrůznější druhy gramofonů jak
s troubou, tak těch kufříkových či skříňkových. Mnohé
exponáty jsou zajímavé svým
stářím, provedením, či svou
historií. Návštěvníci uvidí na-

příklad Edisonův fomograf,
jenž byl koncem 19. století
prodán do Bombaje, dále se
můžou podívat na válečky do
fonogramů, díky nimž dříve
například novináři zaznamenávali zvuky. Do nedaleké
minulosti nás také přenesou
vystavené dobové plakáty a
reklamy. Zajímavá a nevšední
podívaná, díky které můžete
třeba porovnat, jak se v průběhu let měnila velikost i provedení gramofonů, vznikla za
dobrosrdečnosti nadšenců a
sběratelů, kteří jednotlivé exponáty muzeu zapůjčili.
Výstavu si můžete prohlédnout
denně, mimo pondělí, a to od
9:30 do 12:00 či od 13:00 do
17:00 hodin.

Předplaťte si periodikum, kde najdete nejaktuálnější

KULTURNÍ ZPRÁVY
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433, pište: predplatne@vecernikpv.cz

Během samotného představení zazněla přibližně
třicítka písní veselých i smutných, dojemných i jadrných,
pomalých i rychlých. Jako
první z celkem tří přídavků
zazněla jímavá písnička o
panu Keplerovi, jednom
nebeském úkazu a velkých
i odvěkých tajemstvích
přírody. Celé vystoupení pak
nadšené publikum ocenilo
bouřlivým potleskem vestoje.

„Domluvit se na koncertu Jaromíra Nohavici je poměrně
náročné, neboť on sám se
svými vystoupeními opravdu
šetří. Například loni v České
republice nevystupoval vůbec.
Proto člověk musí být hodně
trpělivý. I tak ale doufáme, že
se k nám do Prostějova vrátí
dříve než zase za šest let,“
uvedla pro Večerník Alena
Spurná, ředitelka Městského
divadla v Prostějově.

Prostějov/nih - Už tento pátek
zavítá do prostějovského
klubu Apollo 13 na Barákově
ulici Atmasfera (na snímku)!
Jde o maďarskou kapelu,
která hraje různorodou etnickou hudbu, kterou kombinuje s art rockovými,
hardrockovými a jazzovými
prvky.
Skupina vznikla před 9 lety
a má na kontě už spoustu
úspěchů. Na Ukrajině zvítězila
ve slavném hudebním festivalu

Inscenace vznikla podle scénáře
Matyáše Dlaba, režie se ujal
Konrád Popel, který je autorem
řady
úspěšných představení pro děti. V
minulosti působil jako umělecký
šéf Divadla Polárka v Brně či
kmenový režisér Loutkohry
Jihočeského divadla v Českých
Budějovicích. Pohádka je určena
dětem od tří let, není závislá na
světelné či zvukové technice, je

OKEM „ŠÉFKY”

prostějovské kultury
Zlaté staré časy
„Již pojedenácté se s vámi setkávám
na stránkách nejčtenějšího prostějovského periodika, kde pravidelně
na konci měsíce otevírám své kulturní okénko. S radostí mohu konstatovat, že i nadále se setkávám především s pozitivními reakcemi, a tak
doufám, že jako předsedkyně kulturní komise Rady města Prostějova
je vám moje přibližování novinek a
aktualit z prostějovské kulturní scény přínosem.“
Kulturní únor se ve městě Prostějově
nesl ve znamení stylu, který bychom
mohli nazvat „retro“. Řada výstav nám
totiž nabídla pohled na to, jak se v různých oblastech života žilo v minulosti.
Zatímco v sálech vrcholila aktuální
plesová sezóna, zahájil Okresní archiv

jasné, že pokud budou jen trochu šikovní, nebudou mít tito
studenti s uplatněním absolutně žádné problémy. Navzdory
všeobecné emancipaci se mezi
nimi nevyskytla ani jedna
dívka. Nechyběla chlapcům
někdy ve třídě? „Jistě, že chyběla! Každý den!” reagoval s
úsměvem „třídní tiskový mluvčí” Lukáš Grosset. V situaci,
kdy spolu do třídy chodí třináct
chlapů, se dá předpokládat, že

s nimi kantoři měli pořádné
problémy. „Náhodou potíže s
nimi skoro žádné nebyly. Je to
opravdu skvělá parta, nejlepší
třída v Prostějově!” hájila své
studenty jejich třídní učitelka
Andrea Víchová. Přítomnost
hned třinácti maturantů pak na
ples přitáhla i množství dívek
a dalších kamarádů a příbuzných. K tanci i poslechu všem
dlouho do noci hrála hudební
skupina Romantika.

Dobrá parta. Na automobilní škole se letos k maturitě chystá třináct chlapců. Ke zkoušce z dospělosti je
doprovodí jejich třídní učitelka Andrea Víchová, která by za ně dala ruku do ohně. Foto: Martin Zaoral

Nové zastupitelstvo uspořádalo první bál

Nedělní premiéra představení pro děti
se odehraje v Husově sboru
kdo to na nás v zimě sype
ten sníh? Odpovědi na tyto
otázky se malí i nejmenší,
stejně jako „rampouchy
dospělácký“ dozví v neděli
4. března od 15.30 hodin
v přednáškovém sále fary
Církve
československé
husitské v Prostějově.
Repríza představení se
pak odehraje tamtéž 25.
března.

Prostějov/mls - „Někdy nezbývá, než se smát!” Takové
heslo si zvolila na stužky třináctka studentů SŠ automobilní, která se letos chystá k
maturitě. Stužky studenti získali na plese, který se konal v
pátek v prostorách prostějovského Národního domu.
Pokud člověk srovná množství
letošních maturantů této školy
s počtem aut jezdících (nejen)
po Prostějově, musí mu být

Atmasfera v Prostějově V Mostkovicích opět rozjíždí obecní plesy

The Global Battle of Bands, ve
finále v Londýně pak obsadili
4. místo. Atmasfera několikrát
vystupovala i na největším
polském hudebním festivalu
Przystanek Woodstock, kde získala cenu za nejlepší koncert
folkové scény. Jejich texty
jsou v angličtině, ukrajinštině,
ale také ve starobylém jazyce.
Můžete si je poslechnout v pátek
od 20:00. Předskokany jim bude
dělat prostějovská bluesová
partička Blues Oyster Band.

Divadelní ježek prožije velké zimní dobrodružství
Prostějov/mls - Velké dobrodružství jednoho zvědavého
a vůbec ne ospalého ježka,
které se klidně mohlo odehrát zrovna na vaší zahradě,
sehraje Divadlo Plyšového
Medvídka v nové hře
Ježek a Sněhulák. Proč
musí ježci v zimě spát?
Proč nemůžou odletět
s čápy do Afriky? Kdo si to
vymyslel, tohleto spaní? A

Maturantům SŠ automobilní
nezbyde, než se smát

spolu s divadelním spolkem Historia
výstavu, která představuje plesové šaty,
módní doplňky jako jsou vějíře nebo kabelky a také dokumenty o tom, jak se na
Prostějovsku „plesalo“ po celé dvacáté
století.
Babiččin svět plesů i gramofonů
K plesům patří samozřejmě hudba. Jak se
v minulosti zaznamenávala a reprodukovala, můžete poznat na další zajímavé výstavě,
kterou pro změnu zahájilo Muzeum Prostějovska. Až do 1. dubna můžeme v muzeu
obdivovat více než osm desítek historických
gramofonů i přístrojů, které byly jejich technickými předchůdci. A když už navštívíte
´Babičin svět na kliku´, můžete zhlédnout i
výstavu historických hraček. Do minulosti
se vrátilo i představení o životě Marie Terezie, které uspořádala Historia v Městské

přenositelná jak do interiéru, tak
do exteriéru. Představení hrají tři
herci s velkými loutkami (muppety) a doprovází je živá hudba.
„Přijďte se podívat, co všechno
zažijí Ježek a Sněhulák, dva
vypráskaní uličníci uličnický
jak veverky zvědaví. Přijďte se
dozvědět, jak se stalo, že málem
s panem Čápem do Afriky
odletěli, jak si stromy nazlobili,
jak lyžovali a pana Strašáka potkali a zima dávno přišla a ježek
přitom ještě neusnul!” pozvala všechny do hlediště Petra
Šigutová, produkční Divadla
Plyšového medvídka.

knihovně. A k historii a tradici má blízko i
obnovená promenáda, která se třetí únorovou neděli konala již počtvrté.
Letem fotografickým světem
V únoru se samozřejmě konaly i zajímavé
kulturní počiny, u kterých by se ´retro´ moment hledal jen obtížně. Bohatou prostějovskou fotografickou scénu obohatily tento
měsíc třeba fotografie brněnského speleologa a fotografa Marka Audyho, které na
zámku představují svět venezuelských jeskyní. Živo bylo i v galerii U Hanáka, kde
byly zahájeny hned dvě fotografické výstavy: „Letem světem“ od Pavla Navrátila
a „Kudy chodí, tudy fotí“ od Jana Svačiny.
Osobně mne ale asi nejvíc zaujala prezentace školy Art Econ v Duze a dobrá atmosféra byla i na hudebním večeru v Tolú na
Olomoucké ulici, kde se hrál skvělý jazz.
A kam za kulturou v březnu? Já jistě zajdu
k „Hanákovi“ na výstavu Jana a Lubomíra
Čížkových „Jen tak jsem šel kolem“ a na výstavu Česká grafika III. do Duhy...
Milada Sokolová,
radní a předsedkyně kulturní komise
při Radě města Prostějova

Mostkovice/mls - O Mostkovicích jsme v posledních
měsících psali poměrně
často. Ať už v souvislosti se
stěhováním pošty, s domem
s pečovatelskou službou a
především ve spojitosti s nepřízpůsobivými nájemníky
budovy bývalého kina. Ti už
se v posledních týdnech buď
odstěhovali, nebo dali pokoj.
I díky tomu se mohli lidé z
Mostkovic v klidu bavit na
obecním plese, který se konal
v pátek 24. února v místní
sokolovně.
„Je to první obecní ples za nového zastupitelstva. Loni jsme
ho nepořádali, ale letos jsme
se do toho opět pustili. Jsem
opravdu rád, že lidé z Mostkovic přišli, dříve na těchto bálech nebývala účast právě nejvyšší. I proto jsme zvažovali,
zda má cenu je vůbec pořádat.
Letos jich dorazilo více než sto

Lidé se bavili. Dříve účast na obecních plesech v Mostkovicích
nebývala právě nejvyšší. Nové zastupitelstvo by si to přálo změnit.
Foto: Martin Zaoral
padesát a my se snažili hlavně
o to, aby se všichni dobře bavili,” prohlásil starosta Mostkovic Jaroslav Peška. K tanci
a poslechu v pátek v mostkovické sokolovně hrála hudební skupina Kvatro. Běheme
večera proběhla také Abba

show. V tombole bylo celkem
125 cen, hlavní z nich byl LCD
televizor. Největší pozornost
však přitahoval 39 kilogramů
těžký divočák. „Můj známý jej
zastřelil na Bruntálsku,” zmínil
se místostarosta Petr Žák, který
kance do tomboly věnoval.

Při plesové Poslední leči

praskal Národní dům ve švech
Prostějov/mik - Zcela zaplněné sály slavnostně naladěnými hosty, vůně jehličí a
zvěřiny. Tak by se ve stručnosti dal charakterizovat
ples Poslední leč Vojenských
lesů a statků České republiky, který se uskutečnil v sobotu v Národním domě.
„Náš ples probíhá ve všech
saloncích Národního domu,
v kavárně i dole ve sklípku,
kde je diskotéka. Kapacita 420
míst je tradičně zaplněna,“ informoval nás při naší návštěvě

plesu jeden z pořadatelů. Každoroční plesová Poslední leč je
skutečně atraktivní, není divu,
že Národní dům vždy praská
ve švech. „Máme tady velmi
bohatou tombolu ze zvěřiny.
Jako první cenu nabízíme odstřel jelena, druhý výherce si
může střelit srnce a dále je tu
dvojnásobné pozvání na společnou loveckou akci,“ dodal
pořadatel.
Návštěvníkům plesu Vojenských lesů a statků České republiky hrály do tance tři hu-

dební skupiny. V hlavním sále
bavila lidi Romantika pana
Doležela, v restauraci vyhrávala k tanci i poslechu cimbálová muzika primáše Varmužy
z Kyjova a v kavárně pak Trio
Pištěk. Pro nejmladší generaci
byla určena diskotéka ve sklípku, kdy tradičního DJ střídal
účastník SuperStar Tomáš Jurenka. Při losování tomboly
pak pořadatelé popřáli všem
výhercům i ostatním návštěvníkům ono posvátné LOVU
ZDAR!

Výborná nálada. Návštěvníci Poslední leče v Národním domě se v sobotu výtečně bavili. Ti šťastnější
si pak z tomboly mohli domů odnést i kance.
Foto: Michal Kadlec

Ze života města
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Víme první: místo BATI přijde MASARYK?

INZERCE

Prostějov bez vysoké školy zřejmě nezůstane

Zatímco na radnici stále
převládá pachuť po
jednáních s vedením
Univerzity Tomáše Bati,
která v Prostějově končí
své působení, obrátilo se
vedení města na ministerstvo financí se žádostí
o výjimku pro účel využití
osiřelé školní budovy na
Husově náměstí. Jde o to, že státní dotace na rekonstrukci budovy byla podmíněna tím, že nemovitost
bude využívat pouze vysoká škola. Naši zástupci
uspěli, na „Husák“ se zřejmě přestěhuje oděvnická
střední škola Art Econ.
Škatulata, hejbejte se! V budově na Husově náměstí bude brzy poProstejov/mik
Navíc není vyloučeno, že brzy
do Prostějova zamíří jiná vysoká
škola, tentokrát Masarykova
univerzita v Brně. „V první

řadě jsme rádi, že po dlouhém
období jednání s ministerstvem financí jsme obdrželi v
pondělí dopis, kdy vyhovují naší
žádosti a umožňují nám využít
uvolněné prostory v objektu na

školu Art Econ,“ informovala
nás Ivana Hemerková, místostarostka Prostějova. Jak dodala,
zmíněná střední škola by ale nemusela být jedinou, která zaplní
uvolněné prostory po Baťově
univerzitě. „Polovinu budovy na
Husově náměstí si i nadále pronajímá Baťova univerzita pro
své potřeby. Druhou polovinu
z části zaplní Art Econ a navíc
se rýsuje jedinečná možnost,
jak do Prostějova nalákat jinou
vysokou školu. Navázala jsem
první kontakt s Univerzitou T. G.
Masaryka v Brně, na jejíž akademické půdě už proběhlo první
jednání. Fakulta sportovních
studií by měla zájem přestěhovat
se do Prostějova s oborem trenérřádný průvan. Jak potvrdila místostarostka I. Hemerková, není vyloučeského vzdělávání sportovních
no, že zde bude nově působit i Masarykova univerzita.
her. Uvidíme, jsme na začátku
Foto: koláž PV Večerníku
jednání, ale vidím to poměrně
Husově náměstí pro jiné než Na základě tohoto vstřícného nadějně,“ prozradila exkluzivně
vysokoškolské účely, konkrétně kroku ministerstva jsme požádali Večerníku prostějovská místostapro Univerzitu Tomáše Bati. o možnost využití pro střední rostka Ivana Hemerková.

Společnost FTL mění řády

Prezident České republiky to odklepnul

Prostějov je definitivně statutární!

Prostějov/mik - Podpisem prezidenta České republiky Václava Klause byla stvrzena novela
zákona o obcích. Díky tomu se
dvě česká města, Jablonec nad
Nisou a Prostějov, definitivně
stávají statutárními.
„O tom, že Václav Klaus zákon
podepíše, jsem vůbec nepochyboval. Nyní se už tedy můžeme
definitivně připravovat na novou
roli v seznamu měst České republiky,“ uvedl Večerníku Miro-

slav Pišťák (na snímku), starosta
Prostějova, kterého už vlastně
oficiálně můžeme nazývat primátorem. Z místostarostů se pak

a zase ZDRAŽUJE!

stanou jeho náměstci. Jasné není
zatím datum, od kdy bude Prostějov jmenován coby statutární.
„Prezident republiky už zákon
podepsal, nyní ještě nějakou chvíli potrvá, než se změna statutu našeho města objeví v úředním listě.
Podle mého názoru, ale to jenom
odhaduji, bychom se mohli stát
statutárním městem od druhého
čtvrtletí tohoto roku, to znamená
od 1. dubna,“ odpověděl Miroslav Pišťák

Prostějov/red - Ve čtvrtek 1.
března 2012 dojde na základě
připomínek obcí a cestujících
ke změnám některých jízdních
řádů příměstských autobusových linek FTL.
„Jde například o zavedení nových spojů na lince 780640 Prostějov - Plumlov - Prostějovičky,
kdy pojede nově autobus z Prostějova ve 13.45 hodin pro obsluhu žáků ze školního vyučování
a zpět nový spoj z Prostějoviček
ve 14.25 hodin. Podle požadavku
obce bude nově žákovský spoj
z Prostějova ve 13.45 hodin na

Radní pod palbou

lince 780653 prodloužen z Hamer až do Vícova. K drobným
časovým posunům v rámci přestupných návazností dojde i na
některých dalších autobusových
linkách,“ informuje veřejnost
Renata Svobodová ze sekretariátu místostarostů.
Bohužel, ze strany FTL se jedná
o vstřícný krok pouze na první
pohled. Od stejného data totiž na
základě rozhodnutí Krajského
úřadu Olomouckého kraje dochází současně i k úpravě jízdného v
tarifu Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje.

Osvědčila se PRIVATIZACE bytových domů?
„Určitě, podívejte se na opravená sídliště,“ říká místostarosta J. Pospíšil

Prostějov byl jedním z prvních měst v republice,
kde se ve velkém začala opravovat panelová sídliště. Bylo to díky tomu, že tyto domy ve vlastnictví
města začala radnice okamžitě po roce 1989 prodávat soukromým majitelům. Na toto téma jsme
položili několik otázek místostarostovi Prostějova
Jiřímu Pospíšilovi (na snímku).
Michal Kadlec
Pane místostarosto, současný privatizační proces městských bytů
určitě není prvním takovým rozhodnutím prostějovských radních, že?
„Už v 90. letech minulého století
probíhala 1. vlna privatizace bytového fondu. Většina bytů, které vlastnilo město Prostějov, byla prodána
do soukromých rukou. Vznikala
nová bytová družstva a společenství
vlastníků. Většinou se prodej týkal
panelových domů. Prozíravý krok
tehdejšího zastupitelstva se okamžitě začal projevovat na vzhledu sídlišť. Prostějov byl jedním z prvních
měst v republice, kde se objevily

zateplené domy s novými lodžiemi.
Potvrdilo se, že majitelé bytů jsou
schopni svůj majetek maximálně
zvelebovat. Tato takzvaná 1. vlna
privatizace bytového fondu se týkala domů, kde se nenacházely žádné
nebytové prostory.
To se ale před dvěma roky změnilo,
že?
„Ano, předcházející zastupitelstvo v
roce 2010 připravilo 2. vlnu prodeje
bytů, která se týká domů, v nichž
se nacházejí nebytové prostory. To
znamená provozovny typu restaurací, obchodů či kanceláří.“
Co se týká bytů, v
jejich prodeji pokračuje i současné vedení města…

„Současné zastupitelstvo v loňském roce svými usneseními
schválilo prodeje bytových jednotek v domech na Dolní, Svatoplukově, Wolkerově a Netušilově
ulici.
Prodávají se jednotlivé byty, nebytové prostory si město zatím
ponechává ve svém vlastnictví.

Po prodeji následuje založení
společenství vlastníků, které si
zvolí své představenstvo a tím
správa přechází do rukou soukromých vlastníků.“
Podílí se nějak
město na investicích do domů, které jsou už
zprivatizované?

„Noví vlastníci se před odkupem oprávněně dotazovali, jak
se město postaví k tomu, že je
členem společenství vlastníků,
jak se bude podílet na opravách, na tvorbě fondu oprav a
jestli radnice nebude blokovat
budoucí rekonstrukce. Jejich
obavy byly a jsou zbytečné,
protože město jako člen společenství musí dodržovat zákon,
a proto se také velikostí svého
podílu musí účastnit všech investic a oprav.“
Neexistují žádné
výjimky?
„Samozřejmě jsou určitá specifika v jednotlivých domech,
která jsou uvedena v prohlášení
vlastníka nemovitosti. Je nutné
řešit případ od případu. Ale musím dodat, že město vždy bylo a
bude seriozním partnerem.“
Bude město prodávat i byty, které si nyní někteří nájemníci
neodkoupili?
„Takovou možnost připouštějí
pravidla prodeje bytů, tedy prodat byty třetím osobám formou
obálkové metody. Musím říci,
že v dohledné době o prodeji
těchto bytů neuvažujeme.“

NEBEZPEČNÝ přechod se má řešit!

Dopravní policie spojila síly s městem, projektant je ale proti
Prostějov/mik - Na podzim
loňského roku jsme upozornili na podle našeho
názoru velmi nebezpečné
místo na komunikaci jižního
kvadrantu. Jedná se o
přechod pro chodce, který
těsně sousedí s protihlukovou stěnou. Chodci, kteří na
bílou zebru vcházejí, jsou
v nebezpečí, nemají totiž
dostatečný přehled. Do stejného nebezpečí se ovšem
dostávají i řidiči, kterým zpoza stěny může vběhnout pod
auto nepozorné dítě.
Právě nedaleko přechodu je
dětské hřiště, ústí na něj také
cyklostezka. Po zveřejnění
článku o nebezpečnosti tohoto
místa se případu ujal dopravní
inženýr Policie ČR v Prostějově

Michael Vafek. Ve spolupráci s
městskými úředníky chce sjednat nápravu. Naráží však na
problém. „Upozornil jsem na
tuto skutečnost odbor rozvoje a
investic města. Vedoucí odboru
Antonín Zajíček na moji výzvu
zareagoval tím, že oslovil projektanta jižního kvadrantu s
určitými námitkami. Bohužel,
projektant sdělil, že je všechno
v pořádku a zmíněný přechod
pro chodce v těsné blízkosti
protihlukové stěny je podle
platných norem v pořádku. Pan
Zajíček mi přesto slíbil, že se z
vlastní iniciativy problémem
bude zabývat a bude se snažit
o nápravu,“ sdělil Večerníku
Michael Vafek, inženýr Dopravního inspektorátu Policie
ČR v Prostějově.

Jedním z možných řešení by
bylo zkrátit protihlukovou
stěnu aspoň o pár metrů. „To
bychom ale mohli narazit na
odpor hygieniků, podle jejichž
výpočtů má mít protihluková
stěna poblíž obytných domů v
ulici Boženy Němcové danou
výšku, šířku i délku. Budeme
se snažit dál, snad najdeme
jiné řešení. Přesto si nemyslím, že stav nebezpečnosti tohoto přechodu by byl tak dramatický, byť jste danou situaci
ve vašich novinách kritizovali
správně. Víme o určitém problému a chceme ho řešit, budeme
se snažit najít nějaký vhodný
kompromis,“ řekl Večerníku
v pátek Antonín Zajíček, šéf
odboru rozvoje a investic
Městského úřadu v Prostějově.

Nebezpečné místo. Denně přes tento přechod přejedou tisíce
aut. Kvůli špatnému výhledu skrz protihlukovou stěnu jsou v
ohrožení jak chodci, tak řidiči.
Foto: Michal Kadlec
Pro řešení nebezpečného
přechodu se tedy vyslovila jak dopravní policie,
tak i městský úřad. Snad se

podaří přesvědčit i projektanta jižního kvadrantu, aby
omezil rizika na zmíněném
přechodu pro chodce.

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

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

Jarní péče o pleť
Plískanice a zimní počasí nás
snad už brzy opustí, proto
bychom se i my měly pomalu
připravovat na jaro a první
sluneční paprsky. V předjarním období nemusí být vaše
pleť v kondici, po zimě může
být povadlá, jakoby unavená a šedá. Mohou se také
projevit jakékoli problémy:
citlivost, suchá a zarudnutá
pokožka, akné či atopické
ekzémy. A jak by měla taková nápravná jarní péče
vypadat?
Aby byla pleť čistší a zdravější až do hloubky, bude nutné
ji zbavit odumřelých buněk.
Peeling pomůže odstranit odumřelé buňky na povrchu po-

kožky, vyčistit póry a vyhladit
kůži (viz. rámeček). Součástí
každodenní péče by mělo být
dokonalé vyčištění pleti pomocí tampónku s pleťovým
mlékem, a poté pleťovou
vodu. Teprve pak je vhodné
nanášet hydratační či výživný
krém. Tuto pravidelnou denní
péči by bylo vhodné doplnit
jednou za zhruba šest týdnů
pleťovou maskou nebo návštěvou kosmetického salonu.
Ani při dokonalé péči byste
neměla zapomínat na pohyb na
čerstvém vzduchu, dostatečný
spánek a dodržování pitného
režimu. Všechny tyto faktory
mají vliv na kvalitu a stav naší
pokožky. Pleti nejvíce prospí-

vá zelený čaj. Ten navíc příznivě ovlivňuje zubní sklovinu
a posiluje imunitu. Při přípravě
jej ale nikdy nezalévejte vařící,
nýbrž vlažnou vodou. Vynikající nápoj plný vitaminů je také
voda s citronem.

TIP NA DOMÁCÍ PEELING
Smíchejte olivový olej
s krystalovým cukrem a je to!
Vzniklou směs nanesete na
vlhkou pleť a vydrhněte celé
tělo. Zůstane vám sice poté
trochu mastnější pokožka,
ale té se hravě zbavíte obyčejným sprchovým gelem.
Tento peeling pomáhá i na
zarůstání chloupků...

Jarní detoxikace pomáhá - jak na to?
Organismus po dlouhé zimě
potřebuje vzpruhu, doplnění hladiny vitamínů a minerálů. Jen tak může fungovat
bezchybně a vitálně...
Na prvním místě bude bezpochyby výživové opatření.
Odvážnější z vás mohou zvolit
hladovku s příjmem zeleninových šťáv, bylinkových čajů
či potravinových doplňků. Pro
ty méně troufalé je alternativou pozměnit jídelníček tak,
aby odpovídal požadavkům
očistné kúry. Nejvhodnější je
zapojit do stravovacího režimu zeleninu, ovoce, obiloviny,
těstoviny a luštěniny. Omezit

bychom měli bílou mouku,
cukr, uzeniny, vepřové a hovězí maso, přepalované tuky a
sladkosti. Pitný režim je nutné
v době očisty zvýšit minimálně
na 2,5- 3 litry tekutin denně,
aby se rychleji odplavovaly
škodliviny z našeho těla.
Večernice vám exkluzivně přináší ukázku (ne až tak drastické) sedmidenní očistné kúry...

Co detoxikací získáte?
• více energie
• pozitivní náladu
• posílenou imunitu
• lepší spánek a trávení
• svěží pleť a lesklé a zdravé vlasy

Oběd: 200 g hroznů
Svačina: ovocný salát (liboRáno: čerstvá šťáva z jablek, volné čerstvé ovoce posypte 2
pomerančů a kiwi
lžícemi jakýchkoliv olejnatých
Dopoledne: grapefruit
semínek a 2 lžícemi ovesných
Oběd: banán nebo 200 g man- vloček)
ga
Večeře: 2 pečené brambory se
Svačina: jablečná šťáva
slupkou, mořská sůl
Večeře: grapefruit, 200 g me- Druhá večeře:
lounu
Středa
Druhá večeře: pomeranč
Ráno: 250 g hroznů nebo menebo mandarinka
lounu
Úterý
Svačina: jablko
Ráno: čerstvá ovocná šťáva z Oběd: salát z 2 na kolečka na2 jablek, 2 pomerančů a 200 g krájených mrkví, 2 jablek, 200
melounu
g hroznů a šťávy z ½ grapefruSvačina: bílý jogurt
itu

Pondělí

Svačina: 250 g strouhané
mrkve s jablkem
Oběd: čerstvá zelenina, sójová
omáčka, česnek, koření, 1 lžíce
olivového oleje
Svačina: 250 g melounu
Večeře: 200 g kysaného zelí,
1 pečený brambor ve slupce
sypaný čerstvým česnekem,
Svačina: 250 g jahod s kiwi mořská sůl
nebo ½ ananasu
Pátek
Večeře: 200 g hroznů, 1 jablko
Ráno: čerstvá zeleninová šťánebo 200 g melounu
va (3 dl)
Čtvrtek
Svačina: 2 mrkve
Ráno: 3 dl šťávy z mrkve, Oběd: zeleninový salát s česhlávkového zelí, celeru a čer- nekem, olivovým olejem (1
vené řepy
lžíce) a kořením

Svačina: kysané zelí (1 miska)
Večeře: dušená zelenina s olivovým olejem

Sobota
Celý den se pije jen zeleninová šťáva (celer, řepa, bílé
zelí).
Večeře: miska kysaného zelí
posypaného lněnými semínky
(2 lžičky)
Neděle
Ráno: ovocná šťáva
Svačina: kelímek biojogurtu,
plátek tmavého chleba
Oběd: zeleninový salát
Večeře: ovocný salát

rozhovor se zajímavou osobností...

„TVOŘENÍ NA JAKÝKOLIV ZPŮSOB MĚ BAVÍ,“
říká prostějovská malířka a fotografka Helena Kadlčíková
Prostějov - Večernice vám
dnes
přináší
rozhovor
s prostějovskou malířkou
a
fotografkou
Helenou
Kadlčíkovou. Šestatřicetiletá
umělkyně vlastnící fotoateliér
v Prostějově na Knihařské
ulici se v nejčtenějším regionálním periodiku neobjevuje
poprvé. Věrní čtenáři si jistě
vzpomenou, když jsme informovali o jejím pobytu na
ranči největšího popového
zpěváka všech dob Michaela
Jacksona! Co nám na sebe
prozradila nového? Dočtete
se v následujícím exkluzivním
interview.

Nikol Hlochová
Jak jste se k focení
dostala? Byl to váš
sen už odmalička,
nebo to máte v rodině?
„I když mě focení vždy bavilo,
jako dítě jsem se věnovala
hodně sportům a na kreativní
počiny nebylo příliš moc času.
Až později, někdy ve dvaceti
letech, jsem začala malovat a
poté fotografovat. Mezi fotografováním a malováním je
totiž velký rozdíl. Malování je
pro mě jako meditace, práce
přibývá zvolna, člověk je velmi
koncentrován na to, co zrovna

„Docela mě mrzí, že jsem se nevěnovala
fotografování, když jsem pobývala na
Neverland ranči s Michaelem Jacksonem.
Moc ráda bych s ním nafotila nějakou
aranžovanou fotografii. To se mi však
už nesplní, musím ovšem podotknout,
že on sám byl moc dobrý fotograf....“
Prostějovanka HELENA KADLČÍKOVÁ
vzpomíná na život s popovou superstar

dělá. Naopak fotografování
probíhá velice rychle a nápady
se dají velmi rychle realizovat.“
Jaká témata fotografujete nejraději?
„Ráda fotografuji
člověka v jakékoliv formě - od
portrétů, aktů až po složitější
aranžované portréty. Práce
s modely mě baví. Ráda také
fotím na cestách, ponejvíc
přírodu. Dá se tedy říci, že
ráda fotografuji vše, co si chci
uchovat ve své paměti a o co
se chci podělit s jinými lidmi.
Fotoaparát nosím neustále při
sobě, člověk nikdy neví, na co
kde narazí...“

naplňuje a uklidňuje. Pokud
mám volnou chvíli, ráda jdu
někam do přírody na čerstvý
vzduch. Člověk si krásně vyčistí
hlavu a získá nové nápady, které
INZERCE
Má za ušima. Starodávné přísloví přesně sedí na Helenu
Kadlčíkovou, podle níž je fotografování tou nejlepší možností, jak
rychle se dají realizovat a nápady.
Foto: archív

„Být kreativní mě naplňuje a uklidňuje“. Tato slova fotografky a malířky potvrzuje i ukázka tohoto
stylizovaného snímku...
Foto: Helena Kadlčíková

Máte nějaký svůj
nesplněný fotografický sen?
„Myslím, že každý sen se jednou může vyplnit. Docela mě
však mrzí, že jsem se příliš
nevěnovala fotografování, když
jsem pobývala na Neverland
ranči s Michaelem Jacksonem.
Moc ráda bych s ním nafotila
nějakou aranžovanou fotografii.
To se mi však už nesplní, musím
ovšem podotknout, že on sám
byl moc dobrý fotograf...“
Fotíte si jen tak
pro radost nebo i
profesionálně?
Lze vaše snímky vidět třeba
někde na výstavě?
„Fotím také profesionálně,
mám fotoateliér v centru
Prostějova a jak jsem již říkala,
fotografování mě velice baví,
takže jsem ráda, že má práce je
i mým koníčkem. Výstavy jsou
každoročně, v Prostějově se
další uskuteční pravděpodobně

už v druhé polovině tohoto
roku.“
Kromě focení i
ráda
malujete,
kombinujete tyto
dvě činnosti? Používáte nějaké
speciální techniky, slyšela jsem
například o technice malované
fotografie?
„Ano, malovaná fotografie je
napůl obraz a napůl fotka. Prakticky jde o klasicky na plátno
vyvolanou černobílou fotografii domalovanou olejovými
barvami. Chtěla jsem propojit
malování a fotografování v jednom díle, na jednom plátně.
Vytvořit obraz, u kterého by si
člověk položil otázku, zda je to
malba, nebo fotografie…“
Zmínila jste se, že
vás prací baví a je
vám
koníčkem.
Chtěla byste se umělecké
dráze věnovat i do budoucna?
„Tvoření na jakýkoliv způsob
mě baví. Být kreativní mě

pak přichází skoro samy. Stačí se
pořádně nadechnout, uvědomit
si všechno to pěkné, co je kolem
nás, a být vděční za to, že tu
můžeme být….“

Zajímavosti
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Datum narození: 29. února. Je to VÝHRA nebo PECH?
Nejvíce novorozeňat 29. února přišlo na svět
v Prostějově v roce 1980. Více je děvčátek…
Prostějov/mik - V průběhu onoho zvláštního data 29. února se v Prostějově narodilo od roku 1960 celkem 43 dětí, z
toho 19 chlapců a 24 děvčat.
Zajímavé je to, že nejvíce dětí se v prostějovské porodnici narodilo v tento den v roce 1980, pak počet narozených miminek
rapidně klesal. „Není to až tak nelogické, také celkově se rodilo nejvíce dětí v sedmdesátých letech minulého století, potom
i v rámci celé České republiky počet novorozeňat skutečně
podstatným způsobem klesal,“ vyjádřila se Ivana Hemerková,
místostarostka Prostějova, která nám zajistila i zajímavou statistiku únorových novorozeňat z našeho města v přestupných
létech.

Prostějované narozeni v porodnici
dne 29. února za posledních 52 let
rok
chlapci
29. února 1960
2
29. února 1964
0
29. února 1968
2
29. února 1972
3
29. února 1976
1
29. února 1980
4
29. února 1984
3
29. února 1988
1
29. února 1992
1
29. února 1996
0
29. února 2000
1
29. února 2004
1
29. února 2008
0
29. února 2012
?

Narodit se v přestupném roce. Proč ne?
Místostarostka I. Hemerková: „Ale slavit jednou za čtyři roky, to bych nevydržela!“
Narodit se 29. února je opravdu nevšední záležitost. Lidé s tímto datem narození v občance jsou
vždy středem pozornosti, mnohdy i terčem kanadských žertíků. Ovšem málokdo slaví narozeniny
pouze jednou za čtyři roky. A místostarostka Ivana
Hemerková, pokud by se narodila 29. února, už vůbec ne. Potvrdila nám to v exkluzivním rozhovoru.
Prostějov/mik

děvčata
3
0
2
3
4
4
1
2
1
1
1
1
1
?

Paní místostarostko, máte
bohaté zkušenosti s prací
mezi lidmi. Působíte jako
oddávající, vítáte na radnici nové občánky, blahopřejete seniorům k jejich významným
jubileím.
Potkala jste osobně někoho, kdo by se narodil 29.
února?
„Nebudete mi to věřit, ale já
si teď skutečně nemohu nikoho vybavit, ani nikdo z mých
přátel a známých se nenarodil

29. února. O to je to, myslím
si, výjimečnější, ne každému
se podaří slavit narozeniny
jednou za čtyři roky…“
Dlouho
jste
působila jako
ředitelka střední školy. Ani
tady jste neměla žádného
žáka narozeného o tomto
datu?
„Opravdu jsem si toho nepovšimla. A kdyby tomu
tak bylo, spolužáci toho
dotyčného by mu to určitě dávali nepokrytě najevo.
Ne, opravdu jsem se ještě s
nikým takovým nepotkala.“

„Narozeniny slavím každý rok,“ opakuje

po dvanácti letech Eva Wolfová z Mostkovic
Mostkovice/mik - Ten čas
strašně utíká. Před dvanácti
lety jsme navštívili sourozence Evu a Petra Wolfovi
z Mostkovic. Dvojčata měla
v roce 1980 ten krásný dar
narodit se 29. února. Redakce
Prostějovského Večerníku se
rozhodla navštívit výjimečné
lidi po tuctu let znovu a zeptat se, co se v jejich životě
změnilo. Setkali jsme se
ovšem pouze s maminkou
desetiletého Davida Evou,
její bratr se totiž před lety
přestěhoval za manželkou na
sever Moravy a sám má už
dvě děti. Ani jedno z nich se
ale nenarodilo v přestupném
roce…
V roce 2000 nám Eva s Petrem
potvrdili, že si kvůli datu jejich
narození dělají srandu i ve vlastní rodině. „Na naše šestnácté
narozeniny nám maminka upekla čtyřposchoďový dort a
my jsme museli sfoukávat čtyři
svíčky. Prý víc let nemáme,“
sdělila tenkrát Eva Wolfová. „S
tím, že jsme se narodili zrovna
29. února, jsme měli vždycky

Oslava bude. Eva Wolfová z Mostkovic společně se synkem
Davidem oslaví své dvaatřicáté narozeniny. Tedy vlastně osmé…
Foto: Michal Kadlec
všelijaké zážitky. Samozřejmě
se najde pár kamarádů, kteří
nám toto datum neustále
předhazují. Prý nám budou
přát pouze jednou za čtyři roky,
že aspoň ušetří. Když se to
ale vezme z druhé strany, my
bychom zase mohli ušetřit za
oslavy,“ řekl Večerníku před
dvanácti lety Petr Wolf.

Píše se rok 2012 a my jsme se
v Mostkovicích objevili znovu. Na stejné adrese jsme už
zastihli pouze Evu Wolfovou,
která se sama stará o desetiletého syna Davida. „Za ten
tucet let, co jsme se neviděli,
se mnohé změnilo. Já i bratr
máme děti, Petr dokonce dvě a
představte si, že dvojčata! On se

ale odstěhoval za manželkou do
Jeseníků,“ řekla nám Eva Wolfová z Mostkovic. Ta zůstala
se synem sama, navíc prý v
současnosti nemá zaměstnání.
Přesto zůstala veselá a těší se
na svou oslavu. „Já mám teď ve
středu vlastně osmé narozeniny.
To jsem hodně mladá, že? Jsem
vlastně o dva roky mladší než
můj Davídek,“ rozesmála se
sympatická brunetka. Jak ale
vzápětí dodala, nějaká ta oslava
probíhá vždy každý rok. „Jasně,
to bych si já ani moji blízcí
nemohli nechat ujít. Oslavu
pořádáme buď osmadvacátého
února, nebo to necháváme až
na prvního března. Letos to ale
bude samozřejmě výjimečné,
navíc se chystám na návštěvu
za bratrem. Oslavíme to
společně,“ dodala Eva Wolfová.
K jejím „osmým“ narozeninám
jí i bratrovi Petrovi na dálku
přeje Prostějovský Večerník
všechno nejlepší, hodně zdraví
a co nejvíce životního štěstí. A
třeba se za dvanáct let zase potkáme…

Jak se mají lidé narození 29. února...
Lidé, kteří se narodili 29. února,
mají ve společnosti zvláštní postavení. Díky tomu, že se jejich
narozeniny opakují každé čtyři
roky, trvá jejich mládí i přes
100 let našeho života! Každý
jejich rok je dlouhý jako naše
4, a tak déle zůstávají dětmi, do
práce můžou, až když jim je 15
let (tedy když je běžnému člověku 60 let a blíží se již zaslou-

ženému odpočinku). Kdo by to
nechtěl taky? Má to však i své
nevýhody: chlastat smí až po
72 letech. Jsou také přítěží pro
rodiče, starat se o dítě dlouhých
60 let nepřežije každý...
Prostě, jak už to v životě chodí,
všechno má své výhody i nevýhody. Ale pro někoho lepší
devětadvacátého nežli v pátek
třináctého...

Glosa Martina Zaorala
Prožijte „extra” den na party s Dr. Housem!
Letos jsme díky přestupnému
roku získali den navíc. Jelikož
je čas společně se zdravím vůbec tím nejcennějším, co každý
z nás má, je to pro nás všechny
určitě dobrá zpráva. Nelze nevzpomenout všechny, kteří v
tento den přišli na svět. Právě
oni například ve dvaceti letech
dostanou příležitost oslavit své
páté narozeniny. Mnozí z nich si
to pak kompenzují tím, že narozeniny obvykle začnou naplno
slavit už ráno 28. února a skončí
až 1. března večer. A podle toho
pak taky vypadají…
Za „extra” den vděčíme faktu,
že se řídíme gregoriánským kalendářem. Přitom v oblasti měření času existuje velká konkurence, například Židé letos už
mají rok 5 772, zatímco muslimové teprve 1 433. V tomto
případě by všichni propagátoři
gregoriánského kalendáře měli

pro jistotu do boje vytáhnout
s heslem „ke každým čtyřem
letům vám dáme jeden den
ZDARMA“. Bohužel jejich
lobby je zřejmě slabá, a proto
29. dosud nebyl vyhlášen státním svátkem a na volno tak
můžeme zcela zapomenout.
Nemůžeme se pak divit, že
zisk celých 24 hodin výrazně
podceňujeme.
Kdo tak nečiní, jsou snad jen lékaři. Bonusový den byl totiž vyhlášen dnem vzácných nemocí.
Je to celkem logické. Pravděpodobnost, že se narodíte 29.
února je 1:1 460, možnost, že
vaše dítě bude trpět některým
z tzv. vzácných onemocnění, je
podobně nízká a to přibližně 1:1
150. Otázkou je, jak tento „výjimečný” den strávit?
Pokud bych měl na výběr, tak
bych obojí spojil. Volný 29.
únor bych věnoval sledování

svého jediného oblíbeného
seriálu Dr. House. Právě tento
rozcuchaný a neoholený hrdina, který nemá rád pacienty, se
zabývá odhalováním vzácných
nemocí. Vůbec by mi nevadilo,
že už bych dopředu věděl, že
ani tentokrát pacient nebude
stižen lupusem, přestože se
tam o něm bude opět mluvit.
Jak totiž řekl sám Dr. House:
„Lupus to není nikdy!” Stejně
jako lupus coby ošklivé ovšem
neinfekční kožní onemocnění
nebude za kritickým stavem léčeného pacienta stát pravděpodobně ani sarkoidóza a spousta
dalších často skloňovaných
nemocí.
Budu-li však mít na House
celý den, pak jej budu moci
sledovat důkladněji. Kromě
množství ironických hlášek se
budu bavit třeba i jeho překladem. Hned v několika dílech

například doktoři po odběru
vzorků čekají na „kulturu”.
Většina lékařů si může položit
otázku, co touto kulturou Dr.
House vlastně myslí. Zdali mu
jde o přímý přenos z koncertu
bostonské filharmonie, pořad
Hlas Česko Slovenska, či snad
dokonce nějakou house party?
Dr. House totiž zřejmě požadoval kultivaci, ale překladatel
nechal diváka v napětí, zdali se
hlavní hrdina v dalším průběhu
dramatu nepostaví za mixážní pult. Kulturu během léčby
chtějí snad jen pacienti vyžadující televizi na pokoji, kultivaci
pak zdravotníci, kteří čekají na
rozmnožení mikroorganismů v
laboratorních podmínkách.
Ať už budete sledovat Dr. House, či budete celý den v práci
jako obvykle, přejeme vám,
aby pro vás byl 29. únor skutečně výjimečný!

Narodit se v
tento den může
mít určitou romantickou
symboliku, ne?
„Tak to nevím, jestli je to romantické. Kolikrát jsem přemýšlela, kdybych se třeba 29.
února narodila já, co bych dělala. Jestli bych třeba narozeniny slavila fakt pouze jednou
za čtyři roky. Pak jsem si sama
vždycky odpověděla, že v žádném případě. Já jsem totiž slavící typ. Strašně ráda slavím,
mám ráda své narozeniny a
svých blízkých. Vyžívám se v
organizování oslav a podobně.
Proto si nedovedu představit,
že bych slavila narozeniny jenom každé čtyři roky. To bych
nevydržela!“
Má to vůbec nějaké
výhody
narodit se 29. února?
„Pro někoho asi určitě. Zejména pro ty, kteří naopak nesnáší
oslavy a nejraději by zapomně-

li na to, že vůbec nějaké
narozeniny mají. A pár
takových lidí znám. V
každém případě narodit se 29. února je
obrovská exkluzivita
pro toho dotyčného. A
nemyslím si, že by se
tím někdo trápil, spíše
se tím chlubí. Navíc, obrazně řečeno, takový člověk stárne čtyřikrát pomaleji než my všichni
ostatní!“

Slavící typ. Místostarostka Prostějova Ivana Hemerková má ráda
oslavy, proto by se nechtěla narodit 29. února a slavit narozeniny
jednou za čtyři roky.
Foto: archiv Pv Večerníku

Posledního února budou
mít „slané děti” svůj den

Prostějov/mls - Po čtyřech
letech jsme se dočkali
přestupného roku. I letos
byl poslední únorový den
vyhlášen dnem vzácných
onemocnění. Právě 29. únor
je pro upozornění na vzácné
choroby velice příznačné datum. Pravděpodobnost, že se
narodíte právě 29. února,
je totiž 1:1 460, možnost,
že vaše dítě bude trpět
některým z tzv. vzácných
onemocnění, je podobně nízká a to přibližně 1:120.
„Proč právě já?” Tak to je
otázka, kterou si v těžké
životní situaci minimálně jednou za život položí snad každý
z nás. Jestli však má někdo
právo žehrat na svůj osud, pak
jsou to děti, které se narodily
s některou z dědičných vzácných chorob. Obvykle tak
ale nečiní. Přitom narodit se
s některou z řady dědičných
chorob je jako vytáhnout si z
opravdu velkého balíku karet
Černého Petra.
Vzácné onemocnění pomáhá
odhalit
novorozenecký
screening. „V prostějovské
nemocnici jsou v současnosti
děti vyšetřovány v novorozeneckém screeningu na
třináct nemocí, nejčastěji na
cystickou fibrózu. Dítě může
trpět několika tisíci vrozených
dědičných poruch, některé

jsou skutečně extrémně vzácné. Za dob své osmadvacetileté
praxe jsem se setkal s celou
plejádou vzácných vrozených
nemocí,“ říká primář dětského
oddělení a garant pediatrické
péče skupiny AGEL MUDr.
Josef Tenora.
Včasné odhalení nemoci
umožní
zvolit
účinnou
léčbu dřív, než se projeví a
nenávratně poškodí zdraví.
Léčba je nákladná, za některé
přípravky k enzymové léčbě
dá zdravotní pojišťovna až
30 milionů korun za pacienta
a rok.
Mezi nejčastější vzácné
choroby patří právě cystická
fibróza. Toto onemocnění
postihuje především dýchací
a trávicí cesty, a ačkoliv se
nemocné děti mohou zdát na
první pohled zcela zdravé,
onemocnění
vyžaduje
každodenní náročnou léčbu
a děti postižené cystickou fibrózou mají jen 50% šanci,
že přežijí své dvaatřicáté
narozeniny. Cystická fibróza
je i dnes, v době špičkové
medicíny,
nevyléčitelným
onemocněním. Léčba této nemoci se zaměřuje jen na její
mírnění. „Nemocní se celý
život potýkají s dýchacími
potížemi, protože jejich plíce
se plní hustým hlenem, který
jim ucpává dýchací cesty.

Zároveň nemoc omezuje
fungování slinivky břišní a
organismus tak není schopen kvůli absenci trávicích
enzymů absorbovat pro tělo
důležité živiny. Proto je
především pro děti charakteristický zpomalený růst.
Nemocní tak musí celoživotně
dodržovat vysokokalorické
diety a zároveň i přijímat před
každým jídlem enzymy napomáhající trávení,” uvedla
Hana Szotkowská, tisková
mluvčí skupiny AGEL.
Pro všechny rodiče, jejichž
děti jsou postižené právě tímto vzácným onemocněním,
funguje Klub nemocných cystickoku fibrózou. Krizový
telefon na něj je 776 777 257.
Více informací o nemoci se
můžete dozvědět na webových
stránkách www.cfklub.cz .

Jak přispět?
Na děti postižené cystickou fibrózou lze přispět
na číslo bankovního účtu
číslo 1921101329/0800 vedeného u České spořitelny.
Za tímto účelem lze zaslat
i dárcovskou SMS ve
tvaru DMS SLANEDETI
na telefonní číslo 87 777.
Cena dárcovské SMS je 30
Kč, Klub nemocných CF
obdrží 27 Kč.

Je pro vás 29. únor něčím
výjimečný? NAPIŠTE NÁM
Letošní přestupný rok nám daruje jeden den navíc, a to 29. únor. Bude to pro vás den jako
každý jiný, nebo se ho chystáte zajímavě využít? Napište do redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Ty nejzajímavější či nejpikantnější příběhy a události nejen zveřejníme, ale i odměníme!
• Narodili jste se 29. února?
• Slavíte tedy narozeniny jen
jednou za čtyři roky?
• Narodily se vám děti?
• Jmenujete se Horymír?

• Měli jste zrovna v tento den
svatbu?
• Máte nějaký zvláštní vztah
k tomuto datu?
• Stala se vám tento den nějaká
výjimečná událost?

Napište e-mail na adresu: redakce@vecernikpv.cz
INZERCE

Předplaťte si periodikum,
kde najdete nejvíce
zpravodajství z Prostějovska
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433
Pište: predplatne @vecernikpv.cz
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Tereza Adamcová
18. 2. 2012 50 cm 3,45 kg
Vrchoslavice

Michal Stříž
19. 2. 2012 50 cm 3,45 kg
Kostelec na Hané

Markéta Černá
19. 2. 2012 51 cm 3,85 kg
Prostějov

Adéla Piková
21. 2. 2012 49 cm 3,30 kg
Smržice

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

Anežka Zahálková
21. 2. 2012 49 cm 3,10 kg
Želeč

David Hegr
20. 2. 2012 53 cm 3,80 kg
Prostějov

Josef Schmidt
20. 2. 2012 50 cm 3,45 kg
Prostějov

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV-HELEN DORON EARLY ENGLISH

Angličtina pro princezny, kovbojky, pippilotty
a čaroděje

Prostějov/pr - Už vás někdy místo paní učitelky vyučoval klaun
nebo Pippi dlouhá punčocha? Že
ne? Tak studentům Angličtiny
pro děti Prostějov/HDEE se to
minulý týden podařilo! Celý
třetí únorový týden se jim nesl
v duchu radovánek Mardi gras
nebo po česku Ostatků či Masopustu. Lektoři Angličtiny pro
děti/HDEE totiž připravily pro
svoje speciální pohádkové hosty
spoustu zábavných aktivit, výuku tradičních tanců a humorné
zpěvy. Odměnou jim pak byla
typická masopustní pochoutka
- kobliha nebo chcete-li „doughnut“ .
Samozřejmě to šlo nejlíp těm
nejmenším, kteří na pohádky ještě
věří, ale nakonec se podařilo trochu rozdovádět i starší studenty.
Přestože má Masopust v českých
zemích dlouhou tradici, bohužel se
pomalu z obecného povědomí vytrácí. Nápad oživit tradici, přivezla
se sousedního Rakouska lektorka
a manažerka Angličtiny pro děti
Prostějov Eva Šmídová. „U našich
sousedů se „Fasching“, tj. náš Masopust, slaví na všech školách. Když
jsem se před dvěma lety objevila
v jedné základní škole v inkrimi-

Foto: Angličtina pro děti Prostějov/HDEE
nované „Fat Tuesday“, byla jsem
jako jediná zcela mimo mísu, ledaže
bych je přesvědčila, že jdu za turistu... Místo paní ředitelky se ve
dveřích smál vodník, chodby školy
místo učitelů brázdily Pippi dlouhé
punčochy, čarodějky, Robin Hood
či hippie a všude voněly koblihy.
Byť děti a rodiče našimi výstřelky
asi občas překvapíme, myslíme že
nejen kvůli dětem to stojí za to!“
Pokud chcete nasát trošku atmosféry radovánek, karnevalů a
hodování zavítejte tedy na www.
angličtinaprodetiprostejov.cz, kde
jsou kromě fotek z inkriminovaného

týdne umístěny pod heslem MARDI
GRAS písničky a říkanky k tomuto
tématu.
Angličtina chystá od března tohoto školního roku otevření
pokračujícího kurzu pro školáky,
optimální pro 3., 4., ale i 5. třídu
základní školy. „V tomto kurzu jsou
ještě poslední volná místa,“ hlásí
Eva Šmídová.
Na konci března se pak
angličtináři vypraví opět na hon
za velikonočním pokladem a od
konce dubna se už začnou pomalu otevírat kurzy pro zápis na
příští rok..

ŠVEHLOVA STŘEDNÍ ŠKOLA A PROJEKT
KVALITNÍ POTRAVINY-KVALITNÍ ŽIVOT
Prostějov/pr - Počátkem měsíce února 2012 nasazuje prostějovská Švehlova střední škola v
rámci projektu „Kvalitní potraviny-kvalitní život“ do
výuky hned sedm předmětů všech partnerských škol
a Švehlovy střední školy. Jedná se o inovativní výuku
s využitím nově vytvořených materiálů, přičemž tato
pilotní výuka bude probíhat třiadvacet měsíců, tedy až
do konce realizace projektu.
Pro realizaci výuky na všech partnerských školách zakupuje ŠSŠ interaktivní tabule. V další fázi budou laboratoře
vybaveny chybějícím vybavením. Všechny vytvořené
vzdělávací materiály budou umístěny na portále projektu,
část vzdělávacích materiálů bude vytištěna.
Materiály vzdělávacích modulů budou integrovány do
řádné výuky těchto předmětů:

* Technologie potravin
* Chemie potravin
* Analytická chemie
* Fyzikální chemie
* Biologie a makrobiologie
* Hygiena potravin
* Potravinářská technika
Učitelé, proškolení v oblasti využití multimédií, budou
vytvořené materiály využívat ve výuce a žáci tak získají aktuální informace v daném oboru.
Pracovní listy zjednoduší výuku v laboratorních cvičeních. V rámci přípravy na výuku a na zkoušky budou
žáci využívat vzdělávací portál. Kvalitněji se připraví
na praxi, naučí se efektivněji pracovat a získají trvalejší
dovednosti.

Robin Kumar
21. 2. 2012 50 cm 3,55 kg
Kostelec na Hané

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Předplaťte si periodikum, kde vám každý týden představíme
NOVÉ SPOLUOBČANY • Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433, pište: predplatne@vecernikpv.cz
INZERCE

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo
na tel. č. 588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka-pevná, pojízdná, podpažní,
servírovací stolky a polohovací
lůžka (mechanická, elektrická).
Kontakt po telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále
poskytuje služby nevidomým a
slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582
338 278
pořádá v únoru tyto akce:
pondělí 27. února
od 16.00 do 18.00 hod. Keramika - tvořivá dílna Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov. Pracovní oblečení s sebou.
sobota 3. března
Vyvěšování budek pro ptactvo
a pro hmyz na Plumlovsku pracovní vycházka
Sraz v 8:45 na aut. zastávce v
Plumlově (odjezd vhodného autobusu z Prostějova v 8:25 z aut.
nádraží)
SONS „Semtamník“
středa 29. února
Výlet do Čech pod Kosířem.
Posezení s mistrem řezbářem Miroslavem Srostlíkem, seznámení
s jeho tvorbou a technikou řezby.
V občerstvení U Hraběnky potom
program pana Srostlíka – „Zpívání a povídání o Hané“ a báječné
klobásky a žebírka přímo z udírny.
Odjezd z Pv z nádraží od Alberta
v 10.30 ze stan.č. 1, odjezd z Čech
pod Kosířem ve 14.00, nebo v
15.33, v Pv jsme ve 14.25, nebo
v 15.55.

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
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
Hopsánky a zpívánky s miminky/ volná místa
program pro maminky s miminky do 9 měsíců, vždy ve středu
12.30-14.00
Kurz efektivního rodičovství
Jak porozumět dětem i sami
sobě? Jak zvládat výchovné situace?
Pro rodiče dětí všech věkových
kategorií ( leden-únor obsazeno)
podvečerní setkávání – přijímáme přihlášky na další běh kurzu
(březen-duben)
Individuální poradenství pro
návrat do zaměstnání
poradenství s psycholožkou pro
ženy před návratem do zaměstnání neevidované na UP
přihlášky předem
Volné herny pro rodiče s dětmi
do 5 let probíhají vždy v pondělí
a ve středu 15.00-17.00
Ostatní programy jsou obsazeny.
Zapisujeme ale náhradníky a v
případě uvolnění místa vás kontaktujeme.
Aktuální počet míst je zveřejněn
na www.mcprostejov.cz nebo
www.facebook.com/
cipisekprostejo
Zumba s Kristýnou. Každé
pondělí a středu od 18.00 do
19.00hod. Prostějov, ZŠ Melantrichova (tělocvična zadní vchod
od hřiště). Další info na webu:
zumbaskristynou.webnode.cz
Městské divadlo foyer: Magdalena Jansová FOTOgrafie do
29. února 2012

ART ECON – výstava výtvarných prací studentů středních škol.
Výstava potrvá do 3. března.
Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí
v ČR, klub RADOST, PS
145, Wolkerova 22,796 40
Prostějov 1 Pobyt u mořeChorvatsko – Makarská
riviéra Zaostrog 7. – 19. 8.
2012. Pořádá Asociace Radost
Prostějov. Využijte hromadnou
slevu a pojeďte s námi. Kemp
je 20 metrů od moře, v ceně
podle druhu ubytování /pokoje v pavilonech s vlastním
soc. zařízením nebo chatky / je
zahrnuta také doprava autobusem, polopenze, pobytová taxa
a služba delegáta. Vhodné pro
rodiny s dětmi, osoby ZTP i
seniory. Veškeré informace na
tel.: 724 390 204, 582 335 251
nebo osobně Školní 32, 1. posch. kanc. OS Pomocná ruka
8.00 – 11.00 hod.
TJ SOKOL ČECHOVICE
pořádá VELKÝ SPORTOVNÍ
PLES 3. března 2012 vždy 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.
Lazariánský servis vás zve i
v tomto roce v srpnu na ozdravný pobyt v Chorvatsku. Zúčastnit se mohou rodiče s dětmi, senioři i handicapovaní. Počet míst je
omezen. Bližší informace na tel.
čísle: 776 054 299
Klub přátel ZŠ a MŠ Určice
Vás zve na SPOLEČENSKÝ PLES, který se koná
v sobotu 3. 3. 2012 ve 20.00
hod. v sále místní sokolovny
v Určicích, k tanci a poslechu hraje skupina Romantica.
Občerstvení a bohatá tombola
zajištěny, předtančení – taneční kroužek Šárky Miklíkové. Předprodej místenek
v kanceláři ZŠ nebo na tel.
357 136.
11366.
13
čísle 5822 357

Nalezená fena, ztracený Mourek
Prostějov/mik - Na redakci
Prostějovského Večerníku se
minulý týden obrátili občané s
mimořádnou žádostí o pátrání. Do práce se tak mohou dát
zvířecí detektivové!
Svého páníčka úpěnlivě hledá
fenka křížence jezevčíka zlatavé barvy, která byla nalezena a
odevzdána 23. února strážníkům
městské policie. Právě u strážníků v Havlíčkově ulici se může
přihlásit majitel.
Vzápětí jsme obdrželi zprávu o
další ztrátě zvířecího miláčka.
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TIP Večerníku
TABUBU aneb

NEBOJME SE RAKOVINY
KDY: ČTVRTEK 1. BŘEZNA V 17.00 HODIN
KDE: PODKROVNÍ SÁL
MĚSTSKÉ KNIHOVNY PROSTĚJOV

Onemocnění, které se podle
statistik týká každého třetího člověka v České republice, nemusí být strašákem.
Přesvědčit vás o tom může i
dokumentární film režisérky
ZO SPCCH Prostějov, Kostelecká 17 pořádá dne 28. 3. 2010
zájezd do Českého Těšína a Polska pro členy i nečleny. Odjezd
v 5.45 hod z Hl. nádraží od lokomotivy, návrat do 15.30 hod. Přihlášky přijímá p. Hořava v kanceláři ZO SPCCH , dveře č. 109,
každé úterý od 9.00 do 11. 00 hod.
CHARITATIVNÍ SBÍRKA:
Občanské sdružení Pomocná
ruka pořádá charitativní sbírku.
Sbírka se koná v pátek 16. 3.
2012 od 10.00 do 15.30 hod.
v ZŠ Jana Železného na Sídlišti
svobody a ZŠ a RG Studentská
ul. Sbírá se: oblečení, hračky,
lůžkoviny, závěsy, utěrky, ručníky, kabelky, knihy aj. Vše
balené v sáčcích a pytlích. Informace na adrese: OS Pomocná
ruka, Školní 32, Prostějov, tel.:
582 335 251, 734 575 711

Svatavy Marie Kabošové s
názvem TABUBU aneb Nebojme se rakoviny, zachycující osobní příběhy lidí, kteří
překonali onkologické onemocnění.
Promítat se bude v podkrovním sále Městské knihovny
v Prostějově ve čtvrtek 1.
března v 17 hodin. Po projekci následuje beseda s Janou
Koželskou, ředitelkou sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM, nositelkou Ceny Olgy
Havlové a signatářkou Pařížské charty proti rakovině.
Město Prostějov, Regionální informační centrum, Pernštýnské
nám. 8 (prostějovský zámek):
Pavel Procházka: Fotografie
– člen fotoklubu Orion Vyškov
– výstava fotografií. Výstava
potrvá od 1. března do 29. března 2012, veřejnosti je přístupná
po – pá: 9.00 – 17.00 hod., so, ne:
9.00 – 12.00
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala
- zimní stadion
BRUSLENÍ
PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

úterý 28. 2.
10.00 - 11.00 hodin
13.00 - 14.00 hodin

středa 29. 2.
11.00 - 12.00 hodin
12.45 - 13.45 hodin

Sbor dobrovolných hasičů Stražisko si vás dovoluje pozvat na
Hasičský ples. Hraje skupina
Rose band. Akce se koná 3.
března 2012 v sokolovně Stražisko ve 20.00 hod. připravena
je bohatá tombola, občerstvení
zajištěno.

Majitelé, poznáte si své pejsky?
„Hledám hnědočerného mourovatého kocourka, budu vděčná
za jakoukoli informaci. Informace prosím volejte na telefonní
číslo 732 740 138,“ uvádí čtenářka Večerníku, která slibuje
nálezci odměnu.

pondělí 27. února
17.00
Jack a Jill
20.00
Star Wars 1
– Skrytá hrozba
úterý 28. února
17.00
Jack a Jill
20.00
Star Wars 1
– Skrytá hrozba
středa 29. února
17.00 Jack a Jill
20.00
Star Wars 1
– Skrytá hrozba
čtvrtek 1. března
17.00
Válečný kůň
20.00
Železná lady
pátek 2. března
17.00
Válečný kůň
20.00
Železná lady
sobota 3. března
17.00 Válečný kůň
20.00 Železná lady
neděle 4. března
17.00 Válečný kůň
20.00 Železná lady

Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel. 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Božena Žváčková 1927
Prostějov
Vlastimil Rösler 1929
Prostějov
Zdeněk Piňos 1938 Prostějov
Jan Píša 1926
Štětovice
Mgr. Jaroslav Nakládal 1931
Prostějov
Richard Víšek 1929 Prostějov
Olga Pořízková 1909 Prostějov
Marie Mlčochová 1942
Lešany
František Svozilek 1939
Ptenský Dvorek
Ludmila Langrová 1926
Sněhotice
Anežka Růžičková 1933 Ptení
Mgr. Antonín Keprt 1923
Prostějov

Alois Krejčí 1934
Krumsín
Josef Rozehnal 1925
Prostějov
František Koláček 1921
Krakovec
Jiří Janský 1959
Prostějov
Marie Střeláková 1948
Vrahovice
Josef Vágner 1932
Kostelec na Hané
Růžena Svozilová 1946
Vrahovice
Eliška Nováčková 1936
Mostkovice
Vlasta Žedková 1926
Prostějov
Mořic Čechmánek 1933
Kobeřice
Pavel Bebčák 1976 Vřesovice

Rozloučíme se...
Pátek 2. března 2012
Ing. Bohumil Titz 1959 Prostějov
10.40 Obřadní síň Prostějov
Lidmila Bukvová 1920 Prostějov
11.20 Obřadní síň Prostějov

čtvrtek 1. března
9.00 James Krüss:
PRODANÝ SMÍCH
Naivní divadlo Liberec

Kinoklub DUHA
sobota 3. března
15.00 Alvin a Chipmunkové 3
USA, 2011, 87 min.
Animovaný
17.30 Alvin a Chipmunkové 3
20.00 Paranormal Activity 3
USA, 2011, 84 min

Simetrix
pátek 2. března
21.00 DJ Martty
(Martin Čapka)
sobota 3. března
21.00 DJ Doktor

Kdy a na co do Apolla 13
pátek 2. března
ATMASFERA WORLD MUSIC
Atmasfera – ukrajinská kapela, která hraje hudbu, již lze zařadit
do world music. Je to různorodá etnická hudba, kterou kombinuje s jazzovou improvizaci a art rockovými a hardrockovými
prvky s kořeny v mnoha částech světa s texty písní v ukrajinštině, angličtině a částečně starobylém jazyku. Blues Oyster Band
- prostějovská blues banda, která se pohybuje ve vodách blues,
rhythm&blues, soulu či bluesrocku...
sobota 3. března
O.LI.V.Y. - improvizační zápas!!!
V sobotu 3. března sehrají improvizátoři historicky první
zápas v improvizaci ve městě Prostějov! Utkají se spolu
ostravští improvizátoři, členové skupiny OSTRUŽINY
a improvizátoři z Olomouce, členové skupiny OLIVY.
Jejich vzájemné utkání povede zkušený rozhodčí, vítěze určí
diváci, stejně jako témata jednotlivých improvizací! Výtěžek
tohoto zábavného večera plného nečekaných situací a
originálních rozuzlení poputuje na účet malého Kristiána,
pacienta prostějovské nemocnice! Kristián je, vzhledem ke
své diagnóze, odkázán na celoživotní pobyt v nemocnici.
Pokud to dovolí jeho aktuální stav, dorazí na představení!

útulku. Aktuálně jsou bezprizorní dvě krasavice
– fenky bígla. Přihlásí se na základě této „pátrací“ relace jejich páníčci? Pokud poznáte čtyřnohého miláčka, který se vám zatoulal, volejte na
telefonní číslo 582 329 405 nebo pište na e-mailovou adresu: michal.pojezny@prostejov.eu.

v Prostějově a jeho okolí
pátek 2. března
Společenský ples KPŠ
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
KPŠ ZŠ Dr. Horáka
sobota 3. března
Ples Klubu přátel školy při ZŠ a MŠ
Sokolovna Určice
Určice
Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Určice
sobota 3. března
Reprezentační ples ROTARY klubu Městské divadlo v PV
Prostějov
ROTARY KLUB Prostějov

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

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

Městské divadlo
v Prostějově

PLESY

Své páníčky hledají dvě fenky bígla
Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v
Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů. V drtivé většině se jim podaří
najít jejich majitele. Ovšem v některých případech se tak nestane a pejsci skončí v kotci na
služebně městské policie a po čase dokonce v

Kino Metro 70

OD 20. 2. DO 26. 2. 2012:
Fena bígla byla odchycena 16. ledna na ulici
Pražská.

Fena bígla, odchycena 31. ledna u hlavního nádraží.
2 x foto: www.prostejov.eu

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: Prostějov
Dne: 12. 3. 2012 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
fa. na ul. Kojetínské: Insta,
Regulační stanice plynu, Plnírna plynu FTL, Plemenáři
Brno, Aragotex, na ul. Dolní:
Sebranka, č.115, na ul. Kralická: Mechanika, Pneukar, Pneu
Florýk, Peršan, p. Králíček.
Dne: 13 3. 2012 od 7:30 do
10:30 hod. Vypnutá oblast:
část města Prostějova s ulicemi: St. Manharda od č.1 a
2 po č.19 a 16, Dr. Horáka,od
č.1a 2 po č.15 a 20, Určická
od č.1 a 2 po č. 43 a 48, Waitova celá, Okružní od č. 189
po 199, Olivetského od č.1a 2
po č.16 a č.15, Bulharská od
č.4 po č.40, a fa. ALLKON-

STRUCTION, ul. Na Hrázi
č.17 a 19,
Obec: Prostějov
Dne: 14. 3. 2012 od 12:30 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
Určická ulice od č. 86 po Azylový dům včetně zahrad u bývalé cihelny.
Obec: Alojzov
Dne: 14. 3. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec včetně chat a podnikatelských subjektů (mimo fa.
ELMO)
Obec: Budětsko
Dne: 15. 3. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Budětsko včetně
podnikatelských
subjektů
(mimo farmu ZD)
Dne: 15. 3. 2012 od 12:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
Budětsko žleb chaty, farma ZD
Budětsko
Obec: Bílovice -Lutotín
Dne: 15. 3. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:

celá obec Bílovice, Lutotín
včetně podnikatelských subjektů (mimo farmu ZD)
Obec: Bělecký Mlýn
Dne: 15. 3. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
Bělecký Mlýn chaty Zdětín od
kamenolomu a vymezený č.
17, 42, 133, 153, 262, 282, 318
včetně hotelu Bělecký Mlýn.
Obec: Vitčice
Dne: 16. 3. 2012 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
ulička s č. 75, 104, 103 a 86.
Obec: Bohuslavice
Dne: 16. 3. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Bohuslavice včetně podnikatelských subjektů
(mimo objekt bývalého ZD s
admin. Budovou)
Obec: Labutice
Dne: 16. 3. 2012 od 12:30 do
14:30 hod.Icelá obec Labutice
včetně podnikatelských subjektů v obci.
E.ON Česká republika, s.r.o.

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry a slunečních protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí ve
14.00 hodin a ve čtvrtek v 15.00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí v 18.30 hodin, ve středu již od 17.30
hodin a ve čtvrtek v 19.30 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 koná
ve čtvrtek v 16.30 hodin.
Shlédnout výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a O KOSMONAUTICE lze na začátku výše uvedených pozorování.

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

Rozhovor Večerníku

16

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 27. února 2012

Exkluzivní interview s jedinečným farářem Církve československé husitské v Prostějově

MILOŠ KOŠÍČEK: „Když se lidi na sebe usmívají, je to ten největší poklad...“
Prostějov - Farář Církve československé husitské v Prostějově je znám jako nenapravitelný lidumil. Například ze svého nízkého platu
ještě podporuje bezdomovce. Jak on sám říká, lidé bez trvalého přístřeší jsou jeho miláčci.
A vůbec nevadí, že mnozí z nich ho už párkrát zklamali. Miloš Košíček prošel mnohými
životními peripetiemi. Z aktivního disidenta se
stal ředitel domova důchodců, onemocněl rakovinou a vzápětí se rozhodl trvale pro cestu
duchovního.
Michal Kadlec

děti, a jelikož manželka i nadále
chtěla pracovat, stal jsem se v té
době jakousi raritou, byl jsem
mužem v domácnosti. Státní
bezpečnost mě dokonce za to
chtěla zavřít, musel jsem prokázat, že skutečně pečuji o děti.
Zároveň jsem ale musel externě
pracovat pro pojišťovnu, abychom se vůbec uživili.“
Váš život se ale zcela obrátil po roce 1989, že?
„Po takzvané sametové
revoluci se ze mě topiče,
pojišťováka, uklízeče
a otce na mateřské
stal ředitel Domova
důchodců v Nerudově ulici. Tenkrát
si mě zaměstnanci
domova
přímo
vyžádali, protože
jsem byl aktivní v

Občanském fóru. Předpokládal
jsem, že to bude funkce tak na
rok na dva, nakonec jsem zde
vydržel celých sedmnáct let. V
tomto období jsem působil na
ministerstvu vnitra, byl jsem
totiž členem komise na odvolání pozitivně lustrovaných
občanů z různých funkcí. Měli
jsme za úkol prošetřovat, zda
tito lidé byli vědomými spolupracovníky, či dokonce agenty
StB či nikoliv. Tuto práci jsem
vykonával při zaměstnání a při
studiu.“
Prosím? Při studiu?
„Ano, slyšíte dobře!
Toužil jsem po studijním
životě, takže jsem od svých
čtyřiceti let vystudoval pětiletý
magisterský obor teologie a navíc jako nástavbu jsem absolvoval studium psychosociálních
věd. A to ještě nebylo všechno.
Protože jsem byl hladový po
vědění, vystudoval jjsem
sem i pedagogický obor. Rád na tato
léta vzpomínám, několik závěrečných zkoušek js
jsem ddělal
ělal
ěl
skoro v padesáti letech, a

„Když jsem se stal
mužem v domácnosti,
estébáci mě chtěli zavřít
za příživnictví.“
to s běžnými denními studenty.
Hluboce mě s úctou zdravili,
mysleli si, že jsem profesor.“
Mezitím vás ale život
vystavil tvrdé zkoušce…
„Velmi tvrdé. Když jsem ještě
působil v domově důchodců,
onemocněl jsem rakovinou.
Naštěstí po chemoterapii jsem
se z toho dostal, za tři týdny jdu
ještě na jednu menší operaci a
podepíši revers.“
Vaše ředitelování v Domově důchodců v Nerudově ulici nesko
neskončilo
podle vašich představ. C
Co se
stalo?
„To byla prostě politická vůle,
píše
pí
še zvůle. Nás všechny
vše
či sspíše

lečného s prací sociální služby.
Spíše šlo o papírování a úředničinu, což mě rozhodně nebavilo. S tímto ideálem jsem tuto
funkci nepřijímal. Navíc už v tu
dobu jsem věděl, že chci naplno
a řádně dělat faráře.“
Tím se dostáváme k vašemu životnímu rozhodnutí a vlastně dosavadnímu
vrcholu
vaší
kariéry. Jaké byly začátky
vašeho působení coby faráře
a co je náplní vaší práce?
„Začátky byly přímo parádní.
Vstoupil jsem do Církve československé husitské a hned
jsem jako farář dostal na starost tři farnosti. Prostějov, Pěnčín a Konicko. A později mi k

Pane Košíčku, jaké bylo
vaše mládí?
„Od narození jsem žil
na vesnici dvacet kilometrů od
Brna. Po základní škole jsem se
vyučil, protože na střední škoem nesměl. Můj děda byl
lu jsem
totiž živnostník, měl hospodu
nictví, což v té době bylo
a řeznictví,
žováno jaksi za vrchol kapovažováno
smu a my jsme tím pádem
pitalismu
byli nepřátelé socialistického
státu. Po vojně už to nějak proři zaměstnání jsem vystušlo, při
„Bezdomovci, to js
jsou moji miláčci!
doval gymnázium, ale pak jsem
Jsou to staří lháři, opilci a kdovíjaká individua.
krát hlásil na vysokou školu
se třikrát
ologii a psychologii, udělal
na teologii
Ale v nitru jsou to na
naprosto hodní lidé!“
jsem zkoušky, ovšem ani jednou
Známý farář o lidech, kterým pomáhá víc než dost
vyšlo. V roce 1979 jsem se
to nevyšlo.
oženill a odstěhoval se za svou
elkou do Prostějova. Žena
manželkou
vala jako duchovní. Do té
ředitele podobných zařízen
zařízení za- tomu přibyla ještě Moravská
pracovala
výs
čali měnit na základě výsledků
Třebová s okolím, to znamedoby jsem pracoval ve Zbrojovkontrol. Přitom kontroloři se tři ná od Jevíčka až po Svitavy.
no a čtrnáct let jsem pomáce Brno
týdny prohrabávali v lejst
yrábět sportovní zbraně.“
lejstrech, A na Prostějovsku také Plumhal vyrábět
a nic závažného nenalezli
Takže po příchodu do
nenalezli. Pak lov, Krumsín a Laškov. Byla
ale nám mnoha ředitelům do- to nádhera! Má spokojenost
Prostějova jste hledal
movů bylo z krajského úúřadu pramenila z toho, že nesedím
nové uplatnění?
doporučeno, abychom jaksi jenom v kanceláři, ale věnu„Ano,, chtěl jsem si najít
zvážili své další pů
u volnější zaměstnání.
trošku
působe- ji se lidem, oni poslouchají
ní ve funkcích. Já jsem mnou přednášené Boží slovo
Přijalii mě do pojišťovny
nijak
neprotest
omouci, takže pak
v Olomouci,
neprotestoval, a že si navzájem nacházíme
podall js
jsem
e sám vvýpo- k sobě cestu do hloubi srdcí a
jsem dělal asi šest roků
věď. I z toho dův
ého toho agenta s
takového
důvodu, duší. Vedu ještě křesťanskou
Nenapravitelný lidumil. Farář Miloš Košíček neodmítne nikomu podat pomocže ředitelován
teplouu vodou. Postupředitelování už akademii, ve které pořádám
nou ruku. Ani lidem, kteří ho zklamali.
Foto: Michal Kadlec
nemělo nic spo- koncerty, přednášky či výstaně see nám narodily

kdo je miloš košíček
Narodil se 13. srpna 1950 v Brně.
V roce 1979 se přestěhoval do
Prostějova. Na začátku devadesátých let se stal ředitelem Domova
důchodců v Nerudově ulici, těsně
před 50. narozeninami dostudoval
magisterský obor teologie i obor
psychosociálních věd a pedagogiku. Manželka Světluše Košíčková
je doktorkou teologie a rovněž duchovní. Miloš Košíček má tři dcery, Milena žije v Bruntále a je zdravotní sestrou. Irena
je vystudovaná psycholožka a socioložka a zabývá se
ekologií. Třetí dcera Mariana dokončuje v současnosti
magisterské studium žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně.
vy. Společně s kolegy pak v
letních měsících pořádáme tábory pro děti.“
Pane faráři, jste znám
jako nenapravitelný lidumil. Pomáháte hlavně bezdomovcům. A to nejenom jídlem, oblečením, ale
také svými vlastními penězi.
Co vás k tomu vede?
„Bezdomovci, to jsou moji miláčci! Jsou to staří lháři, opilci
a kdovíjaká individua. Ale pozor, ve svém nitru jsou to naprosto hodní lidé, jsem s nimi
ve velkém kontaktu. Při našich
setkáních kladu největší důraz
na vzájemný rozhovor a podání si ruky. Když je potřeba, zavezu dotyčného do nemocnice
a samozřejmě za něho veškeré
vyšetření zaplatím. Nebo při
nedávných silných mrazech
jsem několika lidem zaplatil
ubytovnu na pár nocí. Nebyla
to sranda, nocleh na pár dní
pro jednoho stál až šest stovek,
takže při mém čtrnáctitisícovém platu to nebylo nic jednoduchého. Ale nestěžuji si, já
sám si vystačím s málem. Dělá
mi radost někomu pomoci.“
Jsou opravdu všichni
bezdomovci ve svém
nitru hodní?

„No, pravda, někteří jsou drzí
jako opice a často jsem je i díky
své robustní postavě musel
umravnit. Zrovna dneska mi má
jeden přinést tisíc korun, které
jsem mu před časem půjčil. Prý
se mu opozdily sociální dávky a
on musí zaplatit pobyt v azylovém domě. No, půjčil jsem mu ty
peníze. A teď jsem zvědavý, jestli
přijde a jestli se na něco nebude
vymlouvat. Ale nejde vždycky o
peníze, lidem bez domova rozdávám chleba, paštiky, uvařím jim
čaj nebo polévku. A všichni jsou
vděční i za to, že mohou u mě posedět a promluvit si o svých problémech. A od toho jsem tady.“
Pane Košíčku, co byste
vzkázal lidem do budoucna?
„Nevím, jestli jsem ten pravý,
abych něco vzkazoval. Snad
jen to, že budoucí doba bude taková, jakou si ji sami uděláme.
Často říkám, že když všechno
dobře dopadne, bude kapánek
hůř. Ale ono hůř nebude likvidační. A my, kteří jsme už něco
přežili a víme, že Pánbůh je s
námi, nemusíme se ničeho bát.
Důležité je, abychom viděli lidi
kolem sebe, a stačí, když se na
sebe usmějeme. To je ten největší poklad.“

INZERCE
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Nabídka èištìní komunikací
a likvidace odpadù
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SPORTOVCI MAJÍ
A SLÁVU
AJ
Ovládne tenistka
Petra Kvitová
město i kraj?
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Jestřábi postupují!

DVĚ ŽELÍZKA NA ŠPICI

Jedenáctý díl seriálu
nahlíží do kuchyní
regionálních zástupců
v I.B třídě O KFS

„LÉKAŘKY“ ŘÁDILY
Volejbalistky Prostějova
znemožnily Slávii
i rivalky z Olomouce

To byla sláva! Obrovská euforie pohltila včera večer celou prostějovskou halu, když Jestřábi zvládli rozhodující zápas čtvrtfinálové série play off východní skupiny druhé ligy.
Svěřenci trenérů Zachara a Juríka se po závěrečné siréně mohli netušeně oddávat radovánkám a pochopitelně se o slastné pocity podělili i se svými příznivci. Ostatně těch
dorazilo v neděli na zimák nejvíce v dosavadním průběhu sezóny. Byl to určitě večer, který stál za to! A nyní už se všichni chystají na Havířov.
2x foto: Zdeněk Pěnička

KRÁLEM extraligových střelců SE STAL PETR KUMSTÁT
Rodák z Prostějova a útočník Karlových
Varů dal celkem sedmadvacet branek
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Karlova Vary, Prostějov/jim
– Aspoň malou náplast na
zpackanou klubovou sezonu
získal Petr Kumstát. Třicetiletý forvard startující svou
kariéru v HC Prostějov a
přes Znojmo, Kometu Brno
a Třebíč doputující až do
lázeňského města si na pravém křídle karlovarského
útoku s chutí zastřílel. V dvaapadesáti kolech zaznamenal
sedmadvacet přesných zásahů a o jedinou branku vyhrál

souboj o nejlepšího kanonýra Tipsport extraligy.
Rozhodující branku dal téměř
dvoumetrový důrazný hráč
necelých pět a půl minuty
před koncem základní části a
za dvanáct sezon v nejvyšší
české soutěži dosáhl již na 185
branek. Popáté nejlepší střelec
týmu přidal i patnáct asistencí
a jen těsně se nestal i nejproduktivnějším hokejistou Západočechů. O tři body lepší byl
jen Lukáš Pech.
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Radující se Petr Kumstát. Takový obrázek byl v průběhu základní části extraligy k vidění nejčastěji ze všech hráčů nejvyšší
tuzemské soutěže!
Foto: internet

fotbalové aktuality

U

ŘTELBA

Po stříbru z ročníku 20072008 a zlatu o sezónu později však člena širšího reprezentačního kádru letos
nečekají boje v play off, ale
pouze bitvy s pražskou Slavii, Litvínovem a Mladou
Boleslaví o vyhnutí se baráži proti vítězi první ligy...
Výchozí pozici mají ovšem
Karlovy Vary nejlepší, z jedenácté pozice mají šestibodový náskok na Bruslaře z
Mladé Boleslavi.

„Typická situace. Zkuste sehnat řádného nestane,“ přeje si kouč druProstějovskou Hanou
O posilách rozhodne Kostelec nění.
stopera, středního halva, útočníka a hého týmu krajského přeboru Kučera.
opustil druhý nejlepší střelec
až v březnu
když se povede, tak brankáře. To je
Prostějov/jim – Bez autorů sedmi Kostelec na Hané/jim – Koho při- ve všech oddílech. Většina kluků,
Kryl je opět v Konici,
podzimních branek, tedy stejného vítá jako novou tvář kostelecká které oslovíte v průběhu sezony, vám
Bednář přestoupil
počtu, jaký má na kontě největší trenérská dvojice Kamil Hubený, řekne „nemůžu to opustit, ale přijdu
kanonýr týmu Tomáš Cibulec, se
musí v jarní části obejít trenér Hané
Prostějov Daniel Kolář. Do 1.FK
Prostějov se vrátil pětigólový Martin Kolkop, do Brodku u Prostějova
pak Petr Zbořil.
„Hrozně nám pomohli a jsem rád za
jejich působení v našem týmu. Naopak
zpět by se měli vrátit Pavel Trnavský,
který byl půl roku v zahraničí. Jednáme o příchodu Martina Šindlera, který
se vrací po dlouhém těžkém zranění,
a o návratu zkušeného Petra Mikeše,
který u nás již taky působil,“ informoval o změnách v sestavě Kolář.
V hledáčku má ještě jednu posilu se
zkušenostmi ze zahraničí. „Ale jednání s ním ani jeho mateřským oddílem
ještě nejsou ukončena, takže nemůžu
prozradit jeho jméno. Pokud by přišel,
tak má potenciál na to Kolkopa zastoupit a nahradit,“ uvedl Kolář s tím, že se
jedná o ofenzivního fotbalistu.

Petr Walter? To je otázka, na jejíž zodpovězení si celý klub ještě
několik týdnů počká. Objevovala
se jména jako Tomáš Jozek či Jindřich Skácel, jistého ale zatím moc
není.
„S Tomášem Jozkem jsme se bavili,
plácli jsme si s ním. Slíbil nám, že
přijede, ale vzhledem ke klimatickým podmínkám jsme netrénovali.
Jindřich Skácel se nabídl sám, chce
se předvést. Je ale pracovně vytížený, takže uvidíme. Slíbil, že Kostelci
pomůže, samozřejmě ne v roli gólmana,“ poodhalil situaci předseda
klubu Stanislav Píchal s tím, že právě
Skácel by díky svým centimetrům a
zkušenostem mohl být tím kýženým
útočníkem, který na podzim chyběl.
Jistou posilou pro jedenáct jarních
kol je tak zatím jen Ivo Grepl ze
Zdětína, Lukáš Synek je pak jedním
z těch, kteří se hodlají vrátit po zra-

v létě“. Objeví se na okrese hráč a
perou se o něj čtyři kluby,“ upozornil
Kamil Hubený na nedostatek hráčského materiálu v regionu.

Skopalík může
do Určic přestoupit
Určice/jim – Nejen na hostování,
ale možná rovnou na přestup zamíří Michal Skopalík do Určic. Šestadvacetiletý záložník s prvoligovými
zkušenostmi byl na podzim zapůjčen z Písku, v sedmnácti utkáních
nechyběl ani minutu a dosáhl čtyř
branek a kouč Evžen Kučera s ním
počítá i pro jaro.
„Vše ještě není dotažené do konce,
ale problémy by neměly být. Ohledně
hráčů 1.SK jsme s vedením domluveni, s panem Skopalíkem z Písku jsme
předběžně také domluveni, dokonce i
na přestupu. Doufám, že se nic mimo-

Konice/jim – Nejlepší podzimní střelec Konice Pavel Kryl možná přece
jen bude ve stejném týmu pokračovat i na jaře. Ačkoliv se z hostování
navrátil do Nových Sadů, Konice i
hráč samotný stojí o prodloužení angažmá. „Má zájem jít k nám a my se
nebráníme. Přece jen byl to náš nejlepší střelec a určitě bychom ho rádi
uvítali zpátky,“ zmínil k devítibrankovému forvardovi.
Na zkoušku přivítal i fotbalistu Slovanu Černovír Bořka Jirků, o jeho
případném ponechání v kádru se ještě rozhodne. „Je to snaživý pracovitý
hráč, ale myslím si, že ještě není na
úrovni základní jedenáctky. Zatím u
nás trénuje, teď hrál první poločas,“
uvedl na adresu hráče z I.B třídy.
Víkendovou novinkou je i přestup Jana
Bednáře. Devatenáctiletý záložník dosud v Konici pouze hostoval, nyní přichází z Poličky na přestup.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 7: na snímku byla budova na ulici Hliníky v Prostějově. Vylosovanou výherkyní se stala Hana Majerová, Krasická 59, 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 6. března 2012, 15.00 hodin. Jméno
výherce zveřejníme v pondělí 12. 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.
Jak se jmenuje pravidelný servis pro ženy nejen o životním
stylu a módě, který je už téměř rok součástí nejčtenějšího
regionálního periodika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku?

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také poslední únorové vydání
vašeho nejoblíbenějšího regionálního periodika nabízí soutěž,
kterou můžete i v rámci již zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ nacházet na
našich stránkách. V tomto čísle
se tudíž opětovně setkáváte s
fotografií známé osobnosti veřejného života, která je graficky
mírně „poupravena“ a 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 PODESÁTÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU
v podobě POUKÁZKY od
firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500
Kč!
V minulém, v celkovém součtu historie soutěže již šestačtyřicátém pokračování tohoto
originálního klání uspěli ti,
kteří správně poznali, že se
jedná o Josefa Muchu. Tvář
odchovance prostějovské kopané a bývalého plejera Sigmy
Olomouc, který dnes působí v
roli jednoho ze dvou asistentů
trenéra u „A“-týmu tohoto prvoligového klubu, poznala celá
plejáda z vás, tudíž v osudí se
objevilo hned 544 správných
odpovědí.
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Jiřího HOFMANNA, Palackého 742,
Kostelec na Hané. Výherce od
nás obdrží zajímavou cenu v
podobě POUKÁZKY od firmy
DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ
300 Kč, která jej čeká přímo v
redakci, a to už od dnešního
dne.

TIP
k obrazovce
VY NÁM TAKY,
ŠÉFE!
komedie ČR (2008)

NEDĚLE 4. 3. 2012

20:00 hodin

Ti další mohou zkusit své štěstí znovu v rámci tohoto čísla,
když tentokrát jsme po čase
zabrousili do politických vod
a graficky mírně poupravili
jednoho z prostějovských činitelů, který působí jako vysokoškolský učitel a poradce
ministra...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již sedmačtyři-

cátého kola čekáme v redakci do PÁTKU 2. BŘEZNA
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 5. března 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
do posilovny

REMI SPORT

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

Naivní Leo neuspěje ve snaze
stát se hercem, jako na zavolanou se však objeví strýc Ivan
s lákavou nabídkou. Hodlá
kandidovat do europarlamentu
a potřebuje do své úspěšně rozjeté reklamní agentury náhradu
za ředitelku, která ho podrazila
a odešla ke konkurenci. Leo
zpočátku netuší, že strýc chce
nechat firmu zkrachovat a proRežie: Martin Kotík
to najal neschopné outsidery.
Hrají: Jan Zadražil, Václav Jejich snažení se sice projevuje
Vydra nejml., Ladislav Hampl, vytrvalým odlivem zákazníPavel Šimčík, Jiří Langmajer, ků, potom však má jedna z
David Kraus, Sandra Nová- hloupých kampaní nečekaný
ková, Iva Janžurová, Mahule- úspěch a zakázky se jen hrnou.
na Bočanová, Ljuba Krbová, Když navíc Leo s ostatními
Dominika Kadlčková, Anna zjistí, oč strýci opravdu jde,
Polívková, Michal Novotný, rozhodnou se převzít iniciatiMarek Vašut, Bohumil Klepl, vu, a to s pomocí nečekaného
Zuzana Belohorcová
spojence..
VÍCE NEJEN O TOMTO ČESKÉM FILMU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

ATELIÉR, AULA, AVAR, BROK, CÍTIT, ETOL, ISCHIAS,
JANA, KELT, KORPUS, KOSICE, KROS, OKUS,
OSTATNÍ, OVIS, PRSO, PSÍK, PUDL, RTÍK, SARCIN,
SKIN, SKOT, SPANÍ, TKANICE, UJÍT, ZKRATKA
... 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 2. března 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„PŘEDPLATITELŮM“. Další vylosovanou výherkyní se
stala Anna SMÉKALOVÁ, Přemyslovice 85, 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 27. února 2012.
I tentokrát můžete zápolit o bonus našeho partnera soutěže, kterým je již zmíněné závodní stravování AGRO Prostějov.
Jméno osmého, takto šťastného výherce, který obdrží zmíněnou, ryze ZAJÍMAVOU a PRAKTICKOU CENU, zveřejníme opět v příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde v pondělí 5.
března 2012.

18

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 27. února 2012

Restaurace
CENTRUM HANÁ
Sídl. svobody 3576,
Prostějov

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

V našem fitness centru nabízíme v přízemí společnou
posilovnu pro muže i ženy
a v mezipatře posilovnu pouze pro ženy.
Pro začátečníky je k dispozici instruktor,
který Vás naučí základy cvičení a předá cvičební program.
Cvičení lze přizpůsobit pro všechny věkové skupiny.
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
POOSMÉ 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 2.
BŘEZNA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 2 - 6 - 1 - 3, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už devětatřicátou
výherkyní stala Michaela
ZELINOVÁ, K.H. Kepky
3, Prostějov, jenž si tak přímo
v sídle redakce může vyzvednout zmíněnou permanentku
v HODNOTĚ 500 Kč, tentokrát na klasickou masáž.
Jméno dalšího, jubilejního
čtyřicátého výherce, který
od nás obdrží opět cenu od
REMI SPORTu, zveřejníme
opět v příštím čísle, jež vyjde znovu za týden, tj. pondělí 5. března 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

2+kk, ul. Palackého, PV, cihl., novější, 63m ,
2. patro
4600 Kč/měs. + inkaso
3+1 Puškinova ul.
5 400 Kč/měs. + ink.
3+1 cihl., ul. Brněnská, PV, lodžie,vl.vytápění,
garáž 7000 Kč/měs. + ink. + 1000Kč garáž

Pronájem RD 5+1 v klidné lokalitě v PV.
Garáž, zahrádka, plynové vytápění.
Cena: 15 000 Kč /měs. včetně inkasa
Pronájem garáže ul. Svatoplukova, PV
Cena: 800Kč/měs.
Pronájem garáže na ul. Wolkerova, PV
1000Kč/měs.

BYTY- PRODEJ
2

2+1 Fanderlíkova, PV.Družstev.51m ,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

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 740.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Pv, ul. E. Valenty
Kč 1.140.000,BYTY – PRONÁJEM:
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 7.000,-/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

Skalka, okr. Prostějov
Prodej RD 3+1 po opravě, krb, balkon, terasa,
zahrada, stodola. Zast. plocha 277 m2, zahrada
Cena: Kč 1.595.000,357 m2.
NOVINKA!

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

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
2
100m na komunikaci ve Vrahovicích.
Cena: 777 000Kč
Prodej staveb. pozemku 3500m2 u Kauflandu v
PV.
Bližší info v RK!

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

Ing. Zuzana Kučerová
tel. 774 409 430

POZOR !!!
ZMĚNA ADRESY!

Ing. Marie Vymazalová
tel. 774 101 818

Vážení klienti, upozorňujeme Vás, že nově nás najdete na Svatoplukově ul.č.21 naproti Dony.

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

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.

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 1+1 Olomouc, I.P.Pavlova cena 880.000 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, 1+1 Prostějov, Svatoplukova
cena od 4.500 Kč
RD 4+1 Čechy pod Kosířem
cena 5.500 Kč/měsíc + inkaso
Pronájem RD 5+1 Prostějov
cena 10.000 Kč + inkaso

RD – PRODEJ

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

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

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

Zahájena výstavba polyfunkčního domu
na Hradební ulici. Info o možnosti pronájmu
obchodních prostor na tel. 777 962027

BYTY

Prostějov, Vrahovice – novostavba rodinného
domu s dvojgaráží a zahrádkou, celková výměra
pozemku 700m²
cena info u RK
RD 3+1 Plumlov – přízemní, zděný rodinný
dům s garáží, dvorem a zahrádkou, celková výměra pozemků 636m²
cena 949.000 Kč

Prodej bytu 4+1
Západní, OV/cihla,
133 m2, s garáží, 2
šatny, Luxusní bydlení s komfortem.
2 900 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 Partyzánská, OV/cihla, 86
m2, s garáží, po kompletní rekonstrukci
1 890 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 S.Svobody, OV/panel, 57
m2, , po rekonstrukci. 6.
1 150 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 Určická, db/cihla, 63 m2,
s lodžií.
1 030 000,- Kč
Prodej bytu 2+1 Raisova, OV/cihla, 53 m2,
vlastní topení, zvýš. přízemí. 915 000,- Kč

Byt 1+1, Určická
RD, Plumlov
DB/cihla, 30 m2, plast.okna, plov.podlaha, 4+1,patrový,porekonstr.v r.2007,pozemek
lino, velký sklep, komora. Ihned volný. 200 m2, dvorek,dílna,dřevník. Volný ihned
Cena: 350.000,-Kč
Cena 1.550.000,- Kč
U nás najdete kompletní balíček služeb spojený s prodejem a koupí Vaší nemovitosti,
právní i finanční poradenství, a hlavně jistotu a osobní přístup.

RD Stínava 3+1, celoročně obyvatelná zrekonstruovaná chalupa
se zahradou a garážemi.
2 100 000,- Kč
RD Kostelec na Hané , rohový, patrový
5+1se zahrádkou k rekonstrukci
550 000,- Kč

Pozemky

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

Stavební pozemek Mostkovice, 1900 m2,
určeno ke stavbě RD, v blízkosti tenisových
kurtů, krásná lokalita
1000,- Kč/ m2
Stavební pozemek Ohrozim, 700 m2, el.,
voda, plyn u pozemku, studna. Oploceno,
možnost ihned stavět.
540 000,- Kč

Chaty
Chata Mostkovice 3+1, poz. 1156 m2,
krásné místo v blízkosti Plumlovské přehrady,
možnost výstavby RD.
1 200 000,- Kč

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

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

www.kk-reality.com

Výrobně skladovací areál MECHANIKA,
Prostějov-Držovice. Dobře přístupný výrobně
skladovací areál o celkové výměře pozemků 3578
m². Areál má vlastní manipulační plochy s možností
vjezdu a parkování.
Cena informace v RK.

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

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

POZEMKY - PRODEJ
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

TEL: 775 246 321,
776 294 498
777 251 878

Rodinné domy:

TIP TÝDNE
Pronájem bytu 1+1, E. Valenty

RD ŠTĚTOVICE zděný , nepodskl.
RD5+1,8kmodPV
a 15 km od OL. Pozemek502m2,zast.pl.128m2. CENA:1.880.000,-Kč

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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

Exkluzivní vydavatel

Byt 3+1, Švýcarská ul.
DB/P s lodžií, možný převod do OV,68
m2,1. patro,udržovaný, nová kuch.linka.
Volný dle dohody.
Cena 845.000,- Kč.

Prodej luxusních nových bytů 4+kk
Hradební OV, 113 m2 s terasami v centru
města
Cena v RK

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

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

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

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

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

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

RD 5+1, Držovice
část.rek., nová střecha, plast.okna.
Velká garáž-dílna, zahrada 800 m2.
Cena:1.700.000,-Kč

Rodinné domy

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

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

Svatoplukova 21, Prostějov
www.byty-gfb.cz

Nabízíme:

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

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

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

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
tel.: 777 96 20 27
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz

· Zprostředkování prodeje a pronájmu
· Znalecké posudky a tržní ocenění nemovitostí

NOVINKA!

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

Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří

◘ 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.

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
2
pozemku 211m . 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

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Pronájem bytu 1+1, s lodžií,
cena: 6000,- včetně inkasa

RD 3+1, Otaslavice

Prodej RD 3+1, po rekonstrukci,
cena: 890000,-

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

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

Prodej 2+kk, PV- Studentská ul.

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

RD 3+1 se zahradou,

PV – ul. Libušinka – SLEVA!
Prodej RD se zahradou, po rekonstrukci
interiérů,
cena 2.790.000,- Kč

Prodej RD, Brodek u Prostějova

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

Nabídka realit a nemovitostí

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

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

Supernovinky :

1) 3+1 s garáží, ul.Sladkovského
2) 1+1 MěB Zrzavého
3) 3+1 MěB, 98 m2
4) RD 2+1 Držovice, zahrada
5) RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
6) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
7) 2+1 DR, Holandská, 44 m2
8) 2+1 MěB, T.G.M., 126 m2

1.450 tis.Kč
80 tis.Kč
760 tis.Kč
1.850 tis.Kč
300 tis.Kč
880 tis.Kč
750 tis.Kč
250 tis.Kč

Pronájmy :

1+1 Šlikova, zaříz.
7 tis.vč.ink.
1+1 Vodní
5 tis. + ink.
1+1 Libušinka
6 tis.vč.ink.
1+1 Čelechovice
5,2 tis.vč.ink.
1+kk E.Beneše, lodžie, zrek.,
6 tis
1+1 Určická, část.zař.
5,5 tis.vč.ink.
1+1 Libušinka
5 tis.+ ink.
1+1 Určická, v RD,
6,2 tis. vč.ink., bez kauce
2+1 v RD Drozdovice
7,5 tis.vč.ink.
2+1 Poděbradovo nám.
5,6 tis.+ ink.
2+kk Vrahovice, zahr.
7,9 tis.vč.ink.
2+1 Fanderlíkova, v RD zaříz.
8,5 tis.
2+1 Ječmínkova
6 tis.+ ink.
3+1 Krasická
8 tis.+ ink.
3+1 A.Slavíčka, zaříz.
8 tis.+ ink.
3+1 Švýcarská
7 tis.+ ink.
3+1 Krasická, v RD, zahrada
9 tis.vč.ink.
4+kk Dolní
7,5 tis.+ ink.
RD 5+1 u nové nem.
9,9 tis.+ ink.
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
Byty :
3+1 okál, Pěnčín
3+1 okál, Přemyslovice
1+1 v Plumlově
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
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2

350 tis.Kč
350 tis.Kč
380 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
790 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.
3+1 Mojmírova, 193 m2
2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
RD 2+kk, Lidická, Pv , 298 m2
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
5+3 Winklerova, zahr.
5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
8+3 Rumunská, zahrada, garáž
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.
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
1.500 tis.Kč
1.650 tis.Kč
1.770 tis.Kč
1.880 tis.Kč
1.999 tis.Kč
2.190 tis.Kč
2.690 tis.Kč
2.820 tis.Kč
4.790 tis.Kč

Komerční prostory :

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

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

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

519 tis.Kč
360 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.

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

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

Volejte: 739 322 895

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
- realitní kancelář Prostějov
aktuálně nabízí:
* RD 3+1, novost., PV 2.700.000 Kč
* RD 1+1 Doloplazy u PV 390.000 Kč
* RD 3+1 Prostějov 1.990.000 Kč
* RD 4+1, rek., zaved.obchod, zahrada, Němčice n/H
3.200.000 Kč
* RD 4+1, Plumlov 2.300.000 Kč
* Lux.nový byt 2+kk/C 1.900.000 Kč
* Lux nový byt 1+kk /C 990.000 Kč
* Nadstandart. byt 2+1/C 1.290.000 Kč
* Byt 3+1 Západní
1.150.000 Kč
* Byt 1+1 Dobrovského 590.000 Kč
* Byt 1+1, rek., Dolní 650.000 Kč
* Byt 1+1 Šmeralova 600.000 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:
* byty, domy, chaty a pozemky
Nabízíme poradenství a právní
služby v oblasti převodu domů,
bytů a pozemků.
POZOR! Nová adresa:
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ
Kontakt: GFB, Ing. Zuzana Kučerová, Svatoplukova 21 (naproti
Dony), tel.: 774 409 430,
prostejov@byty-gfb.cz

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
2+1 Libušinka 63m2
889.000Kč
3+1 Francouzská 72m2 OV
989.000Kč
3+1 Západní OV 72m2 část rek. 1.119.000Kč
3+1 Moravská 81m2 OV
1.189.000Kč
3+1 Belgická 72m2
1.189.000Kč
3+1 M. Pujmanové OV cihla 2x lodžie
1.299.000Kč
3+1 Krasická 99m2, zánovní 1.949.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
550.000Kč
1+1 Družstevní 52m2
750.000Kč
1+0 Kotěrova
635.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
699.000Kč
2+kk Janáčkova 60m2 cihla
990.000Kč
3+1 Výšovice cihla, garáž
990.000Kč
Volejte: 732 285 189
1+kk Kotěrova OV cihla po rek. 660.000Kč
1+1 Sidl. Svobody OV
585.000Kč
2+kk Werichova novost. terasa 1.460.000Kč
2+1 Sidl. Svobody 55m2 OV
650.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 2+1 Hruška
k jednání 250.000Kč
Chata Myslejovice
430.000Kč
Chata 3+1 Ptení zánovní
719.000Kč
RD 4+1 Brodek u Konice zahrada 745.000Kč
RD Pv- Žešov k rekonstrukci, zahrada
k jednání 720.000Kč
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
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 Dr. Horáka po celk. rek 6.500Kč +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+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 Ječmínkova
7.400Kč vč. ink
3+kk Olomoucká 80m2 nový
6.000Kč+ink
3+kk Olomoucká 95m2 nový
7.000Kč+ink
3+1 u Němčic 70m2
6.000Kč +ink.
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.
RD 5+1 Klenovice zahrada bazén
info v RK
RD 5+1 Určická
9.000Kč+ink
Volejte: 732 285 189
3+1 Olomoucká cihla 78m2 po rek 8.500Kč+el
2+1 Rumunská cihla 55 m2
5.500Kč+ink

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

Hledám byt 2-3 + 1, DB, OV v PV.
Stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Příp. dluh vyplatím. Tel.:
775 063 310
Pronajmu pěkný cihlový byt 2+1
v Prostějově. T.: 602 775 607
Hledám ke koupi RD v PV a okolí,
stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Děkuji za nabídky. Tel.:
605 011 310
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 Martinákova 5.000 Kč + ink
2+1 J. Rokycana 7.900 Kč vč. ink
3+1 Padlých hrdinů
8.000 Kč
vč. ink
PRODEJ BYTŮ PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
1+1 Kostelec na Hané 500.000 Kč
2+1 Šárka
690.000 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 1+1 v RD 4km od PV.
Internet zdarma, 5.000 vč. ink, garáž dle dohody 777 885 251
Pronajmu levně cihlový byt 1+1,
vlastní topení. Tel.: 775 758 775
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
Prodám stavební pozemek 1.050
m2 v klidné okrajové části Krasic.
Nejvyšší nabídce. Tel.: 731 941 992
Hledáme ke koupi dům se zahradou v okrese Prostějov. Tel.:
774 414 525
Pronajmu byt 3,5+1 v RD v klidné časti Vrahovic. Samostatný
plyn, energie, odpočtový vodoměr.
Internet, parkování u domu 7.000 Kč
+ ink. 608 056 786

VOLEJTE: 739 322 895

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

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

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz
yp

REALITY

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 2 + 1 v RD, nedaleko
centra PV. I dlouhodobě. Serioznímu zájemci. 6.000 Kč + ink. Tel.:
777 03 98 74.

REALITY

Nejaktuálnější
realitní
nabídky!

Přenechám pronájem zavedené prodejny tabáku v PV. Tel.:
603 485 311
Prodám byt 1+1 s balkonem v os.
vlast., 33 m², Dolní, Prostějov,
545.000,- Kč. RK nevolat. Tel:
602 570 658

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.
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.
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.
Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Tel.: 602 570 658
Prodám DB 1+1 po kompl. rek.
Tel.: 724 337 984
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!
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
Prodám byt 2+kk v OV, PV, Krasická,
48m², novostavba. 1.390.000 Kč. RK
nevolat. Tel.: 602 570 658
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 pěkný prostorný byt
1+1/2+kk. Tel.: 732 864 744
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 zaříz. byt 3+1 po rekonstrukci na Sídl. svobody, 3. patro,
cena 9.900 Kč vč. záloh na energie.
Tel.: 604 430 934
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
Pronajmu byt 1+1 v PV od 1. 3.
2012. Nájem 4.500 Kč + inkaso. Tel.:
732 548 756
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

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
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.
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Pronajmu zařízené kadeřnictví
v PV, nebo pouze 1 křeslo. Levně.
Tel.: 724 337 984
Prodám 3+1, OV, Západní ul., cena
dohodou. T.: 608 839 131
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.

Chcete se přidat?
Volejte: 608 960 042
Pište:
inzerce@vecernikpv.cz

Pronajmu byt 3+1, kompletně zařízený. PV. Cena 9.800 Kč vč. inkasa. Tel.: 775 552 255
Prodám DB 1+1, 42 m2. RK nevolat! Tel.: 775 942 494
Prodám stavební pozemek v blízkosti centra PV. Tel.: 775 758 828
VELKÝ ZIMNÍ VÝPRODEJ
CENY JIŽ OD 1.6 mil.
RD Melantrichova 2 + 1
RD Melantrichova 3 + 1
RD Melantrichova 4 + 1
RD Švermy 3 + 1
Náj. dům Tyršova 5 bytů
Náj. dům Pražská 5 bytů
Náj. dům Česká 6 bytů
Všechno musí pryč!
Tel.: 608 776 089.

Předplaťte si
periodikum, kde najdete

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

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

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

Pronajmu velký byt 1+1, 51 m2,
cena 4.200 Kč. Tel.: 724 337 984
Pronajmu byt 1+1. 608 861 656
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V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU!

NABÍZÍME
NEJATRAKTIVNĚJŠÍ NABÍDKU
pro Ř
p
ŘÁDKOVOU
Á
INZERCI
R
NADÁLE
NA
DÁLE
DÁ
ÁLE P
PLATÍ
LATÍÍ
NADÁLE PLATÍ
VELEÚSPĚŠNÁ

AKCE 3
A
3+1
+1 ZDARMA
AR A

AKCE
3+1 ZDARMA

INZEROVAT
O
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

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

Prezentace

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

 777 95 20 27

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

SLEVA! RD 2+0 se zahradou Kaple

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

SLEVA!

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

NOVINKA!

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

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

SLEVA!

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

NOVINKA!

Pozemek Prostějov –
Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu využití, přístup po asfaltové silnici,
výměra 7.925 m2.
Cena: 680,- Kč/m2
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Společnost Hyundai
Auto-Pytela s.r.o.
se stala členem
„Frontier Dealer Clubu“
Prostějov/pr - Společnost AUTO-PYTELA s.r.o., která v září 2011 s vozy
značky Hyundai úspěšně vstoupila i na prostějovský trh, získala pro rok
2012 hodnocení „FRONTIER DEALER CLUB“. Ruku v ruce s rostoucí úrovní a prestiží automobilů Hyundai pak stoupá hlavně kvalita prodeje a služeb poskytovaných zákazníkům…
Evropští dealeři jsou v tomto ohledu ze strany společnosti Hyundai pečlivě
hodnoceni. Nejvyšším uznáním, jaké mohou získat, je vybrání za člena
„Frontier Dealer Clubu“. Této pocty, pro kterou platí velmi přísná kriteria,
se nyní dostalo také právě společnosti Auto-Pytela s.r.o.
Prostřednictvím tohoto klubu vyznamenává Hyundai Motor Europe majitele dealerství, která mimořádným způsobem přispívají k rozvoji značky
Hyundai v Evropě. Raketa v logu klubu symbolizuje ambiciózní cíl této iniciativy: vynést značku Hyundai na oběžnou dráhu pěti nejlepších automobilových výrobců v Evropě.
Současně s tímto prestižním oceněním by se společnost Hyundai Auto- Pytela s.r.o. chtěla pochlubit i uvedením nové i30 do prodeje (na snímku).
Nová generace
modelu Hyundai i30, nejočekávanější novinky segmentu C
letošního roku,
vstoupila 1. února 2012 na český trh. Ambicí
nového modelu
i30 je stát se nejprodávanějším
vozem v České
republice. i30 vyniká špičkovou kvalitou, moderním designem a využitím
nejmodernějších technologií. Nový model i30 již ve standardní výbavě nabízí
šestistupňovou manuální převodovku, šest airbagů, stabilizační a protiprokluzový systém a elektricky ovládaná okna i zrcátka. Cena nové i30 začíná na
289 990 Kč a zahrnuje komplexní pětiletou záruku a „Program permanentní
mobility“. Pro pojištění vozu je možné využít Hyundai pojištění nabízející
povinné ručení zdarma, nulovou spoluúčast a atraktivní sazbu 2,75%. V současné době je v prodeji pětidveřový hatchback, v průběhu roku bude nabídka
rozšířena o verzi kombi a třídveřovou variantu.
„Rádi bychom pozvali všechny zákazníky a zájemce do našeho autosalonu u
hypermarketu TESCO v Prostějově, kde si mohou novou i30 a samozřejmě
i další modely značky Hyundai prohlédnout a vyzkoušet,“ zní ze společnosti
AUTO-PYTELA s.r.o.
Vozy značky Hyundai jsou již podruhé oceněny prvenstvím velkém automobilovém testu kvality Auto Bild, a to především díky své kvalitě a modernímu nadčasovému designu. Hlavním faktorem vítězství značky byl pětiletý
program komplexní záruky Hyundai, který je nejlepším svého druhu v automobilovém průmyslu. Auto Bild poznamenal, že ostatní výrobci v Evropě
tak komplexní záruční krytí neposkytují.
Tak proč kupovat vozy, které si již výší své poskytované záruky nevěří…?
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Řádková inzerce
SLUŽBY

FINANCE

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

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

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

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

Z důvodu rozšíření prostor
v PV přijmu ihned na zapracování 5 šikovných, seriozních,
komunikativních lidí na pozici
konzultant. Podmínka zájem o
Akce od více věřitelů! Bez poplat- Centrum regenerace v Pros- obor zdravý životní styl, sport,
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 ku a registru. Vyplacení do 48 hod. tějově. Ihned zapracujeme do práce s lidmy. Práce čistě přes
132 134
i formou hotovosti. Možnost odlo- různých pozic. Možnost i VČ. studio. Možnost i VČ. Info
Tel.: 602 810 644
608 818 080
žení splátek. Tel.: 608 066 604
Stěhování bez pomoci zá-kazníka a vyklízecí služby.. Potřebujete půjčit až 100.000 Kč? STUDIO 365 hledá nové tváře Jsem maminka na MD a hleRychle, levně. Prostějov
v
Poraďte se s námi! Možno i pro reklamu. Tel.: 605 427 271, dám 10 spolupracovníků do
wellness centra v PV na HČ a
na zástavu. Tel.: 607 401 926 9–12 hod. www.studio365.eu
VČ. Tel.: 604 671 415
Pracuji
pro
více
věřitelů.
Odvoz fekálií,
Přijmu automechanika do aučištění odpadu a kanalizace.
Půjčka až 40.000 Kč, rychle, dis- toservisu v PV. Praxe v oboru Chcete podnikat, ale chybí
Tel.: 774 368 343
krétně a v hotovosti. Od firmy výhodou. Nástup možný ihned. Vám skutečné know-how?
Tel.: 608 824 136
Podnikejte pod záštitou poRENOVACE
KOUPELNO- Solidní finance. Tel.: 608 881 746
jišťovny KOOPERATIVA.
VÝCH VAN AKRYLÁTOVOU
Půjčka až 100.000 Kč, rychle, dis- Přijmu automechanika s praxí, Právě nyní Vám jej dokážeme
VLOŽKOU. Tel.: 608 462 346
krétně, bez poplatku. Pracuji pro flexibilita, chuť se dále vzdělá- nabídnout. Podnikejte s námi
vat. Tel.: 605 248 001
v regionu. Naplno tak můžete
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Há- více věřitelů. Tel.: 739 230 298
využít svůj obchodní talent,
jek, 721 344 771. Práce strojem
Přijmeme telefonisty-ky, re- nápady a manažerský potenciUNC, výkopové a terénní práce. PENÍZE. VYSOKÁ PRŮferenty-ky, asistenty-ky, ma- ál. Pro více informací kontakCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO
nagery a obchodní zástupce. tujte: Ing. Jiří Dostál, kancelář
STOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
24 HODIN, pro zaměstnané a dů- Nabízíme zajímavou práci, Netušilova 1, Prostějov, tel.:
Zakázková výroba nábytku, chodce. Pracuji pro více věřitelů.
zaškolení, finanční ohodno- 777 164 309,
byt. doplňků, dř. obložení, plo- Tel.: 774 744 459
cení 32 - 50 000 Kč /měs, jiri.dostal@kooperativa.cz
tů, pergol a plov. podlah. Všechslužební auto a telefon. Tel.:
ny stol. práce včetně oprav.
RUČENÍ NEMOVITOSTÍ (dům, 605 254 556.
Česká pošta,s.p. přijme briDomamyslická 104, PV,
byt i družstevní), bez prokazování
gádníky na roznos novin.
www.stolarstvijancik.cz ,
příjmu, VYPLÁCÍME I EXE- Přijmeme pro nové pobočky Podmínka ŘP sk.B. Info. na t.:
Tel.: 604 820 358
KUCE. VYŘÍZENÍ I DO 48 v regionu šikovné lidi pro prá- 731 132 452
HODIN. Pracuji pro více věřitelů. ci ve více oborech. Nabízíme
Na přání provádíme veškeré
Tel.: 608 744 459
rekvalifikaci, dle zařazení 28 Přijmeme šikovnou masérku.
zednické práce i prodej a mon– 50 000 Kč / měs. Nejedná Info: 775 991 404
táž plastových oken, dveří a vrat.
NEVYŠLA VÁM VÝPLATA? se o prodej ani pojištění, Tel.:
Tel.:602 941 681
PŮJČÍME VÁM 500 AŽ 4.000 728 958 301
Prodám Fiat Ducato 2,8 TDI
maxi. r.v. 2000, k vozidlu je
Zbavte se chloupků navždy Kč. POTŘEBUJETE: OP A
metodou IPL, nová služ- MOBIL. VYPLÁCÍME IHNED Hledáme spolupracovníka na práce v mezinárodní dopravě.
ba ve studiu Jiří Malý. Tel.: HOTOVĚ. Tel.: 773 493 394, povrchovou úpravu kovů – Info na tel.: 608 331 141
pracuji pro více věřitelů.
zaškolíme. Výuč. list v oboru
604 507 032
elektro nebo kovo podmínkou. Hledám studenta/studentku na
doučování žáka 6. třídy. Tel.:
Školka a hotel pro psy. Hlí- Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Pe- Tel.: 606 031 220 (Novák)
602 792 729
dání v domácím prostředí. níze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
www.skolkapsu.webnode.cz
Do wellness studia v ProstějoTel.: 608 762 601
Rychlá půjčka pro všechny, vyříze- vě přijmu 3–5 komunikativních Sháníme důchodce nebo studenní za pár hodin. Tel.: 604 603 644
spolupracovníků se zájmem o ty, možnost výdělku až 1.000 Kč
VOTO TOPO PLYN a vešzdravý životní styl. Možnost denně. Tel.: 774 736 254.
keré instalatérské práce. Tel.: Kdo půjčí 200.000 Kč na rok? HČ i VČ Tel.: 603 395 755
608 747 788
Přijmeme číšníka/servírku na
Vrátím 250.000 Kč. Jen solidní
Automechanik- mechanik – HPP. Životopis zasílejte na
jednání. Tel.: 776 560 550
Kompletní pokládka zámkozámečník. Přijmeme i brigád- info@bowlingpalce.cz
Tel.:
vé dlažby, kvalitně za rozum- Půjčím peníze oproti zástavě ne- ně. Tel.: 603 204 749
728 634 274
né ceny. Tel.: 723 522 369
movitostí. Vyplatím vaše exekuce.
Tel.: 777 696 836
Živě zahrajeme na svatbě, plesu apod. Tel.: 608 539 783
Půjčky 30 – 200 tisíc Kč od přímého investora, vyhodnocení zdarma. Spolupracuji s 1 věřitelem.
Tel.: 733 224 414, 732 547 490
www.pujcky-prostejov.com
Tel.: 722 688 344

Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny r. 2011, volejte Půjčky od 5 tis. do 24 hod. Pracuji pro 1 spol. 776 087 428
723 522 369
Novinka z vlastního kapitálu
pro důchodce i ženy na MD
do 24 hodin. Pro schválení
zašlete na 732 556 469 jm,
př., r.č., tel., okres, příjem,
Nabízím
elektromontážní požadavek. Obratem obdržíte
práce včetně dodávky ma- výsledek.
teriálu a revize. Tel.: 728
505 973
Vyplatíme vaše dluhy a exekuce do 24 hodin. Spokojenost a
Zlobí vás počítač? Opravím, bez stresu. Tel.: 720 611 484
poradím. Tel.: 722 668 334
Kompletní REKONSTRUKCE bytů a RD. ÚKLID společných prostor v domech. Tel.:
604 254 269, www.interierin.cz

HOTOVOST 10 – 40 TIS.
Demolice, zemní práce. Levně!
NA ZÁSTAVU. Soukr. inv.
Volejte 723 522 369
Tel.: 739 905 611
Zahraji na svatbě, oslavě a
jiné veselici. „Srdcem a pro
radost!“ Tel.: 720 412 294
Provádíme malířské a natěračské práce. Tel.: 728 050 425,
728 172 184

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

Vdovec 52 let s jedním závazkem, vlastní dům, auto, hledá hodnou a upřímnou ženu
do 50 let pro trvalý vztah. T.:
606 169 522

KOUPÍM

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

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

Pila K+L s.r.o., Doloplazy
u Nezamyslic nabízí k prodeji bukové palivové dříví, krácené. 1prm./600 Kč.
Doprava zajištěna. Kontakt:
582 388 101.
Prodejna 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
včas!
Prodám novou králíkárnu,
6 kotců. Tel.: 723 408 151 večer

VZPOMÍNÁME

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

Pila Otaslavice, s.r.o. nabízí
palivové dříví krácené (buk,
dub). Cena 550 Kč/1 plm. Zaplatíme v hotovosti české svaDoprava
zajištěna. Tel.: továclavské dukáty z let 1923
- 1938: dukát - 5000 Kč, dvou582 371 493, 605 405 953
dukát - 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
NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
Prodám favorita, r.v. 1990, najeto 29.500 km, převod bez ek.
daně, jsem 2. majitel + nové
autorádio, zimní gumy. Spolehlivý, udržovaný. Pronajmu
garáž naproti Cílu u Hloučely.
Dohoda. Tel.: 722 728 124

Dne 2. března 2012
uplyne již
3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Bohumil SOKOL.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina

Dne 1. března 2012
by se dožila 65 roků
naše milovaná
maminka a babička,
paní Marie
VYHLÍDALOVÁ.
S láskou a úctou
vzpomínají dcera Lenka
a syn Pavel s rodinou.

www.vecernikpv.cz

CHCETE MÍT SVÉ OBLÍBENÉ NOVINY
POŘÁD ZA STAROU CENU?
Pro zachování 10 Kč za Prostějovský Večerník
si můžete objednat předplatné ...

POMÁHÁME ŠETŘIT
VAŠE PENÍZE...
• 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

... to vše jen za 520 Kč
na rok
UŠETŘÍTE 260 KČ oproti ceně na stánku
A NAVÍC UŽ BRZY VYPUKNE...

Zednické práce, zateplení,
nátěry fasád, práce s plošinou. Tel.: 723 522 369

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

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

soutěžž SOUTĚŽ soutěěž SOUTĚŽ
soutěžž SOUTĚŽ sou
soouutěž SOUTĚŽ
s
KÁ SOUTEŽ! ěž SOUTĚŽ
L
E
!V
s
notné ceny ěž SOUTĚŽ
d
o
h
o
s sttaartujeme 26. března ěž SOUTĚŽ
soutěž
so
outěž
utěž SOUTĚŽ
SOUTĚŽ so
soutěž SOUTĚŽ
soutěžž SOUTĚŽ soutěž SOUTĚŽ
Předplaťte si
soutěž
ž SOUTĚŽ soutěž SOUTĚŽ
PROSTĚJOVSKÝ Večerník!

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

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

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



Nabízíme kompletní práce
a provádíme realizaci střech, bytových jader, podlahy, obklady
a dlažby. Vše za ROZUMNÉ
CENY. Info tel.: 721 100 069
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Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433

Ankety
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Anketa Sportovec města Prostějova 2011 zítra vyvrcholí

Slavnostní vyhlášení hostí v úterý hotel Tennis Club,
největší hvězda Petra Kvitová bude osobně u toho!
Sedmiletou historii už má anketa Sportovec města
Prostějov. Letos tedy píše svůj osmý ročník, jehož
slavnostní vyhlášení proběhne v úterý 28. února od
19.00 hodin v hotelu Tennis Club.
Prostějov/son
„V minulých letech anketa od
svých úplných začátků již získala určitou tradici a dostala se na
organizační úroveň odpovídající
jejímu významu. Jasným cílem
pro letošní rok bylo tuto kvalitu
minimálně udržet a pokud možno v některých ohledech ještě
posunout výše,“ uvedl předseda
městské Komise pro mládež a tělovýchovu Pavel Smetana.
Právě tato komise ve spolupráci
s marketingovou agenturou TK
PLUS anketu pořádá. „Přípravy
celého úterního vyhlášení jdou
do finiše, momentálně už máme
vše pečlivě naplánované a zbývá
jen finální realizace. Mohu prozradit, že moderování večera se
ujme osvědčený Michal Slavík,
kulturní program obstará populární zpěvák David Mattioli a dojde
rovněž k předání charitativního
šeku. Tentokrát obdrží deset tisíc
korun občanské sdružení Lipka,“
prozradil Smetana.
V současné chvíli už anketa zná
výsledky všech deseti kategorií
(Sportovec roku, Talent roku, Tým
roku, Mládežnický tým roku, Tre-

nér mládeže roku, Sportovní událost roku, Síň slávy prostějovského
sportu, Neprofesionální sportovec
roku, Nejaktivnější učitel tělocviku - novinka, Sportovní hvězda
prostějovských médií), o nichž
rozhodli hlasováním členové Komise pro mládež a tělovýchovu
plus sportovní novináři. Jen pořadí
poslední uvedené kategorie určil
součet hlasů zaslaných čtenáři
tištěných periodik. „Respondent
vylosovaný v rámci úterního večera se přitom znovu může těšit na
velmi hodnotnou cenu: zájezd do
Řecka s cestovní kanceláří Hellas
Tour,“ potvrdil Smetana atraktivní
výhru pro jednoho šťastlivce.
Všichni ocenění tradičně dostanou speciální plaketu. „Loni se
nám stalo, že na samotném slavnostním vyhlášení chyběla celá
řada zainteresovaných sportovců
a celá akce po téhle stránce vyzněla trochu rozpačitě. Tentokrát
jsme udělali naprosté maximum,
aby chybělo minimum oceněných. A s klidem mohu říct, že
převážná většina těch nejlepších
- včetně hlavní hvězdy Petry Kvitové - bude osobně u toho,“ ujistil
Pavel Smetana.

JAK HLASOVAL
VEČERNÍK?

...ještě

+

Hlavním mediálním partnerem
Sportovce města Prostějov je stejně jako loni
Prostějovský Večerník. A o tom, jak letošní osmý
ročník ankety ve čtyřech hlavních kategoriích
dopadne, může napovědět hlasování našeho
listu, které se od konečných výsledků (máme je
už s předstihem k dispozici) příliš neliší.

Sportovec roku 2011

1. Petra Kvitová (tenis, TK Agrofert Prostějov), 2. Jiří Gečnuk (pa-

rašutismus, Dukla Prostějov), 3. Tomáš Berdych (tenis, TK Agrofert Prostějov), 4. Patrik Šebek (hokej, LHK Jestřábi Prostějov), 5. Miroslav Šerban
(box, BC DTJ Prostějov), 6. Jana Horáková (cyklistika, SKC Prostějov), 7.
Anna Velikiy (volejbal, VK AGEL Prostějov), 8. Jakub Filip (cyklistika, SKC
Prostějov), 9. Yemi Nicholson (basketbal, BK Prostějov).

Talent roku 2011

1. Jiří Veselý (tenis, TK Agrofert Prostějov), 2. Kristián Pacejka

(nohejbal, TJ Sokol I Prostějov), 3. Barbora Krejčíková (tenis, TK Agrofert
Prostějov), 4. Lenka Skoumalová (plavání, TJ Prostějov), 5. Jan Suchomel
(lukostřelba, LO Prostějov), 6. Petr Hrdý (zápas, TJ Sokol Čechovice), 7.
Robin Wagner (cyklistika, SKC Prostějov), 8. Patrik Gábor (box, BC DTJ
Prostějov), 9. Ondřej Vystavěl (orientační běh, SK Prostějov).

Tým roku 2011

1. Volejbalistky VK AGEL Prostějov, 2. Raftaři Tomi-Remont Pro-

stějov, 3. Parašutisté Dukla Prostějov, 4. Boxeři BC DTJ Prostějov, 5. Tenisté TK Agrofert Prostějov, 6. Basketbalisté BK Prostějov, 7. Kulečníkáři
Presskan System Prostějov, 8. Lukostřelci LO Prostějov, 9. Hokejisté LHK
Jestřábi Prostějov.

Mládežnický tým roku 2011

1. Tenisté TK Agrofert Prostějov (všechny kategorie), 2. Fot-

balisté 1.SK Prostějov (mladší žáci), 3. Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
(dorostenci), 4. Basketbalistky TJ OP Prostějov (starší minižákyně), 5.
Lukostřelci LO Prostějov (dorostenci), 6. Zápasníci TJ Sokol Čechovice
(žáci), 7. Volejbalistky VK AGEL Prostějov (kadetky), 8. Cyklisté SKC Prostějov (junioři).

A JAK TO BYLO PŘED ROKEM?

Pro přehlednost přinášíme také výsledky loňského ročníku ankety.
Sportovec roku 2010
1. Tomáš Berdych (tenis, TK Agrofert Prostějov), 2. Petra Kvitová (tenis, TK Agrofert
Prostějov), 3. Hynek Tábor (parašutismus,
Dukla Prostějov), 4. Jana Horáková (cyklistika, SKC Prostějov), 5. Petr Novotný (box, BC
DTJ Prostějov), 6. Martin Žerava (motokros,
Prostějov), 7. Markéta Chlumská (volejbal,
VK Modřanská Prostějov), 8. Kyle Landry
(basketbal, BK Prostějov), 9. Oskar Král (motorismus, ARC Prostějov).

Mládežnický tým roku 2010
1. Gymnasté TJ Pozemstav Prostějov
(mladší žáci), 2. Tenisté TK Agrofert Prostějov (starší žactvo), 3. Basketbalistky TJ OP
Prostějov (starší minižákyně), 4. Nohejbalisté
TJ Sokol I Prostějov (dorostenci), 5. Cyklisté
SKC Prostějov (junioři), 6. Volejbalistky VK
Modřanská Prostějov (kadetky).

Tým roku 2010
1. Volejbalistky VK Modřanská Prostějov, 2. Raftaři Tomi-Remont Prostějov, 3.
Basketbalisté BK Prostějov, 4. Tenisté TK
Agrofert Prostějov, 5. Parašutisté Dukla Prostějov, 6. Boxeři BC DTJ Prostějov, 7. Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov, 8. Lukostřelci
LO Prostějov, 9. Kulečníkáři Presskan System Prostějov.

Neprofesionální sportovec roku 2010
Petr Ejem (cyklistika), Michal Sitter (kulturistika), Kurt Herlich (atletika).
Síň slávy prostějovského sportu 2010
Jaroslav Šalamoun (plavání), Jan Hrbatý (hokej), Rostislav Václavíček (fotbal).

Trenér mládeže roku 2010
Pavel Švécar (basketbal, TJ OP Prostějov),
Ivo Šilhánek (tenis, TK Agrofert Prostějov),
Talent roku 2010
Magdalena Majarová (lukostřelba, LO Pros1. Jiří Veselý (tenis, TK Agrofert Prostějov), tějov).
2. Jakub Filip (cyklistika, SKC Prostějov), 3.
Sportovní událost roku 2010
František Hajduk (lukostřelba, LO Prostějov),
4. Veronika Pluskalová (sportovní gymnastika, BC DTJ Prostějov (uspořádání mistrovství
TJ Pozemstav Prostějov), 5. Jakub Ftačník (no- republiky mužů a žen v boxu), SKC Prostěhejbal, TJ Sokol I Prostějov), 6. Marek Chme- jov (zorganizování Grand Prix – Memoriálu
la (box, BC DTJ Prostějov), 7. Jakub Nezdoba Otmara Malečka v dráhové cyklistice), Komi(plavání, TJ Pozemstav Prostějov), 8. Tereza se pro mládež a tělovýchovu RMP (uspořádání
Mezinárodních sportovních her mládeže).
Smitková (tenis, TK Agrofert Prostějov).

Sportovní hvězda prostějovských médií
Volejbalistky VK Modřanská Prostějov.

Ve středu budeme znát nejlepší sportovce Olomouckého kraje za rok 2011. Slavnostní večer hostí tentokrát Přerov

INZERCE

VYHLÁŠENÍ

NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ

OLOMOUCKÉHO KRAJE

Vše připraveno. Za pořadatele tradiční ankety promluvili k médiím manažer
TK PLUS David Lenz (na snímku vlevo) a náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Radovan Rašťák.
Foto: Stanislav Heloňa
Nejprestižnější je pochopitelně kategorie jednotlivců seniorů, mezi
další vyhlašované kategorie patří
nejlepší seniorské družstvo, nejlepší
junior, juniorské družstvo a oceněni
budou i nejlepší trenér a handicapovaný sportovec a sportovkyně. „Letos bylo opravdu z čeho vybírat, naši
sportovci byli hodně úspěšní. Listování seznamem nominovaných bylo
příjemné čtení,“ potěšilo náměstka
Rašťáka.
Velkou vážnost mají také čestné
ceny. V letošním roce se zaslouženého potlesku dočká bývalý úspěšný sportovec z fotbalových kruhů.
„U čestné ceny neprozradím ani
sportovní odvětví, protože bych
vlastně prozradil jméno. Je to ale v
každém případě velká osobnost,“
poznamenal Lenz.
Už jedenáctý tradičně slavnostní
společenský večer u příležitosti vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních týmů Olomouckého kraje
za rok 2011 bude hostit přerovský
hotel Jana. A bez nadsázky se dá
říct, že anketa se stala velice úspěšnou i díky duchu „oscarového“ s
předáním ocenění a vystoupením
hvězd showbyznysu. Ve středu přítomné publikum provede slavnostním večerem stejně jako každý rok
Petr Salava, o hudební vystoupení
se postará jak nová hvězda tuzemské hudební scény Tomáš Klus, tak
i legenda českého popu Jitka Zelenková. „Děláme maximum, aby
se předávání cen vydařilo. Také z
tohoto důvodu jsme rádi, že přímo
na pódium dorazí naprostá většina
oceněných,“ poznamenal dále David Lenz. „Pokud se nestane něco
nepředvídatelného, tak z těch stěžejních jmen a kategorií by tam
většina měla být,“ dodal s tím, že ti

nejúspěšnější sportovci si odnesou
plakety se znakem Olomouckého
kraje, stříbrné pamětní mince a diplomy udělené hejtmanem kraje. A
jako v letech předcházejících, ani
tentokrát nebude chybět humanitární činost a dojde na předávání
šeků potřebným...
Trůn 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.
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
nejen přímou reportáž, ale i zcela
jistě zajímavou fotogalerii...
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Olomouc/lv, pk - Už pojedenácté
v historii budou oceněni nejlepší
sportovci v anketě Sportovec Olomouckého kraje. Slavnostní galavečer bude letos hostit přerovský
hotel Jana, a stane se tak již tuto
středu 29. února od 19.00 hodin.
Odborná porota ocení nejlepší výkony minulého roku v šesti kategoriích, současně budou tradičně
uděleny i dvě čestné ceny. Vítězství v hlavní kategorii jednotlivců
obhajuje prostějovský tenista Tomáš Berdych. Jeho největší konkurentkou je oddílová kolegyně
Petra Kvitová. Anketu vyhlašuje
Olomoucký kraj ve spolupráci s
marketingovou společností TK
PLUS Prostějov.
„Předáním cen chceme zvýraznit
úspěchy sportovců našeho kraje na
mezinárodních a světových soutěžích, poděkovat jim a současně
prostřednictvím slavnostního večera umožnit neformální setkání
zástupců z různých sportovních
odvětví i s představiteli krajské samosprávy. Patří to pevně k filozofii
našeho kraje, anketa má už svou
pevnou tradici,“ prohlásil náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Radovan Rašťák. „Stále se snažíme
připomínat, že naší povinností není
jen podílet se na vytváření dobrých
podmínek pro sportování dětí a
mladých lidí, ale musíme také neustále působit na veřejné mínění
a přesvědčovat všechny kolem,
že sport i ve složitém globálním
světě k našim životům patří. Rád
bych poděkoval všem, kteří se o to
spolu s námi snaží. Do jedenáctého
ročníku ankety Nejlepší sportovec
Olomouckého kraje vstupujeme
spolu s marketingovou agenturou
TK PLUS, je s námi od začátku a
vážíme si jejího vizionářství. Konečně náš kraj byl prvním, který se
k tomuto kroku před deseti lety rozhodl. Teprve pak následovaly další
územní celky samosprávy po celé
republice,“ pronesl dále při čtvrteční tiskové konferenci, které se
Večerník jakožto mediální partner
ankety zúčastnil, náměstek hejtmana Radovan Rašťák.
Stejně jako v minulých letech zůstala
stejná kritéria pro zařazení sportovců
do základní nominace. „Rozhodujícím jsou výkony sportovců dosažené
v roce 2011 a příslušnost ke klubu registrovanému v Olomouckém kraji,“
přiblížil pravidla ankety David Lenz,
zástupce pořádající společnosti TK
PLUS. Na vyhodnocení se stejně
jako v posledních letech podíleli zástupci Olomouckého kraje, bývalých
okresních měst, sportovní novináři,
zástupci krajských a sportovních svazů, ČSTV a Všesportovního kolegia.

NEJLEPŠÍ SENIOR: 1. Tomáš BERDYCH (tenis, TK Agrofert Prostějov). NEJLEPŠÍ SENIORSKÝ TÝM: 1.
VK Modřanská Prostějov. NEJLEPŠÍ JUNIOR 1. Hana Wiedermannová (kuželky, KK Zábřeh n.M. NEJLEPŠÍ
JUNIORSKÝ TÝM: 1. TJ Sokol Velký Týnec (sportovní gymnastika) 8. NEJLEPŠÍ TRENÉR: 1. Zdeněk Psotka (fotbal, SK Sigma Olomouc). NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC: Vladimír MARČAN
(sportovní střelba, SK TPS Olomouc). NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÁ SPORTOVKYNĚ: Anna Hladká (plavání, SK UP Olomouc). ČESTNÁ CENA: Alexander Bögi (box, TJ Dukla Olomouc).
CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE: Pavel Hapal (fotbal)
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FOTBAL EXTRA s podtitulem
PODZIM 2011 píše JEDENÁCTÝ díl
Jak jste si již v uplynulých měsících navykli, naše
sportovní redakce během zimní přestávky fotbalových soutěží pravidelně míří na návštěvu jednotlivých
klubů Prostějovska, abychom postupně zmapovali
veškeré nižší soutěže nejpopulárnějšího sportu světa
s regionálním zastoupením. A tak ani v tomto čísle nechybí na stránkách vámi oblíbeného a nejčtenějšího
periodika tradiční seriál FOTBAL EXTRA, který všem
přívržencům „kulatého nesmyslu“ přináší jen a pouze
PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Dnes přitom završujeme
kompletní fotbalovou jedenáctku, neboť vám přinášíme již jedenáctou část dlouhodobého servisu, která
se týká hodnocení uplynulého dění i vystihnutí všeho
podstatného, co se událo na kolbištích v podzimní
části ročníku 2011-2012!
Postupně tak především 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 šesté části 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. V epilogu před týdnem jsme vám nabídli podzimní tabulky a obšírný statistický servis včetně
nejrůznějších zajímavostí, což bylo doplněno redakčním komentářem a analýzou vzájemných derby-zápasů regionálních zástupců. Nechyběl ani exkluzivní
rozhovor s nejlepším střelcem soutěže, lipovským
Karlem Spáčilem! Dnešní vydání pak patří exkluzivním rozhovorům s představiteli dvou nejlepších celků,
přičemž zbývající kvintet zástupců jednotlivých oddílů
dostává prostor ve speciální anketě.
Už příště se můžete těšit na průřez Přeborem
Okresního fotbalového svazu Prostějov, následně svůj
prostor dostanou III. a IV. třída. Nezapomeneme ani na
dorostenecké soutěže včetně celků 1.SK Prostějov a
věnovat se budeme též i ženskému fotbalu v podání
FC Kostelec na Hané. Souběžně vám pak každý týden
přinášíme aktuální zprávy a novinky z klubů před startem jarních odvet.
Takže, nezapomeňte si zajistit příští číslo i další vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Věřte, že se máte na
co těšit!
sportovní redakce Večerníku
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„NEJDEME DO JARA
S CÍLEM POSTOUPIT!“
Lipovský kormidelník Jaroslav Ullmann naučil
hráče útočit a své mužstvo nestaví pod tlak

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

Lipová - Nejlepší útok, desetizápasová série bez
porážky i takřka nedobytná pevnost zbudovaná na
vlastním trávníku. To je po podzimní části vizitka SK
Lipová v „A“-skupině I. B třídy. Mužstvo před sezonou
převzal Jaroslav Ullmann (na snímku) a zdá se, že
plně navázal na práci svého předchůdce Jaroslava
Lišky, který dovedl na jaře tým k třetímu místu. I nyní
je Lipová třetí s jen dvoubodovým odstupem za veBlíží se začátek března, fotbal, ale máme celkem
jak se zatím vyvíjí početnou základnu. Provozu- doucí dvojicí Horní Moštěnice - Haná Prostějov.

Kdo tvořil základní
osu, kolem níž se vše

Kouč DANIEL KOLÁŘ oceňuje vysokou disciplínu svého týmu, přestože dodává:
„Někdy je to snad i kontraproduktivní. Soupeř se nás nebojí, že bychom ho dokopali...“
TJ HANÁ PROSTĚJOV je nejlepším regionálním týmem v tabulce
Prostějov - Jen horší brankový poměr dělí po patnácti
podzimních kolech Hanou Prostějov od prvního místa
ve skupině „A“ I. B třídy Olomouckého KFS. Přestože
tým koučovaný předsedou klubu a na třiatřicet minut
i hráčem „áčka“ Danielem Kolářem (na snímku) prohrál jen dvakrát, od vedoucích Horních Moštěnic ho
dělí přesně sedm branek - při skóre 28:18 jich nastřílel
o šest méně než soupeř a o jednu více inkasoval. I
tak se navzdory nasazení celkem pětadvaceti hráčů
stala TJ Haná Prostějov třetím rokem za sebou neodmyslitelnou součástí absolutní špice jedné ze tří grup
nejnižší krajské fotbalové soutěže.
Můžete být s druhou
příčkou a jednatřiceti
body nespokojen?
„Určitě jsme spokojeni s
umístěním v popředí tabulky.
Bodů sice mohlo být trošku víc,
kdyby nebylo několika z mého
pohledu zbytečných výpadků,
ale v zásadě jsme opravdu spokojeni. Největší radost mám
z toho, že jsme se během pár
týdnů, které jsou v létě mezi
dvěma sezonami, oklepali z
nešťastného konce sezony, kdy
nám postup unikl jen těsně.
Dokázali jsme se oklepat a
přes nevydařenou premiéru
doma s Radslavicemi, kdy

jsme remizovali a mohli jsme
prohrát, jsme se zase drželi na
čele tabulky.“
Výpadkem máte na
mysli třeba porážku 0:3
v Býškovicích, nemýlím se...?
„V Býškovicích jsme propadli,
ale prohry tam jsou pro nás
pravidlem. Nejvíce mě ale mrzí
domácí porážka s Nezamyslicemi a remíza v Radslavicích,
kde jsme hráli proti oslabenému soupeři, avšak nepodařilo
se nám vsítit vítěznou branku.
To jsou asi dvě největší ztráty,
které cítíme.“
Během podzimní části
jste odehráli šest derby

„O postup chceme bojovat,
ale ne za každou cenu.
Kluby jako Horní Moštěnice a Lipová
jsou na tom ekonomicky lépe.
Bude to těžké, každopádně chceme
ale usilovat o co nejlepší umístění.“
Předseda a trenér v jedné osobě DANIEL KOLÁŘ
o ambicích svého celku v jarních odvetách soutěže
a jen jednou jste prohráli. To
je dobrá bilance!
„Remizovali jsme v Lipové,
kde jsme určitě hráli dobře
a kde se nám podařilo za
různých okolností uhrát bod.
Jinak nám derby vyšla zejména
výsledkově. Trápili jsme se
ovšem třeba v domácím zápase
s Mostkovicemi. S Kostelcem
na Hané máme obtíže poslední
dvě sezony, ale před tím jsme
s nimi několik let neměli problémy. Nehledal bych v tom
nic většího. Hrát derby je
zajímavější, protože kluci se
dobře znají.“
Protočil jste celkem
pětadvacet
hráčů.

JEDENÁCTÝ DÍL SPECIÁLU FOTBAL-EXTRA
PŘIPRAVILI JIŘÍ MOŽNÝ A PETR KOZÁK

Představujete si, že na jaře
byste nemusel tolik zasahovat
do sestavy?
„Byl bych velice rád, kdyby
tomu tak bylo, i když každý,
kdo nastoupil za ´áčko´, vydal
ze sebe to nejlepší. Obávám se
ale, že se to nepovede, protože
kluci mají náročná zaměstnání,
hodně cestují. Uvidíme, jak to
bude vypadat, ale obávám se,
že to zůstane stejné...“
Lze i při takové fluktuaci říci, kdo tvořil základní osu?
„Já bych nemluvil o základní ose, protože máme vyrovnaný kádr patnácti hráčů a
dalších deset pomáhalo, když
bylo potřeba. Naskakovali,

když kluci z první patnáctky
nemohli, přičemž výrazněji
znát to nebylo. Máme také
vyrovnané brankáře Pastyříka
s Lošťákem a řekl bych, že
všichni kluci jsou strašně moc
důležití.“
Hanou zdobí kromě
druhé nejlepší obrany
ještě jedna věc – disciplína.
Za podzim jste nedostali ani
jednu červenou a jen dvacet
žlutých karet.
„Je to dlouhodobý trend u
našeho mužstva. Snažíme
se na tom pracovat a daří se.
Tradičně máme nejslušnější
mužstvo, ovšem někdy je to i
kontraproduktivní, kdy soupeř
se nás nebojí v tom smyslu, že

bychom někoho dokopali. Ale
co se týče karetní disciplíny, tak
na to hodně vsázím a je to pro
mě hodně důležité, takže jsem
za to rád.“
Cílem Hané pro jaro je
bojovat o postup?
„Ano, ale ne za každou cenu.
O postup bojujeme již asi třetí
rok v řadě, ovšem kluby kolem
nás jako Horní Moštěnice a
Lipová jsou na tom jistě ekonomicky lépe. Takže to bude
velice těžké, ale každopádně
chceme usilovat o co nejlepší
umístění.“
Zdá se, že na úvod vás
čekají
jednodušší
soupeři z dolní poloviny tabulky. Nejprve Beňov, pak
Býškovice a Želatovice „B“.
„Je to nebezpečný los, protože
Želatovice se budou chtít zachránit, a pokud posílí tým hráči
z ´áčka´, tak to bude velice
těžké. Ještě předtím začínáme
v Beňově, a i když já osobně
jsem tam ještě nehrál, tak
zasvěcení potvrzují, že zápasy
tam jsou těžké nejen kvůli
kvalitní sportovní výkonnosti
domácích hráčů.... Start tak
bude určitě těžký a my jsme ti,
kteří můžou porazit kohokoliv
z čela, ale také, pokud tomu
nedáme vše a nebudeme mít
štěstí, můžeme s kýmkoliv
prohrát...“

příprava?
„Zimní přípravu jsme zahájili
6. února a běháme dvakrát
týdně. V plánu máme tři
přípravné zápasy, vše výhradně
v domácích podmínkách - v sobotu 3. března pravděpodobně
s Otaslavicemi, v neděli 18.
března s Plumlovem a následující sobotu s Velkým Týncem.“
Na podzim jste nově
vytvořili
družstvo
starších žáků nastupující v
okresním přeboru. Jak hodnotíte mládežnickou základnu klubu?
„Jsem strašně rád, že mládež
v našem oddílu funguje na takové úrovni. S hrdostí mohu
říct, že Haná není jen mužský

jeme benjamínky, tři družstva
mladší přípravky, jednu starší
přípravku, jedny mladší žáky
a jedny starší žáky. Velké
poděkování tak patří všem
mládežnickým trenérům, kteří
mají na tomto faktu obrovské
přičinění. Doufáme, že to
nebude dlouho trvat a některé
jedince přivítáme i v ´A´mužstvu... Co se týká založení
dorosteneckého týmu, tak
zatím není v nejbližší době
v plánu, protože starší žáky
máme teprve prvním rokem
a část mužstva tvoří i hráči
spadající věkově do ještě
mladší kategorie. Hrají dobře a
v okresní soutěži se neztrácejí.
Máme z nich jen radost.“

Před jarními boji jste
druhým
nejlepším
celkem z regionu s minimální
ztrátou na čelo. Svádí to ke
spokojenosti?
„Ano, s umístěním po podzimní
části jsme opravdu spokojeni.
Nebýt herního výpadku v utkání
s Želatovicemi, které jsme měli
vyhrát, ale podcenili jsme to,
měli bychom o dva body více a
mohli by
bychom být první...“
V létě jste k mužstvu
přišel jako nový
trenér. Co jste od první poloviny sezóny očekával?
„Přišel jsem trochu později, takže
příprava nebyla ideální, a podle
mého jak jsem si představoval.
Ještě jsme s tím v průběhu
podzimu zápasili. Chtěl jsem
hrát minimálně do pátého místa,
abychom neměli problémy se
záchranou, což se podařilo splnit
měrou vvrchovatou.“
Dařilo se vám zejména
v
domácím
prostředí, kde jste body neztráceli a téměř vše vyhráli....
„Máte pravdu, doma jsme jen
jednou remizovali, a to v derby s
Hanou Prostějov. Ostatní zápasy

jsme zvládli zdařile. Myslím,
že naše úspěchy dělá kvalita i
velikost hřiště a samozřejmě
i samotná skutečnost, že hrajeme před domácím publikem.
Fanoušci nás chodí povzbuzovat a nám utkání vycházela....
(úsměv)
(úsměv)“
Pyšníte se nejlepším
útokem soutěže. Je to
především díky zvládnutým
standardkám?
„Tři čtvrtě sezony nám velice
dobře vycházely standardní
situace. Z nich jsme dávali
góly, měli jsme je dobře propracované. Navíc se snažím
preferovat ofenzivnější fotbal,
ne zanďoura. Tlačím více hráčů
k tomu, aby šli do zakončení a
chtěli dávat góly. Těší mě, že
kluci vzali strategii za svou a
fotbalem se baví.“
Hned jedenáct vašich
hráčů dalo branku,
tedy téměř každý, kdo nastoupil...
„Právě proto. I když je nejlepším
střelcem Karel Spáčil, tak to
nestojí na jednom hráči, ale je to
rozloženo na větší počet. Když
se nedaří jednomu, dá gól další.

V sezoně jste vsázel
na
prakticky
totožnou jedenáctku a větší
porci minut nasbíralo jen
čtrnáct hráčů. Nezdál se vám
kádr příliš úzký?
„Kádr jsme měli patnáctičlenný,
ale točil jsem tak dvanáct třináct
základních hráčů. Další dva
byli třeba zraněni, nebo neměli
tréninkovou účast, takže jsme
to de facto odehráli ve třinácti
lidech.
lidech.“
Můžete se pochlubit
nejdelší
šňůrou
neporazitelnosti
čítající
celkem deset zápasů. Čemu to
přisuzujete?
„Zní to jako fráze, ale hráli
jsme zápas od zápasu. Když
nás někteří pasovali na postup,
hned jsem říkal, že každý zápas je jiný a začíná od stavu
0:0. Proto jsme se na každý zápas připravovali zvlášť, podle
soupeře, hřiště. Bylo to dobré do
osmého devátého kola, potom
nastaly problémy. Kluci chodí
do škol, přes týden se nemohli
zúčastňovat tréninků a na jejich
výkonu se to projevilo.“

točilo?
„Jedničkou v bráně byl Jirka
Abrahám. V některých zápasech
nás výrazně podržel, v jiných
méně, ale jiného gólmana jsme
vlastně neměli...(úsměv) Pro jarní
odvety už však máme některá
jména rozjednaná, neboť Jirka je
momentálně pracovně vytížený,
má směny, takže to řešíme zavčas,
než bude problém. V obraně byl
nejvýraznější oporou zkušený Petr
Ohlídal, výkonnostně nahoru šel
vedle něj Jirka Barák. V záloze
se toho hráči, které jsem tam
prostřídal, zhostili dobře a nechtěl
bych nikoho zvláště vyzdvihovat.
Navíc dokázali dávat góly, aniž by
byli útoč
útočníci.“
Co vám naopak radost
neudělalo a zamrzelo?
„Byla mužstva, která si stěžovala,
že je v Lipové poškodil rozhodčí.
To v žádném případě nebyla pravda! Napřed musím hrát a pak se
teprve m
můžu vymlouvat...“
Vyhlížíte zbytek sezony
s ambicemi na první
místo a postup?
„Nejdeme do jara s cílem postoupit.
Chceme kádr stabilizovat, a pokud
se nám to podaří, tak i rozšířit. Abychom se pohybovali v popředí a
hráli dob
dobrý fotbal pro fanoušky.“
Kdybyste přesto I. B
třídu vyhráli, troufli
byste si na vyšší soutěž?
„Pokud by se nám to podařilo a
chtělo by vedení postoupit, tak
by se asi postoupilo. To ale není
otázka pro mě, nýbrž právě pro
vedení...“

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

Skupina „A“ v I.B třídě z pohledu zbylých regionálních týmů aneb anketa s trenéry a funkcionáři našich želízek v ohni

Mostkovice a Vrchoslavice v nejlepší pětce, Nezamyslice v klidném středu, Pivín s Kostelcem na Hané zcela na dně
PROSTĚJOVSKÝ Večerník v rámci svého posezónního hodnocení vyzpovídal také kvinteto zbývajících trenérů či předsedů jednotlivých oddílů
v I.B třídě, skupině „A“ Olomouckého KFS, kterých se zároveň zeptal na
vyhlídky do jarních kol. Jaké hlasy zazněly ze Sokola Mostkovice, Sokola
Vrchoslavice, Hané Nezamyslice, Sokola Pivín a FC Kostelec na Hané.
Všem osloveným položil šest totožných otázek:
1. Jak jste viděl podzimní část? Jste s umístěním spokojeni?
2. Co vám během patnácti kol udělalo největší radost?
3. Objevilo se naopak něco, co vás zklamalo?
4. V I.B třídě nastupuje hned sedm celků z Prostějovska. Jak jste si užili derby?
5. Koho by šlo jmenovat jako nepostradatelnou součást týmu, takovou základní osu?
6. Co si přejete od jarních kol?

TJ SOKOL MOSTKOVICE
- 4. místo, 29 bodů
Trenér Jiří Kamenov: „Záchrana splněna,
lákavou vizí je být do třetího místa“
1. „Říká se, že osmadvacet bodů je jistota záchrany, my máme o jeden víc!
Do soutěže jsme skromně vstupovali, ale věřil
jsem týmu, že herní síla
tam je. Že uhrajeme devětadvacet bodů, to nikdo
nečekal a slyšel jsem i
ohlasy, že v Mostkovicích dlouho nepanoval takový bodový příděl. Samozřejmě boje o záchranu v I. A třídě byly o něčem jiném. Máme tým,
o němž si myslím, že patří do I. A třídy, a spokojenost je obrovská. Do soutěže jsme šli s tím, že
ji musíme zachránit a udržet se v klidném středu. To jsme splnili ještě s plusovým ziskem.
Kluci hráli opravdu pěkný fotbal. Chyběla jen
psychická vůle překonat nezdar, chybování a
zachovat si stabilnější výkonnost. Ztratili jsme
body s Býškovicemi, kdy jsme zbytečně remizovali, prohráli jsme ve Vrchoslavicích po třech
čtyřech obrovských individuálních chybách.
Hráč na půlce může odcentrovat a vytvořit tlak,
místo toho jde míč na stopera, který to nečeká.
U něj stojící útočník má výhodu a už dává gól.
Tohle rozhodlo, kádr by měl být odolný a lépe
zvládnout tyto situace. S Hanou druhý poločas
naprosto snový, takový fotbal je tu málo k vidě-

ní. Téměř jsme jim nepůjčili balon, ale propadli
jsme v prvním poločase a byla z toho prohra
1:2. To rozhodlo o tom, že jsme nyní čtvrtí.“
2. „Body jsou za něco. Líbil se mi herní projev
a vůle a síla mančaftu jít. Odhodlání, že dokáží zahrát, splnit pokyny, které hráčům někdy
nevoní, podrobit se předzápasové přípravě.
Pochopili, co po nich člověk chce, a snaží se
to prosadit. Fotbal je o chybách, každý má
možnost je udělat, ale takové, abychom za ně
nebyli potrestání ztrátou bodů. Zase nehrajeme první ligu, aby tam byly složité situace, ale
i příjemnou atmosférou naladění před zápasem
a snaha prosadit, co si řekneme, udělá radost.
Není to jen o trenérovi, výsledky jsou na hráčích a celém týmu. Musí být zapáleni i ostatních
lidi a být sponzoři. Rád bych poděkoval Laďovi
Krátkému, je zdravou duší týmu. Bývalý hráč
Jan Vojtíšek mi byl k ruce a nikdy neřekl ne.
Rád s ním některé věci zkonzultuju a oba se
střídali jako asistent a vedoucí mužstva. I od
vedení je důvěra a hráči se mohou soustředit
jen na herní projev. Můžeme jet na soustředění,
získali jsme nové dresy, snažíme se mít zázemí
na úrovni.“
3. „Jsou to drobnosti. U některých hráčů bych
chtěl lepší přístup k tréninkům, je to ale i o zaměstnání. Pak je to v psychice, vydržet v úsilí,
i když jsme pod tlakem. V tom rezervy jsou. Tři
čtyři hráči si hned začnou vyměňovat názory na
chybu, je to zbytečné rozptylování a ztráta koncentrace. Musí být jasný pokyn, co řekne trenér,
můžeme si to vyříkat po zápase. Pracovali jsme
na tom a vyhrávali jsme i složitá utkání. Doma s

Lipovou 1:0, v Pivíně 1:0, poslední tři zápasy s
nulou na kontě.
4. „Největší derby pro mě byl zápas v Kostelci
na Hané, kde jsem byl několik let angažovaný.
Skončilo to potěšujícím výsledkem, když jsme
tam vyhráli 4:0. Pak samozřejmě místní derby
s Hanou Prostějov. Velice kvalitní tým, hrálo se
v dobré atmosféře, opravdu fotbal jak má být. A
také s Lipovou to stálo za to. Vždy se prezentuje
kvalitním týmem a každý úspěch je potěšující.
Shrnuto derby s Kostelcem super, s Lipovou
vynikající, zklamání bylo na Hané a ve Vrchoslavicích. To jsou derby, která neměla správný
konec.“
5. „Říkám, že jedenáct hraje a tři střídají, v tomto
počtu musí být nepostradatelnost. Musí být připraveni kdykoliv zasáhnout a měli by být rovnocenní. Pak musíte zapracovat, když se někdo
zraní, onemocní, nemůže kvůli práci. Máme v
týmu vojáky, policisty, ti mají někdy služby, které nejdou zrušit, a musíme zapracovat mladé. V
bráně byl nepostradatelný Martin Lukáš, stopera
odehrál vynikající Karafiát, v obraně ho doplnili
Petr Zapletal, Vladimír Vojtíšek a Ondra Milar.
Záloha byla Šlambor, Martin Vojtíšek, Musil,
Kapounek, Hanák, v útoku Pospíšil, Dadák a naskakovali tam i jiní, jako byl třeba Bureš. Již teď
v zimě se do přípravy zapojí někteří dorostenci,
kteří by časem měli sbírat zkušenosti od starších
a sbírat minuty. Zapomněl jsem na Ondru Zapletala, který byl nepostradatelný v předchozím
období, ale měl pracovní úraz a naskakoval jen
na pár minut. Věřím ale, že bude pilíř defenzivy
a vodonosič mezi zálohou a obranou. Zakládám
si i na tom, že by spolu měli komunikovat trenér
áčka a béčka, aby vzniklo propojení. Pokud je
pak v
užstvu dobrá atmosféra a výsledky jsou, přenáší se to i do béčka. To letos hraje o
špici IV. třídy a stále má šanci postoupit do vyšší
soutěže.“
6. „Aby si toho kluci strašně moc užili a měli
správný odpočinek. Aby nabrali psychické síly
a užili si atmosféry. Je to hezké umístění, dva
body od prvního. I já vnímám kladně, že se
něco děje, že je v Mostkovicích jiný duch. Je to
hrozně zásluhou kluků, že se semkli, a za herní
projev sklízí ovoce. Chceme zkusit potvrdit výsledky, abychom nevypadali, že jsme na podzim
něco udělali, a pak se na to vykašlali. Prodat to i
na jaře, a když se nějaký zápas prohraje a skončíme čtvrtí, bude to opět úžasné. Máme ovšem i
vizi, že můžeme být třetí, druzí či třeba první.“

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
- 5. místo, 25 bodů

Lodivod Roman Šmíd: „Fotbalem se hlavně
bavíme a chceme v tom pokračovat!“
1. „Jako trenér musím být
spokojen, na tréninky mi
chodí stále čtrnáct lidí.
Máme tu zkušené borce,
kteří hrávali divizi za
Chropyni a nyní mají pětatřicet let. S nimi jsem na
jedné vlně, co se týče fotbalu a sportu jako takového. Taky se fotbalem baví a chtějí se jím bavit.
Hrají ho po zaměstnání, není pro ně obživou. Nevynechají trénink, teď jedeme na soustředění, kam
se přihlásilo šestnáct lidí. Panuje spokojená klidná
atmosféra, a co se týče umístění, jako nováček
jsme do pátého místa a herně jsme nezklamali.
Nemůžu být ale spokojen s domácími zápasy proti Kostelci a Býškovicím, kdy jsme remizovali.
Byli jsme lepší, měli jsme jim našupat ještě pět
gólů, ale nakonec to skončilo remízou. Trošku
jsme tím ztratili, ale držíme se mezi nejlepšími. S
žádným mužstvem shora jsme nepropadli a hráli
jsme famózně. Vyhráli jsme v Moštěnicích a
doma s Mostkovicemi, na Hané Prostějov jsme
remizovali. V Lipové jsme prohráli 3:5, i když
jsme byli jasně lepší. Nechci se k tomu již vyjadřovat, ale rozhodčí tam pískají nějak moc divně...
Naopak jsme ztráceli s horšími mužstvy.“
2. „Když jsem přišel, tak kluci slyšeli, že jsme
první adept na sestup. Byli jsme tak pasovaní,
ale na hřišti jsme se naopak tlačili nahoru a nebýt zbytečných remíz nebo proher, měli bychom
ještě o pět šest bodů víc. Každé mužstvo ale někde zakopne, nejde stále vyhrávat a hrát jako z
partesu.“
3. „Vždy mě mrzí, když fotbal někam sklouzne.
Třeba rozhodčí to hrozně moc ovlivní a neuděláte
proti tomu nic. Můžete kluky připravit, trénovat
s nimi celý týden, ale rozhodčí vás poté zařízne.
Prohrát s lepším mužstvem nebo po neproměnění
šancí můžete, ale když vás rozhodčí poškodí, vymýšlí si penalty, ofsajdy, tak je to smutné. Je to ale
I. B třída, bohužel...“
4. „Jsem spokojen, když fotbal je kvalitní, ne
bouchaná. Jako rival to neberu, zápas jako každý druhý. Víme, že Lipová nebo Mostkovice mají

kádr silnější a chtějí jít na postup, ale na druhou
stranu nám to vyhovuje, protože chtějí hrát, tvořit a dávat góly. O to je zápas lepší, fotbalovější.
Pak jedete třeba do Beňova a je to o ničem. V
Pivíně je to jen řvaní, nakopnou balon dopředu a
pak se za ním honí. Že by si ale čtyřikrát za sebou
nahráli, to ne...“
5. „Kádr tvoří šestnáct sedmnáct hráčů, z nichž
dva tři jsou stále pracovně zaneprázdněni. Někteří
pracují služebně v Německu, takže jsou dlouhodobě mimo. Osa stojí na zkušených hráčích. Na
Zdeňkovi Zdražilovi, Lukáši Zatloukalovi, Aleši
Poláškovi, Petru Novákovi, Martinu Lacinovi,
Pavlu Horáku starším.“
6. „Budu rád, když budeme předvádět stejnou
nebo ještě kvalitnější hru. Budu se snažit s nimi
ještě trošku potrénovat a předat jim zkušenosti,
fotbalisté tu jsou. Samozřejmě tu máme i výkonnostně slabší kluky, ať už dorostence nebo ty,
kteří hráli třetí a čtvrtou třídu. Když do pátého
místa zůstaneme, spokojenost ve Vrchoslavicích
určitě bude. Hlavně aby vydrželo zdraví.“

TJ HANÁ NEZAMYSLICE
- 8. místo, 22 bodů
„Hráči mají na víc, ale bez tréninku
to nejde..,“ láteří kouč Drahomír Crhan
1. „Abych řekl pravdu, tak
jsem si myslel, že Nezamyslice na tom budou
lépe. Herní potenciál, který
tady momentálně je, neodpovídá současnému umístění v tabulce. Na druhé
straně je potřeba říct, že
oproti letům předcházejícím tu došlo k určitému zlepšení a pravda je ta, že
jaro bychom měli prožít v klidu a pokračovat v
konsolidaci kádru. A chystat se na sezony příští,
kdy by Nezamyslice měly hrát v I. B třídě důstojnější úlohu než teď. Kádr je mladý a máme mnoho
studentů, kteří celý týden jsou mimo Nezamyslice
a okolí. To ovlivňuje účast na tréninkových jednotkách, která se pohybuje kolem třiceti, maximálně
padesáti procent. Já osobně si myslím, že kdyby se
potkali mimo mistrák jednou za týden, tak by to
herní projev i výsledky výrazně ovlivnilo. Protože
k tomu ale nedochází, je výsledek takový.“
2. „Potěšili mě především příchozí dorostenci –
především David Hájek, Zdeněk Letocha – a to,

že nám začínají tvořit hru mladí hráči. Záloha
se změnila, je jedna z nejmladších v naší soutěži. Tři kluci mají devatenáct až dvacet let a jeden
šestadvacet. Začínáme produkovat ofenzivnější
fotbal s větším důrazem při zakončení, než bylo
v minulosti. Na druhou stranu zkušenější kluci
jsou v obranné řadě, která začala fungovat zodpovědně. I dva naši útočníci se dostávají více do
šancí a je vidět i u Kamila Oulehly zlepšení. Útočí, zakončuje.“
3. „Zklamalo mě především to, že jsme schopni
hrát vysoce kvalitní zápas, naprosto vyrovnanou
partii s mužstvy ze špice soutěže, ať už to byla
Haná Prostějov, nebo poločas v Lipové, ale koncentrace se nám nedaří na soupeře tabulkově v
našem okolí. Třeba s Hustopečemi to byl špatný
zápas. Soupeř k poražení, ale nakonec doma s
bídou uhraný bod. Podobně jsme dopadli v Pivíně...“
4. „Haná Prostějov je soupeř, který Nezamyslicím tradičně vyhovuje. Když se podíváme do historie všech našich duelů, tak je to možná jediný
soupeř v I. B třídě, který s námi pravidelně ztrácí
body. Jedinou výjimkou byl loňský rok, kdy u
nás remizovala a doma nás porazila. Zápas s Vrchoslavicemi se již jako derby nedá brát, to jsou
kluci, kteří prošli krajským přeborem v Chropyni
a kteří to již jako derby neberou. Ale naši kluci
se na ně připravili a přistoupili k tomu naprosto zodpovědně, takže jen posledních pět minut z
toho udělalo vyrovnaný výsledek. Vedli jsme již
4:1, nakonec to skončilo 4:3.“
5. „Tento podzim mělo nezamyslické mužstvo
poprvé třináct čtrnáct rovnocenných hráčů. V
minulosti to vždy bylo postaveno na jedenácti
dvanácti, a když se někdo zranil, začaly problémy.
Poprvé je to tak, že kádr je dost početný. V brance
byl oporou jednoznačně Tomáš Buriánek, v obraně stoper Mirek Lakomý, levý bek Laďa Fialka,
na pravém beku se celý podzimek vypracovával
do velice dobré formy David Hájek, na předstoperu se střídali Letocha, Lukáš Král a Michal Lakomý. Záložní řada byla víceméně stabilní, zleva
Šteflovič, uprostřed Přidal s Mariánkem a napravo
Přikryl, v útoku Musil s Kamilem Oulehlou. Vyzdvihovat bych nechtěl nikoho z nich, každý měl
spoustu dobrých zápasů, ale také výpadky. Jsou to
kluci, kteří jsou fotbalově velice vyrovnaní, a bude
záležet jen na nich, jestli budou chtít na sobě dělat
a pokopnout to někam dopředu. Herní kvalita je
oproti letům minulým podstatně vyšší. Sestava se
ustálila po 5. kole přesunem Přidala z pravé zá-

lohy do středu za Přikryla. Přikrylovi se uvolnilo
místo a Přidal je úžasný bojovník a s Mariánkem
vytvořili herní motor celého mužstva.“
6. „Žádné velké cíle si neklademe, ale podle
mého soudu by mužstvo mohlo během jedenácti
zápasů pokukovat po tom dostat se v tabulce o
něco výš.“

5. „Polovinu sezony to byla pětice Pinkava, Mlčoch, Tydlačka, Slamenec a Sedlák. Ve druhé polovině to bylo konfliktem narušené, z ´B´-mužstva
se vrátil Roman Nakládal, který se zařadil mezi
klíčové hráče.“
6. „Doufejme, že moc týmů sestupovat nebude.
Příští rok to budeme dělat jinak a zkusíme dovést tři kluky. Vedle těchto kvalitních jedinců
SOKOL PIVÍN
budou hrát současní i vyšlí dorostenci. Nebudou
- 13. místo, 10 bodů
se zdokonalovat, když se plácáme na třináctém
místě. Když čtyřikrát po sobě prohrajete, máte
„Rozkol uvnitř klubu, jen s odchovanci
psychiku na dně. Je potřeba dvakrát vyhrát, reto nepůjde,“uvědomuje si předseda oddílu
mizovat, kluci hned jinak budou růst. Musíme
a na podzim dočasný trenér Viktor Švéda
pro záchranu udělat všechno. Posílit, potrénovat
a doufejme, že se to podaří. Je lepší jezdit kousek
1. „Když jste předposlední, dál na pěkná hřiště a kvalitnější fotbal. Prostě
tak se moc kladně hodnotit musíme soutěž zachránit.“
nedá. Snažili jsme se hrát s
FC KOSTELEC NA HANÉ
vlastními odchovanci, což
- 14. místo, 9 bodů
je na I. B třídu asi málo.
Zkoušíme sehnat nějaké
„Cesta k záchraně vede přes posily
posily, abychom soutěž zachránili, chceme se o to do brány i útoku,“ hlásí šéf Stanislav Píchal
i vedoucí mužstva a asistent trenéra
pokusit za každou cenu.
Vladimír Staněk
Nějaká jména tu už máme, ale nechceme je zatím
zveřejňovat. Přípravu jsme začali se staronovým
1. „Totálně jsme vyhořeli,
trenérem Jaroslavem Svozilem a doufejme, že si
vůbec se nám nedařilo.
kluci sáhnou až na dno a vyždímají ze sebe vše,
Snad v žádném utkání
abychom soutěž zachránili.“
jsme nehráli kompletní..
2. „Radosti moc nebylo. Jsem rád, jak v Pivíně
Dalším důvodem bylo, že
pracujeme s mládeží, jak mladé kluky zapojujese nám nepodařilo sehnat
me. Stabilně hrají Šišma, Švéda a Bartoník, zaútočníka. Jednali jsme,
pojuje se Dominik Dostálík, ale potřebujeme dva
snažili jsme se, ale bohutři ostřílenější hráče, aby mužstvo někdo táhl.
žel. To není bolest jen KosDoufejme, že v tu zimu něco uděláme.“
3. „Ránu do srdíčka jsem dostal od kluků ze Skal- telce, ale celé prostějovské kopané. Ostrostřelce,
ky, kteří pravděpodobně založí vlastní klub. Jde o který je schopen dát patnáct branek za půl sezony,
osm hráčů, kteří hráli za ´áčko´ nebo ´béčko´. To má málokdo. A pokud ho někdo má, tak si ho hlídá
bylo nejhorší, co jsem zažil od doby, co pro fotbal jako klenot a nevykoupíte ho. Něco podobného je
s gólmanem, to je také nedostatkové zboží. Máme
dělám...“
4. „Nevím, zda derby byla vyhecovaná. Když jednoho dva odchovance a stalo se nám, že se
jsem je v minulosti hrával já nebo Pavel Sedlák, sportovní činností skončil Martin Hubál, ve stejné
Roman Nakládal, tak jsme je brali jinak. Berou sezoně se Tomáš Řezníček dal na dráhu rozhodčíto kamarádštěji, my jsme to brali jako rivalitu. ho, Milan Molovčák je v armádě a z pracovních
Ještě že jsme vyhráli nad Nezamyslicemi, je to důvodů nám nemohl stále sloužit. Na hostování
dobré. Kdybychom prohráli, z deseti by rázem jsme tu měli mladého Rozsívala, o něhož jsme
bylo sedm bodů a jedenáctý by nám byl v nedo- hodně stáli, ale nedomluvili jsme se na prodloužehlednu. Poslední kolo jsme prohráli s Mostko- ní a o přestupu se nedalo s Konicí ani jednat. Bylo
vicemi, mohli jsme ale něco uhrát. Před námi neadekvátní, o co si za něj řekla. Takže jsme v létě
jsou Želatovice ´B´ a ty, když budou chtít soutěž zjistili, že nemáme gólmana. Měli jsme tu našeho
zachránit, postaví někoho z ´áčka´. Jedeme do odchovance Lukáše Menšíka, vsadili jsme na něj
Želatovic a horko těžko tam budeme vyhrávat.“ a mysleli jsme si, že ho kluci v poli podrží.“

2. „Jediné pozitivum v kostelecké kopané je obrovský podíl vlastních odchovanců z řad dorostenců. Z patnácti šestnácti zapojených chlapů
byla osmička devítka kosteleckých kluků je věku
osmnáct až dvacet let. Potenciál do budoucna
mají, navíc ještě nastupovali dva věkem teprve
dorostenci. Žáky jsme po pěti letech v krajské
soutěži museli poslat do okresu, protože jsme
neměli dostatek mladých hráčů, a jsou na velmi
pěkném třetím místě za favority z Protivanova.
V dorostech máme naši zlatou generaci, kterou
jsme si vychovali sami. Rostou s námi celých
šest let, co děláme fotbal. Podle mě, protože jsem
kdysi u jejich prvních krůčků v přípravce byl,
jsou za očekáváním. Myslím si, že parta kolem
Kastnera, Radvaňského má určitě na víc. Měli
by být postavením v tabulce a hlavně herně výš,
než jsou momentálně. Zase je to ale tím, že kluci
mají za sebou pubertu a spoustu jiných zájmů.
Tak jak za našich mladých let již není prvořadý
fotbal. Dnes je nejen sportovních aktivit mnohem víc.“
3. „Nezareagovali jsme na odchod gólmana a během pěti týdnů letní přestávky nesehnali náhradu.
Letní přestávka je na tyto změny strašně krátká.
Skončíte v půlce června a než vám někdo oznámí,
že odejde, tak je červenec a rozjedeme se všichni na dovolené a koncem července se již začíná s
přípravou. Na shánění a velké reakce prostě není
prostor, to spíše zimní pauza, která trvá skoro pět
měsíců. Co se týče gólmana, vyhodnotili jsme to
jako největší bolístku. Ne že by náš gólman byl až
tak špatný, ale je mladý na to, aby to, co jsme na
něj nakladli, vydržel. Potřebuje trošku vyspět. Bez
gólmana nemůžete hrát fotbal na úrovni I. B třídy.
A nedokázali jsme stmelit devět deset dorostenců
s pěti šesti staršími. Máme tady kluky kolem dvaceti let, pak je tu hrozné vakuum a pak až kolem
pětatřiceti let. To nám nefunguje, musíme na tom
zapracovat a naučit je, aby spolu vycházeli, protože fotbal je kolektivní hra. Můžete tu mít jedenáct
výborných hráčů, ale pokud nebudou spolupracovat…A neměli jsme v klubu takového matadora,
jako byl Marek Zatloukal. Nebudeme si nic namlouvat, v útoku teď hrají mladí kluci a zkušenosti nemají. Když nastoupili proti Želatovicím nebo
Lipové, tak si je zkušení borci jako Karel Spáčil,
Petr Přikryl a Petr Ohlídal pohlídali a vše uhráli
zkušenostmi.“
4. „Bohužel derby už asi není to, co bývalo.
Obávám se, že všeobecně upadá zájem nejen
sportovců, ale i diváků. Vzhledem k tomu, že se

nacházíme třetí rok v recesi, tak už lidé asi ani
nemají náladu bavit se fotbalem. Loni jsme byli
na začátku sezony šest kol první a teď jsme na
chvostu, ale diváků chodí úplně stejně. Ani jich
nepřibylo, ani neubylo. Chlapi, co si dříve dali
čtyři piva a dva panáky, tak si teď mají dvě piva
a jednoho panáka anebo nepřijdou vůbec, aby
nemuseli utrácet. Z tohoto pohledu derby ztratila
náboj, protože diváků je míň než před pěti šesti
lety. Velmi dobré vztahy máme s Mostkovicemi.
To bylo velmi korektní, ale nám dali nafrak. Jejich trenér Jiří Kamenov je nejen můj spolužák
a kamarád, ale ještě tu roky trénoval dorostence, kteří už dnes hrají za muže. O to je to pro něj
emotivnější. Vypjatější derby je tradičně s Lipovou a s Turkama z Pivína. To je klasika, směsice
nadávek, hodně vyhrocené. Na Hanou Prostějov
se vždy těšíme, tam je to hodně o sportu. Je to pět
kilometrů a spousta kluků se zná z předchozích
angažmá, z malé kopané, z města. Po sportovní
stránce to má asi největší náboj.“
5. „Pavel Navrátil, Tomáš Langr, Tomáš Menšík, Milan Začal, Honza Walter, Aleš Horák. Ale
spousta jich byla zraněných a nehráli jsme v plné
sestavě. Aleš Horák nebyl k dispozici, protože má
dvě děti a jedno dostal do opatrovnictví a musí se
jim o víkendu věnovat. Milan Synek se nám zranil. Jestli máte kádr dvanácti lidí a čtyři pět vám
ze zdravotních, rodinných nebo pracovních důvodů vypadne, tak to musí být znát, to nenahradíte.
Někteří se vracejí po zranění a s druhým trenérem
Petrem Walterem jsme napočítali patnáct hráčů
bez posil. Posílení je ale nezbytně nutné, i když je
těžké.“
6. „Nabídli jsme angažmá novému trenérovi, ví,
kde se pohybujeme, co asi potřebujeme. Pan Kamil Hubený nám slíbil, že nám s tím asi pomůže.
Máme jen bod ztráty na Pivín a Želatovice, ale
jsou to všechno harcovníci, kteří tyto zachraňovací zápasy umí. My jsme to ještě nezažili. Pět
let, co I.B třídu hrajeme, jsme se vždy pohybovali
kolem čtvrtého až šestého místa, zatímco Pivín,
Hustopeče, Radslavice, nově i Želatovice se umí
pohybovat v záchranářském boji. My nevíme,
jestli to zvládneme, ale uděláme pro to maximum. I kdybychom sestoupili, není to žádná
prohra. Uděláme ale vše pro to, abychom se z posledního místa, kde momentálně jsme a hrozně
neradostně se na to kouká, odlepili a minimálně
třetí od konce skončili. Nemusí se to povést, tak
spadneme do okresu, budeme se tam plácat tři
čtyři roky a zase se nějak zvedneme.“
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Svěřenci kouče Zachara sice proměnili až třetí mečbol, ale postup si vzít nenechali

PROSTĚJOV OVLÁDÁ HOKEJOVÁ HOREČKA!

Jestřábi vyřadili v druholigovém čtvrtfinále Vsetín a teď si brousí drápy na silný Havířov
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kam za hokejem....
SEMIFINÁLE PLAY OFF
1. zápasy, úterý 28. února, 18.00 hodin: HC AZ Havířov 2010
– LHK Jestřábi Prostějov, HC Karviná – HC Zubr Přerov
2. zápasy, čtvrtek 1.března, 18.00 hodin: LHK Jestřábi Prostějov - AZ Havířov , HC Zubr Přerov - HC Karviná
3. zápasy, sobota 3. března, 17.00 hodin: HC AZ Havířov 2010
– LHK Jestřábi Prostějov, HC Karviná – HC Zubr Přerov
případné 4. zápasy, čtvrtek 1.března, 18.00 hodin: LHK Jestřábi Prostějov - AZ Havířov , HC Zubr Přerov - HC Karviná
případné 5. zápasy, středa 7. března, 18.00 hodin: HC AZ
Havířov 2010 – LHK Jestřábi Prostějov, HC Karviná – HC
Zubr Přerov

ČTĚTE ZA TÝDEN:
exkluzivní rozhovor
s předsedou LHK Jestřábi
Michalem Tomigou

NEJEN O SOUČASNÉ SITUACI
V PROSTĚJOVSKÉM HOKEJI
se z důvodu hekticky vyvíjející se
čtvrtfinálové série a uzávěrky dnešního vydání
pár hodin po skončení rozhodujícího zápasu
odkládá ještě o jedno číslo!

Děkujeme za pochopení
Případné dotazy posílejte na adresu:
SPORT@VECERNIKPV.CZ

Prostějov po dlouhých letech opět naplno poznává pravdivost tvrzení, že je hokejovým městem.
Hráči LHK Jestřábi v nervydrásající čtvrtfinálové
sérii druhé ligy, skupiny Východ přemohli Vsetín a
na včerejší rozhodující zápas v domácím prostředí
dorazilo víc než tři tisíce diváků!
Prostějov/son
Hanáci jim ukázali skvělou
hru, zaslouženě Valachy porazili
5:3 a postupem do semifinále
třetí nejvyšší soutěže ČR dosáhli
největšího úspěchu za mnoho
posledních sezón. „Jsme mezi
čtyřmi nejlepšími týmy soutěže,
čímž jsme splnili svůj cíl. Teď

se ale určitě chceme dostat ještě
dál, vůbec se nebráním tomu,
abychom vyřadili i Havířov,“
prohlásil trenér našich hokejistů
Petr Zachar s odkazem na
další atraktivní bitvy, tentokrát
s rivalem ze severu Moravy.
Jestřábi tam poprvé cestují
už zítra, prostějovský zimní
stadion uvidí duel proti AZ ve

čtvrtek 1. března od 18.00 hodin.
„V Havířově už jsme dokázali
v tomto ročníku jednou zvítězit,
ale oni mají výborný mančaft

s rychlými bruslaři a jsou velmi
nebezpeční. Přesto tam hned
v úterý pojedeme vyhrát, osobně
vidím celkové šance padesát

Děkovačka. Po euforickém vítězství si tradiční rituál hokejisté Prostějova vychutnali dvojnásob.
Foto: Zdeněk Pěnička

Jestřábi zabrali a rozhodující mač doma zvládli!
Balancování na hraně (ne)úspěchu naši hokejisté
ustáli. V nedělním večeru předvedli jeden z nejlepších
výkonů sezóny a v rozhodujícím pátém utkání čtvrtfinálové série se Vsetínem zaslouženě urvali postupové třetí vítězství. V semifinále 2. ligy teď narazí na AZ
Havířov, přičemž vstupní souboj je na programu již
zítra na severu Moravy a na vlastním kluzišti se muži
LHK představí ve čtvrtek 1. března od 18.00 hodin.
Marek Sonnevend
Domácí začali velkým náporem.
Stejskal se hned po zahajovacím
buly natlačil před Plška, zanedlouho vybombil Kumstát a další pokusy vyslali i Černý s Ševčíkem.
Plšek však v pohodě odolal a poté

5
3
2:0

se dostal k první střele také soupeř
zásluhou Bajtka (Sedlář kryl).
Vzápětí vyrazili Hanáci znovu na
zteč, aby z obřího náporu zaslouženě šli do vedení. V 8. minutě
Smejkal perfektně naservíroval
před odkrytou klec Stejskalovi,
který v tutovce nezaváhal – 1:0.

LHK Jestřábi Prostějov
VHK Vsetín

3:2

0:1

Konečný stav série: 3:2. Branky a nahrávky: 8. Stejskal (Smejkal, Duba),
16. Duba (Stejskal), 28. Duba (Ševčík, Doseděl), 29. Čuřík (D. Šebek, Černý),
39. Osina (D. Šebek, Duba) – 24. Vaněk (Heš), 33. Pelc (P. Hruška), 47. Zúbek
(Kajaba). Rozhodčí: Mrkva – Bojda, Mikler. Vyloučení: 7:5. Navíc: Černý 10
minut – Vítek 5 minut + do konce utkání. Využití: 1:2. Diváků: 3200.

SestavA VSETÍNA:
Plšek – Farda, Heš, Spitzer, Bezuška, Pelc, Hoďa,
Žabčík, Mečiar – Zúbek, Vaněk, Sprušil – Vítek, O.
Hruška, P. Hruška – Bajtek, Bessonov, Kajaba – Holík,
Tesařík, Dědek. Trenéři: Viktor Hlobil a Luboš Jenáček.

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

Osina, Kolibár
ár
miga
Finkes, M. Tomiga

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

Postup dirigovala elitní lajna, přidali se i další...
Další slibnou příležitost měli
naši borci v 11. na úplném konci
přesilovky, bohužel po Stejskalově přihrávce zpoza brány Duba
zblízka ztroskotal na Plškovi.
Draze zaplatit mohli Jestřábi vzápětí vinou chybné rozehrávky, ale
Sedlář skvěle vychytal P. Hrušku.
Početní výhoda VHK k ničemu
nevedla, načež se dění uklidnilo
a vše směřovalo k úvodní pauze.
Jenže šlo o klid před bouří, jíž přinesla 16. minuta v podobě zvýšení
prostějovského náskoku. Stejskal
vypálil, Duba dorazil a Plšek neměl nárok – 2:0.
Bezbřehou pohodu LHK narušila
hned zkraje druhé třetiny snižující
trefa hostů. Ve 24. Heš vyslal do
sóla Vaňka a ten Sedláře obelstil
bekhendovým blafákem – 2:1.
Zpět do patřičných mezí byli Valaši
vráceni o čtyři minuty později, kdy
Ševčík zpoza svatyně nabil volnému Dubovi, který nekompromisně
zavěsil – 3:1. Nazlobeného Plška
okamžitě vystřídal Hromada, ale
ještě se mezi tyčemi ani nerozehřál a už lovil puk ze sítě. Ve 29.
vyrazil Černého střelu i Šebkovo
doklepnutí, na druhou dorážku Čuříka však dosáhnout nemohl – 4:1.
Z nejhoršího Vsetín dostala jejich
silná zbraň: hra v početní převaze. Běžela 33. minuta, když ránu
P. Hrušky odraženou od zadního
mantinelu přímo před bránu zametl
za Sedlářova záda pohotový Pelc –
4:2. Navíc v další přesilovce tutéž
situaci okopírovali Heš a Bezuška
jen s tím rozdílem, že Sedlář na
poslední chvíli zachránil. V protiútoku Pelc zastavil unikajícího Dubu
jasným faulem, za což následovalo
trestné střílení. Při něm domácí kapitán nepřekonal Hromadu, ovšem
naši bojovníci divokou prostřední
část přece jen finalizovali pojišťujícím gólem. V 39. minutě se o
něj postaral Osina, jehož nahození

Očima trenérů

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„V předchozích dvou zápasech jsme pokaždé
špatně začali a od toho se pak odvíjel celý jejich
průběh. Dnes měli kluci naopak výborný vstup do
střetnutí, hned od úvodu soupeře přitlačili. Sice nějakou dobu trvalo, než jsme dali první gól, ale ještě
v zahajovací třetině se nám podařilo zvýšit na 2:0 a byly tam ještě
další šance. Škoda chyby vedoucí ke snížení stavu, čímž se hosté
dostali zpátky do hry, naštěstí jsme vzápětí skórovali dvakrát rychle za sebou a většinu utkání potom měli pod kontrolou. Hokejově
jsme tentokrát byli lepší než Vsetín a svou převahu dokázali brankově zúročit, což rozhodlo dnešní souboj i celou sérii.“
VIKTOR HLOBIL - VHK VSETÍN:
„V posledním utkání to bylo o tom, kdo dá dříve
první gól, a bohužel jsme to nebyli my. Začali jsme
moc ustrašeně, bránili strašně hluboko až ve vlastním obranném pásmu a nechávali útočně silné domácí hrát. Za tuhle chybu a přílišnou pasivitu jsme
zaplatili nabráním ztráty, kterou se nám potom už nepovedlo dotáhnout navzdory vyrovnání obrazu hry. Celkově se projevilo, že
má Prostějov zkušenější mančaft, zatímco my jsme se s mladšími
kluky v play off učili. Ostudu jsme ve čtvrtfinálové sérii určitě neudělali, spíš naopak. Všechny zápasy byly hodně vyrovnané, rozhodovaly jeden, dva góly. Pro nás všechny a hlavně pro ty mladé
hráče je to velká zkušenost, snad ji v budoucnu zúročíme. Na celý
mančaft jsem opravdu hrdý.“
od modré proklouzlo Hromadovi
mezi betony – 5:2.
Třetí periodu odstartovalo několik
nebezpečných projektilů z obou
stran (Žajgla, Meidl – Bajtek),
Čuřík se Smejkalem pak promarnili brejk dvou proti jednomu. Jiskru naděje následně ekipa
VHK vykřesala svou obávanou
přesilovkovou silou, neboť ve
47. při vyloučení Žajgly nahodil
Zúbek z úhlu kotouč, který po
zákroku Sedláře a třech nevyzpytatelných tečích zaplul do brány
– 5:3. Vzápětí se na ledě notně
přitvrdilo, Černý stejně jako Vítek
inkasovali za hrubé zákroky vyšší
tresty. Rozkouskovaná hra v dané

situaci víc svědčila Jestřábům,
kteří se postupně blížili k vytouženému cíli. Škoda, že D. Šebek
v 55. nezužitkoval samostatný
nájezd, protivník o chvíli později
reagoval oddechovým časem. Infarktový moment nastal tři minuty
před koncem při sólu Vaňka, jež
strašně důležitě zneškodnil Sedlář.
Ten podržel svůj mančaft i během
závěrečné, víc než dvouminutové
power play. Prostějované tak už
vedení uhájili a mohli se dlouho i
bouřlivě radovat s euforií přetékajícími fanoušky navzdory tomu,
že na led okamžitě po skončení
zápasu vtrhli taktéž slavící příznivci Vsetína.

Fandové obou týmů zaslouží absolutorium
Opakovaně vynikající atmosféru narušilo jen závěrečné vtrhnutí Valachů na prostějovský led s menší potyčkou

Nejen samotní hokejisté, ale také příznivci
LHK Jestřábi Prostějov
a VHK Vsetín udělali ze
strhující čtvrtfinálové série krásnou podívanou.
Divácké návštěvy se ve
všech pěti vzájemných
duelech pohybovaly
mezi dvěma až třemi
tisícovkami, na hanáckém zimáku i na Lapači
panovala pokaždé vynikající atmosféra.

zápasy. Ve včera skončené sérii to
platilo bezezbytku, a protože skalní dokázali strhnout zbytek návštěvníků, panovala během všech

střetnutí pořádná vřava.
Přitom se celá, na ledě místy hodně vypjatá řežba, obešla v ochozech téměř bez jakýchkoliv inci-

dentů. Za to mohou kluby LHK
a VHK vděčit dlouhodobému
přátelství mezi svými fandy, kteří
se nejen respektují, ale dokon-

Marek Sonnevend

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

na padesát,“ řekl Večerníku
útočník LHK Jakub Čuřík, autor
vítězné trefy v nedělním utkání
se Vsetínem.

Náš tým stejně jako ten valašský
má jednu velkou výhodu: skvělé
příznivce. Hlavně ti nejvěrnější
z kotlů nikdy nechybí na domácím
utkání a navíc většinou vyrážejí se
svými miláčky i za venkovními

Bylo plno. Zápasy vyřazovacích bojů tradičně lákají zvýšený počet fanoušků. Největší návštěva se
pochopitelně sešla v neděli a kotel se i tentokrát vytasil s červeno-bílou choreografií. Foto: Z. Pěnička

ce vyloženě kamarádí. Tento až
nezvyklý jev přispěl k tomu, že
bitvy prostějovských a vsetínských plejerů proběhly v báječné
kulise a současně ve vší slušnosti
– až na jednu výjimku.
Tou bylo vtrhnutí rozparáděných
fans z Valašska na prostějovské
kluziště bezprostředně po skončení pátého duelu. Hostující diváci navzdory porážce vyrazili
přes plexisklo hromadně poděkovat svým hráčům a ve vzniklém
zmatku došlo u domácí střídačky
v jednu chvíli k menší strkanici
s pořadatelskou službou. Naštěstí se mela uklidnila dříve, než
se mohla víc rozšířit, a následné
oslavy obou hokejových táborů
už proběhly bez další kaňky na
kráse.
To semifinálová partie s Havířovem bude jiná řežba, a to jak na
ledě, tak především v hledišti...
Se Severomoravany jsou totiž
vztahy Jestřábů mnohem studenější.

Lední hokej
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PLAY-OFF 2. LIGY, SKUPINA VÝCHOD: Hokejisté Prostějova promarnili dva mečboly získané z Lapače

Po dvou a půl letech Jestřábi dobyli Lapač – v pravou chvíli!
Vsetín, Prostějov/son - S vydřeným vedením 1:0 na zápasy
a touhou udělat klíčový druhý
krok za postupem na ledě soupeře jeli prostějovští hokejisté
do Vsetína. V pondělí nastoupili proti tamnímu Valašskému
hokejovému klubu ke druhému utkání čtvrtfinálové série
2. ligy mužů, skupiny Východ
a právě v tomto nesmírně důležitém souboji dokázali zlomit
své výsledkové prokletí ze stadionu Na Lapači. Jestřábi zde
zvítězili poprvé od podzimu
2009, čímž se na jediný krok
přiblížili semifinálové účasti.
Proti úvodnímu tlaku domácích
pomohlo našim barvám i trošku štěstí, které odrazilo vstupní dělovku Spitzera od boční
konstrukce brány, a jedovku P.
Hrušky včetně následného závaru vyřešil Sedlář s pomocí
zadáků. Hanáci kontrovali bombou Kumstáta těsně vedle, poté
měl soubor VHK výhodu první
přesilovky. Zahrozil během ní
pouze dvakrát O. Hruška, jinak
se hosté ubránili a vzápětí měli
sami více než minutu dvojnásobnou početní převahu. Kromě
tvrdých ran Kumstáta však nic

nevymysleli, načež se rušné dění
na čas uklidnilo. Slibnými možnostmi zahrozili Čuřík i Ševčík,
ale přesto Jestřábi do kabiny
odcházeli s jednogólovou ztrátou. V závěru zahajovací třetiny
hráli 5 na 3 pro změnu Valaši, a
ačkoliv tuhle znásobenou výhodu trvající 1.33 nevyužili, krátce
po návratu jednoho vyloučeného
plejera z trestné lavice přece jen
udeřili. Heš trefil tyč, zmocnil se
odraženého puku, přihrál Spitzerovi a ten od modré propálil vše
včetně výtečného Sedláře – 1:0.
V šatně se Prostějované zdravě nabudili, aby do druhé části
vtrhli jako hladové kobylky na
lán zdravého obilí. Gólovou teč
Duby hned po čtyřiceti sekundách ještě sudí neuznal kvůli
postavení kapitána LHK v brankovišti, ovšem za dalších čtyřicet
vteřin už bylo srovnáno díky Žajglově zasunutí mezi Hromadovy
betony – 1:1. Bohužel Zacharovi
svěřenci poté doslova promrhali
přesilovou hru a vzápětí jen přihlíželi, jak Vsetín tutéž situaci
přetavuje v pohodlnou dorážku
O. Hrušky do zívající svatyně
– 2:1. Nepříjemná komplikace
náš kolektiv naštěstí nezdeptala,

ČTVRTFINÁLE - 3. UTKÁNÍ

0
1

0:1

LHK JESTŘÁBI
PROSTĚJOV
VHK Vsetín

0:0

0:0

Stav série: 2:1

Branka a nahrávky: 15. Vaněk (Sprušil, Zúbek). Rozhodčí: Doležal – Lukš,
Musil.
Vyloučení: 5:7. Navíc: Holík 10 minut. Využití: 0:1. Diváků: 2400.

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

Osina, Kolibár,
Finkes, M. Tomiga

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

SestavA Vsetín:
Plšek – Farda, Heš, Spitzer, Hrčka, Pelc, Hoďa, Žabčík,
Mečiar – Zúbek, Vaněk, Sprušil – Vítek, O. Hruška, P.
Hruška – Holík, Bessonov, Kajaba – Dědek, Hambálek,
Tesařík. Trenéři: Viktor Hlobil a Luboš Jenáček.

naopak rostla hostující aktivita.
A v polovině střetnutí ji ve vlastním oslabení jasně demonstroval
Duba krásným individuálním
průnikem přes dva protihráče a
mazáckým zakončením, když
opět našel mezírku v rozkleku
Hromady – 2:2. Další tutovku
Smejkala před odkrytou klecí
domácí brankář v 36. zázračně
vychytal, jenže o minutu později
neudržel střelu Kolibára, čehož
k doklepnutí využil volný Čuřík
– 2:3.
Parta z Hané se tak mohla radovat z obratu ve vývoji duelu,
avšak ne dlouho. Hned zkraje
poslední periody totiž protivník
už potřetí skóroval z přesilovky,
tentokrát Vaněk na konci ukázkové kombinace zavěsil přesně
do šibenice – 3:3. V nastalé euforii VHK mohl průběh znovu
otočit Sprušil, kdyby v šanci
netrefil místo sítě Sedlářovu
masku. Takhle Jestřábi dostali
prostor oklepat se z vyrovnání
a pak zase naplno zabrat. Vedlo
to k náporu, který při hře 4 na 3
korunoval z mohutného obléhání
Čuřík úspěšnou dorážkou na několikátý pokus – 3:4. Pětiminutové vyloučení Mikšovského za

úder hokejkou do helmy pak sice
dalo valašské družině dlouhou
početní převahu, ale muži LHK
v rozhodující chvíli dokázali
oslabení precizně ubránit. Jedinou, zato obří příležitost poslat
dramatický mač do prodloužení
měli Vsetínští necelé dvě minu-

ty před koncem normální hrací
doby, kdy P. Hruška minul téměř
prázdnou bránu. Prostějovští
bojovníci následně odolali i závěrečné power play a svého soka
v čase 59.51 dorazili Stejskalovým zásahem do opuštěné svatyně – 3:5!

Očima trenéra
Viktor HLOBIL - VHK Vsetín:

3
5

1:0

ČTVRTFINÁLE - 2. UTKÁNÍ

VHK VSETÍN
LHK JESTŘÁBI
PROSTĚJOV

1:3

1:2

Stav série: 0:2

Branky a nahrávky: 19. Spitzer (Heš), 26. O. Hruška (Vítek), 41. Vaněk
(Sprušil, Zúbek) – 22. Žajgla (Ševčík, Mikšovský), 30. Duba (Doseděl),
37. Čuřík (Kolibár), 49. Čuřík (D. Šebek, Osina), 60. Stejskal (Peštuka).
Rozhodčí: Jeřábek – Barteček, Moravec. Vyloučení: 5:8. Navíc: Mikšovský
5 minut + do konce utkání. Využití: 3:1. Oslabení: 0:1. Diváků: 1628.

SestavA Vsetín:

„Do utkání jsme šli s tím, že chceme vyhrát, abychom se
ještě jednou vrátili na Lapač. Bohužel nám zápas nevyšel.
Trochu nás v rozmachu přibrzdila branka inkasovaná
při vlastní přesilovce za stavu 2:1. Prostějov má takovou
útočnou kvalitu, že si chyby v obraně nemůžeme dovolit.
I když jsem na to upozorňoval, tak se nám Jestřáby ubránit nepodařilo a
soupeř trestal. Dnes byl v koncovce lepší než my, a také proto zvítězil.
Prohráváme 2:0 na zápasy, ale určitě nic nevzdáváme.“

Hromada – Farda, Heš, Spitzer, Žabčík, Pelc, Hoďa
– Zúbek, Vaněk, Sprušil – Korčák, O. Hruška, Vítek –
Kozák, Bessonov, P. Hruška – Hambálek, Holík.
Trenéři: Viktor Hlobil a Luboš Jenáček.

Juraj JURÍK - asistent LHK Jestřábi Prostějov:

Sedlář

„Do utkání jsme vstoupili koncentrovaně a první třetinu
až na ten konec zvládli dobře. Domácí se do tlaku dostali
až v přesilovce, z níž nám dali gól. Na hru v početní
výhodě Vsetína jsme kluky upozorňovali, i tak nám ale
domácí tým nasázel z přesilovek tři branky. Při hře pět na
pět jsme naopak byli od druhé třetiny lepší my a převzali
otěže zápasu. Zdálo se mi, že v závěru jsme na tom byli
lépe také po kondiční stránce. Určitě musím pochválit Dalibora Sedláře za
jeho dobrý výkon.“

Sestava lhK jestřábi
Doseděl, Kumstát,
Finkes, Peštuka,

Osina, Kolibár,
M. Tomiga

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

Trenéři: Petr
Zachar a Juraj
Jurík

Místo ukončení série přišel nečekaný zmar
Prostějov/son - Vedení 2:0 na
zápasy a třetí duel na vlastním
ledě. To byla pro naše hokejisty ideální příležitost uzavřít
čtvrtfinálovou sérii východní
skupiny 2. ligy a v domácím
prostředí oslavit postup mezi
elitní kvarteto soutěže. Vsetínský protivník se však tomuto
krásně nalajnovanému scénáři vzepřel a výhrou fotbalovým výsledkem prodloužil
rostoucí drama minimálně o
jedno další střetnutí.
Valaši slibovali po předchozí
porážce maximální aktivitu,
kterou hned v úvodu názorně
předvedli. Bránu LHK zasypali
během prvních tří minut sprškou střel a Sedlář měl co dělat,
aby všechny zlikvidoval. Domácí nastartovala až následná
přesilovka, jíž na rozdíl od většiny dosavadních v sérii sehráli
výtečně. Bohužel Smejkalův
gól nemohl být uznán kvůli posunuté kleci, další pokus téhož
hráče kryl Plšek a Čuřík s Osinou selhali v jasných tutovkách
před odkrytou svatyní. Další
faul hostů znamenal druhou
početní výhodu a v ní Dosedělovu loženku, jenže zkuše-

ný bek místo zakončení ještě
zbytečně přihrával. Už při hře
5 na 5 promarnil dvě vyložené
šance i Meidl, aby vzápětí soupeř ukázal, jak se proměňuje
přesilová hra. Běžela 15. minuta, když Sprušil našel zpoza
brány Vaňka a ten se štěstím
propasíroval kotouč přesně
k tyči – 0:1.
Za daného vývoje se dal očekávat nápor Hanáků, ale po spíše
opatrném začátku druhé třetiny
vyrazili na zteč opět Vsetínští.
Sprušil s O. Hruškou a Vítkem opakovanými dorážkami
zblízka nepřekonali ležícího
Sedláře, který si poradil i proti
dalšímu výpadu nebezpečného
Sprušila a nájezdu Vaňka. Tlak
VHK zastavilo až vyloučení Holíka na 2 + 10 minut za
hrubé sražení Doseděla. Jestřábům se sice početní převaha
nepovedla, ovšem zvedli se a
v 33. mohli vyrovnat: Žajglovo nahození tečoval Stejskal
o fous vedle. Naši borci pak
museli přečkat čtyřicet sekund
trvající dvojnásobné oslabení,
což vyšlo, a „smolař“ zápasu
Smejkal zanedlouho utěšenou
ranou trefil z levé strany tyč!

Že pobyt v kabině Prostějovanům ve středu moc nesvědčil,
to potvrdil start třetí části. Nástup totiž znova ovládli hosté,
v rychlém sledu hrozili Vítek,
Sprušil, Zúbek a opět Sprušil.
Rozhozenou domácí letku postavila na nohy teprve další přesilovka, v níž musel několikrát
předvést své umění též gólman
Vsetína Plšek. A jakmile už byl
překonán, poslal Peštuka puk
v naprosto vyložené pozici nad!
Protivník se asi pod dojmem tohoto štěstí víc zatáhl do defenzivy a ve zbytku utkání hlavně
bránil hubený náskok. Přesto
se Jestřábi při své zoufalé snaze dostali do několika slibných
možností, kdy srovnání viselo
na vlásku. Jenže Čuřík z mezikruží vypálil vedle, několik
střílených nahození zastavil Plšek a bezchybný gólman zůstal
nepřekonán rovněž v závěrečné
power play, kterou muži LHK
zkoušeli více než dvě minuty.
V posledních vteřinách kotouč
dvakrát poskakoval okolo brankoviště, leč bez efektu. Domácí
tábor tudíž zachvátil smutek,
naopak hosté bouřlivě slavili –
byť pouze dílčí úspěch.

Očima trenéra
Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„Do utkání jsme vstoupili jednoznačně špatně, těžce
se rozjížděli a Vsetín nás přehrával hlavně v nasazení,
v důrazu. Postupně se to trošku vyrovnalo, ale pokud
nedáme góly, nemůžeme vyhrát. Je potřeba dát do
toho víc srdce a odvahy, což nám dnes chybělo. Soupeř
naopak chtěl, zatímco někteří naši hokejisté tentokrát zápas jen odehráli.
Ve vyložených šancích jsme častokrát netrefili ani prázdnou bránu a to je o
zodpovědnosti i důrazu v zakončení. Urazili jsme štěstěnu, teď budeme mít
velké problémy ustát čtvrté střetnutí série venku. Vsetínu určitě pomohlo
nasazení gólmana Plška, což jsem předpokládal. My jsme mu však sami
pomohli... Také bohužel platí, že náš tým vždycky pořádně zabere, až
jde do tuhého. Například se někteří kluci tentokrát ani neobtěžovali jít na
rozcvičku, musím si s nimi promluvit. Takhle se play off nehraje, míra
zodpovědnosti a nasazení neodpovídala významu duelu...“

Viktor HLOBIL - VHK Vsetín:
„Jsme velmi spokojení, protože jsme si moc přáli vrátit
ještě sérii do Vsetína. Naši fanoušci jsou fantastičtí,
spousta jich s týmem jezdí na každý venkovní zápas
a my jsme pro ně chtěli za odměnu něco udělat, což se
tímto vítězstvím povedlo. Klíčovým faktorem určitě
bylo nasazení gólmana Lukáše Plška. Po dvou předchozích porážkách
jsme chtěli něco změnit a mančaft nabudit novou motivací, vyšlo to na sto
procent. Díky Lukášovým skvělým zákrokům i dobrému výkonu celého
mužstva série pokračuje dál, na našem ledě to teď bude válka. K play off
takový maximální náboj patří, pokud vše proběhne v rámci pravidel a bez
zákeřností, jedině dobře.“

Lukáš Duba po třetím duelu: Podcenění tam asi trochu bylo
Marek Sonnevend

Prostějov - Zatímco někteří jeho spoluhráči nesli
středeční prohru doma se
Vsetínem velmi těžce (Jakub
Čuřík například vzteky rozkopal odpadkový koš - ponz.
red.), on zůstával při svých
bohatých zkušenostech nad
věcí. Přesto i kapitána LHK
Prostějov Lukáše Dubu (na
snímku) porážka na vlastním ledě hodně mrzela, neboť místo ukončení série a
postupu do druholigového
semifinále museli Jestřábi
v pátek znovu do Vsetína.

Co chybělo, abyste
čtvrtfinále rozhodli ve svůj prospěch
třetím vítězstvím?
„Vstřelit aspoň jeden gól (hořký
smích). Herně nám utekl začátek, protože soupeř do utkání
pořádně vletěl a my jsme to
moc nečekali. Trochu jsme zaspali, navíc dostali v oslabení
nešťastnou branku odraženým
pukem od nohou našeho beka.
Tenhle vlastňák a náš horší
vstup rozhodly.“

Jak důležitý byl
pro konečný výsledek vsetínský
gólman Plšek, který dostal
přednost před Hromadou?
„Vyšlo mu to perfektně.
Myslel jsem, že mu dáme
tři čtyři góly a všechno bude
v pohodě, jenže on zalapal
výborně. Měl i štěstí při
dvou našich tyčkách, stal se
nejlepším hráčem dnešního
zápasu.“
Neuspokojili jste
se vedením 2:0
v sérii?

„Asi jo. Možná jsme si podvědomě mysleli, že oni to po
dvou porážkách odevzdají a
budou hrát volněji, ale opak
byl pravdou. Vletěli na nás,
a jak už jsem řekl, my jsme
ten úvod trochu prospali, což
ovlivnilo celý zbytek utkání.“
Pomůže
vám
do
čtvrtého
vzájemného
mače vědomí, že jste na
ledě VHK dokázali minule po dlouhé době uspět?
„Určitě, v pondělí jsme i na
tamním menším kluzišti dali

Vsetín byl napodruhé doma lepší,
hosté duel nezvládli Očima trenéra

Vsetín, Prostějov/son - Ve středu se muži Valašského hokejového klubu chytili v Prostějově
skomírající postupové šance,
aby ji o dva dny později na
svém hřišti výrazně přiživili.
Ve čtvrtém pokračování čtvrtfinálového dramatu totiž jasně
přehráli Jestřáby z Hané, kteří
druhou porážkou v řadě přišli
o slibné vedení 2:0 v celé sérii. Tu tedy muselo definitivně
rozhodnout až páté měření sil
včera večer.
Bez zraněného Meidla se museli
naši hokejisté obejít v pátek Na
Lapači. Ještě mnohem horší však
bylo, že brzy prohrávali. Tutovku
Kajaby ze 2. minuty ještě Sedlář
báječně vychytal, ale hned za chvíli
v přesilovce nechala nedůrazná
obrana tečovat i dorážet Sprušila a
na to už byl gólman krátký – 1:0.
Hosté reagovali zvýšenou aktivitou,
na Plška postupně dotírali Stejskal,

Čuřík, Kolibár a Finkes v početní
výhodě. Strážce vsetínských tyčí
ale odolal, načež jeho spoluhráči
obnovili svůj předchozí tlak. A
v 15. minutě jej korunovali, když
Sedlářem vyražený pokus Bajtka
pohotově doklepl nehlídaný
Kajaba – 2:0. Navíc mohli být muži
LHK rádi, že ve zbytku vstupní
periody neinkasovali ještě jednou.
O přestávce v kabině patrně
schytali od kouče Zachara pořádný
zpucunk, neboť do druhé třetiny
vlétli jako vyměnění. Přesilovou
hru hned po šestatřiceti sekundách
využil Kumstát výstavní dělovkou
do levého vinklu – 2:1. Snížení
mělo Hanáky povzbudit k dalšímu
náporu, jenže místo toho zabral
celkověživějšíprotivník.Blizoučko
k opětovnému odskočení na rozdíl
dvou branek měl Spitzer, jehož
ránu zastavila tyč, vzápětí domácí
pohrdli víc než minutovou hrou
pět na tři a ve vyložených pozicích

neuspěli ani Bessonov s Bajtkem.
Litovat ovšem Valaši nemuseli,
protože druhou převahu dvou
plejerů na ledě již přetavili ve
zvýšení náskoku. Po krvavém
faulu Mikšovského na Zúbka
dostal náš útočník trest na pět minut
plus do konce střetnutí, během
jeho vyloučení pak musel za katr
i Paška kvůli puku vyhozenému
do hlediště. A v 39. trestal důrazný
Vaněk propasírováním kotouče za
brankovou čáru z obří trmy vrmy
– 3:1.
Zkraje třetí části sice Hešova
bomba olízla pravou tyč, ale
jinak měli jednoznačně navrch
Prostějované snažící se o návrat do
zápasu. Bohužel jejich zakončení
buď zblokovala obrana, nebo bylo
nepřesné či skvěle zasáhl pozorný
Plšek. Kromě toho Hlobilovi
svěřenci hrozili z brejků, a když
jim jeden takový devět minut
před koncem dokonale vyšel,

Luboš JENÁČEK - asistent trenéra VHK Vsetín:

„Podařilo se nám přesně to, v co jsme tajně doufali po
skvěle odehraném zápasu v Prostějově. Středeční utkání
bylo plné obětavosti a nám se i tentokrát povedlo na
tohle navázat. Dostali jsme se do euforie a myslím, že
i přes několik chyb, které k hokeji patří, všichni kluci
nechali na ledě celé srdce a úplně všechno. Pokud tuhle
euforii udržíme, tak budeme hrát do posledního dechu i v
nedělním rozhodujícím střetnutí. A já věřím, že nám to vyjde.“

Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„K zápasu není moc co říct. Odehráli jsme katastrofální
první třetinu, ve které nás Vsetín přitlačil, dal dva góly
a jednoduše nás přehrával. Ve druhé třetině jsme se po
rychlém snížení dopustili několika zbytečných faulů a
místo, abychom se dostali zpět do utkání, domácí využili
přesilovku a pak už se duel jen dohrával... Musíme se
zvednout především psychicky.“
bylo rozhodnuto. V protiútoku nejlepší borci mače Kajaba a
tří na jednoho Kajaba nabil Bajtek vystřihli pěknou kombinaci,
za sebe Hešovi a ten zkušeně kterou druhý jmenovaný zametl do
procedil bezmocného Sedláře odkryté klece – 5:1. A v čase 59.53
mezi betony – 4:1. Zbytek duelu kosmeticky upravil nepříznivé
se poté víceméně jen dohrával, skóre samostatným průnikem
přesto padly ještě dva góly. V 58. z levého křídla Čuřík – 5:2.

pět branek. Hlavně si musíme
dobře odpočinout a pak se poctivě připravit, abychom sérii
na druhý pokus ukončili. Doma
to nevyšlo, tak to vyjde venku.
Před začátkem čtvrtfinále jsem
tipoval naše vítězství 3:1 na zápasy a pevně věřím, že to takhle
skutečně dopadne.“
Pojedete v tom
případě zpátky
z Valašska s fanoušky, jak jste slíbil?
„Já klidně pojedu vlakem nebo
na kole, jen ať v pátek vyhrajeme.“ (smích)

5
2

2:0

Jaké to pro vás
vůbec je bojovat proti Vsetínu, odkud pocházíte?
„Nijak extra to neprožívám. S tamníma klukama
se určitě hecujeme, občas
si zavoláme nebo pošleme
esemesku, nejde však o nic
hrozného. Jsou to kamarádi, jen teď hrajeme proti
sobě a vzhledem k play off
je všechno trochu vyhecovanější. Po sezóně pak sedneme a v klidu celou sérii
probereme.“

ČTVRTFINÁLE - 4. UTKÁNÍ

VHK VSETÍN
LHK JESTŘÁBI
PROSTĚJOV

1:1

2:1

Stav série: 2:2

Branky a nahrávky: 3. Sprušil (Heš), 15. Kajaba (Bajtek), 39. Vaněk (Heš,
Spitzer), 52. Heš (Kajaba, Bajtek), 58. Bajtek (Bessonov, Kajaba) – 21. Kumstát (Duda, D. Šebek), 60. Čuřík (D. Šebek). Rozhodčí: Mrkva – Hrubec,
Řezáč. Vyloučení: 6:7. Navíc: Mikšovský 5 minut + do konce utkání.
Využití: 2:1. Diváků: 2122.

SESTAVA Vsetín:
Plšek – Farda, Heš, Spitzer, Pelc, Hoďa, Bezuška –
Zúbek, Vaněk, Sprušil – Vítek, O. Hruška, P. Hruška –
Kajaba, Bessonov, Bajtek.
Trenéři: Viktor Hlobil a Luboš Jenáček

Sestava LHK JESTŘÁBI
Sedlář
Doseděl, Kumstát,
Paška, Peštuka,
Trenéři: Petr
Zachar a Juraj
Jurík

Osina, Kolibár,
Finkes, M. Tomiga

Stejskal, Duba, Smejkal
Černý, Mikšovský, Žajgla
D. Šebek, Čuřík, Ševčík
Stráněl, Berčák.
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Basketbalisté Prostějova si v nadstavbové skupině připsali druhou porážku

Zbyněk Choleva: „Jít na Nymburk v semifinále? To si nikdo nepřeje...“

k
o
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Mattoni NBL, skupina A1 -2. koloo

ČEZ BASKETBALL NYMBURK - BK PROSTĚJOV

88:82

Prostějov/lv

Sestava a body Prostějova

Čtvrtiny:

21:15, 24:24,
20:15, 23:28
Trestné hody: 19/15:22/11
Střelba 2 b.:
38/23:44/22
Trojky:
21/9:20/9
Doskoky:
24:39
Asistence:
21:16
Osobní chyby: 20:22
Získané míče: 4:5
Ztracené míče: 9:13
Rozhodčí:
Hošek,
Vondráček, Kučera
Diváků:
550

Dva body k dobru měli prostějovští basketbalisté
na své soupeře v souboji o druhé místo tabulky
před začátkem nadstavbové skupiny A1 Mattoni
NBL. A už po dvou kolech o svoji výhodu přišli....
Týmy na druhém a čtvrtém místě nyní dělí rozmezí jediného bodu. O výhodnou stříbrnou pozici se
tak bude urputně bojovat mezi armádami Děčína,
Pardubic a Prostějova až do posledního dějství
nejvyšší tuzemské soutěže. „Pochopitelně nejsme
nadšení z faktu, že je náš náskok pryč. Tabulka
je hodně vyrovnaná,“ uznává trenér Orlů Zbyněk
Choleva.

Slezák 2
Venta 17
Prášil 4
Pandula 16
Švrdlík 0
Bratčenkov 6
Pelikán 4
Peterson 11
J. Bohačík 0
Nicholson 14
Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body Nymburku
Benda 21, Wilson 16, Lawrence 15,
Sokolovský 12, Lenzly 10, Křemen 7,
Pumprla 3, Naymick 2, Nečas 2, Kříž 0,
Palyza 0, Vyoral 0

Cílem výběru BK Prostějov
ovšem i tak zůstává druhá pozice
před začátkem vyřazovací části
elitní české soutěže, i když v play
off se často výhoda domácího
prostředí v případném rozhodujícím utkání smazává. „Někdy
je tým před vlastním publikem
svázaný více než na palubovce
soupeře,“ připomíná Choleva.
„Budeme se ale rvát o každý bod
a uvidíme, na jaké pořadí to bude
stačit. Určitě bychom však nechtěli skončit čtvrtí,“ dodal kouč.

Zkušený lodivod ví, o čem mluví. V případě postupu elitního
kvarteta z prvního kola play off
právě čtvrtý celek skupiny A1
půjde v semifinále na obhájce
titulu z Nymburka. A ten je opět
největším favoritem o ligové
zlato. „Něco takového si nikdo
nepřeje,“ nepokrytě přiznává i
přes skutečnost, že v pátek se
jeho svěřencům povedlo odehrát se suverénem tuzemské
scény vyrovnané utkání.
O konečném pořadí můžou rozhodovat i vzájemné zápasy soupeřících mužstev. Z tohoto po-

hledu jsou zatím Orli v docela
slušné pozici. Pardubice zatím
ve třech utkáních dokázali dvakrát porazit a mají mírně plusové skóre, proti Děčínu budou
hrát ještě dvakrát, přičemž v základní části oba soupeři uspěli v
jednom střetnutí a také v tomto
případě mají aktivní skóre hráči
Prostějova. „To se ještě může
všechno pořádně zamotat. Není
vyloučena ani možnost, že pořadí určí minitabulka všech tří
týmů. A kromě toho nesmíme
zapomenout ani na zápasy proti
Ostravě a USK. Ty budou také
důležité,“ tvrdí prostějovský
kormidelník.
Rozhodovat bude zejména aktuální forma hráčů. Také proto
vedení hanáckého klubu doufá,
že herní projev Orlí letky půjde
v dalším průběhu skupiny A1
nahoru. „Nejde jenom o výsledky, ale také o výkony celé sestavy. Potřebujeme získat jistotu a
sebevědomí. Odstranit krátké
výpadky v průběhu zápasů. Ty
nás srážejí. Když se hluchých
míst vyvarujeme, hodně si tím
pomůžeme,“ je přesvědčený
Choleva.

výsledky vzájemných zápasů Orlů s Pardubicemi a Děčínem
BK Prostějov - BK JIP Pardubice 83:68 (24:22 38:35 59:54)
BK JIP Pardubice - BK Prostějov 74:76 (20:20 42:43 60:59)
BK Prostějov - BK JIP Pardubice 64:79 (17:20 31:42 52:62)
Zbývá odehrát:
BK JIP Pardubice - BK Prostějov (17. 3.)
BK Prostějov - BK Děčín 94:77 (20:19 43:36 71:53)
Děčín - BK Prostějov 75:59 (11:15 28:34 52:40)
Zbývá odehrát:
BK Prostějov - BK Děčín (7. 3.)
BK Děčín - BK Prostějov (4. 4.)

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

koše Mattoni NBL v číslech
SKUPINA A1
2. kolo: ČEZ Basketball Nymburk - BK Prostějov 64:79 (21:15, 45:39, 65:54).
Nejvíce bodů: Benda 21, Wilson 16, Lawrence 15, Sokolovský 12, Lenzly 10 - Venta 17, Pandula 16, Gadri-Nicholson 14, Peterson 11, J. Bohačík 10. Rozhodčí: Hošek,
Vondráček, Kučera. Trestné hody: 19/15 - 22/11. Fauly: 20:22. Trojky: 9:9 BK
JIP Pardubice – BK Děčín 54:58 (16:16, 35:33, 42:47). Nejvíce bodů: Muirhead
13, Pospíšil 12, Arnold 10 - P. Houška 13, Stria 13, Alič 9. Rozhodčí: V. Lukeš,
Znamínko, Matějek. Trestné hody: 11/9 - 8/6. Fauly: 16:17. Trojky: 3:6 USK
Praha – BC Kolín 96:102 po prodloužení (26:27, 50:46, 70:77, 90:90). Nejvíce
bodů: Hruban 38, Sedmák 23, Votroubek 16 - Ames 24, Machač 20, Field 17, Barnes
15, Marko 13, Zuzák. Rozhodčí: Macela, Galajda, Kučera. Trestné hody: 17/14 27/20. Fauly: 23:20. Trojky: 6:10
SKUPINA A2:
4. kolo: Inter Bratislava - BK Loko Interconex Plzeň 82:59 (20:16, 43:26, 56:43).
Nejvíce bodů: Kuffa 18, Gavran 16, Pešič a Trivunovič po 11 - Pecka a L. Tóth po
12, Honomichl 10. Rozhodčí: Vrážel, Večeřa, Jedlička. Trestné hody: 15/12 - 23/10.
Fauly: 24:19. Trojky: 10:5 BK Breda & Weinstein Opava – NH Ostrava 65:91
(15:22, 38:42, 49:67). Nejvíce bodů: Blažek 17, Šiřina 13, Gudelj 10 - Hughes 22,
Jurečka 15, Číž a Manusos po 13, Luettgerodt 12. Rozhodčí: Gabara, Kúkelčík,
Kapl. Trestné hody: 23/14 - 26/23. Fauly: 22:24. Trojky: 3:10 Tuři Svitavy - BK
Astrum Levice 74:69 (16:24, 34:38, 55:56). Nejvíce bodů: Deloach 16, Horák 14,
Moravec a Mróz po 13 - Grant 21, Sanchez 12, Lowhorn a Vojtek po 11. Rozhodčí:
Vondráček, Kurz, Holubek. Trestné hody: 30/16 - 17/12. Fauly: 17:23. Trojky: 4:5
Sluneta Ústí nad Labem - Levharti Chomutov

Průběžná tabulka Mattoni NBL, skupina A1
Z
 Tým
1. 1. ČEZ Basketball Nymburk 28

2. 2. BK Děčín

28

V

P

Skóre

B

27

1

2533:1888

55

21

7

2134:1848

49

3. 3. BK Prostějov

28

21

7

2388:2076

49

4. 4. BK JIP Pardubice

28

20

8

2212:1920

48

5. 5. BC Kolín

28

18

10

2349:2231

46

6. 6. USK Praha

28

15

13

2194:2165

43

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

Z

V

P

Skóre

B

30

16

14

2385:2249

46

2. Astrum Levice

30

12

18

2283:2296

42

3. Tuři Svitavy

30

12

18

2288:2388

42

4. Levharti Chomutov

30

11

18

2312:2561

40

5. Inter Bratislava

30

9

21

2144:2454

39

6. SLUNETA Ústí nad Labem

30

8

21

2128:2429

37

7. BK Loko Interconex Plzeň

30

7

23

2001:2431

37

8. BK Breda&Weinstein Opava

30

6

24

2017:2432

36

3. kolo,, sobota 3. března,, 18.00 hodin: BK Prostějov
j - USK
Praha, BK Děčín - ČEZ Basketball Nymburk, BC Kolín - BK
JIP Pardubice (17:45)
SKUPINA A2
5. kolo,, středa 29. února,, 18.00 hodin: Levharti Chomutov
- Tuři Svitavy, BK Loko Interconex Plzeň - Sluneta Ústí nad
Labem, NH Ostrava - Inter Bratislava (17:30), Astrum Levice
- BK B&W Opava
6. kolo,, sobota 3. března,, 18.00 hodin: Tuři Svitavyy - BK B
& W Opava, Inter Bratislava - Astrum Levice, Sluneta Ústí nad
Labem - NH Ostrava (neděle 4.3., 17:00), Levharti Chomutov
- BK Loko Interconex Plzeň (15:00)

O vítězství nad mistrem obral Orly ex-prostějovský Lawrence...
Nymburk/lv - Ještě půldruhou
minutu před koncem zápasu
na palubovce Nymburka
prohrávali basketbalisté
Prostějova o jediný bod a drželi
šanci na cenný úspěch. V závěru
je ale dokázal přehrát bývalý
rozehrávač Orlů Lawrence a
spolu se Sokolovským, který
proměnil poslední trojku
utkání, se postaral o porážku
Hanáků v poměru 88:82. Po
dvou odehraných kolech tak
Orli ve skupině A1 stále čekají
na první vítězství...
V domácí sestavě tuzemského
giganta nenastoupili Simmons
a Abrams, hosté se zase museli
obejít bez nemocného Smitha.
Orli přesto podali kvalitní výkon,
který dirigoval Venta, nejlepší hráč
Prostějova. V repríze loňského
finále se nymburskému soupeři
dařilo na doskoku, bohužel je ale
srážela malá úspěšnost při střelbě

však svěřence kouče Cholevy
neodradil, aby něco zabalili. V
závěrečné části kvalitního duelu
snížili díky skvělému vstupu
(10:2) na 66:69 a v koncovce
po trojce Panduly se dokonce
dostali mistrovi až na dostřel 80:81. Vyrovnat se však Orlům
nepodařilo. O klíčové dva body
z trestných hodů se totiž postaral
domácí Lawrence, který zmrazil
bodové naděje Prostějova, další
body vzápětí přidal Sokolovský.
Odpověď Venty přišla již pozdě,
zvlášť když si úplně poslední slovo
vzal opět Sokolovský a jeho trojka
definitivně stvrdila nymburské
vítězství. Ze středních Čech tak
BK Prostějov odjel s porážkou o
šest bodů – 82:88. Orlům přitom
k bodovému zisku nepomohlo
ani vítězství 39:24 na doskoku.
Po výpadku v Českém poháru ale
ligový výkon tentokrát snesl přísná
měřítka.

Očima trenérů
Ronen GINZBURG - ČEZ Basketball Nymburk:
„Po nešťastné porážce v Eurocupu nebylo lehké
dát tým dohromady. Proto si výhry cením. Současně musím uznat, že Prostějov hrál opravdu dobře
a hodně nás potrápil. Ani ve chvíli, kdy prohrával
dvouciferným rozdílem se nezlomil a pokaždé se
vrátil do zápasu. O konečném výsledku rozhodovaly maličkosti a jsem pochopitelně rád, že dva
body zůstaly v naší hale.“

Zbyněk CHOLEVA – BK Prostějov:
„Porážka nás mrzí, protože jsme opravu byli blízko k
úspěchu a mohli si spravit náladu po poháru. Přes výsledek musím hráče pochválit. Hráli s chutí, bez bázně
a uvolněně, což se ukázalo třeba na doskoku. Když
budeme pokračovat ve stejných výkonech, tak v dalších zápasech uspějeme. Bohužel nám nešly šestky. Jedenáct promarněných možností je opravdu hodně. Při vyšší procentuální úspěšnosti
jsme mohli dosáhnout na výhru. Jamar Smith nemohl nastoupit kvůli
výronu v kotníku. Doufám, že do dalšího utkání bude v pořádku.“

„Musíme hrát celých čtyřicet minut. Pak to bude dobré,“ nabádá
Matej Venta, po odchodu Eitutavičiuse rozehrávač číslo jedna
Nymburk - Po odchodu
Arvidase Eitutavičiuse se
Matej Venta (na snímku)
posunul do pozice ústředního
rozehrávače Orlí letky. Svůj
potenciál naznačil v utkání
proti Nymburku, kdy byl
tahounem svého týmu. Na
palubovce strávil přes třicet
minut, soupeři nasázel 19
bodů, rozdal 6 asistencí a
svůj výkon ještě podpořil
půltuctem doskočených míčů.
Už před zápasem se pak dal
slyšet, že se větší odpovědnosti
nebojí, a na půdě mistra
ukázal, že nemluvil do větru.
„Po odchodu Arvidase se
dá předpokládat, že se na
mě spoluhráči budou více
spoléhat. Budu dělat vše,
abych nezklamal,“ řekl pro
Večerník slovinský rozehrávač
v prostějovských službách.
David Ševčík

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

trestných hodů. Během utkání
zahodili celkem jedenáct „šestek“.
Samotné utkání bylo vyrovnané.
Domácí na začátku získali
vedení 7:0, Orli však dokázali
kontrovat. První čtvrtinu prohráli
o šest bodů, ve druhé části duelu
přidali na agresivitě a udrželi
se na dohled mistrovského
výběru. Ještě více basketbalisté
Prostějova přitlačili svého soka
na začátku druhého poločasu. Po
sérii 10:2 se dokonce dostali až
do čtyřbodového vedení (45:49)
a naznačili, že nepřijeli pouze
v roli odevzdaného protivníka.
Domácí se ale mohli spolehnout
na body pivota Bendy a nápor
Orlů nejenže zastavili, ale dokonce
vývoj utkání přesměrovali.
Nymburk se rázem dostal až do
dvanáctibodového vedení, aby do
závěrečné periody vstupoval za
příznivého stavu 65:54. Ani tento
nelichotivý průběžný výsledek

V polední době se Orlům
příliš nedaří. V čem je
největší problém?
„To kdybychom věděli. V
kabině jsme se pochopitelně
na toto téma bavili a na důvod
jsme nepřišli. Přitom trénujeme
dobře. Přesto nám ligový zápas s

zápasu a pak se nedá zastavit.
V tom se musíme zlepšit. Hrát
celých čtyřicet minut naplno. Až
do poslední sirény. Když se nám
to podaří, budeme úspěšní.“

„Není to nic příjemného. Mrzí hlavně
domácí porážka s Pardubicemi. I tak ale
máme všechno ve vlastní moci. O pořadí
v tabulce skupiny A1 se bude bojovat
až do posledního kola... Bude to zajímavé“
Slovinský rozehrávač MATEJ VENTA o tom,
jak se zhoršila výchozí pozice Orlů
v boji o druhé místo strhujícím a hektickém závěru

Pardubicemi nevyšel a nedařilo
se nám ani v Českém poháru.
Musíme pracovat dále a neztratit
víru. Tým máme kvalitní,
výsledky přijdou. Určitě nám
pomůže také dobrý výkon v
utkání s Nymburkem.“
Během sezony se vám
několikrát stalo, že jste
ztratili i dobře rozehrané

zápasy. Třeba v lize s Děčínem
a se stejným soupeřem také v
semifinále Českého poháru.
Nemáte problém s fyzičkou?
„To bych neřekl. Natrénováno
máme! Spíš je u nás občas
problém s koncentrací.
Pětadvacet minut hrajeme
výborně, pak přijde krátký
výpadek, soupeř se vrátí do

Do nadstavbové části
soutěže jste vstupovali z
druhého místa s náskokem
dvou bodů před Pardubicemi.
Po dvou kolech je tento bonus
pryč. Je to velký problém z
pohledu vašeho přání jít do
play off z druhé pozice?
„Není to nic příjemného.
Mrzí hlavně domácí porážka
s Pardubicemi. I tak ale máme
všechno ve vlastní moci. Ještě
nás čeká odveta na hřišti soupeře,
s Děčínem ještě budeme hrát
dvakrát. Když budeme hrát jako
v Nymburku, můžeme v těchto

střetnutích uspět. Pravdou je, že
vesměs půjde o těžké zápasy.
Je možné, že o pořadí v tabulce
skupiny A1 se bude bojovat
až do posledního kola. Pro
fanoušky to bude určitě hodně
zajímavé.“
Zůstává cílem obsadit
před vyřazovací části
soutěže druhé místo?
„Jednoznačně. Druhý tým
tabulky půjde přece jen
na přijatelnějšího soupeře.
Navíc se v případě postupu v
semifinále vyhne Nymburku.
Tímto směrem se ubírají naše
myšlenky. Chceme se dostat
až do finále a v něm odehrát
kvalitní partii. Soupeři jsou
silní, ale já věřím, že se nám to
podaří. Tým na to máme.“
Jak k tomu přispěje
Matej Venta? Hráč,
který se občas pustí do diskuze
s rozhodčími a dostane
technickou chybu...
„Já vím, na co narážíte. Je to
součást mé povahy. Když cítím
křivdu, tak se ozvu. Nemyslím to
zle, jen si chci konkrétní situaci
s rozhodčím vysvětlit a občas
jsou z toho zbytečné problémy.
Už kvůli tomu se budu snažit
být zticha. Komentáře si raději
nechám pro sebe. (úsměv)“

Fotbal
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„Efkáčko“ si poradilo s Bystrcí a ovládlo celý turnaj
Brno-Líšeň, Prostějov/jim –
Ještě jedno utkání zbývá odehrát fotbalistům 1.FK Prostějov na zimním turnaji v Líšni.
Již před sobotním duelem s
Blanskem je ovšem jisté, že
pět výher z pěti zápasů při
skóre 16:5 znamená i celkový turnajový triumf. Domácí
SK Líšeň je totiž o tři body
zpět a výhrou nad Vyškovem
by se mohli týmu Františka
Jury maximálně vyrovnat. A
vzájemný duel s výsledkem
4:2 hovoří ve prospěch Prostějova.
„Vstup do utkání měla lepší
Bystrc. Celý poločas byl vyrovnaný, ve velice dobrém tempu,
nadstandardní divizní zápas.
Šance byly na obou stranách,
ale z naší strany to nebyl ex-

ještě daleko vyšší,“ vysekl Jura
svým svěřencům poklonu.
Poznamenal, že první poločas
nebyl špatný, ovšem poté dokázali využít více prostoru.
Bystrc se po loňském mizerné
sezoně drží na druhém místě
divize „D“ s dvoubodovým
mankem na první Žďár nad
Sázavou a kvalitativně podle
Jury odpovídá špičkovým
celkům divize „E“, jako jsou
Šumperk či Mikulovice.
Pro sobotní utkání již mohli
Hanáci počítat i s doléčujícím
se Romanem Janouškem a po
dohodě odehrál celý první poločas. „Říkal, že je to dobré, koleno nebolí. Mohl pokračovat, ale
raději jsem ho vystřídal,“ těšil
se z návratu zdraví Jura.
Turnajovou derniéru sehraje

celentní výkon. Trošku nám
tam chybělo více náběhu, častější výměna míst,“ zhodnotil
bezbrankových čtyřicet minut
prostějovský kouč. Šance si vytvořily oba týmy, ale bez efektu.
Druhý poločas přinesl změnu.
Jura provedl čtyři okamžité
zásahy v sestavě, nasadil například dorostence Fládra a
méně takticky svázané dějství
přineslo tři branky Prostějova. Jedné z penalty a jedné po
přihrávce Fládra docílil Lukáš
Zelenka, třetí připravil kudrnatý záložník pro Tomáše Machálka.
„Musím říct, že naši čerství
hráči zahráli výborně, jasně
předčili střídající hráče soupeře. Jednoznačně jsme je
přehráli a výsledek měl být

3:0

1.FK Prostějov
FC Dosta Bystrc

(0:0)

Branky: Zelenka 2, Machálek

Sestava 1.FK Prostějov:
Bureš (41. Kofroň)
Klimek (41. Liška), Kocourek, Zbožínek, Dostál
Hirsch, Svozil (41. Fládr), Zelenka, Machálek
Janoušek (41. Poláček), Zatloukal (50. Hatle).
Trenér: František Jura.

1.FK v sobotu od třinácti hodin
opět na umělce v Líšni a proti
loni ještě diviznímu soupeři a
letos pátému týmu jihomoravského krajského přeboru plánuje nasadit dost odlišnou sestavu.
„Přemýšlím o tom, že příští
zápas dám šanci dorostencům

a možná i některým hráčům z
béčka, aby si hráči, kteří odehráli všechny přípravné zápasy,
trochu odpočinuli. V sobotu
jsme postavili do středu zálohy
Fládra a podal naprosto vynikající výkon,“ doplnil František
Jura.

Určice míchaly sestavou a holické béčko zdolaly 4:1
Holice, Určice/jim – Ve velmi dobrém rozpoložení se k
premiérovému zimnímu zápasovému vystoupení vracel
trenér Sokola Určice Evžen
Kučera. Jeho tým po zrušení
duelu s Fryštákem okusil fotbalové střetnutí až v sobotu
na umělce v Holici a s béčkem
1.HFK Olomouc si opravdu
pohrál. Díky dvěma gólům
Michala Jána, jedné brance
Michala Trajera a vlastenci
po centru Michala Skopalíka
z toho byla výhra 4:1.
„Když to takto bude pokračovat
dál, budu spokojený. Odehráli
jsme velmi slušný zápas a řekl
bych, že jsme byli lepší. Jak v

napadání, tak v kombinaci, tak
v gólových šancích,“ chválil
své hráče Kučera. Připomněl
však, že domácí nastoupili
skutečně s rezervou bez posil
z áčka a výsledek nelze přeceňovat.
S plněním pokynů i výkony
byl velmi spokojen, proměněných šancí ale mohlo být více.
„Kluci byli potřetí počtvrté na
hřišti, dvakrát jsme absolvovali
trénink na umělce. Šancí jsme
měli mnohem víc a je pravda,
že i oni měli dvě tři, které nedali. Zápas by pak vypadal jinak,“
upozornil.
Kučera rovněž využil možnosti
a hráče přesouval napříč sesta-

1.HFK Olomouc „B“
Sokol Určice

1:4
(1:0)

Branky Určic: Ján 2, Trajer, vlastní

Sestava Určic:
Nejezchleb
Vaněk, Peka, Skopalík, Ján
Javořík, Los, Vodák, Hochman
Kiška, Trajer. Střídali: Vitásek, Plajner, Coufal.
Trenér: Evžen Kučera.

vou. Radim Vaněk si tak vyzkoušel pravého obránce, stopera i levého záložníka, Michal
Skopalík pomáhal defenzivě i

ofenzivě, Michal Ján se ke konci přesunul do útoku. „Prvních
třicet minut jsme soupeři nic
nedovolili, poté si kluci začali

měnit posty. Nebylo to nijak extra krásné utkání, protože střídáním pozic jde výkon chvilku
nahoru, chvilku dolů, ale znovu
musím podotknout, že jsem byl
spokojen, velmi,“ zopakoval.
Druhým mužstvem, které prověří Určické, budou v sobotu
od patnácti hodin Morkovice.
Ty před týdnem vyhrály 5:2 v
Konici. „Tam se pozná, jak na
tom jsme. Doufám, že to nebyla
předčasná euforie. I v Morkovicích ale budeme zkoušet kluky
na různých postech,“ připomněl
trenér Určic, že nehodlá před
jarními boji spoléhat na to, že
mu nikdo z podzimní sestavy
nevypadne.

Unavené Kralice proti Hattrick Cetkovského
Kojetínu nic nepředvedly zajistil výhru Konice
Chropyně, Kralice na Hané/
jim – Zklamání převládalo u
trenéra Kralic Zdeňka Chytky při vzpomínkách na včerejší zápas s Kojetínem. Na výkonu jeho hráčů mu chybělo
prakticky vše, zejména pohyb.
„Začátek byl celkem dobrý, pak
jsme dostali gól a nestíhali jsme.
Připadalo mi, jako by se třem
čtvrtinám mužstva nechtělo, do
ničeho jsme se nepouštěli,“ posteskl si Chytka.
Na hráče tak možná dolehla
únava po náročném programu,
zčásti si ji ale hráči zvýraznili
sami. „V týdnu jsme vložili jeden velmi náročný trénink, ale
oni ještě chodí na sálovku a hokej, takže možná unaveni byli,
ale z jejich blbosti. Prostě se
to vůbec nepovedlo,“ vysvětlil
kralický kouč s tím, že zatímco

Slavoj Kojetín
FC Kralice na Hané

3:1
(1:1)

Branka Kralic: 30. Bross

Sestava Kralic:
Winkler
O. Petržela, Trnavský, Répal, Deutsch
Valtr, Kratina, Šlézar, Vybíhal
Bross, Lehký. Střídali: Martinec, Losman, Neoral.
Trenér: Zdeněk Chytka.

jeho tým inkasoval po hrubých
chybách, ty soupeřovy zůstaly
nepotrestány.
Do velkého počtu šancí se ale
Kraličtí oslabení o nemocné
Růžičku s Lisickým či zbylé
duo Petrželů ani nedostávali.
„Střed zálohy nám hrál špatně a

forvard lítal nahoru dolů, od ničeho k ničemu. Bylo to o ničem,
zápas se nepovedl nikomu. To
se někdy přihodí, uvidíme za
týden,“ připomněl nejbližší duel
na umělce v Chropyni proti Želatovicím a fakt, že pozitivem je
uvědomění si vlastních chyb.

„Eskáčko“ si vyšláplo na mdlé
Mostkovice a nastřílelo tři branky
Olomouc-Holice, Prostějov/jim
– Překvapivým stavem skončilo
utkání mezi čtvrtým celkem I.B
třídy a vedoucím mužstvem III.
třídy. 1.SK Prostějov se rychle dostalo do dvoubrankového vedení,
v závěru přidalo ještě jeden zásah
a na holické umělce si poradil s
Mostkovicemi 3:0.
„Pro mě to bylo velké překvapení,
ale v pozitivním slova smyslu. Splnili
do puntíku vše, co jsme si řekli, takže
jsem spokojen,“ hodnotil zvesela trenér 1.SK David Mezuliánek.
Jeho protějšku Jiřímu Kamenovovi
tolik do zpěvu nebylo, výkonem byl
velmi zklamán. „Zaskočil mě přístup
hráčů k zápasu. Takový způsob je
trestuhodný a není žádný div, že vás
soupeř přehraje. Pohyb, finální přihrávka, kombinace. Vše bylo špatné.
Měli jsme vést za poločas 3:0 a bylo
by rozhodnuto,“ láteřil.
Nutno podotknout, že co gól, to perla. Již ve třetí minutě se po Zelinově
centru trefil z voleje Komárek, do
půlhodiny přidal druhou branku povedeným lobem z třiceti metrů Gryglák a skóre uzavřel pět minut před
koncem ranou z hranice vápna do
šibenice Karafiát.
„Po minulém týdnu, kdy jsme moc
dobře nehráli, kazili jsme přihrávky,
tak jsme se na to na tréninku soustředili a řekl jsem klukům, ať si váží
míče, drží balon a dají si třeba pět šest
přihrávek. Nenakopávat zbytečně balony, nedávat přihrávky naslepo nebo
na obsazené spoluhráče,“ prozradil
Mezuliánek recept.
V bráně se navíc mohl spolehnout na
divizního gólmana Davida Krejčího,

který stále bádá, kde na jaře zakotvit.
„Samozřejmě chce chytat vyšší soutěž. Jaro musíme odehrát třeba ještě s
dorostenci, ale říkal, že v přípravě má
chuť zapojit se. Po sezoně se uvidí,“
přemítá nad létem.
To mostkovický kouč se musel obejít
bez několika hráčů základu včetně
gólmana, další tři hráče stáhl kvůli
zdraví do poločasu. „Můj pomocník
Martin Crha musel nakonec nastoupit a běhat, protože hráči nepředvedli
žádný výkon. Dohrávalo se to vyloženě s hráči, kteří střídají a kteří jsou
zdravotně limitovaní. To ale neomlouvalo,“ podotkl.
Výsledek pro něj nebyl to hlavní,
zklamalo ho ale počínání v šancích,
zkažené přihrávky, nepřesné centry,
promarněné standrardky. „Vyvodíme
z toho důsledky, vyříkáme si to. Zas

tak vynikající výkon 1.SK nepředvedlo. Snažili se kombinovat, otáčeli
hru, přenášeli hru, ale pokud bychom
běhali, doráželi je, tak bychom je
přečíslili. Hráči to vyloženě odflákli,“
nebral si servítky.
Pochválil jediného hráče, stopera Ondřeje Milara. „Snad jeden jediný chtěl
hrát. Dirigoval tým, povzbuzoval je,
organizoval si hru, ale nemůže hrát
jeden proti soupeři,“ poznamenal.
V sobotu od 14 hodin hostí 1.SK Prostějov Kostelec, tedy tým, kde Mezuliánek na podzim trénoval fotbalistky.
„Těším se na předsedu klubu Staňu
Píchala. Doufám, že se holky přijdou
podívat, když budou mít čas, moc
rád je uvidím,“ pozval. Mostkovické
teď čeká soustředění a další přátelák
sehrají až o týden později s Velkou
Bystřicí.

Sokol Mostkovice
1.SK Prostějov

0:3
(0:2)

Branky: 3. Komárek, 26. Gryglák, 85. Karafiát

Sestava 1.SK:
Krejčí
Zelina, Lakomý, Olejník, Martínek
Karafiát, Ballek, Gryglák, Komárek
Fryšák, Laník. Střídali: Pudil, Kadlec.
Trenér: David Mezuliánek.
Sestava Mostkovic:
Fischer
Hanák, Milar, O. Zapletal, V. Vojtíšek
Kapounek, Šlambor, M. Vojtíšek, Všetička
Chmelař, Pospíšil. Střídali: Dadák, Bureš, Skřebský.
Trenér: Jiří Kamenov.

Konice/jim – Stejným výsledkem jako před týdnem
s Morkovicemi, jen v opačném gardu skončil druhý
přípravný duel fotbalistů
Konice. Zatímco s lídrem
zlínského krajského přeboru prohrál výběr Svatopluka Kováře 2:5, sedmý tým
pardubického
krajského
přeboru Poličku naprosto
totožně porazil. Třikrát se
prosadil novic Otakar Cetkovský, jednou se trefila
staronová tvář Pavel Kryl.
„Sestava již byla o něčem jiném, nicméně úvod byl dost
těžký. Obtížně jsme se dostávali do zápasu, což se projevilo tím, že jsme prohrávali
0:2. dopouštěli jsme se hodně
nevynucených chyb, kazili

jsme přihrávky,“ povšiml si
Kovář.
Ještě do konce poločasu se
jeho hráčům povedlo snížit a
po přestávce byl obrat dokonán. „To je jediné pozitivní.
Pořád máme na čem pracovat,
co zlepšovat, ale věřím, že výkony půjdou nahoru a mužstvo
bude dostávat svou kvalitu,“
představuje si. Trápí ho zejména obranná fáze, což nepřikládá jen personálním změnám.
„Vypadl nám Ullmann, nehrál
Růžička, ale obrana není jen o
čtyřech hráčích, ta začíná po
ztrátě míče. Musíme se zlepšit,
aby se všichni hráči zapojili do
bránění,“ nabádá před nadcházejícími duely. Ten nejbližší
přijde na řadu v sobotu od 14
hodin proti Novým Sadům.

5:2

Sokol Konice
SK Polička

(1:2)

Střelci Konice: Cetkovský 3, Novotný, Kryl

Sestava Konice:
Nakládal (46. Kmecik)
Klobáska, Rus, Řehák, Bílý (46. P. Křeček)
Směták (46. Jirků), Cetkovský, Bednář, Schön
Antl (30. Novotný), Kryl.
Trenér: Svatopluk Kovář.

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

FUTSAL v číslech...
FINÁLE ČESKÉHO POHÁRU 2011/12 – PROSTĚJOV
neděle 26. února, Kostelec n.H.: SK ARISTON 92 PROSTĚJOV
“A” – BOTAFOGA 4:1, SK GRIFFINS 98 PROSTĚJOV – JIŘINA PROSTĚJOV 2:0, JIŘINA – SK ARISTON 92 “A” 1:4, BOTAFOGA – SK GRIFFINS 98 4:6, JIŘINA – BOTAFOGA 3:7,
SK ARISTON 92 “A” – SK GRIFFINS 98 0:3
KONEČNÁ TABULKA
1. SK GRIFFINS 98 Prostějov 3 3 0 0 11:4
9
2. SK ARISTON 92 PV “A”
3 2 0 1 8:6
6
3. BOTAFOGA Prostějov
3 1 0 2 12:13 3
4. JIŘINA Prostějov
3 0 0 3 4:13 0
Vítězem okresní faze Českého poháru ve futsalu se stalo mužstvo:
SK GRIFFINS 98 Prostějov
3. TŘÍDA – nadstavbová část
sobota 25. února, Kostelec n.H.: KMK KATASTROFA – FC
FONTÍK 2:4, DD sport Dubany – TORPEDO Prostějov přesunuto
na 3.3., KMK KATASTROFA – SK ARISTON 92 “B” 3:2, DD
sport Dubany – FC FONTÍK 0:2, TORPEDO Prostějov – KMK
KATASTROFA přesunuto na 3.3., SK ARISTON 92 “B” – DD
sport Dubany 0:2
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. FC FONTÍK
8 7 1 0 32:8
22
2. DD sport Dubany
6 4 0 2 15:6
12
3. SK SKALKA
8 3 3 2 16:21 12
4. POKOP Domamyslice
8 4 0 4 28:21 12
5. AC ZAVADILKA 2000 “B” 5 2 1 2 14:12 7
6. MK BRODEK u PV
5 2 0 3 9:12
6
7. KMK KATASTROFA
6 2 0 4 14:22 6
8. TORPEDO Prostějov
4 1 1 2 8:12
4
9. SK ARISTON 92 Prostějov “B”8 1 0 7 12:34 3
Poznámka: o pořadí na 3.-4. místě rozhodl vzájemný zápas: SK
SKALKA – POKOP Domamyslice 2:1
Upravený rozpis posledního turnaje 3. třídy okresu Prostějov:
sobota 3. března, 8.00-12.30 hodin, Nezamyslice n.H.
8.00
TORPEDO Prostějov – MK BRODEK u PV
8.40
AC ZAVADILKA 2000 “B” – DD sport Dubany
9.15
TORPEDO Prostějov – KMK KATASTROFA
9.50
MK BRODEK u PV – AC ZAVADILKA 2000 “B”
10.30
DDsport Dubany – TORPEDO Prostějov
11.15
KMK KATASTROFA – MK BRODEK u PV
11.50
AC ZAVADILKA 2000 “B” – TORPEDO Prostějov
4. TŘÍDA – nadstavbivá část
sobota 25. února, Kostelec n.H.: DYNAMO Zdětín – FK VRBÁTKY 1:0, FK AGRO Čehovice – FC WARRIORS 7:0, FC
PEPINO Konice – FK VRBÁTKY 3:0, DYNAMO Zdětín – FC
WARRIORS 2:5, FK VRBÁTKY – FK AGRO Čehovice 1:5, FC
WARRIORS – FC PEPINO Konice 4:8
KONEČNÁ TABULKA
1. FC PEPINO Konice
8 6 0 2 30:21
2. ATLETICO Smržice
8 5 1 2 32:18
3. FK AGRO Vláčil Čehovice
8 5 0 3 31:17
4. SK DUBANY “B”
8 5 0 3 27:27
5 DYNAMO Zdětín
8 4 1 3 26:22
6. FK VRBÁTKY
8 3 2 3 30:19
7. 1.FC KOHOUTI Otaslavice
8 2 3 3 26:30
8. FC WARRIORS
8 2 1 5 16:38
9. 1. FC BETIS Prostějov “B”
8 0 0 8
9:35
Poznámka: o pořadí na 3.-4. místě rozhodl vzájemný
AGRO Vláčil Čehovice – SK DUBANY “B” 4:2

18
16
15
15
13
11
9
7
0
zápas: FK

Pozvánka na poslední turnaj 1. třídy okresu Prostějov:
neděle 4. března, 8.00-18.00 hodin, Kostelec n.H.:
8.00
SK DUBANY “A” – FC ANDĚL
8.40
VYPRAHLO Konice – MECHECHELEN
9.20
SK ARISTON 92 “A” – FC ANDĚL
10.00
MECHECHELEN – JIŘINA
10.40
VYPRAHLO Konice – SK DUBANY “A”
11.20
JIŘINA – SK ARISTON 92 “A”
12.00
MECHECHELEN – FC ANDĚL
12.40
SK DUBANY “A” – JIŘINA
13.20
SK ARISTON 92 “A” – VYPRAHLO Konice
14.00
RELAX “B” – ŽE-STAV Nezamyslice
14.40
SK GRIFFINS 98 – AC ZAVADILKA 2000 “A”
15.20
ŽE-STAV Nezamyslice – AC ZAVADILKA 2000 “A”
16.00
RELAX “B” – SK GRIFFINS 98
16.40
SK GRIFFINS 98 – ŽE-STAV Nezamyslice
17.20
AC ZAVADILKA 2000 “A” – RELAX “B”
Průběžná tabulka před posledním turnajem
1. třídy okresu Prostějov:
1. SK GRIFFINS 98 Prostějov
6 6 0 0 33:13 18+3 21
2. RELAX Prostějov “B”
6 5 0 1 18:11 15+4 19
3. AC ZAVADILKA 2000 “A” 6 5 0 1 20:17 15+2 17
4. ŽE-STAV Nezamyslice
6 4 1 1 20:14 13+0 13
5. JIŘINA Prostějov
6 4 0 2 24:9 12+0 12
6. SK ARISTON 92 Prostějov “A” 6 3 0 3 24:23 9+1 10
7. MECHECHELEN Prostějov 6 1 0 5 18:25 3+0
3
8. FC ANDĚL Prostějov
6 1 0 5 16:23 3+0
3
9. AC VYPRAHLO Konice
6 0 1 5
7:21 1+0
1
10. SK DUBANY “A”
6 0 0 6 10:34 0+0
0
Poznámka: první číslo v kolonce bodů značí body získané na turnaji, druhé jsou přenesené bonifikační body z umístění po základní
části soutěže.

Lipová ukázala proti konickému béčku ofenzivní sílu
Konice/jim – Statistiky nelhaly. Při konfrontaci nejlepšího
útoku I.B třídy a nejhorší obrany I.A třídy se zrodila vysoká
vysoká výhra Lipové nad Konicí „B“. Nutno ovšem dodat,
že v případě obou mužstev
šlo o první přípravné utkání v
zimní přestávce a Konice dala
šanci mnoha mladíkům včetně
šestnáctiletého gólmana.
„Zase jsme nastoupili v kombinované sestavě. Hodně hráčů
ještě není k dispozici a doplnili
jsme to dorostenci. Do 60. minuty
to bylo 1:1, na Lipové je ale vidět,
že je to postupový mančaft,“
ohlédl se několik minut po
závěrečném hvizdu domácí trenér
Martin Slezák.
Vojtěch Nakládal pravidelně nastupuje v bráně áčka, do té rezervní
se tak postavil Petr Machač, ročník
narození 1995. „Momentálně

je to dorostenecká jednička a na
to, že má šestnáct let, to zvládl
dobře,“ chválil Slezák. V poli dal
přílěžitost i dalším mladíkům,
jako jsou Michal Gottwald, Filip
Drešr, Michal Drešr, Petr Antl či
Jan Burget.
Potěšil ho i návrat Zdeňka Kaprál,
z pracovních důvodů se naopak
musí obejít bez pomoci Ladislava
Blahy. „Byli tam dobré i horší momenty. Hodně to ovlivnil druhý
gól, udělali jsme hrubou chybu na
stoperech při rozehrávce ze středu
zálohy. Jsem rád, že jsem mohl
postavit spoustu mladých kluků a
vyzkoušet je,“ doplnil Slezák.
Kouč Lipové Jaroslav Ullmann
si premiéru vychutnal lépe. „Bylo
to pro nás první přípravné utkání, Konice „B“ ideální soupeř
na rozehrání. Dneska se nám
celkem zadařilo gólově a první
poločas byl ještě lepší,“ vyjádřil

své dojmy Ullmann. I on doplnil,
že se projevilo nabírání fyzičky a
dlouhý půst od míče. „Po neděli
přijde zase tvrdá příprava. Ale čím
víc budeme hrát, tím se to bude
zlepšovat. Zkoušeli jsme nějaké
herní prvky a ukázalo nám to, co

potřebujeme zdokonalit a zlepšit,“
našel pozitiva.
Nejbližší prověrkou pro Konici
„B“ bude v neděli od pravého
poledne Plumlov, Lipová se v
sobotu 10. března střetne s 1.SK
Prostějov.

Sokol Konice „B“
SK Lipová

1:4
(1:1)

Branky: Spáčil, Liška, T. Ullmann, Z. Koudelka

Sestava Konice „B“:
Machač – M. Drešr, Rus, Novotný, Burget – Muzikant, Kaprál,
T. Křeček, F. Drešr – Mohelník, Antl Střídali: Studený, Gottwald. Trenér: Martin Slezák.
Sestava Lipové:
J. Abrahám – Žilka, Barák, Spáčil, Takáč – P. Koudelka,
Klicpera, Macourek, T. Ullmann – Liška, Z. Koudelka. Střídali:
Barták, R. Burget, Vlček. Trenér: Jaroslav Ullmann.

Volejbal

0
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TENTO TÝDEN VOLEJBALISTKY VĚNUJÍ OBNOVENÍ KONDICE

VC SLAVIA PRAHA

Po páteční výhře v Olomouci si užily celý volný víkend, ode dneška budou tím tvrději makat

VK AGEL PROSTĚJOV

Ideální příležitost zapracovat před závěrečnou fází
letošní sezóny na fyzičce mají volejbalistky VK
AGEL Prostějov. Mezi zatím posledním utkáním
na hřišti SK UP Olomouc (pátek 24. února) a
nejbližším duelem v Praze proti Olympu (pondělí
5. března) je deset zápasově prázdných dnů, jež
Lékařky z podstatné části zasvětí právě kondiční
náplni.

Čas: 1:13 hodiny
Rozhodčí: Buchar, Němeček
Diváků: 150
1. set: 21:25 27 minut 2. set: 7:25 23 minut
3. set: 13:25 23 minut

Sestava Slavie Praha:
Smutná, Koloušková, Votrubcová, Cebáková, Neumannová,
Suchoňová, Caithamlová, libero: Steinerová
Střídaly: Jeřábková, Vinecká, Suchoňová. Trenér: Jiří VojíkTrenér

Sestava VK AGEL:
libero: Chlumská
Velikiyová
Jovanovičová
Hrončeková
Popovičová

Kubínová
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 27. února 2012

Artmenková
Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Připraveny byly:Smáková, Horká,
Soaresová, Monzoniová

Praha/son
Po páteční výhře v Olomouci
si užily celý volný víkend, ode
dneška budou tím tvrději makat
Ideální příležitost zapracovat před
závěrečnou fází letošní sezóny
na fyzičce mají volejbalistky VK
AGEL Prostějov. Mezi zatím
posledním utkáním na hřišti SK
UP Olomouc (pátek 24. února) a
nejbližším duelem v Praze proti
Olympu (pondělí 5. března) je
deset zápasově prázdných dnů, jež
Lékařky z podstatné části zasvětí
právě kondiční náplni.
„První důležitá věc je, že si teď
všichni dáme volný víkend. Už
dlouho jedeme v dost našlapaném

programu a aspoň dva dny
odpočinku si všichni zasloužíme,“
řekl hlavní kouč VK Miroslav
Čada po hladkém pátečním
triumfu v hanácké metropoli.
„Od pondělka se pak zaměříme na
rekondici, oproti normálu hodně
změníme celkovou strukturu
tréninků. Je totiž důležité,
aby holky byly dobře fyzicky
připraveny na vyvrcholení
soutěžního ročníku včetně
extraligového play off. Nechceme
žádné zdravotní problémy ani
pokles výkonnosti, naopak forma
by měla postupně gradovat –
a k tomu je nutný co nejlepší
kondiční základ,“ vysvětlil Čada.
V UNIQA extralize zbývá

Pálila o stošest. Kapitánka Prostějova Solange Soaresová hrála
v Olomouci velký zápas. Její smeč se na snímku pokouší zastavit
olomoucká Iva Nachmilnerová, marně... Foto: Stanislav Heloňa
Hanačkám nejprve dokončit
nadstavbovou fázi, což
představuje čtyři střetnutí: 5.
března na Olympu Praha (20.00

hodin – v televizi), 10. března se
Slavií Praha (17.00), 15. března
na KP Brno (18.00) a 17. března
proti Olomouci (17.00). Přitom

už teď má prostějovská družina
v podstatě jisté prvenství po
dlouhodobé části a tím tradičně
nejvýhodnější výchozí pozici pro
následné vyřazovací boje.
„To však neznamená, že můžeme
jakkoliv polevit. Naopak chceme
nadále vítězit, na české scéně je
pro nás povinností opakovaně
porážet všechny soupeře,“
zdůraznil Čada. Nadmíru lákavá
je pro celý klub VK AGEL blížící
se meta stovky soutěžních zápasů
bez prohry s kolektivy z ČR.
Trojnásobné mistryně republiky,
čtyřnásobné držitelky Československého poháru a pětinásobné
premiantky Českého poháru
z uplynulých let naposledy
podlehly 15. dubna 2009 na
palubovce Králova Pole ve
druhém mači finálové série
extraligy, od té doby dokázaly
zvládnout následujících 83 utkání
proti českým celkům. K dosažení
významného kulatého jubilea
tedy zbývají čtyři kola probíhající
nadstavby, devět střetnutí play off
a první čtyři duely příští sezóny.
Vyjde to?

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov
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SK UP OLOMOUC

AGEL PROSTĚJOV

SPORTSWEAR

Čas: 1:04 hodiny
Rozhodčí: Z. Grabovský, Blažek
Diváků: 250
1. set: 21:25 24 minut 2. set: 7:25 16 minut
3. set: 13:25 4 minut

Dobrá nálada, a.s.

DALŠÍ DOMINANTNÍ PARTIE PROSTĚJOVSKÝCH „LÉKAŘEK“ V OLOMOUCI

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

Sestava VK AGEL:
libero: Chlumská

Horká

Smáková

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

Jovanovičová

Soaresová
Monzoniová
Velikiyová
Střídaly: Artmenková, Hrončeková,
Kubínová, Popovičová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada a
Ľubomír Petráš

Připraveny byly: Artmenková,
Jovanovičová

Referát z utkání Slavia Praha - Prostějov
a kompletní výsledkový servis extraligy najdete na straně 31

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

1.
2.
3.
4.
5.

Tým

Z

V3 V2 PB

P

PS

PM

B

Prostějov
Olymp Praha
KP Brno
Slavia Praha
Olomouc

22
22
22
22
22

22
17
10
10
8

0
3
9
9
9

66:4
57:19
42:38
42:40
41:43

1739:1161
1784:1470
1755:1633
1755:1795
1756:1808

66
55
35
34
31

0
2
2
1
2

0
0
1
2
3

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

1.
2.
3.
4.
5.

Tým

Z

V3 V2 PB

P

PS

PM

B

Přerov
Frýdek-Místek
Ostrava
Šternberk
SG Brno

22
22
23
22
23

12
12
5
4
1

8
10
16
16
21

41:36
42:36
24:55
25:56
12:65

1704:1657
1724:1702
1573:1811
1629:1898
1379:1863

38
36
18
15
5

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...
SKUPINA A1
24. kolo, čtvrtek 1. března, 17.00 hodin: SK UP Olomouc - Olymp
Praha, Královo Pole Brno - Slavia Praha (středa 7.3., 18.00), VK Agel
Prostějov volný los
25. kolo, sobota 3. března, 17.00 hodin: Slavia Praha - SK UP Olomouc, Olymp Praha – VK Agel Prostějov (pondělí 5.3., 20.00, PP
ČT4 SPORT), Královo Pole Brno volný los
SKUPINA A2:
24. kolo, čtvrtek 1. března, 17.00 hodin: SG Brno - Frýdek-Místek,
Šternberk - Ostrava (18.00), PVK Přerov volný los
25. kolo, sobota 3. března, 17.00 hodin: Ostrava - SG Brno (předehráno), Frýdek-Místek – Přerov, Sokol Šternberk volný los

Olomouc/Son
Úplný začátek zhoupnuly
dvě čtyřbodové série, nejprve
otočil domácí tým při podání
Chalcarzové z 0:2 na 4:2 a
poté hned reagoval hostující
kolektiv během servisů Horké
(4:6). Tím bylo zvratům pro

zbytek první sady odzvoněno,
naše holky postupně
utahovaly herní šrouby. Potíže
jim místy dělal jen příjem a
také olomoucké bloky, jimiž
soupeřky bodovaly častěji
než útokem. Nebylo to však
extrémně často, takže se stále
víc prosazovalo komplexní
pojetí favorita (8:12, 11:17).
„Lékařky“ nevykolejil ani
výpadek od 14:21 do 18:21
ani následné snížení dokonce
na 21:23, koncovku uhlídal –
21:25.
Ze závěru vstupního dějství
ale zůstala pachuť částečného
polevení, kterou Prostějovanky
rychle odstranily výborným
startem do druhého setu. Pestrá
hra dovolovala rovnoměrně
zakončovat všem členkám
sestavy, a to s vysokou
úspěšností, se navíc podařilo

zlepšit obranu i podání
(například Horká strávila na
servisu v jednom postavení málo
vídaných deset výměn v řadě!).
Naopak vysokoškolačky hodně
chybovaly, což vše dohromady
vedlo k drsnému debaklu –
7:25.
Naprostá dominance VK
pokračovala i zkraje třetí sady
opět při servisu Horké (0:7),
ovšem ženy UP se z hlubokého
útlumu vymanily následnou
šňůrou šesti bodů za sebou,
čemuž dost pomohla dobře
podávající Chalcarzová. Jenže
co naplat, zbytek střetnutí
znovu potvrdil domácí trápení
a hostující pohodu. Zejména
trojice Horká, Velikiyová,
Soaresová sázela jeden bod za
druhým a v poklidu dovedla
AGEL k dominantnímu triumfu
- 13:25 a 0:3.

Očima trenérů
Jiří TEPLÝ - SK UP Olomouc:
„K zápasu není moc co říct. První set jsme hráli odvážně, pak jsme bohužel nehráli vůbec. Nevím proč, neboť
s takovým soupeřem není co ztratit a musí se vsadit na
maximální riziko, což se dařilo jen ve zmíněné úvodní
sadě. Potom už jsme Prostějov vůbec netlačili, naopak
náš volejbal zcela upadl. Pouze na začátku třetího setu se
nám povedlo chvíli dotáhnout asi díky tomu, že hosté už byli otupeni naší
špatnou hrou.“

Miroslav ČADA - VK Modřanská Prostějov:
„Utkání mělo celkově slabší úroveň, než nedávný vzájemný souboj ve finále poháru. Bylo tam hodně chyb
včetně zkažených podání, my jsme měli trošku problémy na přihrávce a v útoku jsme nebyli tak razantní ani
kvalitní jako obvykle. Domácí však hráli v porovnání s minulým zápasem hůř, takže jsme neměli větší
potíže zvítězit. Opět mě potěšil dobrý výkon Vesny
Jovanovičové.“

HELENA HORKÁ: „OLOMOUČANKY MĚLY ŠPATNÝ DEN, STRAŠNĚ KAZILY!“
Jedna z opor VK zatím nechce rozebírat svou další budoucnost v klubu....
Olomouc - Zatímco v minulosti byla olomoucká
palubovka pro ženy VK Prostějov často obávaným místem, poslední dobou je to pro ně velmi
příjemné prostředí k jasným vítězstvím. Před nedávnem ve finále Českého poháru i teď v rámci
extraligové nadstavby uštědřily naše volejbalistky domácímu SK UP dost krutý debakl a v pátek
k tomu výrazně přispěla často bodující smečařka
Helena Horká.
Marek Sonnevnd
Čím to, že se
vám povedlo
Olomouc na
jejím hřišti dvakrát tak vyškolit?
„V pohárovém finále před
jedenácti dny i dneska byl těžší
jen první set, pak už jsme byly
jasně lepší. Tentokrát měly
soupeřky vyloženě špatný
den, udělaly strašně moc chyb
a nám v podstatě stačilo je
zatlačit podáním. Celkově to
asi nebyl nic moc volejbal.“

Vy jste přesto
odvedly slušný výkon a pošesté za sebou zvítězily 3:0.
Vnímáte tuhle sérii?
„Ani ne, ale je pravda, že
poslední dobou nemáme
v utkáních větší problémy.
Nevím, čím to je: jestli
jsme my tak dobré, nebo
protihráčky tak špatné.
Každopádně teď v lize
vyhráváme jednodušším
způsobem než dřív, zápasy
máme většinou jasně pod
kontrolou.“

Nyní vás čeká nezvykle dlouhá
pauza bez soutěžního střetnutí. Bude čas na
pořádný oddech?
„Odpočineme si tak maximálně
o víkendu, který máme volný.
Potom hned od pondělka
pojedeme tři
dny fyzičku,
abychom vydržely do konce
sezóny, a to bude asi horší než
normální trénink nebo zápasy.
Těším se tedy jen na ten víkend,
pak není moc na co. (smích) Na
druhou stranu utkání bylo poslední
dobou fakt hodně, takže víc času
na pořádnou přípravu nám před
závěrem extra
extraligy určitě prospěje.“
Když se podíváte
na družstva z popředí tabulky,
kdo vám může způsobit největší
starosti při cestě za titulem?
„Momentálně to vypadá, že
bychom měly zlato získat bez
problémů, i když třeba Olymp nebo
Královo Pole nemají vůbec špatné
týmy. Proti nám však většinou

hrají pod své možnosti, ale to se ve
zbytku nadstavby a hlavně v play
off může změnit. A například Brno
háru ukázalo, že
v evropském poháru
umí předvádět velice dobrý
volejb
j al.
volejbal.“
Musíte tedy
být ostražité a nikoho nepodcenit?
stále. Podle
„Tohle platí neustále.
víc záleží na
mě ze všeho nejvíc
h výkonech.
našich vlastních
rát dobře, měly
Když budeme hrát
byychom všec
bychom
všechno zvládnout.“
V minulém týdnu
klub
změrtnil titulárního partnera i název a
u
oznámil novou
filozofii s většíí
sázkou na mladéé
hráčky. Jak vidítee
ti
v této souvislosti
st
svou budoucnost
Tov Prostějově? „Tomá
hle zatím nemá
šit.
smysl vůbec řešit.

Ještě zbývají dva měsíce do konce
letošní sezóny a teprve potom se
uvidí.“

Volejbal
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Další výhra 3:0 na Slavii dala VK hodně práce
Volleyball clubu Slavia Praha
dost nadřely. Pouze jeden ze tří
setů dohrávky 21. kola UNIQA
extraligy byl jednoznačný, jinak
bojovný domácí kolektiv docela
kousal. Přesto naše ženy nakonec
Bodový vývoj – první set: prodloužily sérii vítězství bez ztra2:1, 2:3, 4:4, 4:6, 5:8, 7:8, 8:10, cené sady na pět utkání.

zahajovací sadu – 20:25.
Ani druhý díl zápasu se neobešel bez
komplikací, ale tentokrát jen v úvodu (0:1 – 4:1). Hanačky totiž po mizerném začátku udělaly šestibodovou
šňůru na 4:7 a od té chvíle měly
set pod kontrolou. Neodpustily si
přitom ještě jeden dílčí výpadek
(10:18 – 14:18), načež závěr ovládly
10:10, 11:12, 13:12, 15:13,
bez jakýchkoliv potíží – 16:25.
Prostějov/son
17:15, 17:18, 20:20, 20:25.
Ty se opět ve větší míře dostavDruhý set: 0:1, 4:1, 4:7, 5:9,
Vstupní dějství se zprvu odvíjelo dle ily během třetí sady. Prostějovská
6:11, 8:11, 10:13, 10:18, 14:18, očekávání (5:8), jenže pak družstvo ekipa sice ani jednou neprohrávala
14:20, 15:23, 16:25. Třetí set: „sešívaných“ favorita zaskočilo ob- a většinu času držela mírný náskok,
1:1, 1:3, 4:4, 4:7, 6:7, 6:9, 9:9, ratem na 13:12. Pražanky následně avšak dorazit vzdorující soupeřky
10:12, 11:14, 13:14, 16:18, vedly i rozdílem dvou bodů s předstihem nedokázala. Slavia
18:18, 18:21, 19:24, 22:25.
(15:13, 17:15), po miniúderu VK ztrátu hned třikrát smazala (4:4, 9:9,
na 17:18 se statečně držely až do 18:18), aby ji pokaždé hned vzápětí
Podle výsledku to tak úplně vyrovnaného stavu 20:20. V kon- znovu nabrala. Rozhodující byl
nevypadá, ovšem volejbalistky covce už Lékařky neponechaly nic poslední únik hostů na 19:24, který
VK AGEL Prostějov se na náhodě a pěti získanými výměnami již reprezentantky hlavního města
zdánlivě hladký triumf v hale za sebou nekompromisně uzavřely pouze zkorigovaly – 22:25 a 0:3..

VC SP
VK Pv

0
3

Pohledem trenérů
Jiří VOJÍK - Volleyball club Slavia Praha:
„Bylo to pohledné a z naší strany vydařené utkání,
s Prostějovem jsme dlouho drželi krok. Až v koncovkách setů se vždy ukázala větší síla soupeře. I přes porážku 0:3 ale chválím děvčata za předvedený výkon.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Dva sety byly poměrně vyrovnané z toho důvodu,
že jsme měli výpadky na přihrávce i v útoku. Ten nám
tentokrát nešel tak dobře jako obvykle, výrazněji se
při zakončení prosazovala jediná Veronika Hrončeková. Celkově tým odvedl průměrný výkon, naopak
uvolněné Slávistky neměly co ztratit a uhrály pro ně
docela přijatelný výsledek. My jsme sice trochu zápasili sami se sebou, ale důležité je vítězství 3:0 a fakt,
že jsme ani jednou nebyli v nějakých velkých problémech. Teď už zase jedeme dál.“

0:3 (-20, -16, -22). Nejvíce bodů: Koloušková 9, Cebáková 8 Popovičová 15, Veliká 10
23. kolo: SK UP Olomouc – VK AGEL Prostějov 0:3 (-21,
-7, -13). Nejvíce bodů: Rutarová 8, Vanžurová 7 - Veliká 11,
Horká 10 Královo Pole Brno - PVK Olymp Praha 0:3 (-20,
-17, -18). Nejvíce bodů: Tobiášová 7, Svobodníková a Toufarová po 6 - Kossányiová a T. Vanžurová po 15, Sládková 9
VC Slavia Praha volný los
SKUPINA A2:
23. kolo: SG Brno - PVK Přerov 1:3 (21, -19, -9, -20). Nejvíce
bodů: Teichmanová 15,, Vyklická
y
10 - Mátlová 14,, Gálíková 13
TJ Sokol Šternberk – TJ Sokol Frýdek-Místek 0:3 (-17, -17,
-22). Nejvíce bodů: S. Janečková 15, Košická 9 - H. Kojdová a
P. Kojdová po 11, Mazurová 8 TJ Ostrava volný los
předehrávka 25. kola: TJ Ostrava - SG Brno 3:1 (15, 17, -22,
19).
) Nejvíce
j
bodů: Zedníková a Kadlecová ppo 16, Langová 9 Teichmanová 17, Šnellyová 12, Vyklická 11.

Očima kapitána LHK Lukáše Duby po pátém utkání
O rozhodujícím duelu
se Vsetínem

Vsetínu se mi něco takového
povedlo poprvé, za což jsem
určitě rád, ale hlavní je vítězství celého našeho týmu.
Vedle nastřílených branek je
stejně důležitá práce dozadu,
ocenění si zaslouží všichni
členové kolektivu.“

„Bylo vidět, že my jsme
dneska chtěli víc než soupeř.
Vletěli jsme na něj, vytvořili
si tlak i plno šancí a z nich
nastříleli pět gólů. Už do
první přestávky to bylo 2:0,
touha vítězně ukončit sérii O celé čtvrtfinálové sérii
z nás vyloženě sálala. To „Pro diváky to bylo výborné,
hrálo se na pět utkání a porozhodlo.“
každé ve skvělé atmosféře.
O své bodové bilanci
Všechny zápasy měly velký
2+2 v nedělním střetnutí
náboj, jednou jsme dokázali
„Je pravda, že mi tenhle zvítězit my ve Vsetíně a pozápas vyšel úplně super. Proti tom soupeř jednou uspěl na

našem ledě. Všechno následně vyvrcholilo rozhodujícím
pátým soubojem, prostě po
všech stránkách play off, jak
má být.“

O společném sobotním
obědě
„Určitě nám tahle akce pomohla. Už v pátek večer cestou ze Vsetína jsme v autobusu probírali, co je potřeba
zlepšit, protože jsme věděli,
jak nám ten čtvrtý zápas nevyšel. Chyběla šťáva, vůle
i energie. Proto jsme se domluvili, že v sobotu dopo-

ledne jen lehce potrénujeme
a potom sami hráči půjdeme
na společný oběd. Sedli jsme
U Koníčka, dali si játrovou
polívku a řízek s bramborem,
udělali pohodičku a odpoledne pak každý strávil tak, aby
se co nejlíp nachystal na neděli. Asi to celé k něčemu bylo,
protože jsme dnes všichni podali super výkon a rozhodující
střetnutí zvládli parádně.“

finálové série, která určitě
bude znát. Odehráli jsme
pět náročných zápasů v devíti dnech, na druhou stranu
z nás postupem ze čtvrtfinále spadla psychická tíha.
Splnili jsme cíl a teď už
můžeme hrát víc uvolněně,
i když samozřejmě chceme
uspět i s Havířovem. A třeba projít až do finále druhé
ligy. Nás stejně jako fanoušky čekají další atraktivní
O semifinále
bitvy ve výborné atmosféře,
proti Havířovu
snad příznivci AZ tentokrát
„V první řadě se musíme nebudou dělat žádný borvypořádat s únavou ze čtvrt- del.“

Prostějovské plavkyně si vyplavaly účast v semifinále MČR družstev
Zlín, Prostějov – Předminulou
sobotu se ve Zlíně uskutečnilo 1. kolo "Mistrovství České
republiky družstev 2012".
Plavecký oddíl Prostějov reprezentovaly dva osmičlenné
týmy. Dívčí tým vybojoval stejně jako loni druhé místo, které
jim zajistilo postup do semifinále. Dobrou formu předvedla Lenka Skoumalová, která
zvítězila v individuálních závodech dvakrát. Plavci vybojovali v kraji také druhé místo,
ale na postup mezi 16 nejlepších to nestačilo a patří jim celkové dvaadvacáté místo.
Mistrovství České republiky
družstev je soutěž pro osmičlen-

né plavecké týmy ze všech oddílů celé České republiky. Týmy
jsou složeny z plavců všech
věkových kategorií. V sobotu
proběhlo ve Zlíně krajské kolo,
které je obodované podle tabulek FINA. Šestnáct týmů s nejvyšším bodovým ohodnocením
postupuje do republikového
semifinále. To se uskuteční 10. 11. 3. 2012 opět ve Zlíně.
Prostějovská sestava přivezla
celkem 23(!) medailí z individuálních disciplin a štafet, z nichž
4 byly zlaté. Medaili z každého
startu získala plavkyně Lenka
Skoumalová. Lenka se umístila
na bronzových příčkách v disciplínách 100 a 200 metrů prsa a

zvítězila na 400 metrů polohový
závod v osobním rekordu 5:09,7
a 800 metrů volný způsob v dalším „osobáku“. „V polohovce
se Lenka přiblížila na 2 vteřiny
k deset let starému oddílovému
rekordu Petry Formánkové, který pravděpodobně během tohoto
roku překoná,“ hodnotí výkon
Petr Adamec.
Pěkné výkony předvedla i Martina Skoumalová, která vybojovala dvě stříbrné medaile na
100 a 200 metrů prsa a zvítězila
v disciplíně 200 metrů polohový závod. Třetí úspěšnou medailistkou je Tereza Petrželová,
které patří dvě bronzové a dvě
stříbrné medaile. A v neposled-

Boxeři zbrojí na Nitru, lídr extraligy přijede o víkendu
Prostějov/jim – Dát zapomenout na porážku 4:14
na Slovensku a naopak
navázat na stejně vysoké
vítězství nad Ústím nad
Labem z minulé neděle.
Jiný cíl si ani boxeři BC
DTJ Prostějov nemohou
dát. Lídr extraligy zatím
prochází
čtyřčlennou
soutěží jako nůž máslem
a polovině soutěže ztratil

ní řadě také Kateřina Praskačová, která dohmátla dvakrát
druhá a dvakrát těsně za stupni vítězů na čtvrtých místech.
Kvalitu týmu ukázaly dívky
i ve štafetách, ze kterých do
celkového hodnocení přidaly
stříbro a bronz.
V týmu chlapců zářil Michal
Tomeček. Ze čtyř závodů vybojoval zlato v oblíbené disciplíně 100 metrů motýl v čase
0:57,8. K tomu přidal navíc
dvě stříbrné medaile z nejdelší
tratě na 1500 metrů volný způsob a z 200 metrů motýlkem.
Tři bronzy vyplaval pro tým
také Jakub Cibulka. Bohužel
ani stříbro a bronz ve štafetách

nepomohly mužskému týmu
k postupu. V kraji sice kluci
skončili na druhém místě, ale
celkově obsadili 22. příčku,
což na postup nestačí.
„Dali jsme do toho všechno, ale
bohužel to nevyšlo. I když si
mnozí z nás zaplavali osobáky.
Z kraje postoupil jen tým „A“ ze
Zlína. Konkurence na celorepublikové úrovni je v soutěži družstev velká. Ale jinak to byly pěkné závody. Voda byla sice ledová,
ale nálada byla skvělá a závody
jsme si všichni užili,“ zhodnotil
jeden z plavců. „A jsme rádi, že
holky postoupily z pěkného desátého místa a budeme jim fandit!“
dodává kouč Adamec.

Žákovská liga v šachu

ŠIPKAŘSKÁ TREFA
aneb Večerník monitoruje regionální dění

EXTRALIGA Olomouckého kraje
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
14
14
14
14

Domácí
Dobří bobři Olomouc
Pitbulls Prostějov
Sportingbet.cz Ol
Študáč Olomouc

Hosté
Miagi Mohelnice
Tygři Šternberk
Vetřelci Prostějov
Victoria Šumperk

BD
BH LD LH
8
10 21 23
odehráno po uzávěr.
11
7 24 14
15
3 31 11

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

Skóre

1. Miagi Mohelnice

14

9

1

0

1

3

0

146:108 344:276

30

2. Sportingbet.cz Ol

14

9

1

0

0

4

0

147:106 337:278

29

3. Pitbulls Prostějov

13

9

0

0

1

3

0

141:94

329:240

28

4. Dobří bobři Olomouc

14

9

0

0

1

4

0

149:104 347:274

28



Tým

Legy

Body

5. Vetřelci Prostějov

14

5

4

0

0

5

0

139:117 323:296

23

6. Victoria Šumperk

14

5

0

0

2

7

0

106:148 279:340

17

7. Študáč Olomouc

14

2

0

0

1

11 0

100:153 264:347

7

8. Tygři Šternberk

13

1

0

0

0

12 0

68:166

3

202:374

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

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
14
14
14
14
14
14

Domácí
Asi Prostějov
Sport bar-Zel. peklo 1. PV
U Žida Ivanovice n. H.
V Zeleném Prostějov
Zavadila o jedličku Čechov.
O tečku PV

Hosté
Mexičani Čelčice
KRLEŠ Kralice n. H.
Š.O.K. U Pavelků PV
Rafani Čelčice
Berini Ivan. n. Hané
Jiřina Black Bears PV

BD BH LD LH
10 8 23 20
8
10 24 22
11
7 26 21
15 3 33 10
17 1 35 2
přelož. na 26.2.2012

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

Legy

13

13

0

0

0

0

0

179:55

383:167 39

jen sedm váhových kate- Po pěti již odboxovaných
gorií.
dějstvích, kdy každý tým Prostějov/red - V úterý se ziskem plného počtu pěti bodů

2 Zavadila o jedličku Čechovice 14

12

1

0

0

1

0

189:64

410:166 38

3 Asi Prostějov

13

10

0

0

0

3

0

135:99

308:257 30

„Nitra je letos nejsilnější tým a
favoritem soutěže. Ale jakmile přijede sem na Hanou, tak
ji budeme chtít vrátit porážku
a doma vyhrát,“ předesílal
již před duelem se Severočechy prostějovský trenér Pavel
Duda. Souboje v prostějovské
sokolovně se dočká nyní, v
šestém extraligovém kole.

4 Rafani Čelčice

13

8

0

0

0

5

0 104:130

264:308 24

5 Berini Ivanovice na Hané

14

6

2

0

0

6

0 135:119

324:296 22

6 O tečku Prostějov

13

7

0

0

1

5

0 116:119

276:295 22

7 V Zeleném Prostějov

13

6

1

0

1

5

0 136:100

317:238 21

8 Sp. bar-Zelené peklo 1. PV

14

5

0

0

0

9

0 109:143

271:332 15

9 KRLEŠ Kralice na Hané

14

4

0

0

0

10 0 104:148

259:345 12

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

13

3

0

0

0

10 0

88:146

227:322 9

11 U Žida Ivanovice na Hané

14

2

0

0

0

12 0

65:187

12 Mexičani Čelčice

14

1

0

0

2

11 0 102:152

má za sebou tři duely ze
šesti, patří jeho týmu třetí pozice s dvoubodovým
mankem na společný výběr Mostu a Děčína, jemuž na jeho půdě podlehli borci BC DTJ 8:10.
nynější výhrou by se tak
k vysněné druhé pozici opět
přiblížili.

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

uskutečnil v pořadí již třetí
turnaj Prostějovské Žákovské
ligy v šachu žáků, díky kterému se startovní listina účastníků PŽL rozšířila o další 3 hráče na celkový počet 20. Škoda
jen, že se všichni hráči zatím
nesešli společně na jednom
turnaji, což by zajisté výrazně
zkvalitnilo celkové výsledky.
Na 3. turnaji se sešel standardní počet jedenácti hráčů a díky
neúčasti hráčů Rošády Prostějov (vyjma Michala Kmenta) a
silným hráčům z SK Prostějov
na turnaji nedošlo k žádnému
překvapení. Turnaj se stal již
podruhé kořistí Michala Kmenta
(Rošáda Prostějov), který si tím

upevnil celkové vedení v turnaji.
Příjemným překvapením se stal
Šimon Londin (SK PV/ZŠ Jana
Železného), který po prohře s
Kmentem ve druhém kole již
příležitost nepustil a zdrcujícím
závěrem v posledních třech kolech nedal šanci dalším adeptům
na druhé místo Brothánkovi
(Junior Prostějov), který nakonec obsadil se 3 body 3.místo,
a Urbánkové (SK Prostějov),
která se umístila na 4. místě jen
díky horšímu pomocnému hodnocení. Celkově pak v soutěži
zatím vede Kment (Rošáda) se
12 body, 2.Brothánek (Junior) a
3.Urbánková (SK Prostějov) oba s 9ti body.

PITBULLS PROSTĚJOV JEDE NA VELKÉ FINÁLE
Poháru družstev UšO v moderních elektronických šipkách

V neděli 19. února hodinu před polednem bylo u příležitosti 1.
Republikové Grand Prix rozlosováno úvodní kolo Velkého finále
Poháru družstev UŠO, kam se probojovalo čtyřiašedesát nejlepších družstev z dvou tisíců(!) týmů celé České republiky. Nechybí
mezi nimi ani zástupci Olomouckého kraje, kterými jsou superligový výběr DC Krnov, extraligové celky Miagi Mohelnice, Študáč
Olomouc, Tygři Šternberk a také jedno z nejúspěšnějších družstev oblasti Prostějovska Pitbulls Prostějov. Velké finále Poháru
družstev UŠO se uskuteční 7. dubna 2012 v Kulturním domě ve
Valdicích u Jičína.

Soupeři krajských želízek v 1.kole play off „Velkého
finále družstev“:
Essa Poděbrady (1.liga) vs. Pitbulls Prostějov (Extraliga)
Auta bez DPH.cz Praha (Extraliga) vs. Miagi Mohelnice
(Extraliga)
Tygři Šternberk (Extraliga) vs. Ložisková mafie Pšov (Superliga)
DC Krnov (Superliga) vs. ŠK Cheb (Extraliga)
Študáč Olomouc (Extraliga) vs. volný los (olomoucký tým
postupuje mezi nejlepších 32 družstev bez boje)

partneři šipkových soutěží a turnajů na Prostějovsku



Tým

1 Jiřina Black Bears Prostějov

194:411

BO

6

260:356 5

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

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Banditos Hamry
Capa team U Jedličky Čechovice
Hospoda Černá Hora Doloplazy
Němčická střela
Soběsuky 49
Věčná žízeň Ivanovice na Hané
Tým

Hosté
Eufrasio - PhotoClub.Cz
Seniors Hamry
Darts Club Držovice
U kulaté báby Dobromilice
Hroši od Jedličky Čechovice
Skalní Na Nové Doloplazy

BD BH LD LH
odehráno po uzávěrce
4 14 11
30
6 12 18
27
15 3 31
12
4 14 11
30
5 13 17
26

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

1 Darts Club Držovice

14

13

0

0

1

0

0

204:49

429:163 40

2 Seniors Hamry

14

10

1

0

0

3

0

158:95

363:244 32

3 Skalní Na Nové Doloplazy

14

10

0

0

0

4

0

142:110

334:281 30

4 Hroši od Jedličky Čechovice

14

8

1

0

1

4

0

144:110

332:263 27



B

5 Banditos Hamry

13

9

0

0

0

4

0

134:100

309:260 27

6 Hospoda Černá Hora Doloplazy

13

8

1

0

0

4

0

137:98

315:255 26

7 Němčická střela

14

7

0

0

1

6

0

143:110

332:256 22

8 Capa team U Jedličky Čechovice 14

3

1

0

1

9

0

104:150

268:345 12

9 Eufrasio - PhotoClub.Cz

13

4

1

0

0

7

1

90:145

218:332 11

10 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

14

2

0

0

0

12 0

82:170

232:372 6

11 Soběsuky 49

13

2

0

0

2

8

1

87:149

218:336 5

12 U kulaté báby Dobromilice

14

0

1

0

0

13 0

57:196

168:411

2

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

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

Rozhovor Večerníku
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 27. února 2012

Rozhovory s přešťastnými členy LHK Jestřábi Prostějov bezprostředně po postupu do semifinále

jsme končit v únoru
PETR ZACHAR: „JE TO ÚSPĚCH, „Nechtěli
a na ledě to bylo vidět,“ pronesl Jakub Čuřík

ALE TEĎ ZKUSÍME VYŘADIT I HAVÍŘOV!“
Zkušený lodivod ocenil, jak zkušený tým zvládl nelehkou
situaci i s pomocí sobotního společného oběda
Prostějov - Jeho šťastní svěřenci ještě křepčili na
ledě s rozdováděnými fanoušky, on už zasedl
společně s novináři do trenérské kabiny a odpovídal na jejich všetečné dotazy. Radost z postupu do druholigového semifinále skrýval kouč
Jestřábů Petr Zachar ve svém nitru, navenek ji
vůbec nedával znát.
Marek Sonnevend
Můžete nejprve
okomentovat
rozhodující vítězství 5:3 nad Vsetínem ze svého
pohledu?
„V předchozích dvou zápasech
jsme pokaždé špatně začali a od
toho se pak odvíjel celý jejich
průběh. Dnes měli kluci naopak
výborný vstup do střetnutí, hned
od úvodu soupeře přitlačili. Sice
nějakou dobu trvalo, než jsme
dali první gól, ale ještě v zahajovací třetině se nám podařilo zvýšit na 2:0 a byly tam ještě další
šance. Škoda chyby vedoucí ke
snížení stavu, čímž se hosté dostali zpátky do hry, naštěstí jsme
vzápětí skórovali dvakrát rychle
za sebou a většinu utkání potom
měli pod kontrolou. Hokejově
jsme tentokrát byli lepší než
Vsetín a svou převahu dokázali
brankově zúročit, což rozhodlo
dnešní souboj i celou sérii.“
Bylo těžké dát
mužstvo
po
dvou porážkách
dohromady, nebo zapůsobila
hrozba nedělního konce sezóny sama o sobě?
„Na jednu stranu to určitě nebylo lehké, vsadili jsme hlavně
na psychiku. Udělali jsme spíš

lehčí tréninky a víc si s klukama povídali, k nějaké výměně
názorů došlo už v pátek večer
ve Vsetíně. Včera pak chlapi
všichni společně zašli na oběd,
takže se ke vzniklé situaci sami
postavili čelem. Máme hodně
zkušený kádr na to, aby se s dvěma prohrami za sebou v play off
dokázal vyrovnat. I když nezastírám, že jsem měl před pátým
zápasem trochu strach a obavy
v koutku duše určitě byly. Na
druhou stranu jsme všichni pořád věřili a ta zmíněná zkušenost
nakonec opravdu rozhodla v náš
prospěch.“
Valaši se předvedli jako nadmíru
zdatný soupeř,
že?
„Vsetín za celou základní část
podlehl doma snad jen Přerovu
a Karviné, dokázal vyhrát
v Opavě i Přerově. To svědčilo
o jeho kvalitách navzdory výkyvům během ročníku. Před čtvrtfinále jsme proto věděli, do čeho
jdeme a sám jsem před začátkem
série říkal, že může klidně rozhodnout až páté utkání. Což se
přesně stalo.“
Když se za celou
sérií ohlédnete, co
ji převážilo na
vaši stranu?

„Rozhodlo, že jsme vedli 2:0 na
zápasy. Vyhrát třikrát v řadě je
při takové vyrovnanosti hrozně
těžké, soupeř to také dokázal
jen dvakrát a třetí mečbol jsme
zaplaťpánbůh proměnili my.
Klíčové tedy bylo už to, jak jsme urvali druhé střetnutí série ve
Vsetíně.“
Ztratili
jste
v bitvách s VHK
hodně sil?
„Určitě. Každý zápas byl velký boj, navíc se hrálo obden a
to je dost náročné. Zítra dáme
klukům asi jen dobrovolný trénink, ať přijdou podle toho, jak
se kdo bude cítit. Za dané situace rozhodně nikoho do ničeho
nechceme nutit. První utkání
v Havířově pak asi pojmeme
spíš tréninkově, protože hráči se
hlavně musí nějak dostat z aktuální únavy. V celé sérii však hodláme AZ maximálně potrápit.“
Havířov vyřadil
Frýdek-Místek
hladce 3:0 a měl

delší zápasovou pauzu. Nemůže jít o vaši výhodu v tom
smyslu, že vypadl z tempa?
„Podle mě jistě ne. Přestávku
měli pouze šestidenní, odpočinuli si, doléčili šrámy a důkladně se připravují. My naopak
pojedeme dál v utkáních každý
druhý den bez pořádného oddechu, navíc část našich kluků
chodí do práce nebo do školy a
mají to hodně těžké. My jsme
každopádně svého dosáhli, teď
chceme slušně odehrát sérii
dalšího kola play off. A když to
půjde, tak výsledkově překvapit
nebo aspoň padnout po velkém
boji, jako Vsetín s námi.“
Považujete letošní sezónu už nyní
za úspěšnou?
„Jednoznačně ano, postupem do
semifinále jsme splnili náš cíl.
Teď se ale určitě chceme dostat
ještě dál, vůbec se nebráním tomu, abychom vyřadili i Havířov.
(úsměv) Ten má ovšem dost
silný a vyrovnaný kádr, bude to
proti němu velmi náročné.“
Co na nadcházejícího soupeře vymyslíte?
„Taktika by se rozhodně neměla vykládat do novin. (úsměv)
Havířov máme v každém případě nahraný na videu a dobře se
známe ze čtyř vzájemných duelů
v téhle sezóně. Víme, v čem je
nepříjemný a že se musíme dost
zaměřit na hru ve vlastním oslabení. Pokud budeme přesilovky
AZ zvládat, máme šanci hrát
vyrovnaně. Momentálně musíme kluky hlavně znovu postavit
fyzicky na nohy, trochu je zregenerovat a namotivovat.“

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

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

INZERCE

Prostějov/son - Sérii proti Vsetínu prožíval ze funguje, proto jsme uspěli.“
Kromě toho jste v dlouhodobé fázi měli
všech hráčů asi nejemotivněji, podle aktuálního
druhou nejlepší obranu z celé soutěže a
vývoje se u něho střídala nelíčená radost s hrozivým vztekem. Vše vyvrcholilo blaženým štěstím proti Vsetínu jste v klíčových momentech také
po třetím triumfu v rozhodujícím pátém mači dokázali defenzivně zabrat, ne?
(5:3), na němž se útočník LHK Prostějov Jakub „Během sezóny jsme občas měli výpadky, že se bekům tolik nepomáhalo a byly z toho zbytečně inkaČuřík podílel vítězným gólem.
Co podle vás rozhodlo poslední střetnutí? sované góly. Důležité je, že jakmile o něco šlo, naše
„Asi to, že jsme opravdu chtěli. Klobouk hra směrem dozadu se výrazně zlepšila. A hodně
dolů před Vsetíňákama, kteří do toho za nepřízni- důležitým faktorem se ve čtvrtfinále ukázal být Davého stavu 0:2 na zápasy maximálně šli a dokázali libor Sedlář. Klobouk dolů před ním, co v play off
sérii obrovskou vůlí vyrovnat. My tady ale máme předvádí, formu načasoval doslova na minutu přesvynikající partu a fakt silný mančaft, který své kva- ně a chytá famózně. Teď všichni věříme, že proti
lity dokázal prodat v rozhodující chvíli. Dneska Havířovu vyprodáme zimák a dojdeme co nejdál.
jsme do utkání nastoupili pořádně od podlahy a já Podle mě se už může stát cokoliv.“
Jaké dáváte týmu šance do semifinále
hned v úvodu cítil a věřil, že to zvládneme.“
Pomohl vám sobotní společný oběd?
s AZ?
„Už cestou z pátečního zápasu ve Vsetíně „Šance jsou vždycky, zvlášť když začneme za stavu
jsme si v autobusu říkali, co musíme zlepšit. Na tom 0:0 v prvním vzájemném utkání i v celé sérii. V Haobědě jsme se pak už tolik nebavili, spíš všechno vířově už jsme dokázali v tomto ročníku jednou
dolaďovali. Hlavní bylo a je, že tvoříme perfektní zvítězit, ale oni mají výborný mančaft s rychlými
partu, jsou zde samí super kluci jeden vedle druhé- bruslaři a jsou velmi nebezpeční. Přesto tam hned
ho. Všichni držíme při sobě, na obědy nebo večeře v úterý pojedeme vyhrát, osobně vidím celkové
chodíme společně častěji a navíc jsme si během se- šance padesát na padesát.“
zóny vyjeli i na chatu nebo na hory. Prostě
INZERCE
spolu žijeme i mimo hokej a nikomu z nás
se nechtělo soutěžní ročník končit v únoru.
Což bylo dnes na ledě vidět, projevili jsme
ohromnou chuť a vůli dosáhnout na postupový úspěch.“
Vy jste po předchozí porážce
doma 0:1 zlostí rozkopal odpadkový koš, dnes s vámi naopak cloumala
obrovská euforie. Jste takhle emotivní i
v normálním životě?
„Právě že vůbec ne, tam jsem klidný jako
beránek. (smích) Hokej hodně prožívám,
protože mě strašně baví, je to částečně
moje druhá práce a hlavně nesnáším porážky. Proto se na ledě vždycky snažím
odvést maximum, někdy to vyjde, jindy ne.
Tentokrát se to v rozhodující chvíli nakonec
všechno krásně spojilo.“
V čem podle tebe spočívá největší
herní síla mužstva?
„V tom, že góly dokázala střílet úplně každá lajna. Nám s Davidem Šebkem a Benzínem to nejvíc lepilo na konci základní části
a v úvodu čtvrtfinále, potom si nás začali
víc hlídat. A dneska rozhodla první útočná řada, takhle se to střídalo celou sezónu.
Přitom je úplně jedno, kdo branky dá, jestli
Franta nebo Michal. (smích) Střelec je samozřejmě nejvíc vidět, ale v každé formaci
je pět hráčů a všichni mají nějakou roli, kterou musí co nejlépe plnit. U nás to takhle

Na lyžařské svahy s ČD Ski
Co je ČD Ski?
V rámci společného projektu
Českých drah
a partnerských
skiareálů v ČR
a na Slovensku
poskytují jejich provozovatelé cestujícím ČD od 7.1 do 25. 3. 2012 slevu 10
% na celodenní permanentky.

skupinovou. Nezapomeňte, že skupinu tvoří už dva lidé – druhý cestující
má nárok na slevu 40 %, každý další
ve skupině 50 %. Samozřejmě můžete při nákupu jízdenek uplatnit i
In-kartu. Vyplatí se i koupě jízdenky
ČD Net region, se kterou může jedna osoba v rámci vybraného regionu
cestovat všemi vlaky ČD bez omezení počtu najetých kilometrů. Na jeden
den stojí regionální varianta ČD Net
Které lyžařské střediska lze s ČD
podle zvoleného regionu 150 až 225
navštívit?
Kč. Na Slovensko doporučujeme výVlakem vás dovezeme k lyžařským hodnou nabídku City Star Slovensko,
střediskům na Šumavu, do Jizerských kde druhý až pátý spolucestující je ješhor, Krkonoš, Jeseníků a Beskyd. Na tě více zvýhodněn.
Slovensko se můžete vlakem vydat
Jaké výhody ČD ski přináší?
do střediska ve Štrbském Plese a nově
také do skiareálů Tatry mountain re- S ČD Ski získáte slevu 10 % na densorts – v Jasné a v Tatranské Lomnici. ní permanentku, v partnerských ski
areálech, po předložení jízdenky ČD.
Kolik zaplatím za vlak na hory?
V období od 14. ledna do 25. března
V rámci programu ČD Ski platí stan- 2012 ve slovenských střediscích je
dardní tarif Českých drah. Využít možné získat po předložení lůžkovémůžete třeba zpáteční slevu (5 %), ho nebo lehátkového příplatku jedipopřípadě ji zkombinovat se slevou nečnou slevu 30 % na denní perma-

nentku. Navíc, ve vlaku je, na rozdíl
od autobusů, přeprava lyží, snowboardů a zavazadel zdarma ušetříte na
parkovném ve skiareálech a vyhnete
se nepříjemnostem s přetíženými a
hůře sjízdnými komunikacemi v zimním odbobí.

Kam s ČD Ski v Olomouckém kraji
Díky každoroční bohaté sněhové nadílce jsou v Jeseníkách ideální podmínky pro zimní sporty a rekreaci.
Z Olomouce se mohou lyžaři vydat
přímými rychlíky Českých drah do
opravdového lyžařského ráje v Jeseníkách – do Ostružné. Ve Ski areálu
Ostružná (www.ostruzna.cz) je jim k
dispozici šest upravovaných sjezdovek s délkou více než dva kilometry
a čtyři vleky. Tratě jsou vhodné jak
pro začátečníky, tak i zdatné lyžaře či
snowboarding. A pokud sem zavítají
vlakem rodiny s dětmi, jistě nebudou
litovat. Ti nejmenší se mohou vydovádět na sněhu v dětském parku s vlekem a kolotočem.

Vlakem do Ostružné
Doporučené vlakové spojení z Olomouce a z Brna do Ostružné

TAM

ZPĚT

Sp

R

R

Sp

1701*

1403**

1704*

1402***

18.07
17.23
16.10

20.38
19.01
18.28
17.29

6.13
7.53
8.33
9.32

odj.
odj.
odj.
příj.

Brno hl.n.
Olomouc hl.n.
Zábřeh na Moravě
Ostružná

příj.
příj.
příj.
odj.

6.58
7.32
8.34
Poznámky:
* jede jen v sobotu, neděli a svátek
** jede jen v sobotu, 1., 8. V., 5. VII., 28. IX., nejede 7. VII., 29. IX
*** jede jen v neděli, státem uznávaný svátek, 26. XII., 9. IV., 1., 8. V.,
nejede 25. XII., 8. IV
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